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activității 
sportive 
oe masa

COSTINEȘTI: Carol Corbu in 
mijlocul elevilor

Maestrul emerit al sportului la 
atletism, Carol Corbu a fost oas
petele elevilor din tabăra de laCos- 
tinești, organizată de Secția sport- 
turism și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea țării a C.C. al 
U.T.C. cu președinții asociațiilor 
sportive din licee. Cu această oca
zie, apreciatul săritor de triplu a 
povestit crîmpeie din viata ' sa de 
sportiv, momente de la mari con
fruntări internaționale în care a 
reprezentat cu cinste culorile Ro
mâniei.
SIBIU: O reușită demonstrație 
de călărie

în fața a peste 1001) de specta
tori, pe baza hipică a C.S.M., a avut 
loc o veritabilă sărbătoare a echi- 
tației. Cei mai. buni călăreți de la 
C.S.M., in frunte cu II. Miiller, M. 
Burtea, H. Schneider. W. Fleicher, 
N. Mlădiu, precum și Sorina Do- 
brotă și Cristina Ștefănescu, parti
cipante la prima etapă a campio
natului național și la „Cupa fede
rației", _ au demonstrat o mare mă
iestrie în probele de dresaj si obs
tacole. (Ilie IONESCU) 
5ÂLĂTRUC-ARGEȘ: O frumoa
să serbare cîmpenească

în organizarea societății turistice 
Topologul a avut loc, în punctul 
Clocotici-Sălătruc, o mare serbare
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CURSA DE URMĂRIRE DINAMO - „U“ CRAIOVA,
MARELE SPECTACOL AL CAMPIONATULUI DE FOTBAL1

Parcurile Capitalei oferă condiții optime pentru practicarea 
speță a alergărilor de cros. Este ceea ce iși și propune 
Club municipal București, valorificînd

sectoarelor.
cîmpenească sub denumirea ,.Nedeea
Topologului". prilej cu care s-auîn- 
tîlnit peste 8 000 de cetățeni din co
munele de pe Valea Topologului și 
din Țara Loviștei, județul Vîlcea. 
Participanții s-au întrecut la fot
bal handbal, volei, popice și jocuri 
distractive, mult apreciate de spec
tatori. (Ilie FEȚEANU)

HOTĂRÎREA DE PARTID Șl PLANURILE DE MĂSURI ADOPTATE 
GENEREAZĂ ENERGII SI INITIATIVE NOI

TRADIȚII VECHI

sportului, în 
să realizeze noul 

zonele verzi din perimetrul tuturor

PLOIEȘTI: 4 000 de concurențe 
la „Spartachiada fetelor"

Aceasta este cifra care onorează 
prima ediție a „Spartachiadei fete
lor", organizată de C.J.E.F.S. Pra
hova, împreună cu factorii cu atri
buții în domeniul educației fizice 
și sportului din județ. întrecerile 
s-au desfășurat la volei, handbal și 
atletism. Finala a avut loc la Mizil, 
într-o organizare ireproșabilă și s-a 
încheiat cu următoarele rezultate :

ATLETISM. 100 m : Eugenia Bă
nică ; 800 m : Georgeta Ilie : lun
gime : Aurelia Udățeanu : înălțime : 
Corina Berindel ; greutate : Tatiana 
Ghiță. HANDBAL : Fabrica de tex
tile „Dorobanțul" Ploiești. VOLEI : 
Liceul 5 Ploiești.

Pentru cei care, peste ani, vor răs
foi paginile ziarelor cu cronicile și 
comentariile campionatului terminat 
alaltăieri, spre seară, pe stadionul 
Dinamo, revederea momentelor uneia 
dintre cele mai dramatice lupte pen
tru titlu din cite s-au dat în fotba
lul nostru va reprezenta, indiscutabil, 
o emoție. Chiar dacă sentimentele vor 
ii mai vesele pentru cei cărora uns- 
prezecele dinamovist le este mai sim
patic și mai triste pentru suporterii 
Universității Craiova... Dar, chiar și 
pentru credincioșii fotbalului care nil 
vor avea chiar atîta curiozitate și 
timp la dispoziție spre a ajunge la 
Colecțiile ziarelor, parcurgerea numai 
a clasamentelor — cu cifrele lor atît 
de grăitoare — va fi suficientă spre 
a le readuce în minte aceste zile de 
iunie cînd campioana n-a fost dată 
deci: de ultimul minut, de ultimul 
fluier al arbitrului ; atletismul are o 
expresie mai plastică, mai reală pen
tru ceea ce s-a petrecut în scenele 
din urmă ale ediției 1972 1973 : „vic
torie cu un piept pe linia sosirii..."

în întreaga Istorie a fotbalului nos
tru e al patrulea caz cînd echipele 
clasate pe primele două locuri termi
nă la egalitate de puncte. Situația o 
mai întîlnim în aceste ediții : 1950 : 
U.T.A. și Rapid 28 de puncte (dar 
golaveraj mai bun al primei, prin 
cele șase goluri mai puțin primite

de formația arădeană, devenită cam
pioană) ; 1951 : C.C.A. și Dinamo 32 
de goluri (titlul decis tot de compor
tarea mai bună a unsprezecelui lui 
Alexandrescu, Bone, Zavoda et co. 
care a primit cu 10 goluri mai puțin 
decît dinamoviștii) ; 1957/58 ; Petrolul 
și C.C.A. 27 puncte, titlul revenind 
ploieștenilor, care au avut golaveraj 
mai bun prin împărțire. Și acum, cînd 
DINAMO și UNIVERSITATEA CRA
IOVA încheie cu 39 ce puncte ia ac
tiv lunga cursă de 30 de meciuri și 
cînd doar golul în plus la activul di- 
namoviștilor, prin realizarea scăderii 
dintre realizările ofensive și nereuși-

• Este a patra oara in istoria Diviziei A crnd cam
pioana se hotărăște la golaveraj • Un duel care 
a început tn primăvară și s-a terminat... prin penaltyul 
lui Moldovan * Debutul antrenorului Nunweiiler

s-a soldat cu un titlu • Obligațiile învingătorilor și

speranțele învinșilor

SI DIMENSIUNI NOI 
ÎN SPORTUL HARGHITEAN

rganele și organizațiile sportive 
angajate cuOrganele și 

harghitene sînt 
toate forțele și întreaga res
ponsabilitate în înfăptuirea 

planului de măsuri adoptat 11 plenara 
C.J.E.F.S., in lumina sarcinilor reie
șite din Hotărîrea Plenarei C. C. a) 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973.

UnuJ din principalele obiective, spre 
care sint canalizate in prezent efor
turile, îl constituie relansarea puter
nică a educației fizice a maselor, so
cotită — pe bună dreptate — ca o 
pîrghie indispensabilă pentru progre
sul și dezvoltarea continuă a sportu
lui in județ, racordarea lui Ia ritmu
rile înalte și tonusul crescut care se 
înregistrează în principalele sectoare 
ale producției materiale și spirituale 
din această parte a țării.

COLABORAREA PERMANENTA 
Șl MULTILATERALĂ — 

CHEIA SUCCESULUI
Noul organ județean, ales de ple

nara C.J.E.F.S., avînd în componența 
sa reprezentanți ai unor instituții și 
organizații cu atribuții în domeniul 
sportiv, oameni pricepuți și pasionați, 
care înțeleg înalta menire socială a 
educației fizice și sportului, și-a în
ceput activitatea sub semnul unei co
laborări deosebit de fructuoase, sin
cere și multilaterale. Ea se concreti
zează într-o serie de acțiuni la nive
lul județului, la reușita cărora și-au 
adus în măsură egală contribuția or
ganizațiile sindicale și de U.T.C., cele 
de pionieri, Inspectoratul școlar și 
altele.

Sub conducerea și îndrumarea Co
mitetului județean de partid, cu spri
jinul lui deplin, la nivelul C.J.E.F.S. 
s-a instaurat un climat trainic de 
muncă colectivă, principalele acțiuni 
și inițiative se discută în comun, se 
stabilesc liniile concrete de acțiune, 
se determină în mod precis și cu 
termene judicioase sarcinile care tre
buie rezolvate.

Experiența practică a perioadei care 
a trecut de la plenara C.J.E.F.S. con
firmă justețea deplină a recomandă
rii documentului de partid, potrivit

căreia s-a desfășurat importanta ac
țiune de consolidare organizatorică 
din mișcarea sportivă românească. 
Fără îndoială că se mai pot găsi su
ficiente posibilități de perfecționare 
a stilului și metodelor de muncă, de 
adincire a colaborării, de atragere a 
unor instituții (conduceri de între
prinderi, fabrici, școli, cooperative a- 
gricole de producție ș.a.), spre a-i 
da și mai multă eficiență. Noul ca
dru organizatoric al mișcării sportive 
deschide largi perspective de pro
gres in acest sens.
PE PRIMUL PLAN — PROMOVAREA 

IDEII DE MIȘCARE SI SPORT 
IN RÎNDUL MASELOR

Prin tradiție, condițiile materiale 
existente, prin relieful său variat și 
pitoresc, județul Harghita are mari 
disponibilități în dezvoltarea sportu
lui de masă. Pe 
înregistrat și în 
tabile dar, cum s-a arătat la plenară, 
anvergura lor poate fi mult mai 
mare, iar numărul cetățenilor atrași 
în practicarea cotidiană a exercițiu
lui fizic, a sportului și turismului 
activ, considerabil sporit.

Tocmai de aceea Biroul executiv al 
C.J.E.F.S. și-a propus să lărgească a- 
tît aria acțiunilor de masă cit și sfe
ra de cuprindere a oamenilor mun
cii angrenați în cadrul lor.

S-a constatat că harghitenii iubesc-,, 
mai ales, manifestările în care acti
vitățile sportive se îmbină cu cele 
cultural-artistice, cu cîntecul și jo
cul. In acest scop s-a luat inițiativa 
de a se mări numărul serbărilor cul
tural-sportive, organizîndu-se aseme
nea acțiuni în fiecare sâptămînă, a- 
sigurîndu-Ii-se programe variate și 
atractive. In pădurea Jigodin, de lin
gă Miercurea Ciuc, la Toplița, Gheor- 
gheni, în multe sate, sfîrșitul de săp- 
tămînă este marcat cu regularitate 
de o asemenea manifestare. Prilejul 
este folosit și pentru desfășurarea u-

Valeriu CHIOSE

această linie s-au 
trecut succese no-

(Continuare in pag. a 3-a)

CUPA SPORTUL" LA VELODROM
0 COMPETIȚIE AȘTEPTATĂ CU INTERES

Vineri, simbătă și du
minică se dispută pe 
velodromul Dinamo din 
Capitală tradiționala 
competiție internaționa
lă rezervată pistarzilor, 
„CUPA ZIARULUI 
SPORTUL". Alături de 

Tei mai buni specialiști 
din țara noastră vor 
participa și sportivi din 
Bulgaria. Cehoslovacia 

și Ungaria. Competiția 
constituie, desigur, un 
important prilej de ve
rificare a potențialului 
actual 
noștri, 
perspeciivelor lor.

Programul cuprinde 
probe ce se dispută la 
campionatele mondiale 
și la Jocurile Olimpice, 
precum și altele menite 
să ofere un spectacol 
sportiv atractiv. Astfel, 
alături de viteză, ur
mărire pe echipe. 1 090 
m cu start de Pe loc 
și urmărire individuală 
sint prevăzute în pro
gram și întreceri la 
cursa americană, elimi
nare Și semifond. îmbi
narea lor dă posibilita
tea trecerii în revistă a 
valorii participanților 
— pe de o parte și a 
puterii lor de luptă — 
Pe de altă parte. An
trenorii 
noastre 
man și 
încerca, 
ze că alergătorii de velodrom pot 
atinge nivelul exigențelor interna-

pistarzilor
a

al 
de estimare

selecționatei
— Iulian Goci-
Mircea Mihăilescu 
desigur, să ne demonstre-

vor

Radu Nunweiiler a centrat precis 
plasă, centrul atacant bucureștean iși

tele defensive, au stabilit ca titlul 
celei de a 55-a ediții să se stabileas
că la București. Precizăm insă că și 
în caz de golaveraj egal, ar fi cîști
gat tot Dinamo, avînd un număr mai 
mare de victorii, ca și rezultat mai 
bun (5—3) in meciurile directe.

Nimic nu putea âa campionatului 
primei categorii atita savoare și in
teres decît acest final „umăr la u- 
măr" ; nimic nu putea compensa des
tul de multele deficiențe înregistrate 
în întreg sezonul — și pe care nu 
trebuie să le uităm, să le neglijăm 
nici acum și nici mai tirziu — decît 
aceste „suspense" care a transformat 
o întreagă după amiază într-o cursă 
a emoțiilor și așteptărilor pe ruta 
București—Arad și retur, via Craiova,

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

fi Dumitrache a țișnit, înscriind al doilea gol al lui Dinamo ; mingea e in 
manifestă bucuria, fundașul clujean Roman e dezolat...

Foto : Dragoș NEAGU

ÎN SEMIFINALELE ,,CUPEI ROMÂNIEI"
STEAUA - CONSTRUCTORUL 

SI METALUL București - CHIMIA

LA FOTBAL
Galați

Rm. Vîlcea
Ieri la prinz la sediul Federației române de fotbal a avut loc tra

gerea la sorți a semifinalelor „Cupei României", care se vor disputa 
miine, de la ora 17. Tragerea la sorți a stabilit să se dispute urmă
toarele partide :

STEAUA —CONSTRUCTORUL GALAȚI
METALUL BUCUREȘTI — CHIMIA RM. VÎLCEA

De comun acord, delegații celor patru echipe au stabilit și locurile 
ue disputare a jocurilor. Primul meci va avea loc la Ploiești, iar celă
lalt la Pitești. Partida Metalul — Chimia Rm. Vîlcea va fi transmisă în 
întregime de televiziune.

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA ATENA Șl REGGIO EMILIA

ECHIPELE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
SUSȚIN DOUĂ IMPORTANTE CONFRUNTĂRI

STEAUA - UN XV DE ELITA
NOUA CAMPIOANĂ A ȚĂRII LA RUGBY

ționale. Așteptam cu interes evo
luția ech<i?i de urmărire, precum 
și comportarea celor doi talentați 
pistarzi — Ștefan Laibncr și An
ton Neagoe. Vor reuși ei să clatine 
părerile scepticilor, stț întărească 
opinia că velodromul nostru are 
oameni talentați, capabili de bune 
performanțe în arena internațio
nală ? Numai concursul ne va pu
tea oferi răspuns la această între
bare. de aceea îl și așteptăm cu 
deosebit interes.

• Băieții evoluează pe Karaiskakis in „Cupa Eurcpei“, 
alături de formațiile Bulgariei, Austriei și Greciei

• Fetele întîlnesc, la Reggio Emilia, reprezentativa Italiei
• Atletele și atleții noștri au datoria să facă totul pentru 

obținerea unor rezultate de valoare
Sfîrșitul săptămînii trecute i-a gă

sit pe atleții români angajați in mai 
multe competiții, interne și interna
ționale. In țară s-au disputat între
cerile campionatului diviziei A pe 
echipe, cele ale campionatului in-

SPORTIVI DE VALOARE LA
CAMPIONATELE INTERNATIONALE

DE PENTATLON MODERN
• Startul este programat pentru simbătă

sportivii care și-au anunțat participarea

și Andras Balczo (Ungaria), multiplu
mondial & România aliniază două

• intre

se află

campion
echipe

echipei Steaua București, câștigătoarea ediției 1972/1973 a campionatului republican de rugby, împreună 
Formația bucureșteană cucerește pentru a S-a oară titlul de campioană 

Foto ; S. BAKCSY

Lotul
Cu antrenorul ei, Petre Cosmănescu. 
a țării

Echipa Steaua București este cam
pioana țării la rugby. Sportivii mi
litari cuceresc fără emoții titlul, 
cu un avans de 6 puncte față de 
Universitatea Timișoara, principala 
pretendentă la adjudecarea 
lui și totodată adversara 
mai de temut. Dintre cele 
meciuri susținute, rugbyștii 
oni au terminat victorioși 
două meciuri le-au încheiat la 
galitate (9—9 cu Gri vița Roșie 
6—6 cu Rulmentul Bîrlad), iar 
alte două au pierdut: 0—6 cu 
niversitatea Timișoara și 13—16 
Sportul studențesc.

Steaua cîștigă actuala ediție 
campionatului cu 
impresionant : 612:128. Aceasta în
seamnă că rugbyștii militari au a- 
vut o excelentă forță de percuție, 
reușind să înscrie în medie cite 23 
de puncte Pe meci. Este un spor 
de eficacitate vizibil, față de media 
dc 15 puncte pe care aceeași echi-

trofeu- 
sa cea

26 de 
campi- 
în 22, 

e- 
și 
în

U-
cu

a
un punctaveraj

pă o realiza in anii precedenți. 
Scorul cel mai mare l-a înregistrat 
în fața formației C.S.M. Suceava, 
106—15. Este totodată și scorul 
campionatului.

Acest succes net al Stelei rezidă 
în omogenitatea valorică a echipei 
pregătită de antrenorul Petre Cos
mănescu. Faptul este cu atît mai 
meritoriu cu cit, în ultimii ani, 
lotul a suferit substanțiale prefa
ceri, jucători mai vîrstnici renun- 
țînd la activitatea competițională, 
locul lor fiind luat de alții foarte 
tineri. A fost un proces de omo
genizare firesc, dar înfăptuit ra
pid, cu rezultate care vin să sub
linieze și o selecție riguroasă a ju
cătorilor, dar și seriozitatea și ca
pacitatea profesională a antrenoru
lui.

Ceea ce 
acest an a 
tarea unei 
bazată pe

înaintași, pe practicarea permanen
tă a unui joc ferm, grupat. Ideea 
tactică a fost ca balonul să rămină 
cit mai mult sub controlul înain
tării, mai ales în momentele de a- 
glomerări. Deci, accent pe pache
tul de înaintași. Mai mult, chiar 
călăuzirea jucătorilor din înaintare 
spre finalizarea unor acțiuni prin 
încercări, alături, firește, de cei 
din compartimentul treisferturilor, 
cu care s-a colaborat rodnic. De 
altfel. Steaua a obținut puncte, în 
proporție de 75 la sută din încer
cări, ceea ce atestă tendința și pre
ocuparea acestei formații 
acțiuni ofensive, în 
Iui modern.

Subliniind 
să semnalăm

spiritul
pentru 

rugbyu-

toate 
totuși

trebuieacestea.
unele slăbiciuni

pentatlonului 
în aceste zile 

eveni-

terjudețean și campionatul de copii. 
Peste hotare, reprezentanții noștri 
au fost prezenți la concursurile in
ternaționale de la Moscova, Varșo
via și Frankfurt pe Main. In an
samblul lor, rezultatele au fost sa
tisfăcătoare. O mare pondere au de
ținut-o cele realizate în concursuri 
internaționale : Argentina Menis — 
62,52 m la disc, Valeria Bufanu — 
13,1 la 100 mg (la Frankfurt pe 
Main), Cornelia Popescu — 1,83 m 
la înălțime (Moscova) ș.a. și acest 
lucru nu poate decît să ne bucure. 
Au fost obținute și pe stadionul Re
publicii cîteva performanțe pe care, 
de altfel, le-am evidențiat în nume
rele de duminică și luni ale ziarului 
nostru.

Concursurile amintite au fost însă 
doar o repetiție generală a frunta
șilor atletismului nostru în vederea 
importantelor întîlniri care îi așteap
tă sîmbătă și duminică. Atleții vor 
avea de înfruntat, sîmbătă și dumi
nică la Atena, puternicele echipe ale 
Greciei, Bulgariei și Austriei în ca
drul preliminariilor „Cupei Euro
pei", iar atletele vor susține — du
minică, Ia Reggio Emilia — o con
fruntare, de mare interes, cu repre
zentativa Italiei. De la ambele echi
pe așteptăm rezultate de valoare, 
victorii.

a facilitat succesul din 
fost în principal adop- 
concepții noi <te atac, 

întărirea pachetului de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

Familia restrînsă a 
nostru modern trăiește 
cu înfrigurare apropierea 
meniului central al activității spor
tive competiționale din acest an, 
cca de a 18-a ediție a campionate
lor internaționale ale României, 
tradițională întrecere de anvergură, 
al cărei start se va da sîmbătă 30 
iunie.

După cum am mai anunțat, mai 
multe federații din Europa au răs
puns afirmativ invitațiilor adresate 
de forul nostru de specialitate, ast
fel că competiția va reuni, de sîm
bătă pînă miercuri 4 iulie, 
roși pentatloniști 
continentul nostru, 
derația noastră de 
tlon modern ne-a 
forței deosebite a 
Sînt așteptați să sosească în Bucu
rești pentatloniști din Bulgaria, Ce
hoslovacia. Polonia, Ungaria. Uniu
nea Sovietică, Franța, R. F. Ger
mania. Firește, dintre participanți 
nu vor lipsi sportivii români. S-a 
stabilit ca țara noastră să fie re
prezentată de două formații, a că-

nume- 
de pe 
la fe- 
penta- 
asupra

valoroși
O vizită 

călărie și 
edificat 

acestui concurs.

ror componență urmează a fi stabi
lită în cursul acestei săptămîni.

Unele dintre federațiile europene 
au confirmat și nominal sportivii 
ce vor 
noastre 
această 
zența
POLONIA — Bogdan Barciac, Vla
dimir Bukowski, Vandemar Ka- 
wetki. Andrei Lustig, Petr Skyc- 
beyevski; UNGARIA — Peter Ke- 
Iemen, Laszlo Horvath, Andras 
Balczo, Tamas Kancsal, Bela Sar- 
falvi, Laszlo Kaiser ; R. F. GER
MANIA — Karsten Reder, Walter 
Esser. Elmar Frings, Hole Rossler ; 
BULGARIA — Velko Bratanov, 
Gheorghi Stoianov, Mihail Ando- 
nov, Nikolai Nikolov ; CEHOSLO
VACIA — Radomir Borgula, Pa
vel Kupca, Dușan Pospech. Jan 
Vyskocil.

Comisia de organizare a compe
tiției a stabilit următorul program : 
simbătă și duminică — călărie (4 
serii), luni — scrimă, marți — tir 
(dimineața) și natație (după amia
ză), miercuri — proba de cros.

lua startul în campionatele 
internaționale, astfel că, la 
oră, se scontează pe pre- 
următorilor pentatloniști :

PENTRU BĂIEȚI — UN BUN PRILEJ 
DE A EVADA DIN PLUTONUL ME

DIOCRILOR
De multă vreme — și pe bună 

dreptate — se spune că, la noi, atle
ții au rămas mult în urma atletelor, 
că ei se află în plutonul echipelor 
mediocre. Rezultatele lor (să ne a- 
mintim că anul trecut, la Oslo și 
Sandefjord, au avut o comportare 
penibilă în meciul cu Norvegia)

Vasile Sărucan a ciștigat. in extre
mis, disputa cu redutabilii săi ad
versari — .Ștefan Lăzărescu și Va
lentin Jurcă — din proba de sări

tură in lungime
Foto : N. DRAGOȘ

n-au fost în cele mai multe cazuri 
la înălțimea așteptărilor și ele au 
fundamentat ideea că trebuie aștep
tată o nouă generație pentru a se 
obține (eventual) o creștere a nive
lului performanțelor. O infuzie de 
elemente tinere s-a făcut și, chiar 
dacă ea nu este atît de masivă, 
poate ajuta la saltul spre o nouă 
treaptă valorică. Sîmbătă și dumini
că, pe stadionul Karaiskakis din A- 
tena, atleților noștri li se oferă un 
bun prilej pentru a infirma — chiar 
și numai în parte — faima nefavo-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

LA DIN AMOVI ADA DE BOX

Trei medalii de aur pentru sportivii români
La Usti na Lebe (Cehoslovacia) s-au 

încheiat întrecerile Dinamoviadei de 
box, la care au luat parte nu- 
meioși sportivi de valoare din țările 
socialiste. Un remarcabil succes au 
repurtat reprezentanții clubului Di
namo București, care au cîștigat trei 
medalii de aur. o medalie de argint 
ți una de bronz, Pe cea mai înaltă

treaptă a podiumului au urcat Cali- 
strat Cuțov (cat. ușoară). Sandu Mi- 
halcea (cat. semimijlocie) și Peter 
Ion (cat. semigrea) — toți' distinși 
<u medalia de aur, Marin Peia (cat. 
pană) a obținut medalia de argint, 
iar Dinu Teodor pe cea de bronz 
(categoria muscă),



VIOREL MURINEANU

Uniunea Centrală a Cooperative
lor Meșteșugărești și I.S. Loto Pro
nosport, organizatorii ediției a 
XVIII-a a „Cupei .Voința", au fost 
bine inspirați cînd au ales drept loc 
de plecare șl sosire în etape orașul 
Bacău. Pitorescul traseelor, dar și 
gradul de dificultate al acestora, da
torat șoselelor cu zecile lor de urcu
șuri, printre care unele deosebit de 
accentuate, a plăcut mult tehnicie
nilor noștri, ca și celor din R.F. 
Germania, Polonia și Ungaria, pre- 
zenți la întreceri. Și bine ales a 
fost, de data aceasta, și traseul eta
pei pe circuit. înscris pe bulevarde 
largi, asfaltate, pe care s-a alergat 
doar într-un singur sens, și avînd 
viraje ce permit înaintarea în mare 
viteză, traseul i-a încîntat pe antre
nori și concurenți deopotrivă, fiind 
declarat drept cel mai adecvat pen
tru întreceri cicliste de acest gen.

La toate acestea s-au adăugat și 
entuziasmul cetățenilor orașului 
care, fiind puși pentru prima oară 
în situația de a urmări mai pe în
delete desfășurarea unei competiții
cicliste, au înconjurat cu multă a- 
tenție și dragoste pe cicliști, asistînd 
în număr impresionant la plecările

TURNEUL INTERNATIONAL DE LA CLUJ

Succese românești in probele pe echipe la floretă băieți și sabie

și individual la floretă fete și spadă

LA CICLISM A EVIDENȚIAT

f-Țimp de două zile s-a desfășurat, 
în sala Armatei din Cluj, un turneu 
internațional de scrimă a cărui orga
nizare a asigurat-o, In bune condiții, 
secția de specialitate a C.S.M. Cluj 
și care a reunit trăgători de la Me
dicina Cluj, Medicina Tg. Mureș,. 
Tractorul Brașov, Crișul Oradea pre
cum ți selecționata orașului Poznan 
(Polonia).

în prima zi a turneului s-au dis
putat întrecerile pe echipe în care 
s-au impus saberii de la C.S.M. Cluj, 
floretiștii de la Medicina Tg. Mureș, 
fioretistele și spadasinii din Poznan. 
Probele individuale, programate în 
ziua următoare, au prilejuit o foarte

strînsă luptă pentru primul loc la 
spadă, cișitigătorul fiind cunoscut abia . 
după un baraj îptre Șt. Damjanschitz 
(Medicina Tg. Mureș), P. Szabo 
(C.S.M. Cluj) și N. Țupa (Tractorul 
Brașov). Ei au ocupat, în această or
dine, primeje locuri în clasamentul 
final. O clară Victorie a obținut, In 
&robe feminină de floretă, Maria Ha- 

ala (C.S.M. Cluj), urmată fiind de
Eva I’alay (Medicina Cluj) șl Elszbieta 
Lechno (Poznan).

Oaspeții s-au impus, masiv. In În
trecerea floretiștilor ocupfnd primele 
trei locuri prinj 1. P. Jablonski. 2. 
G. Dolata și 3. R. Sowiech. Ei au 
cîștigat și proba de sabie prin G. 
Kawinskij următoarele locuri fiind 
ocupate de Z. Rohony (C.S.M. Cluj) 
șl N. Popa (Medicina Cluj).

Paul RADVANX-corespondent

și sosirile în etape, ca și la proba pe 
circuit. Putem aprecia, deci, că a- 
ceasta a XVIII-a ediție a „Cupei 
Voința" s-a situat printre cele mai 
reușite manifestări din ultimul timp’ 
ale sportului cu pedale.

Așa cum am arătat și în una din 
cronicile ie tapei, victoria în cursă a 
tînărului dinamovist Viorel Muri- 
ncanu a apărut drept o surpriză. 
Murineanu este un alergător talen
tat. cu un fizic adecvat sportului pe 
care l-a îmbrățișat, dar neexperi
mentat. Lansat de etapa contracro- 
rioțpetru, unde a obținut al treilea 
timp al zilei, după care a și preluat 
conducerea în clasamentul general, 
Murineanu a avut marele merit de 
a nu se fi... speriat de isprava sa. 
Lucid și perfect conștient de marea 
răspundere ce-i apăsa umerii, de 
faptul că de aici înainte se situa in 
atenția tuturor și în primul rînd a 
cicliștilor din cafavană, la atacurile 
cărora trebuia să răspundă pentru 
a-și putea apăra „tricoul galben", 
Murineanu a acționat întocmai a- 
lergătorilor cu experiență. Conform 
devizei, „pînă să te ajute alții, aju- 
tă-te singur", Murineanu a stat per
manent pe baricade. Pe acest tînăr 
l-am dori la fel de bătăios și pe mai 
departe.

O impresie nu mai puțin plăcută 
a produs și un alt tînăr : Eugen 
Dulgheru — Voința Ploiești. La nu
mai 19 ani ai săi (elev, anul III — 
Liceul; industrial de construcții) 
Dulgheru a fost timp de două etape 
clasat pe locul II în ierarhia Cupei 
Voifița. A capotat în etapa a IV-a 
dintr-un exces de zel. S-a bătut 
să-și apere poziția. A intrat în cîte
va evadări. A fost, la un moment 
dat, în fața plutonului, fără să-l 
aibă pe Murineanu alături și, atunci, 
mulți l-au văzut chiar cîștigător al 
cursei. A făcut risipă de energie dar 
a uitat că, între timp, mal trebuie 
să și mănînce. Cînd și-a dat seama 
de aceasta a fost prea tîrziu... Nu-i

nimic. Din greșeli se învață mal 
bine decît din sfaturi...

Dintre concurenții străini cea mai 
bună impresie a lăsat-o Rudolf 
Menne, reprezentantul orașului Dtis- 
seldorf (R.F. Germania), 
strălucească, a fost 
constant. A urmărit un loc bun In 
clasamentul general individual și 
l-a obținut (locul XI). In rest nu s-a 
bătut la sprinturi și nici n-a căutat 
să se evidențieze la punctele de că- 
țărare. Are 22 de ani, este student 
al Facultății de drept și, după pă
rerea antrenorului său, este marea 
speranță 
clism.

Pentru 
plăcut și 
Szekcinskî (26 de ani) de la Start- 
Polonia. Un sprinter de rasă (în 
clasamentul sprinterilor ocupă pri
mul loc). Szekcinskî și-a perfecțio
nat „demarajul" în probele de ve
lodrom, care i-au și adus, de altfel, 
cîteva titluri de campion al țării 
sale. „Dacă în Cursa Păcii din acest 
an — ne spunea Szekcinskî — com- 
patrioții mei s-au impus atit de ca
tegoric (n.n. sportivii polonezi au o- 
cupat primele locuri în clasamente
le generale, individual și pe echipe) 
aceasta se datorează, spun eu, și 
faptului că Ia noi toți fondiștii sînt, 
fără excepție, și alergători de pistă. 
Pista oferă cicliștilor cel mal adec
vat cîmp dc antrenament, indiferent 
pentru ce probă sau specialitate 
vrei să te pregătești : șosea, ciclo- 
cros, velodrom".

Iată o observație asupra căreia ar 
trebui să mediteze antrenorii noștri.

CONSTANTIN GRUIESCU SIMION CUTOV

JUNIORII CLUBULUI STEAUA

SCRIMERI CU REALE PERSPECTIVE

Fără să 
un alergător

a R.F. Germania în cl-

combativitatea sa ne-a 
ciclistul polonez Janusz

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

S-a născut la 24 
iunie 1945, in comu
na Godeanu, jude
țul Mehedinți, tnăl- 
țimea : 165 cm ;
greutatea : 51 kg
(categoria muscă). 
Este căsătorit și 
are două fetițe. A- 
parțlne clubului 
sportiv Steaua și 
este antrenat de 
Ion Chirlac șt Mar- 
cu Spakov. A înce
put să practice bo
xul in anul 1960, la 
Metalul Bocșa Ro
mână. Primul an
trenor : Dumitru
Răjan. Apoi, tot la 
Bocșa, a fost În
drumat de Gheza 
Toth. Este maestru 
dl sportului.

S-a născut la 7 
mai 1952, tn comu
na Smtrdanul Nou, 
județul Tulcea. 
fnâlțtmea : 171 cm; 
greutatea : 63 kg 
(boxează ta catego
ria semiușoară). 
Este legitimat ia 
clubul sportiv Di
namo București, 
unde este antrenat 
de C. Dumitrescu 
și I. Dumitru. A 
început să practice 
boxul la P.A.L. 
Brăila, tn anul 1968. 
Primul 
Gheorghe
ru. După victoria 
in cadrul campio
natelor europene de 
tineret, din anul 
1972, a fost distins 
cu titlul de maes
tru al sportului.

antrenor, 
Bobina-

' Este bine cunoscut faptul că sec
ția clubului Steaua reprezintă un pi
lon important al scrimei românești 
ătit prin succesele dobîndite pe plan 
intern cit- și prin repetatele afirmări 
ji>e plan internațional. De cîțiva ani, 
«Hubul Steaua are în această disciplină 
si o secția de juniori care prin munca 
perseverentă desfășurată de antreno
rul Constantin Ciocîrlie (ajutat, în. 
ultima vreme, de sabrerul Gh. Alexe) 
â reușit să se impună, din ce în ce 
iftai...pregnant ca unul din cele mai 
Ibune centre din țară de formare a 
tinerelor cadre de trăgători.

In diferitele competiții organizate 
în ultima vreme s-au impus, prin 
buna lor pregătire tehnică, prin e- 
ficacitatea lor și printr-o exemplară 
atitudine, mai multe elemente ca : 
Felicia Stoica, Ștefania Tudose, Ro
xana Cochirleanu, Violeta Preduț, 
Carnfen Cueuteanu (floretă fete), G. 
Dinesctl, N. Doboș, M. Burcea, I. Ber-

Iorgu, D. Țiglele (spadă), T.tea, T.
Gagelea, V. Georgescu, S. Bobocea, 
B. Nicolau, S. Vîlcu (floretă băieți). 
O pare din acești tineri trăgători 
au și fost promovați în echipele de 
seniori. (Doboș, Dîbescu, Stoica, Tu
dose, Gagelea) demonstrînd și în 
compania scrimerilor maturi, că au 
meritat încrederea ce li s-a acordat.

Condusă cu pasiune și competența, 
dispunînd de condiții materiale cores
punzătoare, cuprinzînd un lot de 
tineri selecționați pe criterii judicioa
se și, în general, atașați de această 
disciplină sportivă pretențioasă, sec
ția de juniori a clubului Steaua este 
capabilă — fără îndoială — nu numai 
să alimenteze primele garnituri ale 
roș-albaștrilor, dar, totodată, să în
vioreze șl mai mult activitatea din 
capitala țării la nivelul copiilor șl al 
tineretului, Ia nivelul care va asigu
ra, în fon ci, viitorul scrimei romă-, 
neștl.

Evidențiat în campionatele naționale de juniori 
din anii 1961 și 1962, cînd a devenit campion repu
blican, Constantin Gruiescu s-a remarcat prin vi
teza sa de execuție și prin combativitate. Din anul 
1965 este la clubul Steaua, unde a devenit coleg de 
sală cu titularul categoriei, Constantin Ciucă. Exis
tența unui boxer de certă valoare la categoria sa 
i-a închis lui Gruiescu drumul spre marea perfor
manță. El n-a putut face parte din echipa națională 
decît în mod sporadic și atunci, în competiții de 
minimă importanță. Pînă în anul 1971, cînd a reu
șit să-l depășească pe eternul său rival, Constantin 
Gruiescu n-a intrat în posesia titlului de campion 
național decît în anii 1967 și 1970, atunci cînd Ciucă 
a absentaț de la întreceri. Prima sa participare la 
o mare competiție internațională a fost în anul 1971, 
cind, la Madrid, a cucerit medalia de bronz la cam
pionatele europene.

Conștiinciozitatea exemplară în pregătire l-a aju
tat pe pugilistul stelist să se mențină în rîndul se
lecționaților în lotul național la o vîrstă (28 de 
ani) la care cei mai mulți boxeri de performanță au 
pus mănușile în cui... Experiența sa competițională 
și tehnica superioară, bazate pe o pregătire exce
lentă, au fost armele cu care, la această vîrstă, a 
reușit să depășească net. toți adversarii și să cuce
rească titlul de cel mal bun boxer din Europa la 
categoria muscă. Este un succes meritat, care vine 
să Încununeze activitatea sa Îndelungată.

La puțină vreme după consacrarea lui . Calistrat 
Cuțov (campion european în anul 1969) și-a făcut 
apariția un alt talent pe ringurile noastre, și anume, 
fratele mai mic al campionului, Simion. După un 
loc secund ocupat In£ campionatele de juniori în 
anul 1970, un an mai tîrziu a devenit campion na
țional la categoria cocoș. Specialiștii au văzut în 
ei un. mare boxer, apreciind că posibilitățile sale de 
a urca pe scara performantelor sînt chiar mai mari 
decît ale fratelui său. încercat în cîteva competiții 
internaționale rezervate tinerilor, Simion Cuțov s-a 
dovedit un pugilist combativ și capabil de mari pro
grese. Locul I la turneul „Speranțelor Olimpice" de 
la Vidin și aceeași performanță realizată la turneul 
internațional de la Miskolc au fost argumente care 
i-au convins pe selecționeri să-l înscrie la campio
natele europene de tineret, de Ia București (1972). 
Simion Cuțov a confirmat capacitatea sa deosebita 
de luptă Și a devenit campion continental la tine
ret la categoria semiușoară. Un an maj tîrziu, el 
a fost selecționat în reprezentativa de seniori par
ticipantă la campionatele europene de la Belgrad. 
Pe ringul din sala Pionir, Simion Cuțov a depășit 
toate așteptările. In evident progres tehnic, cu o 
voință și putere de luptă impresionante, pugilistul 
dinamovist și-a depășit toți adversarii indiferent de 
valoarea lor, deși, unii dintre ei, judecind prin 
prisma rezultatelor anterioare, porneau favoriți în 
disputele cu boxerul român.

DUPĂ DERBY-UL DE POLO RAPID-DINAMO

CUI FOLOSEȘTE JOCUL PASIV?
Așadar, partida de d'uminică din

tre Rapid și Dinamo nu a adus 
nici o clarificare în fruntea clasa
mentului diviziei naționale de 
polo. Feroviarii rămîn în conti
nuare, pînă în luna septembrie, 
cînd se vor relua întrecerile primei 
grupe, cu un avans de două punc
te, insuficient însă pentru a aduce 
liniște în tabăra lor, mai ales că 
cele două fruntașe se vor mai in- 
tîlni în actuala ediție încă de trei 
ori.

Din păcate însă, acest nou derby 
al campionatului nu a avut darul 
de a descreți frunțile selecționeri
lor echipei naționale. După cum se 
știe, Rapid și Dinamo „furnizează" 
d'e mai mulți ani majoritatea jucă
torilor lotului reprezentativ, care 
se afiă în plină perioadă de pre
gătire în vederea campionatului 
mondial. Era firesc, deci, ca toată 
lumea să aștepte din partea inter
naționalilor noștri un joc cît mai 
bu-n, Ia o veritabilă bătălie pentru 
ocuparea unui loc în echipa na
țională. Dar lucrurile nu s-au în-, 
tîmplat nici pe departe așa.

Acționînd cu o maximă precau
ție, ferindu-se să comită greșeli și 
așteptând tot timpul doar o eroa
re a adversarului, atît poloiștii ra-

I.a scorul de 1—î, dinamoviștii (caschete negre) au avut o situație de 
superioritate numerică, dar Novac, in stingă, care a primit balonul de la 
Nastasiu (nr. 4) ta rata

complac 
această

dintr-o poziție favorabilă Foto : V. BAGEAC

de mai 
manieră), 
au servit

ECHIPELE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

rabilă pe care și-au creat-o. în 
preliminariile „Cupei Europei" — 
echipe reprezentative cu cîte un sin
gur atlet de probă — ei trebuie să 
se; claseze pe unul dintre primele 
doua locuri pentru a se califica 
în semifinala cave se va disputa la 
4 și 5 august la Nisa. Poate că echi
pa Greciei, aflată pe teren propriu 
și .beneficiind de toate înlesnirile pe 
carp le oferă această situație, este 
gteu de întrecut, deși nu imposibil. 
Băieții ar trebui să plece cu dorința 
(și să facă totul pentru materiali
zarea ei) de a le învinge și pe gaz
de. In orice caz le stă în posibilități 
să depășească reprezentativele Bul
gariei și Austriei, să se califice în 
semifinale. Lotul care va părăsi vi
neri- dimineața Capitala este alcă- 
tțjit; din : Gh. Dulgheru, Toma Pe- 
treșeu. Alexandru Munteanu, Con
stantin Stan, Alexandru Sălcudeanu, 
Gli. Tănăsescu, Gh. Ghipu, Nicolae 
Mustață, Gh. Cefan, Nicolae Perța, 
Dorin Meiinte, Cșaba Dosa, Vasile 
Sărăcan, Șerban Ciochină, Nichifor 
Ligor, Marin Iordan, Iosif Naghy, 
Dczideriu Szilagy, Frederich Schnei
der ș.a. Mulți dintre acești atleți au 
realizat chiar’ în sezonul actual per
formanțe de valoare. De la alții se 
așteapță ca tocmai „Cupa Europei" 
să însemne prilejul afirmării lor.

recentul record al Fainei Melnik, 
pentru Valeria Bufanu — recenta 
învingătoare a Teresel Nowak (a- 
tletă care cu o săptămînă în urmă 
realizase 12,8 s pe 100 mg) — o nouă 
„încercare" de a tranșa In favoarea 
sa rivalitatea (prin... corespondență, 
este drept) cu puternicele adversa
re care au declanșat disputa cu re
cordul mondial, iar pentru o serie 
de tinere sportive (Niculina Lungu, 
Natalia Andrei, Valentina Cioltan 
ș.a.), posibilitatea unor importante 
afirmări.

Ieri dimineață, antrenorul federal 
Gh. Zîmbreșteanu manifesta opti
mism față de ambele confruntări. 
Este firesc, mai 
Ceea ce se cere 
reprezenta țara
Emilia este să considere selecționa
rea în echipa națională ca o misiu
ne de marc răspundere. în momen
tul de față se impune a fi abando-

ales în cazul fetelor, 
tuturor celor ce vor 
la Atena și Reggio

nată cu desăvîrșire ideea că totul 
trebuie făcut pentru selecționare și 
e necesar să fie instaurată deviza 
„Lotul pentru victorie, pentru repre
zentarea cu cinste a culorilor țării1'. 
Atenția tuturor sportivilor trebuie să 
se concentreze numai asupra con
cursului, a pregătirii lui cu grijă, a 
realizării performanței maxime de 
care sînt capabili. Deplasarea peste 
hotare ca membru al echipei națio
nale nu este o acțiune turistică și 
nici de altă natură — iată un lucru 
cunoscut îndeobște de toată lumea, 
dar adesea ignorat de unii sportivi.

Așteptăm, deci, la sfîrșitul acestei 
săptămîni să consemnăm o compor
tare pe măsura exigențelor, atît din 
partea atletelor cit și a atleților, 
așteptăm ca performanțele lor să 
creeze premisele generale pentru un 
nou salt valoric al atletismului ro
mânesc. Sînt cerințe firești, aștep
tări care trebuie împlinite.

pidiști (care se 
multă vreme îp 
cît și cei dinamoviști nu 
cu nimic sportului pe care l-au în
drăgit, deziluzionîhd pe spectatorii 
veniți în speranța unei întîlniri 
atractivei. Ce păreri au avut în a- 
cest sens antrenorii celor 
echipe ? lată-le :

CONSTANTIN VASILIU 
PID): „Echipa noastră nu 
acționa altfel împotriva lui 
mo, care are un lot mai valoros. 
Jucind deschis și atacind continuu 
am risca foarte mult; de aceea am 
practicat un joc pasiv, de aștep
tare, fiind interesați doar de ob
ținerea unui rezultat favorabil. Eu 
sînt mulțumit de jocul echipei și 
de arbitraj".

ANATOL GRINȚESCU (DINA
MO) : „N-am fost niciodată parti
zan al unei asemenea tactici și 
cred că nici pe viitor nu voi mai 
căuta să folosesc cu echipa astfel 
de procedee. Adevărul este însă că 
de cite ori am jucat în fața Rapi
dului spectaculos și am tras mult 
Ia poartă... am pierdut. De data a- 
ceasta, băieții mei au ținut cu orice 
preț să se revanșeze și s-au ferit 
să facă greșeli. Această tendință 
spre acțiuni mai lente s-a ampli
ficat pc parcurs, mai ales cînd ju
cătorii au văzut că arbitrul le

două

(RA- 
poate 
Dina-

sancționează încercările de pătrun
deri sau acțiunile din centru cu 
faulturi. In general, nu-mi place 
să comentez arbitrajele, să justific 
un insucces parțial”.

Am insistat asupra părerilor lui 
A, Grințescu, care deține și func
ția de antrenor principal al lotu
lui pentru că, oricum, ni s-au pă
rut mai constructive, mai aproape 
de realitatea polo-ului modern. Di- 
namoviștii, e drept, nu au cîștigat 
nici una din ultimele patru întîl- 
niri cu Rapid. Sîntem convinși însă 
că, dacă vor juca în continuare me
ciurile decisive în aceeași manieră, 
nu vor obține niciodată cîștig de 
cauză în fața unei echipe speciali
zată în jocul pasiv.

Cît privește echipa campioană, 
lucrurile par să fie mai clare. De
sigur, nimeni nu poate contesta 
justețea tacticii ei atîta timp cît 
aceasta îi aduce încă rezultate fa
vorabile în campionat. Dar jocul 
feroviarilor ni se pare departe de 
ceea ce numim cu toții polo mo
dern. Este o manieră tactică ce fo
losește, poate, echipei, dar care ac
ționează și în detrimentul jucăto
rilor ei care au limitată inițiativă, 
ajungînd să-și piardă repede perso
nalitatea.

Adrian VASIL1U

FETELE TREBUIE SA-ȘI ONOREZE 
„CARTEA DE VIZITA"

Mizînd mult pe bărbăția... fetelor, 
atletismul românesc a trăit în ulti
mii ani (excepție, doar excelentele 
rezultate ale „cangurului" Carol 
Gorbu) mari satisfacții grație per
formanțelor realizate de atlete. Lia 
Manoliu, Mihaela Peneș. Viorica 
Viscopojeanu, Argentina Menis, Va
leria Bufanu și — mai înainte — 
inegalabila Xolanda Balaș au ridicat 
ștacheta performanțelor spre înăl
țimi nebănuite. Contăm și astăzi pe 
atlete de valoare, pe sportive care 
știu să-și onoreze „cartea de vizită" 
cu fiecare prilej. Tocmai de aceea 
privim cu încredere — chiar dacă 
este în deplasare — meciul feminin 
Italia—România, programat dumini
că la Reggio Emilia. Lotul nostru 
pleacă spre Italia vineri dimineață 
și „cuprinde în componența sa pe 
Mariana Condovici, Maria Lăzăr, 
Nlculina Lungu, Leontina Sălăjan, 
Ileana Silai. Fița Rafira. Natalia 
Andrei, Maria Linca, Valeria Bufa
nți, Elena Mirza, Virginia Ioan, Cor
nelia Popescu, Viorica Viscopolcanu, 
Alina Popescu-Gheorghiu, Valenti- 
pa Cioltan, Minaela Loghin, Argen
tina Menis, Olimpia Cataramă, Ele
na Neacșu, Ioana Stancu ș.a. Pen
tru Argentina Menis meciul cu 
Italia este un nou prilej de a ataca

Cornelia Popescu din nou in formă I La Moscova. Cornelia a sărit 1,83 m, 
cel mai bun. rezultat al ei din acest an

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE GIMNASTICĂ PENTRU COPII

FLACĂRA - DUBLA ÎNVINGĂTOARE LA „SPORTIVA"
CLUJ, 25 (prin telefon). In sfîrșit, 

publicul clujean iubitor de sport a 
arătat că poate iubi și gimnastica. 
Ultima „rundă" a campionatului re
publican pentru copii, care a reunit 
în întrecere pe cele mai bune repre
zentante ale categoriilor a IV-a și a 
IlI-a, a fost cea mai spectaculoasă și. 
fapt important, s-a desfășurat în fața 
unui grup masiv de spectatori, care 
a răsplătit cu călduroase aplauze 
exercițiile dinamice, cu multe elemen
te de mare dificultate, ale tinerelor 
gimnaste din întreaga țară. Așa cum 
era de așteptat, concursul — la am
bele categorii — a fost dominat de 
sportivele Liceului de gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. care 
ne-au arătat bogatele rezerve de care 
dispune gimnastica noastră feminină. 
O frumoasă comportare au avut, de 
asemenea, sportivele de la C.S.O.

STEAUA - NOUA
(Urmare din pag, l)

ale echipei campioane, slăbiciuni 
manifestate în special în apărare. 
Din acest motiv — așa cum recu
noștea și antrenorul Cosmănescu •— 
Steaua s-a aflat în urma Universi
tății Timișoara. Dar, fapt curios, 
apărarea Stelei n-a fost penetra- 
bilă, în general, pentru echipele din . 
jumătatea superioară a clasamen
tului, ea. manifestînd scăderi în li
nele partide cu formații mai mo
deste : dacă, de pildă, Steaua în me
ciurile cu Universitatea a primit 9 
puncte (6 în tur și 3 în retur), In

CAMPIOANĂ A ȚĂRII LA RUGBY
schimb în cele cu C.S.M. Suceava 
r- locul 14 — rugbj’știlor militari 
li s-au înscris 22 de puncte (74-15)-

Pe notat că 7 jucători (Mateescu, 
Ciornei, Durbac, Pintea, Achim, R. 
lonescu și O. Corneliu) au evoluat 
în toate cele 26 de partide ale cam
pionatului, Vom sublinia, de ase
menea. că Steaua a dat lotului ju
cători valoroși — Durbac, Șerban, 
PQstolache, Ciornei, mai recent O. 
Corneliu, Cioarec și Enache și îi» 
perspectivă pe M. lonescu șl Mun- 
leanu. Altfel spus, foarte mulți ju
cători tineri, care în cadrul echipez 
au făcut progrese vizibile pe fi
rul maturității.

Interesant de scos in evidență este 
și faptul că Steaua a fost prezentă, 
toț pe locul I, și intr-o serie de 
competiții auxiliare („Cupa .de iar
nă", „Cupa Municipiului București", 
„Cupa a 25-a 
blieii”, ultima 
internațional, 
Duklei Praga), 
fruntarea sportivă anuală cu Selec
ționata Armatei Franceze, rugbyșții 
bucureșteni au terminat la egalita
te... Adică, o constanță valorică în 
întreaga activitate competițională, 
așa cum stă bine unei echipe de 
elită.

aniversare a Repu- 
avînd un caracter 
prin participarea 

în timp ce în con-

Baia Mare, clasate pe locul II lt ca
tegoria a IlI-a, ca și cele de la Șc. 
sp. Sibiu, situate pe locuri fruntașe 
la ambele categorii de clasificare. 
Surprinzător, municipiul București a- 
proape că nu s-a văzut în concurs 
deși, se știe bine, Capitala nu duce 
lipsă de copii talentațl.

La cat. a XV-a. în concursul indi
vidual, un interesant „dialog" s-a an
gajat între Constanța Ciocănel (Farul) 
și Ionela Burlacu (Flacăra oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej), în timp ce la catego
ria a IlI-a, o frumoasă dispută spor
tivă s-a dat între Mariana Constantin 
(Petrolul) și Iuliana Marcu (Flacăra), 
care și-au împărțit titlurile pe apa
rate, La individual compus însă a 
cîștigat Luminița Miilea (Flacăra).

Iată rezultatele tehnice de la cate
goria a IV-a și a IlI-a : cat. a IV-a 
— sărituri: Constanta Ciocănel (Fa
rul) 9,30, Ionela Burlacu (Flacăra) 
9,00, Karin Kraus (Șc. sp. Sibiu) 9,00 ; 
paralele — Ciocănel 9,25, Burlacu 9,00, 
Mariana Stănescu (Flacăra) 8,95; 
bîrnă — Stănescu 9,30. Burlacu 9,25, 
Ciocănel 9,20 ; sol — Ciocănel 9,20, 
Burlacu 9,00, Rodiea Ratz (C.S.O. B. 
Mare) 9,00 ; individual compus — Cio- 
cănel 36,95, Burlacu 36,25, Sțănescu 
35,90 ; pe echipe: Flacăra 175,75, C.S.O. 
Baia Mare 170,65, Șc. sp. Sibiu 167,55, 
Șc. sp. Oradea 161,65, Șc. sp. 2 Buc. 
157,95, C.S.M, Cluj 157,20 ; cat. a III-a: 
sărituri — Mariana Constantin (Petro
lul) 9,25, Aurelia loan (Petrolul) 9,25, 
Luminița Milea (Flacăra) 9,20 ; para
lele— Iuliana Marcu (Flacăra) 9,30, 
Luminița Milea 9,25, Mariana Con
stantin 9,20 ; bîrnă — Marcu 9,60, Mi
lea 9,55, Lenuța Busuioc (Flacăra) 9,30; 
sol — Mariana Constantin 9,40, Mar
cu 9,35, Milea 9,30 ; individual com
pus : Milea 37,30, Marcu 37,15. Maria
na Constantin 37,10 ; echipe ; Flacăra 
183,00, Șc. sp. Sibiu 173,40, Petrolul 
173,20, C.S.O. Baia Mare 172,65.

Nușa DEMIAN

Mtome spoSufE
1

ATLETISM La Tg. Mureș s-a desfășurat 
etapa finală a campionatului republican 
de copil, au fost prezențl la Întreceri 
470 de tineri atleți din 30 de județe. Cu 
acest prilej au fost înregistrate șl trei 
noi recorduri naționale : viorei Savu 
(Metalul Piopeni) 12,66 m la greutate 
(vechiul rec. 11,62 m), Rodlca Ulici
(Lip. N. Bălcescu Cluj) 9,9 sec, la 60 m 
g (v. rec. 10,3) și Șc. sp. Tg. Mureș 33,6 
la ștafeta de 4x60 m fete (v. rec. 33,7). 
Iată șl cîștigătoril probelor : FETE — 
60 m : Lucia Negovan (Șc, sp. Tg. Mu
reș) 8,3 — rec. egalat; lungime : Nina 
Răzmeriță (Șc. sp. Bacău) 4,49 ni; 500 
m : Florica Cupa (Dinamo) 1:27,2; înăl
țime : Cristina Simion (Șe. sp. Tîrgo- 
viște) 1,30 m: GO mg: R. Ulici 9,9 sec.; 
aruncarea mingii de oină : Emanuela 
Pop (Șc. sp. Viitorul Bod) 43,92 m greu
tate : Gabriela Odișor (C.S. Școlarul 
București) 9,04 m; 4x60 ni: Șc. sp. Tg. 
Mureș 33.6: BĂIEȚI — lungime: Adrian 
Miu (Cutezătorii Buc.) 5,53 m; 600 m : 
Ion Nicolae (L.C.E.A. Cimpulung Mus
cel) 1:39,1: înălțime : Nicolae Toth (Șc. 
sp. Satu Mare) 1.58 ni; greutate : Viorel 
Savu 12,66 m; 60 m: Stelică Belciugan 
(Șe, sp. Brăila) 7,5 sec.; 60 mg: Marian 
Bordei (Șc. sp. Atletism Buc.) 9.4 ; 
aruncarea mingii de oină : Viorel Savu 
71.90 m; 4x60 m: Șc. sp. Atletism Buc. 
30,9. a la REȘIȚA, în cadrul diviziei 
interjudețene : Arad — Caraș-Severin 
170—116; Arad — Mureș 165—102; Caraș- 
Severin — Mureș 148.5—109,5. Cîteva re
zultate tehnice : Marla Musteață (Caraș) 
12.4 — 100 m; Geta Macovei (Arad) 
2:30,7 la 800 m și 4:60,2 la 1500 m; Adria
na Tațiuc (Caraș) 1,66 m la înălțime; 
Eva Lazea (Mureș) 42,94 m la suliță; 
Ton Cîrian (Caraș) 11,1 la ÎOO m; Adrian 
Callmente (Arad) 15,6 la 110 mg; a LA 
IAȘI, în divizia interjudețeană : Iași — 
Bacău 156—122. Rezultate tehnice: D.
Scrab (Iași) 15,1 la 110 mg; F. Goldstein 
(Bacău) 11,1 la 100 m; Adriana Surdu 
12,3 la 100 m șl 25,4 la 200 m.

NATAȚIE în bazinul de 50 m din Re
șița s-a desfășurat o întrecere amicală 
între înotătorii din localitate și cei oră- 
deni. Cu acest prilej, Dietmar Wetterneck 
și-a corectat propriul record național de 
seniori în proba dc 200 m mixt, par- 
curgind distanța în 2:16,3 (vechiul re
cord 2:16,3). concurind și la 400 m mixt, 
D._ Wetțerneck a fost cronometrat în 
4:53,5, cifră aflată la 0,7 sec de recordul 
țării. Alte rezultate : Lavinia Donla 
1:15,0—100 tn spate; Doru Gropșan 64,8 
— 100 m spate; loan Jendl 62,1 — 100 m 
liber a UN GRUP de înotători fruntași 
în care se află M. Slavic, E. Aimer, T. 
Nuțeanu, A. Horvat, O. Rosier, Lavinia 
Donia, Anca Georgescu și alții va pleca 
astăzi în Austria pentru a participa la 
cîteva concursuri amicale cu reprezen
tanții țării gazdă.

POLO In grupa B a campionatului 
național de polo s-a desfășurat la Timi
șoara partida dintre Industria linii șl 
Mureșul Tg. Mureș. Au cîștigat gazdele 
cu 4—3 (1—3, 0. 1—0, 1—0) _prln golu-

Grigpre. Pentru r- 
Kovacs, Soos și Simon. In 
țațelor din această 
arată astfel :
1. Școlarul Buc.
2. Vagonul Arad
3. Crișul Oradea
4. Ind. linii Timiș.
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Olimpia Oradea

rile înscrise de Homorai. 2, Bemstei și 
_ Pentru mureșeni au marcat

etapă
urma rezul- 
clașamentul

4
3
3
1
1
1

1 o 
î o 
0 1 
0 4 
0 4
0 4

32—20
37—18
21—36
19—34
19—38

31—13 9 
7 
6 
2 
2 
3

în etapa de duminică, slnt programate 
partidele Vagonul Arad — Olimpia ti
rades, Industria linii Timișoara — Șco
larul și Criștil Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș. « ECHIPA DINAMO București 
avtnd în formație pe Frătilă, Zamfires- 
cu. Novac, Popa, M. Popescu, Pazăr, Mi- 
hăilescu și juniorii Tăurtci, Filipescu, 
Rădescti a plecat la Magdeburg, unde 
va participa la un turneu internațional 
alături da Dinamo Moscova, Dozsa Bu
dapesta și Dynamo din localitate,

MOTOCICLISM. y a Reșița, pe un tra
seu de 2 400 m (din lunca Pomostului), 
s-a desfășurat etapa a doua a campio
natului republican de viteză. Cursa a 
beneficiat de o bună organizare dar nu 
șl de o vreme favorabilă — în final 
plouînd torențial. în fața a 15 000 spec
tatori, primii la categoriile respective 
au fost : clasa 70 cmc : — Dumitru Va- 
silescu (Steagul roșu Brașov); clasa 125 
cmc: lonescu Cristea Alexandru (Oțelul 
Galați), clasa 175 cm<?: Werner Hlrscjivo- 
gel (C.S.M. Reșița); clasa 250 cmc; Du
mitru Vasilescu (Steagul roșu Brașov);

Cu cinci probe afectate mînjilor 
și alte cinci cailor vîrstnici, de dife
rite valori, reuniunea de duminică a 
atras în incinta hipodromului nume
roși spectatori, Cu toate astea jocul 
austriac se zbate de vreo trei re
uniuni în crîncen anonimat ! Din 
ansamblul rezultatelor notabilă ni 
se pare tentativa lui Traian Mari
nescu de a evada din coada clasa
mentului de antrenori — învingă
tor cu Rotula și Topaz— cît și fap
tul că Henț — efectuînd un parcurs 

■intr-o alură sobră — se anunță 
unul dintre principalii candidați ai 
Derbyului ’74. Au cîștigat spectacu
los i M. Ștefănescu cu Hematia, N, 
Gheorghe cu Hectar și N. Ion cu 
Sfătoasa. Au pierdut, în schimb, tot 
atît de spectaculos, pentru greșeli 
elementare cie conducere: Ilenuța 
(C. Iorga), Papanaș (D. Stan) și 
Aroma (M. Ștefănescu), Lista ar fi 
cam lungă... Concluzia finală : ca 
la cursele de cai f...

Rezultate tehnice î cursa I Silur 
(G. Solcan), 45,7, Melopea, simplu 2,

clasa 500 cmc: Ion Gheorghe (Oțelul 
Galați): clasa ataș : Ștefan ți Ion Cior- 
bași (U.R.A. Tg. Mureș). « DIN CAUZA 
PLOII, penultima etapă a campionatu
lui republican de dirt-track ce urma să 
se desfășoare la Sibiu s-a atnînat pe 
duminică 1 iulie, a.c.

POPICE Pe arena Neptun din Man
galia Nord s-a desfășurat, timp de două 
zUe, întrecerile decisive pentru promo
varea în prima divizie a țării. Și-au 
disputat întîletatea 6 echipe feminine, 
care și-au cucerit dreptul de participare 
la actul final al campionatului de cali
ficare, Jocurile au fost dominate de for
mația ploieșteană. Voința, care — în 
cele două manșe ■— a totalizat 4501 p.d. 
o urmează în clasament Voința Galați cu 
4483 p.d., Constructorul București 4395 
p.d.. Dacia Ploiești 425a p.d., TextUistul 
Pitești 4173 p.d. ți Victoria Bod 4115 
p.d. Primele două echipe — Voința Plo
iești șl Voința Galați — vor activa in 
viitorul campionat divizionar feminin 
seria Sud.

TALERE. Asociația vînătorilor și 
pescarilor sportivi a sectorului V din 
Capitală organizează pentru membrii 
săi întreceri periodice la talere. Astfel, 
cu sprijinul Federației române de tir, 
vor avea loc. incepind de miercuri 27 
Iunie, concursuri bisăptăminale la talere 
pe poligonul Tunari. Ca zile de întreceri 
au fost fixate miercurea șl vinerea, In
cepind de la ora 16.30. Concursul cu 
handicap, se trage de la distanțe dife
rite, oferă vinătoi-ilor, pe lingă satis
facția participării la întreceri. însușirea 
corectă a tirului la ținte mișcătoare, 
încă un amănunt deloc neglijabil, o 
treime dintre participanți vor primi 
premii în obiecte sportive. înscrierile se 
fac la poligonul Tunari tn după-amiaza 
zilei de concurs.

VOLEI Nu demult s-a încheiat ,1a 
București, faza a treia — și ultima — a 
întrecerilor republicane între echipele 
de volei (masculul și feminin) ale șco
lilor sanitare. Numărind la start 15 echi
pe, întrecerea — desfășurată în trei eta
pe, la Oradea, Arad șl București — s-a 
bucurat de un deosebit succes, înche- 
indu-se cu dubla victorie a reprezenta
tivelor Școlii sanitare București (direc
tor dr. Al. Nedelcu). Ultima etapă, ur
mărită de un număr record de specta
tori, a avut de rezolvat supremația in 
cele două clasamente, echipele bucu- 
reștene — antrenate de inimosul prof. 
Corneliu loniță — reușind să-și impună 
superioritatea. Iată clasamentul final •’ 
fete : București — 17 p. Tg. Mureș - Iu 
15 p, Oradea — 13 p, Arad — 9 p; bă- r" 
ieți : București — 18 p, Oradea — 14 P, 
Tg. Mureș — 12 p. Arad — io p. După 
terminarea meciurilor ultimei faze, a 
avut loc închiderea festivă a competi
ției, defilarea echipelor participante șl 
decernarea premiilor.

ORIENTARE TURISTICĂ Aproape 100 
concurenți au luat startul în întrece
rile din cadrul concursului interj udețean 
pentru Cupa I.P.G.G. Organizatorii au 
pus la Indemîna concurenților — care 
au avut de străbătut o pitorească zonă 
din apropierea Sinaiel — hărți minuțios 
lucrate și bine reproduse. O caracteris
tică a acestor întreceri a constituit-o 
abundența posturilor de control (18 la 
seniori și 13 la senioare), ceea ce a dus 
la o triere mal severă a candidaților la 
primele locuri. De reținut remarcabila 
comportare a reprezentanților Asociației 
sportive Dacia — Bueureștl care au ob
ținut două victorii (seniori A și juni
oare mari) șl un loc III (senioare A). 
REZULTATE TEHNICE. - Seniori A 
(11 200 m — d.n. 700 m — 18 p): 1. Mir
cea Țicieanu (Dacia Buc.) 130,03, 2. Rein
hold Gutt (Dumbrava Slbju) HO,04; 3. 
Gh. Albiei (I.T. București) 144,30. Se
nioare A (6 9oo m — d.n. — 400 m _■ 
13 p): 1. Aurora Șișu (I. T, București) 
115,00; 2. Ildlko Horvathy (Metalul roșu 
Cluj) 125,21; 3. Georgeta Țicieanu (Da
cia BUC.) 126,08. Seniori B : 1. Z. Sze- 
kely (Clujeana Cluj); 2. N. Tănațe 
(u.z.u.c. ploiești)' 3. c. Angheluță (vo
ința Buc.). Senioare Bt 1. Agnese F«- 
renez (Rulmentul Brașov); 2. Sofia lou 
(Metalul Buc.); 3. Lucia Săftulescu 
(ICM 5 Buc.). Juniori mari : 1. Dum
brava Sibiu (K. Henning — N. Pițu). 
Junioare mari : 1. Dacia Buc, (EUsabe- 
ta Țicleanu — Ioana Stroe). Juniori 
mici: 1. Rulmentul Brașov (K. și W. 
Graeff). Tineret-fete ; 1. cornelia Oprl- 
șiu (Clujeana Cluj). Băieți : 1. C. Papuc 
(LP.GG).

CA LA CURSELE DE CAI...
ordinea 8; cursa a II-a Ocnaș (V. 
Gheorghe), 40,9, Zaza, simplu 3, 
event 11, ordinea 36 ; cursa a IH-a 
Rigo (I. Oană), 41,4, Spirt, simplu 3, 
event 13. ordinea 4 ; cursa a IV-a 
Rotula (Trf Marineșcu), 34,1, Suza- 
na, simplu 9, event 18, ordinea 53 ; 
cursa a V-a Hematia (M. Ștefănes
cu), 30,5, Zălog, simplu 2, event 57, 
ordinea 37, triplu cîștigător 62 ; 
cursa a VI’» Hectar (jg. Gheorghe) 
29,4, Artizan, simplu 4, event 11, or
dinea 55, triplu cîștigător 128 ; 
cursa a VII-a Topaz (FI. Pașcă), 
29,7, Datina, Komișel, simplu jo, 
event 31, ordinea 31, ordinea triplă 
269 ; cursa a VIII-a Henț (I. Tode- 
raș), 29,7, Rosita, simplu 2, event 
16, ordinea 16, triplu cîștigător 67 ; 
cursa a IX-a Sfătoasa (N. Ion), 35,8, 
Cascada, simplu 6, event 15, ordi
nea 48 ; cursa a X-a Ivoriu (N. Si» 
mion), 41,6, Aroma, simplu 2, event 
31, ordinea 8. Retrageri Pirola, 
Crina.

Niddy DUMITRESCU
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EXEMPLUL METALULUI

pe vmmia Km. v ucca. luk*c, pentru foarte mu l ți, finala se bănu- 
acum. Dar, fazele anterioare ale Cupei au zădărnicit destule calcule 
(M.M.I.).

ARAD. Portarul Vidac boxează balonul, zădărnicind încă una din acțiunile ofensive ale craiovenilor. Se mai 
văd, în prim plan, Pojoni fi Oblemenco Foto : ion MIHĂICĂ
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POST-SCRIPTUM LA K.O.-urile
DIN SFERTURILE DE FINALA

știri
CURSA DE URMĂRIRE

(Urmare din pag. 1)

MECIURILE Ș.N.O. OLTENIȚA— 
METALUL Șl CHIMIA RM.

VÎLCEA — POLITEHNICA IAȘI 
SE VOR DISPUTA LA 4 IULIE

Fruntașele
tehnica Iași ____ ____________
urma să susțină duminică două partide 
decisive pentru ț;—7—...
divlzie : prima la Rîmnicu” Vîlcea, eu 
Chimia iar cealaltă la Oltenița cu 
Ș.N.O. Cum Metalul și Chimia Rm. Vîl
cea vor juca miercuri în semifinalele 
Cupei României, F.R.F., a hotărît să 
reprogrameze ambele meciuri pentru 
dala de 4 iulie.

seriei I a Diviziei B, Boli
și Metalul București, ar

promovare» in prima

MECIURI RESTANTĂ TN 
DIVIZIA C

SERIA I
AVINTUL FRASIN — ______,

IAȘI 1—o (0—0). A marcat Cuza
min. 87. (I. BODNAR-coresp.).

Avîntul Frasin ocupă locul 4 
clasament cu 28 p.

26 13 2 11 34-32 
dar Nicolina Iași locul 12 cu 22

26 9 4 13 34-44

NICOLINA 
în
In
28
P-
22

SERIA A V-A
UNIREA TRICOLOR BUCUREȘTI 

— ELECTRONICA BUCUREȘTI 1—1 
(0—1). Au înscris Focșa, pentru Elec
tronica și Fogoroș, pentru Unirea 
Tricolor.

In clasament : Electronica pe locul 
6 cu 27 p.

26 11 5 10 34-22
Unirea Tricolor pe locul 7 cu 25

26 10 5 11 35-32
27 
P-25

ETAPĂ AMINATĂ IN 
„CUPA ZIARELOR"

acolo unde mii șî mii de suporteri ai 
liderului urmăreau aventura favori- 
țiior. In fapt, duelul dintre prima 
formație a Olteniei și experimentata 
sa rivală de la București a asigurat 
succesul propagandistic și atractiv al 
campionatului pe aproape jumătate 
din distanța sa. Vă propunem o scur
tă retrospectivă a lui... La reluarea 
campionatului, 
cuminți, ’ 
ment al 
prezintă 
distanță 
pînă ia __ _____—
dinamoviștii bucureșteni (aflați pe 
locul I, cu 21 de puncte). In etapa 
următoare aflăm un trio la condu
cere (Steaua — Dinamo — Universi
tatea Craiova, cu cite 21 puncte) 
care se va fringe apoi cînd elevii lui 
Nunweiller cad pe locul doi iar cei 
al lui Cernăianu pe al treilea. Veci
nătatea de locuri, cu Dinamo pe po
ziția superioară și Ia distanță de nu
mai un punct, se va menține pînă în 
etapa a XXII-a cînd Universitatea 
trece în frunte ; ea preluase, In fapt, 
șefia din acea miercuri,zi, de 25 aprilie 
cînd a disputat restanța cu A.S.A. Tg. 
Mureș. De atunci și pînă în minutul 
50 al jocului Dlnama — C.F.R. Cluj, 
cînd Moldovan a marcat golul nr, 3 
al echipei din șoseaua Ștefan cel 
Mare, șefia a deținut-o fără încetare 
formația din Craîova. Clipa cea mai 
favorabilă desprinderii de insistentul 
său urmăritor se plasează în etapa a 
XXV-a cînd ea a avut 4 puncte a- 
vans. Dinamo a refăcut însă handi
capul cu un mare efort de voință și 
cu un final de campionat care a cu
prins patru intilniri remarcabile (cu 
Steaua, la Cluj, Constanța ți partida 
finală). Și, beneficiind de eșecul lide
rului la Arad, și-a adăugat încă un 
titiu, al șaptelea in palmares !

craiovenii așteptau 
în plutonul fruntaș, un mo- 
evadării; etapa a XVI-a îi 
pe locul 3, la două puncte 
de cei care aveau să devină 
urmă marii lor concurenți,

Meritele învingătoarei „cu un 
piept" stau tocmai în îndîrjirea cu 
care și-a apărat șansele pînă la sfîr
șit. Dinamo a crezut în șansa sa, a 
luptat pentru ea și probabil că satis
facțiile sale sînt cu atît mai mari cu 
cit au fost aduse de ultimele momen
te ale luptei. Ion Nunweiller se poa
te socoti un antrenor cu o extrem de 
rară performanță la activ : a cucerit 
campionatul țării in primul an de 
conducere a formației în care a cu
noscut atitea satisfacții ca jucător. 
Pentru omul de muncă și de seriozi
tate, de modestie și de dăruire care 
e al treilea dintre Nunweilleri, vic
toria e o răsplată bine meritată. Ră- 
mîne ca un început așa de excelent 
în munca de antrenor’ să fie conti
nuat de alte realizări care să com
pleteze o biografie sportivă bogată în 
biruinți. Nucleul de vechi interna
ționali, secundat de jucători în plină 
consacrare și de speranțe cum e a- 
ceastă descoperire numită Lucuță, a 
dovedit resurse care, pe linia dreap
tă, mai cu seamă, nu le bănuiam. 
Acum, cind — odată cu terminarea 
cu succes a campionatului... începe 
„Cupa campionilor europeni" — Di
namo trebuie să știe că se așteaptă 
de la ea mult mai mult decît a făcut 
în edițiile precedente ale prestigioa
sei competiții.

Marea invinsă, Universitatea Cra
iova, are tot dreptul la elogiile ți 
respectul nostru. Chiar dacă n-a reu
șit să facă și ultimul și decisivul pas, 
ea va rămine protagonista acestei în
treceri care nu știm dacă n-ar fi co- 
borît în dezinteres și platitudine fără 
sprintul ei, gata să o urce pe culmea 
cea mai de sus. învinșii de pe linia 
de sosire au obținut cea mai bună 
performanță din istoria echipei lor 
ți se vor alinia și ei la startul unei 
competiții europene. Iar campionatul 
următor trebuie să-i găsească gata 
să reia cursa.

Ieri urmau să se desfășoare me
ciurile celei de a treia etape a 
competiției dotată cu „Cupa ziare
lor". Din cauza timpului nefavora
bil, partidele s-au amînat pentru o 
dată ce va fi stabilită ulterior.

Sîmbată s-a rejucat partida din
tre Scînteia și Combinata Satul So
cialist, Informația Bucureștiului, 
victoria revenind primei echipe cu 
scorul de 5—1 (0—1).

în arma rezultatelor înregistrate 
pînă acum, în clasament, pe pri
mul loc se află echipa Agerpres, 
care are același număr de puncte 
(4) ca și formația Scînteii Tineretu
lui, dar un golaveraj superior (9—0 
față de 5—2).

S 4

FLACĂRA ROȘIE — ARAU 
(ELVEȚIA)

Joi, pe stadionul 
(Calea Dudeștî) are loc 
internațională amicală 
între divizionara C 
formația elvețiană 
g1' mala.

Meciul va începe

Flacăra roșie 
întîlnirea 

de fotbal 
Flacăra roșie și 
Arau Inter-Re-

la ora 17.30.

Sferturile de finală, disputate sTmbăta șl duminică, au scris un capitol inedit 
In viața cupei : TBEI ECHIPE DIN DIVIZIILE INFERIOARE, MAI EXACT CON
STRUCTORUL GALAȚI (DIVIZIA C), METALUL BUCUREȘTI Șl CHIMIA RM. 
VII.CEA (DIVIZIA B) AU AJUNS IN SEMIFINALELE POPULAREI COMPETIȚII. 
Din fericire, șl o divizionară A (Steaua) a reușit să pătrundă In semifinale. Spu
neam din fericire pentru că, în spatele acestor elemente spectaculoase, în spatele 
surprizelor de proporții, savurate îndelung de amatorii de fotbal, se ascund esențe 
grave care vin ca un vot de blam la adresa echipelor din primul campionat al 
țării. Nu vrem si diminuăm, cumva, meritele acestei excelente divizionare c din 
Galați, Constructorul, care a scos din luptă, trei reprezentante ale Diviziei A (In 
ordine, Jiul, Dinamo si Sport Club Baeău), meritele Chimiei Rm. Vîlcea care a 
risipit iluziile fostei campioane F.C. Argeș (și nu prin grațiile regulamentului !) 
sau pe cele ale Metalului București, a cărei secție de fotbal, primește laude nu 
numai pentru frumoasa tradiție pe care șl-a făurit-o tn Cupa României.

Dar, dincolo de toate martie ambiții, ale echipelor mai mici, de rezultatele- 
surpriză care dinamizează an de an populara întrecere, trebuie să ne întrebăm 
cum de își permit echipele noastre de prim rang să dezamăgească Intr-o disputa 
in care au atitea obligații,cum de renunță așa de ușor la marea șansă care li se 
oferă de a se reabilita pentru nereușitele din campionat și de a reprezenta fotba
lul românesc intr-o competiție de anvergură, cum este Cupa cupelor. Sigur, 
aceste întrebări le-am mai pus și în alți ani, dar acum — cînd am Înregistrat 
practic un fapt unic, cu trei echipe de eșalon inferior in semifinale — nedume
rirea noastră este mai mare, se amplifică, iar răspunsurile nu pot fi date deciț 
dc autorii principali. Acum rămine ca semifinalele să se dispute intre cele trei 
echipe de rang secund și o divizionară A. Steaua va întllni pe Constructorul Ga
lați, iar Metalul pe Chimia Hm. Vîlcea. Logic, r“*~ ------ ------- — ***"’■
lește de pc "" " ’
ale hirtiei...

0 SPECIALISTĂ A CUPEI
pentru a treia oară con- 

_____ ... semifinalele Cupei, Meta
lul București a devenit indiscutabil 
una dintre specialistele competiției 
K. O., a fotbalului nostru. Și asta în 
ciuda faptului că, an de an, echipa 
antrenată de PauJ Popescu — un teh
nician. cu merite deosebite în afir
marea formației metalurgiștilOr bu- 
cureșteni — pierde, Intr-un fel spus, 
multe elemente de valoare, majori
tatea titularizate, fără dificultate, în 
prima divizie a țării. Cum au fost de 
pildă, cazurile iui Olteanu (St. roșu), 
Naom, Savu, Troi, Mateescu, G. Stan, 
Apostol, Em Dumitru.

Făcind o mică socoteală retrospec
tivă se poate afirma astăzi, ca în 
ultimii ani de pe „băncile" Metalului 
au plecat atîția jucători îneît s-ar pu
tea alcătui cu ei o puternică selec
ționată divizionară. Și, cu toate aces- 

. tea, nimeni dintre cei care au urmă
rit recent „ll“-le din șoseaua Pante- 
limon nu va putea spune că acesta 
ar fi cu ceva inferior aceluia care, ta 
1972, a eliminat, la Cîmpina, pe cam
pioana țării F. C. Argeș sau, în 1971, 
a făcut greutăți iul Dinamo în semi
finalele Cupei. Pentru că in „gră
dina" Metalului răsar mereu noi și

Prezentă, 
secutiv fn

TREI „BĂTRÎNI!//

retului, doi tineri jucători — Ion Ion 
și Iovanescu — au confirmat încre
derea antrenorilor atunci cînd s-au 
hotărît să-i promoveze, ambii luptînd 
pînă la epuizare din primul și pînă 
în utimul minut de joc. Faptul cu 
adevărat semnificativ ni l-au oferit 
însă alți- trei jucători, „bătrîni" divi
zionari A : Dumitru, Tătaru și Pan- 
tea. Dumitru a jucat ca pe vremea 
cind evolua la Rapid) stopînd multe 
atacuri adverse, lansîndu-se în curse
le lui spectaculoase, perpendiculare

pe poartă, pasînd cu precizie coechi
pierilor. Tătaru și Pantea au făcut 
șl ei o mare risipă de efort, reușind 
să recupereze multe baloane pierdute, 
să contraatace precis și viguros, e- 
ficace.

l-am criticat de atîtea ori pe ju
cătorii militari pentru lipsa lor de 
combativitate. „Cupa", se pare însă 
— ca și în edițiile precedente — le-a 
revitalizat brusc ambițiile. Numai de 
nu ne-ar... contrazice mîine.

Laurențiu DUMITRESCU

EXPLICAȚIILE SURPRIZEI DE LA PLOIEȘTI:
SUPERFICIALITATEA Șl ERORILE TACTICE

noi talente, care completează rîndu- 
rile, Ia un moment dat rărite, de 
promovările, uneori spectaculoase, 
spre prima scenă competițională a 
fotbalului nostru.

Așa se face că duminica aceasta, 
la Constanța, ani întîlnit un Metalul 
revitalizat prin infuzie de tinerețe și 
dorința de afirmare a unor jucători 
ca Nedelcu, Viță, Profir și Trandafi- 
lon cărora, se pare, le-a venit ria
dul să bată la poarta împlinirilor. 
Așa se și explică secretul calificării 
echipei lui Paul Popescu în semifina
lele Cupei în dauna Petrolului, după 
ce mai înainte formații ca Universi
tatea Craiova și U.T.A. fuseseră și ele 
obligate să se recunoască... eliminate.

Și să nu uităm că, anul acesta, 
Metalul este angajat și în lupta pen
tru promovarea în prima divizie a 
țării, Ceea ce presupune un consi
derabil efort fizic și psihic, un con
sum de energie de care nu pot fi în 
stare decît cei cu' adevărat apți să 
suporte rigorile performanței.

In condițiile unor asemenea solici
tări competiționale reușita compor
tărilor Metalului poate constitui un 
frumos exemplu pentru mulțl alții.

Mihai IONESCU

uneori spectaculoase,

DIVIZIONARI A,

MOLIPSIȚI DE AMBIȚIA „PUȘTILOR '
La Brașov. înaintea singurului meci 

din „sferturi" care a opus două di
vizionare A, antrenorul „șepcilor ro
șii1, Silviu Avram, afirma că „echipa 
sa dorește nespus de mult o victorie 
dar că, înainte de toate șperă ca e- 
chipa să joace frumos, corect, dtrz, 
fără durități, preocupată să realizeze 
faze spectaculoase de fotbal..." Și 
„U" a jucat ca fp zilele ei bune, a

ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE COMPORTARE CIVILIZATĂ ÎN SOCIETATE

avut cițiva jucători în excelentă 
poziție (Anca, Mihăilă, Lică), 
creat o suită de mari ocazii în . . 
priza secundă dar pe care le-a ratat. 
A surprins în mod plăcut jocul lui 
„U“, cu atît mai mult cu cit a venit 
la Brașov fără un titular (Crețu), lă
sat acasă din motive disciplinare 
(pentru care, va fi aspru sancționat), 
dar cu un jucător tînăr — Matei — 
harnic, bătăios, în sensul bun al cu- 
vîntuiui, dornic de afirmare.

In replică, Steaua a apărut și ea 
într-o cu totul altă postură, față de 
ceea ce ne-a oferit în campionat. Pe 
excelentul gazon al stadionului Tine-

dis- 
și-a 
re-

A devenit obișnuit ca 
grupuri de suporteri ai 
unor echipe să-i înso
țească pe fotbaliștii fa- 
voriți la meciuri pc care 
aceștia le susțin in de
plasare. Este un feno
men pozitiv, care sem
nifică popularitatea me
reu crescindă a fotba
lului, întărirea legătu
rilor dintre suporteri și 
echipe, atașamentul pu
blicului față de sporti
vii fruntași care poartă 
culorile unei uzine, ale 
orașului, județului etc. 
Bineînțeles, acest feno
men, aceste forme de 
manifestare a dragostei 
fată de o echipă, tre
buie să se păstreze în 
limitele permise, să nu 
se ajungă la excese și

degenerări de genul ce
lor înregistrate, din pă
cate, duminică, la Arad, 
la meciul U.T.A. — Uni
versitatea, avînd ca „e- 
roi negativi" pe unii 
din membrii galeriei 
craiovene, care a 
prins circa 4 000 
meni.

Unele grupuri 
porter! craioveni
vut, de exemplu, com
portări neeivilizate 
străzile 
orașului, 
circulația 
peluzele
mai multe ore înainte 
de meci, ei au bruscat 
oamenii de ordine de la 
stadion, au forțat porți
le și au ocupat tribu
na I (pentru care

de
cu- 
oa-

su-de
au a-

pe 
centrale ale 

împiedicind 
sau distrugind 
cu flori. Cu

n-aveau bilete) așezin- 
du-se și pe locurile 
membrilor susținători ai 
U.T.A.-ei, care au abo
nament Ia sectoarele 
respective. Mai mult 
chiar, atunci cind po
sesorii abonamentelor 
și-au reclamat locurile, 
ei au fost bruscați, Ii 
s-au adus injurii, Ii 
s-au murdărit hainele. 
Unii dintre membrii 
grupului de suporteri 
craioveni au avut, după 
meci, manifestări ne
sportive, jignitoare Ia 
adresa echipei U.T.A., 
actele huliganice eonii- 
nuind și Ia gară, înainte 
de plecarea trenului cu 
care indisciplinații pă
răseau Aradul.

Este regretabil că

unele elemente certate 
cu regulile comportării 
civilizate s-au putut 
strecura in grupul dc 
suporteri craioveni și a 
se manifesta în acest 
fel, aruneînd astfel o 
pată rușinoasă asupra 
amatorilor de fotbal 
craioveni, în general 
lăudați pentru atitudini
le lor sportive.

Sintem convinși că 
eele petrecute Ia Arad 
vor rămine un fapt 
izolat și că pe viitor or
ganele sportive din Cra
iova se vor preocupa de 
acest aspect, luînd mă
suri ca manifestări de 
acest gen să nu se mai 
repete.

EXAMENE IN PLINĂ VACANTĂ ■ ■■

• Peste 200 de băieți și fete la concursul de admitere pentru „liceul sportiv"
• 114 puncte la atletism; 1,96 m gabarit pentru baschet I • „Exemplul"

prof. Gabriel Molea...
Sfîrsit de iunie, început de vacan

tă... Și totuși, pe stadionul Tineretaț. 
Iui, activitate febrilă. Nu-i vorba de 
un concurs sau de o competiție spor
tivă obișnuită, dintre multele pe care 
Ie găzduiește frumoasa bază sportivă 
bucureșteană, Mai bine ț3e 200 de 
băieți și fete, absolvenți ai clasei a 
VlII-a, participă la un examen prac
tic, cel de intrare în anul I al Li
ceului cu program de educație fizică.

Toți sînt emoționați : cei care iau 
startul’ în probele atletice, elevii care 
mînuiesc mingea de baschet, gimnas
tele care evoluează în sala din in
cinta ștrandului. Spre deosebire de 
anii precedent), acum au avut posi
bilitatea să participe la examenul 
practic și specialiști in alte discipli
ne ,— poioiști, jucători de tenis, scri- 
meri.

Avem în față băieți și fete cu si
luete svelte, eu multă forjă și în
demânare. Și fiindcă ani mai foșt Ia 
multe din edițiile precedente ale exa
menului, putem afirma că aceasta 
este poate cea mai edificatoare. Pro
fesorii și antrenorii au de unde ale
ge, sinț în măsură să facă o selec
ție riguroasă. Mîine în anul I al Li
ceului CU program de educație fizică 
vor intra, intr-adevăr, băieți și fete 
care au afinități reale cu această in
stituție de profil.

La atletism, de pildă, printre cei 
înscriși la examen, mai bine de 35 
au clasificare sportivă. O primă nou
tate. Apoi : foarte mulți candidați au 
înregistrat punctaje excepționale, 
peste 100 ! Recordul îl deține Ileana 
Trăistaru, cu 114 (1:31,0 pe 500 metri), 
Florin Dumitrache, de fapt... hand
balist, a adunat și el 112 puncte. 
Cote mari în materie de punctaj de
țin și alți candidați : Mircea Ana — 
109, Mariana Ion — 108, Carmen Fie- 
ruță același bilanț, Adriana Beșcă — 
104, Cezar Răducanu și Florin Gpeor- 
ghiță — 103 ș.a.m.d. Profesorii de 
specialitate de’ la „35", Elisabeta Stă- 
nescu și Adam Sebesi sînt mulțumiți 
de perspectivele ce le oferă viitorii 
«tleți,

Optimism oferă și baschetbaliștil, 
băieți și fete cu un gabarit impresio
nant pentru vîrstă de 14—15 .ani 1 Vir
gil Căpușan are 1,96 m. Viorel Du»

mitriu 1,90 m, Cristina Baciu (care 
este și premiantă de onoare, media 9,82 
de absolvire a clasei a 8-a) atinge și 
ea 1,76 m. Altfel spus, o generație de 
„uriași" în devenire, așa cum simte 
nevoia baschetul românesc de per
formanță. Profesorii George Benone, 
directorul liceului și Ștefani» Dinescu 
țin să ne asigure că tradiția în bas
chet a elevilor de la „35“ (se înțe
lege, tradiție în performanțe mereu 
mai bune) va continua, cei care vor 
prelua ștafeta prezintă calități exce
lente.

Ne-a încintat șl calitatea execuți
ilor candidatelor gimnaste : Gabriela 
Drăgoi, Livia Duliu, Mariana Loghin, 
Ecaterina Dragnea. Și mai sînt, de
sigur, și altele. Lingă Dobrc și 
Brechner, acum în lotul Clubului 
sportiv școlar, viitoarele eleve ale li
ceului vor crește vertiginos în mă
iestrie, îndrumate — ca și aite ge
nerații — cu migală și pasiune de 
antrenoare ca profesoarele Barbara 
Dumitrescu și Livia Grama.

Ne-a surprins plăcut o jucătoare 
de tenis, Ileana Constantin. Mînuieș- 
te racheta cu o ușurință revelatoare. 
Nota 10 cu care a fost răsplătită re
flectă și pregătirea, dar și talentul 
tinerei sportive.

Scriind toate acestea, încercăm un 
sentiment de regret pentru faptul de 
a nu fi întîlnit — printre candidați
— decjt trei elevi la gimnastică. Mai 
mult, de a fi constatat absența din 
comisie, de la locul său firesc de 
muncă, a prof. Gabriel Molea. Ni s-a 
spus că a plecat, în aceeași perioadă
— fără Încuviințarea conducerii li
ceului, pe Litoral, cu un Iot de ju
niori. Este firesc ?

Au fost prezente în schimb, alături 
de candidați, profesoarele de cultură 
generală ale liceului, cele din co
misie, Mariana Banu (matematici), 
Rodica Urmul (istorie), Sanda Mag 
(limba română). Au stat tot timpul 
pe terenurile și în sălile de sport, 
căutînd să-și cunoască viitorii elevi, 
să înțeleagă și mai bine efortul lor 
de aițtodepășire. Cît de luminos pare 
exemplul acestor trei cadre didactice, 
în raport cu acela al unui profesor 
de specialitate ! ?

T. BRADEȚEANU

Veți spune poate că a doua com
petiție a țării — Cupa — este prin 
excelență o furnizoare de rezultate 
neașteptate. Dar, parcă, ce s-a în- 
tîmplat anul acesta (și mai ales în 
optimi și sferturi de finală) a între
cut măsura...

La Ploiești, tntr-un anonimat a- 
proape total, datorită defectuoasei 
programări, în fața cîtorva sute de 
vîlcenl, altor sute de piteșteni și a 
vreo 50 de ploieșteni, o modestă 
echipă de Divizia B — Chimia Rm. 
Vîlcea — a învins pe F.C. Argeș. 
Evidențiind performanța vîlcenilor, 
dîrzenia cu care și-au apărat șanse
le, ambiția cu care au jucat, tre
buie să spunem, totuși, că F.C. Ar
geș s-a auto-invîns. Cum ? în pri
mul rînd prin erorile tactice comise 
pe gazonul din Ploiești.

0 Deși avea de partea sa expe
riența, valoarea tehnică individuală 
a jucătorilor mai bună, F.C. Argeș 
s-a angrenat în jocul de uzură al 
adversarei.

e Barbu, Vlad, Olteanu (mai ales 
Olteanu), M. Popescu, Roșu, jucători 
cu o bogată experiență competițio- 
nală, s-au lăsat pradă nervilor încă

din start și evoluția lor avea să su
fere. Apoi, starea de nervozitate a 
fost accentuată și de intervențiile 
antrenorului Halagian, a cărui voce 
a răsunat în tot stadionul timp de 
90 de minute, iritînd, pînă Ia urmă, 
și pe propriii jucători.

• Considerînd că este suficient să 
se numească F.C. Argeș ca să ciști- 
ge în fața unei echipe de categorie 
inferioară, foștii campioni au jucat 
superficial. Apărătorii au evoluat 
fără pic de concentrare, fiind sur
prinși cu ușurință de cele două con
traatacuri ale rapidului Gojgaru.

• Dobrin. M. Popescu și Mustă- 
țea, oamenii de la mijlocul terenu
lui, s-au angajat 
lungite, confuze,

• Cei trei din 
Cassai) au făcut 
Internaționalul Troi, neașteptat 
puțin jucat, a fost timorat de in
tervențiile dure ale fundașului Pe- 
trică.

Acestea sînt, pe scurt, explicațiile 
surprizei de la Ploiești.

în driblinguri pre- 
ineficiente.
fată (Troi, Roșu șl 
mai mult figurație, 

de

Constantin ALEXE

0 ECHIPĂ MĂRUNTĂ, CU UN PORTAR

INTERESANT, ATACĂ SEMIFINALELE I
Mica echipă Constructorul Galați 

este marea performeră, de pînă a- 
cum, a „Cupei României". Competi
ția surprizelor, meritîndu-și anul a- 
cesta renumele, a propulsat, acum, 
în prim plan, o divizionară C. Dar 
surprinzătoare este doar ascensiunea 
acestei cvasi-necunoscute, isprăvile 
ei (eliminarea succesivă a Jiului, a 
lui Dinamo București și S.C. Ba
cău), fiind argumentate printr-o ca
litate sigură a jocului practicat.

Constructorul Galați este o echipă 
coaptă (medie de vîrstă, 24 de ani 
și jumătate), cu cîțiva jucători re
marcați odată și la alte eșaloane 
(Manta, Cernega, Vulpeanu). Este 
condusă de doi foști echipieri, V. 
Luban și D. Boieru, și pare un nu
cleu de oameni modești, serioși, cu 
simțul măsurii. I-am găsit înaintea 
meciului cu S.C. Bacău, stînd lingă 
autobuzul lor prăfuit, în ușa stadio-

ntilui „23 August", neîndrăznind 
parcă să intre înaintea partenerilor 
mai prestigioși. Au mărturisit că 
nu-și fac iluzii, dar vor lupta pînă 
în ultima clipă. Nu remarcasem 
însă, în grupul cenușiu, pe omul 
care s-a dovedit cel mai bun, mai 
îndrăzneț și mai detașat de eveni
ment : portarul Ion Șerbănoiu. Ul
terior, în teren, acesta a captat pri
virile prin echipamentul galben ca 
lămîia, prin toată atitudinea sa ce 
friza imperturbabilul. Trebuie șă ai 
mare putere interioară să înfrunți 
șansa, teoretic, potrivnică, cu o șep
cuță de jocheu pe o sprinceană și 
printr-o atitudine, în general, „â la 
Răducanu". Șerbănoiu a apărat ex
celent (chiar și un penalty). A fost 
poate singurul jucător din tot me
ciul care nu a tremurat. îl aștep
tăm, în continuare...

Ion CUPEN

Marginalii la semifinalele campionatului de juniori
DINAMO BUCUREȘTI (ca și anul trecut) ÎN FINALĂ

După opt zile de întreceri (între 17—24 
iunie), turneul final al campionatului 
republican al juniorilor și școlarilor, 
grupa de la Galați, a dat ciștlg de cau
ză formației Dinamo București, califi
cată în finala competiției. Cele opt e- 
chipe de juniori (ocupantele locului I 
In clasamentele seriilor din care au fă
cut parte in campionat) prezente la 
Galați, au fost împărțite în două grupe 
disputîndu-și șansele după sistemul tur
neu, numai tur. Din grupa I au făcut 
parte : Viitorul Vaslui, Dinamo Bucu
rești, Rapid București și Liceul de fot
bal Bacău, iar din grupa a n-a ; F.C, 
Argeș, Metalul București, Liceul nr. 1 
Caracal și F.C. Constanța- Superioare 
celorlalte combatante, echipele Dinamo 
București (antrenor Ștefan Stăneulescu) 
și Metalul București (antrenor Emil Flo- 
ruț) au reușit să se claseze pe primul

loc în grupele respective. In întîlnirea 
directă, de fapt semifinala de la Galați, 
cele două formații bucureștenc au ter
minat nedecls (0—0) In timpul efectiv 
de joc. Conform regulamentului, au fost 
executate cite 5 lovituri de la 11 metri. 
In timp ce dlnamovlștil le-au transfor
mat pe toate, metalurgiștii au ratat 
două dintre ele. Așadar, cu scorul ge
neral de 5—3, Dinamo s-a calificat în 
finala competiției, pe car» o va disputa 
duminică la București cu cealaltă fina
listă, Vagonul Arad. O remarcă specială 
pentru dinamoviștl și anume, faptul eă 
au menținut același „11“ în toate cele 
patru Jocuri de la Galați.

Acun-., după epuizarea turneului, este 
cazul să facem unele observații • 
toate Intilnlrile au fost încredințate unor 
brigăzi de arbitri din lo-calitate care au 
condus cu competență jocurile. • In 
schimb, organizatorii nu au acordat 
atenția cuvenită popularizării competi
ției, astfel că, în marea lor majoritate, 
meciurile nu s-au bucurat de o asis
tență prea numeroasă. <ț Deși nu s-au 
calificat în semifinală, juniorii de Ia Li
ceul de fotbal Bacău (antrenor Constan
tin Anghelache) au lăsat o deosebită 
impresie prin prestarea unul joc tehnic 
șl spectaculos, a spiritul de fair-play a 
fost prezent pe tot parcursul turneului.

Gh. NERTEA

SURPfîIZI PLĂCUTE Șl MAI PUTUI PLĂCUTE LA SIGHIȘOARA

pe „Tineretului", la examenul practic pentru admiterea în Liceul cu program de educație fizică, înaintea tre
cerii probelor atletice.,. Foto : V. BAGEAC

SPORTUL HARGHITEAN
(Urmare din pag 1)

nei munci de educație sportivă și I- 
gienicâ a cptătenijiir, oferindu-se, in 
demonstrații, complexe de exerciții 
pe care |e pot efectua la domiciliu, 
înainte sau după terminarea muncii. 
Scurte expuneri pe tenie de sănătate 
completează cum nu se poate 
bine programele din care nu 
întrecerile de volei, handbal, 
fotbal, concursurile populare 
jocurile distractive,

GRIJĂ SPORITA 
DE ACTIVITATEA FIZICA 

A ELEVILOR
eforturi pentru a se da 

mai adînc activității de

mai 
lipsesc 

mini» 
fulger,

FATĂ

Se fac
conținut __  _ _ _____  , .
ducație fizică a elevilor, pentru 
ciicarea sportului școlar la cotele 
calitate preconizate în documentul 
partid.

In mai multe unități de învățămînt 
(Liceull, M. Ciuc. Ia Gheorgheni 
Topiița) s-a organizat experimental 
„Ziua sporturilor".

un 
fi
ri
de 
de

Intr-o consfătuire cu cadrele didac
tice s-a dezbătut problema orientă
rii metodice vjitoare a programei șco
lare, în condițiile desfășurării cu p’rio 
ritate a lecției de educației fizică in 
aer liber. Cadrele didactice așteaptă 
cu interes manualele pentru preda
rea acestui obiect ce se află în 
curs de redactare.

Toți sînt de acord 
vacanță trebuie create 
tivității noi, mult mai 
eficiente, care va începe, desigur, la 
toamnă. Tocmai de, aceea, C.J.E.F.S., 
Inspectoratul școlar, organizațiile 
U.T.C. și de pionieri acordă o deose
bită atenție taberelor numeroase ce 
vor ființa pe teritoriul județului, ac
țiunii „înotul pentru toți" (centre de 
inițiere au fost înființate la M. Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Topiița, în unele 
comune cum ar fi Păuleni, Mădăraș, 
Sinniartin, 
activităților 
toate avînd 
activităților 
vil or.

că în această 
premisele ac- 
ample și mai 

desigur, la

Sîncrăieni, 
turistice și 
drept scop 
sportive in

Praid ș. a.), 
cicloturistice, 
popularizarea 
rîndurile ele-

Sfîrșitul anului școlar a prilejuit 
o mare serbare Ia’ Gheorghieni, cu 
participarea reprezentanților a multor 
școli ale județului. Programul ei a 
avut un moment emoționant. Unul 
dintre cel mai apreciați și destoinici 
profesori de educație fizică din ju 
deț, Tibor Hazlii dis, a predat cate
dra împlinind anii de pensionare. Nu
meroși colegi, elevi și părinți, fostele 
promoții ale Liceului din Gheor- 
glienî i-au mulțumit pentru activitatea 
rodnică ce a depus-o, și au exprimat 
convingerea că și pe viitor el își va 
pune priceperea și experiența în 
slujba sportului din județ. Un frumos 
exemplu de stimă și prețuire acordat 
unui mare entuziast al mișcării spor
tive !

★
Am spicuit citeva din problemele 

principale aflate pe agenda de lucru 
a C.J.E.F.S. Harghita. Desigur, mai 
sînt multe altele, privind întărirea 
bazei materiale, dezvoltarea sportului 
de performanță etc. Dar, despre ele 
cu alt prilej...

Succinta trecere în revistă a jocurilor 
grupelor a Hl-a și a iv-a din cadrul 
turneului final al campionatului republi
can al juniorilor și școlarilor, ce s-a 
desfășurat la Sighișoara, scoate în evi
dență, înainte de toate, faptul că juni
orii unor echipe au practicat un fotbal 
destul de bun, angajant, cu tendințe mo
derne. îmbucurător este faptul că teh
nicienii care răspund de pregătirea aces
tora au prezentat la start echipe bine 
clădite, ai căror jucători cunosc secre
tele jocului cu libero și care rezolvă 
destul de bine sarcinile duble de atac 
și apărare.

O surpriză plăcută a furnizat echipa 
Școlii sportive Sinaia (antrenor M. Feld
man), care, în compania experimentatei 
echipe arădene, U.T.A.. a realizat cel 
mai bun joc al turneului. Evoluția sină- 
ienilor, foarte aerisită, s-a bazat pe 
multă mișcare și o tehnicitate destul de 
bună, relevîndu-se trei jucători de per
spectivă : Oancea, fundaș central, Tu
dor și Neagu. înaintași centrali. Corvinul 
Hunedoara șl Universitatea Craiova II 
se numără și ele printre formațiile ce 
au evoluat destul de aproape de cerin
țele actuale. Un minus pentru formația 
craioveană, deoarece intr-un joc a încăl
cat legile sportivității folosind t>e ju
cătorul Pițurca, care jucase și în cam
pionatul republican, deci, depășit ea 
vîrstă pentru categoria a doua. Cît Prl~

vește pe juniorii Uâ . rsitățli din Cluj, 
presupuși pretendent! in faza finală, 
deși echipa in ansamblu este foarte va
loroasă, ei nu s-au calificat mai departe 
din cauza aerelor de vedeta pe care și 
le-au dat la Sighișoara. Păcat că ei n-au 
adus clubului și orașului lor satisfacțiile 
îndreptățite. în raport cu pregătirea și 
cunoștințele ce le posedă. De altfel, 
nici A.S.A. din Tg. Mureș n-a arătat 
cine știe ce. dacă ne gindim la condi
țiile pe care le are în comparație cu 
alte formații. Prezentarea ei, sub ce
rințe.

In sfîrșit, citeva cuvinte despre Vago
nul — revelația competiției (antrenor 
A, Hăran) șl U.T.A. (antrenor Llviu Co- 
man). Reprezentat de aceste două echi
pe în semifinale. Aradul nu se poate 
plinge că nu are talente pentru readu
cerea fotbalului său in prlm-plan. Ele
mente de perspectivă, la Vagonul : Ham
za, un fundaș foarte dotat, Nădăban, 
mijlocaș-coordonator, Juhasz, tnijlocaș- 
ofensiv; la U.T.A. : Moraru, mijlocaș, 
Cura, joacă pe orice post in atac. Pe- 
Irișor, atacant de finețe, penetrant, etc.

Calificativul arbitrajelor — satisfăcă
tor. Organizarea, bună. Păcat că ploile, 
căzute pe durata turneului, au făcut ca 
tribunele să fie extrem de puțin popu
late.

Stelian TRANDAFIRE5CU

LA LOTO-PHONOSPORT CÎȘTIGURILE
DE 100000 LEI 1N CONTINUA CREȘTERE

0 Cîștigurile de 100.000 lei la sis
temele de joc Loto-Pronosport sînt 
în ultimul timp în continuă creștere. 
Cu această ocazie aminitm doar pe 
cei mai recenți cîștigători ai unor 
prețpii de 100.000 lei printre care se 
numără : Dumitru Nae din comuna 
Brezoaiele județul Ilfov, Gheorghe 
Brutaru din Ploiești, Nicolae 
din Bacău, Georgescu Filoftei 
București, Dumitrescu Hie 
Ghimbav, Cerchez Constantin 
Pucioasa, județul Dîmbovița și alții.

Această sporire considerabilă 3 
listei cîștigurilor maxime la siste
mele de joc Loto-Pronosport se da
torează in cea mai mare parte jocu
lui pe bilete fracționate, formă sim
plă de participare, dar extrem de 
avantajoasă pentru participanta Este 
bine de știut că o mare parte a 
cîștigurilor de 100.000 lei au fost 
obținute pe bilete fracționate.

0 In atenția participanților.
Se aduce la cunoștința partici

panților că în programul concursu
lui Pronosport din 1 iulie 1973, au 
intervenit următoarele modificări : 
meciul IV. Ș.N. Oltenița — Metalul 
București se înlocuiește cu meciul 
C.F.R. Pașcani — C.S.U. Galați, iar 
meciul VI. Chimia Rm. Vîlcea —

Politehnica Iași se înlocuiește cu 
meciul Politehnica Timișoara — Me
talurgistul Cugir, urmînd 
cuvenitele modificări pe 
fluturașii de concurs.

a se face 
afișele și

Rusu 
din 
din 
din

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXPRES DIN 20 IUNIE 1973

PRONO-

EXTRAGEREA l : Cat. 1 : 2,10 va
riante a 100 000 lei; cat. 2; 1,75 a 
36 216 lei; cat. 3: 11,15 a 5 684 lei ; 
cat. 4 : 56,40 a 1124 lei; cat. 5 ; 174,05 
a 364 lei ; cat. 6: 5275,35 a 40 lei. 
REPORT CAT. 1 t 439 819 lei.

B I
C I

EXTRAGEREA A II-A : Cat.
6.40 variante a 11 609 lei ; cat.__
38 a 1 955 lei; cat. D : 2057,30 a 60 
lei ; cat. E i 134,65 a 200 lei ; cat. F i 
3290,75 a 40 lei. REPORT CATEGO
RIA A : 137906 lei.

Cîștigurile de categoria 1 <I00®/«> au 
revenit participanților: COSTACHE
G. TUDORACHE din Țlfeștl-Vrancea . SALIGA d)n 

astfel fiecare cite 
lei, sau cite un 
1 300 plus dife-

și SOLOMON ALEX 
Timișora, care obțin 
un cîștig a 100 000 
autoturism DACIA 
renta în numerar.

Rubrică
A.S. LOTO-PRONOSPORT

redactată de



Pe terenul central de la Wimbledon

SE DISTANȚEAZĂ

ITINERAR ESTIVAL IN R. F. GERMANIA

MUNCHENUL, LA UN AN DUPĂ OLIMPIADĂ

1LIE V AS I AȘI - START VICTORIOS
‘ JLONDRA, 25. — Pe o vreme fru
moasă, cu soare, cald, 15 000 de spec
tatori au aplaudat, pe terenul central 
de la ..All England Club-—Wimble
don, deschiderea tradiționalelor cam
pionate internaționale de tenis ale 
Angliei. La Gra 14 (ora locală), au 
fipârutt în fața tribunelor competito-

rii meciului inaugural. campionul 
român Ilie Năstase, favoritul nr. 1 
al întrecerii, alături de adversarul 
său, vest-germani.il Bans—Joachim 
Piolz. Jocul a fost, cu rare excepții, 
la discreția Iui Năstase, care a avut 
un singur moment de dificultate, 
în setul doi, cînd a fost surprinză-

VEȘNIC „TÎNĂRUL" WIMBLEDON
trebuie să ai

de-
Poate că nu 

perspicacitatea intrepidului 
tectiv Joe Mannix pentru a des
coperi ce stă ascuns în „culi
sele" acestei mult comentate re
trageri a profesioniștilor de la 
Wimbledon. Vă vom relata doar 
citer a dintre ele, desigur de 
primă importanță, deși — așa 
cum se petrece chiar în serialele 
TV — ele n-ar părea, la prima 
vedere, în legătură directă cu 
cazul în speță.

Iată, o primă secvență ar pu
tea avea ca decor țărmurile 
însorite ale Floridei. La Miami, 
in zile de mai, 28 de financiari 
americani discutau un proiect 
de anvergură neobișnuită. Se 
preconiza instituirea unui nou 
Circuit de tenis, într-o formulă 
inedită, cu echipe formate din 
așii rachetei, indiferent de na
ționalitate, dar reprezentînd di
verse orașe americane. Acest 
Circuit pe echipe (16 formații 
de cite 4 jucători și 3 jucătoa
re) ar înlocui tot programul 
existent din mai pînă în sep
tembrie. Toate turneele clasice 
ar cădea, cu excepția — poate 
— a 
care noua grupare profesionistă 
este dispusă să acorde angaja- 
ților săi o „permisie" de 75 
zile...

Cine era așezat în jurul mesei 
rotunde de la Miami ? Am spus, 
28 de oameni de afaceri, nume 
cunoscute din business-ul ameri
can. La aceeași masă, reprezen
tanții Asociației tenismenilor 
profesioniști, în frunte cu direc
torul 
mec. 
totul.

De 
se poate trece direct la Wimble
don '73. „Cazul Pilici", atît de 
mult trîmbițat, nu este decit un 

o sci- 
de pro- 
dorește 
dorește

rela-

Wimbledon-ului. pentru

său executiv, Jack Kra- 
Firește, acest nume spune

aci ■— secvența a doua —

pretext pentru a forța 
ziune de mult urmărită 
fesioniști. Kramer nu 
turnee în Europa, nu 
„Cupa Davis", nu-l interesează 
decit afacerea lui proprie, acel 
campionat american inter-echi- 
pe, după modelul hocheiului și 
base-ballului. Retragerea profe
sioniștilor devine astfel un sim
plu paravan al acestor interese 
afaceriste, urmărind — printre 
altele — distrugerea actualei or-

ganizări a tenisului internațio
nal.

Amănuntele ulterioare izbuc
nirii conflictului au fost 
tate pe larg în coloanele noas
tre. Profesioniștii s-au retras, 
după tratative prelungite, me
nite mai mult să dea un cadru 
publicitar acțiunii lor. Dar boi
cotul A.T.P.-ului n-a. putut îm
piedica startul în acest al 87-lea 
Wimbledon. Cel mai prestigios 
turneu al 
S-au găsit jucători i 
mărime care sprijină 
ția majoră a Federației interna
ționale de tenis, iar printre a- 
ceștia se numără, în primul 
rînd, campionul român Ilie 
Năstase. El conduce acum lista 
capilor de serii într-un tablou 
de întrecere din care lipsesc 
multe nume de rezonanță, dar 
totodată respirînd mai mult spi
rit sportiv și mai multă tinerețe.

Intr-adevăr, în absența așilor 
consacrați de dincolo de Ocean 
— care, de altfel, s-au „remar
cat" doar prin infrîngeri în a- 
cest debut de sezon — Wimble- 
don-ul primește infuzia proas
pătă a unor forțe noi. De pe 
acum se vorbește despre talen
tul promițător al unor tineri 
virtuozi ai rachetei, cum sînt 
suedezul Bjorn Borg, america
nul Sandy Meyer, vest-germanii 
Metier și Fassbender, ceho
slovacul Hrebec. însuși Năstase, 
deși figurează acum printre 
campionii cu vechi state de 
serviciu, rămîne, prin jocul său 
scinteietor, prin vitalitatea sa 
cuceritoare, un simbol al tine
reții în tenis.

Cu sportivitatea lor recunos
cută, britanicii spun că Wimble- 
don-ul va fi mai. interesant, în 
acest an. 11 vom cita din nou 
pe Fred Perry, ilustrul cam
pion de altădată, acum prezent 
la microfonul emisiunilor spor
tive ale L.B.C.-ului, spunînd: 
„Să salutăm acest tînăr Wim
bledon care începe. Dacă ve
chiul nostru turneu, în prag de 
centenar, devine din nou pionier 
în tenis, să fim siguri că-și va 
îndeplini bine misiunea...".

Evident, în cartea sportului 
alb a fost deschisă o nouă pa
gină.

tor egalat de. tenismanul din Hano- 
vra în prelungiri. In continuare, me
ciul n-a avut istoric, încheindu-se 
cu o victorie netă pentru tenismanul 
român : 6—3, i = <= '■

Rezultate 
Ude .d’’r.
— Lewis 
Durham 
(U.R.S.S) 
(Cehoslovacia) ■
6— 3, 1—6, 6—3, 
(Austria) —
7— 9, 6—1, 6
— Ilarai (Japonia), 4—6, 
6—3 ; Fassbender (R.F.G.) 
(Lngaria) 11—-6, 6—8, 6—3, 
(Suedia) — Lall (India) 
9—8; l’aylor (Anglia) - 
(Franța) 6—2. 6—3, 6-—3.

Viitorul adversar al lui Ilie Năs
tase va fi, în turul doi, columbianul 
Ivan Molina, învingător cu 6—4, 3—6. 
6—2, 6—4 asupra americanului Bill 
Brown. Marți încep și întrecerile la 
simplu feminin.

7—5, 6—2.
scontate și în alte par- 

turul întli : Mayer (S.U.A.) 
(.Australia) 7—5, 6—4. 6—3; 
(Australia) — Liliaci'ov 
e—3 6—4, 6—4 ;

Platzinger (S.U.A.) 
7—9, 7—5 ;

Fiviter (Anglia)
2 : Kodes (Cehoslovacia) 

‘ " 6—4, 6—1,
— Gulyas 

6—3 : Borg 
6—3, 6—4.

Ilaillet

Pala

Kary
6—4,

LENINGRAD, 25 (Agerpres). — In 
cadrul turneului interzonal de șah 
de la Leningrad s-au disputat parti
dele întrerupte în rundele anterioa
re. Cei doi lideri ai clasamentului, 
marii maeștri sovietici Viktor Kor- 
cinoi și Anatoli Karpov, au obținut 
victorii : primul l-a învins pe Torre, 
iar cel de-al doilea pe Gligorici. 
Taimanov a cîștigat la Radulov, 
Hilbner la Torre și Tal la Gligorici. 
A fost consemnată remiza în 
da Tal—Byrne.

înaintea
clasamentul se prezintă astfel 
Korcinoi și Karpov (ambii URSS)
— Îl12 p, 3. Smejkal (Cehoslovacia)
— 10l/2 p, 4. Byrne (SUA) — 10 p, 
(1), 5. Hiibner (R.F.G.) — 9ț'2 p, 6. 
Larsen (Danemarca) 9 p etc.

După cum s-a mai anunțat, primii 
trei clasați se vor califica în tur
neul candidaților.

ultimelor două

parti-

runde, 
: 1—2.

Velodromul olimpie din Munchen, cu acoperișul său dantelat, 
tectonice tradiționale proprie capitalei bavareze.

dă o notă insolită de modernism ambianței arhî- 
Foto : OLYMPIA

ECHIPA ROMÂNIEI
Șl ȘTEFAN CHIȚU -
PRINTRE FRUNTAȘII

CUPEI DUNĂRII"
LA MOTOCROS

Confirmînd forma bună în care se 
află, motocrosiștii români s-au nu
mărat — din nou — printre anima
torii „Cupei Dunării". Participînd 
duminică la cea de a doua etapă a 
competiției (desfășurată pe traseul 

■ de la Pernik, aflat la circa 30 km 
de Sofia), alături de echipele națio
nale ale Cehoslovaciei, Ungariei, 
Iugoslaviei și Bulgariei, reprezenta
tiva țării noastre, formată din Ște
fan Chițu, Mihai Banu, Adam Cris- 
bai și Paul Filipescu, a avut o fru
moasă comportare. In mod deosebit 
s-a remarcat campionul țării la cla
sa 250 cmc, Ștefan Chițu, care — 
reamintindu-ne de zilele, lui de glo
rie — s-a aflat printre principalii 
favoriți ai cursei, reușind să urce 
pe podiumul laureaților etapei res
pective. Ocupînd locul doi, după 
cele două manșe, cîmpineanul se 
anunță printre protagoniștii viitoa
relor confruntări, emițînd pretenții 
— dacă va continua să se pregă
tească cu aceeași seriozitate — la o 
poziție fruntașă în clasamentul final 
al acestei importante întreceri.

Rezultatul bun al alergătorului 
Ștefan Chițu și evoluția meritorie a 
colegilor lui .mențin echipa Româ
niei pe locul secund în clasamentul 
pe națiuni.

Rezultatele etapei : 1. F. Jirka
(Cehoslovacia) 4 p, 2. Ștefan Chițu 
10 p, 3. St. Dascalov (Bulgaria) 12 
p, 4. D. Ranghelov (Bulgaria) 13 p, 
5. L. Kiss (Ungaria) 13 p. CLASA
MENTUL GENERAL — PE ECHI
PE — DUPĂ DOUĂ ETAPE : 
Cehoslovacia 30 p, 2. România 22 
3. Bulgaria 20 p. 4. Ungaria 18 
Etapa a IlI-a este programată 
ziua de 19 august în Iugoslavia.

1. 
P, 
P- 
în

tenisului a rezistat, 
de primă 

compcti-

Radu VOIA

DUPĂ REUNIUNEA DE LA PARIS A

HALTEROFILI ROMÂNI AU CONCURAT LA VIENA
VIENA, 25 (prin telefon). — Trei 

halterofili români au luat startul 
duminică la Viena, în cadrul serbă
rilor sportive organizate de ziarul 
„Volksstimme", la care au partici
pat 20 de concurenți din 7 țări.

Un rezultat bun a obținut Gheor- 
ghe Mîinea la cat. mijlocie, 290 kg 
(130, 160 kg) clasat pe locul al doi
lea după Valeri Șarii (U.R.S.S.) 320 
kg (152,5, 167,5), Spiridon Herghele-

giu, la categoria grea, într-o com
panie selectă s-a clasat pe locul II, 
cu 322,5 kg (142,5, 180), după Zie- 
schke (R.D.G.), 350 kg, Koșin
(U.R.S.S.) 345 kg și Zeck (R.D.G.) 
335 kg. Herghelegiu a corectat re
cordul național la „smuls" : 142,5 kg 
(v.r. 140 kg). La categoria super- 
grea, a concurat Vasile Deac, care 
neavînd adversari a realizat 305 kg 
(135, 170).

Dacă trăim uneori — și amintirea 
ultimei Olimpiade confirmă acest 
lucru — sub farmecul și strălucirea 
unor mari evenimente sportive, 
aceasta se întîmplă tocmai pentru că 
sportul a obținut o anumită extin
dere universală, care ne face să per
cepem mental lumea mult mai mică 
decit este în realitate. Pentru că am 
evocat Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. trebuie să recunoaștem că, 
trăind frenezia acelor momente, 
ne-am dat seama ce înseamnă pen
tru opinia publică existența unui 
eveniment capabil să concentreze 
atenția lumii întregi. ,

în legătură cu Olimpiada raiinche- 
neză s-a pronunțat adesea expresia 
„gigantism", o invenție gazetărească 
menită, în același timp, să tulbure 
masa cititorilor și să atragă atenția 
asupra măreției unei competiții mon
diale. Firește, nu e ușor să primești, 
să găzduiești într-un singur oraș 
10.000 de sportivi, 5.000 de oficiali, 
aproape tot atîția ziariști și încă 
lista nu e încheiată. Dar în privința 
gigantismului, expresia vizează mai 

imensele cheltuieli de organi- 
pe care și le‘asumă un oraș și 
de care punerea pe picioare a 
ediții a Jocurilor Olimpice nuunei . , _ . x . _

este de conceput. în ciuda pesimiști
lor, experiența tuturor orașelor care 
au organizat pînă astăzi Jocurile do
vedește că investițiile făcute nu au 
fost ’zadarnice. Munchenul nu a fă
cut excepție.

Am trăit în capitala bavareză zile
le preolimpice cînd. ca să ajungi în 
originalul cartier Schwabing, al ca-

fenelelor, al pictorilor 
„buticilor" improvizate, 
faci ocoluri, să treci podețe provizo
rii de seîndură negeluită. Am trăit 
zilele cînd celebrele centre Stachus 
și Marienplatz nu le puteai parcurge 
decit cu ochii pe jos. prin tunele, 
pe lingă maldăre de pămînt răscolit. 
Am trăit tărăboiul extraordinar al 
presei locale și , al contribuabililor 
care credeau că banii proveniți din 
impozitele lor vor fi risipiți în. vînt...

Și iată din nou Munchenul, astăzi, 
după Jocurile Olimpice, cu aceiași 
cetățeni, onorați cu un meritat „Tro
feu Hhir-play", acordat de UNESCO, 
dar și mindri de noul lor oraș 
Fiindcă Munchenul este, astăzi, un 
oraș nou. Să nu uităm că din vara 
Iui 1972 miinchenezii circulă cu me
troul pe linii în lungime de 16 km. 
A rămas în uitare tabloul orașului 
răvășit de lucrări urbanistice și de 
comunicație. Locuitorii capitalei ba
vareze, aceiași care au stat cu ini
ma strînsă. dar și cu speranță, fă- 
cînd sacrificii, concesii și eforturi, 
viețuiesc acum într-un oraș'.moder
nizat, un mare centru. în acest fel, 
municipalitatea muncheneză a vali
dat din nou teza potrivit căreia in
vestițiile olimpice, oricît de impor
tante, se întorc curînd cu un bene
ficiu substanțial, în patrimoniul ce
tății. Potrivit calculelor financiare 
pe care ni le-a oferit primăria ora
șului, Munchenul u realizat în 6 ani 
ceea ce. în evoluția normală a echi
pamentului urban, edilii n-ar fi pu
tut obține decit într-un secol !

Zilele acestea, am trecut în revis-

străzii și al 
trebuia să

ta, într-un prelungit periplu, cîteva 
din obiectivele majore ale Olimpia
dei muncheneze. în Satul olimpic, 
aproximativ 60 la sută din aparta
mente au fost închiriate sau au de
venit proprietate personală. în fos
tul sediu al delegației olimpice a 
României se instalează acum un că
min studențesc. Centrul de presă ă 
fost dat în folosința unei școli pro
fesionale. Doar pe Stadionul olimpic 
nu a încetat zumzetul marilor com
petiții : aici se joacă cele mai impor
tante meciuri de fotbal divizionare, 
aici evoluează bavarezii Gerd Muller 
și Franz Beckenbauer, aici se dis
pută întîlniri internaționale și — 
bineînțeles — nu numai de. fotbal. 
Velodromul va fi în iulie gazda 
campionatelor europene de ciclism 
pentru juniori. Piscina olimpică va 
concura, ca centru național de an
trenament, pe cea de la Hamburg. 
Ia Oberschleissheim, lingă canalul 
regatelor olimpice, miinchenezii au 
descoperit o nouă și plăcută posibi
litate de petrecere în aer liber a 
sfîrșitului de săptămînă. Marea hală 
olimpică slujește la manifestări di
verse, de la concursuri sportive pmă 
la demonstrații de dans sau chiar... , 
paradele modei. ’

In Munchenul de astăzi, nimic din 
ceea ce poartă pecetea olimpică nu 
s-a perimat. Pînă si cățelul Waldi, 
micuțul basset, e încă mascota mul
tor vitrine. împînzite în întreg ora
șul...

Victor BANCIULESCU 
Munchen, iunie 1973

FORULUI TEHNIC AL U.I.P.M.B.

ÎNTRECERI feminine
DE PENTATLON MODERN!
După cum s-a mai relatat în zi

arul „Sportul", reuniunea de lucru 
a Comitetului tehnic de pentatlon 
modern, reunit zilele trecute în 
capitala Franței, a adoptat — între 
alte măsuri — și pe cea privitoare 
la regulamentul întrecerilor de 
pentatlon modern pentru femei, a- 
ceasta fiind una din noutățile cele 
mai importante ale sesiunii de la 
Paris. Pentru ușurarea organizării 
concursurilor feminine, s-a urmărit 
ca regulamentul să fie 
semănător cu cel pentru 

în mod concret, s-a 
proba de călărie să se 
ca și cea similară pentru bărbați, 
cu deosebiri în privința obstacolelor: 
înălțimea 0.90—1,10 m ; lățimea — 
1 m ; lărgimea rivierei — 2,50 m. 
Parcurgerea traseului în 2:15,0 fără 
greșeală aduce sportivei punctajul 
maxim, 1 100 p. Pentru simplifica
rea organizării și a arbitrajului în 
proba .de scrimă s-a propus să se 
folosească spada, ca și în concursu
rile pentatloniștilor. La tir, spre de
osebire de proba masculină, țintele 
sînt fixe, iar senioarele vor trage 
cu pistolul de la distanța de 25 m. 
(Junioarele pînă la 21 ani vor fo
losi pistolul cu aer comprimat, cu 
tragere de la 15 m). Pentru 194 p pe 
țintă se acordă 1 000 de puncte, iar 
pentru fiecare punct în plus sau în 
minus se acordă sau se scad 22 
puncte. Iată și prevederile pentru 
proba de înot: senioarele vor evo
lua pe o distanță de 200 m (1000 
puncte pentru timpul de 2:44,0), 
fiecare secundă în plus sau în mi
nus reprezentînd 10 puncte. în în
trecerile junioarelor se prevede ca

cît mai a- 
bărbați. 
hotărît ca 
desfășoare

distanța să fie de 100 m, iar timpul 
de 1:20,0 aduce concurentei 1 000 
de puncte. în fine, să amintesc și 
precizările făcute în legătură cu 
proba de cros. Senioarele vor aler
ga pe o distanță 
mînd ca 1 000 de 
corde sportivelor 
timpul de 7:15,0.
va alerga pe distanța de 1 000 de 
metri (1 000 de puncte pentru 
3:30.0).

Pentru întrecerile de pentatlon 
modern ale veteranilor, a fost sta
bilit un regulament care prevede 
că probele de călărie, scrimă și tir 
vor avea loc în conformitate cu 
normele prevăzute pentru seniori, 
lungimea parcursului de călărie 
rămînînd însă la latitudinea orga
nizatorilor. La înot, se va concura 
pe distanța de 100 m, stipulîndu-se 
handicapuri în raport de vîrstă. 
Proba de cros se va alerga pe dis
tanța de 1 000 de metri, folosindu-se 
și aici procedeul handicapului. S-a 
făcut recomandarea ca durata aces
tor concursuri să fie de trei zile, 
iar participanții să prezinte certi
ficate de sănătate.

de 2 000 m, ur- 
puncte să se a- 
care realizează 

La junioare, se

Locotenent colonel
IOAN MUREȘANU, 

membru al Comitetului tehnic 
al U.I.P.M.B.

S-A ÎNCHEIAT

ASTĂZI ÎNCEPE „TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL MASCULIN
WsSJ TELEX

SUCCESUL SPORTIVILOR JAPONEZI
TURUL AUSTRIEI

LA C.M DE JUDO
La LausanneZURICH. 25 (Agerpres). —

au luat sfirșit Campionatele mondiale 
de judo. La această ediție, sportivii ja
ponezi au repurtat un succes total, cîș- 
tigînd medaliile de aur la cele 6 cate
gorii. După victoriile obținute în prima 
zi de Noboyuki Sato (semigrea) și Cho- 
nosuke Otakagî (grea), alți judokani ja
ponezi și-au înscris numele pe lista 
noilor campioni ai lumii. în limitele ca
tegoriei „ușoare", Yoshiharu Minami 
l_a învins în finală, prin decizie, pe 
compatriotul său Takao Kawaguchi, fost 
campion al lumii și campion olimpic. 
La „semimijlocic", Toyokasu Nomura a

terminat învingător în finală, prin 
..ippon", în fața Iul Hotger (R. D. Ger
mană). Si finala categoriei „mijlocii", 
Shozo Fujll a cîștigat prin „wazaarl" in 
dauna compatriotului său Isamu Sonoda. 
In sfirșit, la „toate categoriile", titlul a 
fost atribuit lui Mazuhlro Nlmomiya, 
învingător prin decizie în partida cu 
colegul său Haruki Uemura. în clasa
mentul final, pe primul loc s-a clasat 
Japonia, care a cîștigat 6 medalii de 
aur. 4 de argint ,și 1 de bronz, urmată 
de R. D. Germană (o medalie de argint 
șl 3 de bronz). U.R.S.S. (1 argint, 3 
bronz). \

A luat sfirșit Turul ciclist al 
Austriei, rezervat amatorilor. Com
petiția, care a măsurat 1 252 km, 
alergați în 10 etape, a fost cîștigată 
de austriacul Wolfgang Steinmayr, 
cu timpul de 29 h 59:05. Pe locurile 
următoare s-au clasat Vladislav 
Neliubin (U.R.S.S.) — 29h 59:52 și 
Rudolf Mitteregger (Austria) — 30 h 
00:22. Ultima etapă a cursei, dispu
tată pe circuit la Viena, a revenit 
australianului Don Allan, care a 
parcurs 76 km în 1 h 27:02.

ROMÂNIA WGilB
in prima zi o turneului

Linia finișului e aproape... Numai 
cițiva metri despart pe acești trei 
alergători de firul alb al sosirii, in
tr-o foarte disputată cursă de 1500 
m plat, în cadrul recentului concurs 
internațional atletic de la Helsinki. 
Finlandezul Pekka Paivarinta (pri
mul din stingă) s-a dovedit cel mai 
rapid la sprint, depășindu-i cu un 
piept pe. ceilalți doi — italianul 
Francesco Arese și kenyanul Mike 
Boit — acele cronometrului oprin- 

du-se pentru toți trei la 3:46,8
Foto : Lehtikuva

A 13-a ediție a unei tradiționale 
competiții internaționale de handbal 
se va inaugura, azi după amiază, în 
orașul Bitolia, situat în sudul Iugo
slaviei. Este vorba despre „TRO
FEUL IUGOSLAVIA", o întrecere 
care și-a cîștigat un bine meritat 
renume în lumea handbalului mon
dial, atît prin amploarea pe care a 
cunoscut-o la fiecare ediție a sa, 
cît și prin excelenta organizare asi
gurată de forul iugoslav de speciali
tate.

Ediția care va începe azi — să 
notăm în legătură cu ea un fapt 
important : cu acest prilej se va 
inaugura o modernă sală de sport 
pentru 6 000 de spectatori — stîi- 
nește un interes major, atît pentru 
faptul că este prima mare confrun
tare post-olimpică, dar mai ales 
pentru că ea precede campionatul 
mondial cu mai puțin de un an. 
Deci este de presupus că echipele 
participante, toate aflate în elita 
handbalului masculin mondial, se 
vor prezenta cu elemente noi, cu

intenții tactice adecvate schimbări
lor intervenite în componența lotu
rilor respective după J.O. Este, am 
putea spune folosind un termen mai 
larg, o primă luare de contact între 
principalele pretendente la prima 
treaptă a podiumului a apropiatului 
campionat mondial (februarie 1974, 
în R.D. Germană).

Iată acum și echipele participan
te. Pe primul loc al listei se plasea
ză, bineînțeles, reprezentativa țării 
gazdă, care la J.O. de la Munchen 
a cucerit medaliile de aur. Urmea-

In ziua a tioua a concursului internatio
nal de atletism de la Sâarijărvi (Finlan
da), campionul olimpic John Akli-Bua 
(Uganda) a cîștigat proba de 400 m 
garduri, cu timpul de 50,0. Pe locurile 
următoare s-au situat americanii Jlm 
Bolding — 50,0 și Ralph Mann — 50.6. 
Sportivul kenyan Ben Jipcho a termi
nat învingător in cursa de 3 000 m ob
stacole cu 8:24.6, iar finlandezul Hannu 
Siitonen a ocupat primul loc in proba 
de suliță cu o aruncare de 86.26 m. Alte 
rezultate : 200 m : John Mwebi (Kenya)
— 21,7; săritura cu prăjina : Steve
Smith (SUA) — 5.30 m: 110 m garduri: 
Frank Siebeck (R.D. Germană) — 14.0 
800 m : Dieter Fromm (R.D. Germană)
— 1:48,3.

Cu prilejul unui concurs international 
desfășurat în. localitatea daneză A^rhus. 
atletul tanzanian Filbert Bayi a obținut 
cea mai bună performantă mondială a 
sezonului în proba de 1 500 m, cu tim
pul de 3:35,7. Pe locurile următoare s-au 
clasat 
Gysin 
landa) 
nale). _____ __ ___  ... ___
belgianului Emile Puttemans

Hansen (Danemarca) — 3:36.8, 
(Elveția) 3:37,7 șl Schaarn (O- 
— 3:37,8 (noi recorduri națio- 

Cursa de 3 000 m plat a revenit 
7:37,6.

C. E. DE BASCHET JUNIORI

ROMÂNIA REPARTIZATĂ ÎN PRIMA
GRUPĂ A PRELIMINARIILOR

MADRID. 25 (Agerpres) — La Ma
drid au luat sfîrsit lucrările Confe
rinței permanente a federațiilor de 
baschet din Europa și 
teranean, la care au 
de delegați din 35 de 
a fost reprezentată la 
ferință de prof. Octav

bazinul medi- 
partieipat 76 
țâri. România 
această con- 

,ue p.oi. — v«a» Diniitriu, se
cretarul. federației de specialitate.

Tn ultima zi a lucrărilor au fost 
stabilite grupele preliminare ale 
eampionatuiiii european de juniori, 
al cărui turneu final se va desfășura,

între 17 și 29 iulie 1974, în Franța. 
Selecționata ROMÂNIEI a fost re
partizată în grupa A. alături de for
mațiile Austriei și Turciei. Întrece
rile acestei grupe se vor disputa în 
Turcia, în luna aprilie a anului vii
tor. Iată componența celorlalte gru
pe > grupa B .: R.F. Germania, Unga
ria, Luxemburg, Olanda ; grupa C : 
Polonia, Finlanda, Danemarca. An
glia ; grupa I) : Belgia, Bulgaria, 
Suedia, Irlanda ; Grupa E :. Spania, 
Grecia. Scoția, Portugalia.

CAMPIONATE Șl CUPE
CEHOSLOVACIA : lată rezultatele în

registrate în ultima etapă : Slovan Bra
tislava — Dukla Praga 1—0, Slavia Pra- 
ga — Sklo Union. Teplice 3—1, A. C. 
Nitra — Spartak Trnava 2—0, T Z Tri- 
nec — Skoda Plzen 3—0, VSS Kosice — 
Lokomotiv Kosice 3—1. Tatran Presov — 
Banik Ostrava 4—0, Spartak Hradec Kra- 
love — Zbrojovska Brno 2—0, ZVL Zi- 
lina — Sparta Praga 1—1. în acest an 
titlul de campioană a revenit echipei 
Spartak Trnava, care in 30 de partide a 
totalizat 39 de puncte, fiind urmată de 
Tatran Presov, 38 p, VSS Kosice 35 p, 
Dukla Praga 34 p etc. Au retrogradat : 
T Z Trinec și Spartak Hradec Kraiove.

IUGOSLAVIA : Jocurile ultimei etape 
(a 34-a) s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua roșie Belgrad — Haj- 
duk Split 4—0 : Olimpija Ljubljana — 
Partizan Belgrad 2—o : Bor — O.F.K. 
Beograd 2—2 ; Celik Zenița. — Sarajevo

Programul 
România — 
Sovietică — 
goslavia —

jocurilor de azi :
Ungaria : Uniunea 
R.D. Germană ; Iu- 

Suedia.

pe baza 
România,

rezultatelor 
campioană

ză, apoi, tot 
anterioare, 
mondială și deținătoarea medaliilor 
de bronz la J.O. și R.D. Germană, 
finalistă a ultimei ediții a C.M., 
clasată pe locul IV la J.O., prezen
tă la Bitolia cu un lot serios rema
niat din care lipsesc cîțiva hand- 
baliști de renume (Langhoff, Zim
mermann, Zornack, Jankhofer). Mai 
participă selecționatele U.R.S.S. (lo
cul V la J.O.), Suediei și Ungariei. 
Echipa româhă, din rîndurile căreia 
nu mai fac parte o serie de redu
tabili jucători (Gruia, Samungi, Po
pescu, Dincă) va întîlni în ordine : 
Ungaria (azi), R. D. Germană 
(miercuri), U.R.S.S. (.joi). Suedia 
(sîmbătă) și Iugoslavia (duminică}.

Handbaliștii români au plecat ieri 
spre Bitolia, antrenorii N. Nedef și 
O. Vlase avînd la dispoziție pentru 
acest turneu următorul lot : Penu. 
Orbanu, Munteanu (portari). Cosma. 
Stef, Voina. Birtalan. Stockl. Lieu. 
Gunesch, Kiesid, Gațu, Dan Marin. 
Capră și Bota, ultimul reintrînd 
după o îndelungată absență și ui
mind să fie folosit doar în scurte 
perioade de timp.

Cea de-a 23-a 'ediție a ..Marelui preniiu 
automobilistic" de la Rouen (formula 
ri). s-a încheiat cu victoria francezului 
Jean Pierre Jarier. pe o mașină „March 
BMW". învingătorul a parcurs 166,290 
km în 56:20,7 (medie orară 177.076 km). 
Pe locurile următoare : Jochen Mass 
(„Surtees") — 56:40 si Tim Schenken 
(„Ford") — 56:41.4. Emerson Fittipaldi 
(„Lotus"), a ocupat locul 14. ta l9.gH'e 
de învingător. In urma acestor rezu.<ț?. 
situația in clasamentul campionatului 
european (formula II) se prezintă astfei: 
1. Jean Pierre Jarier 
Mass — 30 o: 3.
(Franța) — 23 p.

— 43 p;
Patrick

2. Jochen 
Depallier

H

tle fond 
acest an.

LA FOTBAL
3—0 ; Boraț Banja Luka — Vardar Sko
plje 6—o ; Spartak Subotița — Sloboda 
Tuzla 1—1 ; Zeleznicear Sarajevo — Rad- 
niciki Niș 7—1 ; Velej Mostar — Vojvo- 
dina 2—1, Dinamo 
Nlkșici 4—3. Ediția 
eîști’gată de Steaua 
zat 52 de puncte,
46 p și O.F.K. - 
locuri : Spartak — 26 p și Sutjeska — 
24 p, care au retrogradat.

Zagreb — Sutjeska 
din acest an a fost 
roșie, care a totali- 
urmată de Velej — 

■ 44 p. Pe ultimele

U.R.S.S. : Etapa a 12-a : Spartak Mos
cova — Dinamo Minsk 1—0 ; Karpatî 
Lvov — Torpedo Moscova 1—1 (în urma 
executării loviturilor de la 11 m : 4—3); 
Șalitior Donețk — Ț.S.K.A. Moscova 
i—0 ; Zenit Leningrad — S.K.A. Rostov 
pe Don 3—0 ; Dinamo Tbilisi — Ararat 
Erevan 0—0 (în urma executării lovitu
rilor de la 11 m : 4—3) ; Zaria Voroșilov- 
grad — Kairat Alma Ata 1—0 ; Dinamo 
Kiev — Pahtakor Tașkent 3—0.

ȘTIRI, REZULTATE
A La Bogota s-a disputat meciul din

tre echipele Columbiei și Uruguayului, 
contînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa I a zonei 
America de Sud). Partida ș-a încheiat 
la egalitate : 0—0.

A Intr-un meci contînd pentru „Cupa 
Alpilor", echipa elvețiană F. C. Lau
sanne a întrecut, in deplasare, eu sco
rul de 1—0 formația Bordeaux. La Ge
neva. în cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa locală Servette a cîștigat cu sco-

rul de 3—1 partida susținută cu forma
ția Strasbourg.

o Tragerea la sorți a meciurilor pri
mului tur din cadrul competițiilor eu
ropene intercluburi C.C.E.. Cupa Cupe
lor șl Cupa U.E.F.A. — ediția 1973—1974 
va avea loc la Berna în ziua de 
miercuri 11 iulie. Pe de altă parte, 
U.E.F.A a comunicat că viitorul con
gres al acestui for Iși va desfășura lu
crările Ia 22 mai 1974, la Edinburg.

ALBANIA. — „Cupa Albaniei**, a fost 
cucerită la actuala ediție de formația 
Partizan Tirana. învingătoare în finală 
cu scorul de 1—0 în fața echipei Dynamo 
Tirana, cîștigătoarea titlului de campi
oană națională. Este pentru a 12-a oară 
cînd fotbaliștii de la Partizan termină 
învingători în această populară compe
tiție.

AUSTRIA. (etapa a 28-a) : Austria 
Salzburg — Ejsenstadt 5—2 : A.S.K. Linz 
— Admira Wacker 0—1 ; Alpine Dona- 
witz — Voest Linz 1—3 : Rapid Viena — 
Sturm Graz 1—0 ; Wacker Innsbruck — 
Bregenz 3—1 ; F. C. Vienna — Austria ■ 
Klagenfurt 1—0 : Wiener Sport Club — 
Neustadt 1—0 : AK Graz Austria Vie
na 1—0. Clasament : 1.
bruck — 41 p.. 2. Rapid Viena — 39 p., 
3. Admira Wacker — 35 p.

Wacker Inns-

SPANIA : Finala ..Cupei" se va dispu
ta intre echipele Atletico Bilbao și Cas
tellon. în partidele retur ale semifina
lelor s-au înregistrat următoarele 
zultate : Gijon — Castellon 0—1 (in 
o—2) : Malaga — Atletico Bilbao 0—1 
tur 1—2).

SUEDIA : Rezultate înregistrate în 
tapa a 11-a : Aik — Oerebro 
ter — Gals 0—1 ; Sirius — 
Aatvidaberg — Landskrona 
gryte — Djurgaarden 1—2 ; 
Norrkoping 5—2 ; Malmo — 
0—1. Clasament : 1. Aatvidaberg — 21 p., 
2. Oester — 15 p., 3. Gais — 13 p.

POLONIA : Campionatul a fost cîștigat 
de echipa Sta! Mielec, care a 
36 de puncte din 26 de meciuri susținu-

re
tur 
(in

e-
1—1 : Oes-
Saab 3—2 ; 
4—0 : Oer- 
Elfsborg — 
Hammarby

realizat

Campionatul ciclist 
s-a desfășura*!. în 
și a fost cîștigat de Enrico Pa-olini, care 
i-a întrecut la sprint pe Marcello Ber
gamo și Italo Zilioli — toți trei crono
metrați pe distanța de 257 km în 6 h 
34:01. Pe locul patru, în același timp 
cu învingătorul, s-a clasat Franco Bi- 
tossi. La l:23.o au sosit Felice Gimondi 
și Gianni Motta.

aj italiei 
la Varese

S-a stabilit ca în toamna acestui an să 
se dispute patru întîlniri între cei mai 
buni baschetbaliști din Europa și Ame- 

meciuri vor avea loc 
Brazilia, iar urmă-

rica. Primele două 
la Sao Paulo, in 
toarele două se vor disputa la Barcelona 
și Madrid.

L
DEJNA (Legia Varșovia)

Cracovia — Polonia Bytom 
Chorzow — Gwardia

clui ultima etapă 
Zaglebie Walbrzych 

— Gorntk Zabrze 
Varșovia — Lks I.odz 5—0

te. Rezultate 
Mielec — 
Lech Poznan 
Legia 
glebie Sosnowiec — Odra Opole 
Wisla “ 
Ruch 
1—1. Clasament final : 1.
— 36 p.. 2. Ruch Chorzow 
Gwardia Varșovia — 30 p.

Ultimele două clasate, echipele Polo
nia By tom și Odra Opole, a li retrogradat 
în divizia secundă a campionatului.

2—0 ;
Varșovia 

Stal Mielec 
— 33 p„ 3.

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr, 16; telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondenți 11,51.09, interurban 72 și 286 ; Uelexsportrom buc. 1S0, Tiparul 1. P. „lulorma(ia“, București 40 368

germani.il

