
VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
Există evenimente politice care, prin ampla lor semnificație, prin inriurirea 

pe care o exercită nu numai asupra relațiilor bilaterale dintre țâri, dar și asu
pra evoluției spre destindere in Europa, spre colaborare intre toate statele, 
polarizează atenția opiniei publice.

Un asemenea eveniment il reprezintă vizita oficială pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde, timp de 
patru zile, în Republica Federală Germania.

în zilele premergătoare sosirii șalului statului român, oamenii politici, 
presa, radioteîeviziunea din țara gazdă du apreciat unanim că aceasta vizită 
întrunește toate atributele pentru a fi socotită drept ua eveniment de cea mai 
mare importanță, cercurile conducătoare de la Bonn sxprimmdu-și convin
gerea, așa cum sublinia și cancelarul Willy Brandt, ca discuțiile ia nivel înalt 
româno-vest-germane vor contribui la o adlncire și mai mare a relațiilor dintre 
țările noastre și vor da acestora noi impulsuri.

Marți dimineața, a părăsit Capitala, 
pleclnd în R.F. Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu 
rășa Elena Ceaușescu, face o 
oficială în această țară, la jilvit; 
președintelui 'Republicii 
Germania, dr. Gustav W. 
și a doamnei Heinemann.

în această vizită, șeful statului ro
mân este însoțit de ..tovarășii, lori 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterio-, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Virgil. A1 -a- 
rian, ministrul industriei coriștrucții- 
1 >r de masini-unelte si electrotehni
cii. de consilieri si experți. ' ,

Plecată de la București la ora 3,30, 
aeronava prezidențială survolează 
Ungaria și apoi Austria, răstimp tn.. 
care radiotelegrafistul de Ia bord 
transmite din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu telegrame de, sa
lut adresate conducătorilor si .popoa
relor acestor țări. Zborul se 
șoară pe un timp însorit, 
frumoasă dăinuind si pe. 
Republicii Federale Germania. După 
trei ore și jumătate, avionul coboa
ră lin pe pista aeroportului din 
Koln, reactoarele forțelor aeriene 
vest-germane care l-au însoțit de la 
frontieră salutîndu-1 încă o dată 
înainte de aterizare.

In întîmpinarea înalților oaspeți, 
pe aeroportul împodobit sărbătorește 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Fe
derale Germania au sosit președinte
le Republicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, cu soția sa, Hilda 
Heinemann, vicecancelarul și minis
trul afacerilor externe ’ al R.F.G., 
Walter Scheel, cu soția sa, Mildred 
■.aheel, Gerhard Jahn, reprezen&ntiil 
guvernului federal și ministru ai •jus
tiției, Hans Friederichs, ministrul 
federal al economiei, Pc-ter 
Kraemer, primarul general al ora
șului Bonn. Diețrich Spangenborg, 
jefui Cancelariei președintelui fede
ral, Ruediger von Wechmar, șeful 
oficiului federal de presă și irifdr- 
mații, Hans Georg Sachs, secretar de 
itat la Ministerul Afacerilor Exțerne. 
Au fost, de asemenea, de față 
Constantin / 
României la 
ambasadorul 
București.

La ieșirea 
telui Nicolae Ceaușescu 
ie salve' de artilerie. La scara avio
nului, șeful statului român și tova

tova- 
vizită 

ția 
-■ Federale 

Heiriemaii-n,

desfă- 
vremea 

teritoriul

asemenea, de ' 
Oaneea, ambasadorul 
Bonn, și Erwin Wickert, 
R. F. Germania ■ la

pe pasarelă a președin-
i se trag 21

rășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu cordialitate de .președintele Re
publicii Federale Germania, Gustav 
Heinemann și soția' să, Hilda 

.Heinemarin. ■ ’ "
Oaspeților români le sînt prezentate 

.■ persoanele oficiale vest-germane ,ve- 
, .nife .în. întîmpiiiare. La - rindui’ săli, 

președintele Nicolae Ceaușescu ■ pre
zintă gazdelor pe Ion. Pățan, George 
MăcovescJ, Virgil Actari.an și celelal- 

' i‘te pereoăne . Ofiâiăle . .căra îl însoțesc;
‘ ..Un' /grup de copii oferă celor doi 
președinți, tovarășei Elena Ceaușescu 
.și doamnei....Hilda ' Heinemann buche
te de flori.'.

In continuare, comandantul bata
lionului de gardă prezintă raportul 
șefului statului român. Răsuna so
lemn. acordurile imnurilor de stat 
ale celor două țări. Președintele’ 
Consiliului ,de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, .și președintele Gustav.. 
.Heinemann trec, apoi, în revistă gar
da de onoare.

în timp ce oaspeții români, i.mpr.eu- 
nă cu gazdele lor, se îndreaptă spre 
ieșirea din aeroport, asistăm Ia o 
scenă emoționantă. Pe terasa aero
gării, un grup, de muncitori româri 
de la întreprinderea ..Aroconstruct", 
pUrțînd. portretul ..tovarășului Nicolae . 
Ceaușescu, .'scandează.' „Ceaușescu-' ~ 
Român.iaf.. . ".

Autostrada ce duce :;șpre reședința 
rezervată inâlților oaspeți româiti 

■'. străbate o 'zonă pitorească pînă 
Castelul ..Gymnich", monument 
ric ‘ care datează din secolul al 
lea. ;

Tn fața ’ peronului,, străjuit dec 
pelele naționale ale celor două 
o gardă- militară, prezintă onorul.

Intr-unui din saloanele castelului, 
cei doi președinți, tovarășa Elena 
Ceătlșescu și doamna Hilda Heine
mann se întrețin cu cordialitate.

★
Este ora 12,45. Președintele Nicolae 

CeaUșescti. tovarășa Elena . Ceaușescu 
.iau ipc la. bordul unui elicopter spe
cial cu care'- se' îndreaptă spre 
Bonn; lă, ’ reședință' .președintelui 
Gustav Heinertîânri — vila Hammer- 
:schriidt -r, aflată într-nn cadru 
«pitoresc, pte mâlul Rinului; Alei va 
avea loc un dejun intim oferit în 
cinstea oaspeților români.

Se .survolează Bonn-ill, capitala 
Republicii Federale Germania, oraș 
străbătut de apele Rinului.

★
Elicopterul aterizează pe o . pajiște 

din apropierea reședinței președinte-

la 
isto- 
XII-

lui. Tovarășul 
împreună 
Ceaușescu, 
re, străbat 
pare.

Oaspeții 
la intrarea 
țele Gustav . Heinemann 
sa, împreună cu care iau parte la un 
dejun intim, desfășurat într-o atmos
feră deosebit de cordială. Oaspeții 
și gazdele ies< apoi, pe terasa de 
unde se deschide- o splendidă . pano
ramă â Rinului, se întrețin ..cordial 
și se fotografiază împreună.

★
Marți după-amiază, președintele 

Consiliului de. Stat; tovarșul Nicolae 
Ceaușescu, 'și tovarășă Elena 
Ceaușescu, împreună cu persoaneadfi- 
ci’ale român.-? care-i . însoțesc au fost 

. oaspeții primăriei capitalei Republicii 
Federale Germania.

In fața intrării principale a pri
măriei,. oaspeții români sînt intîm- 
pjnați de primarul general al orașu
lui, Peter Kraemer.

Primarul general al orașului ii 
conduce pe înalții oaspeți in istorica 
sală de goblenuri, unde se 
Cartea de .AUr a orașului.

A luat cuvintul. primarul 
Peter Kraemer.

Primit cu aplauze, a luat 
președintele Nicolae Ceaușescu.

In Încheierea ceremoniei de. la; pri
măria orașului Bonn, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să semneze 
în Cartea de Aur a primăriei.

Oaspeții se întorc cu mașinile, la 
reședința de la Gymnich. Sint..stră- 

. bătute arterele principale ale orașu
lui, de-a lungul cărora cetățenii îi 
salută. cu prietenie pe solii poporu
lui roman.

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 

însoțiți, de suita debnoa- 
pe jos aleile
români sînt. 
în reședință.

unui frumos
Iritîmpinați, 

de președin
ți de soția

afla și

general,

PtâLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, VNffl-VÂ!

ANUL XXIX

PRECIZĂRI

ÎN LEGĂTURĂ CU

MODIFICĂRILE

ADUSE

SISTEMULUI

COMPETITION AL

seriile Diviziilor

• La 6 iulie se va anun-

echi-ța repartizarea 
pelor pe serii

ALE F. R. F.

Citiți în pagina a 3-a co
municatul Federației de 
fotbal

Iată lotul echipei noastre campioane. Rîndulde sus (de la stingă la dreapta): Dobrău. Râniureanu, Constantinescu, 
Cavai, G. Sandu ; rîndul din mijloc : Gh. Timar (antrenor secund), Cheran. Sătmăreanu II, Dinu, Stoeneseu, 
Petre Nicolae. Deleanu, I. Nunweiller (antrenor principal) ; rîndul de jos : Moldovan, Fl. Dumitrescu, R. Nun- 
weiilcr, Dumitrache, D. Popescu, Sălceanu și Lucescu. Lipsesc din fotografie Cosma, Lucuță, Batacliu 

Foto : J. ZVONEVSCHX

® Cum vor fi alcătuite
B și C

ZIAR AC, CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

4 PAGINI 30 BANI Miercuri 27 iunie 1973

★
La Hofgarten, în fața impunătoa

rei clădiri a Universității din Bonn, 
se află un, monument de o simplita
te impresionantă, închinat celor că- 
zuți în lupta împotriva fascismului, 
ca și tuturor acelora a căror viață 
a fost curmată în perioada întune
cată a regimului hitlerisl.

Pe două catarge înalte, in fața 
monumentului, sînt- arborate drape
lele celor două țări. O gardă mili
tară prezintă onorul. In 
apropiere s*au adunat 
cetățeni, care întimpină cu 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. Șeful sl 
tuiui român răspunde cu cordialitate 
saluturilor ce îi sînt adresate.

însoțit de inspectorul general al 
forțelor armate federale, președinte
le Nicolae; Ceaușescu depune la pla
ca comemorativă o coroană de ga
roafe roșii și albe în 
unui imn solemn.

Președintele Consiliului 
păstrează un minut de

'★
- Președintele Consiliului/de Stat al 
Republicii Socialiste . România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a primit 
marți după-amiază, la reședința de 
la Castelul ’Gymnich, pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în Re
publica Federală Germania.

imediata 
numeroși 

căldură 
pe

acordurile

de stat 
reculegere.

A

marinăresc, reprezintă nu numai un prilej de întrecericercarea
nuzante.
a Clubului sportiv municipal 
zarea unei mari competiții populare într-o asemenea disciplină accesibilă oricui.

de forțe in trasul la frînghie, tradițional foc
dar și un bun mijloc de practicare a exercjțiilor fizice. Demonstrația de duminică, de la inaugura- 

București, a constituit o reușită. Poate că se va găsi o inițiativă pentru orga- 
Foto : V. BAGEAC

activității, 
sportive 
ae masă

Marți după amiază a avut loc.la se
diul Comitetului Municipal București 
al P.C.R. o ședință tie lucru Ia care 
au luai .parte tovarășii Gheorghe 
Cioară, prini-secretar, primarul gene
rai al Capitalei,; Nicojae Matei, se
cretar ai Comitetului municipal de 
partid, generai locotenent Marin

Dragnea, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, precum și alți activiști 
cu muncă de răspundere.

Tovarășul Virgil Florea, președin
te ăl Consiliului Municipal pentru 
Educație Fizică și Sport București a 
prezentat o informare pricind îm-

ACȚIUNI DE MARE ANVERGURA T

N SPORTUL DE MASĂ HUNEDOREAN t
Kot&rfrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
o 28 februarie—2 martie, a avut 
pretutindeni în țară, un puternic 

>u ți în județul Hunedoara, de- 
mintnd o vastă mobilizare de 
■țe pentru transpunerea în viață 
sarcinilor *1 obiectivelor menite 
asigure dezvoltarea continuă a 

ăcațîei fizice fi «portului romă-- 
sc. Planul de măsuri elaborat. în 
nina documentului de partid, 
către plenara C.JX.T£., a eon- 

turt punctul de plecare într-o ae- 
ltate desfășurată rub semnul en- 
tiasmulul $1 al responsabilității, 
) semnul unei colaborări largi 
re toate organizațiile si institu- 
e cu atribuții în domeniul sgpr- 
ui-

HUNEDOARA, IZVOR DE 
IȚIATIVE Șl DE ACTIVITATE 

INTENSA

municipiul 
numai ca 

noastre so -

’e harta județului, 
nedoara se înscrie nu 
bastion al industriei 

liste ci și ca o autentică forță in

domeniul activității «portive. Ce* 
d« masă este, evident, precumpăni
toare. Lumea din această așezare 
modernă vorbește și acum de reu
șita crosului celor 12 orașe (din 
Hunedoara au participat peste 1 500 
de tineri și tinere), a altei aler
gări pe teren variat („Memorialul 
George Băl«anu“) 1* oare, alături 
de atlatf din localitate au luat parte 
mulțl alțU, reprezentanți al unor 
cluburi «I aaodaȘii «portive din 
tară, de Întrecerea atietică * „cra
vatelor roșiir (eirea 4 000 de concu
rent! «1 concurente), de frumoasele 
festivaluri polisportive prilejuite de 
Încheierea anului școlar.

Oamenii din Hunedoara — tinerii 
c* și vîrstnicii — vorbesc totodată 
cu mîndrie de inițiativa celor de la 
„Corvinul", care au organizat cam
pionatele pe club — adică pe ate
liere și secții. ■— Ia dimensiuni im1, 
presionante: 42 echipe de fotbal, 36 
de popice, 12 de volei! Asta înseam
nă că aproape 2 000 de salariați 
sînt cuprinși permanent într-o ac
tivitate sportivă organizată, Sigur, 
meritele tovarășilor Niciulor oargă,

în calitate de președinte *1 clubu
lui, *1 VaeUe Marcu, vicepreședinte, 
sînt remarcabile, ei dovedind un 
lăudabil spirit organizatoric ; dar 
trebuie remarcat că alături de ei 
se află numeroși activiști volun
tari pasionați care ajută efectiv 
1* rezolvare* problemelor. Cei de 
U „Corvlnul“ tint.,, imitați; la o 
scară mai redusă, de sportivii 
„Constructorului* — campionat pe 
asociație cu 40 de echipe, rite 10 Ia 
fotbal, volei, «ah ti tenia de masă. 
Cupe ale metalurgistului șl siderur- 
gtetului completează Imaginea spor
tivă de masă a Hunedoarei. Dacă 
ar ti să facem cîtev* evidențieri, nu 
ne-ar ajunge o pagină de ziar. To
tuși. experiența Hunedoarei impu
ne o revenire...

DE LA CULTURISM LA 
HALTERE, DOAR UN PAS...

Lupenii reprezintă o altă așezare 
a județului cu o puternică activi
tate sportivă de masă. Fotbal, 
handbal, rugby, dar și atletică grea. 
Copiii, nțulți diiitre- ei. doresc să

LAUREATELE EDIȚIEI 1972/1973 A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

DINAMO, ASTĂZI, LA PLOIEȘTI Șl PITEȘTI

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI 4S

CU «PORTANTE Rf $ PON SABIEITA11
Așadar, DINAMO BUCUREȘTI este 

noua campioană a României. O cam
pioană nouă și, totuși, „.veche, dacir 
ne vom aminti că acesta este ce! de 
al șaptelea titlu care poposește la 
unul din cele mai puternice cluburi 
sportive din țara noastră. începutul a 
fost făcut în 1955. Atunci, duoă șapte 
ani de încercări, echipa lui C'linotu, 
BScuț I și H. Ene I, Nicușor și 
nume de rezonanță în fotbalul 
nesc, și chiar în cel european, 
rea primul său titlu. După

Suru, 
româ- 
cuce- 

acee-a.

>

bunătățirea în continuare a activi
tății sportive de masă din Capitală, 
contribuția cit mai largă, în acest 
scop, a noului Club sportiv muni
cipal recent inaugurat. Cu acest pri
lej, a fost realizat un schimb de pă
reri privind primele acțiuni și ex
tinderea activității clubului, răspîn- 
dirca permanentă a educației fizice 
și sportului în rîndurile bucurește- 
nilor, în special ale tineretului, prin 
mijloace atractive, plăcute, recreati
ve.

Primarul general al Capitalei, to
varășul Gheorghe Cioară, a rele
vat în cuvintul său importanța llo- 
tărîrii Comitetului Central al parti
dului privind dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, nece
sitatea practicării exercițiilor fizice 
și sportului sub formele cele mai 
variate si, generalizarea acțiunii care 
a avut joc duminica trecută în Par
cul Herăstrău, în toate sectoarele Ca
pitalei, cu un caracter permanent, 

în acest scop, a. arătat vorbitorul, 
este necesar ca întregul activ de 
specialitate din Municipiul ’București 
să acorde un sprijin direct si eficient 
asociațiilor sportive din întreprin
deri. instituții și școli, pentru ca — 
în dirpetă legătură cu Clubul sportiv 
municipal — sâ realizeze acțiuni 
largi, in cit mai multe activități 
și discipline sportive. Un accent 
deosebit a fost pus pe folosirea in
tensivă a bazelor sportive din Ca
pitală, pe întreținerea și dezvoltarea 
acestora, pe crearea unor noi baze 
sportive simple care să fie puse la 
dispoziția amatorilor de sport.

.Crearea noului Ciub sportiv mu
nicipal a fost apreciată ca pozitivă. 
ci posibilități largi de dezvoltare, 
club care va trebui să fie sprijinit 
nemijlocit în vederea facilitării prac
ticării exercițiilor fizice și sporturi
lor. a intensificării acțiunilor de a- 
grement șl recreație a bucureștenilor.

HOTĂRÎREA DE PARTID 
Șl PLANURILE DE MĂSURI 

ADOPTATE GENEREAZĂ 
ENERGII Șl INIȚIATIVE NOI

practice culturismul. Pentru aceas
ta s-au adresat asociației sportive 
Minerul. Președintele ei, Ladislau 
Pandur, om cu experiență și 
cepere, i-a îndrumat către 
ția de haltere, încredințîndu-i 
trenorilar Aritel Moldovan 
Gheorghe Dumitru. Mai este acolo, 
1* Lupeni, și un medic stomatolog, 
Uviu Durgbtnescu, pentru care cul
turismul și halterele înseamnă mul
te ore din timpul său liber. Este un 
trio caro face treabă, animat de in
tenții marii prin culturism, Lupe
nii să ajungă Ia haltere, să devină 
unul din cele tnai puternice centre 
de atletică grea din (ară Nu este o 
utopie, un vis. Oamenii știu ce vor- 
Sînt harnici, neobosiți, iar cei din 
jur îi ajută. Federația de resort 
își face simțită prezența, sprijină 
acest centru muncitoresc. îl spriji
nă totodată și conducerea minei

pri- 
sec- 
an-

?i

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

FOTBAL
C.C.A. (de trei ori) și Petrolul Plo
iești (de două ori) aveau sâ domine 

• timp de cinei ani campionatul, pen
tru ca din 1962, Dinamo cu Popa și 
frații Nunweiller. Pîrcăiab și Ene II, 
Frățilă și Emil Petru să se dezlănțuie 
și să nu mai lase pe nimeni în frun
tea ierarhiei. Patru ani consecutiv 
(1861—62, 1952—63, 1963—64 și 1964—65).

Acum, Dinamo reușește să cîștige 
întrecerea pentru a șantea oară (al 
șaselea titlu. în 1970—71), egalînd per
formanța C.C.A.-ului (Steaua de azi), 
depășind-o pe U.T.A. si apropiindu-se 
de recordul stabilit de Venus, în pe
rioada dinainte de război. Dar iată 
cele mai bune performere ale cam
pionatului României, 
existentei sale : 
titluri, C.C.A.
București — 7,
I.T.A. (Flamura
—■ 6, Ripensia

de-a lungul 
Venus București — 8 
(Steaua) și Dinamo 

Chinezul Timișoara și 
roșie și acum U.T.A.) 
Timișoara — 4, Pe

trolul Ploiești — 3.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe stadioanele Petrolul din Ploiești șl 1 Mai din Pitești au loc astăzi, cu 
începere de la orele 17, semifinalele „Cupei României". La Ploiești vor 
evolua Steaua și Constructorul Galați iar la Pitești Chimia Rm. Vîlcea și 
Metalul București. înainte de a vă prezenta ultimele vești din cele patru 
tabere, vă reamintim că, în caz de egalitate după 90 de minute, partida 
se prelungește cu două reprize a 15 minute fiecare. Dacă egalitatea se 
menține se califică echipa de categorie inferioară. Dacă formațiile sintdin 
aceeași categorie de competiție se execută serii de penallyuri.

STEAUA
La Ploiești
- CONSTRUCTORUL 

GALAȚI

cuvînt, performera actua- 
competiției k,o. este Con- 
' ‘ ‘ pînă

Pe drept 
lei ediții a 
structorul Galați, care a reușit 
acum — lucru rar întîlnit — să eli
mine trei divizionare A (Jiul, Dina
mo și S.C. Bacău). Este un succes 
deosebit gîndindu-ne la faptul că, din 
acest triumvirat face parte și actuala 
campioană națională. Luni la prînz, 
Ia sediul federației, cînd sorții au de
cis că Steaua va fi adversara lor din 
semifinală, Vasile Luban antrenorul 
Constructorului Galați nu s-a arătat 
deloc indispus, ci dimpotrivă un zîm- 
bet de satisfacție i-a trădat mulțumi
rea Nici în privința locului de des
fășurare a întîlnirii, tehnicianul for-

mației gălățene nu a avut nimic de 
obiectat, amintindu-si probabil că tot 
pe gazonul stadionului din Ploiești, a 
obținut acum o lună victoria cu 1—0 
asupra lui Dinamo.

Iată, deci, motivul pentru care ju
cătorii de la Steaua privesc cu toată 
seriozitatea meciul de astăzi,_ con
știent! că această „buturugă mică" va 
lupta cu maximă ambiție, încercînd 
să răstoarne și acest „car mare" care 
le stă în cale pînă la finală. In cele 
două tabere, atît la Steaua, cit și la 
Constructorul, preocuparea cea mai 
de preț a acestor zile s-a îndreptat 
spre recuperarea forțelor jucătorilor.

Antrenorii celor două echipe inten
ționează să înceapă jocul cu același

(Continuare în pag. a 3-a)

Cea de-a Xll-a ediție a turneului internațional de lupte al României

IERI AU SOSIT PRIM II OASPEȚI
Azi sosesc ultimele delegații,

campionatele europene la cele 
stiluri de lupte, disputate in

După 
două . . .
lunile mai și iunie, la Lausanne (li
bere) și Helsinki (greco-romane', 
sportivii noștri se află acum în fața 
unui nou start într-o mare competi
ție internațională. Este vorba despre 
Turneul internațional organizat «le 
federația română de specialitate. 
Competiția, organizată în fiecare an, 
la București, se află acum la cea 
de-a Xll-a ediție,

întrecerile se vor disputa în sala 
de atletism „23 August", îneepînd de 
joi, ora 11. Concursul va continua 
pînă simbătă la prînz, cfcd va avea 
ioc festivitatea de premiere.

La această mare competiție inter-

iar mi ine se va da startul în întreceri

națională, în afara sportivilor. români, 
și-au anunțat participarea luptători 
valoroși dintr-un număr de 15 țări i 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, Elveția, 
R.D. Germană. R.F. Germania, Iran, 
Iugoslavia, Maroc. Polonia, Spania. 
Suedia, Turcia, Uniunea Sovietică si 
Ungaria. Datorită numărului mare de 
concurenți, întrecerile se vor disputa 
concomitent Pe trei saltele, la ambele 
stiluri.

Dată fiind răspîndirea geografică a 
țărilor participante si Valoarea concu- 
renților, Turneu] internațional de la 
București poate fi asemuit cu un mic, 
campionat mondial. în aceste condiții, 
sarcina luptătorilor români va li 
foarte dificilă, ei trebuind sâ apere

un prestigiu recunoscut de care se 
bucură sportul luptelor din țara noas
tră pe plan internațional.

Ieri au și început că sosească de
legațiile .participante la acest mare 
concurs. Primii oaspeți sosiți la Bucu
rești sînt luptătorii iranieni, recunos- 
cuți pentru valoarea lor la stilul li
bere și cei ai R.D. Germane. Dele
gația luptătorilor iranieni cuprinde 
4 concurenți la greco-romane si 11 Ia 
libere, iar cea a R.D. Germane, 7 Ia 
greco-romane si 11 la libere. Tot a- 
seară au sosit si luptătorii turci, ita
lieni, elvețieni si polonezi. Tn cursul 
zilei de azi sînt așteptați si ceilalți 
concurenți la Turneul internațional 
de la București.

„ERAM SIGUR
CĂ VOI ARUNCA

ÎN ACEST AN
63 DE METRI

«

ne mărturisește discobolul IOSIF NAGHI
aproape un deceniu, toslf 
este cel mai bun aruncător

ce

re
cti

De
Naghi
de disc al țării. Anunțat la vremea 
junioratului drept o mare speranță 
a atletismului nostru și o posibilă 
viitoare vedetă continentală a 
lei mai clasice probe atletice 
tn 1965, la 19 ani, el deține* 
cordul de juniori al Europei
discul de 1,5 kg eu o performanță 
de 64,07 m — Iosif Naghi a conti
nuat să progreseze rapid în primii 
ani ai senioratului, confirmînd a- 
precierile făcute la adresa lui. Dar 
de o bună bucată de vreme, re
zultatele sale n-au mai fost cele 
așteptate și, fără a-1 putea trece 
în numerosul grup al talentelor 
pierdute de atletismul românesc, 
eram tentați să afirmăm că uriașul 
din Tîrgu Mureș (1,94 m, 105 kg) 
nu s-a realizat pe deplin. îa a- 
cești ani, granița celor 60 de me
tri a încetat să mai fie o limită 
a consacrării internaționale, numă
rul aruncătorilor care au depășit-o

r .
...ț«

de sezon,

Iosif Naghi a realizat 
— cu puțin timp în ur
mi — un nou fi valo- 
’os record la aruncarea 
discului. Va confirma »l 
la Atena performanta 
obținută la Tg. Mure.} 7

cresclnd vertiginos sezon 
în timp ce marea majoritate a con
cursurilor lui Naghi se încheiau eu 
57—58 m.

Cu 10 zile în urmă, însă, la Tg. 
Mureș, recordmanul nostru a reu
șit un rezultat excelent, 63,32 m 
— într-o reuniune în care a avut 
toate aruncările peste 60 m — îm- 
bunătățindu-și cu aproape 3 me
tri cea mai bună performanță, din-

du-ne din nou speranța că poate 
face, într-adevăr, parte din elita 
europeană a discului.

Duminică, după încheierea probei 
din cadrul etapei de divizie, am 
avut o scurtă discuție cu sportiv il 
de la Steaua, discuție

Vladimir

(Continuare hi pag.
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SE LUCREAZĂ INTENS LA ELABORAREA UNUI SISTEM NATIONAL
■J A":

Q Interviu cu prof. Virgil MAZILU, cercetător principal la Centrul de cercetări
i .

1

științifice și documentare al C. N. E. F. S

viată HotărîreaTranspunind în
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport a trasat Centrului de cerce
tare științifică și documentare al 
C.N.E.F.S. sarcina de a contribui 
îa elaborarea unui sistem de selec
ție, adecvat condițiilor existente 
în țara noastră. în acest sens, l-am 
rugat să ne răspundă la cîteva în
trebări pe prof. Virgil MAZILU, 
cercetător științific principal, care 
sa ocupă direct de această pro
blemă.

— Știm că se lucrează intens la 
crearea sistemului național unitar 
de selecție. Ne-ar interesa să ne 
vorbiți despre stadiul lucrărilor, 
despre principalele caracteristici 
ale acestui sistem și despre cei ce 
își aduc contribuția la elaborarea 
Iui.

— In planul tematic al Centru
lui este inclus acest obiectiv. Pen
tru acest an am primit sarcina să 
tratăm problema selecției la șase 
.ramuri sportive: atletism (probe- 
’lo de fond), box, lupte, scrimă, 
gimnastică și canotaj academic.

în cercetarea ce o efectuăm am 
pornit de la premise că perfor
manța sportivă depinde, în mare 
măsură, de talentul motric, element 
ce trebuie descoperit pe calea se
lecției. Selecția sportivă este un 
proces evolutiv, cu mai multe trep
te, care ar trebui să facă parte 
dintr-un sistem național cu carac- 
ter permanent și care să cuprindă 
întreg tineretul. Pentru a putea

t
I

Avem din nou ocazia să 
relatăm o situație pă
gubitoare în ciclismul 
nostru.

Conform calendarului com- 
petițional internațional, echipa 
României va lua startul, peste 
cîteva zile, în „TURUL IUGO
SLAVIEI". Ea este alcătuita 
din cicliștii Vasile Teodor. 
Constantin Grigore. Alexandru 
Sofronie, Nicolae Andronachc. 
Ion Cernea, Sorin Suditu si 
Vasile Pascale. Primii 5 au 
concurat în luna mai în „Cursa 
Păcii". Fără o pregătire preala
bilă, la nivelul exigentelor unei 
curse de lung kilometraj, de 
dificultate foarte mare, ei au 
făcut fată cu greu și, în final, 
s-au clasat pe locuri cu mult 
sub valoarea lor. Mai trist a 
fast, însă, faptul că această 
întrecere a lăsat urme aproape 
imposibil de îndepărtat. Peri
oada de odihnă pe care antre
norul emerit Nicolae Voicu a 
impus-o • elevilor săi a fost 
prea scurtă pentru o reală re
venire. Au urmat două compe
tiții grele („Cupa U.G.S.R." —■ 
cu sosiri în Poiana Brașov si 
„Cupa Voința" — cu etape 
lungi, pe trasee cu denivelări) 
care, și ele, au mărit cuantu
mul de oboseală al acestor ru
tieri. Acum se pleacă într-o 
competiție de un ridicat grad 
de dificultate — atît în ceea 
ce privește traseul etapelor, cit 
și valoarea participanților. Ca 
vor putea face acești cicliști 
vlăguiti 7 Admitînd că solicitîn- 
du-se la maximum, că făcînd 
apel la ambiția de a nu dezar
ma în fata greutăților vor ter
mina (greu de presupus in 
echipă completă) acest tur ci
clist, dar ce vor face ei oare la 
campionatul balcanic programat 
între 20 și 22 iulie la Istanbul ? 
De unde vor mai avea, atunci, 
resurse pentru a lupta cu redu
tabilele formații ale Iugoslaviei

vorbi despre un sistem de selecție 
este necesar să fie stabilite, în 
primul rînd, cerințele pe care tre
buie să le îndeplinească un tină? 
pentru a putea practica cu suc
ces diferitele ramuri sportive. Pen
tru stabilirea acestor cerințe am. 
consultat un număr mare de tehni
cieni, antrenori ai secțiilor de per
formanță, profesori de educație fi
zică ce se ocună de pregătirea ti
nerilor în școlile sportive de elevi 
etc. Au fost difuzate, în acest scop, 
și 600 de chestionare.

— Ce cuprind aceste chestionare 
și cum veți folosi concluziile re
ieșite din prelucrarea datelor cu
prinse în răspunsuri ?

— Chestionarele trimise 
ilor de antrenori și unor ' 
mișcării sportive care se ocupă de 
sportul de performanță, 
patru grupe de întrebări referitoa
re la calitățile somatice, funcțio
nale, psihice și motrice. Răspunsu
rile odată sosite au fost verificate, 
centralizate și orelucrate. Rezulta
tele au fost discutate eti colegiile 
de antrenori ale federațiilor res
pective pentru fiecare sport, după 
care s-a trecut la elaborarea „ba
teriilor" de teste. Pentru fiecare 
calitate inclusă în aceste „baterii" 
experimentale au fost indicate și 
modalității» de testare. S-a urmă
rit ca testele pentru cercetarea ca
lităților psihice să fie obiectivizate 
prin probe măsurabile. în „bate
ria" de teste n-au fost incluse de
cît probe realizabile în condițiile 
existente.

Pentru reușita acțiunii de testa
re a copiilor, cîteva sute de an
trenori și profesori din, întreaga 
țară au fost instruiți în cadrul unor 
ședințe tehnice care au avut loc 
în București, Iași, Cluj și Timi
șoara, asupra modului în care să 
efectueze măsurătorile. Pentru ca 
răspunsurile să fie mai ușor de 
centralizat, toate întrebările vor fi 
codificate și operația va fi efectu
ată cu mijloace mecanice. Pe baza 
răspunsurilor și a calculelor de co
relație vom putea stabili o „ba-

eolegi- 
cadre ale

cuprind

terie" de lucru din care vor fi e- 
liminate toate probele lipsite de 
importanță. După rediscutarea cu 
colegiile de antrenori se va trece 
la elaborarea „bateriilor" de teste 
pentru fiecare sport, acestea ur- 
mînd a fi puse la dispoziția sec
țiilor de copii și juniori, Ministe
rului Educației și învățămîntului 
pentru școlile sportive de elevi și 
liceele eu profil sportiv. „Bateria" 
va fi însoțită de tabele c>e norme 
ce trebuie îndeplinite de către can- 
didații secțiilor de performantă, în
tocmite pe categorii de v’rstă, 
sexe, grad de pregătire (începători, 
avansați) și ramuri de 
acsst fel, antrenorii vor 
aprecieze de la început 
elementele capabile să 
performanță și care nu.

stadiu se află aceste

sport. în 
putea să 
care sînt 
realizeze

— In ce 
cercetări ?

— La 15 
surătorile, 
șele completate (circa 5000) vor fi 
trimise Centrului nostru. Unele au 
și început să sosească. în perioada 
imediat următoare, aceste răspun
suri sînt pregătite pentru calculul 
mecanizat în vederea stabilirii pa
rametrilor de poziție și dispersie 
ai tuturor calităților somato-func- 
ți.onale, motrice și psihice cuprinse 
in „bateriile" de teste ce au fost 
aplicate. Pe baza valorilor medii 
ce vor rezulta se vor stabili nor
mele de admitere în școlile spor
tive și în secțiile de copii și ju
niori ale cluburilor de performanță. 
După cum vedeți, un mare volum 
de muncă a fost efectuat. Urmează, 
în scurt timp, concluziile lucrării.

Le așteptăm cu deosebit interes, 
socotind că indicarea parametrilor 
obiectivi ai selecției reprezintă un 
beneficiu important pentru sportul 
românesc. Se va exclude — în 
mare măsură — pierderea anuală 
a unui mare număr de talente, s« 
va pune punct muncii zadarnice eu 
elemente lipsite de perspective.

iunie s-au încheiat mâ- 
iar pînă la 1 iulie fi-

Interviu consemnat de:
Mihai TRANCA

ÎNTRECERILE tinerilor luptători
AU SCOS IN EVIDENTĂ CARENȚE MAI VECHI
Antrenorul ION CERNEA despre finalele de tineret la greco-romane

NOTĂ

IN PRAGUL
UNOR NOI

ERORI
LA CICLISM

și Bulgariei, cu aceea a tării 
gazdă — Turcia ? Cine va fi 
îngăduitor cu ciclismul nostru 
în cazul unei grave nereușite ? 
Iată probleme, intr-adevăr gre
le, In fața cărora se află acum 
biroul federal, probleme născu
te de superficialitatea cu care 
s-a procedat In pregătire astă- 
iernă, în alcătuirea calendaru
lui competițional.

O altă consecință a modului 
defectuos în care____ _ __ __r. „ s-a lucrat 
este aceea că principalele în
treceri ale ciclismului nostru — 
finalele campionatelor naționa
le de fond — se vor desfășura 
pe... litoral. Programate între 6 
și 19 august, deci în plin_ se
zon estival, ele 
este clar pentru 
sport — condiții 
obținere a unor 
valoare. Cum să realizezi per
formanțe în august, pe sosele 
expuse soarelui torid, într-o 
localitate inundată de turiști ? 
Unde să găsești liniștea necesa
ră pentru concentrarea dinain
tea startului si aceea pentru 
odihna de după efort ? Unde 
să găsești șosele cît de cit libe
re pentru evoluția rutierilor 1 
Așa stînd lucrurile, nu vom 
putea aștepta rezultate bune la 
finalele campionatelor, ci nu
mai o luptă disperată a tutu
ror coneurentlior cu adversarii 
comuni care vor fi canicula, 
gălăgia, aglomerația ș.a.m.d. Să 
nu uităm : campionatele națio
nale programează probe prevă
zute la campionatele mondiale 
și la Jocurile Olimpice !

Sînt, desigur, situații greu — 
uneori chiar imposibil — de 
rezolvat. Râminem însă la pă
rerea că o regrupare a verita
bilelor forțe ale ciclismului 
nostru, o verificare a acțiuni
lor care urmează și a modului 
de lucru, un plus de curai in 
luarea unor decizii pot scoate 
în momentul de față, ciclismul 
nostru din imnas.

Hristnche NAUM

nu oferă — 
orice om de 
prielnice de 
rezultate de

Timp de trei zile, la Timișoara, 
s-au disputat campionatele repu
blicane de lupte greco-romane re
zervate tineretului. După încheie
rea întrecerilor din sala Olimpia 
am solicitat un scurt interviu unuia 
dintre reputații noștri tehnicieni, 
care a urmărit desfășurarea com
petiției, maestrul emerit al sportu
lui Ion CERNEA.

•— Cum apreciați nivelul va
loric al actualului campionat 
republican de tineret față 
edițiile trecute ?

— Trebuie să vă spun de la 
ceput că față de anii trecuți, 
gulamențul 
ferit unele 
schimbare, 
cea legată 
pare, l’înă 
rezervată tineretului aveau dreptul 
șă concureze ținerii între 18 și 21 
de ani. O dată cu modificarea re
gulamentului F.I.L.A., care prevede 
că vîrsta 
tivi este 
operat și 
în aceste 
dreptul de 
cu o mai îndelungată 
competițională, nivelul 
campionatului a crescut 
De pildă, la întrecerile de la Timi
șoara au concurat și sportivi de 
talia lui Victor Dolipschi (medaliat 
cu „bronz" la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice), Nicu Gingă, Con
stantin Alexandru, Nicolae Manea, 
Gheorghe Ciobotaru, Victor Pren- 
țu. Ion Dulică, Al.exandru Szabo, 
Tiberiu Horvath sau Adrian 3u- 
cov, luptători cu veche activitate 
pe saltelele de concurs și de mai 
multă vreme selecționați în loturile 
naționale.

— In aceste condiții, tiu a 
apărut un decala) valoric între 
ei șl restul concurenților ?

— Este adevărat, au fost o seria 
de eoncurenți care s-au detașat da 
marea masă a partlcipanților (în 
jur da 200), dar la fiecare catego
rie de greutate au fost mai mulți 
sportivi valoroși, fapt care a făcut 
ca Învingătorii să nu urce pe po
dium în urma unor succese 
A existat un echilibru de 
chiar la nivelul fruntașilor și a- 
cesta a făcut ca valoarea 
cursului să crească evident față de 
anii trecuți. în pluș, s-a putut ob
serva că tinerii luptători stăpînesc 
o gamă variată de procedee teh
nice pe care le aplică de cele mai 
multe ori cu succes. Un fapt îm
bucurător, pe care l-am constatat 
împreună cu antrenorul federal I. 
Corneanu, este acela că majorita
tea participanților s-au adaptat la 
noile cerințe ale regulamentului 
internațional privind dinamizarea 
luptei. Au fost foarte rare ocaziile 
în care sportivii au primit aver
tismente pentru luptă pasivă sau 
au fost descalificați. Aceasta deno
tă că în majoritatea secțiilor noas
tre se muncește bine din acest 
punct de vedere, sportivii fiind in
struiți după indicațiile primite de 
la federație.

— zlți amintit de numărul 
foarte mare de eoncurenți, a- 
proape 200. Din rindurile lor 
s-au făcut remarcate și noi ele
mente talentate, necunoscute 
pînă acum ?

— Au fost prea puțini sportivii 
care s-au detașat cu prilejul aces
tor campionate. Ar fi fost și 
extrem de greu. Un luptător de va
loare nu se poate forma, cum se 
spune, peste nc-apte. Cel mai miei

la 
ju- 
să 
de

de

în- 
re- 
su-acestei competiții a 

modificări. Principala 
de fapt hotărî toare, este 
de dreptul de pârtiei- 
în prezent la competiția

acestei grupe de spor- 
pînă la 23 de ani, am 
noi această schimbare, 
condiții, firește, avînd 

participare și luptători 
experiență 
valoric al 

simțitor.

facile. 
forțe

con-

Echipa Combinatului poligraf ic București, eiștigătoare pentru a cincea oară 
a „Cupei U.G.S.R."

OINĂ A CIȘTIGAT TEREN,

DAR DEZVOLTAREA SA

POATE FI Șl MAI MARE!

Mihal Popescu (Electrica) 0 p. 2. loslț
Valeriu (Electrica) 11 p. 3. Adrian Rd* 
mașcu (C.N.U.) 11,4 p.

GIMNASTICA . în sala de gimnas
tică a Institutului pedagogic de trei ani 
din Oradea s-a desfășurat recent întâl
nirea amicală de gimnastică modernă 
dintre echioeie Institutului pedagogic 
din localitate șl Politehnicii Timișoara. 
Dovedind mai multă precizie și grație 
In executarea exercițiiior, oaspetele au 
obținut Victoria cu 80,50—78,50 p. Cu acest 
prilej, a avut loc și un concurs indi
vidual de verificare rezervat gimnaste
lor orădence, care s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate la individual com
pus : Rcn6e Fărcaș 27,50 p. Eva Do- 
brdndi 2->.60 p Și GyBngyi Damn 26.40 P- 
Renee Fărcaș a ocupat primul loc la 
exercițiul impus fără obiect și la exer
cițiul cu cerc, iar Eva DobFondi a ciș- 
tigat la exercițiul liber ales.

VwlEI Echipa feminină Volan Debrețin 
(Ungaria) va Întreprinde un turneu In 
țara noastră. Intre 26 iulie șl 2 august, 
prilej cu care va întllni și pe proaspăta 
divizionară A, I.T. București • CA 
RĂSPUNS la vizita formației maghiare, 
voleibalistele de la I.T.B. vor lua parte, 
începind de la 24 august, la turneul or
ganizat la Debrețin, cu ocazia aniversă
rii a 73 de ani de la înființarea clubu
lui.

RUGBY De două zile, se 
Constanța, — echipa de rugby 
Poznan — formație clasată pe 
în prima divizie a R.P. Polone, 
oană în 1971 — care va ausține 
noastră două jocuri amicale, 
are loc astăzi (ora 17.30)

află la 
Polonia 
locul 3 
eampi- 
în țara 

______ Primul 
jstazi țara u-wn la constanța, 

cind „XV“-le polonez va întîlni o selec
ționată divizionară B (alcătuită pe sche
letul formației Constructorul), iar 
de-al doilea, tot pe stadionul din Con 
Stanța, duminică, la ora 9.30 cu ech.p 
divizionară A. locală, Farul.

mari compe- 
b o;'Tti.il sezon 

Este, deci, 
•nwa cite- 
eral. Vom 
faptul că 

„Cupei României", 
echipele 

nivel 
an-

S-au încheiat două 
(iții care au deschis 
de oină din acest an 
un bun prilej de a cons: 
va aspecte de ordin ge ’ 
remarca, in primul rînd. 
atît la finala 
cît și la „Cupa U.G.S.R.", 
calificate au evoluat la un 
superior, dovadă a faptului că 
țrenorii au pus tm mai mare ac
cent pe pregătirea fizică si tehnieo- 
tactică a jucătorilor lor. Echipa 
Combinatului poligrafic Bucure <ti 
dar și alte formații cum ar fi Ce
luloza Călărași. Biruința Gheră- 
iești, Avîntul Frasin, pot oferi ori- 
cînd meciuri de mare spectacol, 
curti de altfel s-a și întîmplat în 
amîndouă ocaziile.

Este, apoi, de subliniat buna im
presie pe care au lăsat-o la finala 
„Cupei UG.S.R.". oiniștii de la 
C.F.R. Sibiu și cei de la Tornedo 
Zărne.ști. Sibienii. cu deosebire, 
merită toate felicitările pentru pre
zența atît de neașteptată. însă, pe 
deplin justificată într-un turneu fi
nal, la startul căruia au rîvnit destul 
de multe echipe. Să nu uităm că 
cei mai mulți dintre jucătorii din 
Sihiu nu depășesc vîrsta do 15—17 
ani, ceea ce ne permite să sperăm 
că, în scurt timp, ei vor forma o 
echipă de temut chiar și pentru 
C.P.B.

Deosebit de îmbucurător apare și 
faptul că după eforturi îndelungi o 
formație studențească — Universi
tatea București — a reușit să se 
califice la faza finală a unei mari 
competiții. Dar, referindu-ne la a- 
ceastă echipă, nu putem să nu re-

degretăni absența ei de la turneul 
de Cîmpim. absență nsiustiftoabilă 
după părerea noastră, din moment 
ce cu o zi înainte de începerea 
meciurilor reprezentanții acestei 
echipe confirmaseră conducerii fe
derației de oină venirea la Cîmpi- 
na.

începută cu 4—5 echipe la pri
mele ediții, . Cupa U.G.S.R." a a- 
juns să devină o întrecere pentru 
care S3 bat multe formații de oină.

Dacă încă anul trecut se putea 
vorbi de o supremație a echipelor 
sătești, de astă dată formațiile din 
asociațiile sportive sindicale au în
registrat un evident progres, fiind 
capabile să lume de la ege.l la 
egal cu cele dinții. Firește, faptul 
nu poate fi decît îmbucurător, din 
această „bătălie" ieșind victorios 
spectacolul sportiv.

Dacă tabloului pe care îi oferă 
la ora aceasta oină: echipe sătești, 
ale asociațiilor sportive sindicale, o 
echipă a Universității bucureștene. 
o alta a armatei constănțene, i s-ar 
adăuga și formații ale școlilor, 
atunci am putea vorbi cu adevă
rat de practicarea sportului nostru 
național la nivel de masă. Exem
plul pionierilor care. în ultimii ani, 
oferă reușite întreceri în 
sparamelor", ar putea 
Extinderea acestui sport 
Iile de cultură generală 
profesionale ar putea fi

Lucru care se impune cu atit 
mult, cu cît în momentul de 
între echipele de pionieri și 
mature există... un loc goi.

ORIENTARE TURISTICĂ 
ganizarca asociației sportive 
torul4* <i’"i Ploiești s-“ —-—T — 
oreiurimi'e orașului Sinaia (cota 1 .,oo>. 
un con-urs care a atras la starturile 
diferite or probe prevăzute în program 
nu mai puțin de UI) sportivi și sportive 
reprezenlind asociații și cluburi sport ve 
din Ploiești (U Z.V.C., 
Justiția. Institutul de Pet.ob. 
(Voința!. București (i.T.B.. Vomța. pa 
cla) Oradea (Alfa), u.Z.u.C. a furn. o 
doi cistigători : P. Spâtaru (seniori A) 
st N, Tănase (seniori B). în timp ce ia 
categoria juniorilor s-a>u imPuȘ. S”en- 
tariștii Voinței Brașov (băieți) ?> Ș“c". 
rest! (fețe). Iată rezultatele înregistrate, 
seniori A (11 400 m — dm. 650 m> • }’ 
p. Soita™ (UZITC): 2. I. Sava Jlnst. 
Petrol). Seniori B (9.000 m —d.n 330 m). 
1. N. Tiinass (U.ZUC); 2. Al. Aehim (Da- 
cla). Junioare (5 300 __
Paras' h;"a”vidroiu')_, ' Juivori J8 300' n^- 
d n. 26a
rj.ru — 
rețti (S.

In or-
______ „eercetă- 

dm ploiești "s-a“desfășurat. in Im-

atras la starturile

\ Junioare (5 300 m — d.n. ~io nij. 
Voința București. (Nicoleta Dragan

' .1 •_  -rr:Tvjtaînri (Ș 300 m —
m); 1’"voința Brasov (A. Mo-
G. Morarii): 2. Voința Bncu- 
Gherogosianu — C. Concrco).

ÎNOT.
scrierile , -- -
râtul mondial de la Belgrad (1—10 sep
tembrie) Țara noastră va fi..«pr^,"n* 
tată la această mare competiție de o 
echină de Dolo, 5 înotători șl 4 +ritori- 
«, in ZII.ELF. de 30 iunie ȘI 1 iulie va 
avea loc în localitatea Iugoslavă Ttovmj 
concursul international „DELFIN 7 .
La întreceri vor ti prezenți șt 4 înotă
tori români : A. Barany (Șc sp. Reșița). 
I. vrînceanu (Steaua). Ad. Auam
ua) și N. Butoi (Petrolul Ploieștn «i au 
FOST desemnați și cei 4 înotători ro- 
mâni care ne vor reprezenta la tradi
ționalele concursuri internaționale .,Tro
feu dl sette coli" și „Trofeo del na- 
vierii" nragramate în zilele de 11 și 
iulie în localitatea Italiană Syracusa. 
Aceștia sînt multiplii camoioni și record
mani ai tării Marian Slavic (Steaua . 
Anca Groza (Dinamo). Ion Miclăuș (Di 
namo) și Dietmar Wetterneck (Șc. sp. 
Reșița).

F.R. Notație a trimis ieri în- 
snortivilOT români la campio-— Zi_ 1A aAr»~
Țara noastră va fi reprez.cn- 

această mare competiție de »

YAHTING 
fost duminică 
noi întreceri

Veliștil bucureșteni au 
prezenți la startul unei 
organizată de asociația

fi 
și 
și '
un

„Cupa 
urmat, 

în șeo- 
in cele 

prim

sportivă Electrica București. Concursul, 
care a programat trei regate, s-a des
fășurat pe un vînt de forța 2, cu rafale,
soliciting partlclpanților întreaga lor
gamă de cunoștințe tehnice. Rezultate :

pas. 
mai 
fată 
cele

Ion OAVRILESCU

rrs

flnn t 1—2. Mihălță Mugur (Electrica) 
11 p. Alexandru Vasiliu (Clubul nautic 
universitar) ii p, 3. Petre Purcea (CNU) 
11.4; clasa snipe: 1. Ion Naum — Dra- 
goș constantin (Electrica) 3 p, 2. Mihal 
Năvodaru — Aurel Mitran (Electrica) 
8,7 p, 3. Radu Mânu — Victor Georges
cu (Electrica) 14,4 p; clasa optimist: 1.

HANDBAL Incepînd de astăzi, timp 
de trei zile, Brașovul găzduiește turne
ele de baraj pentru completarea numă
rului de 12 echipe care vpr activa, de 
acum înainte, in primele divizii ale 
țării. Toate jocurile (masculine și femi
nine) se vor disputa pe terenul Dinamo 
din localitate, după următorul program; 
27 iunie. începind de la ora 14.45 : Mu
reșul Tg. Mureș — Universitatea Iași 
(f). Progresul București — Universitatea 
Cluj (f), Voința București — CSU Galați 
(in), Carom Gh. GheorghlU-Dej — ASA 
Tg. Mureș (m); 28 iunie. începind de 
la ora 14.45 : Mureșul Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj. Progresul București — 
Universitatea lași, Voința București — 
ASA Tg. Mureș. Carom — CSU Galați: 
29 iunie, de la ora 14.45: Universitatea 
lași — Universitatea Cluj, Progresul 
București — Mureșul Tg. Mureș. CSU 
Galați — AȘA Tg. Mureș, Carom — 
Voința București. în aceleași zile se vor 
desfășura și jocurile din cadrul turneu
lui de baraj contînd pentru divizia B, 
programul fiind următorul ; 27 iunie,
începind de la ora 8 : Voința Rădăuți
— Argeșeana Pitești (f). Jiul petroșani
— Știința Bacău (f), Rafinăria Teleajen
— Victoria Sf. Gheorghe (m); 28 iunie, 
de la ora 9 : Jiul Petroșani — Argeșeana 
Pitești. Voința Rădăuți — Știința Bacău, 
Celuloza Călărași — Victoria Sf. Glieox- 
ghe ; 29 iunie, de la ora 9 : Argeșeana 
Pitești — știința Bacău. Jiul Petroșani
— Voința Rădăuți. Rafinăria Teleajen — 
Celuloza Călărași. Menționăm că sl par
tidele centru divizia B se vor disputa 
pe același teren (Dinamo Brașov).

POLO Astăzi va părăsi Capitala ple- 
cinci spre Havana echipa de juniori a 
României care va participa între 2 și 9 
Iulie ia tradiționadlul turneu dotat cu 
„Cupa Prietenia". Din lot fac parte por
tarul D.oru Spînu (Progresul Buc.) și 
jucătorii Ivan Feher (Crișul Oradea), 
George Gaiță, Gabriel Arsene (Progre
sul). Iu lin Eorincz, Kalman Szerzo, Slo
bodan Gheorghevici (Dinamo). Ilie 
Ghcorghe (Rapid). Adrian Munteanu 
(C.S. Școlarul) și Csongor Gyarfas (Vo
ința Cluj). Vor mai face deplasarea Ște
fan Kroner, antrenorul formației și Ale
xandru Bădiță în calitate de arbitru. 
a ECHIPA de seniori a Poloniei a con
firmat participarea la turneul interna
țional dotat cu ..Cupa orașului Bucu
rești". în acest fel. numărul formațiilor 
care vor evolua între 11 și 15 iulie în 
bazinul Dinamo din Capitală s-a, ridifat 
la șase : Ungaria. Olanda. Spania, Po
lonia. România și România (juniori). 
Ieri ne-a fost comunicat si programul tur
neului : 11 iulie : SFÂNTA — OLANDA. 
ROMANȚA juniori — ROMÂNIA și PO
LONIA — UNGARIA: 12 iulie : OLANDA
— ROMANIA, UNGARIA — SPÂNIA și 
POLONIA — ROMANIA juniori: 13 lull' 
OLANDA — POLONIA. ROMÂNIA
SPANIA și UNGARIA — ROMANIA ju
niori; 14 iulie : ROMÂNIA — POLONIA, 
UNGARIA — OLANDA și ROMÂNIA ju
niori — SPANIA; 15 iulie: POLONIA — 
SPANIA, OLANDA — ROMANIA juniori 
șl ROMÂNIA — UNGARIA. La acest 
turneu au fost invitați arbitrii interna
ționali John Felix (S.U.A.). Apostolos 
Tsantas (Grecia) și Nicola Exerov (Bul
garia). • REPREZENTATIVA ROMÂ
NIEI a confirmat participarea la tur
neul internațional de la Volgograd, pro
gramat între 20 și 26 iulie. La această 
competiție vor mai fi prezente selec
ționatele R.D. Germane, Bulgariei și 
K.S.F.S, Ruse.eoncurenți au avut vîrsta de 18 ani 

și, deci, ei participaseră deja 
cîteva campionate naționale de 
niori în care au avut prilejul 
se remarce. într-o companie
elită, cum a fost în acest concurs, 
nu puteau emite prea mari pre
tenții. Totuși, s-au evidențiat 
cîțiva luptătdri mai puțin cunas- 
cuți, cum au fost gălățenii V. Mi
hai și L. Parasqhlv, V. Nicolae 
(Ploiești) și V. Gheorghe (Brașov). 
S-a observat O bună pregătire a 
sportivilor din Galați (antrenor I. 
Donoss), Pitești (antrenori I. Pe
trescu și I. Bălăneanu), Constanța 
(antrenor C. Ofițerescu) și Bucu
rești, care au cucerit eele mai 
multe locuri fruntașe. în declin 
s-au prezentat luptătorii din Ba
cău, Craiova, Timișoara și Slatina. 
Pentru că am ajuns și la minusu
rile constatate Ia întrecerile de la 
Timișoara trebuie să amintesc pe
nuria de elemente valoroase la ca
tegoriile mari. Lip păcate, se con
stată că în cadrul secțiilor din țară 
nu există suficientă preocupare 
pentru depistarea unor tineri talen- 
tați pentru categoriile grele (82 kg, 
90 kg, 100 kg și -|-100 kg). Așa se 
explică faptul că la majoritatea 
concursurilor se întîlnesc aproape 
aceiași sportivi, aparițiile „surpri
zelor" fiind extrem de rare, în 
timp ce la categoriile mici vin în 
fiecare an la lotul național 
elemente talentate.

— Nu credeți efl actualul 
gulament al campionatului 
tineret pune la o prea grea 
cercare pe tinerii de 18 ani in 
întrecerea cu cei de 23 de ani?

— Depinde... Sînt sportivi tineri 
(în special la categoriile mici) care 
luptă de la egal la egal cu eei mai 
virstnîci și, uneori, chiar îi depă
șesc. Totuși, am discutat și cu an
trenorul federal Ion Corneanu ți 
pentru anul viitor, intenționăm să 
propunem biroului federal spre 
aprobare un nou sistem de dispu
tare a acestei competiții. Numărul 
concurenților să fie limitat la 
fiecare categorie de 10—12 (printr-o 
serioasă triere prealabilă), iar în
trecerile să se desfășoare sistem 
turneu (fiecare cu fiecare).

T. MIHAI

Așa cum am anunțat, sîmbătă, la 
Reșița, GHEORGHE MEGELEA a 
obținut 78,18 m la aruncarea suliței, 
performanță care reprezintă un nou 
record, de juniori. (De remarcat că 
tot sîmbătă, Dez.ideriu Szilaghi cîș- 
tiga, la București, proba din cadrul 
diviziei cu același rezultat, coinci
dență extrem de rară pentru arun
carea suliței !). Este 'pentru a doua 
oară în acest sezon c'md talentatul 
junior reșițean îmbunătățește re
cordul republican. Ultima sa perfor
manță (78,18 m) constituie cel 
mai bun rezultat european pentru 
juniori al anului fi, după informa-
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GHEORGHE MEGELEA — CEL MAI BUN JUNIOR EUROPEAN AL ANULUI LA ARUNCAREA SULIȚEI
țiile noastre, chiar cel mai bun 
rezultat mondial — și se află !ct 
mai puțin de doi metri de recor
dul de juniori al Europei, care 
aparține finlandezului Aimo Pusl:a.

Fără îndoială, Gheorghe Megelea 
este unul dintre cei mai valoroși 
reprezentanți ai tinerei generații 
de atleți. Născut în 1954, el s-a 
afirmat anul trecut, eînd a progre
sat foarte rapid, ajungînd de la 
63 m la 74 m și, după cum se vede, 
în acest sezon își continuă la fel de 
spectaculos ascensiunea. Cu o con
stituție fizică excelentă (1,92 m înăl
țime, 90 kg greutate), modest și per-

antrenorului Da- 
frumos viitor în

de 78,18 m — pe

severent, elevul 
niel Maier are un 
față.

Cu performanța
care sperăm că o va depăși în scurtă 
vreme — Megelea devine principa
lul favorit al probei la campionate
le europene ale juniorilor, care

vor avea loc în august la Duisburg, 
principalii săi adversari fiind so
vieticul Bîkov — pe care sulițașul 
nostru l-a învins în acest an Ia 
Moscova —, englezul Glover și ma
ghiarul Lukacs.

Va fi Gheorghe Megelea un nou 
Alexandru Bizim al suliței româ
nești ?

GH. JUGĂNARU A CIȘTIGAT
CONCURSUL INTERNATIONAL DE MARȘ

(Vrmart din p«0. I)

Luni după amiază s-a desfășu
rat pe stadionul Republicii — în 
condiții meteorologice nefavorabile 
(a plouat intens) — un concurs in
ternațional de marș (proba înscrisă 
în program : 5 000 m) la startul că
ruia au fost prezenți sportivi din 
Italia, Grecia, Polonia și România, 
întrecerea a fost net dominată de 
reprezentanții noștri care — în fi
nal — au ocupat primele trei 
locuri în clasamentul individual și 
au cîștigat in întrecerea pe echipe. 
De remarcat că mărșăluitorul grec 
Ververidis Dimostenis a obținut — 
cu timpul de 22:32,4 
cord al țării sale pe distanța 
5 000 in. Iată rezultatele ’

1. GH. JUGANARU 
20:58,6 ; 2, Constantin
(P.T.T.) Sl:35,2; 3. Marin
naru (P.T.T.) 21:56,8; 4. Mario Ta-

un nou re
de 

tehnice : 
(P.T.T.) 

Staicu 
i Persi-
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22:23,6;
(Posta
Sgar-

22:52.0;

deo (Centro Lszio-Roma)
5. Ververidis Dimostenis 
Athena) 22:32,4 ; 6. Walter 
delo (Centro Lazio-Roma)
7. Josef Barbuzinski (Konradia
Gdansk) 22:53,0 ; 8. Pier Giorgio 
Andreotti (Centro Lazio-RoiTia) 
22:53,2: 9. Silviu Odobasian (P.T-T.) 
22:00,0 ; 10 Ștefan Alexa (P.Wl 
23:53,2; 11. Witkanski Marek (Kon
radia Gdansk) 24:00,0 ; 12. 
tros Arghiropoulos (Posta . 
24:22,2; 13. Bruno Sechi 
Lazio-Roma) 24:39.6; 14.
Nicola (P.T.T.) 27:14,8.

Clasament pe echipe ;
(A) 5 puncte ; 2. Centro 
ma 10 p: 3. P.T.T. (B) 
Posta Athena 17 p; 5.
Gdansk 18 p ; 6. Centro
ma (B) 21 p ; 7. P.T T. (C) 24 p.

Dimi- 
Athena) 
(Centra 
Teodor

1. P.T.T, 
Lazio-Ro- 
10 p; 4 
Konradif 
Lazio-Ro

DE METRI"

Un talent autentic al atletismului 
nostru, Gh. Megelea încearcă să 
calce pe urmele recordmanului 
țării la aruncarea suliței — Alexan

dru Bizim.

reproducem în rîndurlle care ur
mează :

s— Te așteptai la această perfor
manță venită la al doilea sau al 
treilea concurs din acest an, după 
o atit de lungă pauză competițio-

O MARE COMPETIȚIE REZERVATĂ TINERETULUI
Poligonul Tunari va găzduț, în- 

cepînd de vineri o nouă și impor
tantă competiție cu caracter repu
blican, „Cupa speranțelor", ediția 
1973, rezervată trăgătorilor pînă la 
25 de ani. La întrecerile organizate 
de federația de specialitate parti
cipă un număr mare de cpncprenți, 
aproape 200 din București, Iași, 
Brașov, Arad, Giurgiu, Alexandria,

Foeșani, Ploiești și alte localități. 
Competiția are un program com
plex, se concurează la toate pro
bele de pușcă, pistol și talere, in
clusiv arme cu aer comprimat.

La întreceri pot participa băieți 
și fete, născuți în 1948 și mai ti
neri, care au cel puțin categoria 
a II-a de clasificare, obținută îq 
anul 1973. Pentru locul I în cla-

samențul general pe echipe se va 
decerna „Capa speranțelor".

„CUPA IAȘULUI"
Recent a avut loc competiția do

tată cu „Cupa lașului", la care au 
participat trăgători din Bacău, Ba
ia Mare, Cluj, Oradea și orașul 
gazdă, Iași. Trofeul a revenit for
mației Iași I.

Iată cîștigătorii probelor: armă 
standard 60 f culcat seniori : P. 
Glosac (Iași) 580 p; senioara: Eu
genia Mocanu (Iași) 575 p; juniori: 
S. Grosaru (Iași) 582 p; junioare : 
Liana Cion (Oradea); 3x20 f se-

niori: V. Boghian (Iași) 540 p ; se
nioare ; Eugenia Mocapu 522 p; 
juniori: S. Grosaru 559 p, junioare: 
Liana Cion 535 p. Pușcă cu aer 
comprimat 40 „diahelouri** seniori î 
Tr. Cogut (Iași) 365 p; senioare: 
Eugenia Mocapu 351 p; juniori: 
Ov. Delescu (Iași) 366 p ; junioare: 
An» Ipimachi (Iași) 326 p. Clasa
ment general ■ 1. Iași I. 2. Iasi II, 
3. Cluj. (D. DIACONESCU-coresp. 
județean) ,

BALCANIADA DE TAIERE
în zilele de 3—7 iulie va avea loc 

la Istanbul, ediția 1973 
niadei de talere (trap și 
întreceri, România va fi 
tată de echipe complete 
le probe. Din cele două 
tative fac parte, printre alții, I. 
Dumitrescu, St. Popovici (la talere 
aruncate din șanț), Gh. Sencovlci 
și Gh. Pintilie (Ia talere aruncate 
din turn).

a Balca- 
șkeet). La 
reprezen
ta ambe- 
reprezen-

RECORDURI LA TIR CU ARCUL
Sportiva Olga Nemeș, de la AS, 

P.T.Ț.R. Tg. Mureș a stabilit re
cent două noi recorduri republica
ne la probele de simplu și dublu 
F.f.T.A. (junioare) cu 191 p (v.r. 
164). respectiv, 796 p (v.r. 778 p). 
Vechile recorduri aparțineau tot 
sportivei Olga Nemeș.

nală ? (Iosif Naghi a fost suspendat 
de federație anul trecut, de 
iulie pînă la 1 ianuarie).

— Mă așteptam să 
acesta 63 de metri, 
de repede, rezultatul 
sper că pot arunca și

— Care este cauza 
lent din ultimii ani, a 
sperăm să nu te superi — plafo
nări ?

— Este o poveste mal veche. De 
cițiva ani am făcut o discopatie de 
efort, de care — ml s-a spus — 
nu pot scăpa definitiv. Acest lucru 
mi-a întîrziat progresul. Nu am 
putut munci cum aș fi vrut la an
trenamente, am fost nevoit să re
nunț Ia numeroase exerciții speci
fice, care îmi provocau dureri. 
Curios este faptul că dificultățile 
cele mai mari le am la mișcările 
de flexie ți extensie și mai puțin 
la cele de răsucire. Durerile înce
peau de obicei primăvara, o dată

la 1

anul 
atit

concursurile, și mă aruncau ma 
decît în anul precedent, deș

arunc
Venit 

mă face să 
mai mult.

progresului 
oarecare! —

cu 
i°s 
iarna munceam cît puteam de tare 
Federația m-a suspendat anul tre 
cut după meciul cu Norvegia. An 
fost puțin descumpănit, mă gîn 
deam să renunț, dar m-am încăpă 
țînat să arăt 
„terminat",

— Cum te 
așteptat azi 
mult decît acest 58,20...

— Venisem să arunc 62 de me 
tri— O veche greșeală de tehnică - 
coborîrea umărului sting și 
„scurtarea" pîrghiei de efort 
mi-a amputat performanța, 
simt bine acum, deși cu trei 
tămîni înainte de 
o criză care m-a 
în pat.

— Ești, într-un 
acestei discopatii. 
mai poți progresa ?

— Dacă n-aș crede, m-aș lăs; 
imediat...

că Iosif Naghi nu <

simți acum ? Am f 
(n.r. duminică) ma

dec

Mi 
săp 
avurecord am 

ținut cîteva zii

fel, la discreții 
Crezi, totuși, ci

«•

CONCURS INTERNAȚIONAL

CU PARTICIPAREA REPREZENTATIVEI

STUDENȚEȘTI A S.U.A
Așa cum sîntem anunțați, pe 

stadionul Republicii din Capita
lă șe va desfășura la 28 și 29 iu
lie un concurs internațional de 
atletism la care va lua parte și 
reprezentativa studențească a 
S.U.A. înainte de participarea la 
Universiadă, forurile de resort

din S.U.A. au solicitat celor 
țara noastră organizarea 
concurs amical. Cererea a 
acceptată și, astfel, la sfîrșitul
lunii iulie vom asista la o inte
resantă întîlnire între atleții a- 
mericani și cei din țara noastră.

din 
unui 
fost

rj.ru


LA MATIA
interna

a rati-
Fotbal 
intern,

După cum se știe, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
ficat propunerile Biroului Federației Române de 
privind îmbunătățirea sistemului competițional 
după cum urmează :

Divizia națională A va cuprinde o singură serie 
' _ j in Divizia B echipele da

I. începînd eu ediția 1973/1974 campionatele 
de fotbal se vor desfășura după cum urmează :

1. — r • ■ _■ - ■
eu 18 echipe. Vor retrograda 
sate pe locurile 16, 17 și 18.

2. — Divizia B va cuprinde
Echipele clasate pe locul I în 
în Divizia A. Echipele clasate . . . ..
18 din fiecare serie vor retrograda în Divizia C.

3. — Divizia C va cuprinde 12 serii cu cite 16 echipe. 
Echipele clasați 
în Divizia B. 
retrograda în

4. — Cupa 
actual,

în faza finală, odată cu participarea echipelor din Di
vizia A, împerecherile se vor face prin tragere la sorți, 
introdueîndu-se în urnă toate echipele calificate în 
această fază, indiferent de categorie, locurile se vor 
disputa conform regulamentului în vigoare, iar în caz 
de egalitate și după consumarea prelungirilor, se va 
califica în etapa următoare echipa care va transforma 
cele

5.
șura

6.

3 serii cu cîte 18 echipe, 
fiecare serie vor promova 
pe locurile 15. 16, 17 și

pe locul I in fiecare serie vor promova 
Echipele clasate pe locurile 15 și 16 vor 
campionatele județene.
României se va desfășura după sistemul

II. Trecerea în acest an ia noul sistem competițional 
$e va face dupâ cum urmeazâ ;

1. — Divizia națională A. Nu retrogradează nici o 
echipă. Promovează echipele clasate pe locul I In cele 
2 serii ale Diviziei B.

2. — Divizia B. Nu retrogradează nici o echipă. Celor 
30 do echipe exițtonte în prezent in Divizia B (cite 15 
din fiecare serie) li se vor adăuga echipele clasate pe 
locurile 1 șl 2 în cele 12 ?erii ale Diviziei C (în total 24). 
Cele 54 de echipe (30 din B șl 24 promovate din C) 
vor fi împăițite pe criteriul geografi? in cele 3 serii de 
cite 18 echipe.

3. — Divizia C. Nu retrogradează nici o echipă. Cele 
48 de locuri disponibile în cele 12 serii vor fi ocupate 
de cele 40 cîștigătoara a'e campionatelor județene plus 
8 c-chipe clasate pe locul II în campionatele din jude
țele cu cele mai puține echipe in Divizia C.

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI
(Urmare din W9 D

// LA ORDINEA ZILEI

mai multa lovituri de la 11 m.
— Cartipionatul republican de juniori se va desfa
că și pînă acum, în 8 serii a 14 echipe.

— Campionatele județene se vor desfășura con
form sistemului stabilit de C.J.E.F.S. cu avizul F. R. Foț- 
bal. Promovează in Divizia C 24 de echipe 
județene, după cum urmează :

— 8 echipe direct, din județele cu cele 
echipe în Divizia C ;

— 16 echipe în urma unor jocuri tur-retur
32 echipe rămase.

campioqne

mai puține

dintre cele

III. in vederea îmbunătățirii preocupării pentru crește
rea tinerelor talente se stabilesc următoarele haremuri 
de vîrstă :

1. — Echipele de tineret de la Divizia A vor prezenta 
pe foaia de arbitraj 10 jucători sub 20 de ani dintre 
care minimum 3 juniori în teren (în prezent limita 
vîrstă este de 23 ani).

2. — Echipele de Divizia 
arbitraj cel mult 5 jucători 
junior in teren (în prezent 
ani este ia cele mai multe

3. — Echipele de Divizia 
arbitraj cei mult 4 jucători 
junior în teren (în prezent 
ca la Divizia B).

de

de 
un 
26

B vor prezenta pe foqia 
peste 26 ani și cel puțin 
numărul jucătorilor peste 
echipe între 7 și 12).
C vor prezenta pe foaia 
peste 26 ani și cel puțin
situația se prezintă aproape

de
un

■k
in conformitate cu hotărîreo dș rpqi sus, în ziua de

6 iulie a.c. F. R. Fotbal va da publicității Comunicatul 
cu omologarea rezultatelor ediției actuale, precum și for
marea tuturor seriilor pentru echipele din Diviziile A, 
B și C.

U folosit în meciurile din sferturile 
de finală, cu „U" Cluj, și respectiv 
S.C. Bacău. La Steaua : Ilaiilu — Săt- 
itiăreanu, Smaraudache, Negrea, IIJI- 
măgeanu — Dumitru, Ion Ion, Iotă- 
uescu — Pantea, Năstase, Tătaru. La 
Constructorul : Șerbănoiu — Boțea, 
Olteanu, podeț. Potrea — Ploieșteunu, 
Cerriega — Cristescu, Voichin, lonRă, 
Manta.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Rotaru (Iași).

LA Pitești
CHIMIA RM. ViLCEA — 

METALUL BUCUREȘTI

Confprm programului, pentru ele
vii antrenorului Paul Popescu ziua 
de luni a fost rezervată recuperării 
fizice. în aceeași zi, jucătorii ău efec
tuat ui) riguros control medical, la 
sfîrșituî cârulq toți jucătorii au fost 
declarați apți de a lua parte la me
ciul din semifinala „Cupei României". 
Marți, bucureștenii au participat la 
un antrenament, care a durat 60 de 
minute, în cadrui căruia antrenorul 
Popescq a puș accentul pe pregătirea

fizică. Tot marți, la prînz, Metalul 
ș-a deplasat la Pițesți.

După toate probab'litâțile, Metalul 
va folosi pe următorii jucători : Petro 
(lorgulescu) — Nedelcu (Pupa), Mora
rii, Sirbu. Viță (Minculescu) — Profir 
(Georgescu), Fătu lancu, Georgescu 
(Rădoi), Trandaîilon, Decu.

★
Cu toate că la Rm. Vîlcea a plouat 

îa lat cursul zilei de luni, jucătorii 
Chimiei au efectuat un intens antre
nament, care a ținut două ore. Tot- 
oețată, antrenorul D. Anescu, îm
preună cu medicii Ion Coțeșcu și Ma
rius Mărgărit, au depus eforturi pen
tru refacerea potențialului fizic al ju
cătorilor, astfel ca toți să fi? apți de 
a participa ia meciul de la Pitești.

Interesul eu care este nrivit meciul 
se poate constata si din faptul că, 
pînă ieri după-amiază, aproximativ 
loco d? simpatizant! ai Chimiei si-au 
exprimat dorința de a fi azi în tribu
nele stadionului piieștean ca să-și 
susțină echipa favorită,

Antrenorul D. Anescu va începe în* 
tîlnirea cu următorul ..11" : Stana
— Burlacu, Pintilie, Ciobanu, Petrieă
— Ilaidu, lonescu — Sutru, Go.jgaru, 
Doinise, Iordache.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghită 
(Brașov).

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV

(Urmare din pag 1)

După cum se știe, echipa noastră na- 
ționalâ are de susținut în această toam
na două meciuri decisive pentru* califi
carea la turneul final al C.M.: 23 sep
tembrie, la Leipzig, eu R.D. Germană, 
și 14 octombrie, la București, cu Fin
landa. In vederea prezentării în cele 
mai bune eondițiuni în aceste impor
tante întâlniri, Biroul federal a hotărît 
pregătirea în comun, între 9 și 25 ixilie, 
la Poiana Brașov, a unui lot ce va fi

alcătuit din următorii jucători : Rădu- 
canu. Iordache, Sătmăreanu, An
tonescu, Dinu. Dcleanu, Tănă?.pseu, Sa
me-;, Velca, Dumitru, Radu Nunwciller, 
Dembrovschi, ueldeanu, Anca, TFob 
Tarălungă. Dobrip, Dumițrache, Marcu, 
lordănescu, IVIureșan, Dudu Greorgescu, 
Oblemenco. Tn continuarea pregătirilor, 
„tricolorii” vor susține. în perioada ?5 
iulie — 4 august, trei jocuri amicale în 
Franța cu echipe de primă categorie.

SUBIECTE DE VACANȚĂ
Am ales un subiect cu 

racter preventiv, dacă 
dati voie să-1 numim i

Performanța, desigur, nu surprinde 
pe nimeni. La clubul din șoseaua Ște
fan cel Mare există unul dintre cele 
mai valoroase loturi de jucători, cu 
nucleul său de internaționali și maeș
tri emeriți ai sportului, cum sînt 
Dinu, R. Nunwcîller. Lucescu, Dmni- 
trache, Deleanu, lingă care au apărut 
și au activat cu succes o serie de 
tineri de la care fotbalul nostru aș
teaptă alte și alte performanțe. Ne 
gîndim la Cavai și Dobrău. Ia Ga
briel Sandu și Sătmărcanu II, la Mol
dovan și la mezinul formației, inter
naționalul de juniori Lucuță, pe care 
antrenorul Ion Nunweiller a avut cu
rajul să-l arunce în focul luptei din 
Divizia A, tocmai cînd aceasta ajunse
se la cotele cele mai înalte. Dinamo 
este o campioană merituoasă. îi con
feră această apreciere valoarea in
trinsecă a lotului său, în care puterea 
de luptă a unora s-a îmbinat cu ta
lentul altora, unde experiența... bătrl- 
nilor și-a dat mîn.a în mod fericit cu 
dorința de afirmare a celor mai tineri. 
In evoluția sa, Dinamo a demonstrat 
trăinicia jocului meticulos, tehnic si 
sobru, în același timp, la mijlocul 
terenului, acolo unde s-a aflat de fapt 
punctul forte al formației. R. Nun
weiller și Dinu, lîngă care s-a inte
grat cu succes Moldovan, au format 
un trio constant și valoros, al cărui 
aport a fost de fiecare dată hotărîtor 
în soarta meciurilor. în atac, reveni
rea lui Duniitrache a dat culoare jo
cului, dar și eficiență acțiuniloi- ofen
sive. la care Lucescu a avut și el o 
contribuție însemnată. De fapt, cu 15 
și, respectiv, 12 goluri, ei sînt golge- 
terii echipei. Dinamo este echipa care 
știe să minuiască cu cea mai mare 
pricepere arma contraatacului, capi
tol la care doar contracandidata la 
titlu, Universitatea Craiova, a ega
lat-o. Dinamo a manifestat însă și o 
scădere în jocul ei. Aceasta se referă 
Ia compartimentul apărării, care, 
uneori, datorită erorilor, șovăielii, a 
primit goluri prea ușor. Golaverajul 
151—32) ne scutește de orice comen-

tarn in aceasta privința, Accidentă
rile în retur ale Iui Cheran și Delea
nu au influențat randamentul acestui 
compartiment, dar și cu ei în teren, 
defensiva dinamovistă s-a clătinat de 
multe ori în fata ofensivei adversari
lor. Că linia de mjlocași și atacul au 
constituit puncțele forte ale actualei 
campioane o demonstrează numărul 
cel mai mare de victorii ca si cel 
al jocurilor egale. Dună A.S.A. Tg. 
Mureș (cu 3 egaluri) Dinamo ăre în 
palmares cele mai puține remize — 5.

Am amintit toate acestea fiindcă o 
dată cu titlul cucerit, în fata cam
pionilor apar sarcini noi, deosebite. 
Din toamnă, Dinamo șe va alinia la 
startul celei mai mari competiții in- 
tercluburi de pe continent, „Cupa 
campionilor europeni". Va lua startul 
alături de formații de mare prestigiu 
cum sînt F.C. Liverpool, Bayern Miin- 
chen, Juventus Torino, Benfica Lisa
bona, Ț.S.K.A. Sofia. Atletico Madrid. 
Steaua Roșie Belgrad, Dynamo Dresda. 
Echipa noastră are de acum expe
riența marilor jocuri internaționale, 
căci în urmă cu ani a dat piept cu 
celebra Internazionale, echipa a nu 
mai puțin celebrilor Corso, Facchgtti, 
Mazzola, Domenghini și Sarti, cu 
Real Madrid al lui Zocco, Di Stefano, 
Santamaria, și Gen to. ~ 
uite un lucru : 
atu important, „„„„ „„ .
dublat de o pregătire dintre cele ițigi 
bune, nu va fi suficientă în dobîn 
direa s 
Și apoi, 
să dea 
care se 
decisive 
final al ......
lor contează de pe acum pe aportul 
lui Dinu, Deleanu, Dumitrache si 
Nunweiller.

Titlul de campioană este frumos si 
ademenitor, dar el obligă si incumbă 
mari responsabilități. Să sperăm că 
Dinamo și tînărul său antrenor Ion 
Nunweiller (ajutat de secundul Gh. 
Timar) vor face totul pentru a se 
situa la înălțimea așteptărilor, a ce
rințelor pe care fotbalul românesc le 
pune în fața acestei echipe.

Dar să nu se 
experiența e.ste un 

important, dar dacă nu va fi

succeselor dorite și așteptate. 
, în toamnă, Dinamo va trebui 
jucători echipai naționațe, 
va afla în fata unor meciuri 

> în preliminariile turneului 
! C.M. Or, antrenorii tricolori-

Marea revelație a actualei ediții a „Cupei României", Constructorul Galați, 
intilnește astăzi pe favorita nr. 1 a semifinalelor. Steaua, tn fotografie, 
lotul fotbaliștilor gălățeni, împreună cu antrenorii, după victoria de la 

Ploiești, din optimile de finală, in fața lui Dinamo

Am ales un subiect cu ca
racter preventiv, dacă ne 
dați voie să-l numim așa, 

tocmai pentru că îl socotim de 
mare actualitate prin urmările 
— binefăcătoare sau distrugă
toare — pa care le poate avea: 
organizarea vacanței. Marea ma
joritate a formațiilor de prirn.a 
divizie au și intrat în ea, altele 
o vor face în aceste zile, de săp- 
tămîna viitoare și eșalonul se
cund își va acorda un răgaz com- 
petițional. Cit de importante de
vin aceste zile pentru cele care 
vor urma înțelegem acum și 
mai biție cînd volumul activității 
cpmpetiționale a crescut consi
derabil. în sezonul 1973 74. pri
vit în ansamblu, programul de 
jocuri pentru un fotbalist din 
primul eșalon al soccerului nos
tru, deci prevăzînd angrenarea 
în campionat—cupa — cupe eu
ropene — echipă națională, va 
crește sensibil. Or, privind mo
dul cum au terminat multe din
tre formațiile primei divizii se
zonul (și șocurile din Cupă au 
reprezentat tot atîtea dovezi că 
reprezentantele „A"-ului se află 
la jumătate din forța lor de joc) 
a reieșit că pregătirea lor s-a si
tuat la un nivel insuficient ra
portat la minimele pretenții ale 
programului.

Organizarea vacanței capătă, 
în consecință, o importanță cu 
totul deosebită- Mulți dintre ju
cătorii fruntași socotesc zilele 
de pauză ale antrenamentului 
drept un moment în care sînt 
dezlegați de orice obligații ale 
disciplinei de viață, ale odihnei 
și relaxării și trec la o epuizantă 
și păgubitoare „activitate" extra- 
sportivă- Numai recuperarea u- 
nor organisme consumate de un 
asemenea regim dezordonat pre
supune trecerea întregului timp 
afectat pregătirilor. Și respecti
vul șporțiv va suporta un handi
cap, de regulă de nerefăcut, pînă 
la șfîrșitul sezonului. Vacanța, 
dacă așa ceva poate fi numită 
vacanță, va fi primul său adver
sar din noua stagiune. Tocmai

Foto Î Ion POPESCU

ECHIPA DE COPII PROGRESUL, 
CAMPIOANA A CAPITALEI

sîmbătă a avut loc finala pa Capitală 
a campionatului republican rezervat co
piilor, intre echipele Progresul și Liceul 
Ele fotbal. I.a capătul unui joc de bun 
nivel calitativ, reprezentanții clubului 
Progresul (antrenor N. Gorgorin) au în
vins eu scorul de 1—a (1—0), prin golul 
marcat de S. Neagu.

Azi, finala campionatului școlilor profesionale

ȘCOALA PROFESIONALĂ TRACTORUL BRAȘOV

GRUPUL ȘCOLAR DE CHIMIE GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

® Revista „Fotbal“ acordă cupe primelor clasate
Ieri, pe unul din terenurile de zgură 

din Complexul sportiv „23 August", s-au 
disputat semifinalele turneului final al 
campionatului școlilor profesionale. în 
primul meci, una dintre favoritele com
petiției, echipa Grupului școlar minier 
Bala Mare a fost învinsă, surprinzător, 
eu 5—1 (3—0) de formația Grupului șco
lar de chimie Gh. Gheorghlu-Uej. Jucă
torul I. Voicu a marcat golurile învin
gătorilor. Pentru băimăreni a înscris 
Șomeutean. A doua echipă calificată In 
finală este Șc. prof. Tractorul Brașov 
care a Întrecut cu 7—1 (3—0) echi

Școlii profesionale MIU Mediaș. Au mar
cat : Moldovan (6), Chioreanu, respectiv 
Baril.

Astăzi sînt programate meciurile fi
nale. Pentru locurile 3—4 se întilncsc 
Grupul șc. minier Baia Mare și Sc. prof. 
MIU Mediaș. Titlul de campioana repu
blicană și-l vor disputa, de la ora 10. 
Șc. prof. Tractorul Brașov și Crupul 
școlar de chimie Gh. Gheorghiu-Dej.

Primele 3 clasate vor primi, conform 
unei vechi tradiții, cupe de cristal pie
rite de revista „FOTBAL".

de
tri
acestei perioade de 
ment în regie proprie", 
cînd solicitarea' lor va crește pe 
toate planurile.

aceea, sperăm, jucătorii noș- 
fruntași vor da toată atenția 

„antrena- 
acum.

Zilele pe care le străbatem, 
zilele de pauză competițlo- 
nală, au o mare însemnă

tate și pentru organizarea pro
gramului, a schemei sale, pro
blemă devenită și ea mult mai 
delicată, mai dificilă în raport 
cu modificarea întregului sistem 
de disputare a întroceidlor per
formanței fotbalului nostru. Și, 
desigur, privită prin prisma mul
tiplelor sule obligații interna
ționale, Divizia A va pune cele 
mat multe semne de întrebare 
F.R.F. Față de numeroasele si
tuații de compromis. față de de
fecțiunile care au abundat în fi
nalul de sezon, credem că e bini? 
ea din vreme, pe lingă toate ce
lelalte reguli pe care programa
rea trebuie să le respecte (fixa
rea prin rotație a jocurilor echi
pelor din același oraș, corelarea 
programărilor întilnirilor de A și 
de B din același oraș, etc., etc) 
să se stabilească și devansările 
partidelor formațiilor nojastre an
gajate în cupele continentale. 
Să se știe din timp cînd vor 
înțelege respectivele eehipe să 
beneficieze de dreptul (devenit 
universal) de a juca cu o zi mai 
devreme în campilonat ; opera
țiunea e posibilă întrueît, la 11 
iulie, se vor cunoatște ațît adver
sarii reprezentantelor noastre, 
cit și ardinaa întâlnirilor, știut 
fiind că devansarea înlîlninlor 
se efectuează atunci eînd echipa 
respectivă joacă, în 
continentală. în

Sînț subiecte 
care e posibil 
săptămînile de 
tate cu regretul 
tratat la timp cu grija pe care 
o merită. De aceea le amintim 
acum.

competiția 
deplasare.

de vacantă de 
să ne lovim în 
maximă activi- 
de a nu le fi

Eftimle IONESCU

Azi a apărut numărul 370 al revistei

din sumarul câreia vâ recomandăm:

«I

O MONOGRAFIE A CLUBULUI JIUL
în vederea întocmirii unei monografii, 

clubul Jiul Petroșani roagă pe foștii săi 
jucători și antrenori să-și comunice 
domiciliul actual p.e următoarea adresă: 
Bogdan Ioan, strada Vasile R.oaită nr. 7, 
ap. 12, Petroșani, județul Hunedoara.

într-un joc amical de old-boys 
SELECȚIONATA FEROVIARA BUCU
REȘTI — SELECȚIONATA FEROVIARĂ 

VARȘOVIA 3—1 (0—0)
Duminică, pe stadipnuț Giulești din 

Capitală, s-a desfășurat partita interna
țională de old-boys dintre selecționata 
feroviară București și selecționata fero
viară Varșovia. Bucureștenii au cîștigat 
cu 3—1 (0—0) prin golurile marcate de 
Motroc și Dăiciulescu (2). în cadrul 
echipei gazde au evoluat printre alții 
Urziceanu, ' Vărzan, Georgescu, Danga, 
Motroc. Leahevici etc. Partida retur va 
avea loc la 20 iulie la Varșovia.

• Preientarea lui Dinamo București, campioana țării pe 1972,1973 
ți a echipelor clasate pe locurile 2 ți 3 (Universitatea Craiova ți F. C. 
Argeș Pitești)

• în săptămîna de foc a ultimelor etape din Cupa României
• La „interviul săptămânii" antrenorul secund al echipei naționale, 

Robert Cosmoc
• Amănunte în legătură cu lărgirea sistemului competițional intern 

al fotbalului nostru
• O serie de date statistice asupra recent încheiatei ediții o 

ziei A
• Cum se prezintă „echipa campionatului*
• O pagină consacrată penultimei etape a Diviziei B
• Amănunte despre pregătirile echipei naționale în vederea 

nului Internațional de toamnă
• Numeroase articole, reportaje, comentarii din fotbalul de 

hotare
• Pagina de Magazin extern
• Un interviu cu unul din conducătorii U.E.F.A., dr. M. Andrejevicî
• Rubricile obișnuite : Sublinieri, Prim-plan, Dialog cu cititorii, Car

net extern

Divi-

56ZO-

EXCURSIIBacău VEȘTI DE LAACȚIUNI DE MARE ANVERGURA SERBĂRI ClMPENEȘTI LOTO-PRONOSPORT
(Urmare din pag. 1)

din localitate, în persoana ing. Va
sile Ciripelu, mare animator al 
sportului din valea Jiului. De aici, 
înțelegere pentru amenajarea unei 
săli de culturism și haltere și în 
perspectivă, extinderea ei. Sindi
catul (președinte, C. Năstase) nu se 
dă deoparte de la acest 
gindind — ca și noi — că 
serioși și vrednici trebuie

proiect, 
oamenii 
ajutați!

GIMNASTICA PENTRU 
— ALTFEL DECIT ÎN 

CONCEPȚIA „CLASICĂ"

FEMEI

Cînd rostești cuvîntul gimnasti
că înțelegi — adesea — ansambluri 
de anvergură, lume multă, costu
me multicolore ș.a.m.d. Pentru to
varășele lor de muncă și de viață, 
hunedorenii s-au gîndit să" creeze 
și altfel de modalități de a practi
ca gimnastica, prin centre specia
le, într-o concepție mai puțin... cla
sică. Iată de ce centrele de inițiere 
în gimnastică, de ele fiind 
se află la ordinea zilei. Nu este o 
acțiune ușoară. Este nevoie de săli, 
de o anumită aparatură, de teh
nicieni. Dar, subliniem, cînd este 
în joc sănătatea și buna dispoziție 
a tovarășelor lor de muncă și de 
viață, hunedorenii sînt dispuși să 
nu meargă cu jumătăți de măsură.

La Orăștie și Deva, deocamdată, 
sînt preconizate primele centre. 
Orăștie dispune de o sală, la Li
ceul economic și — de aseme
nea — de un cadru calificat. La 
Deva, la fel, există posibilități de 
înființare a unui centru similar, 
pe lingă Școala sportivă. în ce ne 
privește sîntem gata pentru pri
mul reportaj pe această temă...

vorba,

lui hunedorean; aproape la fiecare 
sfîrșit de săptămină fac popas, la 
Costești, mii de vizitatori. Numai 
în două duminici au fost vreo 
20.000. Au stat la iarbă verde, s-au 
întrecut la volei, fotbal și handbal, 
au vizitat monumentalele vestigii 
ale prezenței pe aceste meleaguri a 
strămoșilor noștri, de acum mai 
bine de două milenii. Și s-au sim
țit bine. Foarte mulți revin la Cos
tești, duminică de duminică. Exis
tă însă și alte preferințe. Județul 
este bogat în zone de agrement.

Iată de pildă, tineretul hunedo
rean poate face popas și la Blidari, 
în zona Streiului, la Șoimuș sau la 
Cinciș. La Șoimuș, am văzut o bază 
sportivă de mare perspectivă, cu 
spațiu pentru plajă, jocuri sporti
ve, dotată cu bărci și chiar cu un... 
vaporaș. Totul, pe malul Mureșu
lui, carș curge cuminte spre Ilia 
și mai departe către Arad.

Se face simțit, aici în zona inepui
zabilă a agrementului pentru oa
menii muncii, sprijinul Consiliu
lui popular județean. Am aflat că 
unul dintre factorii de nădejde este 
Stelian Popescu, vicepreședinte. 
Deține aceeași funcție și în orga
nul județean de sport. Firește, față

de dimensiunile proiectelor, 
poate fi singurul om care se preo
cupă nemijlocit de 
destindere ale celor

★
Multe ar mai fi de 

ceea 
masă 
valul 
valea 
trelor 
pre crosul salariaților din 
(la prima ediție), despre inițiativa 
U.T.C.. care a dotat cu echipament 
de fotbal nu mai puțin de 10 echi
pe (un început, firește).

Am încheia aceste rinduri, sub
liniind că la cîrma C.J.E.F.S. Hune
doara se află, astăzi printre alții, 
doi oameni tineri, stimați pentru 
sîrguința lor, admirați pentru ela
nul lor, prețuiți pentru faptul că 
au visuri îndrăznețe. Unul, prim- 
vicepreședinte, a fost activist U.T.C. 
și se cheamă Viorel Jianu; celă
lalt, secretar, este profesor de edu
cație' fizică și a împlinit 15 ani de 
activitate în mișcarea sportivă. 
Numele său, Mircea Miron. Sînt 
fără îndoială, bine aleși pentru a 
constitui „operativul" C.J.E.F.S.- 
ului!

nevoile de 
ce muncesc.

scris despre 
sportul de 

Festi-
ce ne oferă azi 
hunedorean, despre 

cultural-sportiv al celor din 
Jiului, despre înființarea cen- 
de inițiere în natație, des- 

comerț

TULCEA: STARTURILE VACANȚEI
Duminică, în județul Tulcea, ac

tivitățile sportive de masă au po
larizat atenția a mii și mii de ti
neri care și-au disputat întîietatea 
in numeroase întreceri. La Muri
ghiol, canotajul a angrenat în ca
drul competiției Nnf«„iir>„“
un număr record de elevi : 
Reprezentanții școlilor generale 
Nufărul, 
richioi, 
debutat 
vacanță, 
năre, la 
ușoare. Victoria In „Cupa Nuferi
lor" a revenit elevilor Școlii gene
rale din Murighiol, urmați de cei 
ai Șc. sp. Somora 
rale Sarichioi.

din Murighiol (unde, printre altele, 
s-a disputat și o interesantă cursă 
ciclistă rezervată fetelor), Frecă- 
ței, Stejarul, Jijțla și Valea Nuca- 
rilor.

INVITAȚIE LA COSTEȘT1 — Șl 
NU NUMAI ACOLO — LA 

SFIRSIT DE SĂPTĂMINĂ

Costești este o așezare deosebi
tă a județului. Deosebită, fiindcă 
acolo stăruie nu numai cu aminti
rile lor, ci și cu ființa lor, cetăți
le dacice. Deosebită, fiindcă pe un 
spațiu învecinat, unde altădată nu 
se întîmpla nimic, acum s-au ame
najat aproape o duzină de terenuri 
de sport. Acolo s-a muiat, într-un 
fel, centrul, de ațtr§fție A* țiijeretu-

„Cupa Nuferilor'
340.
din
Sa-
au
de

Murighiol, Dunăvăț, 
Jurilovpa și Somora 
în activitatea sportivă 
vîslind voinicește pe Du-
bordul unor ambarcațiuni

și ai Șc. gene-

• Tot duminică, 
cea, au mai avut 
de duminici cultural-sportive. Prin
tre cele mai reușite notăm acțiunile

în județul Tul- 
loc aproape 20

Demonstrațiile de judo, nelipsite din programul marilor serbări de masă, șint mult gustate de spectatori, lată-i 
pe tinerii purtători ai „fcimonaulut", elevi ai antrenorului Gh. Ponciu, evoluind pe o estradă in Parcul 

Herăstrău, *'

• La Niculițel, unde funcționea
ză o tabără de muncă patriotică, 
peste 400 
forțele la 
în cadrul 
tabereț.

de elevi și-au măsurat 
diverse ramuri sportive 
Spartachiadei sportive a

Peste 1 000 de oameni ai muncii 
din municipiul Bacău, de la între
prinderile „Proletarul", „Partiza
nul, C.P.L., „1RIC" ș.a., au parti
cipat, duminică, la o excursie or
ganizată în frumoasa stațiune Slă- 
nic Moldova. Cu această ocazie, 
excursioniștii au luat parte și la 
o reușită serbare cîmpenească.

Drumeții urmate de serbări cîm- 
penești se vor organiza pentru 
tineretul băcăuan șl duminică 1 iu
lie, în localitățile Scutaru, Slănic 
Moldova, Poiana Uzului și Ghe- 
răiești.

• Biletele cîștigătoare la 
ria în obiecte" 
trebuie depuse la orice 
Loto-Pronosport pînă la data de 
10 iulie 1973 ora 13, primind în 
schimb o adeverință chitanță. Câș
tigătorii care domiciliază în loca
lități în care nu funcționează nici o 
unitate Loto-Pronosport, vor tri
mite biletele pînă Ja aceeași dată 
(data poștei) în plic cu valoare de
clarată, pe adresa Administrației 

„ . _ \ Calea
nr. 9, căsuța poștală

„Lote-
din 24 iunie 1973, 

unitate

Garată, f ’ ‘ j
de Stat Loto-Pronosport, 
Victoriei
nr. 102,

prof. Anton GHERCA

0

INTRE
interesantă inițiativă la „Tineretului"

BAZIN, PUTIN... ATLETISM!
un tînăr la ștrand ? Iată o 
la care se pare că nu-i

Ce face 
întrebare . ... ..
greu de răspuns : înoată, se bucură 
de soqre, încinge „un volei" sau „un 
fotbal", cu mingea adusă de acasă 
(deși treaba asta provoacă protestele 
celorlalți), si, mai nou, dacă are o 
paletă de ping-pong, își așteaptă ria
dul la masa de ioc. Altceva nu prea 
are de făcut. Numai că unul dintre 
acei oameni pentru care sportul de 
masă nu e o noțiune abstractă, ci o 
necesitate, încearcă să ne convingă 
că Se mai poate si altceva și încă 
într-un mod foarte atractiv. Adunîr.d 
lîngă el o mină de pasionați, toți, oa
meni de specialitate, Constantin 
Pîrvu, metodist la sectorul tehnic ai 
C.M.E.F.S, București, a trecut la ma
terializarea unei mai vechi idei. Și 
așa s-a născut, la Ștrandul Tineretu
lui, într-o după-amiază caldă de sfîr- 
șit de săptămină, un CONCURS 
POPULAR DE ATLETISM.

★
...Nu trecuseră decît cîteva minute 

de cînd vocea crainicului anunța eve
nimentul și la masa pe care se aflau 
cupe, diplome, insigne, 
înscrierile. La aruncarea 
săritură în lungime de 
gări de 40, 60 sau 100 
relativ redus de probe 
tovarășul Pîrvu :

—- Este prima acțiune 
căruia vrem să-i dăm un caracter de 
permanență. De aceea, am inceput cu 
probe mai simple, care 
echipamept si amenajări

— Și scopul ?
— Nu e numai unul.

educația sportivă ilar, în aielasi timp, 
antrenorii prezenți aici depistează 
talentele. Si im al treili>:> argument 
in favoarea acestui gin de concurs

care vine la 
a face putină

au început 
greutății, 

pe loc, aler- 
m. Numărul 
ni-1 explică

dintr-un sir

nu necesită 
deosebite.
Urmărim

este de a oferi celui 
ștrand posibilitatea de 
mișcare.

— Dar de ce tocmai .....
— Simplu. Zilnic aceste baze de 

agrement adună sute si mii de cetă
țeni. Unii fac sport, alții nu. Dar nici 
pentru aceștia din urmă, așa credem 
noi cel puțin, lipsa practicării acti
vității de performanță nu poate anu
la dorința de... încercare a puterilor.

★
...O fetiță veselă vine grăbită 

Vrea cu orice preț să concureze ; 
„M-am hotărit, mă înscriu la 40 m“. 
O cheamă Daniela, a trecut în clasa a 
Vl-a, spune că învață bine. Și secre
tara concursului, care e tocmai... ma
ma ei, o invită la lacul disputei. Dar 
prîslea e altcineva. Un băiat de 13 
ani, se numește Liviu și dorește să 
arunce greutatea. Nu-1 deranjează 
faptul că un elev voleibalist tocmai 
a depășiț 13 metri. Treptat, lumea a 
început să se adune. Multi s-au 
strîns curioși în jurul sectoarelor 
unde se concurează. Unii sînt încă 
nehotărîți, dar așa e întotdeauna în
ceputul...

întrecerile au continuat și a doua 
zi dimineață. Programul a fost îm
bogățit cu o demonstrație de judo.

Ideea ne-a convins. Toate cele vă- 
zutp ,.pe vju“ ne-au demonstrat că 
ea poate prinde rădăcini. Asemenea 
manifestări populare îi permit spe
cialistului să facă un sondai în pri
vința gustului, posibilităților, capaci
tăților fiecărei categorii de vîrstă. 
Profesorul Pîrvu ne destăinuie că el 
personal lucrează la un studiu în care, 
e convins, va folosi mult din expe
riența organizării unor astfel de con
cursuri populare.

ștrandul ?

• Se aduce la cunoștința pârti
ei panților că în programul con
cursului Pronosport din 1 iulie 
1973, au intervenit următoarele 
modificări: meciul IV. S.N. Olte
nița — Metalul București se în
locuiește cu meciul C.F.R. Pașcani 
— C.S.U. Gqlați, iar meciul VI. 
Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica 
lași sg înlocuiește cu- meciul Po
litehnica Timișoara — Metalurgis
tul Cugir, urmtnd a se face cuve
nitele rectificări pe afișele și flu- 
turașii de concurs.

• Programele concursurilor Pro- 
nosport în perioada întreruperii 
campionatului vor fi asigurate de 
„Cupa de vară", competiție orga
nizată de Federația Română de 
Fotbal în colaborare cu A.S. Lota- 
Pronosport și comisiile județene 
de fotbal. Citiți în „Programul 
Loto-Pronosport" toate amănuntele 
asupra acestei atractive întreceri.

• De la începutul anului și plnă 
în prezent — numai la Prono- 
expres — au fost atribuite 36 do 
cîștiguri a cite 100.000 lei.
CIȘTIGURtLB 

SPORT

Categoria i 
riante a 1733

CONCURSULUI PRONO- 
DIN 24 IUNIE 1973

(13 rezultate) ; 36,30 va
let

Categoria a H-a (12 rezultate): 1 957,ÎS 
variante *139 lei.

Intruclt valoarea premiului de cate
goria a m-a (11 rezultate) a tost sub 
plafonul minim de 29 let, conform re
gulamentului nu s-a plătit, iar fondul a 
fost atribuit celorlalte două categorii 
(Ițla O-a).



CU LEONID JABOTINSKI
ECHIPA DE

A CUCERIT 0^//

i

lume

L-am întrebat, 
întrecerilor din

rinichi.. Am fost operat cu . stjc-

(cat. 
(cat. 
kg),
I.u-

VasileAmbruș (cat. 74 kg),
(cat. 82 kg), Enache Panaite 

100 kg), și Ladislau Șitnon 
d 100 kg). Cel de al zecelea

O încercare reușită, a 
lupergreului Leonid Ja- 

botinski

Ieri după-amiază, echipa de lupte 
Libere a țării noastre a sosit de la 
Madrid cu o splendidă cupă: trofeul 
pe care reprezentativa României 
t-a cucerit duminică seara, la sfîr
șitul confruntărilor primei ediții a 
„Cupei țărilor latine". Luptătorii 
români au avut o comportare re
marcabilă la aceste Întreceri, cla-

LUPTE LIBERE A ROMÂNIEI
CUPA TARILOR LATINE

sîndu-se pe primul loc la 9 din cele
10 categorii de greutate: Ion Arapu 
(cat. 48 kg), Petre Cearnău
52 kg), Grigore Condrad
57 kg), Petre Coman (cat. 62 
Petroniu Androne (cat. 68 kg), 
rtovie 
lorga
(cat.
(cat.

component al formației române, 
Ion Dumitru (cat. 90 kg), a ocupat 
locul secund.

La competiție au participat 7 e- 
chipe naționale: Argentina, Elveția, 
Franța, Italia, România, Spania și 
Venezuela.

Despre succesul luptătorilor ro
mâni vom reveni cu amănunte.

O reîntîlnire cu fostul campion 
mondial și olimpic de haltere la 
toate -categoriile, Leonid Jabotinski, 
este întotdeauna plăcută. Leonid, 
cu figura sa jovială, exprîmînd 
bonomie și sinceritate, este omul 
care îți face imediat confidențe. 
Am discutat cu el despre cîteva 
din „secretele" sale de pregătire. 
După o absență de aproape 5 ani 
din marile competiții, halterofilul 
sovietic a rămas aparent neschim
bat. Așa l-am cunoscut în 1968, la 
campionatele europene de la Le
ningrad, cînd a urcat pe podiumul 
învingătorilor 
grea (570 kg la trei stiluri), 
tronat" de invincibilul Vasili 
seev — exrecordmanul lumii 
fost zilele trecute, oaspetele 
reștiului. 
pauză a 
Iești :

la categoria super-
„Dc- 

Alek-
— a 

Bucu- 
într-o 

sala Giu-

Au început întrecerile probei feminine

LONDRA, 26. — La încheierea pri
mului tur al probei de simplu băr
bați, lista celor 8 capi de serii ai 
turneului de la Wimbledon este In
tactă. A impresionat, în mod special, 
maniera categorică Î11 care și-au ob
ținut victoriile llie Năstase (nr. 1). 
Roger Taylor . (3), Jan Kodes. (2), ca 
și tinerii Bjorn Borg (6) și Jimmy 
Connors (5j. Acesta din urină a dis
trus, în trei seturi, de englezul Far
rell, cu 6—4, 6—3, C—4,

Comentînd prima zi a turneului, 
corespondenții agențiilor Internațio
nale de presă subliniază marele suc
ces de public. S-au Înregistrat în 
total, peste 22 000 de spectatori, mal 
mult decit ia ediția precedentă. 1 
.partida Năstase—Plotz, disputată pe 
terenul central, au asistat 17 000 de 
spectatori. Printre cei prezenți în

.a

loja oficială s au aflat cunoscuții 
automobil iști Jackie Stewart și Gra
ham Hill, boxerul Henry Cooper, 
care împreună cil ceilalți spectatori 
au aplaudat apariția românului llie 
Năstase si a englezului Roger Taylor 
pentru gestul lpr sportiv de a lua 
parte la turneu, în -ciuda dificultă
ților create de retragerea jucătorilor 
din Asociația tenismenilor profesio
niști.

lată șl alte rezultate din prima zi 
a primului tur al probei la simplu, 
bărbați t Lloyd-B.arazzutti 6 2, 0—6, 
6—1, 6—1 ; Davidsson (Australia) — 
Joly (Franța) 6—4, 6—4. 6—4 ; Ma- 
chette (S.U.A) — D. Parun (Noua 
Zeelandă) 3—6, 6—4, 6—3, 6—1 ; Pinto 
Bravo (Chile) — Clifton (Anglia) 
6 4, 3-6, 2-6. 6—4, 6—3.

Ieri au început întrecerile la sim-

piu femei. Iată cîteva 
primul tur : ludit Gohn 
Renata Tomanova

6-0, Mariana Sin 
mânia) — Berner (Cana 
Bill Le Jean King (S.U. 
Bassi (llall-a) 6-0. 6 2. 
olagoiv-j (z\u.-,;ralia) — 
(Olanda) 6 3, 6 3 ;
(S.U.A J — Fiorella P>< 
guay) 6 
giia) 
lia

■u (Ro- 
G, 2—6;
- Lucia 
ne Go- 

St ove 
Evert

l (Uru-
3. 6—3 ; Virginia Wade (.\n- 
Dianne Frcmholtz (Austra- 

3—6, 6-—2, 6—1.
In prirnul tUr la dublu bărbați, pe

rechea Năstase (România) — Connors 
(S.U.A.) a dispus de cuplul Kakulia 
(U.R.S.S.) —Bala (Cehoslovacia) cu 
7—5, 7—5, 6—2.

i

i

La Lausanne, in septembrie

REUNIUNE 
PREGĂTITOARE 
A CONGRESULUI

OLIMPIC

Este 
participați 

I are 
din

care 
întrerupere, 
absentei dv. 
națională ?

— Ani fost nevoit 
halterele din cauza

primul concurs la 
după o lungă 
a fost cauza 
arena inter-

să abandonez
unei maladii

la
ces, și după o pauză de cîțiva ani, 
iată-mă din nou în 
sigur,
ani, cit am acum, să 
tivitate de anvergură pe plan 
ternațional...

— Ce proiecte aveți iu 
tor ?

— Trebuie să vă spun camă simt 
într-o formă excelentă. Sint foarte

cpncjșrs»! De
nu este ușor ca, la 35 

reîncep o
de 

ac- 
in-

vii-

LA „TROFEUL IUGOSLAVIA*

SULIȚA ZBOARĂ SPRE 100 m
„Știați că In Finlanda există 

50 000 de aruncători de suliță de 
competiție, fără să ii mai socotim 
și pe tinerii care se distrează 
in acest fel în parcurile orașelor, 
in grădinile satelor sau pe cîm- 
piile țării avînd, de cele mai 
multe ori, drept material sportiv 
un simplu băț pe care îl desprind 
singuri din cel mai apropiat 
copac ?...“ Sînt cuvinte rostite de 
Matti Jarvinen, unul din cei mai 
prestigioși sulițașl ai tuturor tim
purilor, într-un interviu acordat 
ziarului francez „L’Equipe" a- 
cum: doi ani. Acest lucru se ln- 
tîmpla numai cu cîteva zile 
Înainte de1 campionatele europene 
din 1971, pe stadionul olimpic 

are
din. 1971, pe stadionul
din Helsinki, al cărui turn 
înălțimea de 72,93 m, exact cit 
cifra unuia 
sale recorduri
Ignora că, nu

dintre glorioasele 
mondiale. Jarvinen 

.... peste mult
grație „dubleului" realizat 
Vaatainen pe 5 000 și 10 000 
metri, Finlanda, va reînnoda 
trecutului său atletic atît 
prestigios. Mai preocupat 
suliță decit de distanțele 1 
Jarvinen demonstra însă că 
Finlanda acest uimitor 
este la fel de natural ca, de ex
emplu-, un meci de fotbal între 
copiii din părțile mai calde ale 
continentului. Fiecare țară are 
distracția sa sportivă duminicală, 
pe măsura posibilităților. Finlanda 
are aruncarea suliței. Tot ea îi 
are și pe recordmanii lumii.

„•Sulița este un joc, și mulți II 
practică ca atare, continuă Mattl 
Jarvinen. Dar este în același 
timp ți simbolul renașterii noas
tre, un fel de instituție națională. 
Popularitatea suliței este așa de 
mare încît cele mai multe com
petiții nu cuprind decit această 
probă, din cite ( aruncări pen
tru atleții participant, dar care 
adună pe stadion intre 7 000 ți 
8 000 de spectatori’.

Deschizînd filele antologiilor 
atletismului rămîl foarte surprins 
aflînd că au trebuit «ă treacă 12

timp, 
de

) de 
firul 

de
; de 
lungi, 

t în 
fenomen

ani pentru ca lui Matti Jarvinen 
să 1 se găsească un succesor pe 
măsură. Pauli Nevala, care s-a im
pus la J. O. de la Tokio, în 1964, 
a tras parcă un semnal de start. 
Finlanda atletică s-a identificat 
din nou cu proba pe care o iubeș
te cel mai mult ; după Nevala a 
venit rîndul lui Jorma Kinnunen, 
de a se distinge, el purtind re
cordul lumii la 92,70 metri. Dar, 
încă din acea perioadă se vorbea 
despre un alt sulițaș de perspec
tivă, Hannu Siitonen.

Despre 
Jarvinen 
îndoială, 
„Siitonen 
pe toți, 
braț pe care l-am văzut de foar
te multă vreme, este mai înalt 
și mai puternic decit Nevala și 
Kinnunen. Dacă va ști să se sus
tragă mult prea numeroaselor 
invitații făcute de organizatorii 
de concursuri, nelăsîndu-se prins 
de succese facile (nu este neobiș
nuit ca din iunie pină în sep
tembrie să fie cite două-trei mari 
competiții pe săptămină in 
landa!), Siitonen va ajunge 
parte, foarte departe..."

Cele prezise de Jarvinen 
Îndeplinit întocmai. într-o : 
caldă, ia 7 iunie, la 
Hannu Siitonen reușește 
apropie la 18 cm de 
mondial la suliță cu o 
de 93,90 m (performanța 
aparține vest-germanului 
Wolfermann — 94,08 m). Pentru 
cei care i-au urmărit îndeaproa
pe evoluția, această aruncare nu 
este decit o logică a progresiei 
sale de la an la an.

Deja presa finlandeză și publi
cul stadioanelor evocă cifre ma
gice. Și cum — ca prin miracol 
— nu un atlet finlandez a fost 
cel care a depășit primul „grani
ța" celor 70 de metri, nici cea 
de 80 de metri, nici măcar cea 
de 90 de metri, în toată Finlanda 
începe să prindă contur un vis 
pînă nu. de mult imposibil 1 cei 
100 de metri...

acesta din urmă, Mattl 
nu avea nici un fel de 
chiar atunci, în 1971 .* 
îi va depăși într-o zi 

El poseda cel mai bun

Fin- 
de-

s-au 
seară 

Helsinki, 
să se 
recordul 
aruncare 
maximă 

Klaus

BITOL1A, 26 (prin 
noua și moderna sală 
localitate, au început 
partidele celei de a 
„Trofeului Iugoslavia".

Eon), în 
ort din 
i.r. ieri) 
ediții a 

primul

,, ..------- -----------

selecționata României a im ins

NOI PERFORMANȚE DE VALOARE 
ÎN RAZINUL DE LA SANTA CLARA

NEW YCRK. 26 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșlt întrecerile concursului 
internațional de natație de la Santa 
Clara (S.U.A.). în proba feminină de 
200 m liber victoria a revenit ame
ricancei Shirley Babashoff, care a 
realizat timpul de 2:06.3 (cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui). De remarcat că Shane Gould s-a 
clasat pe locul cinci, cu 2:09,23. în 
proba masculină de 200 m spate, Ro
land Matthes. (R. D. Germană) a sta
bilit c-ea mai bună performanță mon
dială a anului cu timpul de 2:06.68. Cu 
rezultate bune s-a încheiat și proba fe
minină de 1 500 m. în care victoria a re
venit înotătoarei americane Jo Harsh
barger cu 17:15,67—nou record al 
S.U.A Clasată pe locul secund, italiana 
Novella Calligaris a realizat un nou 
record european cu timpul de 17:18,43. 
învinsă în prima zi, multipla campi
oană olimpică Sliane Gould s-a re
vanșat, cîștigînd proba de 400 m mixt, 
în. care a fost cronometrată în 5:08,01. 
Confirmînd forma excelentă în care 
se află în acest sezon, Kornelia Ender 
(R.D, Germană) a ocupat primul loc 
în cursa de 100 m fluture cu 1:03,39 
-— la trei zecimi de secundă de pro
priul său record mondial.

Alte rezultate : 200 m spate femi
nin — Melissa Belote (S.U.A.) 2:22,73; 
400 m mixt — Scott Lautman (S.U.A.) 
4:38,81 ; 100 m fluture ■— Neal Rogers 
(Australia) 57.63 : 200 m liber — Ri
chard Klat (S.U.A.) 1:56,05.100 m bras 
—- John Hencken 1:06,77, 1500 m — 
Kick Demoni 16:08,83 (cea mai bună

performanță mondială a anului) ; 
20C m mixt— Stan Carper 2:11,46.

joc, . __
după o partidă foarte aprigă, repre
zentativa Ungariei cu scorul de 18—13 
(9—8). Iată formația română și auto- ! 
rii golurilor : Penu — Gațu (1). 
Kicsid (4). Birtalan (2), Stockl (3), 
I.icu (2), Voina (4), Cosoia (1), Dau 
Marin (1), Gunesch și Ștef. Meciul a ; 
fost condus de arbitrii iugoslavi VI. 
Sinianuvici și Milan Valcici.

De notat că la începutul reprizei 
secunde jucătorul român Gunesch 
fost accidentat și 
pîhă la sfîrșlt. Miine (n.r.
pa română vă întîlni reprezentativa 
R. D. Germane. Pînă la închiderea 
ediției nu ne-au parvenit celelalte 
rezultate.

ciuda celor 
care le am. 
Aș fi dorit 

.mult ca reapariția mea să-coin
cidă aici, in România, cu un re
cord mondial, la „smuls". Am în
cercat' aici 180,5 ('kilograme; record 
U.R.Ș.S., dar fără succes; după- ce . 
ridicasem foarte' ușor 167,5,! Sînt- 
convjns că voi reuși în scurt timp 
un nou record . unional și „poate 
chiar mondial (n.r. 182,5 kg) 
deținut de Reding. în urmă cu 4 
ani dețineam . recordul lumi;. lă 
„smuls" cu 17,6 kg. Acum recordul 

. a' ajuns la 182,5 .kg. Sper j.să nu 
. fie prea mult pentru . posibilitățile 
mele...

I-am urâtsucces . în' realizarea 
acestor obiective pe care speră să 
le obțină în a doua . să tinerețek.

Ion OCHSENFELD

antrenat, ș 
de. kilograme 
suplu și ni 

reapariția 
aici, în România,

LAUSANNE, 26 (Agerpres). — 
Comisia executivă a Comitetului 
internațional olimpie se va întruni 
la Lausanne, între 22 și 24 septem
brie, pentru a pregăti Congresul o- 
limpic ale cărui lucrări se vor 
desfășura la Varna (sfîrșitul lunii 
septembrie — începutul lunii oc
tombrie).

După cum anunță secretariatul 
C1O, Comisia executivă va studia 
o eventuală modificare a articolu
lui, 26 din statutul olimpic, privind 
calificarea sportivilor la întrece
rile ‘olimpice. Modificarea a fost 
cerută de Adunarea generală a fe
derațiilor sportive internaționale, si 
.în mcxi special de fed'erația inter
națională de schi. în propunerile 
respective se subliniază necesita
tea de a se recunoaște dreptul fie
cărei federații internaționale de a 
stabili normele de calificare pen
tru sportivii lor în funcție de con
dițiile în ( 
respectiv, 
etc.

Delegații 
Innsbruck.

■Jocuri Olimpice de vară și de iar
nă, vor prezenta informări în le
gătură cu pregătirile efectuate pînă 
în prezent. Comisia tehnică a C1O 
'va face propuneri privind suprima
rea unor probe olimpice, propuneri 
care..în cazul adoptării lor. nu vor 

. afepta însă Olimpiadele din anul 
1976.

care se practică sportul 
durata antrenamentului

orașelor Montreal și 
gazdele viitoarelor

„INTERZONALUL" ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

A doua infringere a campionilor

SUEDIA
BRAZILIA

1-0 ’

GH. NiCOLICIOIU

ÎNVINGĂTOR LA VARNA
SOFIA, 26 (Agerpres). — Con

cursul internațional de yahting 
(clasa „Finn"), desfășurat la Varna, 
s-a încheiat cu o frumoasă victorie 
a sportivului român Gheorghe Ni- 
colicioiu, care a
puncte. Pe locul doi, cu 26 de 
puncte, s-a 
(Bulgaria).

totalizat 14,7

clasat Svetan Pencev

STOCKHOLM 26 (Agerpres). 
Continuîndu-și turneul în Europa, 
selecționata Braziliei a întîlniț pe 
stadionul „Rasundă" din Stockholm, 
în fața a 40 000 de spectatori, echipa 
Suediei. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 • (CK—0), în favoarea gazde
lor prin golul înscris în minutul 79 
de extrema stingă Sandberg.

Comentînd acest meci, coresponden
tul agenției „France Presse" relatează, 
printre altele : „Echipa Braziliei a do
minat copios în prima repriză for
mația suedeză, care a .știut să se re
grupeze rapid în apărare. Campionii 
mondiali au avut numeroase ocazii să 
deschidă scorul, dar căutarea poziției 
ideale de șut și țesătura inutilă de 
pase au făcut ca ofensiva braziliană 
să rămînă fără rezultat. Fotbaliștii 
sud-americani au păstrat inițiativa si 
în repriza secundă dar dominarea lor 
a fost la fel de sterilă. Două exce
lente ocazii au ratat Paulo CeSar si 
Dario (care l-a înlocuit pe Jairzinhol". 
După ce au fost întrecuți de Italia, 
aceasta este a doua înfrîngere a cam
pionilor mondiali în turneul afro- 
european.

Arbitrul Glockner (R.D. Germană) 
a condus următoarele formații :

SUEDIA : Helsstroem — J. Olsson, 
B. Olsson. Nordqvist, Grip, Grahn, 
Tapper, Magnusson. Kindwall, Ed
strom. Sandberg.

BRAZILIA : Wendell — Ze Maria, 
Pcrreira, Piazza, Marinlio, Carbonne,

a 
nu a mai reintrat 

azi) echi-

Cu o rundă înainte de terminarea 
turneului interzonal de șah de la Le
ningrad în c.lăsament conduce Korci
noi (U.R.S.S.) cu 1.21.'.> puncte, urmat 
de Byrne (S.U.A.) — 12 p. Karpov 
(U.R.S.S.)-— U’ i (1) p, Sme.ikal (Ceho
slovacia) 10V2,(l) p, Larsen (Danemar
ca)' 10 p, Hiibner (R.F'.G.) 91.'; (1) p, 
Kuzmin (U.R.S.S.) 8 (2) p, Tal

(U.R.S.S.) 7t'., (1) p, Radulov (Bulga
ria) 7‘,2 p etc.

în runda a 16-a, Korcinoi l-a în
vins: pe Estevas, Byrne pe Cuellar, 
Lansen pe Uhlmann, iar Radulov a 
remizat cu Kuzmin, Karpov a între
rupt cu un pion în plus ia Smeikal, 
Byrne- a cîștigat întrerupta cu Quin
teros.

mondiali in turneul afro-european

Sandberg (stingă), înscrie pe lingă (nr. 3) singurul gol al suedezilor. Telefoto : A.P.-AGERPRES

INTIIHREA DE GIMNASTICĂ CEHOSLOVACIA-ROMANIA,
DEOSEBIT DE UEIEA AMBEEOR FODMATII

Gimnastele noastre încheie onorabil un sezon competițional în care au învins 
selecționatele Ungariei ți U.R.S.S., medaliate la IO. de la Miinchen

' Cea de a treia întîlnire interna
țională, din actualul sezon a echipei 
noastre feminine de gimnastică s-a 
desfășurat la sfîrșitul săptămînii 
trecute în orașul cehoslovac Ola- 
mouc. Gimnastele românce au 
susținut aici. o confruntare cu. re
prezentativa țării gazdă, încheiată 
— după cum s-a anunțat — cu vic
toria la limită a sportivelor țării 
gazdă, atît pe echipe cit și' la indi
vidual compus.

Ieri, ne-a vizitat la redacție an
trenorul coordonator al echipei fe
minine a României, prof. NICOLAE 
COVACI, pe care l-am rugat să ne

(disputată. în Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) și Uniunea Sovietică 
(desfășurată la Constanța), pe care 
le-a cîștigat net. Foarte puțin a 
lipsit ca formația noastră să ter
mine la egalitate sau chiar să ob
țină victoria. La sărituri, prima 
probă din concurs, avantajul a fost 
de partea gazdelor, care s-au impus 
mai ales prin acuratețea ateriză
rilor. Din păcate, gimnastele noas
tre n-au găsit încă „cheia" acestei

" Goreac «volulnd la paratei», aparatul la car» a abținut cea mai
■ - mare notă din concurs (9,50).

împărtășeați câteva impresii pa
marginea meciului care a opus se
lecționatele feminine ale Ceho
slovaciei șl României.

— In general, ne-a spus interlo
cutorul — gimnastele noastre au 
făcut un concurs bun, fără ratări, 
evoluind în nota de evidentă dorin
ță de a obține un rezultat onorabil, 
la fel ca in întilnirile cu Ungaria

prob», aterizările lor fiind defec
tuoase. E de la tine înțeles ci e cu 
totul insuficient ca o singură gim
nastă din echipă să aterizeze fără 
„pași" ! Rezultat pe echipe la să
rituri : Cehoslovacia 46,70 — Ro
mânia 46,25. La paralele, echipa 
noastră s-a impus net. Alina Go- 
reac, Anca Grigoraș, Elena Ceam- 
pelea au executat corect exercițiile

lor și. bine secondate de Gabriela 
Trușcă, Rodica Sabău și Vanda Is- 
pravnicu, au învins cu 46,80—45,6.5 
selecționata țării gazdă, din care 
doar Zdenka Dorneakova s-a situat 
la valoarea primelor gimnaste ro
mânce. La bîrnă, întrecerea a fost 
echilibrată, echipa română impre- 
sionînd mai ales prin deosebita si
guranță în executarea elementelor 
și combinațiilor exercițiilor. Spor
tivele cehoslovace s-au prezentat 
cu exerciții de o mai mare dificultate 
dar, timorate, au ratat sau au avut 
dezechilibrări. La acest aparat echi
pa gazdă a obținut 46,95, iar gim
nastele românce au realizat 46,85. 
In acest fel, echipa română aborda 
ultima probă, solul, cu un avans de 
șase zecimi, care putea decide in 
mare măsură soarta rezultatului fi
nal in favoarea sa. De data aceasta, 
solul s-a dovedit a fi aparatul forte 
al sportivelor gazdă, două dintre 
gimnastele cehoslovace au prezen
tat exerciții cu torente lungi de 
mișcări de mare dificultate ți spec
taculoase, toate au avut o acroba
tică buni, au lucrat în viteză, cu 
mari deplasări pe covor, cu exe
cuții expresive. Gimnastele noastre 
au evoluat în nota lor obișnuită, 
fără greșeli mari, dar din cauza 
lipsei de acrobatică suficientă ele 
n-au obținut note mari, ast
fel eă gazdele nu numai că au re
dus din handicap, dar au ți realizat 
o zecime In piu», care l«-a asigurat 
victoria attt p» «chip», cit și la in
dividual compus.

TntUnirea dintre gimnastele ceho
slovace și romăne» s-a desfășurat 
într-o ambianță plăcută, gazdele 
exprimtndu-și deosebita satisfac
ție de a fi avut prilejul si aibă un 
concurs cu reprezentativa Româ
niei. El s-a dovedit, în cele din 
urmă, deosebit de util ambelor e- 
chipe, în cadrul pregătirilor pentru 
viitoarele campionate mondiale 
(Varna — octombrie 1974), pentru 
J. O. de la Montreal, din 1976.

TT-

Rivelino, Paulo Cesar, Valdomiro, 
Paulinho, Jairzinho.

Următorul meci al brazilienilor are j 
loc la 30 iunie, , la , Glasgow, eu Scoția. , ALCATUIREA

Stamslav karasi 
(Steaua roșie Bel
grad) considerat 
în mod unanim 
cel mai bun ju
cător iugoslav al 
sezonului

CORESPONDENTĂ

SELECȚIONATEI EUROPEI
. cum am mai anunțat, în 
toamnă urmează să se des-

, la Bercelona, sub egida 
., partida amicală de fotbal

După 
această 

■fășoare, 
F.Î.F.Â., . 
dintre reprezentativele Europei și 
Americii de Sud, meci ale, cărui în
casări vor fi vărsate în folosul 
timelor calamităților naturale 
Peru.

în vederea acestei partide, 
trenorul , reprezentativei 
Kubala, însărcinat cu alcătuirea,..se
lecționatei europene, a făcut cunos
cut un lot lărgit — (publicat în 
ziarul, nostru), din care fac parte 
— între alții — Moore. Netzer, Lu
banski, Cruyff, Keita etc.

vic
din

an-
Spaniei,

In ciuda caracterului amical al 
confruntării, anunțarea lotului a 
•fost urmată de critici violente, pre
sa de specialitate cerînd desărcina
rea • imediată a antrenorului spa
niol. , Argumente? Completa ieșire 
din formă a lui Moore, nefolosirea 
.lui- Netzer în reprezentativa țării 
sale, accidentarea foarte gravă a lui 
Lubanski, aproape sigur indisponi
bil pînă la sfîrșitul anului, refuzul 
lui Cruyff de a evolua într-o ase
menea echipa, cetățenia... maliană 
a lui Keita, participant la ediția 
din anul trecut a Cupei Africii, im
posibil deci de selecționat într-o re
prezentativă europeană I

ȘTIRI ©REZULTATE
• ..Cupa Albaniei" a fost 

.cucerită la actuala ediție de 
formația Partizan Tirana. învingă
toare în finală cu storul , de 1—O în 
fata echipei Dynamo Tirana, cîștigă- 
toarea titlului de .campioană națio
nală. Este pentru a 12-a oară cînd

DIN IUGOSLAVIA

STEAUA ROȘIE CUCEREȘTE PENTRU A 11-a OARA
TITLUL DE CAMPIOANĂ

Duminică s-a încheiat campionatul 
iugoslav. Titlul a revenit ți tn acest 
an formației belgrădene Steaua roșie, 
care — deși condusă, apoi talonată sî 
urmărită pe parcursul celor 34 de 
etape de Velej Mostar — reuțețte un 
final excepțional, detețtndu-sa în 
ctștigătoare. Belgrădenii îți adludecă 
astfal, pentru a U-a oară, titlul na
țional. Echipa antrenată de Mlljan 
Miljaniek avînd în componenta m p* 
internaționalii Gealei. Pavlovlei. Kri- 
vokucea. Fatrovicl, Boghicevlci, Ka
ras, Acimovicl țl Fillpovlct elțtigă 
dreptul de a reprezenta din nou fot
balul iugoslav în C.C.E.

Revelația campionatului rămîne 
însă Velej Mostar, „team*-ul în care 
Bajevici, Măriei și Vlădici au dat me
reu tonul, echipa clasată pe locul 
secund, care a cucerit astfel, alături 
de O.F.K. Beograd (locul 3), dreptul 
de a juca în Cupa U.E.F.A. Conform 
regulamentului, finala „Cupei" se 
dispută la 29 noiembrie de „Ziua Re
publicii", astfel că în a treia compe
tiție europeană (Cupa Cupelor) Iugo
slavia va fi reprezentată de finalista 
de anul trecut, Dinamo Zagreb.

Analizînd eamplonătul care a tre
cut, specialiștii stnt in unanimitate 
de acord eă •! a Însemnat un pro- 
gre« din punct de vedere al epecta- 
culozitățil jocurilor, eu toate că pu
blicul a venit In număr la fel de 
redus pe stadioane ca si In ediția 
precedentă. Dacă Partizan ți-a dezi
luzionat numai partial admiratorii, 
Zelesnicear, Hajdufc, ți mai otes. 
Dlnamo Zagreb «1 Vojvodina Novi 
Sad au juoart foarț» slab, cu toata că 
la Începutul Întrecerii oontau printre 
favorita. Titlul de golgeter are. acum, 
la sfîrșitul maratonului fotbalistic, 
doi protagoniști, Slobodan Santrad 
(O.F.K.) ți Voin Lazarevicl (St. roșie), 
care au marcat cite 25 de goluri fie
care.

Spartak ți Sutjeek* Nikțlcl au pă
răsit prima ligă.

în aceste zile, opt echipe reprezen- 
tînd primele două clasate In cele j>a- 
tru serii din liga ”* • — •
jek, Buducnost, 
Priștîna, Proletar 
ceput jocurile de 
clasate în urma 
mînd să ' promoveze. Ceilalți jucători

a II-a (Boraț, Osi- 
Zagreb,. Famos, 

și Maribor) au în- 
baraj, primele două 
acestor meciuri ar-

au intrat în vacantă pină te sflrșttul 
lunii Iulie, cînd »e reiau întrecerile 
pentru „Liga de vară a campionilor" 
(a IV-a ediție), te care participă toata 
eehipete campioane de phtă acum i 
Partizan, Steaua roțîe, Dlnome Za
greb, Hajduk, Split. Saratevo s! Za- 
teznleear, «pul acesta «dăugtndu-»e *1 
reprezentativa Iugoslaviei, oare s« 
pregătește «atfal Pentru asaltul din 
toamnă, pentru ealifleora în turneul 
final C,M.

Să mal ardntbn eă te S6 luni» ara 
loc la Belgrad plenara Federației fci- 
gtwlove de fotbal, pe agenda eărela 
un foarte important punct e«te cel al 
alegerii noii conduceri federale (man
datul actual a expirat). De aeamenet, 
plenara urmează să-1 investească mat 
departe pe selecționerul echipei națio
nale, Vujadln Boțkov.

Iată, deci, că urmează o „vară fier
binte" pentru fotbalul iugoslav. Pînă 
la data de 19 august, cînd se. va da 
semnalul pentru începutul noului se
zon. oficial, ediția 1973—1974, a cam
pionatului.

DUȘ AN BUGASIN
Novi Sad. iunie

■ fotbaliștii, de la Partizan termină 
•învingători, în a-ceastâ populară 
competiție.

• în cele două grupe 
finale ale „Cupei Italiei" 
înregistrat următoarele 
Grupa A:

-1—2 ; 
•1—0; 
i—o: 
urma 
tele celor două grupe se prezintă 
astfel: Grupa A : 1. Internazionale 
— 5 p; 2. Juventus — 5 p; 
Bologna — 4 p ; 4. Reggiana
2 p: Grupa B: 1. Milan — 6 P5 
2. Atalanta — 4 p : 3. Cagliari —
3 p; 4. Napoll — 3 p. Toate echi
pele an disputat ctte 4 meciuri.

• In competiția internațională 
..Cupa Alpllor", le Thlonvtlle, echipa 
r.C. Metz a învins eu 4—0 (1—0) pe 
F.C. Sîon (Blveția). Joeul a fost ur
mărit de oeste 12 000 de spectatori.

• .Unu] dintre eel mai mari *otba- 
<Mn istoria Angliei, Billy Wright

(10S selecționări tn echipa națională), 
a eritieat, tr, eadrul unul eementarlu 
televizat, alcătuirea formației oe oare 
Alt Ramsey a alini ai-o la Chorzow, 
eentra Poloniei (2—0 pentru gazde) • 
„Pentru net toți o problemă a rămas 
neelucidată — spune Wright. Dup# 
oe eoaaiderente s-a condus Ramsey, 
«tunet eind l-a ținut pe tușă pe ata
cantul Channon, dună părerea noas
tră foarte necesar tn meciul cu Po
lonia? Cine s-ar fi așteptat ca acest 
fotbalist să vină la Chorzow pentru 
a rămîne 90 de minute ne banca de 
rezerve ? I a început, cînd nil l-am 
văzut pe Channon pe te-en, am spe
rat că antrenorul va repara greșeala 
la pauză, mai ales că echipa noastră 
avea nevoie de un asemenea vîrf de 
atac. Ramsey a lăsat însă garnituia 
neschimbată si a făcut " mere gre
șeală !“.

semi- 
s-au 

rezultate : 
Reggiana — Juventus 

Bologna — Internazionale 
Grupa B : Nanoli — Cagliari 
Milan — Atalanta 1—0. în
acestor rezultate, clasamen-

3.

Redacția și administrația; București, sir, Vasiie Conta nr. 16: telefoane: centrala 11.10.05. secția corespondenți 11.51.09. interurban 72 «î 286 ; telex: snortrom buc. 180. Tiparul L P. „Informația > București 40 368


