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dineu in onoarea președintelui R.F. Germania, Gustav Heinemann

cancelarul
in onoarea
a oferit un

® Vizite ale tovarășei Elena Ceaușescu
27 iunie, președintele 
de Stat al Republicii 

România, tovarășul
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LUPTĂTORII ROMANI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
Miercuri, 

Consiliului
Socialiste
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și-a conti
nuat vizita oficială în Republica 
Federală Germania.

★
în cursul dimineții de miercuri, 

au avut loc. la reședința cancela
rului Republicii Federale ~ 
nia, convorbiri între 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România, 
Ceaușescu. și cancelarul 
Willy Brandt.

Apreciind evoluția pozitivă, pe 
multiple planuri, a 
mân o—vest-germane, 
Nicolae Ceaușescu și
Willy Brandt au abordat în timpul 
convorbii-ilor probleme privind ra
porturile bilaterale, pe plan eco
nomic, al cooperării. Au fost dis
cutate, de asemenea, aspecte refe
ritoare la relațiile cu țările mem
bre ale Pieței 
ale colaborării

Convorbirile 
tr-o atmosferă

în cursul după-amiezii, la con
vorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul federal Wil
ly Brandt au participat Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Con
stantin Oancea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bonn, 
consilieri și experți.

Au participat, de asemenea. Wal
ter Scheel, vicecancelar federal, 
ministrul afacerilor externe,
Hans Friderichs, ministrul eco
nomiei, Egon Bahr, ministru cu 
însărcinări speciale ale Cancelariei, 
Hans-Georg Sachs, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Karl-Heinz Sohn, secretar de stat în 
Ministerul Cooperării, Peter Her- 
mesi, director general pentru rela
țiile economice, Erwin Wickert, am
basadorul Republicii Federale Ger-

Germa- 
președintele 

Republicii
Nicolae 
federal

relațiilor ro- 
președintele 

cancelarul

comune, precum și 
cu terțe țâri.
s-au desfășurat în
deosebi! de cordială.

La 8 iulie

OE FOTBAL
Așa cum am anunțat în zia

rul nostru de ieri, lotul repre
zentativ de fotbal va efectua 
o serie de antrenamente co
mune și meciuri de pregătire 
în cursul lunii iulie.

Ieri, antrenorul Valentin 
Stănescu ne-a comunicat noi 
amănunte privind convocarea 
lotului. Iată-le :

• componenții Iotului se 
vor reuni in seara zilei de 8 
iulie la București (Centrul „23 
August"); a doua zi va avea 
loc un control medical și, la

- amiază, se va efectua depla
sarea la Poiana Brașov pen
tru începerea perioadei de 
pregătiri.

• a fost stabilit lotul de 19 
jucători convocată la 8 iulie 
la București. Iată acest lot: 
Răducanu și Haidu (portari); 
Sătmăreanu, Tănăsescu, Anto
nescu, Sameș, Dinu, Deleanu, 
Velea (fundași); Dumitru, 
Nunweiller, Dobrin, Dem- 
brovschi (mijlocași); Troi, Du- 
mitrache, Țarălungă, Dudu 
Georgescu, Marcu, Iordănescu 
(atacanți).

ULTIMA SURPRIZA:

ex-mania la București, consilieri și 
perți.

A urmat, apoi, a doua rundă 
convorbiri între șeful statului 
mân și cancelarul federal.

★
Miercuri la amiază, cancelarul fe

deral Willy Brandt a oferit un de
jun în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Au participat Walter Scheel, vice
cancelar federal, ministrul afa
cerilor externe, Hans Friderichs, 
ministrul economiei, Gerhard 
Jahn, ministrul justiției, Hol
ger Borner, secretarul general 
al Partidului Social-Democrat, Egon 
Franke, ministru pentru relațiile 
intergermane, Egon Bahr, ministru 
cu însărcinări speciale ale Can
celariei, secretar de stat.

Au participat, de asemenea. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu," minis
trul afacerilor externe, Virgil Ac
tarian, ministrul industriei construc
țiilor de m-așini-unelte și electroteh
nicii, celelalte persoane oficiale ro
mâne care îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în timpul dejunului, care
desfășurat într-o ambiantă de cor
dialitate. cancelarul federal Willy 
Brandt și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

★
27 iunie, 
de Stat al 

România,

de 
ro-

s-a

Miercuri, 
Consiliului 
Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
reședința sa de la Castelul „Gym- 
nich“, un grup de reprezentanți 
ai industriei electronice din R. F. 
Germania.

La primire au fost prezenți Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Oprea și Constantin Mi- 
tea, consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat, Constantin Oan
cea, ambasadorii’ României la 
Bonn. A fost de față Erwin Wic
kert, ambasadorul R. F. Germania 
la București.

într-o atmosferă cordială, au

președintele 
Republicii 
tovarășul 

la

fost abordate probleme privind co
laborarea bilaterală, inclusiv con
stituirea de societăți mixte de pro
ducție și de desfacere, apreciin- 
du-se cu satisfacție că există reale 
posibilități pentru realizarea unei 
cooperări largi, reciproc avantajoa
se. in acest domeniu, în cadrul 
relațiilor multilaterale existente în
tre România și R. F. Germania.

T ★
In cursul serii, președintele Con

siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la reședința sa, pe vice
cancelarul și ministrul federal al 
afacerilor externe, Walter Scheel. 
Au fost de față ministrul român 
al afacerilor externe, George Ma
covescu, și ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Oancea, pre
cum și ambasadorul R.F.G. la 
București, Erwin Wickert.

în timpul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate probleme actuale 
ale vieții internaționale.

. ★In cursul serii de 27 iunie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, la Castelul Gymnich — reșe
dința oaspeților în timpul vizitei 
pe care o întreprind în R.F.G. — 
un dineu în cinstea președintelui 
Republicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, și a soției 
sale, Hilda Heinemann. A fost pre
zent cancelarul Republicii Federa
le Germania, Willy Brandt.

Cu acest 
Consiliului 
Ceaușescu, 
blicii Federale 
Heinemann, au

prilej, președintele 
de Stat. Nicolae 

și președintele Repu- 
Germania. Gustav 
rostit toasturi.
★

în cursul dimineții de miercuri, 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită 
de doamna Anna Jahn, soția mi
nistrului federal al justiției, din 
suita de onoare, și de alte persoa
ne oficiale, a făcut o vizită la Le
verkusen, la Institutul central pen
tru cercetări chimice al Uzinelor 
„Bayer".

în cursul aceleiași zile, a fost vi
zitată vestita catedrală din Koln, 
ale cărei coloane, bolți, vitralii, gru
puri sculpturale vorbesc convingă
tor despre puterea de creație a po
porului german.

CUPA ȚĂRILOR LATINE PESTE 200 DE CONCURENȚI
FACE PRIMUL EI POPAS LA STARTUL TURNEULUI

LA BUCUREȘTI
9 DIN CELE 10 MEDALII DE AUR

AU FOST ATRIBUITE SPORTIVILOR ROMÂNI

cucerit Ia 
.Cupa țărilor latine"

Echipa de lupte libere a României fotografiată după 
Madrid un frumos trofeu
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La Madrid, au avut loc vineri, 
sîmbătă și duminică întrecerile prii 
mei ediții a competiției internațio
nale de lupte libere dotată cu „Cupa 
(arilor latine". La startul acestor 
confruntări s-au prezentat 7 echipe 
reprezentative s Argentina. Elveția. 
Franța. Italia. România, Spania si 
Venezuela. Luptătorii români —

NOI ACȚIUNI Șl INITIATIVE PENTRU
DEZVOLTAREA SPORTULUI SĂTESC

confirming valoarea lor — au repur- 
, . dominînd 

competiția de la primul pînă la ul
timul meci. La capătul întrecerilor, 
9 din cei 10 reprezentanți ai țării 
noastre au urcat pe prima treaptă a 
podiumului de onoare, cucerind me
dalii de aur, României revenindu-i, 
firește, și trofeul.

Luptătorii noștri merită laude 
pentru frumoasele lor performanțe. 
De altfel, ieri, ei au fost primiți și 
felicitați de către conducerea 
C.N.E.F.S.

Cu acest prilej am solicitat cît.eva 
amănunte
Crîsnic : 
subliniez 
tri - au 
fără 
ei nu a fost învins ' Doar Ion 
tiu (cat. 90 kg) a terminat la 
tale o partidă, datorită căreia 
clasat pe locul secund, avînd 
puține victorii la tuș față de 
a ocupat primul loc. Pentru

tat o suită de succese,

antrenorului federal 
„Mai întîi aș vrea 
că toți luptătorii 

concurat, de astă 
greșeală. Nici unul

Ion 
să 

nos- 
dată, 

dintre 
Dunii- 
egali- 
el s-a 

mai 
cel ce
a nu

A

IN
La vremea potrivită, ziarul nos

tru s-a făcut ecoul unei frumoase 
inițiative a C.J.E.F.S. Ilfov. Cu trei 
ani în urmă a fost inițiat un cam
pionat județean de fotbal care an
grenează 120 de >cchipe de seniori 
și juniori, împărțite în trei catego
rii valorice: promoție, onoare și 
șase serii zonale, cuprinzînd 
care cîte 10 formații. Așadar, 
real cîștig, sub două aspecte, pen
tru sportul rural de pe aceste me
leaguri: aproximativ 1 800 de ti
neri au asigurata o activitate con
tinuă. concretizată prin cel puțin 
trei ieșiri săptăminale pe terenul 
de sport (2 antrenamente și un 
îneci), și, in al doilea rind, pentru 
că idee a întrecerii sportive cîștigă 
din ce in ce mai 
rîndul masei de cooperatori 
săteni. Profitând de această ocazie, 
mai precis de faptul că tot mai 
mulți locuitori ai satelor se adună

fie- 
un

mult teren in
și

JUDEȚUL ILFOV
în jurul terenurilor de 
C.J.E.F.S. Ilfov a declanșat 
acesta, la puține zile după 
ția Hotărîrii 
P.C.R., o 
vine să 
fotbalistică, 
meciurilor 
ția de a 
pauza sau la terminarea întîlnirilor 
și alte întreceri sportive. Cităm din 
adresa trimisă de C.J.E.F.S. la data 
de 9 aprilie 1973: „Asociațiile spor
tive din județul Ilfov, in colaborare 
cu comitetele comunale U.T.C-, au 
datoria de a întreprinde acțiuni fa 
minimum două ramuri de sport 
cum sint: fotbal copii, alergări pe 
distanțe de 100, 200, 400 sau 800 m, 
oină, volei, handbal, trîntă. ciclism, 
jocuri și concursuri distractive", 
pentru un control cît mai. eficient și 
o evidență obiectivă a activităților, 
arbitrii jocurilor de fotbal notează

fotbal, 
anul 

apari-
C.C, 

inițiativă.
al

Ea
Plenarei

nouă
completeze activitatea 
asociațiilor gazde ale 
revenindu-le obliga- 

organjza înaintea, în

FOTBALIȘTII DE LA STEAUA ELIMINAȚI!
5

■P

Constructorul Galați,o situnție. critică. Fază din meciul SteauaDefensiva divizionarilor C rezol'ă 
încheiat cu o mare surpriză.

Citiți în pagina a IV-a cronicile jocurilor semifinale, de la Ploiești ți Pitești

(Continuare în pag. a 2-a)

OE LA BUCUREȘTI
5

• De azi, in sala de la „23 August", atractive
dispute de lupte greco-romane fi libere 9 Pe saltele

cei mai buni sportivi români

începînd de azi, timp de trei 
zile, sala de atletism „23 August" 
va fl gazda unui mare turneu in
ternațional de lupte greco-romane 
și libere. încereînd să stabilim di
mensiunile acestei atractive dispu
te, trebuie să facem precizarea că 
dată fiind valoarea concurenților 
și numărul participanților, compe
tiția ce se va disputa pe saltelele 
din sala „23 
tre cele mai 
Europa.

La startul 
prezenți peste 200 de luptători din 
diferite țări ale lumii, multe dintre 
ele cu o frumoasă tradiție în spor
tul luptelor ca, de pildă, Bulgaria, 
R.D. Germană. Iran, Polonia, Tur
cia, Ungaria și Uniunea Sovietică. 
La acest concurs, antrenorii români 
Ion Corneanu și Ion Cernea (la 
greco-romane), Ion Crîsnic 
Bătrîn (la libere) vor alinia 
mai buni luptători de care 
în momentul de față. In 
sportivilor consacrați, de talia mo- 
daliaților la diferite mari concur
suri internaționale ca Nicolae Mar- 
tinescu, Victor Dolipschi, Nicu

August" este una din- 
mari, de acest gen, din

întrecerilor vor fi

și Ion 
pe cei 
dispun 

afara

Gingă. Nicolae Neguț, Mihai Bo
țită (la greco-romane) și V osiile 
Iorga, Petre Coman, Petre Cearnău. 
Ludovic Ambruș (la libere), pe foi
le de concurs vor figura o serie de 
luptători tineri, evidențiați cu oca
zia unor competiții interne și in
ternaționale, ca Ion Păun, Constan
tin Alexandru, Roman Codreanu, 
Nicolae Manea, Ion Gydngyoși etc. 
(la libere). De altfel, țara noastră 
va fi reprezentată la fiecare cate
gorie de greutate (la ambele stiluri) 
de cite 4—5 concurenți.

.în loturile formațiilor oaspete se 
disting o serie de luptători valoroși, 
medaliați la ultimele mari întreceri 
internaționale. Dintre aceștia amin
tim pe campionii mondiali la lupte 
libere Seidabasy (62 kg) și Djauad- 
pour (48 kg), precum și pe medali
atul cu argint la C.M. din 1971 
Pahangust (74 kg) — toți din Iran. 
De
s-a 
de 
nu

altfel, reprezentativa Iranului 
clasat pe locul secund la C.M. 
la Sofia. Dintre luptătorii turei 
vor lipsi campionul mondial la

(Continuare în pag. a 2-a)

VIZITA DELEGAȚIEI UNIUNII
GERMANE DE GIMNASTICĂ

R.D. GERMANAȘl SPORT DIN
La invitația conducerii Consiliu

lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ieri a sosit la București 
o delegație a Uniunii Germane de 
Gimnastică și Sport din R.D, Ger
mană. condusă de tovarășul Man
fred Ewald, președinte.

Cu prilejul vizitei oaspeților vor 
avea loc convorbiri între cele două 
conduceri ale mișcării sportive din 
România și R.D. Germană și vor 
fi vizitate instalații și baze sportive 
din București,

La aeroportul Otopeni delegația 
U.G.G.S. a. fost întîmpinată de ge
neral locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.. si 
Emil Ghibu, secretar, de activiști 
ai mișcării 
stră.

Au fost
însărcinatul
al Ambasadei R.D. Germane 
București, Helmuth Kluge, și alți 
reprezentanți ai Ambasadei.

sportive din {ara noa-

de asemenea prezentj 
cu afaceri ad-interim 

la

LA ATENA Șl REGGIO EMILIA,
în chestionare special alcătuite 
toate acțiunile desfășurate, organi
zatorii lor și numărul aproximativ 
de participanți. Cu această ocazie 
au început să fie intens practicate 
atît discipline sportive de tradiție, 
ca trînta (la Plumbuita și Dobreni), 
crosul (la Dorobanțu, Periș, Dom
nești, Hotarele, Dragomirești, Gră
dinari etc.), oină (la Periș), tenisul 
de masă (la Valea Dragului. Flo- 
rești), cit și altele mai noi, cum ar 
fi orientarea turistică (la Hotarele, 
Dragomirești), ciclismul (Florești, 
Coșereni), popicele (la Grădinari), 
tenisul de cîmp (ia Cucuieți). Nu 
de puține ori (cum a fost cazul lo
calității Gruiu, care a avut drept 
oaspeți pe sportivii din Lipia, Sna- 
gov și Ghermănești) au fost organi
zate interesante și bogate duminici 
cultural-sportive. Totuși, 
tat și asociații sportive care 
și-au luat rolul în serios.
nizînd, cu toate indicațiile exprese 
ale C.J.E.F.S., nici un fel de acți
uni. Printre acestea se numără Cre- 
țești, Belciugatele, Șoldanu. Goș- 
tlnari, Ogrezeni, Vidra, Gîrbovi, 
Ciejanj etc.

Dar organizatorii nu s-au oprit 
aici. Modul de a traduce în viață 
inițiativa C.J.E.F.S.-Ilfov consti
tuie, în același timp, și unul din 
criteriile de apreciere a activității 
satelor și comunelor din județ, în 
cadrul unei întreceri inter-locali- 
tăți desfășurate de-a lungul întregu
lui an 1973. Bineînțeles, acțiunile 
organizate la nivelul satelor impli
că, în plus, amenajarea și îmbună
tățirea bazei materiale și cooptarea 
de noi membri și membri susți
nători. Deocamdată, cu mari șanse 
la ocuparea unuia dintre primele 
locuri concurează asociațiile spor-

au exis- 
nu 

neorga-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 3-a)

Natalia Andrei, care 
ginea noastră conduce 
ton de demifondiste, 
una din speranțele 
noastre feminine în 
bilateral cu Italia de 

gio Emilia

in ima- 
un plu- 
va fi 

echipei 
meciul 

la Reg-

Duminica, pe lacul Pantelimon

SE INAUGUREAZĂ PISTA OLIMPICĂ
PENTRU SPORTURI NAUTICE

• Un mare concurs de caiac-canoe va marca evenimentul
Patrimoniul sportiv al Capitalei se îmbogățește cu o nouă și impor

tantă dotare, a cărei lipsă era acut resimțită. După atnple lucrări de 
amenajare este gata pista de apă de pe lacul Pantelimon, de dimensiuni 
olimpice (2300 m. 6 culoare), aptă să găzduiască cele mai importante în
treceri de sporturi nautice.

Inaugurarea ei va avea loc duminică dimineață cu un concurs de 
caiac-c’noe, la care și-au anunțai participarea echipaje aparținînd celor 
mai puternice secții ale cluburilor Capitalei.

Participarea echipei reprezentati
ve masculine de atletism a Româ
niei la preliminariile „Cupei Euro
pei1, ce se vor desfășura sîmbătă 
și duminică pe stadionul Kariskakis 
din Atena, este privită cu deosebit 
interes. Avînd de înfruntat echipe
le Greciei, Bulgariei și Austriei, 
formația noastră trebuie să se cla
seze pe locurile I sau II pentru a sc 
califica în semifinale.

Este posibilă această performan
ță ? Firește. Sînt de acord cu a- 
ceasta specialiștii, o doresc sportivii. 
Nu e vorba, însă, de un lucru ușor. 
O oarecare certitudine avem numai 
la trei dintre probele înscrise în 
programul concursului. Concurînd 
la nivelul potențialului maxim, 
Gheorghe Ghipu poate obține vic
toria în probele de 
iar Nicole Perța la 
și aici un... dar. Se 
norii lui Gh. Ghipu 
cesta să ia startul în ambele probe. 
Principial au dreptate. Ghipu este 
un alergător tînăr, care nu trebuie 
uzat. Dar, să nu uităm, la divizie 
participă la mai multe probe, iar la 
campionatele europene de juniori 
va avea de concurat în serii, semi
finale și finale. Și. apoi, cînd este 
în cumpănă performanța echipei 
României, lucrurile se cer a fi dis-

800 și 1500 ni, 
110 mg. Există 
pare că antre- 
se opun ca a-

cutate cu mai mult simț de răspun
dere.

Ip celelalte probe lupta este des
chisă și pentru ca balanța să se 
încline în favoarea noastră se im
pune un plus de dîrzenie din partea 
alleților români, realizarea rezulta
telor cu care sint îndeobște credi
tați. .Antrenorii se bazează pe pu
terea de luptă, pe posibilitățile de 
a obține performanțe meritorii ale 
lui Constantin Stan (400 m), Gh. 
Cefan (3 000 m obstacole), Nicolae 
Mustață (10 000 m). Dorin Melinle 
(100 mg). Csaba Dosa (înălțime). 
Șerban Ciochină (triplusalt), Iosif 
Naghi (disc), Dezidcriu Szilagy (su
liță), Constantin Stan, Gh. Dul- 
gheru, Alexandru Sălcudeanu, Va- 
sile Paul și Gh. Tănăsescu (lot din 
care se va alcătui ștafeta de 4 x 490 
m), precum și ale celorlalți mem
bri ai echipei reprezentative. Iubi
torii atletismului solicită tuturor ce
lor ce vor concura sîmbătă și du
minică la Atena maximum de con
centrare, performanțe care să-i con
ducă la calificare.

Echipa feminină, angajată la 
Reggio Emilia, duminică, într-o în-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2 a)



TROFEUL BRUNO ZAULI" SE AFLĂ LA A IV a EDIȚIE
• 26 de echipe masculine $1 24 de selecționate feminine Iși dispută „Cupa 
Europei" In acest an • Atletele românce calificate direct In semifinala de la București

Una dintre cele mal prestigioase 
competiții ale sportului olimpic nr. 1, 
atletismul, se află în pragul unei noi 
ediții. Sîmbă.tă șl duminică, pe 5 sta
dioane ale continentului sînt progra
mate întrecerile preliminare ale „Cu
pei Europei», iar numărul mare de 

icchipe aflate la start trădează in-- 
’teresul crescind al atleților și atlete
lor față de o dispută devenită tra
dițională.

Cu opt anf în urmă, în dorința de 
a oferi sportivilor europeni un rui- 
imăr sporit de concursuri, și deci prî- 
Jejurl de a-t stimula în permanență 
jpei++ ___
fel rezultatelor, Asociația europeană 
ide atletism a inițiat această competi- 
țție pe echipe, in care toate țările a- 
|4în!ază formații cu cîte un stngur 
concurent de probă. întrecerea, este • 
bdotătft cu „Trofeufl Bruno Zauli», în 
șmemoria celui care a fost ani de zile 
președinte al acestui mare for atle- 
ftlc. Chiar din anul Inaugural (1965) 
șea s-a bucurat de o puternică „prl- 
e’ă» ta rîndurile amatorilor aeeșțiil ■ 
so ort De-a lungul anilor numeroase 
îărl au avut privilegiul de a organî- 
Ba diferite faze preliminare sau se- 
jmîflnale ale Cupe!, fapt care a dus 
pa creșterea considerabilă a popu
larității unui asemenea gen de luptă 
sportivă. Ne reamintim cu plăcere că

: «?i . în țara noastră (la Constanța în ;
fl965 și la București în 1970) am avut 
posibilitatea să urmărim în direct e- 
tapele semifinale ale „Trofeului Bru
no Zauli» rezervat echipelor feminine, 
soldate cu rezultate de o deosebită 
valoare, aplaudate de zeci de mii de 
spectatori.

La primele sale două ediții, repre
zentativele Uniunii Sovietice au ciș- 
tigat attt la masculin, cît șl la feml- 

, tain. Tot eu o dublă victorie — de 
laceastă dată a sportivilor din TI. D. 

' fGermană — a-au încheiat și dispu- 
- wele celei de a treia ediții, tată, da 
paltfel, șl un succint palmares al com
petiției, ta care vom sublinia ți re
zultatele selecționatelor româna 1« 
fiecare ediție i

MASCULIN — EDIȚIA I. Finala Ia 
Stuttgart . (11—12 septembrie 1965) t 
EL U.R.S.S. 86 p., 2. R. F. Germania 
85 p, 3. Polonia și R. D. Germană 
69 p, 5. Franța 60 p, 6. Anglia 48 p. 
Echipa României (cu 66 p) locul IV 
Sn semifinala de la Zagreb, după 
formațiile R. D. Germane 90 p.. An
gliei 89 p. Suediei 81 p și înaintea ce
lor ale Iugoslaviei 52 p și Olandei 
41 P.

EDIȚIA A Ii-a. Finala la Kiev 
(15—17 septembrie 1967) : 1. U.R.S.S. 
81 p., 2. R. □. Germană 80 p., 3. R. F. 
Germania 80 p., 4. Polonia 68 p., 5. 
Franța 57 p., 6. Ungaria 53 p. Echipa 
României (51 p) — locul V în semi
finala de Ia Ostrava, după formațiile 
Poloniei 94 p.. Franței 93 p.. Ceho
slovaciei 79 p., Italiei 71 p și înaintea 
Olandei 31 p.

EDIȚIA A III-a. Finala la Stock
holm (29—30 august 1970) ; 1. R. D. 
Germană 103 p., 2. U.R.S.S. 92,5 p., 
3. R. F. Germania 91 p., 4. Franța 

L________ ,_ 78,5 p., 5. Polonia 77 p., 6. Suedia
'ntru ridicarea standardului, valoric. 69 p., 7. Itglia 48 p. Echipa României

(42 p) — locul VI în semifinala de la 
Ziirich, după formațiile Franței 97 p., 
U.R.S.S. 97 p.. Angliei 68 p., Spaniei 
60 p. și Elveției 55 p.

• FEMININ — EDIȚIA I. Finala la 
Kassel (19 septembrie 1965); 1.
U.R.S.S. 56 p., 2. R. D. Germană 
42 p., 3...Polonia 38 p., 4. R. F. Ger
mania 30 p. Echipa României (49,5 p) 
—-locul III în semifinala de la Con
stanța, după reprezentativele U.R.S.S. 
53 p., R. F. Germania 53 p șl înaintea 
celor ale Norvegiei 26 p., Iugoslaviei 
24,5 p și Austriei 24 p.

EDIȚIA A Il-a. Finala la Kiev (16 
septembrie 1967) : 1. U.R.S.S. 51 p., 
2. R. D. Germană 43 p., 3. R. F. Ger
mania 36 p., 4. Polonia 35 p., 5. An
glia și Ungaria 33 p. Echipa Româ
niei (42 p) — locul III în semifinala 
de la Oșlo, după formațiile U.R.S.S. 
55 p., Angliei 47 p., și înaintea celor 
ale Suediei 42 p.. Norvegiei 23 p și 
Danemarcei 21 p.

EDIȚIA A IlI-a. Finala la Buda
pesta (22 august 1970) : 1. R. D. Ger
mană 70 p., 2. R. F. Germania 63 p., 
3. U.R.S.S. 43 p., 4. Polonia 33 p., 
5. Anglia 32 p., 6. Ungaria 32 p. E- 
ehipa României (65 p) — locul III în 
semifinala de la București, după for
mațiile U.R.S.S. 79 p.. Poloniei 71 p 
și înaintea celor ale Italiei 47 p, 
Cehoslovaciei 38 p., Elveției 34 p și 
Austriei 29 p.

Actuala ediție se află în faza pre
liminariilor programate pentru băieți 
la ATENA (România, Bulgaria, Gre
cia, Austria), LISABONA (Elveția, 
Iugoslavia, Irlanda, Portugalia) si 
BRUXELLES (Norvegia, Belgia, 6- 
landa, Danemarca, Islanda, Luxem
burg), iar pentru fete la . RIJEKA 
(Iugoslavia, Austria, Elveția, Belgia, 
Spania, Portugalia) și AARHUS (Da
nemarca, Finlanda, Norvegia, Ceho
slovacia, Irlanda, Islanda).

întrecerile semifinale la băieți vor 
avea loc In 4—5 august la : NISA 
(R.D.G., Franța, Cehoslovacia, Suedia 
și primele două clasate la Atena), 
LJUBLJANA (R.F.G., Polonia, Fin
landa, Spania și primele două de la 
Lisabona) șl OSLO (U.R.S.S., Anglia, 
Italia, Ungaria și primele două de 
la Bruxelles). Cele feminine sînt pro
gramate (5 august) la BUCUREȘTI 
(România, Italia, Ungaria, R.D.G., 
ocupanta locului II la Rijeka și a 
locului III la Aarhus), SITTARD ’ (O- 
landa, R.F.G., Anglia, Franța, locul I 
la Rijeka, locul II la Aarhus) și VAR
ȘOVIA (U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, 
Suedia, locul III la Rijeka și locul I 
la Aarhus).

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU CEA 
DE A X-u EDIȚIE A „REGATEI SNAGOV 

LA CANOTAJ ACADEMIC
• Primele starturi — vineri după amiază • în întrecerile feminine — balizaj.

„sistem Albano''’ • Echipele invitate sosesc astăzi

Xgi ■/------- -------------- -------- .

,3-

LA ATENA Șl REGGIO EMILIA
(Urmare din pag. 1)

tîlnire amicală cu reprezentativa 
Italiei, are datoria să-și onoreze re
zultatele obținute tn ultimii ani In 
arena internațională. Este drept, 
teoretic, șansele de victorie sînt de 
partea ei. Dar pentru a le materia
liza, fiecare dintre componentele 
echipei României trebuie să facă 
eforturi deosebite, să lupte pînă în 
ultima clipă. Și, apoi, toată lumea 
așteaptă de Ia atletele noastre și

PESTE 200 DE CONCURENȚI LA STARTUL

performanțe care să se înscrie în 
circuitul mondial, al rezultatelor de 
prim rang din acest sezon. Se aș
teaptă de la sportivele noastre o ten
tativă de trecere pe primele locuri 
în ierarhiile probelor, iar de la 
tinerele talente o încercare viguroa
să de îmbunătățire a recordurilor 
personale, de apropiere de standar- 
durile internaționale.

Ambele întreceri sînt examene 
importante ale atletismului nostru. 
Aflîndu-ne la începutul sezonului 
competițiilor internaționale de am
ploare, întrecerile de sîmbătă și 
duminică ne pot da o imagine ge
nerală a potențialului reprezentati
velor noastre.

începînd de vineri, timp de trei 
zile, iubitorii canotajului vor putea 
să asiste la întrecerile celei de a 
X-a ediții a tradiționalei competiții 
internaționale „REGATA SNA
GOV11, în cadrul căreia se vor în
trece, alături de cei mai buni schi- 
fiști români (fete și băieți), repre
zentanți ai U.R.S.S., R.D. Germane, 
Cehoslovaciei și Bulgariei. Cum, însă, 
canotorii oaspeți sosesc în cursul 
zilei de astăzi, ne-am propus să 
oferim cititorilor noștri cîteva amă
nunte în legătură cu pregătirile 
efectuate de sportivii români în ve
derea participării la această regată 
jubiliară.

Lotul feminin, împărțit pe două 
grupe, se găsește de cîteva zile la 
baza veche de la Snagov. Sub în
drumarea antrenorului Ion Boicu, 
vîslașele efectuează cîte două an
trenamente pe zi, fprma cea mai 
bună fiind manifestată de echipajul 
care va concura în proba de 4+1, 
în timp ce echipa de 2 v și „sim
plistele11 dovedesc, de asemenea, o 
formă promițătoare. Iată, însă, în
tregul lot 
Sîngeorzan, 
Micșa, Ioana 
Lazăr, Doina Bărdaș, 
Ecaterina Munteanu, 
daru, Silvia Pușcaș, 
șioru, Elena Szakal, 
și Rodica Iordaehe.

în acest timp, lotul 
pregătește sub conducerea antreno
rului Stelian Petrov, care are la 
dispoziție următoarele sportive:
Ecaterina Traneioveanu, Viorica
Lincaru, Filigonia Toi, Elena 
Gawluc, Cristei Wiener, Marioara 
Stoian, Adriana Bocan, George ta 
Alexe, Florica Petcu, Goergeta Fu- 
nariu, Ecaterina Farcaș, Mariana 
Cîrnu, Georgeta lonescu, Iuliana 
Balaban, Victoria Puiu, Valeria A- 
vram, Aurelia Marinescu, Elena Va- 
silescu, 
Neacșu, 
făneșcu 
portare 
rînd de 
tru pregătirea căruia s-a lucrat în 
mod special.

de vîslașe : Marioara 
Teodora Boicu, Maria 

Tudoran, Elisabeta 
Milana Botez, 
Codruța Bli- 
Verginia Ro- 
Maria Ghiață

de ramere se

Elena Nceulae, Cornelia 
Aneta Matei, Cornelia Ște- 
și Maria Șoneriu. O coni- 

b’ună se așteaptă în primul 
la echipajul de 8+1, pen-

După cum ni s-a spus, însă, atît 
echipele de vîsle, cît și cele de ra
me nu sînt definitivate, rămînînd 
ca, în funcție de randamentul schi- 
fistelor, să se stabilească compo
nența definitivă a acestor echi
paje.

Cu excepția probei de 2+1, și la 
băieți lucrurile stau la fel în pri
vința alcătuirii echipajelor repre
zentative. Pînă atunci, la baza ve
che de la Snagov, schifiștii noștri 
fruntași se găsesc și ei în plină pe
rioadă de pregătire pentru partici
parea la „Regata Snagov11.

Sub conducerea profesorilor Du
mitru Pop» și Carol Vereș, cei 30 
de componenți ai lotului național, 
împărțiți în două grupe, efectuează 
antrenamente intense, pe apă și pe 
uscat. Printre componenții lotului se 
află Petre Ceapura, Ștefan Tudor, 
Ilie Oanță, Dumitru Grumezescu, 
Aurel Mitarcă, Dumitru Ivanov, 
Gheorghe Gherman, Adalbert Agh, 
Mihai Naumenco, George Mcreuță, 
Ivan Cacencu, Ionel Ocneanu, Eme- 
rich Tușa, precum și cîrmacii La- 
dislau Lovrenski, Gheorghe Gheor
ghiu, Constantin Bunceanu și Gheor
ghe Ovidiu.

Dintre echipele oaspe se pare că 
cea mai puternică va fi aceea a 
R.D. Germane, în componența că
reia și-au anunțat prezența și echi
paje medaliate la ultimele campio
nate europene. De asemenea, este 
posibil ca din delegația Ceho
slovaciei să facă parte echipajul 
masculin de 2+1, medaliat cu ar
gint la J.O. de la Miinchen.

în sfîrșit, se cuvine să subliniem 
că în întrecerile feminine balizajul 
pistei se va face după sistemul Al
bano (culoare separate) și că preșe
dintele juriului de concurs va fi 
prof. Sergiu Zelinschî, vicepreședin
te al F.R.C.Y, posesor al licenței 
de arbitru internațional.

După cum am spus, regata se va 
desfășura de-a lungul a trei zile, 
primele starturi avînd loc mîine 
după amiază, iar finalele fiind pro
gramate sîmbătă și duminică.

ȘAH Fruntașii eșichierului românese 
se află In plină pregătire pentru o apro
piată mare competiție internațională. In
tre 5 șl 14 Iulie, la Bath (Anglia), se va 
desfășura turneul final al campionatului 
european pe echipe, socotit — ca anver
gură — al doilea după Olimpiadă, dar 
întrednd-o, chiar, din punct de vedere 
calitativ deoarece opune formații alcă
tuite din cite 8 jucători, (șl nu din 4 ca 
la Turneul națiunilor), dind o imagine 
mai fidelă a forței reale a unei țări 
în spartul supranumit al minții. Repre
zentativa noastră va evolua într-o cam
panie deosebit de puternică. La finală 
participă, de asemenea, echipele U.R.S.S. 
(deținătoarea trofeului de la instituirea 
lui), Ungariei, Iugoslaviei, R. F. Ger
mania, Angliei, Poloniei șl Elveției. în
săși faptul că asemenea selecționate cum 
ar fl cele ale Cehoslovaciei, Bulgariei, 
R. D. Germane, Spaniei, Olandei, Sue
diei au fost eliminate în semifinale, ex
primă caracterul de elită al concursu
lui. Lotul nostru din care nu lipsesc 
marele maestru Florin Gheorghiu, ma
eștrii internaționali Victor Cioeâltea, 
Theodor Ghițescu, Dumitru Ghizdavu, 
Doifl Drimer și alțl jucători de frunte 
ai țării, își pune la punct ultimele pre
parative sub conducerea antrenorilor dr. 
Octav Troianescu și ing. Liviu Tucă • 
DUPĂ încheierea întrecerii de la 
Bath echipa României se va opri la Pa
ris, urmînd să susțină un meci (dublu 
tur) cu reprezentativa Franței • MA
RELE MAESTRU Florin Gheorghiu va 
pleca de la Paris direct la Brasilia, 
unde va participa la turneul Interzonal 
din cadrul campionatului mondial. Con
cursul sud-ameriean urmează să stabi
lească pe ceilalți trei concurenți care, 
alături de Spasski, Petrosian (calificați 
direct), Kercinoi, Karpov și Byrne (ca
lificați în „interzonalul" de la Lenin
grad) , vor începe suita de meciuri di
recte pentru desemnarea șalangerului o- 
flcial al lui Bobby Fischer,

ÎNOT. în bazinul asociației sportive 
Industria linii (33 m), din Timișoara, s-a 
desfășurat timp de două zile un con
curs de înot dotat cu „Cupa Timiș”. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate : 
100 m spate (b) : H. Habetler 1:10,8 ; 
100 m liber (f) : Luda Nanu 
100 m liber (b) : Horvath 61,6 ; 
delfin (f) : Karin Parutsch 1:17,4 
delfin (b) ”
liber (f) : .
spate (f) : K. Parutsch 
bras (f) : Lucia Nanu

TIR Mîine începe tn Capitală, pe 
poligonul Tunari, o importantă compe
tiție cu caracter republican, „Cupa spe
ranțelor**,  care va reuni la startul pro
belor numeroși trăgători tineri, pînă la 
25 de ani, din întreaga țară. Sînt prevă
zute probe la toate armele, inclusiv cele 
cu aer comprimat și de vînătoare. In
teresul pentru întreceri este deosebit 
de mare, fapt dovedit prin aceea că 
pînă maiȚi seara pe listele de înscrieri 
se aflau peste 200 de sportivi. Cele mai 
populate probe vor fi cele de armă 
standard — 103 concurenți la 60 focuri 
culcat și 93 la 3X20 focuri. Vor evolua 
pe „Tunari” în cele trei zile de concura 
numeroși țintași talentați, cum sînt, D. 
Lucache (Iași) V. Stancu (Ploiești), Va- 
silica Manea (Focșani), A'iia Buțu, Gh. 
Adam,, Gh. Barbu (București) și alții. 
Un plus de atractivitate va conferi în
trecerilor de talere participarea, in afa
ră de concurs, a unor componenți al lo
tului național de seniori, care peste cî
teva zile vor concura la Balcaniada da 
la Istanbul. Printre aceștia vom cita pe 
Gh. Sencovici la skeet, I. Dumitrescu 
și Șt. Popovic! — la trap. în programul 
primei zile : armă standard (60 f culcat 
băieți și 3X20 f fete), pistol liber și 
pușcă cu aer comprimat băieți. între
cerile încep la ora 8,30. • DINAMO
BUCUREȘTI a participat recent, la 
Plsen, la o întîlnire amicală cu forma
ția cehoslovacă Ruda Hvezda. O serie 
de trăgători dinamoviști au avut o com
portare foarte bună, ca de pildă, Mariana 
Feodot — locul I la armă standard 60 f 
culcat cu 594 p și 3X20 f cu 565 p, Dan 
Iuga cîștigător la pistol liber cu 555 
Anișoara Matei — ocupanta locului I la 
pistol sport cu 581 p și Ștefan Caban — 
cel mai bun la armă liberă 120 f cu 
1151 p. Foarte bine s-a comportat și 
juniorul Sorin Cucu, care la cele două 
probe le armă standard a ieșit pe locul 
I — 588 p (record personal) la 60 f culcat 
și 554 p Ia 3X20. Proba de pistol viteză 
a revenit cehoslovacului V. Hurt cu 
594 p (M. Roșea — locul II CU 593 p, 
D. Iuga — locul iv CU 585 p). Tot CU 
victoria gazdelor s-a încheiat și întrece
rea de pistol calibru mare — J. Helus 
— 584 p.

TURNEULUI DE LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)zr"

cat. 52 kg (în 1970) Aii Riza, I- 
brahim Șahi, vicecampion european 
în 1972 la cat. 62 kg și Seify Ylmaz, 
medaliat cu bronz la J.O. de la 
Munchen. Din delegația R.D. Ger- • 
mane se disting Schottmeistter 
(fost campion european la 90 kg), 
Nietscke și Mobius, medaliați, la 
campionatele europene. De aseme
nea, vor fi prezenți maghiarii 
Klinga (57 kg), Gali (52 kg) 
Csatari (+100 kg), medaliați 
bronz la ultima ediție a J.O.

Dintre concurenții la greco-ro- 
tnane se detașează Schmidt și He- 
uOr (R.D.G.), situați deseori prin
tre fruntașii marilor competiții in
ternaționale, maghiarii Doncses

: II. Habetler 1:20,2 ;
Karin Parutțsch 1:17,4 

1:13,0 ; 
1:34,5.

BASCHET Au fost stabilite

m 
m 
m 
m 
m

POPICE 
tămînl se 
trecerj ale 
în prima categorie a țării. 
știe, Voința Ploiești șl 
au reușit să promoveze 
(feminină), urmînd ca

acestei făp- 
ultimela în
de calificare 
După cum go 

Voința Galați 
în seria Sud 
pentru seria 

Nord sâ se întîlnească sîmbătă și du
minică, pe arena Rulmentul din Brașov, 
echipele I. C. Oradea, Voința Blaj, 
Vohița Baia Mare, Dermaganț Tg. Mu
reș, C.F.R. Tg. Mureș și Carpați Mîrșa. 
In actul final al disputelor masculine 
își vor disputa întîietatea următoarele 
sexțeturi (pentru seria Sud) — Construc
torul Constanța, Rafinăria Teleajen, Da
cia Ploiești, Frigul București, Nicolina 
Iași și Voința Giurgiu ; (pentru seria 
Nord) — Progresul Timișoara, Teba A- 
rad, Industria sîrmei C. Turzil, Minaur 
Baia Mare, Voința Aiud' și Flacăra Bra
șov. întrecerile ’decisive vor avea loc 
între 29 iunie — 1 iulie pe arena Nep- 
tun din Mangalia Nord și, respectiv, pe 
pistele sălii Rafinăriei Teleajen din Plo
iești. Primele două echipe din clasamen
tul fiecărei grupe vor activa în viitorul 
campionat divizionar. © LA GALAȚI, 
cunoscuta echipă divizionară Construc
torul din localitate, actuala campioană 
a țării, va întîlni puternica formație 
masculină din prima ligă a R. D. Ger
mane, B.S.G. Sangerhausen. Sîmbătă va 
avea loc meciul pe echipe, iar duminică 
se va desfășura un turneu individual. 
© DUPĂ CE A ÎNVINS pe teren pro
priu reprezentativa feminină a țârii 
noastre, echipa lugoslavjei a obținut o 
nouă victorie în deplasare, întrecînd Ia 
Bautzen selecționata R. D. Germane cu 
2 444 — 2 386 p.d. în confruntarea mas
culină, au cLștigat gazdele cu 5 302—5 221 
p. d. • ORAȘUL BRAȘOV se va îm
bogăți, în curind, cu încă o arenă de 
popice, aparținînd asociației sportive 
Carpați. în prezent se lucrează la tur
narea pistelor.

La sftrșltul 
vor desfășura 
campionatului

___. ___ .. orașe
le gazdă pentru turneele finale ale cri
teriilor naționale rezervate juniorilor 
cat. a II-a (4—3 iulie) și copiilor (20—25 
iulie) : Piatra Neamț (băieții). Ploiești 
(fetele) la prima categorie, Tg. Mureș 
(băieții) și Satu Mare (fetele) la a doua 
categorie » LA IAȘI, în Sala sporturi
lor. s-a disputat timp de patru zile un 
turneu internațional de juniori organizat 
de C.S.M. Pe primul loc s-a clasat se
lecționata Varșoviei, urmată de Șc. sp. 
Constanța. C.S.M. Iași. Șc. sp. Unirea 
Iași și Șc. sp. Botoșani. Cele mai multe 
puncte — 122 — au fost înscrise de Lea- 
hu (Șc. sp. Unirea) 0 ÎN ACESTE ZILE 
se desfășoară, la Snagov, lucrările 
cursului organizat pentru antrenorii echi
pelor din divizia școlară și de juniori, 
Participant asistă la prezentarea unor 
referate cuprinzînd probleme actuale ale 
activității de pregătire cu juniorii și co
piii, discută variatele aspecte ale me
todicii antrenamentelor, iar duminică vor 
da un'examen constind 
scrisă.MOTOCROSISTUL ȘTEFAN CHIȚU 

POATE ASPIRA LA LOCUL I ÎN „CUPA DUNĂRII
dintr-o lucrare

MODELISM Timp 
baza nautică „Mureșul**  
a găzduit finala campionatului republi
cam de navomedele. La această intere
santă întrecere, care s-a bucurat de un 
frumos succes au participat 80 de con
curenți din 14 orașe. Evolițînd la un 
bun nivel navomodeliștii din Petroșani 
și Galați au dominat disputele. Cam
pionii : HIDROGLISOARE ; clasa A 1 
(seniori) : Leontin Ciortan (Jiul Petro
șani) 97,4 p ; clasa A 2 : L. Ciortan 
(Jiul) 88,3 ; clasa A3: Fr. Boloni 
(Voința Tg. Mureș) 78 p ; AEROGLISOA- 
RE : clasa B 1 (seniori) : Ștefan Pop 
(Jiul Petroșani) 99 p ; clasa B 1 (juni
ori) : Nicolae Deak (Cimentul Turda) 
98,8 p ; PROPULSATE : clasa E H (se
niori) : P. Covaci (Vagonul Arad) 78,4 p; 
clasa E H (juniori) : I. Pană (C.S.U. Ga
lați) 93,6 p ; clasa E K. (seniori) : C. 
Botez (C.S.U Galați) 70,3 p ; juniori ; 
G. Harisîa (C.S.U. Galați) 70,3 p ; clasa 
E X (seniori) : Gh. Anghel (C.S.U. Ga
lați) 68,2 p ; juniori ~ "
nic club Buc.) 71 p 
clasa 
(Jiul) 
(Jiul) 
uiui) ,,,, rx.
(Jiul) 94,2 p ; clasa F 3 (seniori) : Fr. 
Csasar (Jiul) 99 p ; juniori : C. Tiberiu 
(Jiul) 97,4 p ; clasa F 2 A : A. Hel
muth (Timișoara) 100 p ; clawa F 1 
(1 kg) : Fr. Csasar (Jiul) 97,1 p ; clasa 
F 1 (500 gr) : Fr. Csasar (Jiul) 80,9 p.

de patru zile, 
din Tg. Mureș66(locul III la J.O.) și Sereș, precum 

și formația completă a Uniunii So
vietice.

Reuniunea inaugurală va înce
pe la ora 11. Datorită numărului 
mare de participanți la întreceri, 
care se vor disputa concomitent la 
ambele stiluri, în primele două zile 
concursul se va desfășura atît di
mineața, cit și după-amiază, de la 
ora 17.

Deschiderea festivă a turneului 
internațional va avea loc joi, de la 
ora 17, iar la ora 17,30 se vor con
tinua meciurile din tururile 
minare ce încept dimineața. 
tr-o hotărîre a Biroului F.R. 
se permite tuturor elevilor 
reșteni intrarea gratuită la 
mare concurs internațional.

manșă Și a trebuit să recupereze 
terenul pierdut, iar Paul Filipescu, 
dacă va continua să se pregătească 
cu aceeași conștiinciozitate, se anun
ță un motociclist de nădejde pentru 
echipa națională. Antrenorul — Otto 
Ștefani — 
cile, bun 
mecanic.

După un 
(cel oficial 
la organizatori). Ștefan Chițu 
cehoslovacul Carol Lajko conduc 
după două etape — la individual 
cite 27 p, fiind urmați de maghiarul 
L. Kiss cu 30 p și Aclam Crisbai cu 
33 p. Pe echipe situația se prezintă 
astfel î 1. Cehoslovacia 30 p, 2. 
ROMANIA 22 p, 3. Bulgaria 20 p. Și 
acum iată toate locurile ocupate de 
reprezentanții noștri în etapa a doua 
a „Cupei Dunării" : 2. Șt Chițu 10 
p... 7. A. Crisbai 17 p... 11. P. Fili
pescu 24 p... 10. M. Banu 32 d.

Csasar

Traian IOANITESCU

calm în momentele difi- 
îndrumător și priceput

clasament stabilit' de noi 
nu ne-a parvenit încă de 

Și
CU

(Urmare din pag. 1)

D. Sclipei (Teh- 
TELEGHIDATE : 
Frideric

5 cmc : Leontin Ciortan
15 cmc : Dorin Tamaș 

clasa F 3 V : Fr. Csasar

și 
cu

preli- 
Prtn- 

Lupte 
bucu- 
acest

se crede cumva că adversarii au, 
avut o valoare mult inferioară iii 
comparație cu a luptătorilor români, 
consider necesar să precizez că unii 
dintre cei ce și-au disputat întâie
tatea Ia întrecerile de la Madrid au

CLASAMENTUL FINAL 
PE NAȚIUNI...

i

■

£

1. ROMÂNIA 59 p, 2. Vene
zuela 30,5 p, 3. Franța 28 p, 4. 
Italia 27,5 p, 5. Spania 21,5 p, 
6. Elveția 16 p, 7. Argentina 7 p.

++.(..
...Șl PE MEDALII

1. ROMÂNIA (9 — aur, 
argint, 0 — bronz) ; 2. 
ția (1,0,1); 3. Italia (0,3,2);' 
4. Venezuela (0. 3, 2) ; 5. Franța 
(0,2,3) ; 6. Spaniq (0, 1,1)

Argentina (0, 0, 1 j.

1 rfeS 
Elve-

J.O. de la Munchen (întrecut acum 
la puncte de tânărul Grigore Con- 
drad), Andre Bouchoule (Franța), 
Jimmy Mărtinentti (Elveția), Loren
zo Santana (Spania) ș.a. sînt de mult 
cunoscuți în arena internațională.

Referindu-se la comportarea spor
tivilor români, dl. Rene Aurine 
(Franța), președintele comisiei de ar
bitraj a Federației internaționale de 
lupte, a apreciat în termeni elogioși 
succesul pe caro ei l-au repurtat în 
finalul competiției, cucerind frumo
sul trofeu. Totodată, el a remarcat 
nivelul tehnic al acestor întreceri, 
la care și-au adus contribuția, in 
primul rînd, luptătorii din echipa 
României. De altfel, marca majori
tate a partidelor pe care le-au sus
ținut Ia ediția inaugurală a Cupei 
țărilor latine1’ au fost ciștigate de 
reprezentanții României înainte de 
limită;

Ziarele care au apărut luni dimi
neața la Madrjd au acprdat spații 
mari victoriilor repurtate de luptă
torii țOmâni, învingători detașați in 
ciasanîentele pe categorii și în cele 
pe echipe. Fotografiile multora din
tre sportivii noștri im însoțit co- 
hieptariite ziariștilor spanioli.

In sfîrșit, mai trebuie să mențio
nez și faptul că arbitrajele au fost 
excelențe. Și, printre cavalerii flu- 
ieiului remarcați se afla și românul

HALTERE Orașul Constanța va ft 
din nou gazda unei mari competiții da 
haltere. Intre 13 și 15 Iulie, In orașul 
de pe litoral, se va organiza „Cupa Du
nării» pentru juniori. Este o întrecere 
de mare anvergură, avînd în vedere nu
mărul țărilor participante șl valoarea 
concurențelor : Ungaria, Bulgaria, Aus
tria, Cehoslovacia, R. F. Germania șt 
România. De menționat că la juniori, 
întrecerile se desfășoară Ia 7 categorii) 
în loc de 9, cîte sînt la seniori : cocoși 
pană, ușoară, semimijlocie mijlocie, se. 
mlgrea șl grea. Printre concurenții ro
mâni prezenți la start se vor număra 
Vasile Daniel, Ștefan Kreicik și alțl ti
neri talentațL

Preparativele scrinurilor români pentru C. M. din Suedia

FLORETIȘTII Șl SABRERII, INTRE POSIBILITĂȚI Șl ASPIRAȚII

participat și ld competițiile de am-
: yergură — Jocuri Olimpice, campiii- ,

nate mondiale și europene — si nu
puțini s-au aflat printre fruntași.
Bunăoară, italianul Giuseppe Rog- iv...
nani a cucerit medalia de bronz la Constantin Popescu".

Campionul țării la clasa 250 cmc, Ștefan Chițu, se află printre principalii 
animatori ai actualei ediții a „Cupei

Din prima etapă a competiției in
ternaționale de motocros, dotată cu 
trofeul „Cupa Dunării", cînd echipa 
noastră națională a ocupat locul se
cund în clasamentul pe națiuni, în 
urma puternicei formații a Ceho
slovaciei, alergătorii români s-au nu
mărat printre animatorii 
dunărene. Ștefan Chițu, 
echipei, Adam Crisbai, Paul Filipes- 
cu și Mihai Bariu au reușit să men
țină poziția cucerită în disputa pe 
reprezentative de țări și în etapa a 
c|oua. De asemenea, fostul campion 
balcanic, cîmpineanul Ștefan Chițu 
a urcat pe podiumul premialilor, 
ocupînd locul doi în clasamentul in
dividual al concursului de la Per- 
nik. Rezultatele parțiale se cunosc. 
Ieri dimineață, cînd delegația noas
tră s-a reîntors în Capitală, am 
aflat noi amănunte interesante des-

întrecerii 
căpitanul

Dunării“

NOTĂ

€ÎNI> MUNCA 
DE EDUCAȚIE 

ESTE IGNORATĂ...
Am promis cititorilor noștri că vom 

reveni cu amănunte asupra modulul In 
+ care s-a desfășurat meciul de rugby de 

divizia A dintre echipele C.S.M. Sucea
va și Vulcan București, în care au fost 
Încălcate grav legile sportivității.

Prof. Ovidiu Marcu, secretar general 
>■ al federației, care a purtat discuții, ul- 
. terior, cu factori sportivi din Suceava, 

a ajuns la următoarea concluzie : „Inci
dentul a pornit din teren fiind provocat 
de căpitanul echipei locale, Solcanu. La 
un moment dat, acesta l-a lovit pe ju
cătorul Pîrvu de la Vulcan care a ripos
tat. Arbitrul Petre lonescu i.a eliminat 
din joc».

O măsură prefect justificată, destina
tă să liniștească spiritele. „Dar — pre
cizează prof. 'Marcu — incidentele au 
continuat, tonul dîndu-1 jucătorii echi
pei gazdă și în special Gașpar și Ma.

, xim. Mai mult, o serie de spectatori au 
escaladat gardul care imprejmuiește te
renul, lovindu-1 pe jucătorii oaspeți. 
Printre acești spectatori s-au aflat și 
doi jucători de la C.S.M. Suceava, care 
n-au fost folosiți în această partidă, 
Guriță și Sava...“.

O altă precizare ne-a făcut-o prof. 
Valeriu Irimescu, antrenorul federal, 
prezent și el la Suceava pentru recon
stituirea filmului incidentelor : „La Jn- 

’ ehierea meciului, arbitrul însoțit de an
trenorul echipei locale, Alexandru Ștefu 
— a plecat către cabină. In drum, însă, 
pe un culoar, mal mulți spectatori l-au 
huiduit și în cele din urmă l-au bruscat, 
fără ca personalul de ordine să intervi
nă».

Acestea stat faptele. Notăm, fn plus,

Arbitrul 1 — Sint emoționat pînă la lacrimi! Nu mă așteptam să fiu pur
tat pe brațe pînă la vestiar!

amănuntele că NIMENI din partea con
ducerii C.J.E.F.S., a clubului sau a sec- 
,ției de rugby n-a fost prezent la meci, 
că nu există o preocupare față de mun- 
Ca de educație cu sportivii acestei sec
ții; Antrenorul Ștefu se limitează la a- 
tribuțiile sale de tehnician. Și lată unde 
s-a ajuns !

De bună seamă că cei vinovați își 
vor primi pedeapsa. Păcat, însă, că u- 
nele conduceri de cluburi și secții nu 
caută să sprijine pe toate căile efor
turile federației de resort, menite să 
relanseze rUgbyul nostru. Or, un aseme. 
nea sprijin trebuie pornit de la mun
ca de educație, de la instaurarea unui 
spirit de disciplină in secții, de la corec
titudine pe teren, respectul adversaru
lui șl a principiului elementar în orice 
Întrecere sportivă, drept care cel mai 
bun învinge. Toate acestea, iată, sint 
lucruri străine pentru unii jucători de

Desen de Al. CLENCIU
Ia C.S.M. Suceava, care n-au ajuns să 
înțeleagă că victoria nu se poate cuceri 
cu presiuni și insulte, cu bruscări la 
adresa arbitrilor și jucătorilor adverși. 
Practic, asemenea Indivizi — pseudo- 
sportivi — se autoexclud din mișcarea 
noastră sportivă !

T. BRĂDEȚEANU
Tinmd seama de cele petrecute 

la Suceava, torul de resort a luat ur
mătoarele măsuri disciplinare :

0 jucătorii Ion Sava și Constantin 
Guriță au fost excluși din viața spor
tivă ;

• jucătorii Vasile Solcanu și Alexan
dru Gașpar au fost suspendați pe toată 
perioada turului campionatului 1973/1574;
• jucătorul Constantin Maxim a fost 

suspendat pe 4 etape ;
• s-a dat un ultim avertisment jucă

torilor Diac o1! iu, Panainte §1 Senjc.

Foto : Șt. CIOTLOȘ 

pre întrecerile desfășurate pe tra
seul da la Pernik (situat la circa 30 
km de Sofia), pe care ne grăbim să 
le aducem ia cunoștința iubitorilor 
acestui sport.

— Principalii noștri adversari, 
ne-a spus la începutul discuției Gh. 
Didescu, conducătorul delegației 
noastre — au fost motocicliștii ceho
slovaci, caro la ora actuală benefi
ciază de cele mai moderne mașini 
de concurs. Fiind un traseu extrem 
de dificil, cu multe denivelări, plin 
dc praf, posesorii motocicletelor cu 
5—6 trepte de schimbare a vitezelor 
au fost avantajați. Ai noștri au avut 
mașini doar cu 4 trepte și, din 
această cauză, locul II ocupat de 
Ștefan Chițu crește în valoare. Cîm
pineanul poate aspira la trofeul pus 
în joc, pentru că este un motocro- 
sist de clasă internațională, un bun 
tehnician, tenace și prudent cînd 
este cazul. El a ocupat locurile 6 și, 
respectiv. 4 în cele două manșe, in 
care au luat startul 24 de concurenți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Ungaria și România.

— Cum s-au comportat colegii lui 
Ștefan Chițu?

— Adam Crisbai a evoluat în nota 
lui obișnuită, adică bine. Mihai Ra
rii, care la acomodare s-a arătat a 
fi cel mai în vervă, a avut o defec
țiune stupidă la carburator în prima

Mai bine de 20 de mușchetari 
(lotul de scrimă al României) au 
efectuat la Poiana Brașov, un ultim 
test în vederea Campionatelor mon
diale, găzduite anul acesta în Sue
dia, la Goteborg.

A fost, așa cum remarcă antre
norii, un test destul de edificator, 
care a reușit să răspundă la multe 
din semnele de întrebare ivite la 
capătul unui sezon competițional 
intern și internațional cu unele reu
șite, dar și cu cîteva evoluții sub 
așteptări. Avem în vedere în special 
comportarea floretiștilor la Turneul 
internațional de la Sofia, din luna 
mai, cu mult sub posibilitățile 
cunoscute. A venit apoi ~ 
Giovanini, de la Bologna, 
spre satisfacția iubitorilor 
cu armele albe, floretiștii 
și mai ales trăgătorul nr. 1 
tă probă, Mihai Țiu, s-au 
la înălțimea așteptărilor, 
iată, testul de pregătire de la Poia
na Brașov a făcut lumină, oferind 
antrenorilor posibilitatea de a apre
cia mai bine valoarea trăgătorilor 
noștri fruntași.

★
Ne vom referi în rîndurile de față 

la floretiști și sabreri, fiindcă vor 
fi primii sportivi care vor intra în 
„focul11 asalturilor C.M.

lor
Trofeul 

unde — 
sportului 

români, 
la aceas- 
prezentat 

Acum,

IMIHAI ȚIU DAN IRIMICIUCDAN IRIMICIUC

DUMINICA. PE DUNĂRE...
Duminică, pe Dunăre, în zona ora

șului Drobeta Turnu Severin se va 
desfășura cea de a doua ediție a con
cursului de pescuit staționar Bucu
rești — Belgrad, întrecere inițiată în 
cinstea realizării sistemului hidro
energetic și de navigație de la Por
țile de Fier.

Reprezentativa Bucureștiului este 
compusă din cei mai buni zece pes
cari sportivi bucureșteni, selecționați 
în patru concursuri : V. Fleșeri, Gh. 
Timoleon, I. Pană, P. Diaconu, V. Is
pas, Victor Simlon, Gh. Iana, I. 
Gheorghiu, N. Enache șl Alfons Ca- 
bat

Prima ediție a acestei întreceri s-a 
desfășurat la Kladova (R.S.F. Iugos
lavia) și a fost cîștigată de repre
zentativa României, atît pe echipe, 
cît și la individual.

CONCURS DE PESCUIT 
STAȚIONAR

Asociațla vînătorilor șl pescarilor 
sportivi Dinamo din Capitală orga-

•eș:

nizează, In zilele de 1 și 15 iulie a.c., 
concursuri de pescuit staționar, în 
vederea formării echipei reprezenta
tive a asociației pentru viitoarele 
concursuri interasociații sau a con
cursului republican de pescuit sta
ționar. Acest concurs de selecție este 
deschis tuturor membrilor 'asociației 
Dinamo

vinAtori colective

Asociațiile vînătorilor și pescarilor 
sportivi din sectoarele Capitalei or- 
gani?ează duminică vînători colective 
de combatere a răpitoarelor în pădu
rile : Brănești, Cervenia, Cernica, 
Buliga, Cărulești, Sălcioara, Ciocă
nești, Ileana, Dragomirești, Rîioasa, 
Măriuța, Bolintin, Vîrtoapele, Boan- 
ca, Tunari, Vadul-Lat și Cocora.

înscrierea pe listele de participare 
și informații suplimentare — la se
diile asociațiilor, pînă vineri, ore
le 20. ,

Cum am subliniat la început, flo- 
retiștii oferă o altă bază de discuție 
în ceea ce privește posibilitățile 
lor. Mihai Țiu, mai ales. Și-a îmbu
nătățit mult rezistența, coerența în 
acțiuni, claritatea în lovituri. Ră- 
mîne, la această oră, floretistul nos
tru nr. 1, capabil să aducă un sub
stanțial aport în meciurile pe echipe, 
totodată să aspire, la fel ca și anul 
trecut, la J.O. de la Munchen, la un 
loc în finala turneului individual.

Țiu este secondat, mai ferm ca 
altă dată, de Ștefan Ardeleanu. Fos
tul campion mondial de tineret de 
la Viena a făcut progrese vizibile, 
îndeosebi în privința deriziunii in 
acțiuni, a finalității. Este un trăgă
tor care nu și-a spus ultimul cuvînt 
într-o mare competiție la nivelul 
seniorilor. Acum iată, i se ivește 
ocazia. Și Ardeleanu, cu calitățile 
sale fizice excepționale, cu inteli
gența sa nativă, ne poate oferi la 
Goteborg, mari satisfacții.

Apare mai edificatoare și evolu
ția celorlalți floretiști : Constantin 
Niculescu, Tudor Petruș și Aurel 
Ștefan : tehnică îmbunătățită, ma
turitate tactică în creștere. Nicules
cu, în plus, și-a sporit încrederea 
în propriile-i forțe, și-a conturat 
mai mult personalitatea. în scrimă, 
într-un sport individual, acest as
pect este adesea definitoriu în cris
talizarea succeselor.

în cazul sabrerilor, este evident 
că Dan Irimiciuc — pe linia com
portărilor din acest an, a succese
lor din U.R.S.S. și Franța ~ n-ar

trebui să lipsească din finala C.M. 
Sigur, ne-a mărturisit-o, este și do
rința sa. Și toate preparativele din 
ultima vreme vizează o asemenea 
performanță. Atu-uri : o viteză de 
execuție cum nu are NICI UN tră
gător din lume la această probă, 
dar totodată o mare mobilitate psi
hică. Antrenorul Dumitru Mustață 
a căutat să-i imprime ceva din ca
litățile marilor adversari, Sidiak și 
Maftei și anume, o mai mare stăpî- 
nire de sine. Irimiciuc poate și tre
buie să se autodepășească la acest 
capitol al pregătirii volitive.

Progrese vizibile există în cazul 
tuturor celorlalți sabreri, Dan Po
pescu (o copie 
multe privințe), 
(sobru și sigur 
Marin (care s-a 
nul acesta) și George Culcea 
veritabil om de echipă).

a lui Irimiciuc, în 
Alexandru Nilcă 

pe lamă), Cornel 
maturizat vizibil a- 

(un

*

federal Vasile Chelaru 
că floreta românească 
perioadei de tranziție

Antrenorul 
este convins 
— în pofida 
spre omogenizare în care se află — 
va sta mult mai în față decît Ia 
J.O., în timp ce la sabie, Irimiciuc 
are toate calitățile pentru a fi fina
list. Iar echipa de sabie a țării 
noastre, cu lotul valoros de care 
dispune, se poate angaja într-o dis
pută directă pentru o medalie.

. Sînt previziuni care exprimă po
sibilitățile reale ale trăgătorilor ro
mâni la aceste probe.

Tiberiu STAMA z
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ia st ir fitul săptăminii, pe „Tineretului “

FINALELE MUNICIPALE ALE
„SAPTAMINII SPORTURILOR OLIMPICE"’

Puse oarecum in umbră de am
plele manifestări prilejuite de inau
gurarea Clubului sportiv munici
pal București și de alte acțiuni de 
masă, întrecerile preliminare ale 
„Săptămînii sporturilor olimpice" 
au cunoscut — totuși — un succes 
remarcabil, pe care îl subliniem. 
Astfel, cele două competiții adre
sate elevilor — „Cupa București" 
(pentru clasele III—IV și V—VI, la 
fete și băieți) șl „Cupa școlarul" 
(pentru clasele VII și VIII) — au 
reunit, în turneele de baschet, 
handbal și fotbal 146 de echipe 
(peste 1500 de copii), cifră nota
bilă, dacă ținem seama că ne a- 
flăm în plină perioadă de vacanță 
și de tabere.

întrecerile au fost frumoase și 
interesante, dînd cîștig de cauză 
următoarelor formații :

„CUPA BUCUREȘTI" : Baschet, 
cl. III—IV; Școala generală 21 
(fete), Școala generală 50 (b), V—VI 
Școala generală 69 și Liceul Spiru 
Haret: Handbal, ci. III—IV
Școala generală 60 și Școala ge-

M2TIW 0 SPORTIVE DE MASA
NOI ÎNTRECERI PENTRU 

POSESORII DE PATINE CU 
ROTILE

Pentru sutele de tineri amatori 
de patinaj și role, sîmbătă după- 
amiază, începînd de la ora 17, clu
bul sportiv Constructorul organi 
zează noi întreceri. Disputele au 
fost programate pe aleile din preaj
ma Circului de Stat, înscrierile 
concurenților urmînd să se facă 
la locul de start,

ZI PLINĂ LA C.P.B.

Și duminică, asociația sportivă 
„Combinatul Poligrafic București" 
a avut zi plină, cu o bogată activi
tate competițională de masă. Așa 
cum șe intîmplă ori de cite ori 
timpul este prielnic, s-au organi
zat pe terenurile de sport și la ba
zinul amenajat pe malul lacului 
Băneasa, întreceri pentru salaria- 
ții combinatului, a membrilor lor 
de familie și a invitaților acestora, 
prezenți la ștrand.

La înot, concursul 
pe serii, în cadrul a 
rii: pînă la 17 ani și 
Amatpri să-și măsoare forțele s-au 
găsit suficienți: 42 la prima cate
gorie, 91 la cea „mare".

Pe terenurile de fotbal, volei și

s-a desfășurat 
două catego- 
peste 17 ani.

SPORTUL SĂTESC ÎN JUDEȚUL ILFOV
(Urmare din pag. 1) 

situat în- 
natura- 

de afiș: 
rcprezen-

de la 
pună

nerală 152; cl. V—VI, Școala gene
rală 194 și Școala generală 56; 
Volei, cl. V—Vi: Școala generală 
142 și Școala generală 119; Fotbal, 
cl. III—IV; Școala generală 200, 
cl. V—VI. Școala generală 178. 
„CUPA ȘCOLARUL"; Școala ge
nerală 69 (f) și Școala generală 49, 
la baschet, Școala generală 202 și 
Școala generală 192, la handbal, 
Școala generală 114 șl Școala ge
nerală 142, la volei. Liceul Mihai 
Viteazul, Ia fotbal.

Din păcate, o serie de unități nu 
s-au prezentat la întreceri. în a- 
ceastă situație s-au aflat școlile 
generale 31 (prof. Rodica Roșea), 
169 (Georgeta Gogiltan), 151 (Eu
genia Georgescu), la baschet, 96 
(N. Petcu), 25 (I. Fareaș), 174 (A. 
Crețu), la fotba.l, 32 (J. Caracaș). 
6 (A. Curticeanu), 10 (Ileana Dulău), 
26 (Margareta Petrișor), 111 (Euge
nia Dumitru), la handbal, în „Cu
pa București", Școlile generale 32 
(J. Caracaș). 40 (M. Galeriu), 141 
(J. Giurgiu), 19 (L. Oros), 169
(Georgeta Gogiltan), 152 (Silvia 

mesei
re-

tenis de cîmp a rost de asemenea 
animație, întrecerile încheindu-se 
cu următoarele rezultate: Fotbal: 
Secția administrativ — Secția ze
țărie 1—0 (0—0); Volei: Pagina
ție—Tifdruc 3—1; Tenis de cîmp; 
Secția legătorie de artă — Secția 
fotocolor 4—1.

Spectatorii aflați în jurul 
de tenis au aplaudat victoria 
prezentanților Secției linotipe, care 
au dispus de colegii lor de la Tif- 
druc cu 5—3. Gh. Mihai, de la „Li
notipe", a cîștigat toate jocurile 
susținute.
MOLDOVA NOUĂ: MINERII 

ÎN ÎNTRECERE
Consiliul județean Caraș-Severin 

al sindicatelor a luat inițiativa de 
a organiza pentru muncitorii din 
centrele miniere o competiție poli
sportivă, la fotbal, atletism, hand
bal și volei.

Acum, ciștigătorii din Bocșa, A- 
nina, Caransebeș, Șasea Montană, 
Moldova Nouă și alte localități s-au 
reunit peijtru a-și disputa 
acestei interesante competiții, 
venit la MoldoVa Nouă, locul 
desfășurare a finalelor, peste 
de sportivi învingători în faza 
asociație a „Cupei minerului".

Trofeul a revenit asociației spor
tive Minerul Moldova Nouă, vic

finala
Au
de

200
pe

cu formele 
de amplifi-

forma
și alte 
Ștefan 

Gîjîilă.
a-

extrem de ocupați, ba 
meciurilor, ba cu stația 
care, ba eu ordinea în rîndul spec
tatorilor, ba cu alcătuirea 
țiilor) reușim să „smulgem" 
amănunte de la profesorul 
Sotir și contabilul Nicolae

— Ce alte sporturi mai sînt 
greate, aici, la dv.?

— Nici nu știm cu ce să 
pem. Poate cu handbalul, 
sîntem campioni județeni la 
și avem 120 de practicanți? Cu șa
hul, voleiul, la care am obținut lo
cul III pe județ, sau cu oină, cu 
tenisul de masă? Mai avem și trei 
echipe de orientare turistică, cîțiva 
campioni județeni la atletism, o 
secție de ciclism și. bineînțeles, vreo 
30—40 de trîntași. Alegeți și dum
neavoastră...

N-am ales, dar a trebuit să no
tăm în cea mai mare grabă 
aceste „amănunte" pentru a 
scăpa nimic... Și pentru că tot am 
apelat la carnetul de notițe, să-i 
dăm, în continuare, cuvîntul și pen
tru alte noutății „Baza sportivă a 
fost amenajată în proporție de 75 la

înce- 
unde 

fete

toate 
nu

8 IULIE - TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPHES
De mîine începe vînzarea bilete

lor la tragerea excepțională Pro- 
noexpres din 8 iulie, tragere care 
se prezintă cu o bogată și atractivă 
listă de cîștiguri constînd din auto
turisme, excursii peste hotare și 
bani.

Se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S. 100“, excursii în 
R.D. Germană pe ruta : Berlin — 
Leipzig — Dresda și excursii în 
Austria, precum și cîștiguri în nu
merar de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii se vor efectua 5 extrageri 
de cite 8 numere din 45.

Participarea se face cu următoa
rele taxe; 3 Jei, 6 lei și 15 lei va- 
rianta, .

Popovici) în „Cupa școlarul". 
Să recunoaștem că lista este cam 
prea... lungă. O asemenea atitu
dine față de o competiție nu ono
rează un cadru didactic și pune 
în lumină nefavorabilă întreaga 
activitate a școlii. Să sperăm că 
se vor lua măsuri ca astfel de a- 
tltudini să dispară din sportul 
nostru școlar. Vacanța profesorilor . - . - cRe știm,

încheierii
începe la 1 iulie, după 
și nu din momentul 
cursurilor. Șă fie clar!

★

Vineri, sîmbătă șl 
pe stadionul Tineretului, 
loc finalele. In prima zi, 
remonia de deschidere, se vor des
fășura probele atletice ale triatlo- 
nului (alergare de viteză, săritură 
în lungime, aruncarea greutății), 
meciuri de fotbal și probe de tir. 
Sîmbătă vor intra în concurs echi
pele de volei și de handbal, urmînd 
ca duminică dimineața să aibă loc 
toate finalele.

duminică, 
vor avea 
după ce-

torioasă la fotbal și handbal, care a 
totalizat 30 de puncte. La atletism 
au dominat reprezentanții Oravi- 
ței, care au avut în Miorița Treista- 
ru și Doru Lungu cei mai buni 
concurenți, Tot la această discipli
nă s-au mai evidențiat Steluța Ma
tei și H. Friedmann (Bocșa).
D. GLAVAN — Coresp județean

MEDIAȘ: „CUPA DIANA" LA 
START!"

și salariatelor 
și instituțiile

în vederea atragerii unui număr 
cît mai mare de tinere în practica
rea exercițiilor fizice și sportului, 
ca și pentru a asigura continuitatea 
acestei activități, Comisia de femei 
de pe lingă Consiliul popular mu
nicipal Mediaș, în colaborare cu 
organizația sportivă locală, iniția
ză o competiție de durată, „Cupa 
Diana". Ea se adresează, în princi
pal, muncitoarelor 
din întreprinderile 
orașului, dar este deschisă și ele
velor care vor dori să ia parte. în
trecerile se vor desfășura la patru 
ramuri de sport (atletism, handbal, 
volei și orientare turistică), 
eșalonată pe distanțe a 
finale programate la 
brie.

Startul festiv se va
Ilie IONESCU, coresp. județean 

fiind
3 luni, cu
23 septem-

da sîmbătă.

I

îjucători legitimați, 
ferme discipline 

în 
duminicilor cultural-sporti- 
oaspeți din comunele înve- 

Bulbucata, Iepurești, Butu- 
Naipu..."

I
I

sută prin muncă voluntară; a în
ceput construcția unui teren de vo
lei și a altuia de tenis de cînip; 
imediat după apariția Hotărîrii Ple
narei, s-a lansat o chemare la în
trecere către toate comunele din 
județ pentru întreținerea bazelor 
sportive, cooptarea de noi membri, 
formarea de 
menținerea unei 
în timpul întrecerilor; deseori 
cadrul 
ve. vin 
cinate 
rugeni,

Și așa, fără să ne dăm seama, am 
petrecut la Mihăilești vreo șase 
ore. Ne-am despărțit de plăcutele 
noastre gazde după ce luaserăm cu
noștință de o carte de vizită spor
tivă cu adevărat deosebită. O car
te de vizită care rivalizează cu ale 
unor asociații sportive puternice de 
la orașe, o carte de vizită care ne-a 
convins, o dată în plus, că — pe 
zi ce trece — sportul și educația fi
zică intră tot mai mult între preo
cupările zilnice, majore, ale lumii 
satelor.

I
I
I
I
I

NUMERELE EXTRASE
I.A TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 27 IUNIE 1973

FOND GENERAL DE 
1.632.082 lei

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

PREMII i

5 35 28 20
44 10 15 34

I : 32 23 
a II-a i 2
ia acest concurs se 

la 
iar 
la

Plata premiilor
în Capitală începînd de 
pînă la 11 august 1973, 
începînd aproximativ de 
pînă la 11 august 1973, in-

va face
5 iulie,
în țară
9 iulie
clusiv.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 22 IUNIE 1973

EXTRAGEREA I : Cat. 1 ! 2 va
riante (25%) a 97.987 lei șl 3 varian
te (10’ft) a 39.195 lei ; cat. 2i 7 vari
ante (10Va) a 9.412 lei ; cat. 31 9.65

I
I
I

că nu au cum să-și mai 
sensul, puțini fiind aceia 
ei și dinamoviștii bucu-

I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Pasionantul final al celei de a 
55-a ediții a campionatului republi
can a spulberat, așadar, cel mai 
frumos vis al fotbaliștilor de la 
Universitatea Craiova, aducîndu-le 
în schimbul mult rîvnitelor medalii 
de aur, argintul locului doi, în 
ierarhia celor mai bune echipe ale 
țării. în acest fel, lăudabila tentati
vă a elevilor 
năianu de a 
primul titlu 
națională, de 
performanța 
în urmă cu 
Craiova, a eșuat. Și 
moment în care căile victoriei finale 
păreau 
schimbe 
(printre 
reșteni, bineînțeles) care se mai în- 
doiău, înaintea ultimelor secvențe 
competiționale, de succesul studen
ților olteni.

Dar titlul nu a luat drumul Cra- 
iovei, așa cum dădeau de înțeles 
calculele hîrtiei, așa cum sperau 
entuziaștii susținători ai formației 
craiovene și cum, de fapt, se anga
jaseră jucătorii acesteia în vara a- 
nului 1972. Atunci, în pragul noului 
campionat, antrenorul Constantin 
Cernăianu spunea — bazîndu-se pe

■ elemente obiective de analiză a ra
portului de forțe șl apreciind cu lu
ciditate, dar și cu optimism, situația 
în perspectivă — că echipa sa, a- 
junsă într-un stadiu avansat de 
maturitate competițională și cu o 
pregătire de joc corespunzătoare, 
are prima șansă în lupta pentru 
titlu.

După primele șapte etape ale se
zonului de toamnă însă, Universi
tatea — avînd de suportat și efec
tele unor serioase solicitări, impu
se de participarea la Campionatele 
universitare europene — ocupa o 
poziție destul de modestă, în cea da 
a doua jumătate a clasamentului. 
Și se părea că afirmațiile antreno
rului Cernăianu vor rămîne nesus
ținute de fapte. Treptat însă, meca
nismul de ansamblu al formației, 
deși lipsit o bună perioadă de apor
tul lui Oblemenco și-a redobîndit 
și valorificat integral capacitatea 
funcțională, echipa reușind să în
cheie turul pe locul cinci, la numai 
trei puncte diferență de lider, fără 
să fi cuposcut înfrîngerea în ultime
le opt etape !

A venit apoi returul, cu promi
siunea unui pasionant duel, pentru 
supremație, Steaua—Dinamo. Din 
„plasa" celor două protagoniste ri-

antrenorului C. Cer- 
aduce în orașul lor 
oficial de campioană 
a egala într-un fel 
(neoficială), realizată, 
trei decenii de F.C. 

asta într-un

I
CU KADER

Aflat în București, ca invitat al lui 
Ion Pîrcălab („aripa mea de talent" 
— cum o numește interlocutorul nos
tru), antrenorul lui Nîmes. Kader 
Firoud, a fost prezent duminică în 
tribuna oficială a stadionului din șos. 
Ștefan cel Mare. Marți dimineața, 
într-unul din holurile hotelului 
Athenee Palace, conform înțelegerii 
din ajun, reputatul tehnician francez 
răspundea cu amabilitate la întrebă
rile noastre. Pentru o introducere în 
subiect, am dorit, mai întii, să cu
noaștem ce impresie, de ansamblu, 
i-a lăsat formația noastră campioană, 
pe care, trebuie spus, K. Firoud o 
văzuse în premieră.

— M-a surprins, plăcut, prin unele 
elemente de joc pe care le stăpî- 
nește ca o formație... campioană. 
Practică un fotbal curat, bine diri
jat, în funcție de valorile pe care le 
posedă. Aș vrea să remarc, însă, că 
jocul ei a fost remarcabil, îndeosebi, 
în repriza a doua, cînd, cunoscînd 
oarecum și soarta contracandidatei la 
titlu, a acționat cu mai multă con
vingere, a sperat mai mult...

— Ați pronunțat cuvîntul indivi
dualități. Pe cine ați reținut în mod 
special ?

— Pe Dumitrache, Nunweiller, 
Dinu, Lucescu, și pe nr. 8 (n.n. Mol- 

a 6.828 lei : cat. 4 : 17,70 a 3.722 lei ; 
cal, 51: 80,40 a 819 lei ; cat. 6 : 257,30 
a 256 lei.

A 1 
B i 

cat. C : 13,85 a 
22,20 a 2.409 lei ; 
Iei ; cat. F. 139,80 
1843,25 a 100 lei.

EXTRAGEREA a II-a l Cat.
1,20 variante a 74.289 lei ; cat.
3,35 a 15.967 lei ; 
3.862 lei ; cat. D i 
cat. E i 67,80 a 789 
a 383 lei ; cat. X :

Cîștigurile de categoria 1 (25* *Je)  au 
revenit participanților : ELENA BÎR- 
LA din Brașov și EUGEN SINK din 
Lupeni, iar eîstigul de categoria A 
<100%) lui SPIREA DINCĂ din Dor- 
mănești—Dîmbovița. Toți au dreptul 
să opteze pentru un autoturism DA
CIA 1300 și diferența în numerar, 
sau suma integrală.

tive Recolta Brezoaiele (președinte 
— Ștefan Ghiomizdan), Stejarul 
Gruiu (Viorel Niculescu), Argeșul 
Hotarele (Mircea Ionescu), Argeșul 
„30 Decembrie" (Mielu Opreanu) și 
altele.

★
In calitate de spectatori ocazio

nali (vizita noastră nu fusese anun
țată) am putut urmări cum se ma
terializează, la nivelul unei comu
ne, aleasă întîmplător, inițiativa 
C.J.E-F.Ș. Ilfov, Așa că, într-una 
din duminicile trecute, ne-am de
plasat în comuna Mihăilești. A fost 
o zi plină (pe stadionul 
tr-o frumoasă ambianță 
lă) cu mai multe capete 
o întilnire de fotbal între 
tativele celor două școli generale 
din comună, în timpul căreia se a- 
dunaseră deja mai multe sute de 
spectatori, partida dintre juniorii 
asociației Argeșul-Mihăilești și o 
echipă similară din județul Prahova 
și. bineînțeles, întilnirea vedetă 
dintre seniorii localnici șl reprezen
tativa comunei Domnești. Pauzele 
aveau să fie plăcut completate cu 
reprize de gimnastică, susținute 
de elevii și elevele din localitate 
și cu citeva întreceri atletice.

Am dorit să-i cunoaștem pe cei 
ce se ocupă de destinele sportului 
la Mihăilești. I-am aflat în persoa
nele unor entuziaști, printre care 
profesorul de matematică Ștefan 
Sotir — președintele asociației, 
Nicolae Gîjîilă și Fiorin Antonescu 
— contabili, Petru Trifan și Con
stantin Ghiță — directorii celor 
două I.A.S.-uri din comună, Eca- 
terina Vasile — președintele C.A.P., 
Constantin Petre — secretarul Co
mitetului comunal de partid. Toți 
aceștia, și încă mulți alții, au re
ușit ca, în numai doi ani 
reorganizarea asociației, să 
bazele unei unități sportive rurale 
puternice, cu aproape 2 000 membri 
susținători cotizanți și aproximativ 
1 000 de practicanți ai sportului- 
Printre picături (căci ambii erau

Rubrică redactată de 
LOIO-PRONOSPOKT

jBăZan, Oblemenco și Deselnicu, trei „piese grele" ale Universității Craiova, 
din Reșița. (Fază din întilnirea U. ~ 'Craiova — C.S.M. Reșița)

vale Universitatea Craiova și-a pre
gătit asaltul, adunînd puncte pre
țioase în dauna unor adversari re
dutabili, pînă cînd, în etapa a 21-a, 
după meciul cîștigat pe teren pro
priu cu A.S.A., a preluat conducerea 
plutonului divizionar cu convinge
rea unui drept ce i se cuvine, dar 
și cu grija marilor răspunderi pe 
care le avea de adus la împlinire. 
Și atîta timp cit între aspirațiile 
echipei și comportarea sa a existat 
un echilibru, Universitatea Craiova 
s-a menținut în vîrful piramidei, 
fără amenințarea unei detronări- 
surpriză. A fost de ajuns un singur 
moment de amnezie colectivă a ma
rilor obligații impuse de performan
ță, în meciul cu Steagul roșu, și mi
cile slăbiciuni morale, pînă atunci 
ascunse în umbra entuziasmului, au 
început să prindă contur de panică, 
în toiul asaltului final. Așa se face 
că la replica indirectă, dar viguroa
să, a lui Dinamo resursele de ener
gie ale studenților craioveni s-au

FDSTA ECHIPĂ A LUI PÎRCĂLAB... BUCURtȘIHll
dovan), un fotbalist de real talent.

— Fiind foarte tînăr în meserie, 
și pe deasupra, fericit de deznodă- 
mîntul întrecerii, antrenorul echipei 
Dinamo nu s-ar supăra, sîntem si
guri, dacă ați vorbi si despre unele 
slăbiciuni în jocul echipei.

— îmi este greu să dau sfaturi 
unui antrenor... campion. îmi permit, 
totuși, să observ o oarecare tendință 
spre superficialitate în efectuarea 
marcajului, atît din partea jucători
lor din apărarea imediată, cit, mai 
ales, a celorlalți. Dacă stau să mă 
gîndesc bine, echipei Dinamo i se cu
vin însă circumstanțe, deoarece, în 
dorința de a realiza golurile, cît mai 
multe goluri, a sacrificat la un mo
ment dat defensiva în mod intențio
nat. Aprecierea mea rămîne valabilă 
mai ales pentru perspectivă, mă gîn- 
desc la apropiatele meciuri din Cupa 
campionilor europeni, unde înaltul 
nivel competitiv presupune o aborda
re mai modernă a jocului.

— Ce vrea să însemne în accepțiu
nea dv. formularea „o abordare mo
dernă" ?

— Nimic altceva decît TRATAREA 
CU MAXIMUM DE SERIOZITATE A 
AMBELOR MOMENTE, DE APĂRA
RE ȘI DE ATAC, pe baza unei cît 
mai fericite asamblări la un nivel

Campionatul republican 
al școlilor profesionale 

ÎNVINGĂTOARE, 
ȘCOALA PROFESIONALĂ 
TRACTORUL BRAȘOV

2-0 (0-0), in finală,
cu Grupul școlar de chimie 

Or. Gheorghe Gheorghiu-Dej
Pe cel mai mare stadion al tării, 

.,23 August", s-a disputat, ieri, finala 
campionatului republican al școlilor 
profesionale care a opus echipele 
Școlii profesionale Tractorul Brașov 
și Grupului școlar de chimie Gheor- 
glie Gheorghiu-Dej Prima repriză a 
aparținut în întregime elevilor bra
șoveni care au atacat tot timpul, 
creîndu-și mari ocazii de gol pe care 
le-au ratat însă, rînd pe rind, Mol
dovan (min. 8 — cu poarta goală !), 
Zaharia (min. 22 — reluare în por
tar, de la 7 m !), Chioreanu (min. 35 
și 37 — șuturi imprecise, din pozi
ții foarte bune). Abia după pauză, 
în min. 50. elevii brașoveni au des
chis scorul prin Molcfbvan care a re
luat, cu capul, în plasa porții exce
lentului Popa, o centrare impeca
bilă a lui Paisz. Din acest moment, 
chimiștii nu ieșit deciși la atac, au 
dominat forțînd egalarea, pe care 
n-au reușit-o, totuși, din cauza im
preciziei șuturilor la poartă. Și, cînd 
nimeni nil se mai aștepta, în ulti
mul minut de joc. pe contraatac, 
Tractorul și-a mărit avantajul, Chio
reanu marcînd spectaculos, după ce 
a driblat și portarul advers.

Victorie absolut meritată a Școlii 
profesionale Tractorul Brașov care a 
aliniat următoarea formație i S. 
Gheorghe — șt, Vgsile, Gh. Vigheci, 

dovedit insuficiente pentru a de
păși, în U.T.A., un obstacol deloc 
insurmontabil. Clacajul — explica
bil în aceste condiții — a însemnat 
pentru echipa antrenorului ' Cernă
ianu, în contextul permanentei în
treceri competiționale, o importantă 
bătălie pierdută. „Nu însă și răz
boiul", cum vor spune cu siguran
ță, făcînd haz de necaz, inimoșii 
suporteri ai Universității Craiova, 
în sufletele cărora încolțesc, încă 
de pe acum, speranțe noi, legate de 
examenul următorului campionat.

Pînă atunci, îijsă, nu trebuie uitat 
că însuși locul doi în clasament o- 
norează și obligă. Prezența formației 
studenților craioveni în viitoarea 
ediție a Cupei U.E.F.A. — compe
tiție calitativ superioară Cupei cu
pelor — ar putea constitui, în acest 
fel, o utilă experiență internațională 
proprie și un bun prilej de afir
mare a fotbalului nostru pe plan 
continental.

Mihai IONESCU

ridicat, a tehnicii cu forța de ioc. Și 
cînd spun tehnică, mă refer, desigur, 
la aceea utilitară, cu conținut tactic.

— Să presupunem că tragerea la 
sorți va pune față în față, din primul 
tur, pe Diriamo și Nantes, noua cam
pioană a Franței. Cum apreciați că 
s-ar tranșa această dispută ?

— Văzînd echipa dv. o singură 
dată îmi este dificil să mă pronunț. 
Admițînd, totuși, că acest meci va 
figura în program, as vrea s-o aver
tizez pe Dinamo : Nantes nu este o 
campioană de clasă, dar posedă un 
„11“ omogen, redutabil. Jose Arribas 
a condtls-o cu recunoscufa-i price
pere la succes, i-a asigurat îndeosebi 
o rigurozitate tactică în defensivă cu 
care-și vinde scump pielea. Ar fi in
teresant de urmărit un duel Dumi- 
trache-Bargas, un stoper, argentinian 
la origină, de superclasâ, cum este, 
de altfel, și fotbalistul român...

...Flatantă (dar meritată) apreciere, 
față de vîrful de atac al Iui Nelu 
Nunweiller, pe care, firește, o dorim 
confirmată, în continuare, de Dumi- 
trache ; în compania lui Nantes sau a 
oricărei alte formații care se va ali
nia la startul... campioanelor.

G. NICOLAESCU

Moldovan (Școala profesională Tractorul Brașov), in săritură, reia, cu 
capul, spre poarta apărată de C. Popa (Grupul școlar de chimie Gh. Gheor
ghiu-Dej) Foto : Dragoș NF.AGU
E. Gheorghiță, FI. Neagu—G. Chio
reanu, N. Cheleș — M. Diliță, R. 
Zaharia (min. 70 D. Radicof), N. 
Moldovan, L. Paisz (min. 75 T. Paș- 
ca). Antrenor: prof. Gh. Ciripoi. 
Iată și „ll“-le echipei Grupul șco
lar de chimie Gheorghe Gheorghiu- 
Dej : C. Popa — E. Leah, N. Szasz, 
I. Gogota, M. Lazăr — N. David, C. 
Mărioara — I. Cobuz (min. 65 N. 
Chiove^u), .V, Berdeeanu (min. 65 

tn luptă cu apărarea metalurgiștilof 
Foto i S. BACKSJ

ASTĂZI ÎNCEPE CURSUL
CENTRAL DE PERFECȚIONARE

A ANTRENORILOR
Tncepînd de astăzi, la sediul Con

siliului municipal pentru educație fi
zică și sport București, din str. Bi
serica Amzei nr. 6, se desfășoară cea 
de a treia etapă a Cursului central 
de ' perfecționare a antrenorilor din. 
grupele A și B (mai puțin cei care 
funcționează în cadrul centrelor de 
juniori și copii).

Cu acest prilej, antrenorii respec
tivi își vor susține în fața comisiilor 
de examinare lucrările de control 
întocmite în vederea confirmării lor 
pe grupe, după următorul program i

— astăzi, cu începere de La ora 9, 
antrenorii din Capitală ;

— vineri și sîmbătă, de la aceeași 
oră, antrenorii din provincie.

SELECȚIA JUNIORILOR

70 de tineri fotbaliști bucureșteni 
s-au prezentat, ieri dimineață, pa 
unul din terenurile de la Comple
xul „23 August", la o selecție 
lărgită în vederea organizării ta
berelor de juniori din vara aceasta. 
Antrenorul federal Constantin Ar- 
deleanu se declara mulțumit de 
calitățile unor jucători ca: Grosu 
(Șc. sp. nr. 2), Dragomir (Progre
sul), Mihăiiă (Autobuzul), Dima 
(Steaua „23 August"), Pîslaru (Li
ceul de fotbal).

PLENARA ARBITRILOR
BUCUREȘTENI

Astăzi, cu începere de lă ora 
18,30, va avea loc în sala I.S.B. ple
nara arbitrilor de fotbal din Capita
lă. Cu acest prilej, „cavalerilor 
fluierului" bucureșteni din lotul re
publican li se vor face importante 
comunicări.

1. Fleșcan), I. Vcicu, C. Pană. Antre
nor s prof. L. Popescu

în finala pentru locurile 3—4. 
Grupul școlar minier Baia Mare a 
întrecut, cu 3—0 (3—0), Școala pro
fesională M.I.U. Medias, clasîndu-se 
pe locul 3.

Revista „Fotbal" a acordat fru
moase cupe de cristal echipei'" cla
sate pe prițnele trei locuri.

A" • L D. t



NĂSTASE „ĂCROȘĂT" DE COLUMBIANUL MOLINA
• • • CÎȘTIGĂ TOIDSI FĂRĂ DREPT DE APEL

z LONDRA, 27 — Spectatorii Wim- 
bledon-uluî, care continuă să vină 
In număr-record (25.762 în ziua a 
doua, față de 24.100 cîți au fost pre- 
zenți la ediția trecută) au avut din 
nou șansa unei zile însorite, cu toa
te că în ajun și dimineața cerul 
Londrei fusese acoperit cu nori de 
ploaie. Pe terenul central, programul 
zilei a fost deschis cu primul meci 
al capului de serii nr. 1 al probei 
feminine, australi anca Margaret 
Court, care încearcă să obțină a pa
tra victorie în prestigiosul turneu. 
Debut concludent: 6—2, 6—3 cu 
compatrioata sa Karen Krantzke. 
Apoi americanul Jimmy Connors și 
englezul Date Lloyd au făcut ono
rurile. primul adjudeeîndu-și victo
ria. dar nu fără să fi cedat un set: 
6—4 6—3. 5—7. 6—2.

... A fost apoi rîndul lui Ilie Năstase 
Si „stingabjului", columbian Iran 
Molina să salute tribunele arhipli
ne. Cu două break-uri din debutul 
partidei, campionul român, se arată 
dispus sâ facă din nou un meci de 
demonstrație, pe placul spectatori
lor care-1 aplaudă la scenă deschisă, 
în setul doi. la 5—3. Năstase are 
două setbaluri. Un moment de lip
să de concentrare îl face, însă, să 
rateze... Columbianul luptă îndîrjit 
în continuare și ciștigă setul! Năs
tase trebuie sâ lupte. în setul trei, 
pentru a se departaja de adversar, 
care reușește să marcheze și un 
punct contra serviciului. Abia la 
4—4 — așa cum remarca crainicul 
'postului de radio B.B.C. — „cam
pionul își recapătă zimbetul...". El

forțează victoria, care tn ultimul set 
se conturează fără drept de apel. 
Scor final: 6—2, 7—9, 7—5, 6—1 
pentru Ilie Năstase.

Alte rezultate, ale capilor de se
rii, în turul doi al probei de sim- 
piu bărbați (32-imi de finală): Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Giltinan (Aus
tralia) 6—4, 6—2, 7—5; Borg (Sue
dia) — Hombergen (Belgia) 6—4, 
6-—2, 6—4; Fassbender (R.F.G.) — 
Mogeno (Spania) 6—3, 6—4, 6—4;
Davidson (Australia) — Phillips 
Moore (Australia) 6—3, 6—4. 6—3.

AI doilea participant român în 
întrecere. Ion Sântei, a ratat de pu
țin un start care păruse favorabil 
în prima parte a disputei sale cu 
mexicanul Ramon Chavez. Românul 
a condus cu 2—0 la seturi, dar a 
pierdut din mînă avantajul. Chavez 
impunându-se în cîștigător, cu 5—7, 
4—6. 6—4. 7—5. 7—5. Iată și cîteva 
alte rezultate din primele două tu
ruri ale probei masculine: Austin 
(S.U.A.) — Kakulia (U.R.S.S.) 3—6. 
4—6. 6—3. 6—0. 6—4; Hagey (S.U.A.) 
— Fraser (Australia) 6—4 7—5, 
8—6; Zugarelli (Italia) — Stojovici 
(Iugoslavia) 6—3, 6—2. 6—4; Per
kins (Australia) — Kamitvazumi

(Japonia) 6—4, 8—4, 
zednik (Cehoslovacia) — Mlsra (In
dia) 6—4, 6—4, 6—1; Walthall
(S.U.A.) — Nowicki (Polonia) 6—4, 
3—6, 6—8, 6—3, 6—2; Cooper (Aus
tralia) — Fitzgibbon (S.U.A.) 6—3, 
8—9, 6—3, 9—7; Mukerjea (India) 
— Amrltraj (India) 3—6, 6—3, 6—2, 
6—4; Baranyl (Ungaria) — Ball 
(Australia) 1—0 (abandon); McKin
ley (S.U.A.) — Kuki (Japonia) 6—4, 
3—6, 6—2, 6—2;

Iudit Gohn, campioana României, 
n-a putut rezista în fața puternicei 
jucătoare americance Chris Evert, 
lidera Marelui Premiu-FILT. care 
ciștigă la scor categoric: 6—0. 6—1. 
în alte partide, la simplu femei: 
Casals (S.U.A.) — Kirk (R.S.A.) 6—0, 
6—1: Redondo (S.U.A.) — Ebbin- 
ghaus (R.F.G.) 6—1, 2—6, 6—2; Durr 
(Franța) — Colman (Anglia) 6—3, 
6—0; Vopickova (Cehoslovacia) — 
Molesworth (Anglia) 6—3, 1—6 
8—6; Kroșcina (U.R.S.S.) — Dixon 
(S.U.A.) 6—3, 6—4; Teeguarden
(S.U.A.) — De Roubin (Franța) 6—4. 
6—2; Ziegenfuss (S.U.A.) — Gurdal 
(Belgia) 6—2, 8—9, 6—3; Schaar 
(Olanda) — Neumanova (Cehoslova
cia) 6—3, 6—3.

Corespondentă speciali pentru SPORTUL

CAPITALA R.O. GERMANE IN AȘTEPTAREA’
VIENA, 27 (Agerpres). — în ca

drul turneului internațional de 
box desfășurat la Viena, pugiliștii 
români Gheorghe Ciochină și Tra
ian Cercheia au terminat învingă
tori la categoriile pană și 
tiv muscă.

Gheorghe . Ciochină I-â
la puncte în finală pe L. Kovacs 
(Ungaria), iar Traian Cercheia a 
cîștigat Ia puncte finala susținută 
cu Gusenbacb (R.D. Germană).

— Pregătiri intense pentru tea de a X-a ediție a Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților
respec-

învins

IN „TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL MASCULIN

ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ 19-17 [9-101
CICLIȘTII NOȘTRI
JUNIORI LA SOFIA

SOFIA, 27 (Agerpres). — în con
cursul internațional de ciclism 
pentru juniori, desfășurat la Sofia, 
tînărui rutier român Aurel Cioba
nii s-a clasat pe locul trei în pro
ba individuală de fond, iar echipa 
României a ocupat, de asemenea, 
locul trei .în proba contracrono- 
metru pe echipe.

Socotită, nu fără teniei, drept una 
dintre cele mai importante compe
tiții handbalistice ale anului. „Tro
feu] Iugoslavia1' a început marți 
seara în orașul Bitolia, confirmînd 
pe deplin așteptările. Astfel, încă 
de la primele partide s-a putut 
constata că, în ciuda unor modifi
cări survenite în componența lotu
rilor, echipele reprezentative pre
zente la această mare întrecere, 
și-au păstrat fondul valoric, ceea ce 
promite ca perioada post-olimpică 
să fie la fel de agitată ca și cea

premergătoare J.O. de la Miinchen.
După cum se știe, în partida i- 

naugurală a turneului, handbaliștii 
români au învins (18—13 jreprezen- 
tativa Ungariei, la capătul unui 
meci agitat, în care formația româ
nă a condus tot timpul. în prima 
repriză scorul s-a menținut strîns, 
dar după pauză jucătorii români 
s-au detașat (1.3—10, min. 38), .ad
versarii reușind, însă, o reducere 
spectaculoasă a diferenței: 13—12. 
în continuare, deși au fost nevoiți 
să suporte lipsa a doi jucători de

1

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL I

bază : Gunesch (accidentat) și Gațu 
(eliminat definitiv în min. 40, pen
tru că avînd o eliminare de 2 mi
nute a intrat în teren înainte de 
consumarea ei), handbaliștii noștri 
și-au apărat cu dîrzenie șansele și 
au cîștigat clar meciul.

Iată și celelalte rezultate de 
marți: Iugoslavia -- Suedia 25—17 
(13—7), U.R.S.S. — R. D. Germană 
18—18 (10—9).

în partidele jucate miercuri seara 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

România — R. D. Germană 19—17 
(9-10) ;

Iugoslavia
(12-8) ;

U.R.S.S. — Suedia 21—21 (11—10). 
Amănunte din desfășurarea parti

delor rundei a doua a „Trofeului 
Iugoslavia” — în numărul de mîine 
al ziarului nostru.

Ungaria 19—15 întreceri sportive cadrulMacheta Stadionului „Tineretul lumii" pe care se vor desfășura principalele 
Festivalului

I
Divizionara C continuă seria surprizelor! I

IERI, LA PLOIEȘTI CONSTRUCTORUL GALAȚI - STEAUA 2-2 (1-1, 2-2)
I LUSIS ÎNVINGE

competiții sportive moti
va

urmare, el nu vor fi simpli spec
tatori, ci participanți activi la di
ferite întreceri sportive. Ele vor fi 
un minunat prilej de prietenie, în
țelegere și schimb de experiență 
între sportivii de pe toate meridi
anele. Aceștia vor păstra drept a- 
mintire un ecuson pe care fiecare 
participant îl va primi, și care, 
desigur, îi va fi și pe viitor un 
stimulent în continuarea activității 
sportive. Ecusoanele nu se vor 
înmîna pe criterii de performanță, 
ci — așa cum am mai spus —ele 
vor fi acordate tuturor participan- 
ților, pe criteriul „mai important 
este să iei startul la o competiție, 
decît să asiști la ea" I

Dar, firește, întrecerile sportive 
din cadrul Festivalului nu vor o- 
feri numai un program exclu
siv rezervat sportului de mase. Nu
me celebre din atletismul 
vor fi prezente la start, 
de altfel în alte discipline 
ca gimnastica, patinajul 
luptele etc. Cîteva nume 
gurează pe listele de concurs sînt 
edificatoare : luptătorul 
Medved (U.R.S.S.) atleții 
Komar (Polonia), Ludvik 
(Cehoslovacia), Tommy 
(S.U.A.) — toți campioni 
Prezența acestora asigură, bineîn
țeles, o reușită deplină a întreceri
lor.

Tineretul țării gazdă se bucură 
de toate condițiile pentru a se 
prezenta cît mai bine în aceste în
treceri. într-o declarație făcută de 
Manfred Ewald, președintele Uniu
nii germane de gimnastică și 
sport (D-T.S.B.) se arăta că „tinere
tul din R.D. Germană se bucură 
de condiții din ce în ce mai bune 
pentru practicarea culturii fizice și 
sportului, în scopul întăririi sănă
tății și a ridicării capacității în 
activitatea lor profesională. Iată de 
ce mișcarea sportivă din țara noas
tră trebuie ridicată neîncetat pe 
trepte tot mai înalte".

„Sub semnul prieteniei și al păcii 
în întreaga lume", iată motto-ul a-

Au mai rămas patru săptămîni 
pînă la deschiderea celei de-a X-a 
ediții a Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Ber
lin. Este pentru a doua oară că 
cinstea organizării acestei mari re
uniuni a tineretului din toate col
țurile lumii revine capitalei R.D. 
Germane. Berlinul a fost, în urmă 
cu 22 de ani, de asemenea gazda 
Festivalului Mondial.

Pregătirile pentru marele eveni
ment cunosc de pe acum o am
ploare deosebită. Zilele 
cadrul unei ceremonii, 
naugurat „Stadionul 
lumii", acela pe care 
deschiderea festivă. Ea 
rată în mod deosebit: 
larea celor 130 de delegații 
țărilor participante, ceremonia de 
deschidere prevede un bogat și a- 
tractiv program de gimnastică de 
mase, întreceri la diferite disci
pline sportive, la care își 
concursul reprezentanți de 
cluburilor și asociațiilor 
din R.D. Germană.

Firește, pentru oaspeții 
lului sînt rezervate numeroase zile 
de întreceri, pe diferite baze mai 
mici și mai mari din capitală. Prin

cestel mari 
diale, care

Gazdele sînt 
miilor de soli 
să fie cit mai 
R.D. Germane.

începe la 28 iulie, 
pregătite ca șederea 
ai tineretului lumii 
plăcută In capitala

DIETER HOBECK
redactor la „Deutsches Sportecho*  

Berlin, iunie 1973

DIN NOUIA tost o combinație spectaculoasă 
inițiată de Ghica, demarcat pe par
tea stingă 
posedat pe 
trat outernic.

După pauză, am 
va ști să găsească 
bună pentru l t____
favoarea ei. în min. 54, 
executat o „indirectă" în 
careu și Năstase. aflat 
a trimis In plasă. .Tocul 
rupt pentru două minute 
M. Rotarii i-a 
noiu și 
convingă 
schimbe 
gălățenii 
min. 59 
tileascâ 
puternic 
gea a 
Olteanu a reluat-o, imparabil. in pla
să. , Tot jucătorii Constructorului Ga
lați sînt cei care beneficiază de oca
zii mai clare, așa cum au fost cele 
din min. 67 cînd Manta, singur în 
careu, a fo^t blocat de Haidu la pi
cioare. A mai venit si min. 78. cînd 
Tătaru l-a atacat violent pe fundașul 
Petrea si a fost eliminat de pe te
ren. Mai este de notat o mare oca
zie a lui Manta (min. 83), care a re
luat mingea pe lingă poarta părăsi
tă de Haidu. In min. 85, la o cen
trare a lui Pantea, mingea a fost 
oprită cu mina de fundașul Petrea 
în interiorul suprafeței de pedeapsă, 
dar arbitrul greșește și lasă jocul 
să continue! Mai fac cunoștință, 
acum, cu cartonașul galben Smaran- 
ciache și Sătmăreanu.

Au urmat prelungirile fși ele bo
gate în faze dramatice. între ele 
marea ocazie a lui Vochin), la sfîr- 
șitul cărora — conform regulamen
tului — Constructorul Galați obți
nea calificarea în finală.

A arbitrat slab Mircea 
(Tași), secondat, cu același 
tiv de tușierii V. Koslith și 
dorescu, ambii din Buzău.

STEAUA • HAIDU — Sătmăreanu, 
Smarandache. Negrea. Cristache (min. 
38 Hălmăgeanu) — ION ION (min. 
95, Vigu). DUMITRU, lovănescu — 
PANTEA. Năstase, Tătaru (eliminat 
in min. 78).

CONSTRUCTORUL GALAȚI; 
SERBANOIU - BOȚEA (min. 110, 
Ădamache), OLTEANU. PODEȚ, Pe
trea — PLOIEȘTEANU, CERNEGA 
— Ghica (min. 78, Cristescu), VO
CHIN, Ioniță, MANTA.

O
pe 
în

PLOIEȘTI, 27 (prin telefon), 
nouă surpriză de proporții, ieri, 
stadionul Petrolul din Ploiești.

Echi- 
conti- 
finală, 

e'iminînd din competiție pe dețină
toarea celor mai multe trofee, de a- 
ce.ît gen, formația Steaua. Cei 5 000 
de spectatori au fost martori ocu
lari ai unei partide de un extraor
dinar dramatism.

Deși echipa bucureșteană a des
chis scorul foarte repede (in min. 
3. prin Dumitru, care a executat im
pecabil o lovitură liberă de la 18 m, 
ceea ce a creat o falsă impresie că 
tom înregistra o calificare, comodă, 
a militarilor), gălățenii nu s-au des
curajat. au căutat cu insistență ega
larea care s-a și produs în min. 34.

semifinalele Cupei României, 
pa Constructorul Galați și-a 
nuat marșul triumfal spre

a teienului, care l-a de- 
Smarandache, apoi a cen- 

pe jos. și mijlocașul 
Cernega a șutat puternic din afara 
careului mare și mingea, s-a oprit 
în plasă, în această parte a întîlni- 
rii, atacanții echipei Steaua nu se 
pot plînge că nu au avut, suficiente 
ocazii ele a majora scorul, dar Tă
taru, Năstase sau Pantea, din pozi
ții extrem de favorabile, n-au fost 
capabili să învingă reflexele excelen
tului portar Șerbănciu. De două ori 
mingea a întîlnit, bara transversală, 
o dată la șutul lui Tătaru (min. 30), 
a doua oară expediată de Năstase 
(min. 35) cînd a ricoșat din bară 
chiar pe linia porții și de acolo a 
fost degajată

crczut că Steaua 
soluția cea mai 

a tranșa conturile în 
Dumitru a 

interiorul 
în ofsaid, 
s-a intre- 
și -arbitrul 
pe Serbă- 

să-1 
i să 

clipă,

avertizat
Olteanu, care căutau : 
pe _ conducătorul jocului 
decizia. Din această 
atacă cu toate forțele și în 
reusesc din nou să resta- 
eehilibrul : Ioniță a șutat 
în bara transversală, min- 

revenit în teren și fundașul

PE WOLFERMANN
MUNCHEN, 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs internațional 
atletic care a avut loc la Miinchen, 
sportivul sovietic Ianis Lusis a cîș
tigat proba de aruncarea suliței, 
cu performanța de 88,16 m. Cam
pionul olimpic Klaus Wolfermann 
(R.F.G.) a ocupat locul doi, cu 
86,52 m.

Cursa feminină de 800 m a fostI dominată de atletele vest-germane, 
clasate pe primele trei locuri. Vic
toria a revenit Iui Hildegard Falck 
— 2:06,2, urmată de Ellen Tittel 
— 2:06,4 și Giseia Ellenberger — 
2:06,5.

Nici 120 de minute de joc efectiv nu au fost suficiente!

A

CHIMIA RM. VÎLCEA - METALUL BUCUREȘTI
7-6 (0-2, 2-2) 7

DUP# EXECUTARE# P EH ALT ¥■» ILOR
(prin telefon). Pă- 

vreo 2 000 de spec- 
mai mare parte de 
au asistat la aceasta

PITEȘTI, 27 
cat că numai 
tutori, în cea 
la Rm. Vîlcea, 
semifinală a Cupei României, dar
ce bine că televiziunea a avut buna 
inspirație să transmită acest joc 
atit de dramatic, atît de interesant, 
care a demonstrat încă o dată fru
musețea fotbalului, mai ales prin 
neprevăzutul lui.

Primele minute și chiar prima 
repriză nu au fost însă la înălți
mea următoarelor 75 din totalul 
celor 129 de minute.

Se părea că Metalul va termina 
învingătoare în această partidă, în- 
trucît nu numai că se mișca mai 
bine în teren, nu numai că demon
stra un fotbal de mai bună calita
te, dar avea, în plus, și atu-ul ruti
nei în jocurile cu miză. In min. 36, 
echipa bucureșteană conducea cu 
1—0, prin golul marcat de Iancti, 
iar două minute mai tîrziu, «ecu 
mărește diferența la 2—0, scor cu 
care se încheie prima parte a jo
cului.

Surprinzător, dar cel care se miș
că mai bine după pauză sînt ju
cătorii din Rm. Vîlcea, care atacă 
mai periculos si reușesc egalarea : 
în min. 52. Haidu execută perfect 
o lovitură liberă de la 18 m. în?e- 
lihdu-l pe portarul metalurgiștilor, 
iar în min. 62 Orovitz aduce egala
rea. Din acel moment, meciul de
vine tot mai pasionant. Chimia 
trece de cîteva ori pe lingă victo
rie, mai ales în ultimele minute 
cînd Orovitz și Petrică se află 
foarte' aproape de gol.

Deci. 2—2 după 90 de 
Se. trece Ia prelungiri, dar 
dintre cele două' formații 
reușește să înscrie. Notăm 
cîteva ocazii bune de o 
de alta, rămase, însă, fără rezul
tat. Egalitatea menținîndu-se și du
pă prelungiri între două echipe 
de aceeași categorie. se trece la 
executarea loviturilor de 11 m, sub 
amenințarea ploii si a furtunii ca'e 
a si izbucnit imediat după execu
tarea ultimului aerially.

Nedelcu (Metalul) aduce condu
cerea de partea formației 
egalează Haidu. înscrie din 
Trandafilon, înscrie Ionescu. 
transformă și el, iar Iordache face 
ca scorul să fie 3—3, la transfor
marea penalty-urilor. Popa aduce 
din nou avantaj Metalului. por
tarul Stana egalează, urmează 
Viță, care trimite. însă, pe lîngă 
'poartă. Transformînd ultima lovi?

tură, Gojgaru aduce victoria și ca
lificarea Chimiei în finala Cupei.

Arbitrul Constantin Ghiță (Bra
șov), ajutat 
roașe și V. 
Craiova), a 
următoarele

CHIMIA :
Ciobanu. PINTILIE. Petrică — DO- 
NOSE, HAIDU, Ionescu — Șutru 
(min. 46 Orovitz), GOJGARU, Ior
dache.

METALUL : Petre Iosif 
Iorgulescu) — NEDELCU, 
(min. 64 Popa), SÎRBU, 
PROFIR, Fătu — Omer, 
TRANDAFILON, Decu.

Mircea TUDORAN

la linie de N. Mogo- 
Ciocîlteu (ambii din 
condus fără greșeală 
echipe:
STANA — BURLACU,

(min. 64 
Moraru 

Vită — 
IANCU,

OLTUL Șl

Rotaru 
califica- 
C. Teo-

Gheorghe NERTEA
■»

I
I
I
I

I

DUNĂREA...

minute, 
nici una 
nu mai 

și acum 
parte și

sale, 
nou

Fătu

S-a spus întotdeauna că Surpriza este adevărata șampanie a 
Cupei. Dar pentru că s-a spus de atitea ori, Surpriza a sfîrșit 
prin a-și toci majuscula, devenind un fapt divers.

lată, însă, că aseară, două echipe din oastea vrăjitorului Puk au 
strecurat în Cupa cea mare un elixir adus parcă din pădurea visului 
unei nopți de vară, reușind să transforme această seară a semifinalelor 
într-un spectacol de-a dreptul stupefiant.

Din milionul de „găselnițe" regizorale, greu de reprodus in aceste 
puține rînduri, vă propunem doar distribuția învinșilor. E destul să re
amintim că cele două finaliste au ajuns pe „23 August" după ce au 
trecut peste obstacolele înălțate de două echipe naționale. Printre acești 
învinși, se numără DINU.DUMITRACHE, DOBRIN, NUNWEILLER VI, 
LUCESCU, DELEANU, DEMBROVSCHI, HAIDU, SATMAREANU, DUMI
TRU, TÂTARU, TROI, NĂSTASE, ROZNAI, MULȚESCU și multi, multi alții, 
inclusiv revelația campionatului Diviziei naționale A, C.F.R. Cluj, con
dusă de ambițiosul Dr. C. RADULESCU.

Vom avea deci, o finală CHIMIA Rm. VÎLCEA — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI. Vom asista probabil la una dintre cele mai aprige finale ale 
Cupei'României, cu un pronostic realmente imposibil la capătul căreia 
numele învingătorului va cinsti un oraș necunoscut Europei fotbalistice. 
(Nu este exclus ca la această oră, cineva din conducerea echipei Sun
derland, cu gîndu! la Jocul sorților, îl consultă pe antrenorul Constantin 
Teașcă, aflat în Anglia, Ia Newport, pentru a obține unele date preli
minarii în legătură cu a treia echipă a Galath'lui, care ar putea să-i 
înfrunte, în această toamnă, pe glorioșii învingători ai lui Leeds).

Odată băut acest prim pahar de șampanie în cinstea celor două 
admirabile finaliste, să medităm puțin și altfel pe marginea pasionante
lor 240 de minute disputate aseară.

Rezultatele semifinalelor pot fi interpretate de ne poziții diametral 
opuse, așa cum se întîmplă în general în fotbal. Prezența Constructo
rului Galati si a Chimiei Rm. Vîlcea poate fi o pledoarie pentru noua 
formulă divizionară. în egală măsură, „hecatomba" marilor favoriți poate 
fi expresia unei pledoarii inverse, dat fiind faptul că echipele primei 
divizii au resimțit — incontestabil — suplimentul de efort miercuri-du- 
minică al acestui final de sezon.

Să amînăm, însă, această discuție fără sfîrșit, pentru a cinsti încă 
o data performanța Oltului și o Dunării.

S-a spus întotdeauna că 
Cupei. Dar pentru c. 
r»rin ri-d toH mnîl

loan CHIRILA

trecute, în 
a fost i- 
tineretului 
se va face 
va fi ono- 
după defi- 

ale

vor da 
elită ai 
sportive

Festiva-

I
I SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR ROMÂNI

V _ V
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ÎN CONCURSURI
Vasile 

au luat 
multe concursuri 
călărie, repurtînd. 
cese. Astfel, la Zolder (Belgia), Ni
colae Lupancu a ocupat locul 2 în 
proba de obstacole de 1,40 m. Intr-o 
întrecere desfășurată tot în Belgia, 
la Noes Mondorf, Vasile Pinciu s-a 
clasat de două ori pe locul I (in pro
ba de deschidere și In Marele pre
miu), concurs în care Lupancu s-a 
situat al doilea. La Lilmen, tot în 
Belgia, un frumos succes a repurtat

Pinciu și Nicolae Lupancu 
zilele trecute startul în mai 

internaționale de 
prestigioase suc-

INTERNAȚIONALE
Lupancu, clasat primul' în Proba de 
deschidere și pe locul 3 In Marele 
premiu al orașului Liimen. Apoi, la 
Koln, într-o dispută cu cei mai buni 
călăreți din R.F.G., Olanda, Belgia și 
Anglia (120 de concurenți), Lupancu 
s-a clasat pe locul 7 in proba de ob
stacole (1,50 m) și s-a calificat pentru 
Marele premiu, în care a ocupat tot 
locul 7. In fine, sâ amintim că la 
Rathelm, într-un concurs cu 240 de 
sportivi, un prestigios loc I a ocupat 
Vasile Pinciu.

TELEX

JUDO LA 7 CATEGORII!
I
I
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mondial 
ca și 
sportive 
artistic, 

care fi-
Aleksandr
Vladislav 

Danek 
Smith 

olimpici.

La Milano a început meciul de atletism 
dintre selecționatele Italiei ți Ceho
slovaciei, Del Forno a cîștigat proba (îfl 
Înălțime cu 2,19 m — nou record Italian. 
Compatriotul său Flaseonaro a terminat 
învingător în cursa de 400 m plat cu un 
timp bun — 45.9, iar cehoslovacul Na- 
denicek s-a clasat pe primul loc tn 
proba de 110 m garduri cu 13,7. Alta 
rezultate : 100 m — Mennea (Italia) 

m Fenkava (Cehoslovacia)10.3 :
3:38,6,

1 500

12-a a turneului tatemațlo-. 
de la Hilversum (Olanda),

In runda a 
nai de șah 
marele maestru maghiar Laszlo Szabo a 
remizat cu iugoslavul Liubomir Lluboje- 
vici, rezultat consemnat șl în partida 
Polugaevskî — Timman. Celelalte două 
partide ale rundei : Sax — Ivkov și 
Gheller — Andersson au fost întrerupte, 
în clasament :Szabo 81/, p„ Gheller 8 (1) 
p., Liubojevicl 7 
Polugaevskl 51/, 
5 (1) P.

'/, p„ Gheller 8 (1) 
p.; Andersoon 6 (1) p.. 

(1) p., Sax și Ivkov —

Luxemburgului, desfă-Turul delist a! __ ... ___
șurat în acest an In patru etape, s-a 
încheiat la Each sur Alzette cu victoria 
rutierului francez Sylvain Vasseur. L-au 
urmat în clasamentul general belgianul 
Planckaert — la 11:19, francezul Gultard 
— la 11:24, olandezul Kuiper — la 11:29 
si vest-germanul Tschan — la 11:35.
W
Tn cadrul turneului internațional de ho
chei pe Iarbă de la Kuala Lumpur, re
prezentativa Japoniei a întrecut cu sco
rul de 18—2 (7—1) formația Tailandel.
Intr-un alt joc. selecționata Australiei 
a surclasat cu 9—0 (5—0) echipa Hong 
Kong.

Recenta reuniune a Federației euro
pene de judo, desfășurată la Madrid, 
a hotărît „extinderea" acestui sport 
și practicarea lui, în 1974. în cadrul a 
7 categorii de greutate, cu două mai 
mult decît cele cinci categorii clasice, 
utilizate pînă acum. Constatînd că cele 
cinci categorii existente — pană, ușoa
ră. mijlocie, semigrea și grea — nu mal 
corespund progreselor șl cerințelor 
judo-ului, forul european a decis supli
mentarea acestora, fără a stabili însă 
definitiv criteriile după care se va pro
ceda la mărirea numărului de categorii, 
tn acest domeniu, există două propu
neri, una dintre ele urmînd să fie 
însușită — și oficializată — într-un viitor 
apropiat.

Conform primei propuneri, extinde
rea ar trebui să prevadă apariția a două 
noi categorii, cocoș — pentru concu- 
renții cei mai ușori — șl supergrea, 
pentru judokanii coloși, tn paralel cu 
această propunere, tehnicienii vor trebui 
să se pronunțe asupra sistemului de 
extindere preconizat de federația sue
deză de specialitate, după care 'mărirea 
numărului de categorii ar trebui să se 
realizeze prin micșorarea intervalelor 
de greutate dintre categoriile existente.

Este rîndul forului continental să se 
pronunțe...

CRAVATELE UNIVERSIADEI

idee ingenioasă ; cravate de diverse 
culori...

Membrii Comitetului organizatoric, ar
bitrii. personalul administrativ și mem
brii delegației sportive sovietice vor putea 
purta cravate cu embleme și desene 
speciale, menite a-i face recunoscut!, 
în vitrinele marilor magazine moscovite 

cravate 
„Lufci“, 
desene 
acestor 
proiec-

au apărut modelele acestor 
executate de cunoscuta firmă 
din țesături combinate și cu 
din cele mai originale. Tn afara 
cravate „oficiale", firma a mal ,_____
tat o serie largă de alte cravate cu 
emblemele Universiadei, destinate oas
peților șl celor ce doresc să aibă o 
amintire de la marea confruntare stu
dențească, la care și-au anunțat parti
ciparea peste 65 de țări, reprezentînd 
toate continentele.

Un mare număr 
au fost destinate 
astfel, posibilitatea . . ...... .....„
care nu vor face deplasarea în U.R.S.S. 
să poată purta însemnele vestimentare 
ale marii întreceri universitare.

cîștigat renumitul cros de Anul nou de 
la Sao Paulo.

Ultimul maraton la care Shorter a 
participat s-a încheiat cu victoria lui deta
șată, în orașul japonez Mainichi, cro- 
nometrele mareînd totodată un nou 
record al traseului și un nou record âl 
SJj.A. Deși specialiștii sînt de părere 

recordul 
se do-

că Shorter va bate curînd 
iul Abebe, atletul american 
vedește deosebit de modest :

„Aș dori să dobor recordul, 
mă simt capabil. Blklla Abebe 
eroul copilăriei mele și, fără ___
ială. cel mal bun alergător al tuturor 
timpurilor".

dar nu 
rămlne 

i tndo-

de asemenea cravate 
exportului, dîndu-se 
și acelor’ student!

IMBATABILUL BIKILA
Aflat astăzi în preajma celei 

26-a aniversări a nașterii, atletul 
rican Frank Shorter — cel mai

de

Una din cele mai mari întreceri spor
tive ale anului va fi, fără îndoială, 
Universiada ’73. care urmează a se dis
puta în luna august, la Moscova. Pen
tru a nu complica recunoașterea dife- 
riților oficiali angajați în cadrul com
petițiilor. organizatorii au adoptat o

a 
ame- 

___ tînăr 
campion olimpic din istoria maratonu
lui — se anunță un redutabil urmaș al 
etiopianului Bikila Abebe, al cărui re
cord speră să-l doboare. Palmaresul 
atletului american, student în anul al 
IV-lea al facultății de 
Universității Florida, 
nant : din 1971. cînd 
cursă de maraton. în 
Fukuoka. Shorter n-a 
din concursurile la care a participat, 
fiind totodată primul american care a

drept din cadrul 
este lmpresio- 

a debutat într-o 
orașul japonez 

pierdut nici unul

I naintea ultimei runde a „ Interzonalului"

KORCINOI, KARPOV Șl BYRNE CALIFICAȚI
LENINGRAD, 27 (Agerpres). — 

'naintea ultimei runde a turneu
lui interzonal de șah au fost con
tinuate partidele întrerupte. Cîști- 
gînd partida cu L. Smejkal (Ceho
slovacia), marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov l-a egalat în frun
tea clasamentului pe Viktor Korci- 
noi, ambii avînd cîte 12*/j  puncte. 
Pe locul trei se află marele maes
tru american Robert Byrne, cu 12

î
puncte, iar pe locul patru Smejkal 
—10>/2 puncte. Indiferent de re
zultatele ultimei runde, Korcinoi, 
Karpov și Byrne sînt calificați 
pentru turneul candidaților la 
titlul mondial deținut de Robert 
Fischer.

în ultima rundă, Korcinoi îl In- 
tîlnește pe Hiibner. Karpov pe 
Torre, în timp ce Byrne va juca 
împotriva lui Uhlmann.

Cursa Internațională automobilistică de 
1 008 km de la Zeltweg. a 9.» probă 
pentru campionatul mondial al construc
torilor, s-a încheiat cu victoria echipa
jului francez Henri Pescarolo — Gerard 
Larrousse (.,Matra Stmca“), cronometrat 
cu timpul de 4 1148:57.80 — medie orară 
de 208.630 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele Francois Cevert — 
Jean Pierre Bel toise (Franța) pe ,.Ma
tra Simca" — 4h 49:44.43 și Jackv Ickx 
(Belgia) — Brian Redman (Anglia) pe 
„Ferrari*  — 4 h 50:32.65. în clasamentul 
campionatului mondial al constructorilor, 
după 9 probe, pe primul loc se află 
„Ferrari" cu 122 puncte, urmată de
Matra Simca*  — 104 puncte șl „Pors

che" —85 puncte.

Atletul american de culoare Jeff Ben
nett și_a păstrat titlul de campion al 
S.U.A. la decatlon. Bennett — cape este 
profesor de biologie la Universitatea din 
Oklahoma — a realizat 8124 puncte în 
concursul disputat la Portevllle. După 
prima zi de concurs. Jeff Bennett con
ducea cu 4128 puncte. Este interesant 
de arătat că Bennett este unul dintre 
cei mai „scunzi" atlețl decatloniști din 
lume ; el are 1,72 m șl 69 kg.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

CALIFICĂRILE PENTRU CAM
PIONATELE REPUBLICANE DE 

HANDBAL
BRAȘOV, 27 (prin telefon, de la co

respondentul nostru Județean C. GRUIA). 
Pe terenul din Parcul sportiv Dinamo 
au început turneele de calificare pentru 
campionatele republicane de handbal. 1n 
prima zi înregistrîndu-se următoarele 
rezultate : masculin : C.S.U. Galați — 
Voința București 17—8 (8—5). CAROM 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
A.S.A. Tg. Mureș 10—7 (6—3) ; feminin : 
Mureșul Tg. Mureș — Universitatea Iași 
11—0 (3—4), Universitatea Cluj — Pro
gresul București 7—6 (5—4). Meciurile 
au oferit spectacole atrăgătoare, dato
rită în special dîrzenlei cu care com- 
ponenții tuturor echipelor șl-au apărat 
șansele. Turneele continuă.

BEN JIPCHO — 8: 14,0 la
3.000 m. OBSTACOLE I

în cadrul unul concurs desfășurat la 
Helsinki, atletul kenian Ben Jipcho a 
stabilit un nou — și foarte valoros — 
record mondial în proba de 3 ono m 
obstacole, cu timpul de 8:14,0. Vechiul 
record era de 8:19,8 și fusese stabilit — 
tot de Jipcho — în urmă cu două săp- 
tămînî.

TINERII FOTBALIȘTI BULGARI 
AU CÎȘTIGAT „CUPA 

BALCANICĂ"
Tn finala „Cupei Balcanice**  pentru 

echipele de tineret (sub 23 de anii la 
Skoplje, Bulgaria a întrecut Iugoslavia 
cu 3—2, în urma executării penalty-uri-

lor. După consumarea timpului regula
mentar șl a prelungirilor, Jocul se ter
minase nedecis : 0—0. în acest fel, se
lecționata de tineret a Bulgariei a cîș- 
tigat a Vl-a ediție a competiției, in- 
trînd în posesia trofeului.

BRAGHINA — 9:03,8 
PE 3 000 M

Cu prilejul unui concurs desfășurat 
la Moscova, cunoscuta atletă sovietică 
Ludmila Braghina a realizat cea mai 
bună performanță mondială a sezonului 
în proba de 3 000 m, cu timpul de 
9:03,8.

POLO: U.R.S.S. — 
R. F. GERMANIA 3—2

La Stuttgart s-a disputat Intltairea 
internațională amicală de polo pe apă 
dintre reprezentativele R. F. Germania 
și U.R.S.S. La capătul unui joc echili
brat. sportivii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (0—1, 1—1, 1—o, 
1-0).

JOC INTERNATIONAL
DE RUGBY LA CONSTANTA
Constanța. 27 (prin telefon). Selecțio
nata divizionară B de rugby a orașului 
Constanța a întîlnit echipa Polonia 
Poznan. La capătul unui joc frumos, 
oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 21—15 (18—9), ei reușind să înscrie 
spectaculos de trei ori la centru. Lo
calnicii au acționat neîncrezători în 
posibilitățile lor. C. POPA — coresp» 
jud.)
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