
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT,

f

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Joi, cea de-a treia zi a vizitei președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

Consiliului de Stat al 
, in Republica Federală 

Germania, a continuat, in fapt, dialogul fructuos desfășurat la Bonn și 
politice la nivel înalt 

... acționa in continuare 
pentru dezvoltarea colaborării și cooperării reciproc avantajoase, de a 
găsi noi forme și mijloace care sâ permită diversificarea colaborării, pe 
multiple planuri, au fost întregite de contactul direct ți nemijlocit cu 
realitățile țării gazdă.

Obiectivele economice înscrise pe agenda vizitei au fost, in felul 
lor, adevărate imagini-etalon ale dezvoltării industriale 
zentind, totodată, grăitoare mărturii ale colaborării si 
aceste uzine și întreprinderile similare din România,

Gymnich. Cadrul definit in timpul convorbirilor 
româno-vestgermane, dorința reciprocă de a se

a R.F.G., repre- 
cooperării dintre

La ceasurile dimineții, elicopterele 
în care călătoresc tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
persoanele oficiale române care îi 
însoțesc, precum și Gerhard Jahn, 
ministrul federal al Justiției, împre
ună ca soția, își iau zborul de pe o 
pajiște din vecinătatea reședinței, 
încireptîndU-se spre Oberhausen.

La aterizarea pe platforma din 
Incinta uzinelor „Gutehoffnițhgshutte", 
oaspeții sint salutați cu deosebită 
cordialitate de Willy Weyer, vicepre
ședintele landului Renania de Nord-, 
Westfalia, ministru de interne și de 
dr. Peter von Menges, președintele 
Consiliului de administrație al con
cernului. Sint prezenți, de asemenea, 
Luise Albertz, primarul general al 
orașului Oberhausen, Raimund Sch
warz, directorul general al Admi
nistrației orașului Oberhausen.

Un mure număr de muncitori și 
tehnicieni, pi intre care și români 
aflați la specializare aici, întîmpină 
cu deosebită bucurie, cu sentimente 
de aleasă prietenie și stimă pe con
ducătorul României Socialiste.

Uzinele 
grele din Oberhausen-Sterkrăde 
numără printre principalii parteneri 
ai firmelor românești. Multe mașini 
și utilaje pur tind rr.arca acestei pres
tigioase uzine se află în dotarea în
treprinderilor din Reșița, Galați, 
Constanța.

în fața mulțimii aflate pe platoul 
de la intrare, președintele Nicolae 

■ Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu

construetoare de mașirii- 
se

sint salutați de F ' __
președintele Consiliului de adminis
trație al concernului.

Primit cu vii aplauze, ia cuvîntul 
tovarășul, Nicolae Ceaușescu.

Oaspeții sint apoi conduși sare 
bala de producție a utilajului greu 
pentru centrale electrice nucleare, 
înainte de a ajunge la acest obiec
tiv, se opresc în fața unui autoca
mion care are ■ înscrisă pe capotă 
inscripția „Roman". Este o reprezen
tare plastică a cooperării în acțiune 
între uzina _brașoveană constructoare 
de autocamioane, și cea de aici.

In timp ce sînt străbătute halele, 
conducătorul român este salutat de 
numeroși muncitori; El se. oprește, 
le strings mîinile. La un moment dat 
se aude „Bitie ați venit, iubite tovarășe — - - •-
român și ... __
se opresc și stau de vorbă cu 
citorii și specialiștii 
aici.

într-o originală construcție, 
formă de cort. împodobită In ___
rior cu portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapelele țârii 
noastre, are 'loc o manifestare —„ 
cludentă pentru evoluția pozitivă a 
raporturilor de colaborare româno- 
' estgermane. în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, este semnat contractul 
peritru constituirea unei societăți 
mixte eu participarea uzinei ,,Renk“ 
— din cadrul concernului „Gutehof- 
fnungșhutte" — și a uzinei din Reși-

Peter von Menges,

Ceaușescu1*. Șeful statului 
tovarășa Elena Ceaușescu 

l mun- 
aflățiromâni

în 
inte-

e con-

ța și a întreprinderii noastre de spe
cialitate de import-export, precum 
și o înțelegere referitoare Ia coope
rarea în domeniul metalurgiei.

în aplauzele muncitorilor vest-ger- 
mani, elicopterele își iau zborul spre 
următoarea etapă a vizitei — orașul 
Hanovra. puternic centru industrial 
al Republicii Federale Germania, 
binecunoscut în lume pentru presti
giosul său tîrg industrial.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și persoanele oficiale române 
care îl însoțesc pe șeful statului nos
tru, sînt salutați de Alfred Kubel, pri
mul ministru al landului Saxonia In
ferioară, împreună cu soția sa.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre Stadt Halle. Aici, oaspeților le 
sint prezentate oficialitățile orașului.

Tn continuare, are Ioc un dejun 
oferit in cinstea șefului statului ro
mân și a tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul dejunului care s-a desfă-. 
șutat într-o ambianță de caldă cordia
litate, au fost rostite toasturi.

După Hanovra. următoarea etapă a 
vizitei este Wolfsburgul, localitate 
unde se află binecunoscutele uzine 
constructoare de automobile „Volks
wagen". Ița scara elicopterului, oaspe
ții sint îniîmpinați de Rudolf Leiding, 
președintele Consiliului de admini
strație al firmei, de alți conducători 
ai concernului. Două tinere muncitoa
re, îmbrăcate în salopete albastre, o, 
feră buchete de flori tovarășei Elena 
Ceaușescu. Numeroși muncitori și spe
cialiști aplaudă, fao semne prietenești 
cu mina, dînd expresie bucuriei de 
a-I prinți pe conducătorul României 
socialiste, de a-I saluta pe bărbatul 
de stat, care, prin neobosita sa acti
vitate, s-a impus pe plan internațio
nal ca un promotor al politicii de 
conlucrare pașnică între) state, de co
laborare și înțelegere între popoare.

La șfîrșitul vizitei a avut loc o 
convorbire cordială între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele Con
siliului de administrație al concer
nului.

în continuare înalții oaspeți- ro
mâni au vizitat marele oraș portuar 
Hamburg.

pKuut,TAfir din toate țările. Vffrrî-VÂ ț
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE LIBERE Șl GRECO-ROMANE

MULTE VICTORII ROMÂNEȘTI IN PRIMA ZI
7

Sportivii iranieni și turci își confirmă valoarea la libere • Victor Dolipschi a realizat cel mai rapid tuș

în-

că astăzi,
17, clubul 

organi-

negre, se
voinicește

ÎNTRECERILE

de obicei, 
ci... părinții

FEBRUARIE - 2 MARTIE 1973

SPORTIVI

• 0 ampla investigare pe teren a modului cum sint înfăptuite sarcinile

activități t 
sportive 
de masa

GALAȚI: TABERELE
PENTRU PIONIERI

ȘI ȘCOLARI - 
OSPITALIERE

GAZDE SPORTIVE
Cîteva sute de pionieri si școlari 

din județul Galați au participat, cu 
entuziasmul caracteristic vârstei lor, 
la inaugurarea unei excelente tabere 
pionierești — construită de Trustul 
județean ■— în cadrul pitoresc al pă
durii Buciumenilor. Cei ce vin aici 
să-și petreacă zilele de vacanță au 
la dispoziție — pe lingă amenajările 
sociale — și un cochet complex spor
tiv care cuprinde terenuri de bas
chet, volei, handbal, tenis de cîmp 
și minifotbal.

Aceeași atmosferă de exuberanță 
și întrecere este prezenta și/în tabe
rele amenajate, cu gust și răspunde-, 
re, în pădurea Gîrboavele și în mu
nicipiul Tecuci.

Este demnă de subliniat preocupa- 
■ rea permanentă a organelor locale 

de partid și de stat pentru a asigura, 
celor ce formează detașamentul de 
aur al patriei noastre, condiții exce
lente de studiu și recreare.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE PENTATLON

ALE ROMÂNIEI

CELOR MAI MICI

Paralel cu volumul 
sporit de acțiuni de 
masă adresate tinere
tului și vârstnicilor, gri
ja organizațiilor sporti
ve ale Capitalei se în
dreaptă și către cei mici, 
posesori de trotinete, 
triciclete, biciclele și 
patine cu rotile. Aleile 
asfaltate din jurul Cir
cului de Stat și ambian
ța pitorească a acelor 
locuri oferă un cadru 
excelent de desfășurare 
a unor asemenea com
petiții, în care emoțiile 
nu Ie au, 
concurenții 
și bunicile.

Fotoreporterul nostru 
d'h'e'o Macarschi a sur
prins acest moment, în 
care un gi-up de copii 
se îndreaptă țanțoș că
tre locul de ' start. 
După fluturarea stea
gului tradițional cu pa
trate albe și 
va pedala 
spre victorie.

Reamintim 
de la ora 
Constructorul 
zează în jurul Circului 
de Stat, un concurs de 
patine cu rotile. Dai-, 
dacă vor fi acolo și pri
chindei cu triciclete, o 
întrecere se poate 
ci-nge ad-hoc...

IN SPIRITUL HOTARIRII PLENAREI C. C. AL P.C.R. DIN

trasate de partid mișcării noastre sportive

colective alcătuite 
ai Consiliului Na- 

Fizică și 
Sport și ai Uniunii Generale a Sindi
catelor s-au deplasat în județele Dolj, 
Hunedoara, Mureș precum și în mu
nicipiul București, pentru a vedea la 
fața Jocului cum sint puse în practi
că prevederile Planului de măsuri al 
C.N.E.F.S. întocmit în lumina Hotă
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. cu privire' 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. în același scop, 
reprezentanți ai C.N.E.F.S. au efec
tuat un control în județele Bihor și 
Vaslui.

în această amplă acțiune au fost 
cuprinse 11 consilii locale pentru edu
cație fizică și sport, 4 cluburi și 22 
asociații sportive, 24 unități de învăță- 
mint și 3 școli sportive. Aria de in
vestigație a fost, deci, destul de 
gă, înglobind verigi principale 
mișcării noastre sportive.

Recent, câteva 
din reprezentanți 
țional pentru Educație

a.c.

lar- 
ale

UN SUFLU NOU IN 
ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ Șl SPORT

Concluziile desprinse cu acest prilej 
sint, în general, pozitive, reflectând 
suflul înnoitor pe care importantul 
document de partid — prin generoa
sele obiective prevăzute, prin pre
țioasele idei teoretice și soluții prac-

tice oferite — l-a adus în activitatea 
de educație 
noastră;

După cum 
transpunerea 
reies din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., ca și din Planul de măsuri 
al C.N.E.F.S. a constituit și consti
tuie în județele menționate — la fel 
ca pe întreg cuprinsul țării — o 
preocupare de bază, susținută, a tu
turor organelor și organizațiilor spor
tive, a ceăorlalți factori cu atribuții 
și responsabilități în acest domeniu 
de recunoscută însemnătate socială.

Sub directa conducere și îndruma
re a organelor locale de partid s-a 
acționat mai întîi — după cum era si 
firesc — pe plan organizatoric. După 
desfășurarea plenarelor consiliilor ju
dețene, municipale și orășenești pen
tru educație fizică și sport, noile bi
rouri executive — în componența că
rora au fost incluși activiști cu înalte 
răspunderi în aparatul de partid si 
de stat din județele respective, repre
zentanți de frunte ai instituțiilor și 
organizațiilor locale, oameni priccpuți 
și pasionați, care înțeleg înalta me
nire socială a educației fizice și 
sportului — și-au început activita
tea prin definitivarea propriilor pla
nuri de măsuri, stabilirea de res
ponsabilități și repartizarea de sar
cini concrete pentru fiecare membru 
al lor. S-a trecut, apoi, pretutir 
deni, la instruirea președinților de

fizică și sport din țara

s-a putut ușor remarca, 
în viață a sarcinilor ce

Printre acțiunile pe care Și le-a propus Clubul sportiv municipal București se numără șl larga popularizare 
a dife . eior ramuri de sport în rîndurile tineretului, lată o demonstrație de box desfășurată într-o pitorească 

pcf'.ție a faicului Herăstrău, sub egida noii organizații sportive din Capitală

Tănase Pancă este declarat învingător în fața iranianului Mohammad 
Farhangdust Fotografii de : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
(cat. 48 kg) :

b.t. M. Căldă-
LUPTE LIBERE 

Aliasghir (Iran) 
raru, Gh. Stefan b.t. P. Brîndu- 
șan; cat. 52 kg : Gali (Ung.) b.p. 
Ocana (Cuba), Riza (Turcia) b.t. 
Heckman (R.F.G.), Ghadir (iran), 
b.t. p. ioniță: cat. 57 kg : Rames 
(Cuba) b.p. N. Dumitru, Anghel 
b.t. Sckaurch (Elveția), Mayer 
(R.D.G.) b.p. Grigore ; cat. 62 kg: 
Stolarski (Polonia) b.p.
(Ung.); cat. 68 kg : Irgarg (Tur
cia) b.t. Zaharia. Garmak (Tur
cia) b.t. Schroder (R.D.G.); cat. 
74 kg. T. Pancă b. dese. Farhang- 
doust (iran) : cat. 82 kg : V.
Iorga b.t. M. Straton, Paultz 
(R.D.G.) b.p. A. Bălăianu, Se
ger (R.D.G.) b.p. Busse ("Pol-) î cat. 90 kg : i. Dumitru egal cu 
Bulbul (Turcia), Șt. Enache b.p. 
Stratz (R.F.G.) ; cat. 100 kg : 
St. Morcov b.p. Drozda (Ceh.), E. 
Panaite b. dese. Kiedbowski (Pol.); 
cat. 4. 100 kg : L. ~ 
Eskandar (Iran).

AU SOSIT
PRIMII

Idey

Șimon b.p.

(cat. 48 kg):
Secoșan, Se-

OASPEȚI

Ieri dimineața, în sala de atle
tism „23 August'1 au început în
trecerile celei de-a Xll-a ediții a 
turneului internațional de lupte al 
României. Cei 210 concurenți (96 
la, greco-romane și 114 la libere) 
din 14 țări, prezenți la startul a- 
cestui mare concurs, au luptat 
încă din primul tur cu ardoare 
pentru victorie, conștienți că în
tr-o competiție de acest gen orice 
punct de penalizare poate fi deci
siv în alcătuirea clasamentului fi
nal al categoriei respective.

încă din primele meciuri, sorții 
au decis cîteva întîlniri echilibrate, 
între sportivi valoroși,' care au fost 
urmărite cu mare interes de către 
întreaga asistență. De pildă, mul
tiplul campion al României la sti
lul libere, Petre Cornan, a trebuit 
să-l întîlheascâ pe cîștigătorul edi
ției de anul trecut al turneului de 
la București, cubanezul Tosc Ra
mos, cel care l-a învins în finală 
pe sportrtui— WîfflSH. Meciul a â- 
vut o desfășurare dramatică, în 
special în primele două reprize, 
cînd , avantajul a trecut cînd de o 
parte cînd de cealaltă. în ultimele trei 
minute ale disputei, cei doi con

curenți (obosiți) s-au angajat într-o 
luptă de uzură, fără să mai exe
cute procedee tehnice, motiv pen
tru care au fost amîndoi descali
ficați. Și astfel, doi dintre cei mai 
■valoroși luptă/tori ai categoriei 
pornesc în întrecere cu cite patru 
puncte de penalizare !...

O partidă de mare luptă a rea
lizat campionul nostru la categoria 
52 kg (libere). Petre Cearnău, în 
compania iranianului D. Vaezi (cel 
care-1 înlocuiește în reprezentativa 
țării sale pe campionul mondial 
Mohamed Gorbani). După ce a con
dus cu 2—1 în prima repriză, 
Cearnău a fost fixat la parter în 
cea de-a doua și apoi menținut î:> 
„pod“, rezultatul ajungînd în acel

GRECO-ROMANE 
I. Gibu b. dese. M. 
reș (Ung.) b.p. Lazlcl (Iug.), De- 
miani (U.R.S.S.) b.p. Svaty (Ceh.); 
cat. 52 kg : Czestar (Pol.) b.p. 
Huria (Iran). Skusek (Iug.) b. 
dese. Fatouaki (Maroc) ; cat. 57 
kg : Lackar (Maroc) b.t. I. Mol- 
dovani, I. Bo(ilă b.p. I. Dulică ; 
cat. 62 kg : Werner (R.D.G.) b.P. 
Medina (Ceh.) : cat. 68 kg : C. 
Ducacela b.t. Gh. Petre, Kuzmin 
(U.R.S.S.) b.p. V. Nicolae, Kiss 
(lug.) — Grabowski (Pol.) : dublă 
descalificare ; cat. 74 kg : I. Fis- 
cuteanu, b.p. s. Scott (S.U.A.), A. 
Po-pa b. dese. N. Mihai ; cat. 82 
kg : p. Stroe b. dese. Iraj (iran), 
Sztamistar (Pol.) b.t. Goetze 
(R.D.G.), Nagy (Ung.) b. dese. 
S. Olteanu ; cat. so kg : N. Neguț 
b. dese. L. Paraschiv ; cat. 100 kg: 
Rakaev (U.R.S.S.) b. dese. Meiss
ner (R.D.G.), Ghara (Ceh.) b.p. 
Tomici (Iug.).

moment 2—5. în urma unor mari 
eforturi de voință, luptătorul ro
mân reușește să egaleze situația în 
ultimul minut al meciului. Cînd 
mai erau cîteva secunde pînă la 
gongul final, Cearnău realizează 
un frumos „rebur“ cu care reu
șește să obțină un dificil, dar me
ritat. succes'. La aceeași categorie, 
Teodor Pătrațcu a obținut o sur
prinzătoare victorie în fața meda-

Mihol TRANCĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

Atmosferă intensă de lucru la 
Federația română de călărie și 
pentatlon modern, pentru pregă
tirea . în detaliu a turneului inter
național de pentatlon modern, găz
duit de capitala țârii noastre, de 
mîine pînă miercurea viitoare. 
Ieri, au sosit primii oaspeți. în 
cursul dimineții sportivii din Ceho
slovacia, Uniunea Sovietică și Bul
garia, 
iar în 
vineri, 
niei și 
neață se așteaptă sosirea pentatlo- 
niștilor din R.F. Germa-nia.

în săptămîna premergătoare star
tului campionatelor 
ale României, lotul 
care urmează a fi 
două echipe ce vor 
competiție, și-au continuat 
pregătirile, efectuînd antrenamen
te la toate cele 5 probe ale con
cursului, Dumitru Spîrlea, Marian 
Cosmescu, Constantin Călina, Al
bert Covaci, Francisc Rolik, Ștefan 
Cosma, Gheorghe Galovici, Vasile 
Nemțeam!, Sorin Crăciuneanu și 
Eugen Pătrașcu au manifestat 
multă poftă de muncă și cu toții 
doresc 
ce vor 
petiție.

Azi, 
ședința tehnică, iar în continuare 
concurenții vor participa, la baza 
hipică din 
noașterea 
probă cu 
cea de a 
telor internaționale de 
modern ale României.

după-amiază lotul Franței, 
cursul nopții de joi spre 
cu avionul, echipele Polo- 
Ungariei. Pentru azi dimi-

internaționale 
nostru, din 

alcătuite cele 
fi prezente în 

intens

FINALA EDIȚIEI A 35-a A

selecția în 
fi aliniate

Ia ora 17,

reprezentativele
în această com-

este programată

Calea Plevnei, la recu- 
parcursului de călărie, 
care va fi

18-a ediție a
inaugurată 
camplona- 
pentatlon

„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

LECȚIA CONSTRUCTORULUI GALAȚI 
SI A CHIMIEI RÎMNICU VÎLCEA

• Meritele finalistelor sint de necontestat • Fiecare meci are obligații și... sancțiuni

asociații sportive — îndeosebi a celor 
din întreprinderi și instituții, acțiune 
la care au luat parte, de asemenea, 
președinții comitetelor sindicale si 
secretari ai birourilor organizațiilor 
U.T.C. — precum și a cadrelor di
dactice care predau educația fizică, 
a directorilor de școli si comandanți
lor detașamentelor de pionieri.

Manife.stîndu-se o remarcabilă ope
rativitate, s-a demarat, totodată, cu 
forțe sporite — printr-o colaborare 
mai strînsă, sinceră și multilaterală 
a factorilor investiți ou responsabili
tăți pe tărîmul sportiv — în direcția 
aplicării prevederilor Hotărîrii de 
partid, a planului ■ de măsuri al 
C.N.E.F.S. și a propriilor planuri de 
acțiune, acordindu-se prioritatea cu
venită acelor sectoare pe care plena
rele consiliilor sportive locale le-au 
apreciat ca deficitare.

ACȚIUNILE DE MASĂ — PE 
PRIMUL PLAN AL 
PREOCUPĂRILOR

Principalele eforturi în această 
perioadă au fost canalizate spre pro
movarea ideii 
în rîndurile 
rea activității 
rea formelor 
țiilor fizice 
urmărit să li 
mai atractiv. Acționîndu-se 
multă pasiune și energie, căutîndu-se 
căi și inițiative noi, folosindu-se po
sibilități și resurse neutilizate inte
gral în trecut, consiliile pentru edu
cație fizică și sport din județele vi
zitate, împreună cu organele sindica
le, cele ale U.T.C. șl organizației pio
nierilor, inspectoratele școlare șl alți 
factori- au organizat numeroase con
cursuri și manifestări sportive de ge
nuri diferite 
toate vârstele 
retului.

Un accent ___  ___ .__  _ ___
pus pe relansarea crosurilor, a aler
gărilor în aer liber. In acest sens, 
este de apreciat străduința depusă de 
către organele sportive ale Capitalei 
care — în colaborare cu alți factori 
locali — au inițiat și organizat pînă 
acum mai mult de 20 de mari între
ceri, atît la nivelul municipiului, cît 
și al sectoarelor, cu mii și mii de 
participanți. Reușite concursuri de a- 
lergări au mai avut loc, în paralel, 
și sub egida cluburilor bucureștene 
Voința, Dinamo și Metalul, a asocia
țiilor sportive Autobuzul si Timpuri 
Voi, a consiliului municipal al 
latelor si ziarului „Informația 
reștiului".

Peste 50 000 de tineri s-au 
la startul crosurilor organizate în 
județul Dolj, iar alți zeci de mii de 
concurenți s-au întrecut în cadrul 
unor competiții similare desfășurate

Constantin FIRÂNESCU

de mișcare și de sport 
cetățenilor, impulsiona- 
de masă și diversifica- 

de practicare a exerci- 
și sportului, cărora s-a 
se dea un caracter cit 

cu mai

Olteanu, omul nr. 1 al apărării gălățene, respinge un atac al echipei Steaua în semifinala de miercuri de la 
Ploiești Foto : T. MACARSCHI

adresate cetățenilor de 
și, mai cu seamă, tlne-

cu totul deosebit a fost

sindi- 
Bucu-

aliniat

(Continuare in pag, a S-a)

AZI, PE VELODROMUL DINAMO
START ÎN „CUPA SPORTUL"

Astăzi, la ora 15,45, pe 
mul Dinamo din Capitală, se 
tul într-una dintre cele mai impor
tante competiții de pistă găzduite de 
țara noastră — ,„CUPA ZIARULUI 
SPORTUL". Cicliști din Bulgaria, Ce
hoslovacia și Ungaria vor 
alături de cei mai buni 
din țara noastră pentru 
unor performanțe cît mai 
pentru cucerirea trofeului.

Cele trei formații oaspete au sosit 
de ieri în Capitală. Selecționata 
Bulgariei cuprinde pistarzi cunoscuți 
în arena internațională : Dima An- 
ghelov, Boris Miadenov, Nikifor Pe
trov, Vasil Budakov, Stoian Bobe- 
kov și Emil Spasov. In formația Un
gariei se află Gabor Sziics, Gyula 
Takacs, Ferenc BU'ger, Istvan Szur,

velodro- 
dă star-

evolua 
specialiști 
realizarea 
valoroase.

Lajos Habor și Josef Bodnar, 
printre componenții echipei __
slovaciei figurează și Jaroslav Blaha 
și Zdenek Adamec. Echipa României 
— condusă de antrenorii Iulian Go- 
ciman și Mircea Mihăilescu — cu
prinde consacrați și tineri care bat 
la porțile afirmării. Printre ei, cei 
doi performeri ai velodromului nos
tru — Ștefan Laibner și Anton Nea- 
goe.

în programul întrecerilor de astăzi, 
care debutează la ora 15,45, se află 
înscrise următoarele probe : viteză 
turneu, urmărire pe echipe (4 000 
m) și cursa americană (75 de ture, 
cu sprint la fiecare 5 ture). După 
cum se vede, două probe clasice și 
una de spectacol, ux_.

iar 
Ceho-

De miercuri seara, Constructorul 
Galați — mai cu seamă ea, această 
„spaimă a echipelor de A — și Chi
mia Hm. Vâlcea au devenit subiectele 
principale ale discuțiilor fotbalistice. 
Partizanii ideii care socotesc că în
trecerea de cupă e firesc reprezenta
tă prin ffnala de duminică sînt puțini 
dar foarte dîrzl ; ei au ca argument 
performantele In suită ale puțin scon
tatelor finaliste. E cazul unsprezece- 
lui gălățean. Să scoți, rînd pe rînd, 
din cursă patru formații din primul 
campionat și una din campionatul se
cund, nu mai e rodul surprizei. Cînd 
adversarii văd că Jiul o pățește la 
Galați, că Dinamo urmează aceeași 
soartă la Ploiești ei sînt supraavizați. 
Nu mai poate fi vorba de un adver- 
sar-surpriză. Iată de ce sîntem datori 
să vorbim, înainte de slaba replică a 
prestigioaselor sale învinse, DESPRE 
INCONTESTABILELE MERITE ALE 
FORMAȚIEI DE DIVIZIA C DIN 
GALAȚI. Mai cu seamă că în abso
lut . toate întîlnirile care i-au adus 
cîștig de cauză, fie prin victorie, fie 
prin egalitate (prin prevederile regu
lamentului) gălățenii nu au fost avan
tajați de desfășurarea meciurilor, de 
arbitraje, nu au beneficiat de împre-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag, a S-a)
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REPREZENTATIVEI
discuțiile în handbalul 
numeroase, mai aprin- 
“' mondiale.

BUNI TEHNICIENI

a României la „Trofeul Iugoslavia

După insuccesul echipei de handbal feminin

IN LOCUL SCUZELOR Șl MOTIVAȚIILOR
. „    u

DISCIPLINĂ FERMĂ, CONTRIBUȚIE COLECTIVĂ 
A CELOR MAI

LA PREGĂTIREA
Tn mod firesc, 

feminin sint mal _____ ,
se. in anul campionatelor ' mondiale 
Fiecare competiție, fiecare Intîlnire in
tre viitoarele competitoare ale întrecerii pentru titlul suprem este amplu 
comentată. Este și cazul recent dispu
tatei Întreceri internaționale „Trofeul 
Iugoslavia". Competiția de la Zombor 
s-a situat — ca importanță — la un 
înalt nivel, datorită faptului că se des
fășura în țara gazdă a campionatelor 
mondiale și reunea la start unele dintre 
cele mal îndreptățite reprezentative naționale’ aspirante la locurile de pe po
diumul de premiere ; Iugoslavia, R.D. 
Germană, Ungaria, România, precum și 
formația Norvegiei. Așadar, a fost vorba 
de un veritabil test, de o verificare 
a * potențialului de Joc al acestor redu

ce 6 luni 
celei de a

cele

labile echipe cu mai puțin 
înaintea turneului final al 
V-a ediții a C.M.

Din păcate, după cum se 
zentativa țării noastre a avut Iugoslavia" una diiltrâ 
evoluții ale sale. Ea a pierdut toate 
meciurile (12—19 cu R.D. Germană,
12—16 cu Norvegia. 6—7 cu Iugoslavia 
si 11—14 cu Ungaria). clas!ndu-se pe ul
timul loc. Dezamăgiți de comportarea 
echipei, multi dintre iubitorii hand
balului se întreabă : cum a fost posibil 
acest eșec, cărui fapt se datorează evo
luția lamentabilă a marii majorități a 
jucătoarelor selecționate in lot ? Pen
tru a afla răspuns la aceste legitime 
întrebări, ne-am adresat antrenorului 
federal Gabriel Zvgrăvescti care este, 
în același timp, și antrenorul principal 
al echipei naționale.

— Așadar, care sînt cauzele acestor 
neașteptate și severe Infrîngeri ale echi
pei pe care o pregătiți ?

— NU doresc să motivez eșecul. Este 
clar că Întreaga comportare a formației 
a fost nesatisfăcătoare. Paradoxaî, cred 
că lotului i-a fost asigurată una dintre 
cele mai bune pregătiri. Cu unele difi
cultăți în pregătirea tactică — cauzate de 
faptul că au lipsit, pe rlnd sau in cor- 
pore — Cristina Metzenrath-Petrovlcl, 
Doina Cojocaru. Doina Furcoi ș.a. — 
echipa s-a situat la un nivel foarte 
bun din punct de vedere fizâc și teh
nic. Desigur, cele înfățișate de mine fac 
și mai inexplicabile rezultatele. Consi
der că ele șu la bază trei cauze : a) 
lipsa de valoare a portarilor, b) insu
ficientul aport al jucătoarelor do la 
S m (Doina Cojocaru, Simona Atghlr, 
-Magda Mikloș, Constanța Iile, Irene 
Oancea și Uilc^ Drlvuak) șl c) faptul 
că in timpul turneului n-am putut conta 
integral pe o parte din jucătoare (Te
rezia Popa s-a accidentat după primul 
meci, n-a jucat apoi două partide șl a 
revenit in formație incomplet refă
cută ; lolanda Rigo s-a accidentat, și 
ea. nemaiparticipind la ultimele trei 
întilniri ; Cristina Mctzenratli-Pctrovici, 
insuficient pregătită, evolua doar 10—13 
minute Intr-un meci, iar Nadire Iba- 
dula n-a mai apărut în echipă in ul
timele două partide pentru că dovedea 
lipsă de interes în participarea Ia acti
vitatea echipei in teren și in afara lui). 
Voi spune, cu riscul de a ti contrazis 
de rezultate, că evoluția de ansamblu 
n-a fost dintre cele mai slabe. Intr-un 
meci cu echipa R.D. Germane marcăm 
deobicei 12—14 goluri. Atitea am mar-

știe, rcpre- 
la Trofeul in ai slabe

UN NOU SISTEM DE DISPUTARE A CAMPIONATULUI

Considerînd că actuala formulă 
de disputare a campionatului na
țional nu permite un progres adec
vat cerințelor voleiului modern și 
că numai o întrecere bine consti
tuită poate asigura o permanentă 
ascensiune valoricii. Federația de 
volei a stabilit ca, începînd din a- 
nul competițional viitor, campiona
tul primei divizii să se desfășoare 
după o formulă îmbunătățită. După 
cum ne spunea prof. Aurel Do- 
bincă, secretarul general al fede
rației, acest sistem va „asigura o 
activitate continuă pentru cele mai 
bune echipe din țară, masculine și 
feminine, ceea ce va permite o ri
dicare a nivelului pe toate planu
rile a formațiilor angrenate in 
disputa pentru titlu, a voleiului ro
mânesc în ansamblu. Echipelor 
fruntașe li se asigură o perioadă 
de pregătire mai adecvată, un sis-

m garduri în con- 
de la Atena

Nicolae Perța. cel mai rapid hurdler 
din țară, vizează un nou record na
țional la 110

cursul

ÎN LUNA IULIE
Luna iulie este și ea bogată în 

competiții atletice rezervate sporti
vilor noștri. Nu există săptămînă 
în care să nu avem ocazia de a-i 
urmări pe cei mai buni performeri, 
fie ei seniori sau juniori, în între
ceri de amploare cu caracter in
tern sau internațional. Tot în a- 

Șt ceste săptămîni vom cunoaște 
primii campioni ai anului.

La Focșani, în ziua de ,8, va fi 
desemnat cel mai bun maratonist 
al țării. O săptămînă mai tîrziu, 
de această dată la București, se 
vor întrece pentru tricourile de 
campioni cei mai vșloroși decatlo- 
niști și pentatloniști. în sfîrșit, în 
zilele de 21 și 22, pe stadionul Re
publicii vom fi martorii campiona-

cat șl la Zombor, dar portarii au primit 
totul, astfel că pasivul formației noas
tre a fost de 19 puncte. Forma lor slabă, 
npsa de valoare, a influențat (si psihic) 
potențialul echipei, a tăcut să se creadă 
că nu exista posibilitatea redresării. A 
mai fost vorba și de faptul că o singura 
jucătoare — Doina Furcoi — a fost con
stant buna pe parcursul Întregului tur
neu, restul avînd mari fluctuații, iar 
Doina Cojocaru fiind constant. ., slabă.

— Ce considerați că trebuie făcut 
pentru a ieși din acest impas ?

— Echipa României se găseste In mo
mentul său de vîrf. Dar în toc să facă 
pași Înainte, să-și materializeze expe
riența, talentul și pregătirea, face in
credibili piși înapoi. Există împătninte- 
nită credința că la anumite formații nu 
se poete ciștiga și aceasta coboară vi
zibil potențialul jucătoarelor, le parali
zează uneori. Un efort comun al tuturor 
tehnicienilor pentru creșterea valorii 
portarilor (nu numai prin antrena
ment, cî și prin Înțelegere^ responsabili
tății pe care o au in obținerea succe
selor), o pregătire la cei mai înalt ni
vel In perioada care urmează, o dorință 
unanima pentru redresarea mai ales psi
hică a echipei pot duce la ridicarea echi
pei pe treapta valorică la care în mod 
normal are dreptul să se exprime. Să 
nu uităm, că la campionatul mondial 
nu vom juca sistem turneu, nu vom 
întîlni zi de zl cele mai bune echipe 
din lume. După opinia mea. există sansc de revenire.

Desigur în multe dintre explicațiile 
pe care ni le-a oferit antrenorul federal 
Gabriel Zugrăvescu găsim cauzele reale 
ale înfringerilor suferite de echipa 

’ României în puternicul turneu dotat 
cu „Trofeul Iugoslavia". Lipsa de valoare 
a portarilor, forma fluctuantă a majo
rității jucătoarelor, labilitatea lor psihică 
sint tare care zdruncină din temelii 
edificiul echipei. Toate acestea erau însă 
lucruri Cunoscute, trebuia să se ac- 

' ționeze ferm și continuu asupra lor. 
Poate că potențialul echipei a fost sub
minat și de experimentul neizbutit al 
omogenizării echipei între două trenuri, 
de lipsa unei dorințe manifeste pentru 
găsirea unor soluții mal eficiente (chiar 
dacă ar fl fost mai incomode) pentru 

indecizia 
întronare 
pierderii

pregătirea jucătoarelor, de 
în luarea unei hotărîrl de

: a disciplinei, chiar cu, prețul 
sportivelor inadaptabile la rigorile ordi
nii desăvîrșife. N-ar fi oare mâi.nbrmăl 
să existe o colaborare continuă cu an
trenorii principalelor echipe furnizoa
re de jucătoare la lot ? Să se aibă în 
vedere concluziile lor — bazate pe o 
îndelungată activitate — privind posibi
litățile cele mai eficiente de lucru Cu 
fiecare sportivă în parte ? După opinia 
noastră, situația precară în care se află 
echipa națională, lîpsa unor perspective 
clare (chiar dacă antrenorul federal este 
optimist), exigențele sporite cu care Vor 
fi urmărite' rezultatele la C.M. impun 
gruparea celor mai buni tehnicieni în 
jurul formației reprezentative. Cu Con
tribuția lor coledtivâ să se stâbileasCă 
coordonatele pregătirilor viitoare, lotul, 
întîlnirile de verificare. Altfel, și după 
mondiale vom fi obligați să publicăm 
Scttze, explicații și critici. Va fl însă 
prea tirziii.

Hristache NAUM

PRIMEI DIVIZII DE VOLEI

practicării lui. De aseme- 
fost elocvent că eforturile 
de-a lungul anilor de Fe
de baschet nu au fost za-

și talentați 
un succes 
rînd pentru 
demonstrat

ahtfdnOri. 
total, poate 
că mirribas- 
utilitatea în 

an

Trrnr.:

I.E.F.S., Universitatea
Sibiu și Universitatea

de meciuri identice ■ cu cele 
competițiile internaționale, iar

lună,

cele 
îrt 2 
valo-

tem 
din 
celor din pârlea a doua a clasa
mentului o prelungire, cu o 
a programului competițional.

Conform noilor modificări, 
12 echipe au fost repartizate 
serii a cîte G, după criteriul 
ric, pe baza clasamentului campio
natului trecut. Astfel, la masculin, 
din prima serie, fac parte : Dina
mo, Universitatea Cluj, Rapid, 
Universitatea Craiova, Progresul, 
Explorări B. Mare, în timp ce din 
a doua grupă : Steaua, I.E.F.S., 
Viitorul Bacău, C.S.U. Galați, Trac
torul Brașov și Politehnica Timi
șoara. Cele două serii feminine au 
următoarea alcătuire : 
dicina, Constructorul, 
tea Timișoara, Farul
I.T.B, (I), Dinamo, Penicilina Iași,

Rapid, Me- 
Universita- 
Constanța,

La ora cînd citiți aceste tlnduri, 
cei 21 de atleți Ce alcătuiesc echipa 
națională ,a Rotiiâniei se pregătesc de 
plecare spre Atena. După cum .se 
știe, slrnbătă si duminică, pe stadio
nul Karaîskakis, patru reprezentative 
își. vor disputa două locuri pentru 
semifinalele „(Jupei Europei". .Acestea 
sînt formațiile României, Bulgariei, 
Austriei si Greciei.

O știre de ultim moment : multi
plul campion național și balcanic, 
Nicolae Mustajă, continuă să fie in
disponibil și nu va putea face depla
sarea. în locul lui a fost selecțiomț 
hucureșteanul Stelian Marctl. Iată și 
componența definitivă a echloel :

100 m : Gh. Dulgherii ; 200 m : C. 
Stan (AL Munteanu) ; 400 m : C. Stan; 
M'Om și 1500m: Gh. Ghipu; 5 000 m si 
10 000 m : St. Marcu ; 110 m g : N. 
Perța ; 400 m g : D. Melinte ; 3000 m 
obstacole : Gh. Cefan ; lungime : V. 
Sărucan ; înălțime : C. Dosa ; triplu- 
salt : S. Ciochină ; prăjină : N. Ligor ; 
greutate : M. Iordan ; disc : L Nagy; 
suliță : D. Szilagy ; ciocan ; Fr. Sch
neider : 4 x 100 m și 4 x 400 m : Gh. 
Dulgheru, T. Petrescu. Al. Munteanu. 
C. Stan, P. Vasile, Al. Sălcudeanu, 
Gh. Tănăsescu.

înainte de plecare am solicitat o 
declarație prof. Tiberiu Fiildvary. 
conducătorul delegației noastre : -

„Forfait-ul de ultimă oră al Jul N. 
Mustață ne dezavantajează Ț^rtC 
mult, deoarece contam serids pe 
punctele probelor de 5000 m și 10 000 
m. Sînt convins însă că și Stelian 
Marcu va face tot posibilul pentru a 
se clasa cit mai bine. în orice caz.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL INTERN Șl
va atribui și titlul repu- 
proba de 20 km marș, 

juniori, programul com- 
al lunii este la fel de 
Focșani, în zilele de 14 

vor prezenta la start cei 
juniori de categoria &

telor naționale de seniori- Conco
mitent se 
blican la

Pentru 
petițional 
bogat. La 
și 15, se 
mai buni 
III-a. Paralei, la Oradea vor con
cura reprezentanții școlilor spor
tive, juniori de categoria a Il-a. 
O săptămînă mai tîrziu, de această 
dată la Brașov, sînt programate 
două competiții de cea mai mare 
importanță care reunesc pe repre
zentanții „noului val". F.ste vorba 
de campionatul republican al șco
lilor sportive (juniori I) și cel al

O imagine grăitoare asupra popularității minibaschetului: cei 732 de elevi-sportivi prezenți la festivitatea 
de deschidere a Festivalului Foto : D. VINȚILĂ — Suceava

MINIBASCHETBALIȘTIL VIITORII PERFORMERI
Al BASCHETULUI

Festivalului 
s-a bucurat 
concretizat 

cazare și 
de pârtiei-

Datorită eforturilor lăudabile fă
cute de C.J.E.F.S., C.J.O.P. și In
spectoratul școlar al județului Su
ceava, ediția a Vil-a a 
național de minibascheț 
de un succes deplin, 
în condițiile bune de 
masă oferite celor 732 
panți, în asigurarea tuturor deta
liilor tehnlco-organizatorice, în 
spectaculozitatea și atractivitatea 
întrecerilor, în entuziasmul general 
al micilor sportivi și al publicului, 
în frumoasa propagandă făcută 
pentru acest joc sportiv. Cele 54 
de echipe au demonstrat, în cinci 
zile de dispute, că minibaschetul 
și-a cucerit o poziție solidă și bi
nemeritată în preocupările sportive 
ale elevilor între 8 și 12 ani, că 
multiplele calități ale minibasche
tului au convins, deopotrivă, pe pi
onieri și pe părinții lor de uti
litatea 
nea, a 
depuse, 
derația 
darnice și că minibaschetul, privit 
poate ca o curiozitate cu 10 ani 
în urmă, a devenit o preocupare 
serioasă a profesorilor de educație 
fizică, dintre care mfilți au ajuns, 
cu timpul,

Așadar, 
în primul 
cheful și-a 
atingerea unui important țel : 
grenarea elevilor din clasele mici

turnee, cla- 
alcătuit pe 
aceste tur- 
considerare 

serii. Cele-

Cluj, C.S.M. 
Craiova (II). 

în prima parte a campionatului 
echipele din cele două serii își 
vor disputa intîietatea după siste
mul jocurilor tur-retur, urmînd ca 
în a doua parte să se facă o nouă 
grupare valorică. Formațiile clasa
te pe locurile 1 și 2 vor alcătui o 
grupă de patru și vor continua 
disputele în cadrul a 3 
samentul final fiind' 
baza rezultatelor din 
nee, fără a se lua în 
punctele realizate în 
lalte patru echipe din fiecare grupă 
vor fi reunite, continuînd să joace 
într-o singură grupă încă un tur 
și un retur, clasamentul pentrtt 
locurile 5—12 stabiiindu-se prin a- 
diționarea punctelor acumulate în 
urma jocurilor din seriile inițiale, 
ultimele două clasate retrogradînd 
în divizia secundă.

Avînd în vedere modificările a- 
duse, campionatul Diviziei A se va 
desfășura la următoarele date : 

IS AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE NAȚIONALE PENTRU ATENA Șl REGGIO EMILIA
prevăd o luptă foarte strînsă si nu 
ar fi exclus ca ultima ștafetă să de
cidă care din echipele României, 
Greciei și Bulgariei vor continua în
trecerea în semifinala de la Nisa. Am 
mari speranțe în cursele lui Stan, 
Ghipu, Perța si Cefan. Aștept, de a- 
semenea. rezultate înalte din partea 
lui Dosa, Sărucan. Ligor, Nagy și 

• Szilagy. Sînt convins că pentru a se 
clasa Pe primele două locuri, echipa 
României va trebui să meargă cu 
„motoarele în plin" ; mai pretis, fie-

„TRIUNGHIULARUL" DE LA ERFURT . 
AL ATLEȚILOR NOȘTRI ÎNAINTEA 
în calendarul întrecerilor interna

ționale rezervate atleților juniori, 
un Ioc de frunte îl ocupă, în fie
care an, meciul triunghiular în ca
re reprezentanții noștri întîlnesc 
redutabilele formații ale R.D. Ger
mane (cele mai puternice de pe 
continent) și Poloniei. în sezonul 
acesta, tinerii sportivi din cele trei 
țări și-au fixat tradiționalul ren- 
dez-vous pe pista de tartan din 
orașul Erfurt. Mai precis, concursul 
va aVea loc la 'sfîrșitul săptămînii 
viitoare în zilele de 7 și 8 iulie.

Reuniți, pe baza ultimelor rezul
tate din competițiile cu caracter in
tern, la Predeal, tinerii noștri at-. 
leți se pregătesc cu o deosebită

- > 
liceelor cu program de educație fi
zică (juniori I).

Pe plan internațional vom su
blinia noi prezențe ale tricolorilor. 
Seria concursurilor este deschisă 
de meciul feminin bilateral Italia 
— România programat dumini
că, Ia Reggio Emilia, și Întrecerile 
preliminare ale „Cupei Europei" 
(Atena), unde atleții noștri vor a- 
vea ca adversari pe reprezentanții 
Bulgariei, Austriei și Greciei. în 
zilele 7 și 8 iulie, la Erfurt 
echipele de juniori și junioare ale 
R.D. Germane, Poloniei și Ro
mâniei vor fi angajate în tradiți
onalul meci triunghiular

Cu un deosebit interes vor fi 
urmărite întrecerile concursului din 

într-o activitate sportivă continuă 
și organizată prin practicarea unui 
joc sportiv complex; în comple
tare-. dezvoltarea gustului pentru 
drumeție, pentru cunoașterea fru
museților patriei, prin participarea 
Ia excursiile inițiate cu prilejul 
fiecărei competiții minibaschetbalis- 
tice, așa cum s-au petrecut lucru
rile și acum, la Suceava, oraș cu 
celebre monumente istorice și locuri 
de interes turistic.

Dar, nu trebuie omis că minibas
chetul are și un țel pur sportiv, a- 
dică de a fi o primă selecție în 
rîndul unei mase de practicanțl. 
Și, în mod incontestabil, la Suceava 
s-a văzut că echipele elevilor de 
10—12 ani sînt selecționate, ele 
prinzînd pe cei mai dotați și 
mai harnici dintre cei care, cu 
țin timp în urmă, alcătuiau
mafiile de 8—10 ani. Am mai a- 
mintiț eă baschetul românesc are 
deja sportivi promovați, în mod 
gradat, de h minibascheț Dină la 
reprezentativele țării, dar Festiva
lul de ia Suceava ne-a convins că 
viitoarele selecționate ale Români-. 
ei vor fi „mai consistent completate 
de cei care, începînd acum practi
carea minibaschetului, vor avea la 
vîrsta senioratului 10 ani de acti
vitate organizată, de antrenamente 
metodice, de participare la compe
tiții. Ceea ce, fără îndoială, va de
termina un proces mai profund și

cu
cei

— mas-
2 mar- 
martie),

8 echipe 
februarie

și 15 
martie

(urul din scrii — între 14 octom
brie1 șl 1'1 noiembrie; returul — 
intre 25 noiembrie și 16 decembrie. 
Turneele pentru locurile 1—4 vor 
avea loc la : Timișoara (21—23
februarie), Constanța (7—9 martie), 
București (21—23 martie) 
culin ; Iași (28 februarie - 
tie), P. Neamț (14—16
București (28—30 martie) —- femi
nin. Turul din seria de 
este programat între 17 
și 17 martie, cu două etape inter
mediare (la 27 februarie 
martie) ; returul : între 24 
și 5 mai.

Demn de reliefat, ni se 
stipularea în noul regulament a 
faptului că antrenorii și tehnicienii 
echipelor au obligația de a orga
niza, înaintea campionatului, con
cursuri oficiale pentru trecerea 
normelor de control, în prezența u- 
nor comisii, urmînd ca jucătorii ce 
nu vor îndeplini haremurile pre
văzute să nu aibă drept de parti
cipare la partidele din campionat.

pare,

la

tare sportiv să concureze ia nivelul 
superior al posibilităților sale".

Tot îri cursul dimineții de astăzi se 
vor deplasa în Italia și atletele din 
prima reprezentativă a țării. Ele vor 
Susține duminică după-amiază, 
Reggio Emilia, un meci amical, de- 

/ venit tradițional in calendarul inter
national al atletismului dintre cele 
două țări, cu puternica „Squadra 
azzurra". în âfara unor sportive de 
mare valoare ca Argentina Menis, Va
leria Bufanu, Ileana Silai, Viorica
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rîvnă sub supravegherea unui co
lectiv de antrenori condus de an
trenorul federal pentru juniori, 
Nicolae Mărășescu. Tehnicienii noș
tri își pun mari speranțe în forma
ția masculină. In linii mari, ea va 
cuprinde pe aceiași juniori care 
anul trecut, la Constanța, au învins 
formația Poloniei cu 115—97 și au 
pierdut la un scor strîns în fața 
selecționatei R.D. Germane (99— 
113). Nu vor lipsi din reprezenta
tiva țării Gheorghe Ghipu, aflat în 
aceste zile la Atena, cu prima e- 
chipă a României angajată în pre
liminariile . „Cupei Europei". El 
poate cîștiga cursele de 800 m și 
1 500 m. Alături de talentatul nos-

INTERNAȚIONÂL
27 și 28 iulie, în care sportivii 
români ce se pregătesc pentru U- 
niversiadă își vor măsura forțele 
cu cei mai buni atleți studenți din 
SU.A. .. ............................ .
Ocean 
Dealul 
de 28 
programată 
competiție care a oferit de fiecare 
dată un frumos prilej de afirmare 
â atlețil'or români. Pentru echipele 
noastre, ca și pentru cele ale Iu
goslaviei, Bulgariei, Greciei, Tur
ciei și Albaniei, întrecerile vor 
constitui și o ultimă- repetiție îna
intea „europenelor" (24—26 august) 
de la Duisburg. 

Evoluția oaspeților de peste 
va avea loc pe stadionul din 
Spirii. In sfîrșit, în zilele 

și 29, tot în Capitală, este 
Balcaniada juniorilor,

ta ac-

solid de selecție, de finisare a pre
gătirii fizice, tehnice și tactice.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
inimoșii creatori ai echipelor de 
minibascheț, profesorii de educație 
fizică-antrenori, a căror muncă de 
atragere și instruire a tineretului 
școlar în acest joc sportiv merită 
toate laudele. De asemenea, cu
vinte frumoase pentru preocuparea 
majorității lor de a compi 
tivitatea sportivă propriu-zisă a e- 
levilor eu acele instructive excursii, 
devenite tradiționale în activitatea 
minibaschetbaliștilor. Și tocmai 
pentru că le recunoaștem meritele 
ce le au în promovarea și dezvol
tarea minibaschetului, regretăm 
mai mult excesele de pasiune care 
le umbresc uneori realizările. Ne 
referim, de pildă, la scuzarea gre
șelilor comise de jucători prin a- 
cuzații aduse arbitrilor pe un ton 
șl cu cuvinte deloc cuvenite unui 
pedagog. Cît de periculoasă poate 
fi o asemenea „educație", am con
statat cîteodată chiar la Suceava, 
cînd niște copii de 19—1' ni se 
adresau necuviincios arbitrilor, ur
mînd „exemplul" profesorilor lor. 
Să sperăm. însă, că au fest simple 
Accidente și că viitorul ne va scuti 
de astfel de observații neplăcute, 
dar, din păcate, reale.

D. STANCUtESCU

Stefan Tudor și Petre Ceâpura — doi sportivi de la care așteptăm, ca întotdeauna, rezultate' foarte biifie 
Foto : Paul ROMOȘAN

SCHIFIȘTI DE VALOARE DIN 5 ȚĂRI- 

LA STARTUL CELEI DE A X-a EDIȚII
REGATEI SNAGOV"

® Astăzi după-amiază, de la ora 17,30, se dispută
primele serii @ întrecerile feminine —in centrul atenției

A „

Începînd de astăzi, timp de trei 
zile, schifiști și schifiste clin U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Bul
garia și România se aliniază la

Viscopoleanu, Cornelia Popescu echi
pa mai cuprinde cîteva atiete tinere, 
cu frumoase perspective : Mariana 
Bădițoiu, Natalia Andrei. Mirii Lin- 

Elena Mirza, Mihacla L;:;hin si 
Din lotul ce se deolasea- 
parte și atlete cti mai 
de serviciu în națională 
Condovici, Mărioara Ea-

că, 
Laura Katz.
ză mai fac 
vechi state 
ca Mariana 
zăr, Rafira Fița. Virginia Ioan, Alina 
Popescu-Gheorghiu, Valentina Ciol- 
tan, Olimpia Cataramă, Elena Neacșu 
și Ioana Stancu.

EXAMEN DECISIV 
C.E. DE JUNIORI 
tru demifondist vor mai evolua, cu 
șanse sporite la Erfurt, Dorel Cris- 
tudor (10,4 pe 100 m în acest an), 
Gh. Megelea (deținător al celei mai. 
bune performanțe europene — 
78,18 m la suliță — la juniori, în 
acest sezon) și Marian Voicu, care 
se apropie cu pași mari de limita 
celor 5 metri la prăjină. Printre cei
lalți selecționați se mai află Vlrgil 
Miloiu, Nicolae Onescu, ion Crișan, 
Constantin Cirstea, Mihai Scoarță, 
Eedros Bedrosian, Paul Neagu, 
Gheorghe Călin și mărșăluitorul 
Ștefan Ioniță.

Posibilitățile reprezentativei femi
nine, în comparație cu cele ale 
adversarelor sale, ni se par mai 
reduse. In „triunghiularul" de anul 
trecut, junioarele noastre au cedat 
destul de categoric : 57—78 cu Po
lonia și 47—88 cu R. D. Germană, 
iar raportul de forțe a rămas apro
ximativ același. Nu ne îndoim însă 
că Adriana Surdu, Liliana Leau, 
Niculina Lungu (revelația acestui 
sezon), Aurelia Filip, Viorica Nea
gu, Coculeana Bucătaru, Doina 
Spînu, Mariana Nan, Florența Io- 
nescu sau mezina selecționatei (14 
ani) Mihaela Nicoară (T..C.E.A. Cîm- 
pulung Muscel) vor depune toate 
eforturile pentru a se ridica, de-a 
luhgul 
loarea 
întîlni. 
Erfurt 
echipe
„europenelor" 
avea loc la Duisburg, (a. v.)

celor două reuniuni, la va- 
adversarelor pe care le vor

De altfel, concursul de la 
va reprezenta pentru ambele 
un test important 

de juniori
înaintea
ce vor

K! TOME SPORTURILE I
POLO. Echipa națională de seniori 

își continuă pregătirile în vederea tur
neului internațional dotat cu „Cupa 
orașului București**, programat în Ca
pitală între 11 și 15 iulie. Deocamdată, 
la antrenamente sint prezenți doar nouă 
jucători : Serbau Huber și Florin Slăvei
— portari. Adrian Nastasiu, Viorel Rus, 
Dinu Popescu, Dan Frîncu, Adrian 
Schervan, Cornel Rusu și Ilie Slăvei. In 
aceste zile lipsesc de la pregătiri Liviu 
Răducanu și Claudiu Rusu, aflați în se
siune de examene, ca și Cornel Frățilă, 
Gheorghe Zamfîrescu șl Radu Lazăr, 
plecați în turneu, la Magdeburg (R. D. 
Germană), cu echipa Dlnamo. Cei 14 
jucători se vor reuni luni 2 iulie, la 
prînz. • întrecerile turneului final al 
campionatului național de juniori miei 
se vor desfășura la Tg. Mureș între 16 
și 22 iulie. Prin retragerea echipei Pe
trolul Ploiești, numărul finalistelor s-a 
redus (11). Acestea sînt împărțite în 
două serii : GRUPA A — Vagonul Arad, 
Voința Cluj, Crișul Oradea, Dinamo Bucu
rești. Industria linii Timișoara, și Școala 
sportivă nr. 1 București ; GRUPA B — 
Școala sportivă Cluj, C.S. Școlarul 
București, Politehnica Cluj, Școala spor
tivă nr. 2 București și Mureșul Tg. Mu
reș. Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor întrece în continuare în 
turneul pentru locurile 1—4. următoarele 
două clasate din fiecare serie vor juca 
pentru locurile 5—8 ș.a.m.d. • Repre
zentanta Asiei în turneul final al cam
pionatului mondial de polo de la Bel
grad (1—9 septembrie) va fi desemnată 
în urma meciurilor de baraj dintre 
selecționatele Iranului și Israelului. A- 
cestea se vor desfășura la Teheran între 
3 și 7 iulie și vor fi arbitrate de prof. 
Cornel Mărculescu.

BASCHET. De astăzi pînă dumi
nică, Sala sporturilor din Cluj găzdu
iește turneul de baraj pentru divizia A. 
Iau parte echipele Voința Tg, Mureș, 
Sănătatea Satu Mare (clasate pe locurile 
Q și 1(1 la ultima ediție a campionatului 
republican), Institutul pedagogic Tg. 
Mureș și Metalul Salonta (ocupantele 
locului secund în cele două serii ale 
diviziei B). Primele două clasate în 
turneul clujean vor completa numărul 
de 12 participante la ediția 1973—1974 a 
diviziei A.

YACHTING. Două îmbucurătoare 
vești din lumea sportului bărcilor cu 
pîrize. Asociația sportivă Viitorul Drobeta 
Tr. Severin (prin dr. George Popescu) 
și asociația sportivă Dunărea Orșova 
(prin dr. Constantin Vulpescu) invită 
veliștiî din întreaga țară la prima edi
ție a regatei „Cupa Porților de Fier". 
Cei doi președinți de comisii nautice au 
fixat startul acestei interesante între
ceri — patronată de C.J.E.F.S. Mehedinți
— în ziua de 5 iulie. la următoarele 
clase internaționale : F.D., Snipe, Finn 
șl Optimist, o altă frumoasă inițiativă, 
semnată tot de un medic — dr. Victor 
Fineseu de la asociația sportivă Sănă
tatea din Brăila — a fost expediată 
pe adresa pionierilor veliști din Întreaga 
țară. Prin ea, „Optimiștii" sînt. . . pro- 
vocați la mai multe întreceri demonstra
tive ce vor avea loc, rețineți „pe noua 
bază sportivă nautică amenajată, re
cent, la Brăila, pe lacul Blașova**, în zi
lele de 14, 15 iulie.

SCRIMĂ. Primul eșalon de sportivi 
care ne vor reprezenta țara la campio
natele mondiale de scrimă a părăsit, 
ieri dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
pe calea aerului spre orașul gazdă al 
competiției — Goteborg. Este vorba des
pre floretiști și sabreri care vor intra 
în întreceri luni 2 iulie și, respectiv, 
miercuri 4 iulie, urmînd ca al doilea 
lot — cuprinzînd pe floretiste și pe 
spadasini — să se îndrepte spre orașul 
campionatelor mondiale exact peste o 
săptămînă.

startul celei de a X-a ediții a „Re
gatei Snagov", competiție devenită 
tradițională în lumea canotajului 
european. Această ediție jubiliară 
a regatei are Loc, însă, înaintea cam
pionatelor europene — programate 
peste aproape două luni, la Mosco
va — fapt care face ca interesul tu
turor sportivilor și specialiștilor să 
se amplifice pentru fiecare probă, 
dar mai ales pentru întrecerile fe
minine (introduse recent în pro
gramul .1.0. și al C.M.).

Schiful sovietic va fi reprezentat 
la „Regata Snagov" de selecționata 
R.S.S. Ucrainene alcătuită din 27 
de canotori și canotoare. Sportivii 
sovietici vor participa la toate pro
bele feminine, precum și Ia probele 
masculine de simplu, 2v, 2+1,
2 f.c, și 4 f.c. Este de menționat că 
echipajele feminine de 8+1 și 4-pl 
rame se găsesc în momentul de față 
în plină perioadă de pregătire pen
tru concursul de selecție care va 
desemna reprezentativa U.R.S-S, la 
campionatele europene.

O garnitură foarte puternică a de
plasat la București și R. D. Germa
nă, care va participa numai la în
trecerile feminine, la fel ca și echi
pa Bulgariei — autoarea unor re
zultate foarte -bune Ia recent înche
iata „Regată Grunau". în sfîrșit,

DORIȚI SA PETRECETI
UN CONCEDIU MINUNAT?

zează
Intreprihderea de Turism, Hoteluri < ~

excursii pe itinerarii atractive, pline de farmec și pitoresc I 
Valea Prahovei 
Valea Oltului 
Curtea de Argeș 
Vălenii de Munte — Cheia — Tirgoviște 
în Munții Bucegi și Girbova 
La Mănăstirile din nordul Olteniei și din 
In zona Maramureșului 
Delta Dunării etc.•

Pe Litoral puteți beneficia de un concediu 
gante hoteluri din stațiunile : Venus, Neptun, 
Mamaia, cu plecări începînd din ultima decadă a (unii iunie

De asemenea, în zonele de agrement din jurul Bucureștiului la 
Snagov, Băneasa, Herăstrău, sint asigurate condiții optime pentru petre
cerea tîtorva zile de neuitat în hoteluri, campinguri și locuințe lacustre.

Această zonă este dotată Cu posibilități de practicare a sporturilor 
nautice, bowling, baschet, minigolf etc.

Pentru informații suplimentare și procurarea biletelor vă puteți adrese 
Filialelor de Turism din Cal. Victoriei 100, Bd. Republicii 4 ; 68, la punc
tele turistice din cartierul Drumul Taberei, Complex Orizont (stația Băi- 
ceni) și Complexul A 13 Cartierul Titan, ca și la ghișeul de la etajul I' 
al magazinului Victoria.

Nr. 7453

I
Lotul plecat ieri cuprinde pe flore- 

tiștii Mihal Țiu, Ștefan Ardeleanu, Tu
dor Petruș. Aurel Ștefan. Constantin 
Niculescu și pe sabrerii Dan Irimiciiic, 
Dan Popescu, Alexandru Nilcă, Gheor
ghe Culcea și Cornel Marin. Ei sînt 
însoțiți de secretarul general al F.R.S., 
prof. D. Tepșan, de antrenorii și medi
cul lotului.

ÎNOT. Ieri s-au desfășurat pe lacul 
Siutghlol din Mamaia întreceriile primei 
manșe a campionatului de mare fond 
dotat cu „Cupa Ovidiu". Băieții au par
curs 6000 m, iar fetele 3000 m. Con
cursul a fost dominat de sportivii mu
reșeni. Iată primii trei clasați du pa 
această manșă : Băieți : D. Naghi lh 
09:27, I. Meder lh 16:34, L. Velciov lh 
18:3S; Fete : Edith Varga lh 04:00, Erica 
Bokor lh 05:53', Uadore Covaci lh 06:-6.

CICLISM. Pe linia de centură 
care leagă com. Afumați de com. Oto- 
penl s-au desfășurat Întrecerile campio
natului municipal în proba de contra
timp pe echipe pentru Juniori. La capă
tul unor dispute interesante, titlurile da 
campioane ale Capitalei au revenit for
mațiilor Școlii sp. nr. 1 la Juniori mari șl 
Școlii sportive nr. 2 la juniori mici. 
Iată rezultatele : JUNIORI MARI (40
km) : 1. Școala sportivă nr. 1 (R. Si- 
mion, I. Dumitru, M. Marian, D. Ihcscu) 
98:02 2. Școala sportivă nr. 3 58:19, 3.
Olimpia 59:10. 4. Școala sportivă nr. 1 
(echipa a Il-a) lh 03î56, 5. Steaua lh 
05?34 6. voința lh 06:39 : JUNIORI
MICI (20 km) : 1. Școala sportivă nr. a 
(V. Marin. L. Negreanu. M. Petre, M- 
Toma) 31:08, 2. Steaua 32:56, 3. Olimpia 
33-41 4 Școala sportivă nr. 3 (echipa a 
l(-a) 34:13, 5. Școala sportivă nr. 1
36:16.

BOX. In aceste zile, cei mai buni ju
niori din tară sînt invitații federației 
de specialitate în taberele organizate 
pentru tinerele speranțe la Piatra Arsa, 
Pitești și Suceava. La această vacantă 
pugilistieă vor participa numai în luna 
iulie 160 de sportivi juntori. In august, 
alți 250 de tineri practicanțl ai boxu
lui vor petrece zile de recreare și pre
gătire în taberele organizate de federa
ție la Piatra Neamț, Arad și Reșița. 
.Noul val", care bate la porțile consa
crării. se va bucura în această vacanța 
de asistența unor antrenori cu bune re
zultate in activitatea cu juniorii. Este 
vorba de Gheorghe Bobinaru. Eugen 
Douda, Mihai Fulea, Eugen Fiiresz Du
mitru Gheorghiu, Iosif Mihallc, Minai 
Goanță, Constantin Ciucă șl alții.

AERONAUTICA. începînd de luni 
2 iulie, pe aerodromurile București — 
Cllncenl și Brașov — Sinpetru se vor 
disputa fazele județene ale campionatu
lui național de parașutism. La București 
se vor întrece sportivi aparțlnind aero
cluburilor „Aurel Vlatcu" — București, 
„Moldova" — lași, „Oltenia" — Craiova 
șl secției „Șoimii" - Buzău, iar la Bra- 
șov reprezentanții aerocluburilor „Mir
cea Zorileanu“ — Brașov, „Gheorgne 
Bănelulescu" — Ploiești, „Someșul" — 
Cluj șl secției „Oțelul" Galați.

CANOTAJ. în cursul zilei de ieri 
s-au înapoiat în Capitală schlflstele clu
bului Metalul București, care au par
ticipat, în U.R.S.S., la „Regata Pskov". 
Comporttndu-se bine, canotoarele bucu- 
reștence au reușit să se califice in 
două finale — la 8+1 și la 4+1. Een,- 
paiul de 8--1 alcătuit din Olimpia Balati, 
Juliana Balaban, Eleonora Dumitru. Eca- 
terina Decu, Mariana Slrbu, Axinia Să- 
colic, Elena Chirițoiu, Elena Vasilescu și 
schlfista Sovietică Tatiana Sitchina, a 
avut o evoluție bună și în finală, cla- 
sîndu-se pe locul IU înaintea echipa
jului Bulgariei. In proba de 4+1. Olim
pia Bălăci, Iuliana Balaban, Ecațenna 
Decu, Mariana Slrbu și Elena Vasilescu 
au ocupat locul V.

lotul Cehoslovaciei, care a sosit în 
cursul după-amiezii de ieri, va par
ticipa în probele feminine de 8-f-l 
și 4+1 rame, iar la cele masculine 
cu echipaje de 2 v, 2-}-l, 2 f.c. și 
simplu.

în acest timp, reprezentanții noș
tri se pregătesc cu asiduitate in li
niștea Snagovului, așteptînd opti
miști primele starturi. După cum re
latam în ziarul nostru de ieri, an
trenorii lotului român vor definitive 
echipajele în cursul dimineții cte 
astăzi, avînd la dispoziție nume
roși sportivi în formă și, deci, va
riante diferite de alcătuire a echi
pajelor. Sperînd că vor fi găsite 
formulele cele mai bune, așteptăm 
și nai primele starturi .in serii, care 
se dau după-amiază, cu începere de 
la ora 17,30.

în fine, ar mai fi de adăugat că 
organizatorii competiției, reuniți 
aseară la ședința tehnică, au defi
nitivat programul pînă în cele mai 
mici amănunte, întocmind foile de 
concurs în prezența delegațiilor 
echipelor oaspete.

Un amănunt interesant! federația 
de specialitate a invitat la regată și 
pe toți antrenorii secțiilor de ca
notaj din țară, care au astfel un 
bun prilej de ridicare a nivelului 
profesional prin urmărirea acestor 
întreceri, care se anunță foarte in
teresante. Alături de antrenori, în 
tribunele aflate lîngă turnul de la 
sosire se vor găsi și cei mai tineri 
canotori români, componenții lotu
rilor naționale de tineret și ju
niori, invitați și ei să asiste la în
treceri.

și Restaurante București organi

Moldova

plăcut la cele mai ele- 
Aurora, Jupiter, Saturn.
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DECIZIA PENALTYULUI nr. 9...
Chimia Rm. Vîlcea, ocupanta locu

lui 6 în seria I a Diviziei B — unda 
Metalul asaltează șefia clasamentului 
— s-a prezentat mai bine în a doua 
jumătate a întîlnîrii, iar pe măsură 
ce minutele se scurgeau lua tot mai 
mult frînele jocului în mîini. De aici 
o primă concluzie: EXCELENTA 
.PREGĂTIRE FIZICA a elevilor an
trenorului Dumitru Anescu (fost nu 
cu multi ani în urmă jucător în ace
eași echipă vîlceană), mai ales dacă 
ținem seama de frecvența jocurilor 
disputate de chimiști în ultima vre
me, pafalel în Divizia B și în Cupa 
României. Pe fondul unei oarecari 
moleșeli, a unei relaxări a bucureș- 
tenifor, Chimia a egalat, la reușită 
adueîndu-și aportul internaționalul

ARBITRII
CELOR DOUĂ FINALE

Exdmamomstul Haidu reapare după 
doi ani in finala Cupei României, 
dar sub culorile Chimiei Rm. Vîlcea

stabilit componenta celor două 
găzi de „cavaleri al fluierului"

Ilaidu, fost purtător al tricoului cu 
nr. 11 la Dinamo București. Intr-ade
văr, dacă în prima repriză Haidu 
și-a jucat cuminte rolul de libero în 
spatele fundașilor, după pauză antre
norul Anescu a avut inspirația să-i 
dea rolul de coordonator de joc. Și 
l-am văzut pe Haidu ajutîndu-și a- 
părarea pentru ca, în momentul ur
mător, să fie vîrf de atac, fața în 
fată cu portarul Metalului. Haidu a 
redus scorul în min. 52 și două mi
nute mai tîrizu a fost foarte aproape 
de egalare, iar clarviziunea sa în 
nou rol de după pauză a dus la 
SCHIMBAREA (in bine) a jocului 
„II"-Iui vîlcean. Astfel stînd lucruri
le. egalarea a fost ceva firesc. De 
altfel, în această parte a meciului 
(înțelegînd repriza a doua și prelun
girile) Chimia a șutat de opt ori pe 
spațiul porții, iar Metalul de num ii 
două ori, fără a mai enumera si si
tuațiile de gol. de asemenea în fa
voarea formației din Rm. Vîlcea.

Un al treilea element care a con
tribuit la calificarea formației vîlce- 
ne a fost CALMUL, decisiv pentru 
momentele de după min. 120, acelea 
ale executării penalty-urilor. Sub un 
cer negru, mereu sub amenințarea 
furtunii care a căzut asupra stadio-

ntul imediat după ce Gojgaru a 
marcat cel de-al cincilea penalty al 
echipei sale, cu greu își păstrau cal
mul chiar și cele cîteva mii de spec
tatori aflați în tribunele stadionului ; 
ce să mai spunem de actorii prin
cipali, cei eare după 120 minute de 
joc dramatic trebuiau să fie proas
peți, lucizi, pentru a nu greși execu
ția penaltyurilor de mare tensiune, 
eu atît de mare efect. Și a greșit 
Viță, fundașul Metalului, care n-a 
putut rezista tensiunii nervoase. în 
momentul cînd mingea lovită de el a 
trecut pe lingă poarta lui Stana, 
hohote de plîns l-au scuturat. Toc
mai de aceea, cît de uman, de tovă
rășesc a fost gestul lui Decu care a 
fugit primul la colegul său de echioă 
pentru a-1 îmbărbăta...

Și, astfel, fotbaliștii în alb-albastru 
jubilau, în timp ce „tricourile roșii" 
se scurgeau în liniște, cu capul ple
cat, spre vestiare. Chimia se gîndea 
de-acum la partida cu Constructorul 
Galați din finala Cupei României, în 
timp ce preocupările Metalului se în
dreptau spre jocul de miercurea vii
toare de la Oltenița...

Au fost momente de neuitat, In 
semifinala de la Pitești, moment» 
care au probat încă o dată frumu
sețea fotbalului. Chiar dacă e jucat 
de echipe din Divizia B.

Mirceo TUDORAN

Galați își găseste

4 ? ■
re :

Ieri, Colegul central de arbitri a 
bri-

_ ... care
vor conduce duminică ultimele două 
meciuri oficiale din acest sezon.

Partida vedetă, finala Cupei Ro
mâniei, va fi arbitrată la centru de 
AUREI. BENȚU, ajutat la linie de 
Gheorghe Limona și Alexandru Pîrvu 
(toți din București). în întîlnirea din 
deschidere, finala campionatului re
publican de juniori, va funcționa Ia 
centru NICOLAE RAINEA (Bîrlad), 
iar la tușe Nicolae Cursaru și Emil 
Vlaiculescu (ambii din Ploiești).

.SECRETELE11 UNEI CVASIANONIME DIVIZIONARE C
Este pentru prima oară în istoria 

Cupei României cînd o echipă de Di
vizia C realizează — după un adevă
rat tur de forță — o asemenea per
formanță, calificarea în finala com
petiției, așa cum a făcut-o Construc
torul Galați. Și dacă, pînă miercuri, 
înaintea semifinalei cu Steaua, mulți 
considerau reușita de pînă atunci a 
gălățenilor o Intîmplare, desfășurarea 
partidei de la Ploiești a dovedit con
trariul. Elevii antrenorului Vasile 
Luban nu s-au Intimidat nici de a- 
ceastă dată de faima adversarului, 
considerat mare favorit al Cupei. 
Odată intrați pe teren, gălățenli au 
jucat cu o dăruire exemplară, dar în 
același timp au dat o replică neaș
teptat de bună prin prestarea unui 
fotbal superior, cu mult peste posi
bilitățile unei simple divizionare C.

Reușita gălățenilor își găseste ex
plicația în modul curajos cu care 
au abordat partida, în simplitatea 
construcției acțiunilor, dar mai ales 
în excelenta pregătire fizică, în ciuda 
faptului că mare parte dintre jucă
tori au intre 25 și 32 de ani. In jo
cul cu Steaua, reprezentanții Trustu
lui de 
rurgice 
nici o 
terenul 
eî au găsit resursele 
restabilească echilibrul, au atacat cu 
toate .forțele și au obținut egalarea 
nu întîmplător, ei ea urmare a două 
acțiuni construite în mare viteză, 
care i-au surprins pe fundașii echi
pei Steaua.

Buna comportare a formației Con-

structorul 
în echilibrul constant bun 
trei compartimente. Adepti 
așezări 4—2—4, cei 11 jucători (pose
sori ai unei mai mult decît mulțumi
toare tehnici de joc) sînt foarte mo
bili, se demarcă tot timpul și ma
nifestă o deosebită precizie în trans-

explicația 
al celor 

ai unei

construcții si montaje side- 
din Galati nu s-au împăcat 

clipă cu gîndul de a părăsi 
învinși. Conduși de două ori, 

necesare să

CUPLAJDUMINICA,
W* STADIONUL 23 AUGUST

încheierea activității competițio- 
nale oficiale la fotbal a actualului 
sezon va avea loc duminică pe sta- 
dionul 23 August din Capitală, o 
dată cu disputarea finalei „Cupei 
României", între formațiile Con-

structorul Galați și Chimia Kîmnicu 
Vîlcea. Partida va începe la ora 20.

în deschidere, de la ora 18,15, e- 
chipele Dinamo București și Vago
nul Arad se vor întîlni în finala 
campionatului republican de juniori.

mlterea mingii, fapt ce le-a permis 
practicarea unui joc colectiv-con- 
struetiv, bazat pe Un mare travaliu. 
Prepararea acțiunilor, din fașă, este 
preocuparea lor majoră. Agilul por
tar Șerbănoiu repune mingea în joc 
prin transmiteri precise, eu mina, la 
fundașul cel mai bine plasat. La fel 
de calmi șl sobri sînt și cei patru 
fundași care aplică un marcaj strict 
în zonă : din rînduî lor. se detașea
ză „centralul" Olteanu (fratele jucă
torului de la St. roșu), înzestrat ca 
un gabarit impresionant, excelent ia 
duelurile aeriene. Linia mediană are 
în Cernefa un bun coordonator, om
niprezent.’ în ambele momente ale jo
cului, 
mulul 
ternic 
și în

EI are meritul înscrierii t>ri- 
gol de miercuri, cu un stit nu
cii si afara careului, si a creării 
alte situații a acelei superio

rități numerice în ofensivă. O impre
sie deosebită au lăsat extrema stin
gă Manta și virful central Vochin. 
Ambii, foarte insistent!, i-au harfuit 
tot timpul pe Sătmăreanu și Smaran- 
dache. deoășindu-i relativ ușor și a- 
jungînd de clteva ori față în fată 
numai eu Haidu. Ceilalți doi înain
tași, lonită (bun șuteur) și extrema 
dreaptă Ghica acționează ceva mai 
retras, venind, cu schimbul, In spri
jinul liniei de mijlocași.

Tată atributele acestei merituoase 
echipe. Constructorul Galați, care 
si-a văzut visul cu ochii ajungînd 
în finala Cupei României, prin pro
priile ei forțe. Jucătorii de la Steaua, 
ca si cei de la Jiul. Dinamo sau S.C. 
Bacău n-au crezut nici o clipă că vor 
întilni in Constructorul Galați un ad
versar atît de bine pregătit, capabil 
să-i depășească pe rînd si să se în
drepte atît de sigur și spectaculos spre 
finala de duminică.

Tăticule... (sau „unchiule", sau „nene*, sau 
chiar „vărule") — ne vor spune cindva copiii noștri, 
dacă nu copii» copiilor noștri — ai văzut dumneata, 
cu ochii dumitale, așa ceva ?

— Am văzut, cum naiba sa nu văd ? le vom răs
punde noi, încărcoți de glorie, reumatici dar mîndri, 
ca oameni care am fost pe tărîmul celălalt și ne-am 
întors de acolo vii și sănătoși.

Am
Tatăl
însumi-
Cupei Angliei ciști’gata de o echipă din B, Sunder
land — nu mai trăisem o asemenea minune... Mer
geam prin casă, din perete în perete,, și mur
muram : incredibil... • incredibil. Noi 
toți, oameni veseli și optimiști, mai în 
giumă, mai în serios susțineam pe 
aitmei că fotbalul' nostru asociație e 
unic în lume și sîntem în stare de 
orice, în acest domeniu al asociației 
și al asociațiilor fotbalistice. Dar ni

* câ am

văzut cu ochii mei, am cuzit cu urechile mele, 
meu nu-mi povestise vreodată așa ceva, eu 
— care văzusem cosmonauți pe Lună și finala

închipuitmeni nu și-ar fi
putea da lumii o finală de Cupă în
tre o echipă din 3

— Cum a fcsl

ÎNCEPE ACTIVITATIA
Au fost definitivate datele tabere

lor pentru juniori și copii din vara 
acestui an. Prima dintre acestea iși 
va începe activitatea în 13 iulie, la 
Snagov, unde vor fi convocați 80 
de copii, «ăsetiți în anul 1958. Pre
gătirea tinerelor speranțe se va face 
sub îndrumarea antrenorilor Lică 
Nunweiljer, Dumitru Popescu, To-' 
meș, Suciu, Cosma ș.a.

între 6 și 13 august, la Rm, Vîl
cea, sub îndrumarea antrenorului 
federal Constantin Ardeleanu, se va 
desfășura un sever trial pentru ju
niorii născuți după 1 august 1955. 
Din totalul celor convocați, vorră- 
mîne doar 60, din rîndurile cărora 
se vor alcătui echipele reprezenta

PLANURILE
(Urmare din pag. 1)

în județele Vaslui („Crosul fetelor" 
la Vaslai, „Crosul Primăverii" la 
Vaslui, Bîrlad și Huși), Mureș („Cro
sul cetății" Ia Sighișoara) și Bihor.

în Capitală s-au obținut, de ase
menea, frumoase rezultate în privința 
organizării 
bări sportive 
Unor acțiuni

de demonstrații și ser
ia nivelul școlilor, a 

___ ___ ____ cultural-sportive în 
parcul Herăstrău, precum și în prac
ticarea gimnasticii la locul de muncă 
(secția motoare de la uzinele „23 Au
gust", fabricile Dîmbovița și Progre
sul). în aceeași ordine de idei, se cu
vine a fi evidențiată inițiativa clu
bului bucureștean Metalul, care a 
editat și difuzat în rîndurile munci
torilor uzinelor din sector _ programe 
cu exerciții pentru gimnastica la do
miciliu.

Dintre celelalte activități de masă 
desfășurate in locurile vizitate de co
lectivele de control merită a fi con
semnate — pentru eficienta lor — ac
țiunile de cicloturism din municipiul 
București și județul Dolj (Băilești), 
întrecerile de oină — cu participa
rea a 14 echipe — din județul Bihor, 
concursurile de orientare turistică 
din județul Mureș etc. Un adevărat 
exemplu îl oferă în această privință 
asociația Voința Sighișoara, care a 
organizat în perioada ce a trecut de 
la publicarea Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. peste 80 de felurite acțiuni 
sportive și turistice pentru oamenii 
muncii și membrii lor de familie.

IN CĂUTAREA VIITORILOR 
CAMPIONI

Unele din constatările pozitive ale 
controlului efectuat se referă, desigur, 
si la sportul de performanță, căruia 
Hotărîrea d.e partid și planurile de 
măsuri elaborate de C.N.E.F.S. si 
consiliile locale îi conferă certe per
spective "de- progres. Din acest punct 
de vedere sînt, îndeosebi, de relevat 
preocupările îndreptate spre îmbună
tățirea selecției sportivilor. Astfel, 
în municipiul București a fost inițiată

live I și II; Aceste loturi se vor 
pregăti în comun pînâ la data de 
9 septembrie. La 3 septembrie, pri
ma echipă de juniori (care, la 17 
septembrie, se va alinia la startul 
ediției din acest an a turneului 
„Prietenia", în U.R.S.S., la Donețk) 
se va deplasa la Plovdiv pentru a 
participa la un turneu organizat 
cu prilejul tradiționalului tîrg in
ternațional.

In sfi/șit, în a doua jumătate a 
lunii iulie, iși va începe activita
tea și tabăra de la Toplița, la care 
vor participa juniori (Qăscuți după 
1 august 1956) din cadrul școlilor 
sportive.

Craiova e greu admisibil Ia o echipă care se vroia 
campioană, mi s-a strigat că sînt inuman, câ degeaba 
sînt scriitor dacă nu înțeleg psihologia sportivă, că ce 
i s-a întimplat Craiovei e absolut normal !

— Existau asemenea idei pe vremea dumitale ? ne 
vor întreba copilașii, in chip foarte inteligent.

— Domnilor — le voi spune capsat, cum mă știu 
în asemenea momente — două zile nu am putut ieși 
din casă fiindcă eram arătat cu degetul : ăsta-i un 
om fără inimă care nu înțelege drama Craiovei. Ori eu 
o înțelegeam dar nu o acceptam, căci dacă o acceptam

însemna că e absolut normal și uman 
ca o echipă să devină campioană 
fără a fi capabilă să-și învingă frica 
și emoțijfe I... Ori ești campioană, ori 
ceri înțelegere ! Două zile au trecut 
in discuții de astea filozofice, pentru 
za în a 
•i mai 
neciul 
.Aetalul 
egalată 
ultimul penalty, un jucător 
chip ii văd și azi, unul Viță care 
începuse să plîngă, sub un cer negru, 
cu fulgere și bubuituri. Era prima oară 
în viața mea cînd vedeam fa televi

ziunea română, un meci decisiv de Cupă transmis, 
în direct, pînâ la ultimul penalty... Altă minune. Ca 
în același timp, la Ploiești, Sunderland- din Galați 
s-o scoată pe Steaua, dacă ați auzit vreodată dc 
echipa asta... Finală de Jules Verne, finală nemai
auzită in lume, da, noi am trăit asemenea minuni 1

I— Bine, tăticule... — vor spune, cu cultura care-i 
va caracteriza și pe ei — dacă Constructorul din Ga
lați era Sunderland, cine era Leeds ?

— De ce sînteți răi ? le voi răspunde cu o lacrimă 
in ochi, biruit de duioșia amintirilor. De ce-mi puneți 
întrebări dificile ?

La care parcâ-i aud cum se vor exprima, lucizi și 
superiori :

— Dacă dumneata vrei să ne duci cu basme pen
tru adormit copiii...

'‘iîrin.F;

rd LhiiiSjMU.

treia zi să detoneze o bombă 
și : n-am să uit toată viața 
acela, Metalul cu 
care avea 2—0 la 
și ratează, după prelungiri,
L’ i... „i „a,.,;

Rim-nicu, 
pauză, e

BELPHEGOR

o săptâmînă

a! cărui

Gheorghe NERTEA

DUMINICA, ULTIMA ETAPA 
ÎN DIVIZIA SECUNDĂ
DAR... 0 „SENTINȚA 

SE AMÎNĂ PENTRU MIERCURI I
A V

Așadar. întrecerea divizionarelor B va 
lua sfîrșit duminică. Dar, deoarece u- 
n.ele formații din eșalonul secund, au 
participat in fazele finale ale „Cupei 
României'', două partide-cheie au fost 
animate pentru 4 iulie. Este vorba de 
meciurile Chimia Rm. Vîlcea — Poli
tehnica Iași și S.N. Oltenița —- Metalul 
București, așteptate eu deosebit interes 
de amatorii de fotbal, deoarece .rezul
tatele lor voi- stabili ierarhia în fruntea 
clasamentului seriei I și. astfel, vom 
cunoaște pe cea de a doua echipă pro
movată în .„A". (în seria a IT-a, contu
rile au fost încheiate în urmă cu cîteva 
etape, cînd Politehnica Timișoara a luat 
un avans hotărîtor față de principala sa 
adversară, F.C. Bihor).

Ultima etapă, consumată duminica tre
cută, s-a remarcat prin numărul mare 
de goluri înscrise : 58 (cîte 29 în fiecare 
serie). O echipă a reușit să cîștige în 
deplasare : . S.N. Oltenița în fața lui 
C.S.U. Galați, par, ș| în această etapă 
disciplina a 'lăsat’ de dorit în multe 
jocuri. Ih acest sens vom da cuvlntUI 
cîtorva arbitri ai partidelor ;

• C. DINULESCU (Delta Tulcea - 
Metalul Plopeni) : „Am avertizat pe ju
cătorii N. Constantinescu și Girip (ambii 
de la Delta) pentru atacuri periculoase 
repetate, iar pe Bogaciu (Metalul) pen
tru * 
fără 
sul 
fost 
ziile
•

— C.F.R. ___ „ . „__  ____
șui galben jucătorilor : Gyenge (C.F.R.) 
și Lechiță (Metalurgistul) pentru inten
ție de lovire a adversarului; Jivan 
(C.FzR.) pentru că a aruncat balonul 
într-un adversar; Tarcu (Metalurgistul) 
pentru bruscarea adversarului

• AL. GMGORESCU (C.F.R. Timișoa
ra — Olimpia Oradea) : „Jucătorul Brne- 
zik (Olimpia) a fost avertizat pentru 
proteste la decizii".

După cum se observă, unii jucători 
sînt încă preocupați să-și intimideze 
adversarii, iar alții ea să comenteze orice 
decizie a arbitrilor. Sperăm că antre
norii echipelor respective vor lua mă
surile corespunzătoare pentru ca în ul
tima etapă să nu aibă ioc asemenea 
manifestări.

Merită să completăm cele citeva rin
duri notate de arbitrul C. Dinulescu 
despre comportarea jucătorilor, eu al
tele referitoare la spectatorii din Tul
cea. Iată ce-a notat C. Dinulescu : „Pu
blic excepțional, de o sportivitate și 
obiectivitate eum rar am avut ocazia să 
înttlnesc". Asemenea aprecieri tăcute de 
un fost jucător, care a evoluat pe zeci 
de stadioane, atît din țară cit și de peste 
hotare, credem că nu mat trebuie co— 
mentale.

★
Diviziei

de lovire a adversaruluiîncercare
balon".

V. LUPU 
București) 
avertzat 
mele".
I. CHILIBAH (Metalurgistul Cugir 

Arad) : „Am arătat cartona-

Neamț,Giurgiu, 
Metalul

(Gloria Buzău — Progre- 
„Plslaru (Prograsui) a 

pentru proteste la deei-

Tată meciurile ultimei etape a 
B :

F.C. Galați — Ceahlăul P. 
Progresul București — Dunărea 
Știința Bacău — Delta Tulcea,
Plopeni — C.S. Tîrgoviște, C.F.R. Paș
cani — C.S.U. Galați. Progresul Brăila 
— Gloria Buzău (seria I).

C.F.R. Arad — Metrom Brașov. Elec
troputere Craiova — C.F.R. Timișoara, 
Corvinul Hunedoara — Gloria Bistrița. 
Politehnica Timișoara — Metalurgistul 
Cugir, Minerul Baia Mare — Minerul 
Anina, Olimpia Oradea — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin, C.S.M. Sibiu — Olim
pia Satu Mare și Nitramonia Făgăraș — 
F.C. Bihor.

si uno din C I
? Me vor întreba, 

de bună seamă, nepoții, gudurindu-se 
sub bărbile noastre legale și frumos 
pieptănate.

— Fusese o săptommă luminată.
— le vom răspunde noi, dacă vom 
mai fi în stare de răspunsuri. Fusese 
în care nu retrogradase nici o echipă din sfintei 
campionat al țării, asta nu se uită... Aceeași săptă- 
mină în care oltenii pierduseră titlul în ultimul meci, 
lurnd bătaie de la o echipă care juca in 10 oameni. 
Aveau nevoie de un meci nul... Dinamo putea să bată 
și cu 10—0, dacă oltenii ar fi făcut egal ar fi luat 
titlul. Totul depindea numai de ei — și asta i-a 
îngrozit. Nici așa ceva nu mai văzusem cu ochii noș
tri, o asemenea groază. O echipă care uitase să mai 
joace fiindcă putea cîștiga titlul ! Am pierdut în acea 
zi 15 sticle de bere și patru baterii cu vin — luasem 
Craiova, nu puteam crede că n-o să scoată un meci 
nul care ar fi făcut inutile eforturile dinamoviștilor... 
A doua zl, cînd am început să perorez că ce a făcut

...Min. Z6 al partidei F. €. Argeș — Dinamo, disputată la 11 aprilie, la Pitești. V Iad, căpitanul echipei argeșene 
(tricou de culoare închisă) înscrie singurul -gol al partidei. F. C. Argeș sjrrinta spre locul 111...

Foto: Paul ROMOȘAN

LAUREATELE EDIȚIEI 1972 -1973 A DIVIZIEI A

F.C. ARGEȘ - AUTOAREA UNUI RETUR DE FORȚĂ
Echipa piteșteană a predat tricou

rile de campioană, dar a urcat pe 
podium. A terminat, deci, campiona
tul ne locul trei și realizarea aceasta 
îi dă dreptul'de participare în Cupa 
U.E.F.A. La un moment dat, la jirmă-

FINALA EDIȚIEI A 35-a A „CUPEI ROMÂNIEI"
(Urmare din pag t) ÎN DRUMUL

ULTIMUL MECI AL

jurări speciale, ci au jucat efectiv 
MAI BINE decît adversarii lor. Iată 
de ce, dati-ne voie să numim SUR
PRIZA NU ATÎT AJUNGEREA CON
STRUCTORULUI GALAȚI ÎN FINA
LĂ CI MODUL EXEMPLAR CUM 
ACEASTA NECUNOSCUTA ECHIPA

S-A COMPORTAT 
SĂU PIN A LA 
COMPETIȚIEI.

Considerațiile 
nă măsură și . 
Vîlcea care, chiar dacă nu are o co
lecție așa de senzațională de glorioa
se eliminate, a dovedit si ea regulari
tate și o mare voință de a se afirma. 
Ca și Constructorul, unsprezecele

sînt valabile în bu- 
pentru Chimia Rm.

AU ÎNCEPUT SĂ PRINDĂ VIAȚĂ!
de către C.M.B.E.F.S., în colaborare 
cu inspectoratul școlar, o mare acțiu
ne de testare a capacităților fizice si 
a aptitudinilor pentru atletism ale 
elevilor (în număr de 80 000) <lin cla
sele 1—8. In municipiul Craiova au 
fost, de asemenea, testați peste 1000 
de elevi din 26 de școli generale, 300 
dintre ei fiind reținuți și îndreptați 
spre centrele de Copii și juniori, sau 
spre secțiile unor cluburi și asociații. 
Ample acțiuni de selecție la diferite 
ramuri sportive au fost întreprinse 
și în județele Hunedoana (pentru șco
lile sportive din Deva și Petroșani, 
precum și pentru secția de lupte de 
la Petrila) și Mureș (pentru clubul 
Mureșul).

în concordanță cu Planul de mă
suri al C.N.E.F.S. au fost stabiliți 
sportivii care — prin performanțele 
lor — ar putea aspira să participe la 
J.O. de la Montreal, alcătuindu-se
— totodată — pentru fiecare dintre 
ei programe de pregătire individuală.

în paralel cu atenția sporită ce se 
acordă în ultima vreme îmbunătățirii
— sub toate aspectele — a procesului 
de antrenament se 
multă grijă pentru 
condiții corespunzătoare a competiții
lor prevăzute în calendarul intern și 
internațional.

In privința asigurării și dezvoltării 
bazei materiale necesare -activității 
sportive se constată, de asemenea, o 
preocupare mai susținută, atît în ^mu
nicipiul 
planului 
destinată 
simple sau complexe — va

manifestă mai 
organizarea în

Bueurești (unde, conform 
de sistematizare, suprafața 
amenajărilor sportive — 

__ _______ ___ ’ _ i creste 
pînă în 1975 cu 150 ha), cit și în jude
țele Dolj (cu sprijinul consiliului 
popular, în municipiul Craiova au 
fost depistate unele terenuri virane, 
pe care a început amenajarea de ba
ze sportive simple și terenuri de 
joacă), Mureș, Bihor, Vaslui și Hune
doara.

NEAJUNSURI CARE SE IMPUN 
A FI GRABNIC LICHIDATE

Relevînd toate aceste aspecte pozi
tive, controlul efectuat pe teren a

scos, totodată, în evidență o serie de 
deficiente în activitatea consiliilor ju
dețene și orășenești, a cluburilor, 
asociațiilor și unităților de învățfl- 
mînt vizitată.

S-a constatat, astfel, că —- mai ales 
la nivel județean — se pierde timp 
prețios în ședințe, cu rezolvarea a tot 
felul de probleme mărunte organiza
torice, cu elaborarea de planuri, în 
detrimentul activității vii, concrete, 
în cluburi și asociații sportive. Pe de 
altă parte, se observă că în unele 
unități sportive s-a ajuns la o aglo
merare și suprapunere nejustificată 
de planuri de măsuri și sarcini, trans
mise pe diferite filiere, care nu numai 
că nu ajută muncii, dar creează di
ficultăți celor puși să le aplice.

în intenfia — mai puțin lăudabilă 
— de a se da un caracter spectacu
los activităților de masă, eforturile 
organelor sportive și factorilor cu 
care ele colaborează au fost îndrep
tate îndeosebi spre organizarea de 
crosuri și alte acțiuni la nivelul lo
calităților, neglijîndu-se astfel unită
țile de bază — asociațiile din între
prinderi, instituții, școli și comune —, 
dintre care destul de multe au rămas 
inactive. Din acest motiv — așa cum 
a rezultat din controlul efectuat — 
se menține încă foarte restrîns numă
rul asociațiilor care organizează ac
țiuni proprii. Ia fiecare sfîrșit de săp- 
tămină. Continuă, de asemenea, să 
fie prea puține acțiunile cicloturisti
ce, drumețiile, excursiile 
de agrement cu salariatii 
prinderi și instituții, ca 
categorii de cetățeni (în 
Petroșani și Hunedoara, 
unde aerul are un grad sporit de 
poluare, este necesară inițierea cu 
mai mare frecvență a ieșirilor oame
nilor muncii și familiilor acestora în 
afara localităților, la zonele de agre
ment). Surprinzătoare ne apare, de 
altfel, și constatarea că la Craiova 
numai un sfert din totalul școlilor or
ganizează acțiuni curente pentru 
elevi.

Rămîneri în urmă, chiar și în pri
vința rezolvării unor probleme de 
ordin organizatoric, se fac simțite în

multe dintre 
la sate, care 
de activitate 
five.

în privința
tă se constată. încă, în destule clu
buri și asociații lipsa unui control 
sistematic și exigent asupra procesu
lui de pregătire. Unitățile sportive 
din județul Hunedoara manifestă o 
slabă preocupare pentru atletism, iar 
clubul Electroputere Craiova — aflat 
și intr-o situație financiară dificilă 
— nu se îngrijește suficient de acti
vitatea copiilor și juniorilor. Nesatis
făcătoare, în majoritatea localităților 
și unităților controlate, continuă să 
se mențină munca de propagandă în 
favoarea practicării 
și sportului, precum 
iitico-educativă cu 
cientă este încă, 
grija pentru folosirea în mod inten
siv și la întreaga lor capacitate a ba
zelor sportive existente (la unele 
baze din județul Mureș nici nu este 
afișat programul de lucru), ca și 
pentru buna lor gospodărire (stadio
nul „Cetate" din Deva — administrat 
de C.J.E.F.S. —, cele din Orăștie și 
Petroșani sînt slab întreținute).

de 
lor

asociațiile sportive 
nu pot motiva lipsa 
doar prin cauze obiec-

sportului de performan-

exercițiului fizic 
și activitatea pd- 
sportivii. Insufi- 
în multe cazuri,

vîleean a crezut cu tărie în șansa șa. 
și nu a abandonat lupta — eum se 
întîmplă cu echipele mai mici cînd 
sînt conduse. La Ploiești, la 1—0 pen
tru F.C. Argeș si-a strîns rîndurile 
și s-a dus tumultuos spre victorie, i 
Miercuri, la Pitești, la 0—2 n-a ac-1 
ceptat situația și s-a regrupat, a ac-' 
ționat cu o splendidă însuflețire pri
mind frumosul fruct al efortului, ega
larea și, mai departe, obținind suc
cesul In duelul penaltyurilor.

Sînteni datori deci să subliniem a- 
ceste victorii ale spiritului de echi
pă, ale seriozității în fata competiți
ei. Lecția Constructorului Galați si 
Chimiei Rm. Vîlcea are dimensiuni 
mult mai mari decît surpriza ajun
gerii lor în finală. E o lecție adre
sată multor „cursanți", și celor care 
au primit-o direct de la merituoase
le formații și multor altora, care so
cotesc că simpla intrare în teren a 
unor nume celebre, a unor palma- 
rese prestigioase înseamnă, automat, 
victoria. Fiecare meci are marile lui 
obligații, sancțiunea vine foarte 
prompt. Credem că „cea mai inedită 
finală" a cupei, așa cum au denu
mit-o majoritatea comentariilor pune • 
ilustrelor (posibile) absente întreba
rea dacă ele și-au făcut cu adevărat 
datoria fată de competiție, de fotbal, 
fată de ele însele...

în legătură cu unele păreri despre 
o nepotrivită înscriere în „Cupa cu
pelor" a cîștigătoarei acestei ediții 
a „Cupei României", socotim că s-ar 
comite un act de injustiție prin ne- 
prezentarea merituoasei învingătoare 
a ediției nr. 35 la startul competiției 
continentale. Viitoarea deținătoare a 
trofeului a ajuns la victoria finală 
luptînd corect, învingînd meritat. 
$i-apoi — chiar dacă ar fi, să zicem, 
eliminată din primul tur — n-au a- 
pârut în exact aceeași situație și alte 
trecute deținătoare de cupă, mult 
mai celebre decît finalistele de 
acum ?

tat'ea returului, F.C. Argeș amenința, 
chiar, poziția supremă, vis zădărnicit 
(și în iazul lor!) de Steagul roșu, 
echipă în fața căreia nu a reușit 
decît un egal la Pitești. Remiza a- 
eeea stopa. într-un fel. un start ex
celent în retur, un start nebănuit ele 
nimeni după turul de campionat mo
dest, terminat pe locul XI cu numai 
13 puncte. Acele prime 15 etape re
prezentam refluxul care urmează une
ori după o performantă mare, care 
implica si obligațiile sporite din Cu
pa campionilor europeni, intr-o man
șă grea cu Real Madrid. La sfîrsitul 
turului, după ce lupta s-a încheiat 
și totul a început să fie judecat 
lucid, F.C. Argeș 
orgoliu a oricărei 
și a hotârit, fără 
cuioase. să refacă 
Am înțeles aceste 
în iarnă, la Băile
rioacia de pregătire, atunci cînd pi- 
testenii impresionaseră prin seriozi
tatea si volumul mare de lucru. A- 
tunci. în ianuarie, Barbu, Vlad, Troi, 
Mustățea, Marian Popescu, ~ 
brin și ceilalți dădeau de 
au pus la cale un retur 
Antrenorii Florin Halagian 
Dima cutezaseră, chiar, să 
revenire puternică. Și a început ma
rele asalt al primăverii.

In prima etapă a returului, F.C. 
Argeș reușește un 3—0 fără replică 
în fața U.T.A.-ei, la Pitești, pream
bulul celor 8 etape cînd echipa rea
lizează, spre surprinderea generală, 
nu mai puțin de 14 puncte din 16 po
sibile. Uimirea era cu atît mai mare 
cu cît In ultima parte a acelor exce
lente etape, din formație lipsea Do- 
brin, aflat la tratament Ia Băile 
Felix. Dar handicapul acesta repre
zenta, de fapt, și o explicație a suc
ceselor consecutive. Atacul argeșean 
scăpase de „complexul Dobrin", care 
atrăgea prin reflex mai toate min
gile, și dovedea o mobilitate sporită, 
cu o participare mai numeroasă, 
lucru care a surprins mulți adversar:. 
La acest fapt s-a adăugat și forma 
excelentă a lui Marian Popescu și 
Mustătea în acele prime opt etape 
etalon, incisivitatea lui Roșu (golge- 
terul echipei, cu 13 goluri marcate),

lupta 
să

a avut ' criza de 
echipe campioane 
declarații specta- 
terenul pierdut, 

ambiții superioare, 
Herculane, în pc-

Roșu, Do- 
înfeles câ 
de forța, 
si Tănase 
promită o

ambiția lai Troi, ajuns în echipa na
țională și, mai ales, moralul foarte 
bun al întregii formații. Fluxul a- 
< esta avea să fie dereglat de acel 
1—1 eu Steagul roșu si de întreru
perile de campionat. Dar echipa cam
pioană a celei de a 54-a ediții avea 
să realizeze, totuși, un retur foarte 
bun, cu 22 de puncte. De fapt, acest 
retur foarte bun în care F.C. Argeș 
ocupă locul II la egalitate de puncte 
cu cealaltă revelație — Universitatea 
Craiova — cu nouă victorii (5 în 
tur), patru remize (trei în tur) si 
două „înfrîngeri 1—2 cu S.C. Bacău 
si Jiul în deplasare (7 în tur) și un 
golaveraj 23—11 (în tur 21—1’7), a 
dus echipa piteșteană din nou pe 
piscuri, spre bucuria inimosului său 
public, cîștigător pentru a doua oară 
consecutiv al „Trofeului Petschovschi".

...F.C. Argeș ne va reprezenta, 
deci, în noua ediție a Cupei U.E.F.A. 
Un rezultat apreciabil, după ce amil 
trecut echipa piteșteană a fost cam
pioană. Obligațiile sînt însă și in 
noua competiție la fel de mari. Și 
speranțele noastră vizează cote supe
rioare. Pentru că F.C. Argeș a dove
dit valoarea lotului său si a jocului 
modern pe care îl poate dezvolta e- 
tunci cînd Iși activizează cu seriozi
tate toate valențele.

Anul acesta F.C. Argeș, la data 
jubileului a 20 de ani, ne va repre
zenta într-o 
fapt, ne-a 
meritoriu, 
orașelor 
U.E.F.A.), 
mul tur de F.C. Sevilla eu 2—0 (la 
Pitești) și 2—2 (la Sevilla), realizind 
apoi, la 28 octombrie, o calificare de 
senzație, în fata lui F.C. Toulouse 
printr-un 5—4 obținut în ultimu-I mi
nut, după ce în partida tur formația 
franceză ciștigase cu 3—0. Din echipa 
care a participat, atunci, în presti
gioasa .competiție europeană au mai 
rămas Dobrin, Barbu și Radu. Ală
turi de ei sînt, însă, toți ceilalți ju
cători piteșteni care vor să confirme 
pe plan internațional. Și cupa 
U.E.F.A. este un moment foarte ni
merit...

competiție în care, 
mai reprezentat 

Pentru că în 1966, 
tîrguri (actuala 

piteștenii treceau

și 
în

ae 
încă 

Cupa 
Cupă 
pri-

Mircea M. IONESCU

"TTr—-——.———————
UN NOU PRILEJ DE MARI CÎȘTIGURI

★

la locurile 
din între- 
și cu alte 
municipiile 

de pildă,

Desigur, acțiunea de control între
prinsă nu și-a propus să emită con
cluzii categorice și definitive. Ea a 
avut menirea să releve modul în care 
organele sportive, ceilalți factori cu 
atribuții în domeniul sportului au în
țeles să pornească la drum, să-și du
că activitatea, să asigure concordanța 
dintre intenții și fapte în această 
nouă etapă deschisă prin importanta 
Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 
Constatările sînt. în general, așa cum 
am subliniat și la începutul acestor 
rinduri, pozitive. Ele reflectă un în
ceput promițător pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor puse de partid 
în fața mișcării noastre sportive, un 
început care trebuie acum consolidat 
și dezvoltat.

CONSFĂTUIRE CU 
REPREZENTANȚII ECHIPELOR 

PROMOVATE ÎN DIVIZIILE 
B ți C

Federația română de fotbal va or
ganiza. în ziua de sîmbătă 30 iu
nie, o consfătuire cu reprezentanții 
echipelor promovate în Diviziile B 
și C, conform comunicatului publi
cat în presă.

Consfătuirea va avea loc în Sala 
Dalles, din Capitală, cu începere 
de la ora 9.

• A. S. Loto—Pronosport vă o- 
feră prilejul de a obține noi cîști
guri în autoturisme, excursii peste 
hotare și bani. Este vorba de con
cursul excepțional PRONOEXPRES 
din 8 iulie a.c. la care se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300" și „Skoda 
S. 100", excursii în R.D. Germană 
pe ruta : Berlin — Leipzig — Dres- 
da și excursii în Austria, precum și 
cîștiguri în numerar de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii se vor efectua 5 extrageri de 
cîte 8 numere din 45. In total vor 
fi extrase 40 de numere.

Vînzarea a început de astăzi, iar 
participarea se face pe bilete cu 
următoarele taxe : 3 lei, 6 
lei varianta. Partrcipînd 
multe variante, vă sporiți 
rabil șansele de cîștig.

lei și 15 
cu mai 
conside-

• Programul concursului Prono
sport din 1 iulie a.c. cuprinde jocu
rile ultimei etape a campionatului 
categoriei B, și se prezintă astfel :

I. F.C. Galați — Ceahlăul ; II. 
Știința Bacău — Delta Tulcea ; III. 
Metalul Plopeni — C.S. Tîrgoviște ;
IV. C.F.R. Pașcani — C.S.U. Galați;
V. Progresul Brăila — Gloria Bu
zău ; VI. Politehnica Timișoara — 
Metalurgistul; VII. C.F.R. Araci —■ 
Metrom ; VIII. Electroputere — 
C.F.R. Timișoara; IX. Corvinul — 
Gloria Bistrița ; X. Minerul B. M. 
— Minerul Anina ; XI. Olimpia O- 
radea — Metalul Drobcta ; XII. 
C.S.M. Sibiu — Olimpia Satu Mare ; 
XIII. Nitramonia — F.C. Bihor.

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



,,Trofeul Iugoslavia41, la handbal masculin Corespondență specială pentru SPORTUK

DUPĂ UN MECI STRÎNS, 
ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT 
ÎNTÎLNIREA CU SELECȚIONATA

UNIUNII SOVIETICE
Confirming. buna comportare din 

prima etapă a ..Trofeului Iugosla
via14, cînd au învins selecționații Un
gariei cu 18—13 (să notăm în trea
căt că în runda următoare Iugo
slavia a învins Ungaria cu 19—15), 
handbaliștii români au obținut — 
asa după cum. se știe — și în etapa 
a doua o victorie concludentă : 19-17 
cu R.D. Germană. Meciul a fost ceva 
mai echilibrat, doar în prima re
priză, încheiată cu un ușor avantaj 

•?de partea jucătorilor din R.D.G,. 
•' După pauză, însă, reprezentativa ro- 
„mâiiă s-a impus pe plan tactic, a 
• folosit du pricepere contraatacurile 

și s-a apărat foarte bine, stupind cu 
regularitate acțiunile ofensive alo 
adversarilor. Handbali.știi noștri au 
condus cu 4 2 în min. 10. au fost 
apoi egalați și depășiți dar, la rîndul 
lor, au egalat la începutul reprizei 
secunde - (10—10), după care s-au de
tașat rapid : 13—10 (min. 38). în con
tinuare ei au. menținut pînă la sfîr- 
ști o diferență de 2 3 goluri, impu- 
nfndu-se în fața unei formații supe
rioare pe pian fizic.
t Vom nota că în acest meci nu a 
jucat Gunesch. care, se pare, nu va 
mai putea fi utilizat pînă la sfîr- 
șitul turneului, iar Kicsid și Cosma 
au intrat pe teren accidentați. Este 
de subliniat, de asemenea, forma 
bună a portarului Penu, care in 
meciul cu Ungaria a blocat 3 arun

cări de la 7 m,. iar în cel cu R.D. 
Germana două astfel de penalizări. 
O mențiune merită, pe de altă parte, 

1 ieu, Sl'ick], Voiuii, Kicsid, Gațu și 
Cosma excelenți atît în apărare, cit 
și în atac, dar mai ales întreaga for
mație pentru disciplina tactică de 
care, a dat dovadă.

în meciul cu R.D. Germană, an- . 
trenorii N. Nedef și O. VI ase au fo
losit. următoarea, formație : Penu — 
Gațu, Birtalan (4). Voipa (3), Stockl, 
Licu (3), Kicsid (8), Dan Marin, Stef, 
Cosma (1), Pentru echipa R.D.G. 
punctele au fost înscrise de : Rost
(6) , Hildebrand (4), Lackemnacher 
(4), Engei (-). Bohme (1). Meciul a 
fost condus de arbitrii iugoslavi De- 
lalici și PetrOticî.

în cadrul etapei de ieri seara se
lecționata României a fost învinsă, la 
capătul unei echilibrate dispute, de 
reprezentativa Uniunii Sovietice. Scor 
final ; 22—20 Ju 8) perit-ru jucătorii 
sovietici. din rîndurile' cărora s*»a re-, 
marcat în. mod _ deosebit -Maximov, au
tor a 10 goluri. Pentru echipa română 
punctele ați fost' marcate de : Kicsid
(7) , Voina (4). Stuck! (3), Birtalan (3), 
I.ieu (2) și Gațu., Celelalte rezultate i 
Ungaria — Suedia 22—14 (14—10), Iu
goslavia — R.D.G. 25—18 (13—8).

Astăzi este zi de pauză. Sîmbătă 
handbaiiștii români vor întîlni selec
ționata Suediei.

„INTERZONALUL" A TRECUT 
LINIA DE SOSIRE

Fl. Gheorghiu va lua startul la Brasilia
LENINGRAD, 28 (Agerpres). — 

Primul turneu interzonal din ca
drul campionatului mondial de șah 
s-a încheiat Ia Leningrad cu vic
toria marilor maeștri sovietici Vik
tor Korcinoi și Anatolie Karpov, 
care au totalizat cite lă1^ puncte 
din 17' posibile. Pe locul trei s-a 
clasat americanul Robert Byrne cu 
12!purftte, urmat la rîndul său 
de cehoslovacul Sinejkal — li p. 
Hiibner (R. F. Germania), Larsen 
(Danemarca) cite 10 p, Kuzmin 
(L'.'iSS) — 91 '■> p, Gligorici (Iugo
slavia), Taimanov (URSS) cîte 8r>

puncte, Tal (URSS), Radulov (Bul
garia) cite 71 puncte și o partidă 
întreruptă etc. în ultima rundă, 
Karpov a cîștigat la Torre (Fili- 
pine), Korcinoi l-a învins pe Hub- 
ner, iar Byrne a remizat cu Uhl- 
mann (R. D. Germană),

Primii trei clasați in turneul de 
la Leningrad: s-âu calificat, 'pentru 
turneul candidaților. AI doilea tur
neu interzonal la care Va participa 
și marele maestru român Florin 
Gheorghiu șe va desfășura la Bra
silia și va începe la sfîrșitul lunii 
iulie.

CE VA El TURUL ERANIEI 1973 -
FĂRĂ EOOI MERCKX?

TURNEUL UE LA WIMBLEDON IN CEA DE-A PATRA ZI
Japonezul Sakai »a li viitorul adversar al lui Nastase

WIMBLEDON ’73

PE MICUL ECRAN
MIERCURI 4 IULIE

ora 15 — prima semifinală simplu
femei (transmisie directă)

22.40 — a doua semifinală (selec-
ți uni înregistrate)

JOI 5 IULIE
ora 15 — prima semifinală simplu

bărbați (direct)
22.45 — a doua semifinală (înreg.).

VINERI 6 IULIE
15 — finala simplu femei (direct)

SlMBĂTA 1 IULIE

15 — finala simplu bărbați (direct).
22.30 — filiala dublu ■ bărbați (tn- 

reg.)
DUMINICA 8 IUI IE

17.30 — finala dublu bărbați (ln- 
reg.).

LONDRA, 28. — Pauză pentru llie 
Năstase, favoritul nr. 1 al turneului, 
în această â patra zi de întreceri pe 
terenurile gazonate de . la „AH. En
gland Club" — Wimbledon. Odihnă 
binevenită, înaintea rundelor urmă
toare, care vor fi — cu. siguranță — 
mai dificile decît cele de imediat 
după start. De pe acum :■ disputa can- 
didățilcr la lauri se îndir.jeste, par
tidele devin, mai lungi. Numai doi 
dintre ' capii, de "serii n-an fost obli
gați să cedeze vreun set, c.alificîn- 
du-se la . scoruri nete : sovieticul. A- 
leksandr Melreveli si australianul 
Owen DavMson.

In 'după amiaza de .joi, s-a dat 
startul în: turul trei (16—îmi de (fina
lă) al probei 1 de simplu masculin. 
Intr-iih adevărat „derby . tineresc", 
suedezul de 17 ani Bjorn Borg s-a 
impus- lâ Capătul a - cinei seturi .în 
fața sperapleiw veii-germape Karl 
Mei Ier : 6-4, 6-4. .3 6. 2-6. 6—3.
Comentariile . radiodifuzate asupra a- 
eestei parîide 'menționează calitatea 
bună a jocului, si; tensiunea deosebi
tă :din setiir ultim," cînd.. Meiler rea
lizase: uri tbreak. 'dini .start, dar: a ■ fo'st 
imediat egalat, și apoi între'cut- defi

nitiv. în alte două meciuri din 16-imi, 
favoritii au obținut . victorii clare : 
Jart Kod.es l-a învins pe sud-africa- 
nul Yuil eu 6—1. 7—5, 6 —2; iar Ro
ger Taylor a dispus, relativ greu, de 
Jiri Hrebec (nr. 2 cehoslovac) cu 
6—1. 5—7. 6—4, 6—2.

Totodată, s-au încheiat partidele 
restante din-turul lîrecgdent, printre 
care si aceea care urma să desem
neze pe viitorul adversar al lui llie 
Nășlase. El va fi japonezul T. Sakai 
care a dispus, cu 6—1, 6—3, 3—6, 
6—3, de austriacul Hans Kary. în alte 
partide; din aceeași jumătate de ta
blou s-ău înregistrat, rezultatele : 
Mayer (S.l’.A.) — Chavez (Mexic) 7—9, 
6—1; 9—7. 6^-2.:■ Zednik (Cehoslova
cia) — lies (Anglia) 6—3, 6—3, 4—6,
6— 2 : Keldie (Australia) — Svensson 
(Suedia) 6—4. 8—9, 6—0, 6—4 : J. 
iiimpson. (Anglia) — Hagey (S.U.A.) 
8—6, 6—4, 8—9, 6—3 : Pohmann 
(R.F.G.) — Dara (Mexic) 2—6, 7—5, 
2—6, 6—1. 7—5 : Cooper (Australia) — 
McDonald (Australia) 6—4, 4—6, 4—6,
7— 5, 9—7 ; Walthall (S.U.A.) — C.
Mukerjea (India) .3—6, 6—1, 6—1, 9—8; 
Leaver (Australia) — Letcher (An

glia) 9—8, 6—1. 9—8 ; H, Simpson 
(Anglia) — Durham . (R.Ș.A.) 9—8,
6— 8, 7—5, 3—6. 6—2 : Mitton (R.S.A.)
— Guery (S.U.A.) 7-5, 2—6, 4—6,
7— 5, 7—5. Iată acum programul com
plet al 16-imilo.r de finală, în par
tea de sus a tabloului probei : Năs- 
tase -ț Sakai. Mayer — Zednik, 
Fassbender — Keldie, J. Simpson — 
Pohmann. Melreveli —. Cooper, Walt
hall — Feaver, Connors — R. Simp
son. Joubert — Mitton.

Avansează, și întrecerea feminină. A 
ieșit din cuksă a treia iuc'ătoare .ro
mâncă, tinăra Virginia Ruzici, învin
să de bonsaerata âustraliancă Kerry 
Harris, la scorpl de 6—1, 6—;3. Har
ris va întîlni acum pe americanca 
Billie Jean King. în alte partide : 
Evonne Goolagong — Jill Cooper 6—3,
6— 1 ; Olga Morozova — Pat Coleman
7— 5. 6—2 : Rosie Casals — Sue Mao
pin 6—3, 6—4; Kerry .Melville — Ilo
na Kloss 6—1. 6—4 ; Francpise Durr
— Vlasta Vopickova 6—2, ,6—1; Kris 
Kemmer ■— Helen Gourlav 6—1, 6—3; 
Janet Young — Veronica Burton 6—4. 
7—5 ; Virginia Wade — Pat Bostrom 
7—5, 6—2.

Sîmbătă 30 iunie, la Haga se 
dă startul în cea de a 60-a ediție 
a renumitei curse cicliste Turul 
Franței. Din orașul olandez — o 
premieră a celei mai populare 
competiții cicliste din lume — se 
va pleca într-o cursă contracrono- 
metru individual, pe 7 km, urmînd 
ca în ziua următoare „Turul14 să 
treacă în Belgia. O altă noutate a 
actualului Tur al Franței este și - 
lipsa campionului belgian Eddy 
Merckx. In anii precedenți pre 
zența sa atît de copleșitoare dă 
dea impresia că Eddy Merckx și Tu
rul Franței sînt două noțiuni insepa
rabile. Belgianul a cîștigat ulti
mele patru ediții, făcînd dovada u- 
nor calități excepționale. S-ar fi 
putut crede că țelul său major ar 
fi acela de a egala recordul celor 
5 victorii deținut de Jacques An- 
quetil, și chiar de a-1 depăși, pen
tru că victoriile sale ar fi fost , 
consecutive. Un alt record la în
demâna lui Merckx era acela de a 
cîștiga trei mari tururi cicliste în- 
tr-un singur an: cel al Spaniei, 
al Italiei și al Franței. Numai doi 
concurenți au înscris în palmare
sul lor o asemenea performanță: 
italianul Felice Gimondi și fran
cezul Jacques Anquetil. Dar, bine
înțeles, niciodată în același an! 
Acest lucru a fost considerat me
reu ca foarte epuizant și cvasi- 
imposibil. Eddy Merckx — care a- 
desea este considerat un supraom, 
dar care nu este, în cele din urmă, 
decît un mare campion, probabil 
cel mai mare din toate timpu
rile —1 a făcut același raționament.

Profilul actualului Tur al Fran
ței nu este, fără îndoială, străin 
de decizia lui Merckx. El este ex
trem de bogat în porțiuni mun
toase, care fac din această a 60-a 
ediție o competiție redutabilă: nu 
mai puțin de 30 de vîrfuri sînt 
cuprinsș în program, care repre
zintă aproximativ 300 km de as
censiune... Porțiunile de urcuș vor 
fi abordate încă din cea de a 5-a 
etapă, în munții Vosgi- In acest fel, 
sîntem siguri că concurenții vor 
avea prea puțin timp pentru a se 
exprima între Haga și Nancy. Și 
— la numai 48 de Ore înainte de 
sosirea la Paris — toți alergătorii 
vor trebui să se cațere pînă în 
vîrful lui Puy-de-Dome. Acest lu
cru, după ce plutonul abia va a-

vea timpul să „digere" urcușurile 
de pe Meribel-les-AlIues, Galibier. 
Izoard, Restefond — care este cel 
mai înalt vîrf „circulat" al Eu
ropei — urcușul în spre Font Ro- 
meu. vârfurile munților Mente și 
Partillon și, în fine, celebrul Tour- 
malet. Un „menu" foarte copios, 
care, fără îndoială, îi va avanta
ja pe „cățărători".

Foarte multi sînt cei care vor 
Încerca să smulgă succesiunea lui 
Eddy. Cîteva nume se impun, to
tuși. Acela al lui Luis Ocana. în 
primul rînd. Spaniolul care trăiește 
în Franța face din actuala ediție 
a lui „Tour de France" obiectivul 
său esențial. Tînărul francez Ber
nard Thevenet este citat, de ase
menea, ca un Dosibil învingător. 
El nu are decît 25 d'e ani și. după 
cum se spune, Turul Franței este 
cursa în care se angajează numai 
pentru ca să cîștige. Demarajele 
sale pe traseele muntoase sînt ful
gerătoare, și Thevenet are posibi
litatea unei mari performanțe. 
Considerat cel mai bun cățărător 
al plutonului, sptțniolul Fuente va 
trebui să dovedească totodată că 

. este un concurent complet, capa
bil să cîștige o mare cursă. EI vi
sează să îl imite pe coirmatriotul 
său Bahamontes, învingător în 
1959. Olandezul .Toop Zoetemelk. 
cel mai constant dintre toii (în trei 
tururi el a terminat de două ori 
pe locul secund și o dată pe lo
cul 5). este, după cum declară, 
decis să atace și de data aceasta. 
Pînă în momentul de față, Zoe
temelk a fost mereu un concurent 
parcă sortit locului secund, dar 
absența lui Merckx poate schimba, 
de această dată, lucrurile-

In fine, va exista la start un 
tînăr de... 37 de ani. cam se nu
mește Ravmond Poulidor. Ce] mai 
popular dintre concurenții franceză 
pare să se perfecționeze îmbătrâ
nind (el a cîștigat în acest an două 
curse pe etape : Paris—Nice și 
„Midi—Libre"). Dacă va reuși, 
pentru prima oară în cariera sa. 
să cîștige tricoul galben, o țară 
întreagă îl va aclama.. După cum 
vedeți, absența lui Eddy Merckx 
dă chiar dreptul la visuri...

GILLES DELAMARRE
Paris, iunie '-r>

i

START
6 IUNIE];

Marin Dumitru, finalizeăza un spectaculos rebur in meciul cu lanoș Szdn.vi /(.'npar/o

TELEX 9 TELEX ® TELEX
în concursul internațional de atletism, 
desfășurat ia Soderhamm (Suedia), pro
ba de 3 000 m a fost cîștigată de Arne 
Kvalheim (Norvegia) în 7:55,3. Suede
zul Faager s-a clasat pe primul loc ia 
400 m plat cu rezultatul, de 47.2, iar a- 
mencanul. -Randy Williams a terminat 
învingător în proba de săritură în lun
gime — 7.67 . m. în formă excelentă. 
Stones (SUA) a cîștigat săritura în înăl
țime cu 2.21 m. Feuerbach (STJA) șf-'a 
adjudecat aruncarea greutății cu 20-64 
m. Riel>y Rruch (Suedia) a terminat 
învingător în „duelul-4 susținut cu. ame
ricanul' Powel. la disc realizînd 65.45 
ni, cu 3 cm mai mult decît învinsul său.

de 13:19,6 (cea mai bună performantă 
mondială a sezonului), iar John Akii- 
Bua (Uganda) a cîștigat proba de 400 
mg în 49,3. Americanul Dave Wottle s-a 
clasat pe primul loc la 800 m cu 1:45.3. 
Sprinterul finlandez Raimo Vilen a cîș
tigat 100 m în 10.4. întrecîndu-1 pe po
lonezul Nowosz. Cunoscutul campion 
suedez Isaksson a ocupat primul loc ia 
săritura cu prăjina cu 5,10 m.

NI
Campionul mondial de box la cat. grea, 
americanul de culoare George Foreman, 
a acceptat să-și pună. titlul în joc în 
fața portoricanului .Toe . King Roman. 
Meciul se va desfășura la i septembrie 
Ia Tokio. Dacă va termina victoirios în 
acest meci. Foreman îl va întîlni înti’-un 
meci oficial pe Jerry Quarry.

(Lirmare din pag-, I)

ITERNATlONAi DE LUPTE
Hatului cu „argint" la C.E., Jur
gen Mobius (R.D.G.), care în fața
voinței deosebite a luptătorului
român a trebuit sâ se recunoască
învins.

La categoria 57 kg, tînărul
Gheorghe Eremia l-a făcut tin de
but promițător într-o competiție 
internațională de acest nivel, între- 
cîndu-1 la puncte. într-un meci 
frumos, pe E- Muller (R.F.G.). Pe
trone Androne (cat. 68 kg), după 
ce l-a condus pe H. Lohr (R.F.G.) 
cu .10—1 i-a obligat pe arbitri să-1 
descalifice pe adversarul său pen
tru refuz de luptă. în întrecerea 
luptătorilor de la greeo-romane, 
.primul sportiv român valoros care 
a urcat pe salteaua de concurs a 
fost Nicu Gingă. EI a plătit' un 
tribut greu lipsei sale de expe
riență. Lăsîndu-se dominat în pri
ma repriză. cînd II. Schmidt 
(R.D.G.) a acumulat avantaj, el a 
refăcut terenul pierdut, dar nu în 
totalitate, astfel că Schmidt, a cîș
tigat meciul cu 7—6. T« cat. 57 
kg. Marin Dumitru l-a învins greu 
(prin descalificare) pe maghiarul 
J. Szftnyi.

înaintea începerii celei de-a (Joua 
reuniuni, a zilei a avut loc o fru
moasă deschidere festivă' a compe
tiției bucureștene. După alinierea 
celor 14 delegații participante la 
cea de-a Xlt-a ediție a Turneului 
internațional al României. preșe
dintele F.R. Lupte, col. Alexandru 
Crăciuneseu, a rostit cuvîntul de 
deschidere. Apoi au continuat dis
putele din cadrul primului tur al 
întrecerilor.

La categoria 62 kg (greco-roma- 
ne), reprezentantul țării noastre 
Ion Păun a avut un meci extrem de 
dificil în compania iranianului Ja- 
dollahi Akbar. Tînărul nostru lup
tător a fost condus la puncte pînă 
în ultimul minut al disputei, cînd 
a reușit o trecere la spate și a ega
lat situația. Primind .și al treilea a- 
vertisment pentru luptă pasivă. 
Akbar a fost descalificat. Cornel 
Vîrtosu (cat. 68 kg) a cîștigat mai 
greu decît ne așteptam întîlnîrea. cu. 

. tînărul M. Bahamov (Maroc). Elei 
vul antrenorului I. Lefter (cel ce 
pregătește echipa națională a Maro
cului) s-a apărat foarte bine și a 
luptat de la egal la egal cu Vîrtosu 
pînă în ultimul minut de luptă, 
cînd cu un tur de cap corect repre

zentantul nostru a reușit să-1 fixe
ze cu umerii pe saltea. La. categoria 
74 kg. sorții au decis ca . doi mai 
veclii rivali (Ion Enache.și Constan
tin Radu) să lupte între ei, chiar 
din’ primul tur. Superior din punct 
de vedere tehnic. Enache l-a obli
gat pe Radu ;Să se apere mai mult 
decît permite regulamentul, motiv 
pentru care a fost descalificat. La 
aceeași categorie, Marcel Vlad a în
cheiat repede socotelile cu polone
zul Andrej Ersetik, pe care l-a în
vins prin tuș. Un meci foarte frumos 
au realizat și II. Sloitmeisler 
(R.D.G.) cu .iranianul. S. Favagi. la 
cat 90. kg . libere. In.final. Sțott- 
meister ;i cîștigat prin tuș.

Pentru campionul olimpic al ca
tegoriei 100 kg. Nicolae Mariinescu. 
meciul cu- colegul său de echipă. 
Adrian Savlovsehi a l’ost o simplă 
formalitate. După ce cu un frumos 
supleu Martinescu a luat avantaj de 
două puncte, Savlovsehi apărîndu-se 
exagerat de mult a fost descalificat.^ 
Victor Dolipschi, cu un tur de cap 
necruțător, l-a pus tuș pe Ianos 
Rovnyai (Ung.) în numai 30 sec.

Azi de la ora 9 și după-amiază de 
la ora 17,30 continuă întrecerile din 
tururile următoare.

ULTIMELE REZULTATE■ ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE
MECIURI ECHILIBRATE IN TURNEELE DE CALIFICARE 

LA HANDBAL
ATLETELE AMERICANCE VOR 

EVOLUA IN EUROPA

La Bergamo, intr-un concurs internațio
nal de motociclism, ciștigatori au fost: 
clasa 100 cmc — Josef Wolfgrv.ber (RFG) 
pe. ..Zundap- : 125 cmc — Rolf Witthoft 
(RFG) pe „Zundap”; 175 cmc — Erwin 
Solimider (RFG) pe „Zundap"; 250 cmc

Frantisek Mrazek (Cehoslovacia) pe 
..Jawa!!.: 350 cmc — ’ Uwe Kothe (R-DG) 
pe „M.Z/-.
»
La Helsinki, in concursul atletic în ca
drul căruia kenyanui Ben Jipcho și-a 
ameliorat recordul mondial pe 3 000 m 
obstacole — 8:14.0 — au fost înregis
trate și alte performanțe, remarcabile. în 
proba de 5 000 m, belgianul Emile Put- 
te-mans a fost cronometrat cu timpul

Cu prilejui unei reuniuni, cicliste, . care 
a avut loc la Copenhaga, danezul Oile 
Ritter a stabilit un nou record al lumii 
în proba de o oră cu antrenament me
canic. EI a parcurs distanța de 76,813 
km. Vechiul record era de 76.683 km și 
aparținea italianului Etorre Gastoldi.

5
Cu o rundă înaintea încheierii tur»eulu.l 
de șah de Ia Hilversum, pe primul loc 
sa află la egalitate cu cîte 9 puncte 
Gheller (U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria). 
Urmează in clasament iugoslavul Lju- 
bojevici — 8 p. Andersson (Suedia) —
6 p. Sax (Ungaria). Ivkov (Iugoslavia) 
și Polugaevski (U.R.S.S.) cu cîte 51,'? P-
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Săritură spectaculoasă a portarului Szentmihaly, care apără buturile echi
pei campioane Ujpesti Dozsa

IN CAMPIONATUL UNGARIEI

UJPESTI DOZSA NU A AVUT EMOȚII.
• Note mici

De fapt, campioana Ungâriei, Ujpesti 
Dozsa nu a avut, practic, vreun contra
candidat în cucerirea titlului. Ea a cîș
tigat într-o manieră categorică între
cerea cu următoarele clasate, Ferenc- 
varos și Vasas Budapesta. Echipa cam
pioană a realizat și un bilanț excep
țional (46 p. golaveraj 81—21), în timp ce 
formațiile următoare, care au luptat 
pentru locul II, r-au comportat mult 
mai slab decît campionii: Ferencvaros 
(41 p. golaveraj 60—31) și Vasas (40 p, 
golaveraj 54—33). Așadar, în Cupa cam
pionilor va participa formația Ujpesti 
Dozsa, în cupa U.E.F.A. Ferencvaros și 
Vasas, iar în Cupa cupelor, Honved 
Budapesta, cîștigătoarea trofeului și cla
sată pe locul IV în campionat.

Fără îndoială, Ujpesti a arătat forma 
cea mai constantă, grație unor jucători 
cunoscuțl, majoritatea internaționali : 
Szentmihaly, P. .Tuhasz, Dunal III, Toth, 
Fazekas, Bene, Dunal n șl Zambo.

Dacă lupta pentru titlu a fost mai 
puțin interesantă, nu același lucru se 
poate spune despre disputa pentru evi
tarea retrogradării. Abia în ultimele 
etape s-a clarificat poziția ultimelor 
două daoate : Dlotgydr șl Komlo.

Ultimul campionat al Ungariei nu 
ridicat — ca în alți ani — 1* un nivel

acordate jucătorilor @ Bene din nou goîgeter
deosebit. De altfel, această apreciere 
aparține ziarului „Nepsport« din Buda
pesta. cdre publică un clasament al ju
cătorilor pe posturi, interesant este fap
tul că în acest clasament, făcut pe baza 
notelor primite de-a lungul etapelor, 
nici un jucător nu a fost punctat cu 
nota maximă (10) ! In clasamentul ge
neral. pe primele locuri sînt : J. .Tuhasz 
(Ferencvaros) cu 6.62. Deri (Zalaegers- 
zeg) 6.56. Bene (Ujpesti Dozsa) 6.53. Ko
vacs (Videoton) 6,46 etc. După cum se 
ve.de. media notelor este destul de mică, 
dar ca dovedește firește șl multă obiec
tivitate. exigență, din partea cronicari
lor care au acordat notele. Iată de pil
dă notele acordate unor internaționali : 
Pancsics (locul Uf pe postul de fundaș 
central cu 6,21), Zambo (locul V ca 
extremă stîngă cu 5,51), Fazekas (locul 
tn ca extremă dreaptă cu 5.56), Kocsis 
(locul H ca atacant central cu 3,89) etc.

In fine, ntet numărul de goluri mar
cate de unii jucători nu a fost at!t de 
mare ca în alt? ediții ale campionatu
lui. tn fruntea dstel golgeterilor se află 
Bene cu 23 goluri, urmat de Kozm* 
(Honved) 19 g, Fazekas (Ujpesti Dozsa) 
17 g, Varadl (Vasas) 15 g etc. Edificator 
este faptul că anul trecut Bene a mar
cat 28 da goluri,

BULGARIA - CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA TINERET
BRAȘOV, 28 (prin telefon). — Ca șl 

In etapa de debut a Întrecerilor pen
tru promovarea in divizia A la handbal 
(masculin și feminin) și partidele dis
putate azi (uz. ieri) pe terenul din 
parcul Dinamo au fost la fel de dis
putate și echilibrate. Jocurile au purtat 
amprenta luptei acerbe pentru obține
rea victoriei, fumizînd pe acest plan 
sDectacole interesante. Din acest motiv 
nu de puține ori valoarea tehnică și 
tactică a partidelor s-a situat la un 
nivel mai scăzut. De altfel, semnificativ 
In această privință este faptul că forma
țiile care au dovedit mal mult calm Și mai multă orientare tactică (C.S.U. 
Galați — masculin, Mureșul Tg. Mure» 
— feminin) au obținut victorii In ambele 
etape. , , ,

Iată rezultatele de joi : feminin :
Mureșul Tg. Mureș — Universitatea Cluj 
9—5 (5—1), Progresul București — Uni
versitatea Iași 10-11 (5—7) î masculin : 
Voința București — A.S.A. Tg. Mureș

16—17 (9—9) ; CAROM Glieorghe Gheor- 
ghlu-Dej — C.S.U. Galați 13—18 (8—11).

Tot In orașul nostru au loc și me
ciurile din două serii pentru calificarea 
în divizia B. Iată rezultatele înre
gistrate în primele două etape : femi
nin : Voința Rădăuți — Argeșeana Pi
tești 11—14 (7—4), Voința Rădăuți —
Știința Bacău 8—9 (3—3) ; masculin :
Rafinăria Teleajen — Victoria Sf. 
Gheorghe 15—11 (8—9) ; celuloza Că
lărași — Victoria Sf. Gheorghe 24—28 
(11-17).

C. GRUIA — coresp. județean

FIASCONARO A DOBORIT
La Milano »-a Încheiat tntîlnirea inter

națională de atletism dintre echipele 
masculine ale Italiei și Cehoslovaciei. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 108—103 puncte. Cu acest prilej,

în urma campionatelor feminine de 
atletism., ale ÂU.A., desfășurate ia 
Irvine, a fost alcătuită echipa care 
va face deplasarea în turneul estival 
din Europa și Africa. Din echipa 
S.U.A. fac parte, printre altele. Mabel 
Ferguson (220 șl 440 yarzi în 23,3 și 
respectiv 54,1), Wendy Koenig (8M m), 
Frânele Larreau (1 500m), Patty John
son (100 m garduri), Willie White (lun
gime), Deanne Wilsson (Înălțime) etc.

RECORDUL LUI P. SNELL I
in proba de 800 m plat atletul italian 
Marcello Fiasconaro a stabilit un nou 
record al luirtfi cu timpul de 1:43,7. Re
cordul mondial precedent era de 1:44,3 
și aparținea lui Peter Snell (Noua Z®e- 
landă).

BELGRAD, 28 (prin telefon, de la co- 
reșpoadentul nostru). — Peste 100 000 
-spectatori au urmărit, timp de o săptă- 
Wnă. în cele 6 orașe iugoslave, jocu
rile „Cupei Balcanice*', pentru tineret 
(sub 23 de ani), ediția a Vl-a. Surprin
zător, în. finala de la Skoplje, la 26 
iunie, echipa gazdă — -deși mare favo
rita — a fost întrecută de tinerii fot
baliști bulgari cu 3—2, după executarea 
loviturilor de la 11 m (jocul se termi
nase nedecis — 0—0 —. și după pre
lungiri). Dar nu a fost singura surpriză 
a competiției. Echipa de tineret a Alba
niei a anunțat in ultimul moment că 
nu participă, iar echipa României (bine 
cotată in fotbalul balcanic) s-a prezen
tat cu un lot cu care nu numai că nu 
a reușit să lupte pentru trofeu, dar s-a 
clasat pe ultimul loc în grupa A, fără 
să cucerească un punct. Tot surpriză 
poate fi socotită și victoria Turciei în 
fața fotbaliștilor greci (1—0), In jocul 
pentru locurile III—IV, disputat la Ku- 
manovo, cu o zi înaintea finalei. în ge
neral. fotbalul practicat de echipele par
ticipante a satisfăcut interesul specta
torilor iugoslavi, turneul constituind,

din acest punct de vedere, un succes.
Revenind la finala disputată la Skopl

je, comentatorii iugoslavi notează cu 
destulă amărăciune insuccesul gazdelor, 
mal ales că formația iugoslavă a bene
ficiat de mulți fotbaliști din prima ligă, 
dintre care Teșan, Mujinici, Rajko- 
vici, Jankovici au făcut' de mai multe 
ori parte și din prima reprezentativă a 
țării ! Este adevărat, gazdele au domi
nat în finală, dar cei 7 000 de spectatori 
au părăsit nemulțumiți tribunele dato
rită ineficacității exasperante a gazde
lor, care au și avut în fața lor un por
tar excelent : Goranov. La decisiva 
probă a penaltyurilor, care urma să 
stabilească echipa cîștigătoare a trofeu
lui, tinerii fotbaliști bulgari s-au dovedit 
mai stăpîni pe ei, reușind să transfor
me trei din cele cinci lovituri, față de 
numai două ale gazdelor. Arbitrul turc 
Tîkogan a condus următoarele formații:

IUGOSLAVIA : Borota — Teșan, Mu
jinici — Pirici, Ra.ikovicl, Giurovici — 
Ivezici, Jankovici, KojovicI, Vabeț, Ko- 
vacevid.

BULGARIA î Goranov — Ceakarov, 
Rașev — Vasiliev, Stoianov, Stoikov —

Jcev, Aleksandrov, Sokolov, Hrlstov, 
Dimitrov.

DU$AN BUGARIN
Iată rezultatele înregistrate la cea de 

a Vl-a ediție a „Cupei Balcanice" pen
tru tineret :

GRUPA A
Iugoslavia — Grecia 1—0; Iugoslavia —

România 3—1; Grecia — România 1—0.
Clasament :
1. Iugoslavia 2 2 0 0 4—1 4
2. Grecia 2 10 11—12
3. România 2 0 0 2 1—4 0

GRUPA B
în absența Albaniei, selecționatele 

Bulgariei și Turciei au hotărlt să joace 
două partide : Bulgaria — Turcia 2—0; 
Turcia — Bulgaria 0—0. Clasament :
1. Bulgaria 2 110 2—0 3
2. Turcia 2 0 11 0—2 1

Meciul pentru locurile 3—4, la Kuma- 
novo : Turcia — Grecia 1—0.

Finala la Skoplje : Bulgaria — Iugo
slavia 3—2 (după prelungiri și executa
rea penaltyurilor).

NOI DATE DE MECIURI 
IN PRELIMINARIILE C.M.
Încă două date au fost stabilite pentru 

viitoarele tntilnlri din preliminariile 
C.M. După cum am anunțat, finala gru
pei B a zonei Asia — Oceania, care va 
opune echipele Australiei șl iranului se 
va disputa la 18 august (ia Sydney) si 
24 august (la Teheran). Selecționata în
vingătoare va întîlni, în finala „zonei", 
echipa Coreei de Sud. cîștigătoarea gru
pei A. In zona Africii. eliminatoriile 
pentru „Mondiale" se află în stadiul tu
rului m. Prima calificată in turneul 
final al zonei africane, care va stabili 
echipa calificată la C.M. 1974, este selec
ționata Marocului, care a eliminat Coas
ta <e Fildeș. Reprezentativele Ghanei șl 
Zairului au căzut de aoord să îșl dis
pute meciurile la 5 august, la Accra, șl 
19 august, la Kinshasa. Nu au putut fi 
încă stabilite datele meciurilor dintre 
Kenya șl Zambia. F.I.F.A. este nevoită 
să Intervină, lntruclt toate partidele din 
acest tur trebuie să se încheie pină la 
31 august.
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