
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ÎN REPUBLICA FEDERALA GERMANIA
• PRIMIRE PLINĂ DE CĂLDURĂ ȘI ÎN ORAȘELE HAMBURG ȘI BREMEN
• SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE ȘI A ACORDULUI PE TERMEN 
LUNG PRIVIND COLABORAREA ECONOMICA, INDUSTRIALĂ ȘI TEHNICĂ DIN

TRE ROMANIA Șl R. F. GERMANIA

Ziua de vineri, penultima zi a vi
zitei tovarășului Nicolae Ceausescu 
în Republica Federală Germania a 
avut, ca și cele precedente, un pro
nunțat caracter de lucru. Ea a în
ceput printr-un tur al portului Ham
burg, cel mai mare din R.F. Germa
nia și unul din cele mai mari din 
Europa. în drumul de la reședința 
oficială, Casa de oaspeți a Senatului 
bamburghez, înalții oaspeți români 
sînt salutați cu căldură de populație, 
care face semne prietenești, aplaudă. 
Președintele Consiliului de Stat, înso
țit de ministrul federal al justiției, 
Gerhard Jahn, de președintele Sena
tului din Hamburg, Peter Schulz, de 
alte persoane oficiale, este întimpinat, 
la intrarea în port, de directorul a- 
cesțuia, dr. Moenkemeir, care invită 
pe oaspeți la bardul unei ambarcați
uni speciale.

în încheierea vizitei, oaspetele ro
mân adresează reprezentanților au
torităților portuare urări de succes, 
de sporire, In continuare, a contri
buției pe care această poartă mariti
mă o aduce lâ cauza colaborării in
ternaționale pe plan economic.

în afară de rafinării și construcții 
navale, industria Hamburgului înfă
țișează un profil foarte variat, cu în
treprinderi din cele mai diverse ra
muri și sectoare. Una dintre acestea 
— „Hamburger Stahlwerke" (H.S.W.), 
care aparține grupului ,.Korf“ și care 
a devenit cunoscută printr-un pro
cedeu original de obținere a oțelu
lui — constituie următoarea etapă a 
vizitei șefului statului român la 
Hamburg, prilej de întilnire cu con
ducerea uzinei, cu muncitorii ei. La 
intrarea în uzină se află arborat 
steagul românesc. Urînd un călduros 
bun sosit oaspetelui, președintele 
Consiliului de administrație al 
„H.S.W.", Willy Korf, subliniază că 
aportul președintelui Consiliului de 
Stat al României la promovarea des
tinderii și securității. în Europa a re
ținut atenția lumii întregi. în con
tinuare, , el procedează ia o amplă 
prezentare a activității întreprinde
rii, arătind că aici, pentru prima 
dată în Europa, minereul de fier 
se transformă, prin metoda reduce
rii directe, în oțel, fără a mai fi ne
voie de cocs.

Arătînd că în R. F. Germania sînt 
cunoscute progresele rapide ale 
României în domeniul producției de 
oțel, președintele Consiliului de Ad
ministrație s-a făcut ecoul dorinței 
de înfăptuire a unor acțiuni con
crete de colaborare cu industria 
metalurgică românească.

Diferitele faze ale noului proce
deu sînt urmărite apoi „pe viu", 
așa cum se succed ele în fluxul teh
nologic. Secțiile vizitate sînt împo
dobite, în semn de cinstire față de 
prezența președintelui român, eu 
stegulețe tricolore. Muncitorii, tehni

cienii, inginerii uzinei salută cu
respect pe solul poporului nostru, î.și 
manifestă bucuria de a-1 avea ca 
oaspete la locui lor de muncă. La 
intrarea într-una din secții, un mun
citor se apropie și luminează tova
rășului Nicolae Ceausescu un buchet 
de flori, rugîndu-1, totodată, să pri
mească salutul muncitorilor de la 
această otelărie. Oaspetele mulțumeș
te, transmițînd muncitorilor vest- 
germani, la rîndul său, un salut din 
partea oțelarilor români.

în încheierea vizitei, la solicita
rea reprezentanților presei si radio- 
televlziunii din Hamburg, președin
tele Consiliului de Stat a făcut ur
mătoarea declarație : „Doresc să urez 
tuturor locuitorilor din Hamburg cele 
mai mari succese, multă prosperita
te, pace. Din această foarte scurtă 
vizită am rămas cu impresii foarte 
plăcute și sper ca între țările noas
tre să se dezvolte o colaborare im
portantă. în care Hamburgul să joa
ce un rol substanțial și am în ve
dere faptul ca, în acest cadru, si 
oțelăria să vină cu aportul său. Aș 
dori să mulțumesc încă o dată pen
tru primirea făcută".

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă, apoi, spre platforma de a- 
terizare-decolare situată în incinta 
întreprinderilor constructoare de a- 
vioane „Messerschmitt — Bolkow — 
Blohm", unde oaspeții sînt invitați să 
viziteze hala în care se află în curs 
de montaj „Airbus-ul“ — o navă ae
riană de mare capacitate.

Aici, la terminarea vizitei în ma
rele oraș-iand. asistăm la o scenă 
emoționantă. Tineri și tinere, mem
bri ai Ansamblului „Nuntașii Biho
rului", care se află la Hamburg pen
tru a participa la un festival inter
național, întîmpină cu dragoste și 
bucurie pe conducătorul României 
socialiste ; artiștii noștri amatori, îm- 
brăcați în pitorescul port bihorean, 
cîntă și joacă, aplaudă cu însufle
țire.

Președintele Nicolae Ceausescu, ce
lelalte persoane oficiale române își 
iau un călduros rămas bun de la 
primarul Hamburgului și președinte
le Senatului orășenesc, Peter Schulz, 
de la celelalte oficialități locale.

Ultima etapă a vizitei în nardul 
R. F. Germania o constituie Bre
men ui — oraș _ unde își are sediul 
uzina constructoare de avioane 
„V.F.W. — Fokker".

La sosirea elicopterelor, oaspeții 
români sînt salutați de Karl-Heinz 
Jantze, senator pentru problemele e- 
conomice al orașului Bremen, și de 
Werner Knieper. președintele Consi
liului de administrație al uzinei. Un 
mare număr de muncitori și specia
liști întîmpină cu aplauze pe șeful 
statului nostru. Mulți agită stegulețe 
românești.

Apoi, în sala de festivități a uzi
nelor, președintele Consiliului de ad
ministrație al uzinei a adresat un 
călduros bun venit.

în continuare, prof. dr. ing. Rolf 
Riccîus, directorul uzinelor, a pre
zentat oaspeților români activitatea 
acestora.

A urmat, apoi, în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu, solemni
tatea semnării Acordului cadru de 
cooperare între firma „V.F.W.-Fok
ker" și întreprinderile similare româ
nești — acord semnat din partea tă
rii noastre de Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii.

Adresîndu-se gazdelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a transmis un 
călduros salut muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei, exprimîn- 
du-și convingerea că acordul — ca
dru semnat va contribui la dezvol
tarea cooperării între această uzină 
și întreprinderile românești.

La amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu, persoanele care îl înso
țesc, s-au reîntors la Bonn.

★
Vineri după-amiază, a avut loc, la 

sediul Cancelariei federale, ceremo
nia semnării Declarației solemne co
mune, precum și a altor documente 
menite să dezvolte colaborarea și 
cooperarea româno—vest-germană în 
diferite domenii de activitate.

Declarația solemnă comună a fost 
semnată de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și de 
cancelarul federal Willy Brandt. . Ea 
poartă, de asemenea, semnătura mi
niștrilor afacerilor externe, > George 
Macovescu și Walter Scheel.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Ion Pătam, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri și ministru al co
merțului exterior, precum și cance
larul Willy Brandt și vicecancela
rul și ministru al afacerilor externe 
Walter Scheel au semnat, apoi, A- 
cordul pe termen lung privind co
laborarea economică, industrială și 
tehnică.

Șeful statului român și cancelarul 
federal își string cu căldura mîinile 
în aplauzele asistenței, moment imor
talizat de zeci de fotoreporteri, ope
ratori de televiziune șț cinematogra
fie.

★
După-amiază, președintele Consiliu

lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit, la reșe
dința sa de la Castelul Gymnich, pe 
Gerhard Plesch, președintele Asocia
ției sașilor originari din Transilvania, 
și pe Udo Pieldner si Wolfgang Bon- 
fert, vicepreședinți ai Asociației.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială.

„CUPA ZIARULUI SPORTUL44
LA CICLISM PE PISTĂ

In proba de urmărire pe echipe — ciștigată de reprezentativa Cehoslova
ciei — formația noastră (Anton Neagoe, Costel Cirje, Ștefan Laibner și 
Marin Ioniță) a ocupat locul II, înaintea selecționatelor Bulgariei și 

Ungariei
(Amănunte despre desfășurarea primei zile a competiției internaționale 
de ciclism pe pista „CUPA ZIARULUI SPORTUL" — în pag. a 4-a).

MONTREAL 76 LA... TIMPUL PREZENT!

oto : \ asiJc BAGEAC
liste foarte posibil ca ziua de 

ieri deosebit de plăcută să ră- 
mînă o amintire pentru cî- 
țiva dintre tinerii care au 
evoluat la întrecerile de pe 
stadionul Tineretului. Chiar dacă 
nici unul dintre ei nu va face parte 
din lotul românesc la „Montreal 
’76“, faptul de a fi participat la 
„SAPTAMÎNA SPORTURILOR O- 
LIMPICE" este mai mult decît sem
nificativ. Așa cum ne spunea pro
fesorul Emil Jeeu, secretar al 
C.M.B.E.F.S.. printre tinerii Capi
talei, manifestarea inițiată de Con
siliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a tre
zit multe ambiții și dorința de a 
scoate rezultate cit mai bune la în
trecerile de atletism, la cele de tir, 
de a fi cit mai utili echipelor de vo
lei, handbal, fotbal. De aceea, la 
etapele pe asociații și pe sectoare 
au fost prezenți la competiții zeci 
de mii de elevi și tineri din între
prinderi și instituții".

în această primă după-amiază 
fără ploaie, stadionul Tineretului a 
îmbrăcat din nou haina de sărbă
toare, pe care și-o... expune tot mai 
mult în ultima vreme. Grupați pe 
cele 8 sectoare ale Capitalei, finaliș- 
tii la faza municipală a „Săptămînii 
sporturilor olimpice" au defilat 
prin fața tribunei oficiale, după 
care au început întrecerile. Tova
rășul Mihai Bogorodiță, secretarul 
Consiliului pentru educație fizică 
și sport al Sectorului II, ne spune 
că manifestările sportive ale ultimei 
săptămîni de școală elevii din uni
tățile de învățămînt ale sectorului 
le-au dedicat acestei tinerești ma
nifestări. O mai veche cunoștință a 
noastră, profesorul Tiberiu Hălma- 
giu, secretarul asociației sportive de 
la fabrica Dîmbovița, a venit cu 
echipa feminină de volei și, după 
cum aveam să aflăm, reprezentati
va fabricii bucureștene de încălță
minte s-a prezentat și cu o excelen
tă formație de tir. Citeva rezultate: 
lungime fete : I. Nicoleta Proșciuc, 
2. Eugenia Stamate, 3. Maria Ga- 
bură; greutate fete: 1. Mihaela Dinu, 
2. Nțcoleta Proșciuc, 3. Ileana Ră- 
pescu, întrecerile continuă.

i Ion GAVRILfSCU

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 

UNIUNII GERMANE DE GIMNASTICĂ 

ȘI SPORT DIN R.D. GERMANĂ

De la 27 la 29 iunie a.c„ o de
legație a Uniunii Germane de 
Gimnastică și Sport din R. D. Ger
mană, condusă de Manfred Ewald, 
președinte, a întreprins o vizită la 
București, la invitația Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport.

Vizita a prilejuit un larg schimb 
de păreri în problemele sportive de 
interes reciproc și internațional, 
convorbiri fructuoase intre cele 
două conduceri ale mișcării sporti
ve din România și R. D. Germană.

Oaspeții au vizitat Complexul 
sportiv „23 August“, Centrul de 
medicină sportivă și Centrul de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S., 
parcul sportiv Dinamo, baza nau
tică de la Snagov, precum și alte 
instalații sportive și s-au întreținut 
cu specialiști și antrenori români. 
De asemenea, delegația sportivă 
a R. D. Germane a vizitat obiec
tive edilitare și turistice din Ca
pitală.

Vineri dimineața a fost semnată 
o înțelegere pe termen lung între 
C.N.E.F.S. și U.G.G.S. privind co
laborarea în domeniul sportiv între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană. Do
cumentul prevede extinderea rela
țiilor reciproc avantajoase dir -e 
cele două țări în domeniul edv - 
ției fizice, sportului de masă și de 
performanță, precum și schimburi

de antrenori, cercetători științifici,’ 
echipe sportive.

înțelegerea a fost semnată de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
C.N.E.F.S., și Manfred Ewald, pre
ședintele U.G.G.S. >

La semnare au fost de față ge
neral lt. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, și 
Emil Ghibu, secretar. A fost, de 
asemenea, prezent Helmuth Kluge, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

Delegația U.G.G.S. a invitat o 
delegație a C.N.E.F.S. să întreprin
dă o vizită în R. D. Germană în 
prima jumătate a anului viitor, 
pentru a cunoaște la fața locului 
realizările și experiența Uniunii 
Germane de Gimnastică și Sport și 
ale sportivilor săi. Invitația a fost 
primită cu plăcere.

Vizita delegației sportive din 
R. D. Germană la București s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, manifestîndu-se un 
interes deosebit de ambele părți 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor sportive dintre cele două 
țări.

Delegația U.G.G.S. și-a încheiat 
ieri vizita, plecînd la. Berlin pe ca
lea aerului.

MÎINE, ÎN NOCTURNĂ, PE STADIONUL „23 AUGUST’1

CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl CHIMIA RM. VÎLCEA
ÎN ÎNTRECERE PENTRU A 35-a CUPĂ A ROMÂNIEI

• SUPORTERII CELOR DOUA ECHIPE TRĂIESC MARI EMOȚII
• FINALISTELE DORESC SĂ REALIZEZE UN MECI DEMN

DE PERFORMANȚELE DE PÎNĂ ACUM

PROGRAMUL DE DUMINICA
Programul complet al meciurilor și momentelor festive ce vor avea ioc 

mime pe stadionul „23 August44 este următorul :
ORA 18.15 : Finala campionatului republicai! al juniorilor : Dinam o 

Vagonul. După terminarea acestei partide se vor înmîna Cupa, tricourile și 
medaliile ciștigătoarei. și finalistei.

ORA 20 : Finala Cupei României : Chimia Rm. Vîlcea — constructorul 
Galați.

în pauza meciului se voi- decerna trofeele campionatului 1972/1973 : Cupa 
echipei campioane — antrenorului formației Dinamo, Ion Nunwciller ; cupa 
celui mai eficace jucător al Diviziei A lui. Ion Oblemenco (Universitatea Cra
iova); Cupa celui, mai bun arbitru al sezonului.

După terminarea finalei, componenții echipei învingătoare vor primi 
Cupa României, iar echipei finaliste i se va decerna cupa-pui.

o zi ne mai desparte de 
în cea de a 35-a finală a 
României", pe care o va 
marele nostru stadion ..23

Doar 
startul 
..Cupei 
găzdui
August”,. O finală fără specialista 
ei nr. 1. Steaua, eliminată la Plo
iești miercuri, fără Dinamo, încu
nunată recent campioană, fără Ra
pid. actuala deținătoare a trofeului, 
fără nici una dintre cele 16 divi
zionare A, echipe care, din decem
brie anul trecut, cînd s-a disputat 
faza 16-imilor, și pînă la data se-

mifinalelor, au părăsit, rind pe rîAd, 
competiția k.o.

Cine ar fi anticipat această fi
nală fără precedent în întreaga is
torie a fotbalului nostru, în cele 34 
de ediții desfășurate pînă în pre
zent ?

Nimeni, absolut nimeni, și
cum — necesară compensație la fi
reasca dezamăgire provocată de eli-

iată

Ador zelul constructiv al gălățenilor, mă dau iu vint după 
inima după... buletinul de București I 

Desen de Al. CLENCIU

CUPA : 
reacțiile „Chimiei", dar mi se rupe

carii cortinei pentru ultimul act : 
la Galați și la Rm. Vîlcea, orașele 
reședință ale celor două protago

CHIMIA RM. VÎLCEA (antrenor: D. Anescu)

IERI, LUPTĂTORII ROMÂNI AU SUSȚINUT 
ASALTURILE DECISIVE PENTRU FINALE

Astăzi, de la ora 10, ultimele confruntări ale turneului internațional al României'
întrerupte joi seara, tirziu, între

cerile din cadrul turului doi al tur
neului de lupte al României s-au 
reluat vineri dimineața, în sala de 
atletism „23 August". Odată cu în
cheierea meciurilor din acest tur și 
cu disputarea în continuare a par
tidelor din etapele următoare ale 
competiției, tablourile de concurs au 
început să se simplifice, eliminările 
(ca urmare a acumulării punctelor 
de penalizare) fiind tot mai nume
roase. în întrecere au rămas, deci, 
cei mai buni luptători și, firește, 
disputele ce se consumă pe cele 
trei saltele de concurs sînt tot mai 
interesante, mai spectaculoase și 
presărate cu procedee tehnice de 
mare dificultate. în aceste condiții, 
misiunea reporterului este din ce 
în ce mai dificilă... Nu-i ușor să 
alegi ce mai trebuie urmărit cu mai 
mare atenție, căci în timp ce pe 
salteaua „A" Ion Gibu încearcă 
să-1 depășească pe maghiarul Sereș, 
pe salteaua „B“ tînărul Gheorghe E- 
remia face eforturi extraordinare 
pentru a nu se lăsa depășit de cuba
nezul Jorge Ramos, iar la „C“ 
disputa dintre Tănase Fancă și po
lonezul Piotr Laszar își consumă 
ultimele secvențe înainte de a fi 
consemnată victoria luptătorului ro
mân.

PERFORMERII ISI CONFIRMA 
VALOAREA LA „LIBERE"

Acum, după ce prin fața noastră 
au trecut, cel puțin de două ori, toți 
participanții la cea de-a Xll-a edi
ție a turneului de lupte al Româ
niei, putem aprecia superioritatea 
valorică a unor concurenți la stilul 
libere, medaliați la diferitele mari 
concursuri intemațianale și prove- 
niți dintr-o serie de țări cu frumoa
să tradiție în aceaștă disciplină, ca

Petroniu Androne declanșează un atac la picioarele adversarului — turcul 
Irgarg Sevket — și obține o fixare. Partida s-a încheiat la egalitate

Iranul, Turcia, R.D. Germană, Cuba 
sau Polonia. Din aceste motive, fi
rește, sarcina echipei României, cîș- 
tigătoare a „Cupei Țărilor Latine", 
este foarte dificilă. Luptătorii ro
mâni au trebuit sa facă mari efor
turi pentru a se ridica la nivelul 
valoroșilor lor adversari. De pildă, 
spectatorii bucureșteni nu vor uita 
repede eforturile extraordinare de

puse de Vasile Țigănaș pentru a în
cheia victorios partida cu irania
nul Reza Hosseini (cat. 82 kg). De 
asemenea, înlocuitorul lui Petre

Mihai TRANCA 
Castin CHIRIAC

(Continuars în pan. a 4-a)

BURLACU (2) 
DONOSE 

ȘUTRU (7)

ARBITRU : AUREL

MANTA (îl)

PETREA «)

STANA (1)
CIOBANU (3) PiNTILIE (6) PETRICĂ (4) 
(8) HAIDU (5) I. lONESCU (10)

(9) IORDACHE (11)

linie de Gh. LIMONA și A. PÎRVU)

HAIDU (5) 
GOJGARU

BENTU (ajutat la

lONIfA (9) 
CERNEGA (10) 
PODEȚ («)

CONSTRUCTORUL

VOCHIN (8) 
PLOEȘTEANU (5) 

OLTEANU (3) 
ȘERBANOIU (1)

GALAȚI (antrenor V,

minarea în corpore a elitei — sur
prizele de uriașe proporții care au 
condus la această inedită finală au 
creat ambianța dorită înaintea ridi-

GHICA (7)

BOȚEA (2)

Luban)

niste, cit și în Capitală, al cărei 
entuziast și 'competent public este 
curios să cunoască, la fața locu
lui, mai îndeaproape, pe cele ce a’

produs atitea necazuri echipelor lor 
preferate,

La Galați — ni se spune — per
formanța Constructorului a avut un 
efect tonifiant, ea ve*ind să ate
nueze din amărăciuni provocată de 
divizionarele B, F C. Galați și 
C.S.U., care, așa -um se știe, au 
ratat aît de opU^e lor tentative ; 
cucerirta locuit1 1» în seria respec
tivă, pentru C. Galați, și pără
sirea ®nei internei, pentru C.S.U. 
A fost îpf-adevăr, bucurie mare în 
rindu' numeroșilor iubitori de fot
bal orașul de pe Dunăre și, în- 
deof^’ Printre salariații întreprin
dea de construcții și montaje side- 
rtrlce' colegi de muncă cu fotba- 
jjii divizionarei C.
Aceleași vești, vorbind despre o 

iare satisfacție, ne-au parvenit și

(Continuare în pag. a 3-â)

HOTARÎREA DE PARTID Șl PLANURILE DE MĂSURI ADOPTATE NOI ENERGII Șl INIȚIATIVE

SPORTUL GÂLÂȚEAN'ȘI PROPUNE
SĂ ȘE SITUEZE LA NIVEUL PROGRESELOR

SOCIAL-ECONOMia ALE
Analiza periodică a activității spor

tive, a modului cum organele și or
ganizațiile investite cu atribuții în 
acest însemnat domeniu al vieții 
noastre sociale își desfășoară munca 
și își duc la bun sfîrșit obligațiile, 
a neajunsurilor care se ivesc și a 
greutăților inerente ce apar pe par
curs, face parte din stilul curent de 
muncă al Biroului Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., se înscrie in 
rîndul preocupărilor sale permanente..

Consecvența și spiritul de răspun
dere cu care organul județean de 
partid tratează problematica vastă a 
sportului. explică în mare măsură 
importantul salt calitativ înregistrat.

Recenta ședință de birou a Comi
tetului județean de partid, condusă 
de tovarășul prim-secretar Constan
tin Dăscălescu, a avut drept 
puncte principale de referință mo

.. t ,■ r «- - , importantului do-( .J.E.F.S. m lurpe aceste coordo- 
cument de paîscuțHle deosebit de 
nate s-au sitlfe am luat parte 
fructuoase

-.SCENȚĂ ÎN
DE

animă părerea .că Hotări- 
A foș de partid a constituit un 

rea Pie răscruce in sportul ro- 
momea ea a avut darul să de- 
mansnan energii latente, să sti- 
claiunițiativele, înarmindu-i ne 
mu. mișcării noastre de educație 
ac^i sport, pe toți cei care se 
tapropiați pnn sentimente sau 
se, fața de ea și doresc să o 

./u.e’aCU U” document teoretic si 
, inest'mabilă valoare, cu

- »„V. iritabl1, • ”text-program" pentru
- --------- —'• 'tarul apropiat și în perspectivă în

dul cum se înfăptuiesc obiectivele’^dul Hotărîrii. sportul de ’„s
trasate de Hotărîrea Plenarei C. Cățegn a înregistrat mutații al P.C.R. din 28 februarie - 2 macătre calitate. Int,-o perioadă reiadv 
tie 1973, stadiul îndeplinirii planulscurtă, statisticile (evident innnmXi de măsuri elaborat de plena ‘ taiident mcojpple.

JUDEȚULUI
te) înregistrează participarea a 110 003 
de tineri și tinere, dar și a unui nu- 
V ron'?pres'° ■ a"‘ - de oa;neni mai 
virstmci, cuprinși in cele 140 de aso
ciații și duhuri ale județului, la ac. 
tiunile populare ce au fost orgari 
zate. Reabilitarea crosului, 
orîct^L Slmpla •5/ mai directă d* 
practicare a exercițiului fizic desfă
șurarea cu succes a unor competiții tarisdeTc, de productto activate 
turistice, cu preponderență acelea de 
drumeție, completează o agendă bo
gata, răspund chemării pe care Ho- 
tarirea a adresat-o organelor și or
ganizațiilor sportive de a răspî di neîncetat, în rîndurile cetățenilor ?. 
sport mi?Care> de exercițiu fizic,’ de

Cu tot acest prim bilanț pozitiv 
analiza a atras atenția asupra pri
mejdiei automulțumirii, a Jenevieipe

Telemac SIRIOPOL

(Continuare în pag. a 2-a)



ACTI III SPORTIVE DE MAS ATLETISMUL ARE POSIBILITĂȚI SAȘI ASIGURE
0 PUTERNICA BAZA DE MASE

TIMISOARA: BOGAT
PROGRAM COMPETIȚIONAL 
LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNA

Sfîrșjtul săptămînii îi va găsi pe 
timișoreni angrenați din nou într-o 
suită de concursuri și acțiuni sporti
ve deosebit de interesante.

o Peste 500 de salariați ai Uzinei 
mecanice Timișoara Iși vor măsura 
forțele la fotbal, volei, handbal, lupte 
și șah în cadrul competiției dotate 
cu „Cupa constructorului de mașini".

• Pentru feroviari, clubul sportiv 
C.F.R. Timișoara organizează o du
minică cultural-sportivă. Se scontea
ză pe participarea a circa 1 600 de 
■persoane. Baza sportivă a clubului, 
de pe malul Begâi, a fost pregătită 
special în acest sens, de aici urmînd 
să se dea startul în întrecerile am
barcațiunilor, în timp ce pe terenu
rile bazei se vor disputa meciuri de 
fotbal, de handbal și volei. Vor mai 
avea loc diverse jocuri distractive, 
precum și întreceri la popice.

® Pentru cei mai tineri cetățeni 
ai Timișoarei, Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor inițiază, înce- 
pind de duminică, „Cupa speranțelor" 
la fotbal. O competiție în care sînt 
angrenate nu mai puțin de 64 (!) de 
echipe, cu elevi din clasele IV—VII 
ale școlilor generale din oraș. Dispu
tele vor avea loc zilnic, între orele 
S—13, la complexul sportiv 
sul.

e O parte din hr e membrii 
țiilor sportive Electromotor și 
iui Timișoara vor încheia săptămîna

Progre-

asocia-
Solvcn-

printr-o excursie la Timișeni (circa 
13 km de Timișoara), unde există o 
frumoasă bază sportivă. amenajată 
chiar pe malul rîului Timiș.
SUCEAVA: 10 000 DE TINERI 
la „săptămîna sporturi

lor OLIMPICE" !
în județul Suceava au 

în perioada 17—24 iunie, 
se concursuri sportive la 
ciclism, volei, baschet, 
box, fotbal, lupte ș.a., 
de -

avut Ioc, 
numeroa- 
atletism, 
handbal, 

prilejuite 
„Săptămîna sporturilor olim

pice", la care au participat, în e- 
tapele I și a Il-a, peste 10 000 de 
tineri.

La atletism s-au întrecut aproa
pe 1 000 de tineri, la handbal și 
volei 90 de echipe, la fotbal 45. iar 
cursele cicliste ale etapei a doua 
au reunit peste 200 de concurenți, 
selecționați din cei aproape 2 000 
de la etapa I.

Luptătorii rădăuțeni, din Divi
zia Â, au făcut demonstrații în o- 
rașele și satele județului, în timp 
re boxerii de Ia‘ asociația sportivă 
Metalul din Suceava au susținut o 
întîlnire amicală în compania pu- 
giliștilor de la Oțelul Galați.

C. ALEXA-coresp.
PITEȘTI: „CUPA DE VARĂ" — 

UN SUCCES
Desfășurată timp de două săptă- 

»iîni, la șapte ramuri sportive (cros,

volei, handbal, orientare turistică, 
ciclism, popice și fotbal), compe
tiția dotată cu „Cupa de vară", 
organizată de Consiliul municipal 
al sindicatelor din Pitești, a an
grenat peste 1.000 de concurenți, ti
neri și vtrstnici, din întreprinde- 
»ile și instituțiile orașului.

La cros au cîștîgat Aurora Gugu 
(Argeșeana) și Cristian Băluță (Da
cia). Reprezentanții Uzinei de au
toturisme au repurtat victoria și 
în întrecerile de ciclism, unde pri
nții au sosit Gheorghe Neacșu (bi
ciclete de oraș) și Nicolae lordache 
(biciclete de curse).

Finala feminină de popice a o- 
pus echipele Textila și Argeșeana, 
intilnire cîștigată de cea dinții.

Iată învingătorii și în celelalte 
discipline: popice băieți —
U.J.C.M., handbal fele — Arge
șeana ; handbal băieți — Dacia, 
volei fete — Dacia: volei băieți 
— Fabrica de motoare electrice. 
Nu s-a încheiat încă întrecerea 
fotbaliștilor, dar indiferent de re
zultatul ei „Cupa de vară" revine 
asociației sportive Dacia. Premiul 
pentru cea mai bună mobilizare 
l-a obținut asociația sportivă Ar
geșeana.

Gheorghe APOSTOL 
șeful comisiei sport-turism 

Ia Consiliul municipal al sindicate
lor Pitești

Scrimerii români și-au încheiat pregătirile pentru C. M. din Suedia

FLORETISTELE VIZEAZĂ NOI MEDALII, IAR SPADASINII 
DE LA J.O0 CONFIRMARE A COMPORTĂRII

I ■■■

In ultima perioadă de pregătiri în 
vederea „mondialelor", floretistele 
noastre au reușit să refacă un sensi
bil handicap. Este vorba, mai ales, de 
pregătirea psihologica. Și lucrul aces- 
Ita apare evident, îndeosebi In situ
ația unor floretiste față de care exis
tau unele rezerve.

Magdalena Bartoș este una dintre 
ele. Se află acum la prima partici
pare la un campionat mondial. Pen
tru o sportft-â care n-a împlinit nici 
19 ani, sigur este dificil $ă afirme că 
poate 'merge cu inima liniștită la 
Goteborg. Și totuși, Magdalena Bar
tos manifestă un optimista robust, o 
mare încredere în posibilitățile ei. 
Adică așa oum s-a întîmplat și atunci 
cînd a concurat la Paris și Como, 
luna trecută, alături de sportive de 
notorietate mondială.

Suzana Ardeleanu este si ea în
crezătoare, pentru că și-a asigurat, 
pe merit, un loc în echipă. Manifestă 
o dîrzenie care îi prinde bine. Are 
ceva din. floretista care in acel „4" 
de aur de la Havana din finala pen
tru C.M., cu echipa Uniunii Sovietice, 
a adus un aport însemnat. Reeditînd 
evoluția dc atunci, poete să ne ofe
re — indiscutabil — multe satisfacții.

Celelalte sportive din Iotul nostru 
se impun printr-o valoare constant 
ridicată. Există suficientă acoperire 
pentru aceasta : : talent, dar și mun-, 
că, efort stăruitor în pregătire. In 
plus, Ileana Gyulai ca și Ana Pascu 
sau Ecaterina Stahl au o anumită 
siguranța generată de faptul că sînt 
sportive foarte cunoscute In lumea 
scrimei : Ileana Gyulai este o dată 
campioană mondială cu echipa si 
de trei ori vicecampioană a lumii — 
o dată la individuale și de două ori 
cu „4“-ul tării noastre. Colegele ei 
amintite au obținut și ele medalii de 
argint cu echipa și cite o medalie 
de bronz la „indfviduale" în marea 
competiție. Pentru Ana Pascu este de 
notat si faptul că Ia ultima ediție 
a C.M., de la Viena. a fost doar la 
un pas de prima treaptă a podiu
mului...

Perspective ? După valoarea Iotului 
feminin de floretă, un loc în fina
la individuală și dispută directă la 
echipe pentru medalii. Antrenorul e- 
merit Andrei Vîlcea și „secundul" 
său, prof. Gheorghe Matei, s-au stră
duit pentru ca Gbteborg să însemne 
mai mult decît Viena.

★
Am avut prilejul de a sta mai 

mult, față în față, cu Constantin Du- 
țu, acest spadasin care a făcut tm

la sine despre forța acestuia, într-o 
dispută aprigă care angajează cei mai 
mulți concurenți — 
300! — și cele mai 
peste 12.

Evident, speranțele 
stă probă sint Anton 
strateg al spadei, și Constantin Duțu, 
acest abil mușchetar, gata oricînd să 
dejoace cu succes intențiile celui mai 
dificil adversar. D.ar, lingă ei se afiă 
Alexandru Istrate, trăgător experi
mentat, Constantin Bărăgan, omul de 
luptă capabil de mari eforturi, si Paul 
Szabo, reprezentant de frunte al 
„noului val". Și el, ca și Magdalena 
Bartoș, acum la prima prezență într- 
un campionat mondial de seniori, este 
ferm decis să ofere imaginea unui tră
gător 
tular 
țării.

Ce 
mare, 
la J.O.—un loc de frunte în primele 
5 echipe și afirmarea personalității la 
individuale a cel puțin doi trăgători, 
în speță Pongraț și Duțu. Pregătirea 
lor conștiincioasă, asiduă, le conferă 
dreptul să plece la Goteborg cu În
dreptățite nădejdi...

de obicei peste 
multe echipe.

noastre la acea- 
Pongrat» marele

ne promit spadasinii ?■ Confir- 
deci, a comportării frumoase de

matur, in măsură să Revină ti
de nădejde în prima garnitură a

Tiberiu STAMA

ILEANA GYULAI
salt valoric enorm, în raport cu anul 
trecut. El, ca și ceilalți spadasini ro
mâni care vor concura la C. M, din 
Suedia, așteaptă cu nerăbdare ocazia 
unei confirmări : Vrem să arătăm 
că J.O. n-a fost doar o sclipire a 
spadei românești, că am ajuns Ia o 
anumită valoare în preajma elitei 
mondiale".

Tinerețea lotului de spadă (în me
die, în jur de 22 de ani) vorbește de

SPORTUL GÂLĂȚEAN
(Urmare din pag, V Ga-

laurii unor succese, fenomen care 
s-a înregistrat, din. păcate, nu o dată 
în practica muncii sportive.^ _

Tovarășul Constantin Dascalescu, 
concluzionînd la acest punct al dis
cuțiilor, a apreciat că „rezultatele 
sînt, totuși, inferioare posibilităților 
existente, ig — în general — tendința 
de a aștep^ ca sarcinile consiliilor 
asociațiilor Mortive să îiț rezolvate 
din afară mai persistă în practica 
muncii curente*, Sarcini iporite au 
fost trasate, în v?est sens, organiza
țiilor de partid, sindicale și ale

gălățe- 
sînt e- 
loturile

U.T.C.. directorilor -ijn fntieprinderi, 
instituții, școli, _C.A.KUri, ăcîndu-se
aprtul să urmărească ^iret modul 
cum este organizat tmiHl liber al 
oamenilor muncii.

GRIJĂ SPORITĂ FAȚĂ^e 
DESTINELE SPORTULi] 

ȘCOLAR...

al

în contextul, programului de .
voltare stabilit de partid educ. , 
fizice si Sportului pe plan națio» 
«■oala si universitatea sint chem».
& ^oace un rol de seamă sa-și t * 
GaMi°s-aCunîăcta^foXr "laudabne 

^ț^d^invățămint^să poatadevem 

masăe.șiPpePW®« de nădejde pentru 
Fdin'^Uti lri1lCdm°Tecuci? Uceul 

de specialitate) este mea precara.
Dep O unanimă apreciere și de o 

audiență ae bucură ideea pro- 
«lării cîtorva școli generale pe prac
ticarea unor anumite discipline spor- 
t vt - hochei (școlile de pe Ungă pa- 

c‘“S c”“S 
SeUrt-evi^constituie un adevărat izvor 
de talente!). Tocmai de aceea, la șe- 
Sinta de birou s-a dat sarC)na_ pre- 
, «ă pentru ca această valoroasa ini
țiativă să fie neîntîrziat transpusa m 
practică.
...Șl PENTRU BAZA MATERIALA

Patrimoniul bazelor »P°t’‘jv®r^n^2

J', Sg bZ Vom pune.. ,tor * 
teva aspecte cuprinse în planul 

"’•UToate Întreprinderile și școlile

să-și c

• In principalele cartiere din 
lăți, Tecuci, Tg. Bujor, Bercști se va 
trece la amenajarea de baze simple.

• Comitetul județean U.T.C. și In
stitutul politehnic, cu sprijinul Con
siliului popular, vor termina în cel 
mai scurt timp complexele sportive 
de la inelul de rocadă și Valea Gră- 
dinei.
PAȘI MAI FERMI PE DRUMUL 

PERFORMANȚEI
Exprimate cifric, realizările 

nilor pe planul performanței 
locvente : 99 de sportivi în
naționale, 61 de titluri de campioni, 
8 000 de sportivi legitimați, 310 secții 
afiliate, 5 200 de sportivi clasificați, 
participarea la 300 de competiții în 
29 de ramuri de sport. La „europe- 
nele“ de la Belgrad, boxerii M. Tone, 
și S. Tîrîlă (amintim că și Alee Năs- 
tac este un produs gălățean) au ob
ținut medaliile de argint și, respec
tiv, de bronz ; popicarii de la „Con
structorul" au cucerit toate cele trei 
titluri de campioni, iar echipa de 
fotbal a acestei asociații a promovat 
în divizia B, reușind și marea per
formanță de a se califica în finala 
„Cupei României". Au promovat, de 
asemenea, în prima divizie a țării 
echipa de popice „Voința" și cea de 
baschet masculin C.S.U.

Performanțe bune au obținut spor
irii cluburilor Dunărea. Oțelul.

S.U., Constructorul, Ancora, la lup- 
) caiac-canoe, aero și navo-mode- 
.. hochei pe gheață. Lăudabil este 
„gimentul atletismului, disciplină 
cesțtă aproape total pină anul a- 

asprt$rul ședinței amintite, a fost 
fotbal‘ticată evoluția echipelor de 
căror C. Galați și C.S.U.), ale 
ț.» c țtori (Îndeosebi cei de la 
priviieml*) beneficiază de condiții 
sportivi în comparație cu alți 

■ rezultate ' - paradoxal - obțin 
de cele aP’Para'nl bune față 
nea au fdltbaliștilor. De aseme- 
tate ale se^Hefate slabele rezul- 
ticâ handbar, de natație, gimnas- 
pentru afirrruuficienta preocupare 
nin în sportul elementului femi- 
linilndu-se T>ec performanță, sub- 
urgență a uniitea înființării de 
sportiv. ispensar medico-

din județ vor trece, d.e indata, la 
nmnaiarea de baze simple ,

• In toate comunele județului _ se 
vor lua măsuri în vederea terminam 
imediate a complexelor și bazelor a- 
flale intr-un stadiu avansat de țon- 
jlructie ;

Prezentarea — 
realizărilor și pen succinta — a 
lui gălățean este îrivelor sportu- 
tă în evidență preoiura sa scoa- 
nea cu care muncescea șt pastu- 
fesorii de educație fiienorii, pro- 
activiștii sportului. sportivii și

Trebue, însă, spus că 
dezvoltare a sportului gmsionanta 
posibilă datorită sprijim a fost 
nent acordat de organele perma- 
județean si municipal. Și nartid- 
arătat primul secretar al .Uium a 
cel mai scurt timp, mișcare*,, m 
gălățeană trebuie să inrcgtsitivă 
progrese evidente, care s-o noi 
la nivelul prodigioasei dezvoltăze 
„ornice si social culturale cc 
noaste “lclor n0»stre-

...dar cu copiii trebuie
Asistând la concursul republican al 

capiilor de categoria I (fete și băieți), 
disputat acum cîteva zile la Tg. Mureș, 
am putut să-mi formez o opinie referi
toare la selecția și nivelul de pregătire 
a concurenților, precum și la sistemul 
de disputare a competiției. De la bun 
început trebuie să subliniez că am ur
mărit aceste lucruri întrucît atletismul 
poate (șl trebuie !) să-și consolideze o 
temeinică bază de masă, care să-i asi
gure un schimb de nădejde, format din 
atleți cu certe perspective de progres.

Observațiile pe care le-am făcut s-au 
axat pe următorii Indiei :

— corespondența dintre cerințele pro
bei și parametrii competitorului (înăl
țime, greutate, calități motrice etc.) ;

— gradul de însușire a tehnicii pro
ba10'' i j.— gradul de solicitare a sportivilor și 
eficienta concursului în actual* formă 
de desfășurare.

In funcție de acești indici 
tuit o situație a concursului 
sttuatie care arată astfel ;

— 60 m plat (fete și băieți),
de vedere al corespondenței — 
rințele probei și parametrii competitori
lor s-au impus atenției o serie de spor
tivi, printre care Lucia Negovan, Aure
lia Enache, Modica Gălicean, Mihacla 
Chis, Stelian Belciugan, Iulian Stăncescu 
și Adrian Lupii. In privința tehnicii, 
însă, am observat la absolut toți con
curența — inclusiv cei remarcați — la
cune serioase in stăpinirea pagului lan
sat de viteză și a lucrului relaxat. In 
sflTșit, referitor la solicitarea concuren
ților. cred că, pentru această vîrstă, 
trai curse într-o zl înseamnă prea mult, 
fiind necesară disputarea finalei in ziua 
a doua, • .

— «o mg (fete Și băieți), prin prisma
primilor doi parametri, au vădit certe 
posibilități următorii atleți : Rodica
IJlici, M. Petreanu, L. Alexandrescu. T. 
Milialcea, V. Dragu, B. Slrbu, M. Bor
dei, M, Petrescu și E. Mate. Ei au do
vedit. în același timp, că stăpînesc bine 
tehnica trecerii pește garduri. avînd 
totodată un ritm bun de alergare și o 
îndemînare corespunzătoare. Solicitarea 
celor două curse (serii și finală) . nu 
influențează randamentul alergătorilor.

— soo m fete și «00 m băieți. In aceste 
probe nu putem remarca, pe baza pa
rametrilor stabiliți, nici un concurent, 
dar trebuie să subliniem, totuși. _ca toți 
participanții au demonstrat calități ne
cesare* alergărilor pe distanțe ce depă
șesc un tur de stadion (voință, perse
verență și putere de luptă).

Fiind vorba de serii contra-timp, soli
citarea nu este mare.

— înălțime (fete și băieți). Cu excep
ția sportivelor Elena Chiriță șl Anca 
Nițu, la această probă am constatat o 
selecție necorespunzătoare și o tehnică

am alcâ- 
pe probe,

Din punct 
dintre ce

gri/ămuncească temeinic, atent

J

Sosire strinsă in finala probei de 60 m fete, cîștigată de eleva Lucia 
Negovan (Tg. Mureș) — în fotografie Cu nr.

Foto : Janosj LEVENTE
de execuție rudimentară, cu multe ..ar
tificii*4 care complică săritura, cum. sînt: 
plecare în săritură din stlnd cu umă
rul spre ștachetă, alergare pe un arc 
de cerc exagerat de marc, desprindere 
cu zbor în lungime (care creează posi- 
bilitateft aterizării în afara gropii) etc.

— Lungime (fete și băieți). Pe baza 
primilor parametri îi putem evidenția 
pe Carmen Ciinam. Mina Rezmeriță, 
Laura Bîrlea. A. Miu, T. Boiopolos. G. 
Neagoe, A. Lupu și E. Mate. Toți aceș
tia. ca și ceilalți participanțl, au arătat, 
însă, că nu cunosc suficient de bine 
elementele de bază ale săriturii-aler- 
garea pe elan și desprinderea. In același 
timp, ani remarcat, totuși, cfțiva spor
tivi care și-au însușit tehnic* săriturii 
cu pași 5n aer, printre ei aflîndu-se 
chiar și o fată (Anca Văsescu).

— Greutate (fete și băieți). Pot fi co
tați cu posibilități reale următorii spor
tivi : Gabriela Onișor, Leonore Scîtorsch, 
Laura Rudic. Sorin Tirichilă, Marin Ma
tei, Iulian MihaJache și Viorel Savu. 
Este de menționat că la această probă 
s-au prezentat numeroși sportivi cu 
lacune serioase de tehnică (pornirea în 
elan de la jumătatea cercului, aruncări 
eu pași adăugați, aruncări ținînd greu
tatea cu ambele mîini * - -
lui etc.).

— Aruncarea mingii 
băieți). La băieți au

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI CONCUREAZĂ LA ATENA Șl
Ieri dimineață au părăsit Capi- 

' tala, plecînd spre Atena și Reggio 
Emilia, echipele masculine și fe
minine de atletism ale României. 
După cum se știe, sîmbătă și du
minică, ele vor participa la două 
importante manifestări internațio
nale.

Reprezentativa masculină concu
rează sîmbătă și duminică, pe sta
dionul Karaiskakis din Atena, în 
cadrul preliminariilor „Cupei Eu
ropei". Se prezintă la start echi
pele Greciei, Bulgariei, Austriei și 
României. Pentru a se califica în 
semifinala care se va desfășura la 
începutul lunii august la Nisa, re
prezentativa României trebuie să 
se claseze pe locul I sau II în a- 
ceastă întrecere preliminară. Nu
trim speranța că va reuși acest lu
cru.

Echipa feminină concurează du-

în timpul elanu- 

de oină 
concurat

(fete și 
aruncă-

REGGIO EMILIA
minică după-amiază, pe stadionul 
din Reggio Emilia, în compania 
selecționatei Italiei. Meciul dintre 
aceste formații se poate solda cu 
rezultate de valoare. Le așteptăm, 
în primul rînd, din partea atletelor 
noastre.

2371
— Tg. MUREȘ
la fete un avut 

adevărată mostră
torii de greutate, dar 
prilejul să vedem o __ _ ____
de... anti-selecție ! Oare ce fac profesorii 
de educație fizică din școli, care sînt 
obligați prin programa de studii să pre
dea la ore aruncarea mingii de oină ?!

— 4x6o m (fete și băieți). Probe mult 
gustate de copii și. ca atare, se impune 
desfășurarea lor pe serii și finale.

★
în urma acestor observații, putem des

prinde o serie de concluzii :
• sinț posibilități nebănuit de mari 

pentru însușirea tehnicii probelor la cel 
mai înalt nivel ;

• numărul sportivilor cu perspective 
reale este încă prea mic, mai ales la 
săritura în Înălțime — băieți și arunca
rea mingii de oină :

• unii antrenori au lucrat numai pen
tru rezultate imediate, negii jind perspec
tiva (alergarea de garduri, înălțime 
etc.) ;

• există lacune în metodica învățării 
și antrenamentului la această vîrstă ;

• în privința organizării competiției 
se impun cîteva modificări : desfășura
rea întrecerilor pe zone și selecționarea 
participanților la faza finală ; să se 
acorde o mai mare atenție festivității 
de premiere (premiile au fost înmlnate, 
de această dată, într-o... magazie!!); 
să fie ipcluse în programul competiției 
și alte ștafete, formate obligatoriu din
tre participanții la probele individuale ;

• în ffittrșit, concursul impune și cîteva 
măsuri, cum sînt : urmărirea sportivilor 
nominalizați de către F.R.A., adecvarea 
metodicii de învățare și antrenament la 
vîrstă și posibilitățile atleților, însușirea 
corectă a tehnicii probelor, axarea pre
gătirilor pe dezvoltarea calităților mo
trice prin jocuri și exerciții specifice 
virstei.

DUMITRU GÂRLEANU
asistent universitar la I.E.F.S.

PRIMELE CONFRUNTĂRI DIN CADRUL
// CUPEI SPERANȚELOR LA TIR

Ieri au început pe poligonul Tunari 
din Capitală întrecerile ediției 1973 a 
„Cupei speranțelor44, competiție la care 
participă un număr mare de tineri (pină 
la 25 de ani) din întreaga țară. în pri
ma probă a zilei, la armă standard. 3x20 
focuri băieți, țintașii ploicșteni R. Ni- 
colescu și V. Stancu au înregistrat re
zultate bune — 559 p și, respectiv, 550 
p —, dar ei, ca și clțiva alți trăgători, 
care zilele acestea se află în tabăra

m 
e-

TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL MASCULIN

FINAL PALPITANT ÎN MECIUL

ROMÂNIA-UNIUNEA SOVIETICA!
• Azi, handbaliștii români Intrlnesc echipa Suediei

Cu toate că a fost considerată o 
întrecere menită să constituie o exce
lentă ocazie pentru verificarea noilor 
loturi ale celor mai redutabile 
team-uri masculine de handbal, „Tro
feul Iugoslavia" s-a dovedit, pînă la 
urmă, o competiție acerbă, în care 
lupta pentru victorie, pentru un re
zultat mai bun și-a pus amprenta 
pe evoluția selecționatelor prezentă 
Ia Bitolia.

Așa se și explică faptul că în pri
mele trei etape (ieri a fost zi de o- 
dihnă) s-au înregistrat două rezul
tate de egalitate și alte scoruri fi
nale strînse, în general partidele fi
ind echilibrate, conturarea formați
ilor învingătoare făc!ndu-se greu, în 
ultimele minute. O singură excepție 
in această privință : reprezentativa 
Iugoslaviei, care, păstrîndu-și, in ge
neral, aceeași componență, s-a deta
șat dc restul participantelor, confir- 
mînd valoarea sa și titlul de campi
oană olimpică. In rest, selecționatele 
României, R. D. Germane, Ungariei 
și Suediei au prezentat la această di
ficilă confruntare loturi serios rema
niate, încercînd omogenizarea unor 
noi formule dc echipă. Ar mai rămîne 
de spus cite ceva despre formația

( niunii Sovietice, care, deși anterior 
nu a obținut rezultate de mare ră
sunet (nu a fost pe podium la nici 
una din marile dispute ale ultimilor 
ani), se prezintă acum în vechea sa 
alcătuire, jucătorii ajungînd, se pare, 
la stadiul unei depline maturizări, 
apți fiind să ducă cu succes lupta 
pentru supremație.

în jocul de joi seara, reprezenta
tiva României a întîlnit pe cea a 
Uniunii Sovietice, cu care s-a între
cut de la egal pe toată durata dis
putei, ....................... .........................
cunde. 
agitat 
21—20 
rau 30 de secunde, handbaliștii 
mâni au executat un presing pe 
terenul, încercînd să recupereze 
pid mingea : niarcați „om la om", 
cătorii sovietici s-au descurcat 
greu și unul dintre ei, Grafov, a în
cercat să execute un blocaj, comițind 
însă o evidentă obstrucție, nesancțio
nată de arbitri ; în această situație, 
Iliin a scăpat singur spre poartă și 
a înscris, stabilind scorul final, 22— 
20. Dar, meciul nu s-a pierdut în a- 
ceste ultime secvențe ale lui, ci mult 
mai înainte. Infrîngerea, poate o lec-

fiind depășită în ultimele se- 
Iată și cum a decurs acest 

final de meci : la scorul 
pentru U.R.S.S., cînd mai

de 
■ e- 
ro- 
tot 
ra- 
ju- 

mai

țic foarte utilă tinerilor noștri inter
naționali, s-a conturat în momentul 
în care sistemul defensiv al echipei 
române n-a putut contracara deose
bita eficacitate a lui Maximov (10 
goluri !). Cînd a fost marcat „om la 
om", echipa Uniunii Sovietice a avut 
în Mahorin (4 goluri) un excelent 
suplinitor. Exceptind această diferen
ță, decisivă, desigur, în eficiența ac
țiunilor ofensive (nu mai vorbim de 
faptul că jucătorii români au ratat 
numeroase situații favorabile, 
tre care și 2 aruncări de 
cele două formații au fost 
valoric, tinerele elemente 
de antrenorii N. Nedef și 
dînd, în general, satisfacție.

de vacanță a Federației, participă 
afară de concurs. Si aceasta dinte-o 
roare birocratică. Tinerii in cauză n-au 
fost înscriși în competiția de către clu
burile sau asociațiile din care fac parte, 
iar înscrierea făcută de antrenorul ta
berei (L. Cristescu) nu s-a luat în con
siderație ’ Aceeași situație va fi și ta 
fete. unde, de exemplu, vor lipsi din 
clasamentele oficiale două dintre cele 
mai talentate junioare, cele de la Uni
rea Focșani, Georgiana Opriș&n și Va- 
silica Manea.

Oficial, proba la băieți a revenit unul 
talentat trăgător. Gheorghe Barbu, de 
la J.E2FS, care, constant la toate' cele trei 
poziții, a totalizat 553 p. La pistol liber, 
concursul a fost cîștîgat de Dumitru 
Marinescu, -de la Olimpia, care în aceas
tă dificilă tragere cu pistolul a reușit 
1a ultimele 10 ținte un valoros 95 p.

Iată rezultatele primelor probe : armă 
standard 3x20 f — băieți — 1. Gh. Barbu 
(IEFS) 553 p (pe poziții ; culcat 194. pi
cioare 186, genunchi 173), 2. S. Daraboș 
(Medicina Cluj) 550 p (195—184—171), 3.
5. Grosaru (Medicina Iași) 543 p (191— 
183—169), 4. D. Lucache (Medicina iași) 
542 p, 5. V. Pană (Școlarul Buc.) 540 p,
6. F. Midoș (C.S.M. Cluj) 538 p. Pistol 
liber 60 f: 1. D. Marinescu (Olimpia) 
522 p, 2. L. Stan (Metalul) 514 p, 3. M. 
Vieru (Metalul) 567 p, 4. M. Bujdei 
(U.T.A.) 501 P, 5. Gh. Opincaru (C.S.M. 
Cluj) 495 p. 6. E. Ciutea (Școlarul) 491. 
întrecerile continuă.

T. RABȘAN

CLASAMENT

1. Iugoslavia
2. România
3. Uniunea Sovietică
4. Ungaria
5. R. D. Germană
6. Suedia

3
3
3
3
3
3

3
2
1
1
0
0

prin- 
la 7 m), 
apropiate 
introduse 
O. VI ase

ÎNTiLNIREA AMICALĂ

S.T.K. PROLETER

0 
o
2
0
1
1

69—50
57— 52
58— 56
50—51
53—62
49—65

6
4
4
2
1
1

In organizarea asociației sportive Spar
tan din Capitală, azi și miine, în sala 
Floreasca are loc o competiție interna
țională de tenis de masă. Este vorba 
de întilnirile bilaterale dintre echipele 
feminine și masculine Spartac Bucu
rești și S.T.K. Proleter Colea din iugo
slavia. Atît la fete, cît și la băieți se 
va juca după sistemul „Cupei Corbii- 
lon“, adică patru meciuri de simplu și 
unul de dublu. Din formația oaspeților

Azi au loc meciurile : R. D. Ger
mană—Ungaria ; România—Suedia ; 
Uniunea Sovietică—Iugoslavia.

LA BALCANIADA DE CONCURS COMPLET, 
CĂLĂREȚII NOȘTRI POT AVEA 0 COMPORTARE BUNĂ

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Scurt interviu cu Dumitru NEDELEA
secretar general al Federației 

de specialitate

secreta- 
de călă- 
Dumitru

balcani-

Peste cîteva zile, componenții lo
tului reprezentativ dp concurs 
complet se vor deplasa la Șumen 
(Bulgaria) pentru a se prezenta la 
startul celei de a V-a ediții a Bal
caniadei. care va începe la 6 iulie. 
Lotul cărăreților români, compus 
din Oscar Recer. Gheorghe Moi- 
șeanu, Eugen Ionescu, Dumitru Lo- 
neanu și Dumitru Roșea, s-a pregă
tit intens pentru a avea o compor
tare cît mai bună. Amănunte în a- 
ceastă direcție am solicitat 
rului general al Federației 
rie și pentatlon modern, 
Nedelea.

— La actualele dispute
cc, ne-a spus el, sportivii români 
trebuie să confirme evoluția foarte 
bună de la ediția precedentă, cînd 
D. Loneanu a reușit să intre in 
posesia titlului, depășind călăreți 
cu o bună reputație internațională.

— Referiți-vă, pe scurt, la modul 
cum s-a efectuat pregătirea repre
zentanților noștri pentru această 
atît de dificilă disciplină.

— In primul rind, s-a pus accen
tul pe pregătirea fizică generală a 
cailor, avînd în vedere solicitările 
deosebite la care sint supuși, mai 
cu seamă în proba de cros. S-a 
urmărit, de asemenea, perfecționa
rea săriturilor în teren variat și a 
corectitudinii execuției figurilor in 
progresia de dresaj. Consider pre
gătirea mulțumitoare, călăreții fiind 
capabili să obțină rezultate meri
torii.

— Ce ne puteți spune despre ad
versari ?

— Cei mșd puternici mi se par a

fi sportivii bulgari, care au fost 
prezenți și Ia Jocurile Olimpice de 
la Miinchen, pentru ci Balcaniada 
constituind o importantă verificare 
pentru campionatele europene de la 
Kiev. Să nu uităm că — în plus — 
călăreții bulgari beneficiază și de 
avantajul terenului propriu. Nu pot 
fi omiși, firește, nici călăreții iugo
slavi și cei turci.

— Cîteva amănunte tehnice pri
vind concursul de la Șumen, ar fi, 
credem, interesante.

— La dresaj sc va executa noua 
progresie a Federației internaționa
le, avînd ca principal element in
troducerea schimbărilor de picior la 
galop. Traseul de fond măsoară 
25 650 in și trebuie parcurs în 88 de 
minute, avînd pe porțiunea finală 
(5850 m), obstacole cu o înălțime 
maximă ' 
călăreții 
cultățile 
cole de

Primul concurs complet interna
țional al anului, Balcaniada, repre
zintă un obiectiv important, la care 
sperăm, alături de toți iubitorii a- 
cestui sport, ca reprezentanții 
noștri să obțină rezultate pc măsura 
condițiilor asigurate pentru pregă
tire și a posibilităților certe de care 
ci dispun.

de 1,15 ni. în ultima zi, 
vor trebui să rezolve difi- 
unui parcurs cu 12 obsta- 

1,15 ni.

Emanuel FANTÂNEANU

STIMAȚI CITITORI !
în aceste zile oficiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzorii de presă 

din întreprinderi și instituții vă oferă serviciile lor pentru :
— REÎNNOIREA ABONAMENTELOR LA ZIARE Șl REVISTE care 

expiră Ia sfirșitul lunii iunie a.c.
— CONTRACTARE DE NOI ABONAMENTE pe trimestrul III și 

semestrul II a.c., la toate publicațiile cuprinse in Catalogul presei 
R.S.R. — 1973.

Pentru ca să primiți publicațiile de la primul număr de apariție pe 
luna iulie a.c., vă recomandăm să vă adresați din timp unităților sus- 
amintite pentru achitarea abonamentelor. (6749)

.......................... ........ ...

GIMNASTICA Teri dimineață a pă
răsit Capitala, plecînd spre Veneția, o 
echipă de gimnastică a Liceului din 
municipal Gh. Gheorghiu-Dej. care va 
participa la un concurs triunghiular 
care reunește, pe . lingă formația româ
nă, selecționatele Partizan Ljubljana și 
Spes Mestre. Echipa română este alcă
tuită din următoarele sportive : Nadia 
Comăneci. Mariana Cojanu, Teodora 
Ungurcanu, Georgeta Gabor, Luminița 
Milea. Iuliana Marcu și Gabriela Saba- 
diș. Delegația este însoțită de prof. Mi
hai Grigdras, președintele C.J.E.F.S. Ba
cău, și de prof. Gh. Brașoveanu, direc
torul Liceului de gimnastică din Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej.

HANDBAL La Timișoara s-a în- 
cheiat joi după-amiază cea de, a III-a 
ediție a unei frumoase și interesante în
treceri internaționale. Este vorba de 
„Trofeul Bega", competiție rezervată 
formațiilor de junioare, care anul aces
ta a cunoscut un deosebit succes, dove
dit prin numeroasa participare : 10 echi
pe din țară și de peste notare, care au 
fost împărțite în două serii, ale căror 
jocuri s-au disputat la Timișoara și la 
Jimbolia. înainte de a publica rezul
tatele fințle, este necesar să subliniem 
excelenta organizare a turneului, pen
tru care merită toate felicitările Șc. 
sportivă din Timișoara și redacția zia
rului ,.Neuer Banater Zeitung”,. inițiato
rii acestei atractive și utile întreceri. 
Iată rezultatele meciurilor finale : locu
rile IX—X : H.V.N. Hanovra — Șc. sp- 
Jimbolia 12—9 (3—3); locurile VII—VIII: 
siask Katowice — Union Admira viena 
9—3 (5—2); locurile V—VI : Dlnamo P»n- 
cevo — Șc. sp. Sibiu 6—3 <3—3): locu
rile IU—IV : Șc. sp. Brașov — Șc. sp. 
Timișoara 8—3 (4—2); locurile I—II : Șc. 
sp. nr. 2 București — Șc. sp. Constanța 
12—7 (5—5).

CAIAC-CANOE După 
am mal anunțat, duminică 
neață se va inaugura pe 
Pantelimon noua 
de sporturi nautice. Cu 
prilej se va desfășura un 
concurs de caiac-canoc, la 
și-au anunțat participarea 
paje reprezentînd 
unități sportive i—
Dinamo, Steaua, Clubul sportiv 
școlar, Vojnța, Olimpia, Rapid, 
Școala sportivi nr. 2, Școala spor
tivă Energia, Clubul nautic uni
versitar, Electrica. De asemenea, 
15 yole, clasa „Optimist» vor e- 
fectua o foarte atractivă demon
strație. Primul start se dă la ora 
9,30.

cum. 
dimi- 
lacul 
pistă 
acest 
mare 
care 

____ echi- 
l principalele 
ale Capitalei : 

Clubul 
Olimpia,

RUGBY Pregătirile echipei re
prezentative au fost încredințate unui 
colectiv de tehnicieni alcătuit din 
Dumitru Ionescu și Teodor Radulescu 
(antrenori) și Mircea Constantinescu 
(medic). Pe baza formei arătate în par
tidele recent încheiatului campionat, și 
a absolvirii cu succes a unor norme de 
control, a fost reținut un prim lot de 
30 de jucători, alcătuit din : Nicolae
Cioarec. Mircea Ciornei. Nicolae posto- 
lache, Octavian Corneliu, Dumitru Ena- 
che. Dumitru Teleașă, Radu Durbae 
(Steaua): Nicu Duță, Marian Gliețu, Ion 
Tătucu, Florian Popovici (Universitatea 
Timișoara) ; Gheorghe Ni ca, Mihai Nico- 
Jescu. Petre Florescu, Nicolae Baciu, Ion 
Constantin (Dinamo); constantin Dinu, 
Florin constantin, Mircea Ortelecan (Ști
ința Petroșani); Valeriu Iorgulescu, A- 
lexandru Âtanasiu, Dumitru Milialache, 
Constantin Fugigi (Sportul studențesc) ; 
Gheorghe Dumitru, Gheorghe Daraban 
(Farul constanța); Ion Marica, Petre 
Motrescu (Politehnica iași): Enciu Stoi; 
ca, Petre Barbu și Mihail Comănici 
(Grivița roșie). Aceștia sint jucătorii re
ținut! de antrenori. Nu \rem să credem 
că lista aceasta este închisă, ea nefiind, 
după părerea noastră, întru totul com
pletă. Ne gindini că ar mai putea fi 
încercați. între alții, și Gh. Rășcanu. 
consacratul nostru internațional, a cărui 
revenire în formă poate fi așteptată, ca 
și coechipierul său de la „TJ” Timișoara, 
impetuosul luliu Peter; de asemenea 
experimentatul Alex. Pop (Grivița ro
șie), Marin Ionescu (Steaua) sau talen
tatul dr. Balint (Agronomia Cluj). Dar. 
să mai așteptăm șl să vedem... • as
tăzi, LA ORA 11. se va desfășura ple
nara Federației române de rugby. Lu
crările plenarei vor avea ioc la sediul 
federației, din str. Vasile Conta nr. 16. 
• PERIOADA OE TRANSFERARE a ju
cătorilor de rugby din diviziile A și B 
a fost fixată intro datele 1—31 iulie.

TENlSto* cadrul diviziei A (seria a 
doua) s-au disputat două partide : Mu- 
reșul Tg. Mureș — Sănătatea Oradea 
14—3; Mureșul Tg. Mureș — U.T.A. 
Arad 8—9. a S-A ÎNGHEȚAT turul cam
pionatului municipal rezervat echipelor 
de copii. Iată clasamentul : seria I : 1. 
C.S. Cutezătorii — 6 p; 2. Dinamo I ~ 
4 p; 3. Progresul I — 
I — o p: :
8 p; 2. Șc. sp, nr. 3 -

2 p: 4. Steaua 
;* seria'a Il-a : 1. Dinamo II — 

. -. v— 3^. ~.7. 3 — 6 p; 3- T-C.B.
— 4 p: 4. Progresul II — 2 p: 5. Steaua 
II — 0 p. • DE LUNI 2 iulie, pe tere
nurile Școlii sportive nr. 3, din str. dr. 
Staicovici nr. 44. vor începe partidele 
de seniori și senioare dotate cu „Cupa 
institutului de Construcții". Participa 
toți jucătorii de categoria I și cei mai 
buni juniori, precum șl lotul reprezen
tativ pentru „Cupa Davls". întrecerile se 
dispută zilnic, intre orele 8-30—12 și
15.30—20.

Azi si miine, in sala Floreasca

SPARTAC . BUCUREȘTI

COKA (Iugoslavia)
< i ■

lese în evidentă sportiva Eizebet Pala- 
tinus, campioana țării sale, în timp ce 
lotul gazdelor cuprinde pe Lidia Ilie — 
dubla campioană de junioare a Europei, 
Elena Condicaru, Mariana Pinciuc și 
Liliana Stoia, precum și jucătorii Hangu, 
Florea, Pagu, Buga și Macovci.

Programul celor două zile este urmă
torul : slmbătă, de la ora 17x: Întrece
rile inter-ecliipe ; duminică, de la ora 
9 : turneu individual.

ANTRENORII BUCUREȘTENI, OIN NOU, CORIGENȚI!
• Sancțiuni dictate de F.R.T.M. • Sâptărr.ina viitoare

finala campionatului republican al copiilor

Dacă pentru seniori in sezonul 
competițiorial a intervenit o. pauză, 
cei mai mici sportivi, copiii, se află 
în plină perioadă de întreceri. Ast
fel, zilele trecute, în cinci orașe — 
București, Galați, Hunedoara, Craio
va și Oradea — a avut loc faza de 
zonă a campionatului republican — e- 
chipe și individual — pe categorii de 
vîrstă : pînă la 12 ani și 13—14 anu

Pentru etapa finală, programată 
între 6 și 8 iulie la Ploiești; s-au ca
lificat următoarele formații i

Din București : cat. 
fete : Șc. sp. 1 și 2, 
Roșie, Șc. sp. 1 ; cat 
Politehnica, Șc. sp.

pină la 12 ani, 
băieți i Grivița 

13—14 ani, fete: 
1, băieți c Șc.

sp. 1 si 2 ; Oradea : cat. pînă la 12 
ani, fete : C.S.M. Cluj, Voința Sin-
giorgiu de pădure, băieți i C.S.M. 
Cluj, C. S. Arad ; cat. 13—14 ani, 
fete : C.S.M. Cluj, Voința Singiorgiu 
de pădure, băieți i C.S.M. Cluj, Sin
teza Oradea ; Hunedoara : cat. pînă 
la 12 ani, fete : Metalurgistul Cugir, 
Șc, sp. Petroșani, băieți ; Metalurgis
tul Cugir, Constructorul Hunedoara ; 
cat. 13—14 ani, fete : Metalurgistul 
Cugir, Șc. sp. Rm. Vîlcea, băieți ; 
Constructorul Hunedoara, Șc. sp. Rm. 
Vîlcea : Galați : cat. pînă la 12 ani, 
fete : Șc.i sp. Buzău, C.S.M. Iași, bă
ieți ; Șc. sp. Buzău, Comerțul Brăila; 
cat. 13—14 ani, fete i Șc. sp. Buzău, 
Știința Mîneciu Ungureni (jud. Pra
hova), băieți : Șc. sp. Buzău, C.S.M. 
Iași ; Craiova: cat. pînă la 12 ani, 
fete i Șc. sp. Pitești, Șc. sp. Cra
iova, băieți: Șc. sp. Craiova, Uni
versitatea Craiova ; cat 13—14 ani, 
fete : Șc. sp. Craiova, Șc. sp. Pitești, 
băieți i Șc. sp. Craiova, Rovine Cra
iova.

De remarcat participarea numeroa
să și prezentarea unor elemente bine 
pregătite șl cu perspective ale unor 
centre cum sînt cele din Cluj (an
trenori F. Panetli și M. Bledea), Cu
gir (N. Dornic), Rjți, Vîlcea (V. Ma-

teescu), Hunedoara (N. Suciu), Bu
zău (E. Băciciu), Iași (G. Simionescu), . 
Craiova (C. Cojocaru, V. Bălan), Pi
tești (Doina Badi), București (I. Geor
gescu) etc, "* 
țiaților ar 
antrenori 
tehnicienii 
plătiți cu 
în marea 
din nou corigențt Cu 
Vicențiu Tulcea, Andi Ardeleanu, Ion 
Georgescu, Luci Slăvescu și Geta 
Pitică, ceilalți se află în restanță in 
ce privește activitatea lor de depis
tare și pregătire a copiilor. Mai mult 
chiar, în scopul înlesnirii participă
rii unui număr cît mai mare de echi
pe și sportivi, forul de resort a sta
bilit ca faza de zonă pentru bucu- 
reșteni să aibă loc în Capitală, înlă- 
turîndu-se astfel unele impedimente 
privind cazarea, masa și transportul. 
Și totuși...

Analizînd această situație nedorită, 
biroul federației de specialitate a ho- 
tărît, în ultima sa ședință, sancționa
rea unui număr de opt antrenori 
pentru neindeplinirea (în legătură cu 
participarea în campionatul republi
can al copiilor) a haremurilor fixate 
(datînd din august 1970 și intrate în 
vigoare la 1 ianuarie 1971) : V. Vla- 
donc (Progresul), K. Alvaro (ISCPA), 
Stan Ilie (Progresul Prefabricate), E. 
lacobi (Munca), M.
sp. 1), N. Nauntescu (Cutezătorii), L. 
Gheorghiu (Locomotiva), M. Gantner 
(Unirea). Tuturor acestora le-au fost 
aplicate penalizări la salariu, în 
funcție de gravitatea abaterilor comise.

Consemnlnd aceste măsuri firești, 
sperăm că ele vor constitui motive 
serioase de reflecție pentru antre
nori, vor conduce la o intensificare 
a activității, astfel ca tenisul nostru 
de masă să beneficieze de acele 
dre tinere și capabile, apte de a 
veni sportivi de performanță,

mai 
din 
din.
ora 
lor

Dacă pc lista eviden- 
putea fi trecuți și alți 
provincie, în schimb 
Capitală, salariați sau 
pentru tenis de masă, 
majoritate au rămas 

excepția lui

Lâzărescu (Șc.

ca- 
de-
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va lăsa 
fotbalis-

(Urmare din pag. 1) A

din Rm. Vilcea, localitate prezentă 
pentru prima oară, prin fotbalul ei, 
atît de sus într-o competiție autoh
tonă de amploare.

De-ar fi numai acest suflu nou, 
acest elan al outsiderilor victorioși, 
cu care se prezintă miine pe sta
dionul „23 August” 
Galați și Chimia Rm. 
ar justifica interesul 
nalei.

Dar nu este numai 
cem o plăcută îndatorire din a sub
linia meritele finalistelor și pe alte 
planuri. Pentru că, servindu-te nu
mai de elan, nu poți elimina în se
rie echipe ca Jiul, Dinamo, Sport 
club Bacău și Steaua — perfor
manța Constructorului, nu poți tri
mite Pe tușă, rînd pe rînd, formații 
ca Steagul roșu. C.F.R. Cluj și F. C. 
Argeș — succesele Chimiei din Rm. 
Vilcea.

Miercuri, în semifinale, fotbaliș
tii din Galați și Rm. Vilcea, deși 
aparținînd unor echipe care acti
vează în eșaloane inferioare, au de
monstrat, ca și în evoluțiile prece
dente din „Cupă”, virtuți tehnico- 
tactice, fericit orchestrate într-o 
concepție de joc clară, judicioasă, 
în funcție de posibilități, de anoni
mii (pînă mai ieri) antrenori Va
sile Luban și Dumitru Anescu.

Fie ca finala de miine să 
me cele spuse aici referitor 
perutele performere.

Șerbănoiu, Olteanu, Podeț, 
teanu, Cernega. Vochin.

Constructorul
Vilcea și 
în jurul

atît; ne

tot 
fi-

fa-

con fi r- 
la nes-

Ploeș- 
Manta 

(Constructorul Galați), Stana, Bur
lacu, Donose, Haidu, Gojgaru (Chi
mia Rm. Vilcea), nume de acum 
cunoscute marelui public, sint ca
pabili să reediteze frumoasele lor 
comportări din „Cupa României" 
pentru a menține astfel întreg far
mecul în jurul finalei.

Splendida nocturnă, gazonul fără 
cusur de pe „23 August", vor servi 
și de astă dată drept cadru pentru 
inedita finală. (G. N.)

DRUMUL SPRE

5

După acel merituos 2—2, de 
miercuri, cu Steaua, care i-a pro
pulsat în finala „Cupei României", 
fotbaliștii de la Constructorul Ga
lați, împreună cu tînărul lor an
trenor Vasile Luban. au preferat să 
rămînă la Ploiești. De joi diminea
ță, pe adresa hotelului „Prahova", 
uncie sînț găzduiți, au început să 
sosească zeci de telegrame de fe
licitări, expediate din orașul de 
pe malul Dunării, toate adresate 
acelorași destinatari : componenții 
echipei de fotbal Constructorul 
Galați. Tot joi, un grup de supor
teri s-au deplasat la Ploiești pen
tru a adresa personal lui Șerbă
noiu, Boțea. Olteanu, Cernega, 
Ghica, Vochin, Manta și celorlalți 
jucători felicitări călduroase.

A doua zi după meciul cu Steaua, 
odată cu entuziasmul, fețele trase 
ale fiecărui jucător trădau starea 
de oboseală resimțită din plin. 
„Miercuri noaptea s-au perpelit cu 
toții — ne spunea antrenorul V. 
I-uban. Efortul depus în cele 120 
de minute de joc a fost evident, 
așa că nimeni n-a putut să închidă 
ochii. Abia joi după-amiază cele 
două-trei ore de somn au fost bi
nevenite. Dar nu sint îngrijorat. 
Pînă duminică avem tot timpul să 
ne refacem forțele. Acum citeva 
săptăniîni, nici prin minte nu-mi 
trecea că vom ajunge în finală. 
Pe atunci, preocupările noastre se 
îndreptau spre barajul de promo
vare în divizia B. Și, iată, am a- 
tins vîrful formei sportive tocmai 
cînd trebuia și astfel am trecut 
de toți adversarii întilniți și am 
ajuns în finală. Or, dacă am ajuns 
pină aici, cum să nu luptăm din 
răsputeri pentru a intra în pose
sia prețiosului troleu!"

Căpitanul echipei, portarul Șer
bănoiu, își amintește de acea lo
vitură de la 11 m trasă de Dem- 
brovschi și apărată de el. „Cred 
că acela a fost momentul psiholo
gic care ne-a mobilizat pe toți, 
făcindu-ne parcă să întrezărim po
sibilitatea ajungerii în finală. Să-mi 
fie iertată modestia, dar, cu totii, 
sin tem deciși să ducem „Cupa"

A

In holul hotelului Prahova din Ploiești, jucătorii Constructorului Galați 
citesc cu emoție o nouă telegramă de 
din orașul de pe malul Dunării

încurajare primită de la suporterii 
Foto î S. BACKSI

FINALĂ...
CONSTRUCTORUL GALAȚI

.11 octombrie 1972, Tecuci: 
U.R.A. (Pivuia O — Construc
torul 1—4 (1—4). Au marcat pto- 
eșteapu (min, 20 și 30), VOclflh 
(min. X5) și Cristescu (min. 40), 
reepeettv Chiorcuta • (min. 44).

26 octombrie 1672. Galaii : Con
structorul — Progresul Brăila (B) 
z-o (o—0). au marcat Manta 
(min. 65) ?i Voichin (min. 80).

9 noiembrie 1972. Galați : Con
structorul — C.S.U. Galati 
1—0 (1—0). a marcat Stoleru 
22).

2 decembrie 1972,. Galați ; 
structorul — Jiul Petroșani 
1—0 (0—0). A marcat Manta 
83).

30 mai 1973, Ploiești : Construc
torul — Dinamo București (A) 
1—o (0—0), A marcat ploeșteanu 
(min. 81).

23 iunie 1973. București : Con
structorul —S.C. Bacău (A) 1—1 
(0—1, 1—1). după prelungiri. Au 
marcat Dembrovschi (min. 42) și 
Manta (rain. 56. clin 11 in).

27 iunie, 1973. Ploiești : Con- 
structorul — Steaua București 
(A) 2—2 (1—1, 2—2), după pre
lungiri. Au marcat Gernega (min. 
34) și Olteanu (Alin. 59), respec
tiv Dumitru (mi»i. 3) și Năstase 
(min. 51).

CHIMIA RM. VILCEA
1 noiembrie 1972, Găești : Chi

mia (C) — Chimia Rm. Vilcea 
0—1 (0—0). A marcat Orovitz
(min. 84).

9 noiembrie 1972, Craiova : 
Electroputere (B) — Chimia Rm. 
Vilcea 0—1 (0—0, 0—0, după pre
lungiri. A marcat Orovitz (min. 
100).

pe malul Dunării". Fundașul cen
tral Olteanu adăugă: „Vreau să 
le fac părinților mei cel mai fru
mos cadou pe care l-au primit 
vreodată, cîștigarea „Cupei Româ
niei".

între timp își face apariția și 
mijlocașul Cernega. „Nu voi uita 
niciodată pe spectatorii ploieșteni, 
care ne-au încurajat tot timpul. 
Lor le datorăm succesul din me
ciurile cu Dinamo și Steaua. Vreau 
să-i asigur pe suporterii noștri că 
luni dimineață, după finală, „Cupa" 
va fi Ia Galați!"

Dar iată lotul (în paranteze, 
vîrsta fiecărui jucător) pe care îl 
are la dispoziție antrenorul Vasile 
Luban :

PORTARI: Șerbănoiu (29), FIo- 
rea (32);

FUNDAȘI: Boțea (24), Olteanu 
(29) Podeț (28), Petrea (24), Ada- 
inache (21), Vulpeanu (33).

MIJLOCAȘI: Ploeșteanu (19),
Cernega (29), Ioniță (27), Antipa 
(18).

ATACANȚI: Ghica (22) Vochin 
(23), Manta (28), Cristescu 
Stoeleru (21).

Din lot au mai făcut parte 
nolache și Gheorghiu, plecați 
satisfacă stagiul militar.

Ieri dimineață, gălățenii au efec
tuat un antrenament la Plopeni, 
iar după-amiază s-au odihnit. Pen
tru astăzi, programul cuprinde o 
ușoară 
Bucov 
rea Ia 
pentru

(24),

Ma- 
să-și

Duminică seara, cînd se 
cortina peste acest sezon 
tic, cele mai bune două echipe de 
juniori vor „juca" prologul, deschi- 
zînd cuplajul întregit de finala 
„Cupei României", 
rești, ca și anul trecut, va 
titlul de campioană, țintind 
această dată succesul, cu atît 
mult cu cit semnificația lui va 
mai grea, adăugîndu-se prestigiosu
lui titlu de campioană națională de 
seniori, dobindit de echipa primă. 
Vagonul Arad, readucînd în prim 
plan amintirea evoluției meteorice 
a seniorilor, cîndva în Divizia A, 
va bate și ea duminică la poarta 
gloriei, încărcată de pe 
laudele unanime care 
unei formații modeste, 
țuind pe speze proprii 
doar U.T.A., 
juniori, este 
federație).

Reamintim 
protagoniste, 
mo (antrenorii St. Stănculescu și 
Ii. Nunweiller): cîștigă seria a II-a 
și, de asemenea, grupa I de califi
care (1—0 cu Liceul de fotbal Ba
cău, 4—0 cu Viitorul Vaslui, 0—0 
cu Rapid București). In semifinale: 
5—3 (după lovituri de penalty) cu 
Metalul București.

Vagonul (antrenorii A. Hăran și 
I. Macavei)i cîștigă seria a Vl-a șl, 
apoi, grupa a IlI-a de calificare 
(0—2) cu A.S.A. Tg. Mureș, 2—1 cu 
„U“ Cluj, 5—0 cu Universitatea 
Craiova II). In semifinale: 5—3 
(după lovituri de penalty) cu U.T.A.

Se vor înfrunta, așadar, două 
echipe merituoase, care au parcurs 
un drum lung, deloc ușor, pînă la 
malul cu flori între care stau as
cunse tricourile de campioni. Pen
tru a le cunoaște, cu un minut mai 
devreme, vă propunem succinte ca
racterizări ale finalistelor, făcute 
de către prof. Constantin Ardelea- 
nu, antrenor federal, care le-a ur
mărit în repetate rînduri evoluții
le. Iată ce ne-a declarat eli „Dina
mo are o tehnicitate relativ ridi
cată — în detrimentul calităților 
fizice — posedă o orientare bună

în joc. îmbină armonios jocul co
lectiv cu acțiunile individuale ale 
cîtorva personalități în devenire. 
Apărarea are o ridicată putere de

mișcare pe potecile pădurii 
de lingă Ploiești. ~

București este 
miine la prînz.

Gh.

Deplasa- 
prevăzută

NERTEA

UNSPREZECELE1 VILCEAN VREA SĂ TERMINE VICTORIOS CURSA
Miercuri după-âmiază străzile 

Rîmnicului Vilcea erau aproape 
pustii: locuitorii orașului, cu mic 
cu mare, se aflau în fața televizoa
relor, interesați — desigur — să va
dă pentru prima dată pe. micul 
ecran echipa lor. Chimia, în semi- . 
finala cu Metalul București. Aproa
pe trei ore au stat țintuiți în lața 
aparatelor ce le aducea imagini de 
la Pitești, imagini atît de dramatice, 
dar în cele din urmă atît de îmbucu
rătoare pentru ei. Doar după termi
narea meciului s-a însuflețit orașul.

finala
Dinamo Bucu- 

ataca 
de 

mai 
fi

acum de 
se cuvin 
supravie- 
(in Arad, 

cu al său centru 
sprijinită material

drumul parcurs 
pînă în finală. Djna-

în meci international amical

tori, serioși, perseverenți, în lot 
ceea ce fac în teren. Au uneori și o 
dezinvoltură de fotbaliști dotați. 
Această echipă omogenă, are, to
tuși. citeva atuuri pregnante : sub
tilitățile mijlocașilor Leac și Iu- 
liasz, forța de pătrundere a lui 
Fodor. Minusuri comune; gabarit 
sub pretențiile fotbalului modern”.

Această finală, teoretic atractivă, 
va fi încredințată, unei prestigioa
se brigăzi de arbitri: NICOLAE 
RAINEA (Bîrlad) la centru, aju
tat la linie de Em. Vlaiculescu și 
N. Cursaru (Ploiești).

LISTA ECHIPELOR CAMPIOANE 
LA JUNIORI

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI
AARAU (Elveția) 4-2 (1-1)

Juniorul Teodor Lucuță (Dinamo) 
se va strădui ca, intr-o săptămină, 
să cumuleze in vitrina personală cu 
trofee două tricouri de campion: 
unul la seniori, celălalt la juniori

luptă, mijlocașii acoperă bine spa
țiul de joc, punctele forte ale ata
cului sint extremele. Arădenii mi 
s-au părut tenace, excelenti luptă-

1937—38: U.D.R. Reșița; 1938—39: 
Venus București; 1939—40; C.F.R. 
Timișoara; 1947—48: Ripensia Ti
mișoara; 1948—49.- Petrolul Plo
iești; 1950: Metalul Stăruința Ora
dea; 1951: Locomotiva Grivița Roșie 
București: 1952; Flacăra Moreni; 
1953: Metalul Tîrgoviște; 1954: Pro
gresul București; 1955: Știința Cluj; 
1956: Știința Cluj; 1957—58, U.T.A. ; 
1958—59: U.T.A.; 1959—60: Rapid
București; 1960—61: Dinamo Bucu
rești; 1961—62: Farul Constanța: 
1962—63: Farul Constanța; 1963—64: 
C.S.M. Cluj: 1964—65: Știința Cluj: 
1965—66: Rapid București; 1966—67: 
„U“ Cluj; 1967—68: U.T.A.;
1968—69 : „U“ Cluj; 1969—70: Me
talul București; 1970—71 : Școala 
sportivă Sibiu; 1971—72: „U“ Cluj 
1972—73 : ?

Ion CUPEN

MIINE, ULTIMA ETAPĂ IN DIVIZIA B
A

Miine se va desfășura ultimul 
rund al campionatului Diviziei B. 
Programul etapei este însă in
complet, deoarece două dintre par
tidele din seria I, Chimia Rm. Vîl- 
cea — Politehnica Iași și S.N. Olte
nița — Metalul București, au fost 
aminate pentru miercuri 4 iulie, 
deoarece formațiile Chimia Rm. 
Vilcea și Metalul București au par
ticipat în fazele finale ale „Cupei 
României11.

Miine, vor avea loc următoarele 
meciuri î

Gloria

Glo-

• F. C. Galați 
Neamț

Ceahlăul P.

• Progresul București. — Dună
rea Giurgiu (stadionul Progresul, 
de Ia ora 11)

• Știința Bacău — Delta Tulcea
• Metalul Plopeni — C.S. Tîrgo- 

viște

• C.F.R. Pașcani — C.S.U. Ga
lați

• Progresul Brăila 
Buzău — în seria I.

• C.F.R. Arad — Metrom Brașov
• Electroputere Craiova — C.F.R. 

Timișoara
• Corvinul Hunedoara 

ria Bistrița
• Politehnica Timișoara — Me

talurgistul Cugir
• Minerul Baia Mare — Mine

rul Anina
• Olimpia Oradea 

Drobeta Tr. Severin
• C.S.M. Sibiu

Mare
• Nitramonia

Bihor — în seria

Metalul

— Olimpia Satu

Făgăraș 
a II-a.

F.C.

PRIMELE VEȘTI
Stadionul Flacăra roșie din Ca

pitală a găzduit joi după-amiază 
întîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre divizionara C bucureș- 
teană Flacăra roșie și echipa elve
țiană din liga a II-a Aarau. La ca
pătul unei partide plăcute, cu faze 
interesante și goluri multe, echipa 
Flacăra roșie (antrenor — Oiimp 
Mateescu) a obținut o frumoasă 
și meritată victorie. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost înaintașul 
central elvețian Osterwalder, com
ponent al echipei de juniori a Elve
ției, participantă la Turneul U.E.F.A. 
din acest an și care — așa cum ne-a 
declarat antrenorul oaspe — este 
în vederile conducerii tehnice pen
tru a fi inclus în prima reprezen
tativă a Elveției. Cele 6 goluri ale 
întîlnirii au fost înscrise de 1 Con- 
stantinescu (min. 40), Simion (min. 
72) și Iozu (min. 83 și 88), respectiv 
Ponte (min. 19 și 59).

Jocul a fost condus foarte bine 
de Aurel Bentu.

pri- 
re- 
a?a 
Că-

țioase 
vește 
cuperarea 
că am preferat să rămânem la 
limănești, pentru odihnă", ne spu
nea tov. Dumitru Dragomir, secre-

. tarul asociației.
Despre, „secretele" calificării 

Chimiei în finala competiției k.o., 
după ce a eliminat o echipă din 
Divizia C (Chimia Găești), două 
din B (Electroputere Craiova și 
Metalul București) și trei din A 
(Steagul roșu Brașov, C.F.R. Cluj

pentru noi in ceea ce 
refacerea jucătorilor și 

celor accidentați,

<B) 
(min.

(mm.

1933— 34
1934— 35
1935— 36

1936— 37
1937— 38
1938— 39
1939— 40)

„ll“-lui din Rm. Vilcea ba, dim
potrivă, la întărirea lui.

Dar iată lotul (în paranteze 
vîrsta fiecărui jucător) cu care va 
fi atacată direct, miine, „Cupa 
României" : ’. , r>: , ...

PORTARI: Slana (22), Bumbes- 
cu (28) ;

FUNDAȘI : Burlacu (29), Cio- 
banu (23), Pintilie (21), Petrică 
(29), H. Popescu (25).

MIJLOCAȘI: Donose (21), Hai
du (31), I. Ionescu (25)

ATACANȚI : Șutru (22), Orovitz 
(23), Gojgaru (22), Iordache (24), 
T if ir el (30).

Joi după-amiază, Chimia a fă
cut un ușor antrenament pe tere
nul din parcul Zăvoi din Rm. Vil
cea, iar în cursul dimineții 
neri a plecat spre Snagov, 
și-a fixat cartierul general 
derea finalei de duminică.

SELECȚIE PENTRU COPII ALE VACANȚEI

Vilcea :3 decembrie 1972. Rm.
Chimia — Steagul roșu Brașov 
(A) 1—0 (1—0). A marcat Orovitz 
(min. 30).

30 mai 1973. Hunedoara : Chimia
— C.F.R. Cluj (A) 1—0 (0—0). A 
marcat Iordache (mm. 56).

24 iunie 1973, Ploiești : Chimia
— F.C. Argeș (A) Z—l (0—1). Au 
marcat Șutru (min. 64 — din 1L 
m) si Gojgaru (min. 82). respec
tiv Roșu (mLn. 10).

27 iunie 1973. Pitești ; 
Metalul București (B) 
2—2), după prelungiri _ 
tarea penaltyurilor. Au marcat 
Haidu (min. 32) și Orovitz (min. 
62). respectiv Ianeu (min. 36) și 
Decu (min. 38) — în timpul celor 
99 de minute. Au transformat 
penaltyurlle (pentru departajare): 
Haiclu, ronescu, Iordache, Stana 
șl Gojgaru, respectiv Nedelcu, 
Ti-andafilon. Fâtu șl Popa (a ra
tat Viță).

Chimia — 7-6 (0-2, și execu-

LA PROGRESUL
Clubul Progresul organizează In 

perioada 3 iulie — 3 august o selecție 
pentru copiii născuți Intre anii 1957— 
1963. Cei interesați se vor prezenta la 
baza sportivă din str. Dr. Staicovici 
in zilele de marți, miercuri, joi șl 
vineri, între orele 8—12, avînd asupra 
lor pantofi de tenis și chiloți de 
sport.

in- 
ale 
vi-

de vi- 
unde 

In ve-

Mircea TUDORAN

FINALELE CELOR 34

EDIȚII ANTERIOARE

Amînate din cauza timpului nefa
vorabil, jocurile celei de a treia e- 
tape a „Cupei ziarelor" se vor des
fășura luni, după următorul pro
gram ; pe stadionul Giulești, ora 
16,15: Combinata Flacăra. România 
liberă — Agerpres; ora 17,45: Spor
tul — Scînteia tineretului; pe sta
dionul Progresul, ora 16,15: Neuer 
Weg — Munca ; ora 17,45 : Combi
nata Satul socialist, Informația 
Bucureștiului — Elore.

Vacanța fotbalistică abia a 
ceput, dar „planurile de bătaie" 
divizionarelor noastre pentru 
itorul sezon sint deja puse la punct.

Astfel, am aflat că Rapid va în
cepe pregătirile pe 3 iulie, odată 
cu efectuarea controlului medical. 
Apoi, feroviarii își vor stabili car
tierul general la Predeal, pentru 
perioada 5—25 iulie. Pînă în pre
zent, nici un jucător nu a solicitat 
transferul. Singurul absent la data 
fixată va fi Boc, care, pînă la 9 
iulie, își petrece vacanța pe litoral.

F.C. Argeș are programat contro
lul medical pentru data de 12 iulie. 
Apoi, se vor afecta citeva zile pen
tru readaptarea organismului Ia 
efort și pentru analiza sub toate as
pectele a campionatului recent în
cheiat. în continuarea pregătirilor, 
fotbaliștii piteșteni se vor deplasa, 
între 16—29 iulie, la Snagov. Primul 
joc amical, cu o echipă de Divizia 
A, îl vor susține la sfîrșitul lunii. 
Apoi, pe „agendă" este trecut tur
neul internațional prilejuit de ani
versarea a 20 de ani de la înființa
rea clubului, care se va desfășura 
în zilele de 2 și 5 august, cu par
ticiparea a patru echipe, dintre care 
două de peste hotare.

Cu citeva minute înaintea antrenamentului de ieri, de la Snagov, antre
norul D. Anescu împreună cu jucătorii Burlacu, Stana, Haidu și Gojgaru. 

Fotos S. BAKCSY
1940— 41
1941— 42
1942— 43

Nu se. discuta decît despre califi
carea Chimiei în finala „Cupei Ro
mâniei", rezultat ce depășea și 
mai optimiste prevederi.

Seara, sute de suporteri ai 
miei își așteptau favoriții în 
hotelului „Alutus" din centrul 
șului. Numai că echipa s-a oprit 
la Călimănești. „Pentru prima da
tă, jucătorii noștri s-au găsit in fața 
unui asemenea program, cu cite 
două meciuri pe săptămină. Gtndi- 
ți-vă că, de la 17 iunie, de la me
ciul cu Metalul Plopeni, jucăm 
mereu ba în divizie, ba în „Cupă", 
unde au mai fost și prelungiri. 
Vă dațt seama cit sint de obosiți 
jucătorii noștri, Orele pini la fi
nala de duminică sint foarte pre-

cele

Chi- 
fața 
ora-

și F.C, Argeș), ne-a vorbit tov. 
Radu Licea, președintele sec
ției de fotbal: „E foarte adevărat, 
nu ne-arn gîndit nici un moment 
că vom ajunge atît de sus, deși 
speram. Dar îmi dau seama cit 
de bună a fost pregătirea fizică 
făcută astă-iarnă, cînd s-a lucrat 
intens. Toată energia acumulată 
atunci — pregătirea am făcut-o 
acasă, la Rm. Vilcea, oraș care 
pretează unor antrenamente de 
cest gen — s-a răsfrint acum, 
numai în rezultate".

Am aflat, eu acest prilej,
Chimia s-a despărțit fără regrete 
de opt dintre jucătorii cu care ata
case astă-toamnă Divizia B: por
tarul Andrei, Decu și Sîrbu, ac
tualmente la Metalul București ; 
Gh. Gheorghe; Țurcan; D. Popes
cu; Dumbravă: Alecu. Mai mult 
de jumătate din echipă a primit, 
deci, dezlegare I Faptul nu a dus, 
după cum se poate constata din 
rezultate, nicidecum la slăbirea

se
a- 
nu

că

regatei Internaționale Snagov (ziua a 
H-a).

1947— 48
1948— 49
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957— 58
1958— 59
1959— 60
1960— 61
1961— 62
1962— 63
1963— 64
1964— 65
1965— 66
1966— 67
1967— 68
1968— 69
1969— 70
1970— 71
1971— 72
1972— 73

Ripensîa Timișoara — „U“ Cluj 5—0 (3—0)
C.F.R. București — Ripensia Timișoara 6—5 (2—1, 5—5) 
Ripensia Timișoara — Unirea Tricolor București 
5—1 (1—0) 
Rapid 
Rapid 
Rapid
Rapid București — Venus București 2—2 (2—1. 
4—4 (2—1, 3—3) ; 2—2 (0—0, 1—1) ; 2—1 (0—0). 
Rapid București — Unirea Tricolor București 4—3 
Rapid București — „U“ Cluj 7—1 (1—0) 
C.F.R. Tr. Severin — Sportul studențesc București 
4—0 (2—0)
I. T. Arad — C.F.R. Timișoara 3—2 (1—2) 
C.S.C.A. București — C.S.U. Cluj 2—1 (1—0) 
C.C.A. București — U. T. Arad 3—1 (1—0) 
C.C.A. București — Flacăra Mediaș 3—1 (0—0, 1—1) 
C.C.A. București — Petrolul Ploiești 2—0 (1—0) 
U. T. Arad — C.C.A. București 1—0 (0—0, 0—0) 
Metalul Reșița — Dinamo București 2—0 (2—0) 
C.C.A. București — Progresul Oradea 6—3 (1—0, 3—3) 
Progresul Oradea — Metalul Cîmpia Turzii 2—0 (0—0) 
Știința Timișoara — Progresul București 1—0 (l—0) 
Dinamo București — Minerul Baia Mare 4—0 (1—0) 
Progresul București — Dinamo Obor București 2—0 (2—0) 
Arieșul Turda — Rapid București 2—1 (0—1) 
Steaua București — Rapid București 5—1 (2—1) 
Petrolul Ploiești — Siderurgistul Galați 6—1 (3—1) 
Dinamo București — Steaua București 5—3 (1—2) 
Știința Cluj — Dinamo Pitești 2—1 (1—0) 
Steaua București — U. T. Arad 4—0 (0—0)
Steaua București — Foresta 
Dinamo București — Rapid 
Steaua București — Dinamo 
Steaua București — Dinamo 
Steaua București — Dinamo 
Rapid București — Jiul Petroșani 2—0

București — Ripensia Timișoara 5—1 (1—1)
București — C.A.M.T. Timișoara 3—2 (2—0)

București — Sportul studențesc București 2—0 i

Fălticeni 6—0 (4—0) 
București 3—1 
București 
București 
București

2—1
2—1
3—2

(1-0)
2—2);

(1-0)

(0—0, 1—D
(1—0)
(1—0)
(2—1)

DORIȚI SA PETRECEȚI 
IN CONCEDIU MINUNAT?
întreprinderea de Turism, Hoteluri și 

zează excursii pe itinerarii atractive, pline
Restaurante București organi- 

de farmec și pitoresc Iexcursii pe itinerarii atractive, pline
Valea Prahovei
Valea Oltului
Curtea de Argeș 
Vălenii de Munte — Cheia — Tîrgovijte 
în Munții Bucegi și Gîrbova 
La Mănăstirile din nordul Olteniei și din 
în zona Maramureșului 
Delta Dunării etc.

Pe Litoral puteți beneficia de un concediu 
gante hoteluri din stațiunile: Venus, Neptun, 
Mamaia, cu plecări incepind din ultima decadă a lunii iunie.

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

Această zonă este dotată cu posibilități de practicare o sporturilor 
nautice, bowling, baschet, minigolf etc.

Pentru informații suplimentare și procurarea biletelor vă puteți adresa 
Filialelor de Turism din Col. 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 II 
ol magazinului Victoria.

Moldova

placut Ia cele mai ele- 
Aurora, Jupiter, Saturn.

SIMBATA
CANOTAJ : Lacul Snagov, de la 

ora 10 : întreceri finale în cadrul 
regatei internaționale Snagov (pri
ma zi).

CICLISM : Velodromul Dinamo, de 
la ora 16 : ^Cupa ziarului Sportul" 
— competiție internațională de pistă 
(ziua a Ll-a).

LUPTE : Sala de atletism „23 Au
gust", de la ora 9 : turneul inter
național de lupte al României.

PENTATLON MODERN : Baza hi
pică din calea Plevnei, de la ora 
9 : proba de hipism din cadrul cam
pionatelor internaționale ale Româ
niei (primele două serii).

TENIS DE MASA : Sala Floreasca, 
de la ora 17 : întilnirea bilaterală 
internațională Spartac București — 
ST.K. Proletar Coka (Iugoslavia).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
9.30 : întrecerile „cupei speranțelor" 
ta probele de armă standard, pistol 
viteză, skeet și pușcă cu aer com- 
primat.

DUMINICA
CANOTAJ Lacul Snagov, de ia 

ora 10 : întreceri finale în cadrul

CICLISM : Velodromul Dinamo, de 
la ora 9 : „Cupa ziarului Sportul" — 
competiție internațională de .pistă 
(ziua a Hl-a).

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 18.15 : Dinamo București — Va
gonul Arad — finala campionatului 
republican de juniori: ora 20 : CON
STRUCTORUL GALAȚI — CHIMIA 
RÎMNICU VILCEA — finala „Cupei 
României".

PENTATLON MODERN : Baza hi
pică din calea Plevnei, de la ora 9 : 
proba de hipism din cadrul campio
natelor internaționale ale României 
(ultimele două serii).

TENIS DE MASĂ : Sala Floreasca, 
, do la ora 9 : turneu internațional cu 

participarea jucătoarelor și jucători
lor de la Spartak București și s-C.K. 
Proletar Coka (Iugoslavia).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
9 : întrecerile „Cupei speranțelor" Ia 
armă liberă calibru redus 3x40 f. ar
mă standard, pistol sport și talere 
aruncate din șanț.

ț

V-AȚI COMPLETAT BULETINUL PRONOSPORT?
Astăzi este ultima zi 

pletarea și depunerea 
Pronosport pentru concursul de mii
ne, duminică 1 iulie. Concursul de 
miine se anunță extrem de intere
sant prin faptul că reunește echipe 
cu „ambiții" din cadrul diviziei B.

Concursul are următoarele întîl- 
niri : I. F. C. Galați — Ceahlăul ;
II. Știința Bacău — Delta Tulcca ;
III. Metalul Plopeni — C. S. Tir- 
goviște ; IV. C.F.R. Pașcani — 
C.S.U. Galați; V. Progresul Brăila 
— Gloria Buzău; VI. Politehnica 
Timișoara — Metalurgistul Cugir; 
VII, C.F.R. Arad — Metrom Bra-

pentru com- 
buletinelor

șov ; VIII. Electroputere Craiova — 
C.F.R. Timișoara ; IX. Corvinul — 
Gloria Bistrița ; X. Minerul Baia 
Mare — Minerul Anina ; XI. Olim
pia Oradea — Metalul Drobeta T. 
Severin ; XII, C.S.M. Sibiu — Olim
pia Satu Mare ; XIII: 
Făgăraș — F. C. Bihor.

Cunoscînd programul 
Pronosport de miine, 
grăbi să vă completați 
neți la prima agenție
sport buletinul de concurs.

• LA 8 IULIE, O NOUĂ TRA
GERE EXCBPTIQNA.LA PRONO-

Nitramonia

concursului 
vă puteți 

și Să depu- 
Loto-Prono-

29

29,

EXPRES, la care se vor atribui in
teresante premii în autoturisme, 
bani, excursii.

LA TRA-
IUNIE 1973

NUMERELE EXTRASE 
GEREA LOTO DIN

II-a ;

EXTRAGEREA I
43, 34, 32. 84, 4. 47.

general 
lei.

Rubrică redactată
de rQIQîFRftffOSPORT

EXTRAGEREA a
35, 13, 5, 54. 66, 68.

de câștiguri :



rAZÎ, LA BAZA HIPICĂ DIN CALEA PLEVNEI

START IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE
OE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

r_ ’Astăzi, la ora 9, la baza hipică 
din Calea Plevnei, se dă startul în 
cea de a 18-a ediție a campionate
lor internaționale de pentatlon mo
dem ale țării noastre, competiție 
de nivel european, ce reunește re
prezentanți de valoare ai acestei 
discipline din Uniunea Sovietică, 
Ungaria. Cehoslovacia, Bulgaria, 
Franța, R.F. Germania. Polonia, pre
cum și pe cei mai buni pentatloniști 
ai României.

Multiplele eforturi ale organiza
torilor de a pregăti condiții optime 
de desfășurare a acestei tradiționale 
întreceri s-au încheiat, astfel că cei 
35 de participanți prezenți la star
tul competiției de la București pot 
începe lupta pentru desemnarea ce
lor mai buni. In cursul după-amiezi' 
de ieri a sosit și delegația R.F. 
Germania, definitivîndu-se în felul 
acesta lista sportivilor ce vor lua 
startul: U.R.S.S. - Anatoli Diki, 
Alexandr Kozakov, Evgheni Pinciuk, 
Nikolai Popov; UNGARIA: — Hor- 
vat Laszlo, Kaiser Laszlo, Kelemen 
Peter, Sarfa'.vi Bela ; BULGARIA : 
— Gheorghi Stoianov, Velko Bra
tanov, Mihail Andonov. Penko Bog
danov: CEHOSLOVACIA — Pavel
Kupka, Dușan Pospech, Jiri Topin- 
ka, Peter Vyskocil;
Bogdan Bariczak, 
vvecki, Andrey 
Skrzedziejcwski.
MANIA
mar Frings. Karsten Reder. 
Rossler; FRANȚA 
guen, Dominique 
Cortez. După cum 
federația noastră 
selecționate, avînd

POLONIA —
Waldemar 
Lustych, 
R. F.

Walter Esser,

Ka- 
Piotr 
GER- 

EI- 
Hole 
Gue- 

Alain
— Michel 

Colladant, 
s-a mai anunțat, 
va alinia două 

următoarea com-

• Ieri după amiază, concurența au făcut o recunoaștere a traseului probei 
de călărie... Foto : V. BAGEAC

ponență ; ROMANIA A — Dumitru
Spîrlea,
Covaci,
NIA B
Cosnia, 
țeanu.

Fără
campion mondial în 1970, este ve-

Marian Cosmescu, Albert 
Constantin Călina ; ROMA-
— Francisc Rolik, Ștefan 

Iuliu Galovici, Vasile Nem-

îndoială, Kelemen Peter,

ÎNTRECERI disputate in prima zi
a „cupei spomr LA CICLISM

deta principală a acestei întreceri, 
dar pentatlonul modern, cu cele 
cinci probe ale sale, poate constitui 
prilej de afirmare pe plan interna
țional și altor sportivi prezenți la 
competiția noastră.

Ieri dimineață, la sediul C.N.E.F.S., 
conducătorii delegațiilor străine 
participante au fost primiți de ge
neral maior Victor Stănculescu, pre
ședintele federației noastre de spe
cialitate, iar la prînz 
străine au fost primite de Dumitru 
Necșoiu, președintele 
popular al sectorului 7.

Cea dintîi probă a concursului, 
călăria, se va desfășura de-a lungi.I 
a două zile, primele două serii fiind 
programate astăzi.

delegațiile

Consiliului
L

TENISMENII ROMÂNI
U fflWlll

BERLIN, 29 (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Deutsches Sport
echo"). Selecționatele secunde ale 
României s-au situat printre frun
tașele turneului internațional de 
tenis pe echipe, desfășurat în sta
țiunea balneară Zinnowitz (R. D. 
Germană).

La băieți, echipa română, alcă
tuită din Toma Ovici și Viorel 
Marcu, a disputat finala compe
tiției, în compania formației Ce
hoslovaciei. După o întrecere strîn- 
să, trofeul a revenit echipei ceho
slovace, la scorul de 2—1. Iată re
zultatele detailate : Ovici — Hutka 
6—2. 6—2 ; Marcu ■— Pisecky 3—6, 
1—6; Ovici, Marcu — Hutka, Pi
secky 6—7, 2—6.

In turneul feminin româncele au 
ocupat locul patru, pierzînd, de 
asemenea, Ultimul joc în fața echi
pei Cehoslovaciei cu 2—1; Trifu — 
Kozeluhova 3—6, 0—6 ; Balaj — 
Hublerova 2—6, 4—6 ; Trifu, Ba
laj — Kozeluhova, Hublerova 6—4, 
6—4.

LA LENINGRAD

Festivitatea de închidere 
a turneului interzonal

WIMBLEDONUL - 0 SERBARE CÎMPENEASCĂ!

ASTĂZI, PROBELE
Pe velodromul Dinamo din Capi

tală a început ieri după-amiază com
petiția internațională de ciclism pe 
pistă „CUPA ZIARULUI SPORTUL" 
La startul ei s-au aliniat sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria și 
România. „Plutonul" conourenților este 
eterogen : alături de sportivi cu vastă 
experiență competițională se află și 
numeroși tineri, talentați. aprigi, dor
nici să răstoarne ierarhiile.

Prima zi de concurs a prilejuit 
sportivilor bulgari victoria în proba de 
viteză — prin Boris Mladenov — și 
celor din Cehoslovacia un dublu suc
ces : la urmărire pe echipe și la cursa 
americană (Jaroslav Blaha Si Zdenek 
Adamek). Reprezentanții noștri au a- 
vut o comportare bună, uneori chiar 
peste așteptări dacă ținem seama de 
redusa lor experiență competițională 
internațională ,de numărul mic de 
concursuri în care au evoluat în a- 
cest sezon. Florian Negoescu a ocupat 
locul II in turneul de viteză. L-a în
vins doar Boris Mladenov. Ghinionul 
ciclistului nostru a fost acela că se
ria sa cu sportivul bulgar s-a dispu-

ÎNAiNTEA MECIULUI 
FRAZIER - BUGNER

Luni, 2 iulie, ■ pe ringul de la 
„Wembley", fostul campion al lumii 
de box la categoria grea, Joe Fra
zier, îl va întîlni într-un meci ami
cal pe englezul Joe Bugner, cam
pionul Europei. Intîlnirea suscită 
un interes deosebit. înaintea ulti
mului antrenament, Joe Frazier a 
declarat că înfrîngerea suferită în 
fața lui Foreman a fost un simplu 
accident. Antrenorul lui Bugner, 
Joe Smith, a spus : „Bugner va fi 
în scurt timp noul campion mondial”

ÎNCEP LA ORA 16
tat prima din concurs (deși, la urmă, 
ne-am dat seama că a fost o veritabi
lă finală), atunci cînd ești mai reți
nut, cînd nu cunoști potențialul de 
moment al adversarilor, cînd ai încă 
emoții... La urmărire pe echipe, repre
zentativa României a realizat în serii 
cel mai bun timp : 4:45,7. Calificați în 
finala pentru locurile 1—2, Ștefan 
Laibner, Costel Cîrje, Anton Neagoe 
și Marin lonițâ au luat (în ciuda unui 
start slab) avans în primele ture ad
versarei, echipa Cehoslovaciei. Dar 
schimburile la trenă ale lui Marin lo- 
niță au fost ceva mai slabe și pe la 
jumătatea cursei situația se egalase. 
Apoi, Anton Neagoe n-a mai rezistat 
și cicliștii cehoslovaci s-au detașat în 
învingători. O probă puțin cam con
fuză (din cauza unei mai puțin bune 
cunoașteri a regulamentului ei de că
tre competitori) — cursa americană 
i-a Impus pe Jaroslav Blaha și Zde- 
nck Adamek, dar au relevat și dîr- 
zenia cuplului nostru Petre Dolofan 
— George Negoescu. în întrecerile de 
ieri s-au mai evidențiat Aurelian Vul- 
cu (viteză), Nicolae Gavrilă și A. Vul- 
cu (cursa americană). Iată rezultatele 
tehnice :

Viteză turneu : 1. BORIS MLADE
NOV (BULGARIA) 3 victorii ; 2. FI. 
Negoescu (România) 4 v ; 3. Dimo An- 
ghelov (Bulgaria) 3 v; 4. Aurelian 
Vulcu (România) 2 v ; 5. Gyula Ta- 
kacs (Ungaria) 1 v ; 6. Gabor Sziics 
(Ungaria) 0 v ; urmărire pe echipe 
(4 000 m) ; 1. CEHOSLOVACIA ; 2.
România ; 3. Bulgaria ; 4. Ungaria ;
cursă americană (75 ture) : 1. JARO- 
SLAV BLAHA — ZDENEK ADAMEK 
(CEHOSLOVACIA) 46 p ; 2. Petre 
Dolofan — George Negoescu (Româ
nia) 26 p ; 3. Vasil Budakov — Sto- 
ian Bobekov (Bulgaria) 23 p.

Astăzi, in ziua a II-a a competi
ției, se dispută — începind de la ora 
16 — probele de 1 000 m cu start de 
pe loc .urmărire individuală și cursă 
de eliminare.

Hristache NAUM

Aminate din motive de ordin tehnic 

ÎNTRECERILE CELEI DE A X-a 
EDIȚII A „REGATEI SNAGOV“ 
LA CANOTAJ INCEP ASTĂZI
• Programul prevede numai finale

Din cauza sosirii la o oră foarte 
tirzie, în cursul zilei de joi, a lotu
rilor Cehoslovaciei și Bulgariei, șe
dința Comisiei de organizare a celei 
de a X-a ediții a „Regatei Snagov" 
la canotaj academic s-a desfășurat 
ieri dimineață, stabilindu-se ca în
trecerile să se dispute numai sîmbă
tă și duminică.

In această situație — cauzată și de 
neînscrierea unor echipaje la anu
mite probe (proba masculină de 
8+1) — regata nu mai cuprinde , in 
programul său serii, ci numai finale. 
Acestea se vor disputa, așa cum am 
menționat, simbătă și duminică dimi
neața, după următorul program.

Sîmbătă, cu începere de la ora 10, 
probele feminine de 4+1 rame, 2 ic., 
schif simplu, 4+1 visle, 2 vâsle și 
8+1 ; de la ora 11,30, probele mas
culine 4+1, 2 f, c„ schif simplu, 2 + 1, 
4 f. c. și 2 v.

Duminică, de la aceleași ore, fina
lele se desfășoară întocmai ca în ziua 
precedentă.

Reamintind că la întreceri participă 
schifiști și schifiste din R. D. Ger
mană, U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulga
ria și România, trebuie să subliniem 
că modificarea programului de des
fășurare a competiției și renunțarea 
la serii nu face decît să sporească a- 
tractivitatea curselor care, în această 
situație, se anunță deosebit de dirze 
și disputate. în plus, reeditarea fi
nalelor în cea de a doua zi a com
petiției oferă canotorilor și posibili
tatea revanșei.

LENINGRAD 29, (Agerpres). — La 
Leningrad a avut loc festivitatea de 
închidere a primului turneu interzo
nal pentru campionatul' mondial de 
șah. Cu acest prilej președintele 
F.I.D.E., dr. Max Euwe, a adresat 
mulțumiri federației unionale pentru 
buna organizare a turneului. Referin- 
du-se la cîștigâtorii întrecerii, M. 
Euwe a evidențiat comportarea re
marcabilă a tînărului șahist sovietic 
Anatoli Karpov (22 de ani) pe care-i 
compară, prin stilul său de joc cu 
celebrul Emanuel Lasker. Karpov 
este foarte inventiv, se descurcă în 
cele mai dificile poziții, jocul. său 
este foarte precis și elaborat. „Viktor 
Korcinoi a declarat M. Euwe, rătnîne 
același șahist de mare clasă pe care-1 
știam. în orice stadiu al partidei el 
știe să-și pună în valoare întreaga 
energie creatoare. Foarte bine s-a 
prezentat marele maestru american 
Robert Byrne un fin analist, bun cu
noscător al teoriei șahiste".

Vorbind despre al doilea turneu 
interzonal, care va începe la finele 
lunii iulie la Brasilia, președintele 
F.I.D.E., a declarat că lupta pentru 
calificare va fi mai dîrză în acest 
turneu, care va reuni șahiști de forță 
sensibil egală.

LONDRA, 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Vineri la amiază, Wimbledonul a 
răsuflat ușurat: Năstase a coborit. 
din mașina care-l aduce de la 
„Gloucester Hotel", sediul londo
nez al tenismenilor. Vestea a ful
gerat pe aleile patriarhalului parc 
și astfel a început cursa suporteri
lor. Năstase a pierit imediat în va
lurile mulțimii și a reapărut greu, 
doar cu ajutorul police manilor, care 
au reușit să-i creeze un culoar 
pînă la scara spre vestiarul — 
„only competitors".

...Și acum, în timp ce Năstase se 
echipează pentru partida cu Sakai 
(învingătorul lui Newcombe din 
„Cupa Davis") să facem o mică 
plimbare prin acest Parc cu totul 
neobișnuit. In fond, acest faimos 
turneu de tenis este și o serbare 
cîmpenească. Bătrînii aleg cu 
insistență tribuna însorită. Copiii 
de mingi stau tolăniți pe covorul 
de verdeață lingă Stîlpii fileului. 
Fetele fac pla'jă sub panourile care 
anunfă scorul. Uneori se întimplă 
ca odată cu terminarea jocului, pe 
terenul nr. 14, sd zicem, grupuri de 
spectatori să rămînă la locurile 
lor pentru a-și fuma în liniște 
pipa. Pe culoarele strimte ale tere
nurilor secundare, unde cei mai 
mulți spectatori stau în picioare 
săltindu-se mereu pe virfuri, îm
bulzeala crește continuu. De aci, 
d<n imediata apropiere a balustra
dei despărțitoare, jucătorii nu mai 
sint eroii invincibili priviți din 
virful tribunei de pe „central", ci 
oameni obișnuiți, care gîfiie, cad 
și chiar îți întind mina, fie specta- 
torule, ca să se ridice mai ușor.

In sala mare a presei, serbarea e 
alterată doar de zumzetul telefonu
lui. Italienii strigă ca la Neapole : 
„Austin, come Ancona, Udine, Si
cilia, Torino, Iugoslavia, Novara..." 
Ferestrele sint largi, amintind de 
Palatul Trianon. De aci, se pot pri
vi cinci sau șase jocuri simultan. 
Pe fondul copacilor seculari cu 
coroane rotunde și acul avîntat al 
unei biserici, mașinile de scris bat 
mereu, dar la ferestre sint tot mai 
mulți spectatori. Ziariștii englezi 
coboară la bufet, pentru a-și im
pinge ceștile de porțelan, sub ro
binetul samovarului de argint. A- 
poi, se opresc cîteva minute pen
tru a urmări la TV, în culori, pe 
Chris Evert, care o surclasează pe 
Julie Heldman.

în sfîrșit, Năstase ! Urale ! Peste 
20 de fotoreporteri se reped spre 
„salvatorul Wimbledonului"... Năs
tase se încălzește. începe spectaco
lul. Urmărește o minge pînă in tri
bună. Wimbledonul ride.

Victorie clară. Crosuri de numai 
5 grade de-alungul fileului. Driveurl 
pe smeciwrile adversarului. Mulți 
„ași" și o glumă mult gustată : în

clinare de Samurai in fața simpa
ticului T. Sakai, după ultima, min
ge, cîștigătoare. a meciului, tl aud 
pe Ilie: „Ai văzut ce e gazonul 2 
Nu contează cum dai. totul e să nu 
lași mingea să Cadă..."

Din nou pe alei. Nici nu știi în
cotro să te îndrepți. Fassbender și 
lieldie joacă de trei ore pe nr. 2. 
Tribuna e plină, pentru că e soare. 
Du-te-vino... Bătrînii se plimbă. Am 
impresia că sint pe un hipodrom, 
între curse. O forfotă continuă de 
film mut. Pe iarbă, fetele și-au scos 
pantofii ca la țară. își acoperă pi
cioarele cu fustele lor largi de flo- 
rărese. Mănincă. „Dejunul pe iar
bă". multiplicat în zeci de culori.

Wimbledonul este, în primul rînd 
o serbare cîmpenească. Un dor de 
soare și de aer. Năstase șl Con
nors se îndreaptă din nou spre 
„central". Începe dublul. Îmi strigă 
vesel: „Să vezi comedie! Joc cu 
trei stingaci..." E vorba de partener 
și de cel doi adversari.

Wimbledonul aplaudă, li era dor 
de cîteva gaguri. După-amiază se 
apropie de sfîrșit.

loan CHIRILA

FA VOR IȚII CONTINUĂ SĂ SE CALIFICE

PANATTA Șl BERTOLUCCI 

SUSPENDAȚI I
ROMA, 29 — Un purlălor de cu- 

vînt al Federației italiene de tenis 
a anunțat, în cursul zilei de vineri, 
că jucătorii Adriano Panatta și 
Paolo Bertolucci sînt suspendați pe 
termen de 3 luni din cadrele echi
pei reprezentative a Italiei. Ei nu 
vor putea lua parte la meciul Ita
lia — Spania, din cadrul „Cupei 
Davis", programat la Torino, în zi
lele de 20—22 iulie.

Suspendarea este motivată de fap
tul' că Panatta și Bertolucci s-au 
alăturat boicotului tenismenilor 
profesioniști, care s-au retras din 
turneul de la Wimbledon.

„REGULI NOI DE PARTICIPARE
A SPORTIVILOR LA OLIMPIADĂ"...

— preconizează Lordul Killanin, președintele C.I.O.
LAUSANNE, 29 (Agerpres). — Co

misia executivă a Comitetului inter
național olimpic s-a întrunit într-o 
ședință de lucru, consacrată stabili
rii programului Jocurilor Olimpice 
de vară din anul 1976. între altele 
s-a hotărît suspendarea probei de 
tandem și acceptarea unui singur con
curent pentru fiecare țară, în proba 
de viteză, Ia ciclism. Tirul cu arcul 
va fi menținut și la viitoarea Olim
piadă. dar numărul concurenților va 
fi redus Ja doi din fiecare țară par

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

Poalelungi, tînărul Petroniu Andro- 
ne a făcut un meci de zile mari 
in compania turcului Irgard Sevket, 
sportiv care pînă la această întîl- 
nire nu avea (după două tururi) 
nici un punct penalizare. Pînă în, 
ultimul minut de luptă, luptătorul 
turc a condus cu 10—8 și se pă
rea că va încheia disputa victorios. 
Dar, speculînd un moment de ne-

REZULTATE TEHNICE

LUPTE LIBERE (tururile 2—3): 
cat. 48 Kg : I. Arapu b.t. Ștefan, 
Aliasghir (Iran) b.t. p. Brându- 
șan; cat. 52 kg: P. lonițâ b.p. 
Mobius (R.D.G.), Nokhodschi 
(Iran) b.p. Kudelski (Pol.): cat. 
57 kg : Gh. Dobronel b.p. Mayer 
(R.D.G.). Ramos (Cuba) b.p. Gh. 
Uremia; cat 68 kg : Cieslak (Pol ) 
b.t. Schroder (R.D.G.). Androne 
egal irgarg (Turcia); cat 7J kg: 
T. Pancă b.p. Lebeque (Cuba), 
Barzegar (Iran) b.p. Șervet (Tur
cia) : cat. 90 kg : Kurczewski 
(Pol.) b.p. Faragi (Iran). Stot- 
tmeister (R.D.G.) b.t. St. Enache; 
cat. 100 kg : E. Panaite egal Sok- 
hte (Iran). Gfiklti (Turcia) b.p. 
Kielbowski (Pol.); cat. +100'kg : 
Filabi (Iran) b.p. Wlasak (Ceh.). 
Ytmaz (Turcia) și Makowieski 
(Pol.) dese.

GRECO-ROMANE (tururile 2-3): 
cat. 48 kg : I. Gibu b.t tjKW 
(lug.). Seres (Ung.) b.p. Gibu, 
cat 52 Kg : Stanjek tP»1-’ b- „p- 
Skusek (tug.), Baramk <u.R-fa-ȘJ 
b.t. Huria (Iran), cat 57 Kg . 
Frigic (lug.) b.p. Lachkar (Ma 
roc), Szonyi (Ung.) b.t. I. 
lică; cat. 62 k? ! Wemer (R.D.G.) 
b.p. I. Păun. Akbar (Iran) O+ 
A Dincă; cat. 68 kg : Kujmm 
(UKSS) b.p. Kis dug.). Grabow 
ski (PO1.) b.p. Bahamu (Maroc), 
cat. 82 kg : petrovict (lug.i( b.p. 
Nagy : cat 30 kg : N. Neguț 
b p. V. Fodorpataki, Heuer (RDG) 
b.t. C. Dima ; cat. 100 Kg : Gha* 
ra (Ceh.) b.t. Meissner (R.D.G.) . 
rat. + 100 kg : Rojnyai (Ung.) 
b.d Bohndorf (R.D.G.). ____

atenție a adversarului. Androne,din- 
tr-o poziție extrem de riscantă și 
dificilă, a executat o splendidă 
.roatâ“ la cap, cu care a acumulat 
două puncte și a egalat situația, ră- 
minind în disputa pentru primele 
locuri ale categoriei 68 kg. La ca
tegoria grea, I-adislau Simon a lup
tat foarte bine cu elvețianul Karl 
Bachmann. După ce a acumulat un

In minutul 2, Adrian Popa l-a învins prin tuș pe 
fixîndu-și adversarul în „pod".

Brahim Toughza (Maroc). Iată-l pe luptătorul

avantaj substanțial de puncte 
(16—1), în penultimul minut de lup
tă, cu o cheie la picior completată 
de un simplu Nelsson, el a finalizat 
tușul.

LUPTĂTORII ROMÂNI DOMINA 
ÎNTRECERILE LA „GRECO-ROMANE"

Valoarea recunoscută pe pian in
ternațional a luptătorilor români de 
„greco-romane" iese în evidență și 
cu prilejul concursului de la Bucu
rești. La cele mai multe categorii, 
reprezentanții noștri au obținut fru
moase victorii, aspirînd la locurile 
fruntașe.

La categoria 48 kg, tînărul con- 
stănțean Constantin Alexandru se 
dovedește un demn înlocuitor al 
campionului mondial și olimpic Gh. 
Berceanu. In turul III al întreceri
lor, luptătorul român a obținut o 
nouă victorie prin tuș, de data a- 
ceasta în fața lui Martin Svaty

(Ceh.) după ce, mai înainte, îi în
vinsese la puncte pe sovieticul Va
sili Demiani, eliminîndu-1 din con
curs.

La cat. 57 kg, Marin Dumitru 
ne-a dat mari emoții în prima re
priză, cînd a fost fixat în „pod" de 
către polonezul J. Marcinyak. Dife
rența de trei puncte acumulate de 
adversar a fost extrem de greu de 
recuperat. Mai bine pregătit din 
punct de vedere fizic. Dumitru a 
acumulat punct după punct, ega- 
lînd situația și obținînd o victorie 
mai clar.ă decît se spera. Pentru 
Adrian Popa (cat. 74 kg), partida 
cu marocanul Brahim Toughza a 
fost un nou prilej de confirmare a 
tehnicii sale superioare. După cite 
va reușite acțiuni de atac, Popa și-a 
fixat adversarul în tuș, în mai pu
țin de 4 minute de luptă

In timp ce se însera, partidele 
deveneau tot mai aprige. Era și fi
resc, deoarece în competiție se mai

român
Fotografii de I Vasile BAGEAC 

aflau doar acei luptători care asal
tau locurile pentru confruntările 
finalelor, programate sîmbătă dimi
neața. O splendidă victorie a repur
tat juniorul Nicu Gingă în duelul 
său cu Jozsef Doncsecz (Ungaria), 
medaliat cu bronz la ultima ediție 
a C.M. și clasat pe locul 4 la J.O. 
Amatorii luptelor din tara noastră 
își amintesc, probabil faptul că la 
recentele campionate continentale 
acești doi sportivi au fost desca
lificați atunci cînd au fost opuși. 
De astă dată, Gingă a executat 
două tururi de braț chiar în prima 
repriză, luînd un avantaj de 3 
puncte, avantaj pe care l-a majo
rat pînă în final la 6—1.

In încheierea cronicii din cea de-a 
doua zi a competiției, menționăm 
că, spre satisfacția noastră, printre 
finaliști, îndeosebi la greco-romane, 
se află și mulți luptători români.

ticipantă. La turneul final al compe
tiției de hochei pe iarbă vor lua par
te 12 echipe în loc de 16, iar la tir 
a fost scoasă din program proba de 
armă calibru mare de la 300 m. Se 
preconizează reducerea nuinărului de 
concurenți în probele individuale Ja 
scrimă, gimnastică, înot,

în cadrul conferinței de presă ce 
a urinat reuniunii de la Lausanne, 
președintele C.I.O., Lordul Killanin, 
a declarat că raportul prezentat de 
organizatorii viitoarei olimpiade de
monstrează că totul se desfășoară 
conform ulanurilor aprobate de C.I.O. 
Referindu-se la modificarea articolu
lui 26, privind admiterea sportivilor 
la J. O., modificare cerută de Adu
narea generală a federațiilor inter
naționale, lordul Killanin a precizat 
că această problemă va fi luată în 
discuție la Congresul olimpic de la 
Varna. „Cred, a spus președintele 
C.I.O., că pentru J. O. de la Mon
treal vor fi aplicate reguli noi de 
participare a sportivilor".

După cum se anunță din Lausanne, 
C.I.O. a desemnat o nouă comisie 
de anchetă formată din maiorul Pa- 
dilha (Brazilia), Aii Zafar (Pakistan) 
și Vindt (Danemarca) pentru a se 
deolasa în Rhodesia și a studia con
dițiile practicării sportului în această 
țară, exclusă de la precedentele J.O., 
pentru politica sa de apartheid.

O apariție elegantă pe gazonul de la Wimbledon, australianca Kerry 
Melville a realizat cel mai categoric scor al zilei de ieri i 6—1, 6—1 cu 

Pat Pretorius.

LONDRA, 29. — în lot cursul după 
amiezii de vineri, a continuat turul 
XII al probei de simplu bărbați. In- 
tr-una din cele mai rapide partide, 
Ilie Năstase l-a învins pe campionul 
japonez Toshiro Sakai cu 7—5, 6—2. 6—4 
Viitorul adversar al lui Năstase — in 
optimile de finală — va fi tînărul te- 
nisman american Sandy Mayer, care a 
dispus de cehoslovacul Vladimir Zednik 
cu 8—6. 7—5, 6—0. In continuare, re
zultatele au fost următoarele : Fassben
der (R.F.G.) — Keldie (Australia) 6—2,
5— 7. 4—6. 7—5, 15—13 : Pohmann (R.F.G.) 
— J. Simpson (N. Zeelandâ) 4—6. 7—5.
6— 3. 6—4 : Metrevell (U.R.S.S.) — Cooper
(Australia) 6—2, 6—3. 6—1 ; Fcaver
(Anglia) — Walthall (S.U.A.) 7—5, 6—1,
9—8 : Connors (S.U.A.) — R. Simpson 
(N. zeelandă) 6—2. 6—2, 6—1 : Mitton 
(R.S.A.) — Joubert (Argentina) 4—6,
8— 3, 6—4, 6—1. 9—7. Iar In partea de
jos a tabloului : Barany (Ungaria) — 
Austin (Australia) 2—6. 5—7, 6—3. 6—4.
6—4 : McKinley (S.U.A.) — Holmes 
(S.U.A.) 6—2. 3—6, 7—5, 7—5 ; Amritraj 
(India) — G. Lloyd (Anglia) 6—1, 6—1, 
6—2 ; Davidson (Australia) — Evert 
(Australia) 6—1, 6—4. 3—6, 6—3 : Mu- 
kerjea (India) — Perkins (Australia)
9— 8, 6—4, 6—3. tată programul complet 
al 8-imilor de finală : Năstase — Mayor, 
Fassbender — Pohmann, Metreveli — 
Feaver, Connors — Mitton, Barany — 
Borg. McKinley — Taylor, Amritraj — 
Davidson, Mukerjea — Kodes.

AZI, LA GLASGOW

PENULTIMUL MECI DIN CADRUL TURNEULUI
SELECȚIONATEI DE FOTBAL A BRAZILIEI

GLASGOW, 29 (Agerpres). — Se
lecționata de fotbal a Braziliei sus
ține astăzi unul din cele mai difici
le meciuri din turneul său euro
pean. întîlnind pe stadionul „Hamp
den Park" din Glasgow reprezenta
tiva Scoției. Afectat de recenta în- 
frîngere cu 0—1 în fața Suediei, 
antrenorul Mario Zagalo a renun
țat, se pare, să mai încerce jucători 
noi, astfel că în acest joc va alinia 
formația standard : Leao — Ze Ma
ria, Perreira, Piazza, Marco Antonio

— Clodoaldo, Rivelino, Paulo Cesar
— Valdomiro, Jairzinho, Dirceu.

Antrenorul gazdelor, Willie Or
mond, a anunțat că va prezenta o 
echipă alcătuită pe scheletul cunos
cutelor formații Celtic și Rangers, 
De asemenea, el a apelat pentru 
acest joc la atacantul central Jor
dan, care activează la Leeds Uni
ted. Iată „ll-le“, scoțian probabil c 
McLoy, — Jardine, McGrain — 
Holton. Johnstone. Bremncr — Mor
gan (Graham), Dalghish, Jordan, 
Parlane, Connolly.

Telefoto I A.P.-AGERPRES

Cîteva rezultate din 16-imile feminin: 
Court (Australia) — Latham (S.U.A.) 
6—2. 6—3 : Evert (S.U.A.) — Heldman
(S.U.A.) 6—3. 6—1 ; Gooiagong (Aus
tralia) — Turnbull (Australia) 6—4, 
6—1 ; King (S.U.A.) — Harris (Austra
lia) 6—2, 6—3 ; Wade (Anglia) — Teegu- 
arden (S.U.A.) 6—3. 6—2 : Durr (Franța) 
— Kroscina (U.R.S.S.) 6—4. 2—6. 6—0 : 
Melville (Australia) — Pretorius (R.S.A.) 
6—1 6—1 : Morozova (U.R.S.S.) — Wi
lliams (Anglia) 7—5. 6—3 ; Casals
(S.U.A.) — FretZ (S.U.A.) 7—5, 7—5.

In proba de dttblu masculin, pere
chea Năstase (R .mânia) — Connors 
(S.U.A.) a întrecut cu 6—4, 8—9. 6—3,
8—6 pe Davidson — Phillips Moore (am
bii Australia). La feminin, româncele 
Virginia R uz ici și Mariana Slmioneșcu 
au întîlnit puternicul cuplu australian 
Kerry Melville — Verry Harris, in fața că
rora au pierdut cu 2—6, 0—6.

TELEX
Au luat sfirșît întrecerile concursului 
internațional atletic de la Helsincki. Cea 
mai disputata probă, a fost cea de 1 500 
ni, cîștigată detașat de sportivul tanza- 
nian Filbert Bayi cu timpul de 3:34.6, 
urmat de campionul olimpic la 300 m. 
Dave Wottle (S.U.A.) — 3:36,2, KenyaniU 
Ben Jipcho — 3:36,6, francezul Jacques 
Boxberger — 3:36,8 . și italianul Franco 
Arese — 3:36,8. Atletul finlandez Hannu 
Siltonen a ocupat primul loc in proba 
de arunoarea suliței cu 89,54 m, între- 
cîndu-i pe Janis Dusts (URSS) — 87,44 
m și Jorma Kinnunen (Finlanda) >—
34.34 m. tn cursa de 110 mg. victoria a 
revenit americanului Rod Milburn —
13,3. secundat de polonezul Miroslaw 
Wodzynski — 13,4. Cursa de 10 OOO m 
a fost dominată de atleții Kenyei. cla
sați pe primele două locuri : Richard 
Juma — 28:15,2; Paul Mose — 23:16,4- 
n
Directorul Asociației sportive a Univer
sității din Ciudad de Mexico, Gustavo 
Moctezuma, a anunțat că Mexicul își 
va depune candidatura pentru a orga
niza Jocurile mondiale universitare din 
anul 1977. Candidatura va fi prezentată 
la Moscova cu prilejul desfășurării celei 
de-a 5-a Universiade. După cum, se știe, 
cea de-a 6-a ediție a Jocurilor univer
sitare (1973) a fost încredințată unul 
oraș din Europa, care urmează să fie 
stabilit.

tn localitatea iugoslavă Zenica s-a dis
putat prima manșă a finalei ..Cupei Eu
ropei centrale" la fotbal — ediția 1973- 
1973 — între echipa locală Celik și for
mația Tatabanya. Victoria a revenit cu 
scorul de 2—1 (0—0) fotbaliștilor ma
ghiari. Partida retur se va desfășura la 
4 iulie, la Tatabanya.

ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTAT

S-AU ÎNCHEIAT turneele de 
CALIFICARE PENTRU DIVIZIILE 

A Șl B LA HANDBAL
BRAȘOV, 25 (prin telefon). Terenul 

Dinamo din localitate a găzduit vineri 
după-amiază ultimele partide din ca
drul turneelor de calificare pentru di
viziile A și B la handbal. Aceste ultime 
jocuri, caracterizate de același echili
bru și aceeași dîrzenie ca și partidele 
din etapele precedente, au decis cali
ficarea următoarelor formații : pentru 
divizia A — Mureșul Tg. Mures și Uni
versitatea lași la feminin, A.S.A. Tg. 
Mureș și C.S.U. Galați la masculin, 
pentru -divizia B — Știința Bacău la fe
minin și Rafinăria Teleajen la mas

culin. Este de notat că în două dintre 
cele șase partide disputate s-a apelat 
la aruncări, de la 7 metri pentru a se 
decide ciștigătoarele.

TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU C.N. DE BASCHET 

FEMININ
CLUJ, 29 (prin telefon). Meciurile fe

minine de baschet desfășurate azi (n.r.: 
ieri) ii» Sala sporturilor, în cadrul tur
neului de calificare pentru divizia. A, 
s-au încheiat cu următoarele rezultate : 
Voința Tg. Mureș — Inst. Pedagogic Tg. 
Mureș 59—38 (27—22), Sănătatea Satu
Mare — Metalul Salonta 55—39 (27—23).

FINALA JUVENTUS — MILAN 
TN „CUPA ITALIEI"

Finala „Cupei Italiei” la fotbal se va 
disputa duminică 1 iulie, pe stadionul 
olimpic din Roma, între echipele Ju
ventus Torino și A.C. Milan, ciștigătoa
rele celor două grupe semifinale.

tn ultima etapă a grupelor semifinale 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Grupa A : Juventus — Internaționale 
4—2 (1—2); Bologna — Reggiana 1—0 ; 
clasament : 1. Juventus — 9 p; 2 in- 
ternazionale — 7 p; 3. Bologna 6 p: 4. 
Reggiana — 2 p: grupa B : A.C. Milan 
— Napoli 2—0; Atalanta — Cagliari 2—1; 
clasament ; 1. A.C. Milan — 10 p; 2. 
Atalanta — 7 p; 3. .Napoli — 4 p; 4. 
Cagliari — 3 p.
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