
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P C.R

în ziua de 2 iulie a. c. a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 

prezidată de tovarășul 
secretarul gene-

al P.C.R., ______
Nicolae Ceaușescu, 
ral al partidului.

La primul punct 
Comitetul Executiv ______ , ,
baza unei ample expuneri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale și ale politicii externe 
a partidului și statului nostru.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare 
în legătură cu rezultatele vizitei în 
(Republica Federală Germania și 
convorbirile purtate cu președintele 
R.F.G., Gustav Heinemann, cu cance
larul Willy Brandt și cu alți repre
zentanți ai vieții politice și econo
mice vest-germane.

In legătură cu aceste probleme 
Comitetul Executiv a adoptat o ho- 
tărire care se publică separat.

In continuare, în cadrul ședinței, 
au fost examinate concluziile contro
lului asupra modului în care au fost 
aplicate măsurile aprobate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
în iulie 1972, privind producția, de
pozitarea, transportul și desfacerea 
cărnii și a preparatelor din carne.

Apreciind măsurile adoptate pînă

al ordinii de zi 
a dezbătut, pe

in prezent, Comitetul Executiv a 
stabilit ca Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, Mi
nisterul Comerțului Interior, consi
liile populare județene și al muni
cipiului București să acționeze cu 
toată fermitatea pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni a progra
mului privind producția de carne, 
aprobat de conducerea partidului.

Este necesar ca organele intere
sate să ia măsuri pentru mai buna 
valorificare a cărnii, pentru diversi
ficarea , sortimentelor și îmbunătă
țirea substanțială a condițiilor de 
igienă din unitățile alimentare.

Comitetul Executiv a discutat, de 
asemenea, concluziile Controlului 
efectuat asupra activității desfășu
rate de Ministerul Industriei Ușoare 
în domeniul producției, exportului, 
investițiilor, calității producției și a- 
provizionării populației

Kclevînd dezvoltarea impetuoasă, 
in ultimii ani. a industriei 
cit și ritmul înalt în care 
dezvolta această ramură in ____
Comitetul Executiv a indicat ca Mi
nisterul Industriei Ușoare să ia în 
continuare măsuri energice pentru 
a asigura dotarea acestei ramuri cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnicitate,

ușoare, 
se va 
viitor.

întreținerea și utilizarea corespunză
toare a mașinilor, legarea mai strîn
să a cercetării științifice de nevoile 
concrete ale perfecționării produse
lor și valorificării superioare a ma
teriei prime ; este necesar să se ia 
măsuri hotărîte pentru îmbunătăți
rea calității produselor, pentru lăr
girea gamei de sortimente corespun
zător cu cerințele populației și cere
rile de pe piața externă. Comitetele 
județene, organele și organizațiile de 
partid din întreprinderile industriei 
ușoare, organizațiile sindicate și de 
tineret, to(i oamenii muncii trebuie 
să manifeste maximum de exigen
ță pentru întărirea disciplinei în 
producție, ridicarea nivelului profe
sional și de calificare al celor ce 
muncesc în industria ușoară, pentru 
a se asigura produse de bună ca
litate. pentru a folosi cu eficiență 
maximă capacitatea de producție, 
materiile prime și materialele.

Comitetul Executiv trasează sar
cina să se ia toate măsurile pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populație, cu mărfuri de larg con
sum, în vederea realizării integrale 
a programului partidului de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA,
PRINȚUL NORODOM SIANUK,

Sl-A5 ÎNCHEIAT VIZITA NEOFICIALĂ
IN TARA NOASTRA

părasit Capitala 
Sianuk. șeful sta- 
președintele Fron-

Luni seara au 
prințul Norodom 
tului Cambodgia, 
tului Unit Național al Cambodgiei, 
și prințesa Monique Sianuk, care, la 
Invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, au făcut o 
vizită neoficială în țara noastră.

Plecarea înalților oaspeți cam- 
hodgienî, a membrilor suitei care i-a 
fnsotit în vizita în tara noastră a 
avut loc de pe aeroportul Otopeni. 
De la reședința care le-a fost re
zervată, Altețele Lor Regale au fost 
însoțite de președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, precum și 
de tovarășul Miron Constantineseu.

La aeroport erau arborate drapele
le de stat ale României și Cambod- 
giei. Pe frontispiciul aerogării se 
găseau portretele celor doi șefi de 
stat, iar pe mari pancarte era în
scrisă urarea t „Trăiască prietenia 
șl solidaritatea dintre poporul ro
mân și poporul cambodgian-1.

Președintele Nicolae Ceaușescu sl 
Alteța Sa Regală, prințul Norodom 
Sianuk, trec în. revistă garda de 
onoare. Sînt intonate imnurile celor 
două state.

în continuarea ceremonialului, Al
teța Sa Regală, prințul Norodom 
Sianuk, și prințesa Monique Sianuk 
își iau rămas bun de la tovarășii 
Gheorgiie Cioară, Dumitru Popescu, 
general de armată Ion Ioniță, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, de la celelalte perso
nalități române, precum și de la
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— coresp. județean

PE RAMURI DE

HOTĂRlREA DE PARTID

Ion COȚOI — coresp.

UNOR RESPONSABILITĂȚI
Șl INIȚIATIVE NOI

UN NOU TEREN LA VAȚA 
DE JOS

CAMPIONAT DE MINIFOTBAL 
INTERSTRAZ1

UN NOU BAZIN DE TNOT 
LA CIMPIA TURZII

SALĂ DE SPORT IN COMUNA 
ZĂVOI

tică, de către membrii asociației, cu pre. 
cădere turismul în zonele muntoase 
Strimta, Iezer, Piatra Craiului. lubitox-i 
statornici ai naturii, ’turiștii de la „Să
nătatea", în strînsă colaborare cu mem
brii asociației sportive de la Uzina de 
autoturisme, au început o vastă și toar
te necesară operație de refacere a mar
cajelor potecilor 
Muscelului.

Ilie FEȚEANU

In cadrul secției de industrializare a 
lemnului din comuna Vața de Jos, ju
dețul Hunedoara, a fost amenajat, prin 
muncă patriotică, un teren de volei. 
Promotorii acțiunii au fost, printre alții, 
Ioan Buca, secretarul comitetului de 
partid al secției. Lazâr Guguț, președin
tele comitetului sindicatului, Iile Mîțiu, 
secretarul comitetului U.T.C., precum și 
muncitorii Badu Soica, Ionel Nicolae și 
alții.

Ore de relaxare pe Herăstrău, în tovărășia apei și a... vîntului.
Foto 1 Theo MACARSCHI •

munților din zona

Consiliul municipal al pionierilor 
Gheorghe Gheorghlu-Dej, în colaborare 
eu Consiliul municipal pentru educație 
fizică șl sport, au organizat un atrac
tiv campionat de minifotbal inter străzi, 
eu participarea a 8 echipe (selecționate; 
împărțite în două serii. Echipa F.C. 
Sirena (strada 1 Mai) și Șoimii Perchiu- 
lul (ciștigătoarele seriilor; și-au disputat 
o frumoasă finală în prezența sutelor 
de părinți, prieteni și admiratori. A 
cîștigat Sirena eu 5—3 (3—1).

Glt. GRUNZU — coresp.

ZIAR, AUCONSILIULUi NATION AL» FEMTRU EDUCAȚIE FiZICA SI SPORT

III SPORTIVE DE MASA

In comuna Zăvoi, din județul Caraș- 
Severin. a fost dată, recent. în folosință 
o sală de sport de dimensiunile 18x9 m. 
Amplasată in incinta stadionului din 
localitate, noua construcție completea
ză fericit necesarul de baze pentru ti
nerii cooperatori și elevi dornici să prac
tice exercițiul fizic.

Construită cu contribuția voluntară a 
localnicilor (activistul sportiv Maximilian 
Konrad a fost cel care a dat tonul), 
noua sală de sport a solicitat din par
tea tinerilor peste 15 000 de ore de 
muncă. Dar ei le-au prestat cu mult 
entuziasm, evidențiindu-se Ștefan Dărăș- 
tean. Gh. Bujdei, precum și vîrstnicii 
(trecuți de 60 de ani), foști sportivi 
Iordan Sîrbu, Grigore lacobaș, Ioan 
Avrămuț. Familia lui Vasile Bud (soția 
și 4 copii) a contribuit substanțial la 
împlinirea acestui vis al zăvoienilor.

Doru GLAVAN — coresp. județean

CAMPIONATE 
SPORT LA MOTRU

Consiliul orășenesc pentru educație fi
zică și sport din Motru, județul Gorj 
(recent constituit) a organizat o atrac
tivă întrecere de fotbal, volei, popice, 
tenis de masă, șah și atletism. Pentru 
buna desfășurare a competițiilor g-a 
lucrat voluntar la refacerea și amena
jarea unor noi baze sportive : două te
renuri simple de fotbal, trei terenuri de 
volei, precum și eîteva săli pentru des
fășurarea întrecerilor de tenis de masă. 
Mai multe unități din orașul Motru și-au 
înscris reprezentanții la întreceri. Aces
tea sînt : E. M. Horăști, E. M. Lupoaia, 
E. M. Ploștina, E. M. Roșiuța, E. M 
Leurda, grupul școlar minier, liceul da 
cultură generală și altele.

G. JUGÂNARU — coresp.

BOGAT PROGRAM DE 
ÎNTRECERI IN JUDEȚUL 

BRĂILA
Una dintre cele mai populare Între

ceri. „Cupa tineretului de la sate", și-a 
desfășurat duminică etapa pe centre 
de comune. S-au întîlnit în dispute de 
atletism, handbal, volei și fotbal spor
tivi din însurăței, Romanu, Victoria, 
Tufești.

Tot duminică. în orașul Brăila. ău 
Început întrecerile pentru cîștigarea tro
feului „Cupa speranțelor-1 la minifotbal. 
La start au fost prezente 27 de echipe.

Marți 3 iulie 1973

ve-șefii unor misiuni 
uiți la aeroport să-i

Numeroși cetățeni 
o caldă manifestare 
fului statului Cambodgia, exprimînd 
solidaritatea față de lupta dreaptă a 
poporului khmer pentru apărarea in
dependenței și 
sale.

Ei’ salută, cu 
rășul Nicolae 
fruntea partidului și statului nostru, 
militează neobosit pentru pace, coo
perare și înțelegere între popoare.

La scara avionului, prințul Noro
dom Sianuk și 
Sianuk, își 
bun de 
Ceaușescu 
Ceaușescu. 
string prietenește mîinile, se 
țișează.

diplomatice 
salute.

ai Capitalei 
de simpatie

fac 
șe-

suveranității patriei

entuziasm, pe tova- 
Ceaușescu care, în

iau 
la

ȘÎ
Cei

prințesa 
un călduros 
tovarășul 

tovarășa 
doi șefi de

Monique 
rămas 

Nicolae 
Elena 

stat îșî 
îmbră-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

In prima zi a lunii iulie, la Cimpia 
Turzii a fost dat în folosință un bazin 
nou de înot, amenajat prin contribuția 
voluntară a localnicilor, eei mai mulți 
dintre ei tineri și doritori să practice 
acest frumos sport care este înotai. Ba
zinul are dimensiunile de 30x22 m.

Iosif MERȘEI — coresp.

Șl PLANURILE 

DE MĂSURI ADOPTATE 

GENEREAZĂ ENERGII

0 întrecere de aproape opt ore
A DESEMNAT ÎNVINGĂTORII EA SCRIMA

„SĂNĂTATEA" CÎMPULUNG 
MUSCEL OFERĂ... SĂNĂTATE!

Există fti orașul Cimpulung Muscel 
din județul Argeș o asociație sportivă 
numită . Țftaătatea". Cum o arată și. ti
tulatura, ea cuprlpde medicii și perso
nalul medical din localitate. în fruntea 
ei fiind, de peste 12 ani. doctorul Victor 
Popa. Prin toate acțiunile întreprinse, 
această asociație, sportiva este un pu
ternic. .. focar de sănătate. Se prac-

Amintind înaltul potențial sportiv 
de care dispune Clujul, nu putem 
omite 
pe care acest 
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului, numeroasele sarcini ce-i 
revin ea și aspirațiile legate 
mele său.

Responsabilități, sarcini și 
tii, pe care Clujul caută să 
reze, dînd astfel substanță i 
lă Hotărîrii de partid și 
strînd consecventă față de

multiplele responsabilități 
județ le are in dez-

ile-i hotărîri stabilite tn 
C.J.E.F.S. din 12 mai a.c.

Plenara

ACTIVITĂȚILOR DE MASĂ 
LOC PRIORITAR

de nu-

obliga
te ono- 

materia- 
demon- 
proprî-

re
ci

Cifrele înregistrate în anul de 
ferință. al raportului dovedesc 
activitatea de masă n-a constituit 
nicidecum o cenușăreasă a activi
tății de educație fizică si sport. 
Cei 120.000 de participant; la ex
cursii și drumeții, cele 388 de du-

nttnici cultural-sportive cu partici
parea numeroasă a cetățenilor la 
întreceri de trîntă, alergări, șah, te
nis dc masă, handbal, popice, volei, 
cei 42.000 de salariati din întreprin
deri și instituții mobilizați în cam
pionatele asociațiilor sportive, cele 
42.000 de prezențe la „Crosul tine
retului" si 38.000 la „Cupa tinere-

• DOMINARE NETĂ A ECHIPEI R.P. UNGARE

• DOAR DOI CONCURENȚI - PESTE 1000 DE 
PUNCTE • AZI, DOUĂ PROBE : DIMINEA

TĂ TIRUL, DUPĂ AMIAZĂ - NATAȚIA

Asaltul lui Dumitru 
Spîrlea cu Kubica (Ce
hoslovacia), cîștigat 

sportivul român

de

gat cu 11—5 în fața celor din R.F. 
Germania și au mai obținut scoruri 
favorabile în meciurile cu Polonia 
(12—4), Bulgaria (10—6). U.R.S.S. 
(11—5), România B (15—1), Româ
nia A (11—5) și Cehoslovacia (9—7). 
Comportări remarcabile, impresio- 
nînd mai ales prin constanță, au 

R.F. Germania

DUPĂ 12 ANI, „TROFEUL IUGOSLAVIA" REVINE LA BUCUREȘTI !

SELECȚIONATA DE HANDBAL A ROMÂNIEI A CTȘTIGAT 
DNA DINTRE CELE MAI MARI COMPETIȚII ALE ANULUI

• 120000 participant la 
excursii și drumeții;
• „Ziua sporturilor" în 15 
asociații;
• Acțiunea de învățarea 
înotului angrenează noi și 
noi grupe de copii;
O Școala și universitatea 
— detașamente de bază 
ale sportului de perfor
manță

• Gabr'el Kicsid golgeterul competiției • Surpriză In ultima etapă Ungiria invinge U. R. S. S. I

Proba de scrimă, a doua din ca
drul campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale României, 
desfășurată ieri, i-a supus pe cei 
35 de participanta la un extraordi
nar efort 
la ora 9 
cheiat în 
aproape 8 
cite 34 de 
mentului, pentru 24 de victorii s-au 
acordat 1 000 de puncte, o victorie 
în. plus sau în minus față de acest 
barem fiind notată cu 32 de puncte.

Un remarcabil succes a realizat 
ieri grupul de pentatloniști din

fizic și psihic. începută 
dimineața, proba s-a în- 
jurul orei 17, timp de 
ore concurenții susținînd 
asalturi. Conform regula-

R. P. Ungară, clasați pe primul loc 
atît pe echipe cit și la individual, 
cu rezultate deosebite. De altfel, 
doi dintre concurenții maghiari au 
depășit barema de 24 de victorii, 
realizînd punctaje peste 1 000. Este 
vorba de cîștigătorul probei, Laszlo 
Horvath și de Laszlo Kaizer, am
bii cu 27 de victorii — 1096 p. 
Unul din fruntașii probei de că
lărie, Kelemen Peter, a realizat 
un punctaj apropiat (22 victorii — 
936 p), iar cel de al patrulea com
ponent al echipei maghiare a fost 
notat cu 14 victorii — 690 p. Ast
fel că, formația R.P. Ungare ob
ține un punctaj excelent pe echipe 
— 3128 p —întrecînd cu aproape 
300 de puncte pe cea de a doua 
clasată, selecționata R. F. Germa
nia. Pentatloniștil unguri au cîști-

avut sportivii din 
și Franța.

Echipa primă a 
luat un start bun. 
ceputul întrecerii 
toare victorii, care 
bilanț final favorabil. Dar, treptat, 
sportivii români au dat vădite sem
ne de oboseală, doar Șpîrlea. cam
pionul țării, realizînd un punctaj 
bun. Mai slab decît ne-am fi aș
teptat, Marian Cosmescu (9 victorii 
— 530 p.).

Iată rezultatele probei de scrimă: 
individual : Kaizer și Horvath (am
bii Ungaria) 1 096 p, Thade 
(R.F.G.) 1 000 p, Spîrlea (România), 
Diki (U.R.S.S.), Gueguen (Franța), 
Frings (R.F.G.) toți cu 968 p : pe 
echipe : 
2 840 p, 
2 648 p, 
slovacia 
p. După două zile, pe echipe con
duce Ungaria cu 6 418 p (România 
A pe loqul 5 cu 5 536 p), iar la in
dividual Horvath cu 2196 p urmat 
de compatrioțli săi Kaizer 2186 p 
și Kelemen 2 036 p.

Azi, de la ora 9 tirul (Poligonul 
Tunari), iar de la ora 17 natația 
(bazinul Dinamo).

țării noastre a 
obținînd la în- 

cîteva promiță- 
întrezăreau un

R.F.G.
U.R.S.S.

Ceho-

Ungaria 3128 p, 
Franța 2 680 p. 
Bulgaria 2 498 p, 
2 478 p, România A 2 466

BELGRAD
BELGRAD, 2 (Agerpres).

cea de-a doua zi a competiției in
ternaționale de caiac-canoe, „Rega
ta Belgrad", sportivii români au cîș
tigat 4 probe : Ion Sevastian la 
canoe simplu 10 000 m — 51 :16. Ion 
Irimia la caiac simplu 10 000 m — 
46 :16,6, Markov și Nichitov la canoe 
dublu 10 000 m — 53 :41,1 și Zabara 
— Sidorenco la caiac dublu 10 000 
m — 42 :13.

în clasamentul final pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de R. F. 
Germania — 92 puncte, urmată 
România — 62 p., Iugoslavia — 
p„ Finlanda — 19 p., Italia 16 
Bulgaria — 15 p., Olanda 13 
Cuba — 3 p.

încercările 
legătură cu 
români, participantă 
XIII-a ediție a „Trofeului Iugoslavia" 
au fost, din nou, infructuoase. Luni 
dimineața jucătorii români părăsiseră 
mica localitate Oteșevo. situată în 
apropierea orașului Bitolia, care a 
găzduit întrecerile acestui mare tur
neu international de handbal, de fapt 
cea mai prestigioasă întrecere de a- 
cest gen postolimpieă. Ei porniseră 
spre tară, unde sînt așteptați să so
sească. probabil, în cursul acestei di
mineți.

în schimb, prin amabilitatea colegi
lor de la ziarele de specialitate din 
Iugoslavia, sîntem astăzi în măsură 
să furnizăm cititorilor o serie de alte 
amănunte interesante legate de dis
putarea ultimei etape a acestei mari 
competiții. Nici acest ultim act al în-

noastre de a intra în 
delegația handbaliștilor 

la cea de a

presei iugoslave
scutit de surprize, 
dintre ele fiind 

meciul Ungaria — 
Ia sfîrșitul căruia jucătorii 
socotiți pe bună dreptate

• Comentariile 
trecerii nu a fost 
cea mai copioasă 
consemnată în 
U.R.S.S., 
sovietici, . . ............
protagoniștii turneului, au fost învinși. 
La capătul unei dispute foarte rapi
de, victoria a revenit selecționatei 
maghiare cu scorul de 24—19 
în celălalt joc premergător 
formația R. D. Germane a 
prima sa victorie, 
Suediei cu 19—16

Apoi a urmat 
în care se aflau 
zentativele României si Iugoslaviei, 
prima șansă fiind, desigur, de partea 
echipei gazdă. Și aceasta pentru că 
jucătorii iugoslavi au dominat autori - 
tar în ultima vreme plutonul celor 
mai bune formații masculine de hand
bal, cîștigind titlul de campioni olim •

(17-11). 
finalei, 
realizat 
echipaîntrecînd

(9—9).
întîlnirea decisivă, 
față-n față repre-

pici. Mai mult decît atît. Ei au învins 
în ultima perioadă de timp cu regu
laritate selecționata României (no
iembrie 1971, in „Cupa Mondială" : 
17—15 ; martie, 1972 la „Trofeul 
Carpați" : 17—15 ; iunie 1972. la „Tro
feul Iugoslavia" : 22—19 și august 
1972 la J.O. : 14—13), întrunind, deci, 
sufragiile tuturor specialiștilor. Dar 
pronosticurile au fost răsturnate. Do
vedind o deosebită putere de luptă, 
o remarcabilă disciplină tactică — e- 
videntă cu deosebire în apărare — și 
o ambiție demnă de toată lauda, se
lecționata României a cîștigat jocul 
final cu scorul de 13—12 (8—8).

Arbitrii Jak Radii si Paul Ovdal. 
ambii din Danemarca, au condus în

sate", edițiile de vară și 
4800 de fete atrase în 
puse sub genericul 

„Cupa Femina" exprimă, evident, o 
anumită efervescență manifestată, 
anul trecut, în acest important sec
tor al vieții sociale.

„Cu toate acestea, activitatea de 
masă s-a desfășurat uneori, în ano
nimat, ' ■ -
pâri 
C.J.E.F.S. _____ ___
atribuții, dar mai ales de 
cluburi și asociații, 
s-au manifestat atît Pe planul 
pagandistic, 
nizării, lăsind 
importante 
nostru" — 
oferind totodată eîteva dintre 
cu care să poată fi desclr.se 
compartimente și răscolite 
gii. Iar rezultatele nu 
mult așteptate.

tului de la 
iarnă» cele 
competițiile

datorită insuficientei preocu- 
manifestată atît de către 

și celelalte organisme cu 
către 

Neajunsurile 
pro- 

cît și pe cel al orga- 
1 astfel necxplorate 
resurse ale județului 

concluziona raportul, 
cheile 

noi 
ener- 
lăsat

noi
S-au

Nușa DEMIAN
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Astăzi,
„23

la

pe stadionul
August",
ora 19,30

CONSTRUCTORUL GALATI Sl
77

CHIMIA RM. VÎLCEA

Constantin MACOVEI

ROMANEȘTI
IN „REGATA

au infirmat scepticismul
• Iubitorii fotbalului nu trebuie

4 VICTORII

Momentul de încheiere al fazei din care Chimia Rm. Vîlcea a deschis scorul în prima finală: Șutru trimite balonul in plasă, cu toată opoziția funda- 
ftilui advers, Aslă-searg ne reintilnim — pe stadionul „23 August» — cu vrednicele formații din Rm Vîlcea și Ga.lațî. Foto . Dragoș NEAGU

z
« Duminică finalistele • Gazonul, o invitație

pi ardă disputa dintre

7»CUPEI ROMÂNIEIti
la un fotbal de

revelațiile sezonului
calitate

Ne-am temut, mărturisim, am 
fost, poate, chiar, sceptici după se
mifinale în ceea ce privește per
spectivele pentru duminică.

Dar iată că — fericită și. rapidă 
infirmare — absența divizionarelor 
A de pe scena ultimului act al 
„Cupei României" a trecut aproape 
neobservată. într-atit de reușită a 
a fost inedita finală. într-atit de 
gustată. în tribune și în fața mi
cului ecran, a fost această dispută 
care a opus două echipe provinciale. 
CONSTRUCTORUL GALAȚI si 
CHIMIA RM. VÎLCEA, ambele lip
site de „carte de vizită".

Mai multe elemente de joc au con
curat la reușita finalei :

— o bună organizare a ansam
blurilor ;

— remarcabile 
co-tactice, la cei 
jucători ;

— un ritm dc

— o admirabilă demonstrație d«

După odihna totală din cursul 
dimineții, atît Constructorul Ga
lați, cit și Chimia Rm. Vîlcea au 
efectuat ieri după-amiază antre
namente ușoare, de relaxare.

In linii mari, cei doi antrenori; 
vor menține și pentru astăzi 
echipele cu care au început jocul 
în prima finală.

Un singur semn de întrebare 
vizează postul de extremă dreap
tă în formația antrenorului Va~ 
sile Luban care intenționează să-J 
folosească, din primul minut, pe 
Cristescu în locul lui Ghica.

Dar iată cele două formații : 
CONSTRUCTORUL : ȘERBA-

NOIU — BOȚEA, OLTEANU. PO 
DET, PETREA — PLOEȘTEANU. 
CERN EGA, IONITA — CRlSTES- 
CU (GHICA), V O CHIN, MANTA.

CHIMIA RM. VÎLCEA : STANA 
— BURLACU. CIOBANU, PIN TI - 
LIE, PETRICA — HAIDU, DONO- 
SE. IONESCU — ȘUTRU, GOJ- 
GARU. IORDACHE.

Meciul va începe 
și va fi condus de 
colae Petriceanu. El 
la tușă de Constantin Nicuîescu 
și Constantin Dinulescu.

la ora 19.33 
arbitrul Ni
va fi ajutat

cunoștințe lehni- 
mai mulți dintre

joc ridicat;

vjință, din partea ambelor comba
tante, de a ridica întrecerea lor la 
nivelul importantului eveniment al

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

desclr.se
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TENIS LA TEMPERATURA
PRIETENIEI

Fructuos schimb de experiență intre jucătorii chinezi și români
De șase zile, dimineața și după- 

amiaza, pe terenurile din marginea 
Someșului, se joacă intens tenis, ig- 
norîndu-se canicula care a pus stă- 
pînire pe oraș. Tn fața fileului spor
tivii loturilor din Republica Popu
lară Chineză — care, după cum am 
mai anunțat, ne vizitează țara la in
vitația Federației române de tenis — 
și cei ai selecționatei Clujului. Tri
bunele sînt permanent populate. A- 
ceste întîlniri prietenești oferă jocuri 
dinamice, disputate cu ardoare și 
punctate cu» numeroase suspansuri.

„Sînt zile foarte plăcute și deose
bit de utile pentru noi — ne mărtu
risește Sen Cia-Iin. secretar general 
al Federației sporturilor din R. P. 
Chineză, regiunea Șaniiai, conducăto
rul delegației oaspe. Sportivii clujeni 
manifestă o mare prietenie față de 
noi și ne-au dezvăluit mul ie din „tai
nele” tenisului. De altfel, noi am ve
nit în România să învățăm din ex
periența și cunoștințele sportivilor și 
antrenorilor dumneavoastră. Iar ia 
Cluj— una dintre etapele de lucru 
din turneul programat în țara dum
neavoastră — am deprins cîteva e- 
lemente esențiale privind serviciul și 
ne-am îmbogățit bagajul tactic”.

— Eu las la Cluj mai multe prie
tene bune — ne spune mezina lotu
lui — Kun Cin-cin, o speranță care, 
astăzi, măsoară doar înălțimea... ra
chetei. La Șanhai, orașul unde tră
iesc, învăț și fac sport, o să-mi a- 
i țintesc totdeauna cu plăcere de ele 
și o să-mi facă mare bucurie să le 
revăd.

Aș3 cum

Ci Fen-ti 
reîntîlni

fete din lot, 
bucuria de a 
mance în compania cărora a jucat în 
1965, cu ocazia unor turnee desfășu
rate la Mamaia și Hunedoara, sau 
cum Mei Fu-ci, unul dintre cei doi 
antrenori ai băieților, are ocazia să-l 
revadă pe Bosch cu care s-a între
cut, în 1959, la Sibiu.

Reîntîiniri ce reîmprospătează a- 
mintirl, sudează prietenii și facilitea
ză utile schimburi de experiență. 
Ocazii excelente pentru colocvii ami
cale, recomandări sincere, sublinieri 
prietenești. „Din 1965, cînd am avut 
primul contact cu tenisul românesc 
și pînă astăzi, cînd îl văd din nou 
la sine acasă, el a crescut apreciabil 
in valoare și, am certitudinea, a cu
prins o arie geografică foarte întin
să, —' apreciază Ci Fen-ti, Este un 
lucru ce cred că se datorează atît in
teresului susținut, manifestat față de 
această disciplină, ca și curentului de 
cnMUlație stirnit de acea mare rache
tă pe care o aveți : Ilie Năstase, te- 
nismanul pe care am avut plăcerea 

văd jucînd. Vreau să cred că
va

are, acum, 
colegele ro-

să-l _
aceeași frumoasă dezvoltare o 
avea și tenisul din țara mea*'.

Un. lucru pe care-1 dorim sincer, 
cum sincer dorim ca înti-lnirile ami
cale dintre tenismenii celor două țări 
să primească caracter de permanentă.primească caracter de permanență.

Nușa MUSCELEANU

SPORTIVI ROMÂNI

Vasile lorga se află pe punctul de a finaliza tușul in
(R.F.G.). In final, luptătorul

LA O SĂPTĂMÎNĂ DUPĂ CE AU

meciul cu dublul campion european 
român a obținut victoria la puncte.

CUCERIT „

Adolf Seger

CUPA ȚĂRILOR LATINE"

LUPTĂTORII DE LA „LIBERE» AU AVUT COMPORTĂRI
FOARTE BUNE SI LA TURNEUL DE LA BUCUREȘTI

BASCHET De mîine, pînă dumi
nică se dispută, la Piatra Neamț și la 
Ploiești, turneele finale ale criteriilor 
naționale pentru juniori și junioarp. In 
primul oraș se vor întrece echipele mas
culine Șc. sp. Buzău (antrenor C. Co
man și T. Voicu). Farul (Em. Rădu- 
canu), Șc. sp. 1 Constanța (H. Mărți
șor), Șc. sp. Botoșani (M. Weiser), Șc. 
sp. Cluj (V. Mureșan). Șc. sp. Bistrița 
(G. Gubesch), Lie. 35 București (M. Ri- 
zea), Dinamo București (T. Giurcules- 
cu), iar în al doilea formațiile feminine 
■Lie. „Bolyai" Tg. Mureș (G. Fiilldp), 
Șc. sp. Constanța (Maria Popovici), șc. 
sp. Ploiești (G. Năstase). Șc. sp. Fetești 
(St. Străluciuc), Crișul (Fl. Andor), Lie. 
35 (St. Dinescu) și Șc. sp. 2 București 
(C. Dinescu).

In clasamentul general pe primele ireî 
locuri sînt C. Voiculescu 57 p; I. Bobil- 
neanu 56 p; I. Marinescu 46 p.

antrenoarea celor opt

Vun Lian-tso, campionul ele dublu 
ui țării sale, in timpul antrenamen

telor de la Cluj.
Foto : Andrei LUCA

LA CONCURSUL INTERNATIONAL
DE LA LODZ (Polonia)

aceasta, la Lodz (Polo- 
un concurs internațional 
întreceri vor lua parte

Săptămtnă 
nîa), are ioc 
de tenis. La 
și cinci sportivi români : Constantin 
Popovici, Dan Nemeș, Valeria Balaj, 
Elena Trifu și Adriana Caraiosifoglu, 
asistați dc ’ antrenorul Constantin 
Chivaru.

9
în numărul nostru de ieri, ne-am ocu

pat de in treceri lb la stil Clasic din ca
drul turneului internațional de lupte al 
României. Acum ne propunem să facem 
o scurtă trecere în revistă a confruntă
rilor sportivilor de lâ >,libfereM..

Fără îndoiala, concursul încheiat sîm- 
bătă în sală de atletism „23 August“ a 
constituit pentru reprezentanții noștri 
la lupte libere un mare succes, patru 
dintre șpbrtlvil români au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului de pre
miere : Petre Corn an (cât. 62 kg), va
sile lorga (cât. 82 kg), Enache Panaite 
(cat. 100 kg) și Ladislau Simon (oat.

CICLISM Juniorii au participat simbătă și 
duminică la cea de a V-a etapă a com
petiției dotate cu „Cupa orașelor". Găz
duite de data aceasta de orașul Tg. Mu
reș, disputele juniorilor &u avut Joc in 
prima zi pe șoseaua Tg. Mureș — Sîn- 
giorgiu de Pădure pe distanțe dTTeren- 
țiate : 33 km pentru juniori mici și 69 
km pentru juniori mari. La juniori 
mici. în proba de șosea, victoria a re
venit lui St. Peteofy (Mureșul), cu tim
pul de 58:17 — medie orară 33.223 km. 
Pe locurile următoare s-au clasat : P. 
Constantin (Brașov), 58:2-3, M. Valentin 
(București) 58:27 ele. La juniori mari, 
primul loc 1-a ocupat T. covaci (Cluj) 
care, cu timpul de ih 42:19 a realizat 
media orară de 35.674 km. Covaci a fost 
urmat de A. Ciobanu (Ploiești) lh 42:24, 
C. Vizitiu (Brăila) lh 42:29 ele. în ziua 
a doua a competiției a avut loc con
cursul pe circuit. De astă dată 
s-a alergat cu viteză mai mare, juniorii 
mari reușind chiar să realizeze, pe cei 
30 km parcurși, 43,130 km/h. lată cla
samentele curselor : juniori mari — 1. 
G. Marton (Cluj) 41:29, 2. N. State (Plo
iești) ‘ * - -------------
41:39. 
orară 
rești) 
Z.

ÎNOT. Pe lacul Siutghiol din Ma
maia au luat sfîrșit întrecerile campio
natului național de mare fond, compe
tiție dotată cu „Cupa Ovidiu". Ca și la 
edițiile precedente, înotătorii mureșeni 
au 'dominat cursele, cîștigînd atît la bă
ieți, prin „veteranul" Dionisie Naghi, 
cît și la fete, prin Edith Varga, Rezul
tatele tehnice finale : MASCULIN : 1.
Dionisie Naghi (Mureșul) 2h 04:53, 2.
Attila Petele! (Mureșul) 2h 15:37, 3. Ște
fan Meder (Șc. sp. Tg. Mureș) 2h 17:34; 
FEMININ : 1. Edith Varga (Mureșul) ih 
54:14. 2. Liadore Covaci (Gaz Metan Me
diaș) lh 58:28, 3. .. .................
Tg. Mureș) 2h 00:29. Pe echipe : 
șui locul I la masculin și Gaz 
Mediaș locul I la feminin.

Erika Bokor (Șc. sP.
Mure-
Metan

POLO în urma partidelor ' din 
a Vl-a a campionatului național 
B) echipa bucureșteană
continuă să conducă
1. C.S. Școlarul
2. Vagonul Arad
3. Crișul Oradea
4. Ind. linii Tim.
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Olimpia Oradea

AU început întrecerile pentru
CAMPIONATUL NATIONAL DE TENIS AL COPIILOR

CLUJ, 3 (prin telefon). Pe 12 te- 
renuri din parcul central al orașu
lui și din, parcul Babeș au început, 
luni, întrecerile de tenis pentru cam
pionatul național al copiilor. Este de 
remarcai faptul că la ediția din a- 
cest an sînt prezenți tenismeni din 
orașe „fără istorie” în sportul alb : 
Focșani, Moreni, Bocșa, precum și 
din ' localități unde tenisul era, pinâ 
de curlnd, practicat de un 
mai restrîns de 
pina, Bușteni, 
Mare.

La categoria 
fost desemnați 
alții, F. Segărceanu (Dinamo Buc.), 
A. Mirza, C. Vlad și L. Blaga (toți 
de la Cutezătorii București), T. Ist
van (Școala sportivă Sf. Gheorghe), 
C. Olteanu (Cîmpia Turzii). La ace
eași categoric de vîrstă a fetelor, fa-

număr 
tineri și copii : Cîm- 
Gheorghieni, Baia

11—12 ani (băieți) au 
ca lavoriți, printre

IN CIUDA ACTUALULUI SAU NIVEL NESATISEACĂTOR

CICLISMUL NOSTRU DE PISTĂ
ARE TOTUȘI DESTULE

POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE!
„CUPA ZIARULUI SPORTUL” dis

putată vineri, simbătă și duminică 
in Capitală (avînd la start cicliști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria 
și România), a constituit unul din 
momentele de vîrf ale activității 
noastre pe velodrom în acest sezon. 
Beneficiind de prezența unor sportivi 
de valoare, cu multă experiență in 
activitatea internațională (bulgarii 
Dimo Anghelov și Boris Mladenov, 
maghiarul Istvan Sziir ș.a.), de o 
formație sudată, omogenă, de valoa
re, la urmărire pe echipe (a Ceho
slovaciei), cicliștii români — spe
cialiști ai pistei — au putut să-și ve
rifice potențialul, să dovedească pu
terea de luptă, talentul lor. A fost 
an test interesant care ne-a dat posi
bilitatea să tragem unele concluzii.

Așa cum ne așteptam, fiind aproa
pe ignorați, sprijiniți numai cu oca
zia unor întreceri internaționale (și 
atunci cu zgîrcenie) specialiștii noștri 
în velodrom n-au progresat. Majori
tatea fruntașilor obțin rezultate me
diocre (dacă le comparăm cu cele ce 
se realizează peste hotare), iar cei
lalți chiar sub acest plafon. Echipa 
de urmărire (fiindcă ne vom referi 
în special la probele olimpice) este 
alcătuită din oameni cu forță și 
pregătire diferențiate, nu a lucrat su
ficient împreună pentru omogenizare, 
pentru perfecționarea schimburilor 
la trenă. In consecință, rezultatele ci 
sint necompetitive. La urmărire in
dividuală, situația este aproximativ 
asemănătoare. Se cunoaște, chiar de 
la prima vedere, că oamenii intro
duși în formație nu s-au specializat 
in această probă, că o aleargă nu
mai atunci cînd li sc cere. Chiar și 
performanțele de la 1 000 m cu start 
de pe loc și viteză indică un progres 
încă nesatisfăcător. Așadar, în gene
ral, valoarea ciclismului nostru de 
pistă — l.a ora actuală — este sub 
nivelul exigențelor internaționale.

Competiția dotată cu „CUPA ZIA
RULUI SPORTUL” a demonstrat 
insă că velodromul românesc poate 
nutri speranțe. Ele se leagă de cîțiva 
sportivi de un real talent. Dintre, a- 
cestia se detașează trei ! ANTON 
NEAGOE (20 de ani), un fel de șef 
de promoție, AURELIAN VULCU 
(21 de ani) și ATILA TELEGDY (18 
ani). Anton Neagoe ne-a impresionat 
la 1 000 m cu start de pe loc și la 
viteză. El a realizat 1:10,8 în proba 
de l km și a cîștigat cu dezinvoltu
ră, în maniera unui sprinter cu ex
periență, viteza. Sint performanțe 
care indică cu precizie un talent de 
seamă. La 1 km el a avut o primă 
parte de-a dreptul extraordinară 
(mai buna decît a lui Dimo Ang> '- 
lo.v !), dar — firește, din lipsa unei 
pregătiri speciale — a terminat mai 
slab. La viteză dovedește o abilitate, 
un simț al cursei, o spontaneitate 
proprie marilor campioni. El este a- 
cum la momentul cînd trebuie să ri
dice brusc ștacheta pretențiilor, să-și 
susțină aspirațiile printr-o pregătire 
în care — în afara volumului și a 
intensității — se pune problema unei 
mari fineți. a șlefuirii talentului cu 
migala și îndemînarea maeștrilor di
amantului. Sigur, de mare importan
ți este și modul în care i se alcătu
iește progrg2)uj Qț^țynțărilor inter-

ne și internaționale, dozajul în dis
putele cu așii acestor probe. Propu
nem federației de specialitate să se 
îngrijească de acest sportiv, cu toată 
responsabilitatea, să-i creeze condi
țiile necesare pentru o evoluție Ia 
nivelul talentului său. Opinăm ast
fel întrucît prevedem în Anton Nea
goe un potențial concurent la Olim
piada de la Montreal, un om care ar 
putea obține acolo cea mai bună per
formanță olimpică a sportului cu pe
dale românesc. Așadar, atenție !

La vîrstă de 18 ani, clujeanul 
Atila Tclegdy — cu numai două săp- 
tămîni de pregătire pe velodrom și 
în prima sa evoluție în această pro
bă ! — realizează la 1 000 m cu start 
de pe loc 1:13,0. Un veritabil mira
col, un indiciu de netăgăduit că ne 
alfăm în fața unui talent remarcabil. 
Ca și în cazul lui Anton Neagoe, și 
în cel al lui Atila Telegdy este ne
cesar să se procedeze cu multă gri
jă. O perioadă de pregătire intensă, 
o nouă evoluție în această probă ne 
vor putea spune dacă Telegdy este 
intr-adevăr „făcut” pentru, mia de 
metri contracronometrului, dacă el 
are șanse certe de progres rapid. 
Oricum, există acum trei speranțe 
în această probă (Anton Neagoe, Ște
fan Laibner, Atila Telegdy) și din a- 
ceastă formație nu se poate să nu 
iasă la suprafață un performer de 
clasă. Totul depinde de modul cum 
se va proceda în continuare. Cuvîn- 
tul îl au cluburile, antrenorii, fede
rația.

în sfîrșit, un alt ciclist care ne-a 
impresionat plăcut este Aurelian 
Vulcu. EI pare făcut pentru proba 
de viteză și poate că trebuie insistat 
pentru verificarea lui. Se știe însă 
că este vorba de cea mai grea probă 
din ciclismul de pistă, dificultatea 
constînd că, pe lingă talent și pre
gătire, este nevoie de o mare ex
periență competițională, de un simț 
tactic rafinat. Or, la programul nos
tru competițional, care este atît de 
redus, la lipsa de posibilități de ve
rificare în compania așilor vitezei 
este foarte greu de anticipat că Au-

Szbke (Dinamo
Popescu (C.ute-

vorite sînt Gabriela 
București), Cozmina 
zătorii),’ Suzana Silaghi (Dinamo Bra
șov), Stanca Nicula (Politehnica 
Cluj), Iulia Moldovan (Sănătatea 
Oradea).

Luni, pe o vreme ploioasă și rece 
au avut loc meciurile din primul tur. 
Iată și cîteva rezultate înregistrate : 
8—10 ani (băieți) S. Vlădescu (Cute- 
zătorii) — N. Mihai (Metalurgistul 
Cugir) 6—3, 6—4, R. Klug (Dinamo 
Bv.) — D. Lepădatu (Șc. sp. Bacău) 
6—0, 6—1, L. Donișan (Politehnica 
Cluj) — D. Voicu (Constructorul Bră
ila) 6—0, 6—1 ; categ. 11—12 ani (bă
ieți) : C. Donișan (Poli. Cluj) — A. 
Luca (U.T.A.) 6—1, 6—0, D. Antones
cu (Dinamo Buc.) — E. Craiciuc 
(Cutfez.) 6—0, 6—0.

100 kg), performanța acestor luptători 
este cu atît mai lăudabilă cu cît ea a 
fost' realizată în compania unor adver
sari de certă valoare, de talia celor din 
Iran. Turcia. R.D. Germană și Cuba, 
în urma unor meciuri deosebit de Spec
taculoase. în special, P. coman și V. 
lorga, prin maniera în care și-au apărat 
șansele in fața unor reputați adversari, 
merită toate laudele. Alături de ei. îl 
putem cita și pe Petre Cearnâu (cat. 
52 kg), care numai datorită unor erori 
de arbitraj n-a putut să încheie victo
rios întrecerea cu valoroșii parteneri ca 
turcul Aii Alan Riza (campion mondial 
în anul 1970). iranienii Dariush Vaezi 
și Ghadîr Nokhodchi sau polonezul An
dre j Kudelski.

Cele patru locuri T și tot atîtea po
ziții secunde (realizate de Ion Arapu, 
Petre Cearnău. Gheorghe Dobră- 
nei și Tănase Pancă) vin să confirme 
succesul din ..Cupa , țărilor latine", cu 
o săptămînă înaintea confruntărilor de 
la București. Aceste două frumoase com
portări ale luptătorilor de l a libere, (an
trenați de Ion Crîsnic, Ion Bătrîn și Ion 
Mureșan) demonstrează faptul că ei au 
atins acum cea mai ’ * “
ti vă.

Petre Coman. deși 
cu patru puncte de 
descalificat împreună — _ ---------
Ramos), a obținut în continuare cinci 
victorii consecutive, clasindu-se pe pri
mul loc. Printre învinșii săi’ se află tur
cul Mehmet Sari, medaliat cu „argint" 
la ultima ediție a C.E. și polonezul Zdis- 
lav Stolarski, participant la turneul 
olimpic de la Munchen.

în concurs, alături de încă 12 adver
sari. dintre care unii de recunoscută 
valoare pe plan internațional, medalia
tul cu ..bronz” la J.O., Vasile lorga și-a 
reconfirmat valoarea. El i-a învins pe 
trei dintre cei mai valoroși sportivi ai 
acestei categorii : Adolf Seger (R.F.G.), 
campion european la ultimele două edi
ții. Wolfgang Nitschke (R.D.G.), meda
liat cu „argint" și „bronz" la C.E. și pe 
turcul Mehmet Uzun. locul 4 la C.M. 
din 1971. Apreciind așa cum se cuvine 
succesul său. este totuși momentul să 
amintim o greșeală tactică inadmisibilă 
pentru un ~
periență.
scump pe 
finală cu 
noastre a __ . -
clarat învins prin tuș. ca urmare a fap
tului că încetase să mfu Ivbt-e înainte 
ca fluierul arbitrului să fi anunțat în
treruperea meciului.

Ce.hilțî doi sportiv; 
terminat victorioși (Enache Pariaitc. 
Ladislau Simon) sînt tineri care au con 
firmei speranțele 
Aminaoi au avut 
puternici. în fața 
capătă o valoare

bună formă spor-

a pornit din start 
penalizare (a fost 
cu cubanezul Jose

luptător cu o asemenea ex- 
greșeală. ce era să-l coste 
sportivul român. în partida 

Seger, reprezentantul țării 
fost .pe punctul de a fi. de-

iomâni care au
Și

tehnicienilor noștri, 
de înfruntat adversari 
cărora succesul lor 
mal mare.

Așa cum aminteam mai sus. alți pa
tru luptători români s-au clasat p- 
locurile secunde la categoriile lor. Ion 
Arapu (cat. 48 kg) nu putea emite pre
tenții să-l întreacă pe iranianul Eslami 
Aliasghar, cel care pentru turneul de ia 
București a fost preferat lui Ebrahim 
Javâdpur, campionul mondial al ultime
lor trei ediții. De fapt. Aliasghar și-a 
învins toți adversarii numai înainte de 
limită. La cat. 52 kg. Petre Cearnău s-a 
comportat excelent și, deși în vîrstă de 
.30 de ani. modul său exemplar de viață 
și seriozitatea în pregătire îl ajută șă 
fie mereu în primul plait la categoria 
sa. ceilalți doi tineri reprezentanți ai 
țării noastre care s-au clasat pe locul 
2. Gheorghe Dobrănel (cat. 57 kg) și 
Tănase Pancă (cat. 74 kg) au făcut to
tul pentru a-șl justifica selecția, dar ei 
nu puteau depăși adversari mult mai 
bine cotați decît ei, că Mohsen Farah- 
vasâh și Mansur Barzegar (amlndoi din 
Iran), ultimul clasat pe locul 5 la J.°- 
Succesul lor este demn de apreciat, cu 
atît mai mult cu cît alți sportivi cu jus
tificate pretenții la victoriile finale au 
ocupat poziții inferioare, așa cum a 
fost cazul vicecampionului mondial al 
categoriei 74 kg, românul Ludovic Am- 
brus. .

O frumoasă comportare a avut și Ste- 
Jian Morcov, (clasat pe locul 3). la cat. 
100 kg, înaintea turcului Mehmet Guklu 
și a cubanezului Barbaro Morgan (lo
cul 5 Ia J.O.).

Este îmbucurător faptul că și alți ti
neri luptători introduși în competiție au 
reușit să evolueze la nivelul valoric ri
dicat al întrecerilor, mulți dintre ei cla
sindu-se pe locuri fruritașe. Dintre a“ 
ceștia se cuvine să-i amintim pe Aurel 
Neagu și Petre Brindușan (cat. 48 kg). 
Grigore Condrat (cat. 57 kg). Petroniu 
Androne (cat. 63 kg), Vasile Țîgănaș 
(cat. 82 kg) și Traian Stoian (cat. 90 kg), 
care au evidențiat faptul că luptele li
bere din țara noastră dispun încă de 
destule rezerve.

Am consemnat cu plăcere rezultatele 
foarte bune ale sportivilor noștri de la 
libere, dar în același timp trebuie sa 
facem mențiunea că pentru deplina lor 
afirmare pe plan mondial, ei mai au de 
parcurs un drum destul de lung. Tre
buie să se pregătească în continuare cu 
toată seriozitatea, să-și perfecționeze 
tehnica specifică, deoarece la C.M. de 
la Teheran; vor trebui.-să facă față uP^r 
dispute' -rftult mai dificile. Acolp,, m 
afafo':sportivilor iranieni.1 turci sau cu
banezi care au fost preferii la Bucu
rești, un rol important hi .lupta* pentru 
pozițiile fruntașe îl vor avea și luptă
torii sovietici, bulgari, americani, sau 
japonezi, a căror valoare este unanim 
recunoscută.

pe

Mihai TRANCĂ 
Costin CHIRIAC

41:34.' 3. “st. Popescu (București) 
Juniori mici —- 15 km — medie 
39,502 km. 1. T. Sirbu (Bucu- 
22:32. 2. I. Lazăr (Cluj) 22:37, "

Simo (Timișoara) 22:42. 
general după etapa a V-a : 
— L. A. Ciobanu (Ploiești) 
Vizitiu (Brăila) 189 p, 3. 
(Cluj) 183 p. Juniori mici : 
(București) 237 p. 2. St. Peteofy (Mure
șul) 201 p, 3. Z. Simo (Timișoara) 190 p.

3.
Clasamentul 
juniori mari 
224 p. 2., C. 
T. Covaci 
1. P. Sîrbu

POPICE Arena Rulmentul din Brașov 
a găzduit ultimul act al campionatului 
de calificare. La întrecerile decisive pen
tru promovarea în prima divizie femi
nină a țării (seria Nord) au participat 
6 echipe, care și-au disputat întâietatea 
tur-retur, contra scor, prin adițiune de 
puncte.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Dermagant 
Tg. Mureș 12 p. 2. C.F.R. Tg. Mureș 
9 p, 3. Carpați Mîrșa 8 p, 4. I.C. Oradea 
6 p. 5. Voința Baia Mare 4 p, 6. Voința 
Blaj 3 p. Primele două echipe vor acti
va in viitorul campionat divizionar. 
• Un baraj masculin s-a desfășurat, timp 
de două zile. în sala Neptun din Man
galia Nord. Jocurile au fost dominate 
de popicarii ploieșteni, care au reușit 
frumoasa performanță de a ocupa cele 
două locuri vacante in seria Sud.

IATĂ CUM ARATA CLASAMENTUL 
FINAL : 1. Rafinăria Teleăjen 10 p. 2- 
Dacia Ploiești 9 p, 3. Constructorul Con
stanta 9 p („betaveraj" mai slab). 4. 
Voința Giurgiu 8 p, 5. Nicolina lași 3 p, 
6. Frigul București 3 p. ® Pentru seria 
Nord s-au întîlnit, pe arena Rafinăriei 
Teleăjen din Ploiești, șase echipe mas
culine. La capătul unor dispute aprige, 
dreptul de participare în campionatul 
divizionar l-au cucerit formațiile Mi- 
naur B. Mare cu 12 p, și Industria sîr- 
mei C. Turzii cu 9 p. Urmează în clasa
ment Progresul Timișoara cu 7 p. Teba 
Arad 6 p, Voința Aiud 5 p, și Flacăra 
Brașov 3 p.

MOTOCICI.ISM. Ion BObîlneaiiu în
vins la Sibiu I Cea de a V-a etapă a 
campionatului republican de dirt-track 
desfășurată la Sibiu se anunța intere
santă în mod special prin lupta pentru 
primul loc, anunțată încă de la începu
tul acestei întreceri între I. Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) și C. Voiculescu (Metalul 
București). Pînă la manșa a 17-a cei 
doi s-au aflat la egalitate de puncte 
cînd. — împreună cu Sora și Marinescu 
— si-aU disputat runda decisivă. Cu un 
sprint final puternic Voiculescu a trecut 

, . prmruL linia de sosire, urmat de Mari- 
timp ce Bqbilneanu a ocupat 

•în' .ăc^eastă manșă locul III. CLASAMEN
TUL Etapei : 1. cornel voiculescu 15

tuL linia de sosire, urmat de Mari- 
■.\£ 5n timp ce Bpbîlneanu a ocupat 
de Ăsta manșă locul III. CLĂSAMEN- 
"IfTAPEI : 1. Cornel Voiculescu 15 

3. I. Marinescu (Metalul Bucu
rești) j3 p: 3. I. Bobîlneanu 13 p: 4. N. 
Rîureanu (Voința Sibiu) 12 p; 5, Gh. 
Sora (Metalul Buc.) 1J p; 6. Al. Dalcu 
(Vagonul Arad) 11 p; 7. I. Țichimdelean 
(Voința Sibiu) 9 p; 8. I. loniță (Meta
lul Bue.) 7 p; 9. Al. Pis (Voința Sibiu) 
6 p; 10. A. Demian (Voința Sibiu) 6 p.

ANTON NEAGOE

relian Vulcu se va putea realiza in
tr-un timp foarte scurt. Se impune, 
deci, răbdare, o muncă asiduă, un 
plus de voință pentru exploatarea la 
maximum a posibilităților oferite -de 
fiecare competiție. Și, poate...

Ar fi, desigur, greșit să spunem 
că doar sportivii amintiți alcătuiesc 
ciclismul nostru de pistă. Antrenorii 
Iulian Gociman și Mircea Miliăilescu 
— harnici, neobosiți — muncesc con
tinuu pentru ca pista să aibă un nu
măr tot mai marc de concurenți. Unii 
dintre ci — Flnrian Negoescu, Ștefan 
Laibner, George Negoescu, Paul Soa
re ș.a. — contribuie, prin activitatea 
lor, prin eforturile pe care le depun 
în pregătire și în evoluții, prin re
zultatele lor la menținerea pe „linia 
de plutire" a velodromului nostru, 
îi dau pur și simplu viață. Merită, 
deci, din plin stima și prețuirea noas
tră. Poate că oricît de sprijiniți ar 
fi, n-ar ajunge — totuși — să mai 
realizeze performanțe senzaționale. Ar 
fi însă posibil să contribuie la crește
rea clasei ciclismului românesc de 
pistă, la atragerea unor noi contin
gente de tineri, la progresul gene
ral al acestei ramuri a sportului cu 
pedale. Și n-ar fi puțin.

Ciclismul de pistă, repetăm, are 
un nivel general mediocru. Și dacă 
a rezistat atiția ani, ar fi drept ca 
acum să i se dea o mină de ajutor, 
să fie pus la încercare. în ceea ce 
îi privește pe cei trei pistarzi, cele 
trei talente autentice, cu mari pers- 
pectiye* devine o obligație a federa
ției de specialitate și a cluburilor să 
le asigure posibilitatea de a-și mate
rializa potențialul ridicat.

Hristachâ NAUM

„TROFEUL IUGOSLAVIA" REVINE
(Urmare din pag. 1)

fața a peste 7 000 de spectatori forma
țiile i

ROMÂNIA : Penu — Kicsid (4), 
Gațu (3), Lieu (1), Dan Marin. Voina 
(2), Birtalan (3), Cosma, Stef, Stockl, 
Capră.

IUGOSLAVIA ! Arsianagici — 
Pribanici. Lavrnici (1), Mișkovici (1). 
Horvat (1), Pokrajac (5), Bugarski (1), 
Miljak (1), Fajfrici, Dragun (2), Sera- 
drusici.

în felul acesta, reprezentativa Ro
mâniei cîștigă după 12 ani (ultima 
victorie în acest turneu în iunie 1961 1) 
„Trofeul iugoslavia”, realizind cu a- 
țest prilej și primul succes in depla

sare tot după 12 ani în fața reduta
bilei reprezentative a țării gazdă. 
Vom nota, de asemenea, cu satisfacție 
că în clasamentul golgeterilor, in lip
sa lui Gruia, tot un component al e- 
chipei noastre s-a clasat pe primul 
loc : 1. Gabriel Kicsid (România) 27 
de goluri ; 2 Maximov (U.K.S.S.) 25 ; 
3. Vass (Ungaria) 23 ; 4. Birtalan (Ro
mânia) 20.

Iată acum și clasamentul final al 
celei de a XlII-a ediții a „Trofeului 
iugoslavia” :

1. ROMÂNIA 5 4 0 1 98—90 82, Iugoslavia 5 3 1 1 98—96 7
3. Ungaria 5 3 0 2 93—83 6
4. Uniunea Sovietică 5 1 3 1 94—97 5
5. R. D. Germană s 1 1 3 83—97 3
6. Suedia 5 0 1l ■4 81—112 1

etapa
____  (grupa

C.S. Școlarul 
clasament : 
6
5
5
6
6
6

5
4
4
1
1
1

41—18 11 
11—21 9 
46—21 8
26—46 2 
22—43 2 
20—47 2 

________________ , _ Magde
burg a fost cî.ftigat’de campioana R.D. 
Germane, .Dynamo Magdeburg. Forma
ția bucureșteană Dinamo s-a clasat pe

1
1 
0
0 
0
0• Turneul internațional de la

0 
0
1
5
5
5

locul III. Rezultatele tehnice : Dynamo 
Magdeburg — Dozsa Budapesta 8—5 
(2—2, 2—2, 2—0, 2—1): Dinamo Moscova 
— Dinamo București 6—5 (1—1, 1—1. 2—2, 
2—1). au înscris : Konov 3, Bondaren
ko, Surov, Boroșkovski de la învingă
tori și Popa, Mihăilescn, Novac, Zamfi- 
rescu și Lazăr de Ja învinși : Dinamo 
Moscova — Dozsa Budapesta 5—0 (2—0, 
0—0, 1—0. 2—0) ; Dynamo Magdeburg — 
Dinamo București 8—4 (2—0, 1—1, 4—1»
1—2). Au marcat : Lange 3, HerwegCn 2, 
Budel 2. Hesbacher de la învingători și 
Zamfirescu, Novac, Tăurei, M. Popescu 
de ltț învinși; Dinamo București — Doz
sa Budapesta 6—4 (2—0, 3—1, 0—2, 1—1). 
Realizatori : Zamfirescu 3, Popa. M- 
Popescu, Lazăr pentru Dinamo și Szit- 
tya. csaszar 2, Buday pentru Dozsa; 
Dynamo Magdeburg — Dinamo Moscova 
4_3 (2—1, 1—1. 1—0, 0—1). Clasament
final : 1. Dynamo Magdeburg 6 p. 2,
Dinamo Moscova 4 p. '3. Dinamo Bucu
rești 2 p, 4. Dozsa Budapesta 0 p.

SCHI Ultimul concurs din pro
gramul competițiilor de sezon a 
avut loc zilele trecute pe Valea 
Albă din Bușteni. La această 
Întrecere au fost prezent! cei mai 
buni schiori ai țării, iar dispu
tele, ce au avut loc intr-o am
bianță estivală pe firul văii stră
juită de pereții abrupți și ocro
titori ai Coștilei și Caraimanulu^’ 
au avut un ridicat grad de spec
taculozitate.

Cursa de slalom a avut loc in 
două manșe a 3S de poeți, pe o 
zăpadă înghețată (!). Au partici
pat 33 de concurent, și concuren
te care au demonstrat că acum. 
In plină vară, schiul nu este nu
mai un sport al iernii. TATA re
zultatele ÎNREGISTRATE : 
seniori : 1. Al. Manta (ASA) 58.8, 

‘2. Gh. Vulpe (Dinamo) 59.4. 3. P- 
Soiu (Dinamo) til.3: senioare: 1. 
Daniela Munteanu 54,7, 2. Lizica 
Stroe 79.3. 3. Crăița Marinescu 
79,8: juniori : 1. N. Szabo 64.4. 2. 
I. Șerban 70,3, 3. G. Fazekaș 71,5.

SĂRITURI La ștrandul Tineretu
lui au avut loc întrecerile campionatu
lui Municipiului București rezervate co
piilor. Rezultate tehnice; Trambulina im
— FETE CATEG. A : Giorgiana Săcă- 
leanu (CSS) 327.05 p: FETE CATEG. B ; 
Anca Fâgețan (CSȘ) 211,25 p: BĂIET* 
CATEG. A : Victor Bastar (CS$) 299.65 
p: BĂIEȚI CATEG. B : Remus Sohaciu 
(Progresul) 153.40 p; TRAMBULINA 3 m
— FETE CATEG. A : Rodica Anghel 
(Progresul) 249.65 p: FETE* CATEG. B: 
Anca Făgețan 152,55 p; BĂIEȚI CATEG. 
A : Marius Păunescu (CSȘ) 243,60 p; 
Băieți CATEG. B : Eugen Ivăncscu 
(Progresul) 243 60 p: PLATFORMA — 
FETE CATEG. A : Giorgiana Săcăleanu 
183.30 p: ț'ETE CATEG. B : Anca Fă
gețan 91.20 p; BĂltȚI CATEG. A : Vic
tor Bastar 162.90 p‘. BĂIEȚI CATEG. B: 
Marian Drăgoi (Progresul) 61,65 p. « 
Un lot al săritorilor noștri fruntași, 
printre care se află Melania Decuseară, 
Ion Ganea, Ecaterina Dumitriu. Ion Illeș 
a plecat într-un turneu în Iugoslavia și 
Cehoslovacia. Ei vor concura astăzi și 
mîine la Skoplje, iar simbătă și dumi
nică la Praga.

SUCCESELE CANOTORILOR ROMÂNI LA „REGATA SNAGOV" NU POT DEVENI
CERTITUDINI PENTRU C. E. DECÎT PRIN
• Bilanțul reprezentativelor noastre : 20 de victorii din 24 posibile • Rezul
tatele obținute sînt promițătoare, deși adversarii n-au fost prea valoroși (mai 
ales la băieți) • Se conturează două puternice echipaje feminine la 8+1 și

4 ‘ 1 visle • Ștefan Tudor și Petre Ceapura — in ascensiune de formă

INTENSIFICAREA PREGĂTIRILOR

Desfășurate simbătă și duminică, 
întrecerile celei de a X-a ediții a 
„Regatei Snagov** la canotaj aca
demic au aliniat la start schifiști 
și schifiste din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Bulgaria. R. S. S. 
Ucraineană și România. Cea mai 
valoroasă garnitură a fost prezen
tată de țara noastră, care a înscris 
în competiție, fără excepție, tot ce 
are mai bun canotajul românesc 
la această oră. Și cum canotajul 
nostru dispune de sportivi recu
noscută pe plan internațional, iar 
celelalte țări participante la între
ceri au deplasat garnituri din care 
lipseau vedetele, reprezentative
le României au dominat această 
ediție jubiliară a regatei, pierzînd 
în două zile numai 4 din cele 21 
de finale disputate ! Dar, chiar și 
în condițiile amintite, această ci
fră constituie o adevărată perfor
manță, pentru care atît antrenorii 
loturilor (Stelian Petrov și Ion 
Boicu — la feminin, Dumitru 
Popa și Carol Vereș — Ia mascu
lin), cît și canotorii noștri merită 
felicitări. Totodată victoriile obți
nute — și mai ales înfrîngerile — 
trebuie să determine o intensifi
care a pregătirilor, cu atît mai 
mult cu cît la orizont se profilea
ză campionatele europene (la Mos
cova, în luna august).

întrecerile feminine au oferit, 
de-a lungul celor două zile, un 
atractiv duel între reprezentantele 
României și cele ale R. D. Germa
ne (singura? țară care a adus la 
București schifiste de valoare re
marcabilă). De altfel, cele patru 
înfrîngeri suferite la schif au fost 
consemnate în probele feminine, 
victoriile revenind echipajelor R. D. 
Germane. în pofida acestor în-

LA BUCUREȘTI!
COMENTARIILE PRESEI IUGOSLAVE

In legătură cu meciul final al 
„Trofeului Iugoslavia”, ziarul „Sport 
Beograd” relatează între altele : „Deși 
echipa iugoslavă, campioană olimpi
că. s-a străduit să țină pasul cu ro
mânii, egalînd scorul in cîteva rîn- 
duri, ca nu a putut totuși să stă
vilească elanul handbaiiștilor români 
care, în cele din urină, au obținut o 
victorie meritată". Ziarul „Sportske 
Novosti” subliniază că echipa Româ
niei. deținătoarea titlului mondial, s-a 
dovedit de astă-dată cu o clasă su
perioară echipei Iugoslaviei, campioa
nă olimpică. „Zona românilor a 
fost ca o fortăreață, unde stîlpul de 
rezistență l-a constituit portarul Penu, 
acesta avînd merite deosebite in ob
ținerea victoriei”.

frîngeri, atît ramerele. cît și vîsla- 
șele noastre au dovedit — pentru 
actualul stadiu de pregătire — o 
formă bună, promițătoare.

Cel mai prețios succes ni s-a pă
rut acela din proba de 8 + 1, rea
lizat duminică. Din cele două e- 
chipăje care au concurat în prima 
zi — ocupind locurile II și III — 
antrenorii au alcătuit un team 
mai puternic, cîștigător cu un a- 
vans de o barcă în fața echipaju
lui R. D. Germane care, merită să 
reamintim, a ocupat locul II la pu
ternica „Regată Griinau” desfășu
rată acum cîtva timp.

Dispunem, deci, de un echipaj 
puternic în proba de 8 + 1 și de 
un al doilea echipaj foarte apro
piat ca valoare de primul. Acest 
lucru înseamnă că avem 16 rame- 
re din rîndul cărora se poate al
cătui oricînd un team capabil să 
reediteze medalia de argint cuce
rită la ediția trecută a C. E., dar 
pentru realizarea acestei perfor
manțe este necesar încă un mare 
volum de muncă, orientat atît în 
direcția pregătirii de forță, cît și 
a omogenizării echipajului repre
zentativ.

O impresie la fel de bună ne-a 
lăsat și echipa de 4 + 1 visle, în 
componența căreia au intrat Teo
dora Boicu, Maria Micșa, Marioa- 
ra Sîngeorzan, Elisabeta Lazăr și

cîrmacea Maria Ghiață. Deși am 
văzut acest echipaj la lucru o 
singură dată în cadrul regatei 
(simbătă, componentele sale au 
concurat cu succes în probele de 
2 vîsle și schif simplu) putem afir
ma că în componenta actuală echipa
jul are posibilități certe și poate as
pira la rezultate din cele mai bune.

Neconcludente ni s-au părut, 
în schimb, evoluțiile schifistelor 
noastre în proba de 4+1 rame, 
unde nu dispunem — deocamdată, 
cel puțin — de un echipaj va
loros.

Da masculin, aprecierea stadiu
lui de pregătire a canotorilor ro
mâni nu se poale face decît între 
cele două grupe ale lotului națio
nal, întrucît nivelul schifiștilor 
oaspeți s-a aflat cu mult sub cel 
al reprezentanților noștri. Cea din
ții remarcă se cuvine a fi acorda
tă echipajelor din grupa Dinamo, 
care au 'concurat la 2 + 1 și 2 f.c. 
Primul dintre ele, format din 
maeștrii emeriti ai sportului Ște
fan Tudor. Petre Ceapura + 
Gheorghe Gheorghiu, s-a dovedit 
în ascensiune de formă, neavînd 
practic nici un adversar pe mă
sură. Este de notat faptul că me- 
daliații olimpici au concurat de 
această dată pe o barcă nouă care, 
deși s-a dovedit puțin cam grea, a 
întrunit sufragiile lor.

Cel de-al doilea echipaj, Ilie 
Oanță — Dumitru Grumezescu. a 
făcut în proba de 2 f.c. curse soli
tare, întrecînd de fiecare dată 
detașat a doua barcă a țării noas
tre, în care au tras Constantin 
Nistoroiu și Cristian Georgescu.

Tineri, ambițioși și, fără discuție, 
talentați, Oanță și Grumezescu» se 
anunță veritabile speranțe ale stu
fului nostru, făcîndu-ne ca, de la 
concurs la concurs să așteptăm 
de la ei rezultate tot mai bune.

Un alt echipaj de băieți pe care 
l-am remarcat, prin tehnică și 
mai ales omogenitate, a fost cel 
de 4 f.c., alcătuit din Emerieli 
Tusa, Ernest Gall, Chiriac Dănilă 
și Francisc Papp. Elevii antrenoru
lui emerit Dumitru Popa au do
vedit, (în ziua a doua, mai clar), 
că nu au nici un rival de temut, 
echipajul secund al țării nepu- 
nîndu-Ie practic probleme.

în sfîrșit, constatările noastre cu 
privire la întrecerile băieților nu 
se pot încheia fără a aminti și de 
succesul surprinzător — dar pe 
deplin meritat ! — al echipajului 
România II din proba de 4+1 
rame (Mihai Naumencu, Adalbert 
Agii. Ionel Ocneanu, Zoltan Pop 
+ Gheorghe Ovidiu) în fața pri • 
mei echipe.

Subliniind organizarea ireproșa
bilă a competiției, operativitatea 
secretariatului de concurs și ca
drul frumos în care s-au desfășu
rat festivitățile de premiere, în
cheiem aici adnotările pe marginea 
celei de a X-a ediții a „Regatei 
Snagov”, care a fost onorată de 
schifiștii români cu un remarca
bil șir de victorii, victorii ce pot 
deveni certitudini pentru C. E. 
numai în condițiile intensificării 
pregătirilor din perioada urmă
toare.

Horia ALEXANDRESCU

ROMÂNIAFILM PREZINTĂ:

DINCOLO DE NISIPURI
O producție a casei de filme UNU

Cu : Dan Nuțu, George Constantin, 
Mircea Albulescu, Emil Botta, Gina 
Patrichi, Violeta Andrei, Vasile Nițu- 
lescu, Gheorghe Dinică, Ernest Maf- 
tei, Constantin Rauțchi, Ștefan Mihă- 
ilescu-Brâila, Ștefan Radof, Alexandru 
Herescu.

Film realizat in Studiourile Centru
lui de Producție Cinematografică 
„BUCUREȘTI"

Scenariul ; Fănuș Neagu — după ro
manul „îngerul a strigat"
Regia : Radu Gobrea 
Imaginea : Dinu Tănase 
Muzica : Tiberiu Olah 
Decoruri : Helmuth Stiirmer 
Costume : Doina Levința 
Sunetul : ing. Andrei Papp 
Montajul : Yolanda Mântulescu



DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI

A CREDE ÎN VICTORIE...
Acum, cînd o competiție impor

tantă și lungă a pus cununa de 
lauri pe fruntea celei mai bune 
echipe, e cazul să concluzionăm 
prin prisma disputei finale,, cu 
două protagoniste reprfezentînd. 
obiectiv, la scară mică, calitățile Și 
defectele din lumea fotbalului nos
tru de juniori. Am înțeles, după 
meciul de duminică, că. în fond, nu 
există surprize. Se mențin vechile 
aspecte pozitive și vechile minu
suri : tehnicitate mulțumitoare, in
dividualități cu perspectivă (Lucuța, 
Vrînceanu, Caraivan, Hamza. Ju- 
hasz, Suciu), un fafr-play salutar, 
disciplină tactică (Dinamo a reali
zat o copie vizibilă a manierei de 
joc a echipei „mari” care își face 
un crez din arma contraatacului) ; 
gabarit mediu, angajament fizic fi
rav, tare psihologice determinante.

Acest ultim aspect care ne-a gre
vat, ani de-a rîndul. performanța 
(la recentul turneu final U.E.F.Â. 
din Italia, echipa noastră a pierdut 
primul meci cu echipa gazdă, 
handicapată, în primul rînd. psiho
logic) a avut și duminică pe .,23 
August1*, poezia lui amară. A afec
tat hotărîtor echipa învinsă, o for
mație care 80 de minute de joc, 
prin comportare și scor reușise să 
mențină balanța în echilibru per
fect. Dar arădenii — ni s-a pă

In timpul finalei, Vagonul a jucat merituos, presînd nu o dată poarta lui Caraivan. Iată-l pe portarul dinamo- 
vist blocind un atac al formației arădene. Foto t Ion MIHĂ1CÂ

LA BALCANIADA DE TINERET DIN IUGOSLAVIA

REPREZENTANȚII NOȘTRI (o formație „încropită")
AU DECEPȚIONAT

Intre 19 și 27 iunie, în Iugoslavia 
a avut loc Balcaniada de fotbal, re
zervată echipelor reprezentative de 
tineret (sub 23 de ani), la care au 
luat parte Iugoslavia, Grecia, Româ
nia, Bulgaria și Turcia. Echipa Ro
mâniei a tăcut parte din seria I, 
împreună cu Iugoslavia și Grecia. 
Rezultatele sint cunoscute și ne vom 
referi doar ia cele ale formației noas
tre : România — Iugoslavia 1—3 și 
România — Grecia 0—1. Așadar, bi
lanțul jucătorilor noștri a fost cu 
totul nesatisfăcător : două meciuri 
susținute, două infrîngeri. ultimul loc 
in grupă și în clasamentul general !

La înapoierea în țară, i-am rugat 
pe antrenorii federali care s-au ocu
pat de această formație, Ion Voica 
si Cornel Drăgușin, să ne dea amă
nunte privind competiția și, mai fl
ies. să ne vorbească de comportarea 
echipei pe care au bondus-o.

— Meciurile din cadrul Balcaniadei 
s-au disputat la Skoplje și in unele 
orașe din apropiere, printre care Bi- 
tolia, Kumanovo, Pristina. Toate, for
mațiile au locuit la centrul olimpic 
din Skoplje, unde au avut excelente 
condiții de cazare, ne-a spus antrenorul 
Ion Voica. Formația Iugoslaviei a ju
cat numai la Skoplje, celelalte tre
buind să facă deplasări cu autobuzul, 
destul de obositoare, pe distanțe în
tre 70 și 200 km. Aș vrea să spun că 
ordinea în clasamentul final (n.n, — 
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia, Grecia, 

ÎN FAȚA UNOR RESPONSABILITĂȚI Șl SARCINI SPORITE
(Urmare din pag. I) rol

________ ___________ —----------------------- nei

Printr-o colaborare mai bine co
ordonată între Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport și 
celelalte organisme cu atribuții s-a 
trecut la o serie de acțiuni, capul 
de afiș deținîndu-1 organizarea la 
sfîrșit de săptămînă si în zilele de 
sărbători a drumețiilor la locurile 
de agrement din împrejurimile ora
șelor — cum sint ' Pădurea Făget, 
Hoia, Cheile Baciului, Băile Some- 
seni. Turda. Cojocna etc si a ex
cursiilor în țară cu autocare și tre
nul. Acțiuni la care participă săp- 
tămînal circa 100.000 de persoane, 
cele mai consistente cifre realizîn- 
du-le AS Clujana, CS Industria 
sirmei Cîmpia Turzii, CS Voința, 
UASC-ul, BTT-ul, asociațiile spor
tive Metalul roșu, Porțelanul, Re
cord. Chimia, Izolatorul, Ariesul 
Turda. Evidențieri deosebite merită 
însă si alte activități dc masă cum 
sint : Festivalul sporturilor muncito
rești — organizat, recent într-un nu
măr dc 8 asociații sportive. „Ziua 
sporturilor", ținută în 15 asociații la 
cite 5—6 ramuri sportive, cele 45 de 
duminici cultural-sportive, dintre care 
s-au detașat deosebit, pentru bogăția 
programelor sportive, cele desfășu
rate la .Poieni. Gilău, Muchi și Băi- 
M>ara.

Cu o atenție deosebită sint urmă
rite campionatele asociațiilor sportive 
de la orașe și sate, ele reprezentînd, 
oricum, activitatea de bază a acestor 
unități. Cu rezultate bune se prezin
tă în momentul de față Cluiam 
(1230 de participânți angajați în 101 
acțiuni desfășurate în cadrul a 8 ra
muri sportive), Industria sirmei Cîm
pia Turzii, CS Voința Cluj. Preocu
pări susținute manifestă in acest sens 
si asociațiile sportive Ariesul Turda, 
C.I.L. Gherla, Școala sportivă Viilo-

rut — nu au crezut, din capul lo
cului, că ar putea fi ei cei dinții 
lavoriți, că tricourile de campioni 
ar putea fi îmbarcate în trenul de 
Arad, La vestiare, înainte de meci, 
eind secretarul general al F.R.F., 
Ion Alexandrescu, i-a felicitat pen
tru calificare și i-a îmbărbătat pen
tru disputa hotăritoare, am deslușit 
priviri furișate și un ,.da“. tremurat 
și neconvingător ca și cind cu toții 
ar fi fost siguri că numai condes
cendența a împins un reprezentant 
al federației in intimitatea cabinei 
lor. Stare de spirit anulată, în 
parte. în focul partidei. întronată 
cu toate efectele ei negative, la sfir- 
șitul întâlnirii. cînd loviturile de 
penalty deveniseră marele criteriu 
al departajării. I-am văzut atunci 
pe cei de la Vagonul într-o mică 
derută, grăbiți oarecum să termine 
o formalitate, neîndrăznind parcă 
mai mult decit consideraseră ei că 
este cu putință. Au executat defec
tuos, fără forță, după care s-au 
grăbit să felicite pe învingători, cu 
un sentiment de mulțumire că totul 
se terminase, la urma urmei, ono
rabil.

Dinamo și-a făurit trofeul în pri
mul rînd prin superioritatea de pe 
tărîmul emotivității. Tov. Ion Ale
xandrescu le-a rostit și lor aceleași 
cuvinte în numele unei imparțiali

România) corespunde intru totul cu 
valoarea echipelor aliniate.

— Ce părere aveți despre compor
tarea formației noastre ?

— Desigur, comportarea si rezul
tatele în sine sînt nesatisfăcătoare, 
iar clasarea pe ultimul loc ne-a dez
amăgit. Cu excepția noastră toate 
celelalte țări au aliniat cele mai bune 
echipe de tineret. Toți componență 
selecționatelor Iugoslaviei și Bulga
riei sînt jucători de Divizia A, din
tre care unii (îndeosebi la gazde), 
au jucat și in prima reprezentativă 
a țării, ca 'de altfel și grecul Eiefte- 
rakis, ca să dau doar un exemplu. 
In schimb, noi am prezentat o for
mație pestriță, fără mari valori, cu 
jucători, in parte, puțin cunoscuți. 
Campionatul și Cupa nu ne-au per
mis să luăm jucători de la Dinamo, 
Steaua, de la Cluj, de la Sportul stu
dențesc sau Metalul București, a că
ror virstă le dădea dreptul să joace 
în reprezentativa de tineret în Iugo
slavia, antrenorii iotului au găsit în
țelegere la cluburi, care au renunțat 
la jucătorii lor pentru ultima etapă. 
In Grecia și Bulgaria campionatele 
se incheiaseră. La noi, situația a fost 
alta, iar cluburile și-au văzut de 
treaba lor și ne-au dat jucătorii de 
care nu prea aveau nevoie.

— Ce echipă ați folosit in cele 
două meciuri ?

— Popa — Gașpar (Gali), Grigoraș 
Poraschi, Purima — Ștefănescu 
(Steaua), Dumitriu IV, Savu (Rapid)

Cluj, asociația sportivă a comu- 
Mociu etc.

REVIRIMENT ÎN SPORTUL 
ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR

Revăzînd numărul, cuprinderea si 
caracterul competițiilor sportive de 
masă desfășurate în ultimul semestru, 
in mediul școlar si universitar, pu
tem afirma, cu satisfacție, că activi
tatea sportivă desfășurată în rîndul 
acestor importante detașamente de ti
neri s-a înscris, sensibil, pe linia re
comandată de către documentele de 
partid și a creat un important „pre
cedent" pentru activitățile sportive 
din timpul vacanței și debutul in 
noul an de învățăniînt. Spunînd a- 
ceasta ne gîndim — privind sportul 
din institutele de învățămînt supe
rior atit la tradiționalele cam
pionate universitare și cupele festi
ve — ambele incomparabil mai bo
gate în participare și mai bine orga
nizate ca în anii precedenți — cit și 
la noutățile survenite cum sînt : Di
vizia studențească de atletism, o pre
mieră care a angajat, în patru etape, 
atleți neclasificați din institutele de 
învățămînt superior Triatlonul fa
cultăților de filologie si Pentagonul 
facultăților de matematică — ambele, 
inițiative ale ASC din facultățile clu
jene de profil — Crosul Politehnicii, 
acțiunile Facultății de educație fizi
că etc., etc.

Cît privește sportul școlar, sînt de 
subliniat crosurile primăverii desfă
șurate atit pe centre cît și pe scoli, 
concursurile de orientare turistică ți
nute, cu elevii din Cluj, la Cheile 
Baciului și Făget, iar cu cei din Tur
da Ia Cheile Turzii, reușitele festiva
luri și demonstrații sportive prileju
ite de închiderea anului școlar, 
manifestări care ău antrenat efective 
impresionante de elevi și pionieri atit 

tăți firești, dar la Dinamo frunțile 
s-au ridicat cu distinctă încredere. 
Ei credeau că-și pot apropria vic
toria. Antrenorul lor, Ștefan Stăn- 
culescu. își păstra umorul și Vioi
ciunea dintotdeauna, aveam să ne 
dăm seama mai tîrziu că marea 
încărcătură emoțională care-1 apăsa 
șî-o distributee, de fapt, cu inspi
rație. Abia după finală, cînd „cira
cii” săi l-au săltat pe brațe, cu 
cupa în mîini. Ștefan Stănculescu 
rămăsese împietrit, galben ca ceara, 
cu fălcile încleștate. Am bănuit, o 
clipă, că omul acesta pozează. 
Ne-am convins, însă, că toată se- 
meția de la început, bine jucată 
(băieții au împrumutat la cabină 
aparența realizată), se topise, că de 
abia acum dăduse frîu liber, teme
rilor și amalgamului întreg de sen
timente ca/e-ți dau tîrcoale la un 
meci de mare miză. Acum, cînd 
era permis...

Am insistat asupra acestor as
pecte pentru că in 80 de minute ale 
unei finale, lecția de acasă se mai 
poate uita, mai poate opera și pura 
întîmplare, conjunctura de moment, 
puterea morală rămînînd, oricum, 
să decidă, pe un cîmp de luptă în 
care protagonistele au la șold să
biile la fel de ascuțite.

Ion CUPEN

— Crișan (Minerul B. Mare) Istră- 
tescu (Petrolul), Georgescu (Sp. stu
dențesc), Gh. Ene (Rapid).

...Da, deși era vorba de o compe
tiție in care era angajat prestigiul 
fotbalului românesc, nu s-a putut al
cătui reprezentativa de tineret cea 
mai bună — totuși, Gașpar. Popa, 
Grigoraș, Ștefănescu, Dumitriu IV, 
Savu. Porațchi au evoluat în Divizia 
A. alții au fost în reprezentativa 
„sub 21 de ani" la Viareggio. Evolu
ția lor s-a situat însă departe de ceea 
ce se aștepta de la ei. Adevărul e că 
această formație a fost alcătuită in 
pripă, purtind, din plecare, amprenta 
improvizației, care în fotbal, ca in 
toate sporturile, se plătește. Antre
norul C. Drăgușin n» declara că „va
loarea celorlalte formații a fost net 
superioară". (De acord, pentru că 
federațiile respective au tratat cu 
importanța cuvenită compettțiai. „Fi
nala. de un excelent nivel tehnic, 
tactic și in ceea ce privește angaja
mentul fizic a produs o impresie deo
sebită, ne spunea C. Drăgușin.

Vorbind despre comportarea slabă 
a jucătorilor români și alcătuirea u- 
nei asemenea reprezentative, se in
vocă data la care s-a ținut competi
ția. Dar federația cunoștea de mult 
acest lucru și putea lua măsurile de 
rigoare. Dar lăsînd ca treburile să 
meargă de la sine, (cine vrea să dea 
jucători, să dea, cine nu, nu) s-a ajuns 
ca o formație „încropită" să repre
zinte fotbalul nostru. Anul viitor ce 
experiență va mai face federația ca 
să avem asemenea rezultate ? Spe
răm să se tragă, acum, cele mai u- 
tile concluzii !

Constantin ALEXE

din municipii și orașe, cit și din 
mai multe comune.

Se cere, de asemenea, remarcat 
faptul că toaie calendarele școlilor 
au fost, pe parcurs, completate cu 
numeroase întreceri desfășurate la mai 
multe discipline sportive, că locurile 
de agrement din apropierea orașelor 
sînt tot mai des vizitate de elevi por
niți în drumeții, că acțiunea de în
vățare a înotului angrenează noi și 
noi grupe de copii. Subliniind această 
importantă acțiune care, de-abia de 
acum se va desfășura masiv, avînd 
în vedere intrarea în funcțiune a 
bazinelor descoperite de la Clujana 
si Record, a ștrandului popular din 
Cluj, ca și a celor două bazine- 
ștrand recent inaugurate la Cîmpia 
Turzii, trebuie arătat că ea își are 
creat nucleul de instructori, că este 
intens popularizată prin diapozitive 
prezentate în sălile de cinematograf, 
ci și prin numeroase afișe ce împin
sese orașele.

■ Valoroase acțiuni, menite să tină 
elevii intr-un permanent contact cu 
activitatea sportivă, sînt preconizate 
și pentru vacanța de vară, ele urmînd 
să se desfășoare atit în sediile tabe
relor, cît și în scoli și cluburile ele
vilor și studenților.

PERFORMANTEI — UN CADRU 
ORGANIZATORIC ADECVAT Șl 
OBIECTIVE CÎT MAI CONCRETE

Fiind unul dintre județele ce și-au 
consolidat poziția în cîmpul „marelui 
sport” si constituind unul dintre 
principalele nuclee către care lotu
rile naționale și cel olimpic isi în
dreaptă permanent ochii, Clujul spor
tiv este „încărcat" cu obligații în do
meniul înaltei performante. Solicitări 
ce cresc pe măsură ce rezultatele in
terne și internaționale ridică ștacheta.

Tocmai de aceea planul de măsuri

VEȘTILE VACANȚEI * PRIMELE NOUTĂȚI DE LA CÎTEVA DIVIZIONARE A
De mai bine de o săptămînă fot

balul din primul eșalon competițio- 
nal este în vacanță. La orizont însă 
încep a se profila asprele zile ale 
pregătirii, iar marile griji, pentru o 
comportare cît mai bună în sezonul 
de toamnă, angajează în aceste zi
le măsuri organizatorice și bineîn
țeles... multe speranțe. Să încercăm, 
dar, a spicui cîteva dintre acestea.

MIHAI IONESCU, 
VICEPREȘEDINTE LA PETROLUL

Din Ploiești ni se anunță că por
tarul echipei Petrolul, apreciatul in
ternațional Mihai Joncscu, s-a retras 
din activitatea competițională. Tinînd 
seama de meritele sale sportiv? deo
sebite, consiliul de conducere al clu
bului ploieștean i-a încredințat func
ția de vicepreședinte salariat, ceea 
ce ni se pare un frumos exemplu de 
prețuire și răsplată.

Tot la Petrolul. funcționează de 
cîteva zile, un nou antrenor, în per
soana lui Nicolae Blujdca. care ii 
succede, la cirrna formației, lui Ilie 
Oană In ce privește lotul de jucă
tori, se dă ca certă plecarea lui N.

„CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

finalului de sezon, găzduit de ma
rele stadion „23 August".

★
De altfel, dacă ne gîndim bine, 

fără această pilduitoare dovadă de 
puternic moral, protagonistele com
petiției ka. n-ar fi fost in stare de 
o asemenea dăruire în joc, știut 
fiind că, în minutul 30 al finalei, 
Constructorul Galați se afla. într-un 
fel. după al treilea joc in opt zile, 
adăugind firește, și cele două parti
de cu prelungiri, susținute de ea 
cu Sport Club Bacău (simbâtă 23 
iunie) și Steaua (miercuri 27 iu
nie).

Cam la fel se prezentau lucrurile 
și pentru Chimia Rm. Viicea care, 
miercurea trecută, la Pitești, evo
luase și ea timp de 120 de min.:e 
in epuizanta luptă sportivă, cu Me
talul București.

Revenind la finală, o bună pa: e 
din confrații de la masa presei, ca 
și o serie de tehnicieni ai fotbalu
lui nostru, cu care am discutat du
pă joc, o etichetau drept ..unul 
dintre cele mai reușite jocuri ale 
sezonului, depășit, C3 factură, doar 
de meciul Rapid—Dinamo, disputat 
în campionat, pe același teren"

n- ★
Venind vdfba de stadionul „23 

August”, splendid in ambianța noc
turnei, o observație se impune în 
prezentele rinduri, prilejuită, de a- 
semenea, de disputarea finalei. îi 
aparține tînărului antrenor al Con
structorului Galați, Vasile I.uban, 
care ne-a vizitat, ieri dimineață, la 
redacție. „Foarte, bun acest gazon 
de ia „23 August", aprecia el. Mai 
mare dragul să joci fotbal pe un 
asemenea covor verde, te invită să 
arăți tot ce știi, să dai tot ce poți!"

A contribuit sau nu efectiv sta
rea excelentă a terenului la reușita 
finalei 9 A dezvăluit, prin el însuși, 
nebănuite resurse ? Iată observații 
ale antrenorului gălățean demne de 
luat în seamă. Mai ales că realita
tea îl confirmă, prestațiile comba-

CAMPIONATUL DIVIZIEI A ÎN LUMINA CIFRELOR (D
A1 55-lea campionat al Diviziei A s-a 

Încheiat și credem că ar ti interesant 
să vă prezentăm cele mai importante

ECHIPE DIN CUBA Șl R. A. EGIPT 
NE VIZITEAZĂ ȚARA

Selecționata Cubei va întreprinde un 
tereeu ce trei Jocuri in țara noastră in 
jfcrtoada 24 iulie — 4 august. Programul 
urmează să fie stabilit zilele acestea.

La invitația lui F.C. Constanța, tn pe
rioada H—2* iulie, ne va vizita țara 
selecționata orașului Alexandria. F:t- 
balițtii dm R.A. Egipt îți vor tr.repe 
turneul la Constanta. Celelalte două în- 
txmri vor fi stabilite ulterior.

ce privește soarta de viitor a acestui 
capitol de marcă al sportului n-a 
fost un simplu „instrumentar" cu obli
gații. ci o programă de lucru, cu 
responsabilități ferme distribuite fie
cărui factor răspunzător, cu norme și 
îndrumări pentru fiecare unitate spor
tivă din județ.

Un ghid de activitate care a îndrep
tat primii pași spre întărirea organi
zatorică și asigurarea condițiilor op
time la acele secții care prezintă indi
ciile unei munci de calitate și, impli
cit. a unor rezultate valoroase (ma
joritatea aparținînd celor două uni
tăți fruntașe : C.S.M. și Universitatea) 
și sore întărirea exigenței în desfă
șurarea procesului de instruire și e- 
ducație, pentru realizarea integrală a 
obiectivelor si sarcinilor antrenamen
tului și obținerea unor performanțe 
de ridicată valoare.

Procesul organizatoric — menit să 
creeze performanței cel mai nimerit 
cadru de dezvoltare — va continua 
insă, el urmărind noi reașezări în 
școală si universitate, de altfel deta
șamentele de bază ale sportului clu
jean de performanță.

★
Desigur, toate acțiunile întreprinse 

pină astăzi pe linia materializării sar
cinilor de partid și a planului de mă
suri adoptat în Plenara C.J.E.F.S. nu 
constituie decit un început. Cunoscind. 
insă, capacitățile județului Cluj și 
puterea lui de mobilizare și mizînd 
pe o angajare mai conștientă și mai 
devotată a întregului detașament de 
profesori de specialitate (circa 400) 
și antrenori (500), ca și a activului 
voluntar, avem certitudinea că spor
tul clujean — avînd permanent spri
jinul si îndrumarea organului jude
țean de partid — își va realiza cuprin
zătorul plan adoptat, acest plan al 
promovării sale pe o treaptă calitativ 
superioară. 

lonescu la Steaua, ca și transferurile, 
în curs de rezolvare, ale lui Naom 
și Cuperman, care în viitor vor în
tări rîndurile echipei ploieștene. Noul 
antrenor s-a fixat în principiu, asu
pra planului de pregătire, care cu
prinde : revenirea jucătorilor din va
canță la data de 8 iulie, vizita me
dicală. un stagiu scurt, de cîteva zi
le, in Ploiești, pentru readaptarea 
organismului la efort, după care in
struirea va fi continuată, timp de 
două săptămîni, la Bușteni.

ROMEO CATANĂ, ANTRENOR 
PRINCIPAL LA A.S.A. TG. MUREȘ

Pentru viitoarea ediție a campio
natului, formația militarilor din Tg. 
Mureș va beneficia, în locul lui T. 
Bone, de serviciile antrenorului Ro
meo Catană. fost pînă acum la Cen
trul de juniori și copii al clubului 
Steaua. Odată cu acest transfer, din 
conducerea tehnică a echipei, se 
pare că va ac ea loc și un schimb dc 
jucători, în cadrul căruia Steaua va 
ceda pe Ciugarin și Ștefănescu (pr0* 
babil si Coman), pentru Hajnal

A.S.A. își va începe pregătirile la 

Clipele de dinaintea prelungirilor. în cele 5 minute dăruite de regulament, 
ju.âtj'ii ffâ.ăfeni încearcă să se refacă, în vreme ce antrenorii dau ulti- 

—. '.e indicații pentru asaltul celor 30 de minute care urmează.

fantelor ridicindu-se. duminică, 
perte recuzările lor cbișnuite.

Intr-adevăr. în pofida mizei (pen
tru prima oară la o cotă atit de 
ridicată), o bună parte dintre jucâ- 
toni Constructorului Galați și ai 
Chimici Rm. Viicea au evoluat cu 
dezinvoltură, realizind unele acți
uni de finele, cum au fost, îndeo
sebi, acelea reușite de fotbaliștii 
din Rm. Viicea. Este adevărat, di
rijorul echipei lui Dumitru Anescu 
a fost tehnicul și lucidul Donose, 
dar in intențiile iui el a fost ade
sea sprijinit si înțeles de Haidu. 
lonescu și Gojgaru. „cvartetul” care 
s-a văzut mai mult in construcția 
și finalizarea acțiunilor ofensive.

Nu mai puțin inspirate și reuși
te au fost și execuțiile tehnico- 
tactice ale jucătorilor gălățeni, din
tre ei reievîndu-se. o dată în plus, 
fundașul central Olteanu, mijloca- 
ș.i Plocșfeanti și Cernega, vârfurile 
Vochin si Manta, ca să nu mai 
vorbim de goaikeeper-ul Șerbănoiu, 
un portar cum puține divizionare 
A posedă la ora actuală.

aspecte. din punct de vedere statistic, 
dm desfășurarea lui.

• In ce.e 3* de etape s-au înscris 
STS de goluri (r.-.e<Ua pe etapă — 19,26, 
iar cea pe partidă — 2.0. Cea mai pro
ductivă etapă a lost prima <Ln retur, 
cind s-au marcat 31 de goluri, iar cea 
mai săracă a xvn-a. cu numai 11. Fă- 
cind o comparație cu edițiile precedente, 
cu excepția celei din 1971.72. eficacitatea 
din acest campionat a fost mai scăzută: 
1968—69: €25 (meda golurilor pe partidă 
2-63. 1969—7» : 651 (2.71), 1970—71 : 596
(2.48), 1971—72 : 56» (2.37).
• Pe lista RXgeterUor figurează 156 

de jucători : 23 de fundași au marcat 
45 de goluri. 32 de mijlocași (9»), 96 de 
a'.acar.ți (417). Situația pe echipe este 
următoarea : S C. Bacău. F.C. Constan
ța și Jiul, cîte 12 marcatori, A.S.A. —
11. F.C. Argeș, Steagul roșu, Dinamo, 
Sportul studențesc șl C.S.M. Reșița — 
10. U.T.A.. Univ. Craiova. Petrolul și 
C.F.R. Cluj — 9, Steaua și Rapid — 8, 
•U“ Cluj — 7.

• Iată cum ar arăta un clasament al 
ce.or 16 divizionare A. in funcție de 
numărul etapelor în care nu au marcat 
nici un gol : 1. F.C. Argeș (4 etape); 2. 
Vn;v. Craiova (5); 3. Dinamo (6): 4. 
Jiul (8): 5—8. S.C. Bacău. F.C. Constan
ța. C.F.R. cluj și Sportul studențesc 
(10): 9—10. „U“ Cluj și A.S.A. (11); 11—
12. U.T.A. și Steaua (12); 13—15. Steagul 
roșu. Petrolul și C.S.M. Reșița (13); 16. 
Rapid (14).
• Vă prezentăm cea mai eficace for

mație. cu 94 de goluri marcate ; TANA- 
SESCU (4), BOC (6), POJONI (3) VE- 
LEA (2) — PESCARU (14), NUNWțlL- 
LER (8) — LUCESCU (12), DUMITRA- 
CHE (15), OBLEMENCO (21), MARCU 
(9).
• în acest campionat am consemnat 

16 autogoluri : Ghirca (F.C. constanța) 
pentru Steagul roșu Ciupită (Petrolul) 
pentru „U“ Cluj. G. Sandu (Dinamo) 
pentru S.C, Bacău, Cojocaru (Sportul 
studențesc) pentru Jiul, Kiss (C.S.M. 
Reșița) pentru S.C. Bacău. Antonescu 
(F.C. Constanța) pentru A.S.A., Solyotn 
(A.S.A.) pentru C.F.R. Cluj, Czako 
(A.S.A.) pentru F.C. Argeș, Pirvu 
(U.T.A.) pentru C.S.M. Reșița, Roman 
(C.F.R. Cluj) pentru „U“ Cluj, Tănăses- 
cu (Sportul studențesc) pentru Univ. 
Craiova, Sameș (Univ. Craiova) pentru 
Sportul studențesc, Cristache (steaua) 
pentru Univ. Craiova. Petescu (U.T.A.) 
pentru A.S.A. N. lonescu (Petrolul) 
pentru Univ. Craiova, crețu ț..U“ Cluj) 
pentru C.S.M. Reșița. Deci, Univ. Cra-

A apărut nr. 6 al revistei
Specialiștii în domeniul educației 

fizice și sportului sînt invitați să 
consulte acest Interesant număr al 
revistei în oare sînt larg dezbătute 
problemele SELECȚIEI. Spicuim din 
sumar :
• Selecția — etapă esențială în 

sportul de mare performantă, de 
conf. Tiberiu Ardelean ;

O Repere medico-sportive pentru 
selecția sportivilor de performanță, 
de prof. dr. Miron Georgescu ;

© Selecția și orientarea medico- 
bioloftică, de dr. Ion Drăgan ;
• Criterii de selecție și diagnostic 

psihologic la sportivii de performan
ță, de prof. Cornel Răduț și psiholog 
ștefan Popescu ; 

sfirșitul acestei săptămîni, la Tg. 
Mureș, urmînd a pleca la 9 iulie la 
So vata, pentru două săptămîni, în 
cursul cărora își va perfecta instrui
rea de bază și va stabili formula de 
echipă pentru campionat.

STUDENȚII CRAIOVENI, 
IN SESIUNE DE EXAMENE

Pentru Universitatea Craiova va
canța competițională, din această va
ră, s-a suprapus cu sesiunea de exa
mene în care au fost angajați, cu 
începere de la 1 iulie, majoritatea 
componenților echipei, astfel că 
practic — după obositoarele solicitări 
ale campionatului — jucătorii nu au 
avut timp pentru odihnă propriu-zi- 
să. Cîteva excepții au fost totuși. 
Printre ele, doi absolvenți, mijloca
șii Ivan și Strimbeanu. aflați în pre
zent la tratament la Eforie Nord.

Tinind seama de această situație 
antrenorul Const. Cernăianu a pro
gramat începerea pregătirilor pentru 
data de 12 iulie la Craiova, urmînd 
ca de la 15 iulie întregul lot al stu
denților craioveni să-și continue in
struirea. timp de două săptămîni, la 
Poiana Brașov.

Foto: S. BAKCSY

Vor fi capabile Constructorul 
Galați și Chimia Rm. Viicea să re
editeze astăzi, la un interval de 
numai 48 de ore, frumoasa lor evo
luție din timpul primei finale ? O 
finală, târfe pentru amîndouă în
seamnă al treilea joc, istovitor, în
tr-o săptămînă...

Să sperăm că răspunsul la aceas
tă întrebare va fi unul afirmativ, 
să sperăm că marea ambiție a aces
tor două echipe reprezentante ale 
unor eșaloane inferioare, vor po
tența, din nou, remarcabilele lor 
resurse tehnico-tactice, dovedite, 
atit de convingător, la sfîrșitul săp- 
tâmînii trecute. Oricum sperăm ca 
un public mai numeros va fi atras 
de repetarea, cu aceiași actori, a 
finalei.

★

Reamintim că in caz de egalitate 
și după 120 de minute de joc, fi
nala se programează după 48 de 
ore. Se procedează astfel pînă la 
desemnarea unui cîștigător.

iova ■ beneficiat de cele mai multe : 3.
• Cela 16 divizionare au folosit 368 de 

jucători (trei fotbaliști au evoluat la 
două echipe : cioeirlan la Univ. Cra- 
: . a și Sportul studențesc. Pană la SPOr- 
tu'. studențesc și univ. Craiova. Nicu- 
lescu la F.C. Argeș șl Rapid): petrolul 
și Sportul studențesc, cite 23, Univ. 
Craiova și Steaua — 26, Jiul — 24. Di
namo și Rapid — 23, steagul roșu și F C. 
Constanța — 22. F.C. Argeș. U.T.A., . U“ 
Cluj, A.S.A.. C.F.R. cluj si C.S.M. Re
șița — 21, S.C. Bacău — 20.

a Din cei 365 de jucători, numai 11 
au reușit să evolueze in toate cele 2 700 
de minute : Vlad, Pojoni, Anghelini, 
Catargiu, Nunweiller. Deselnicu, Pop, 
Tonca, Gruber, Georgevici și Kiss (CSM 
Reșița).

• In cele 3o de etape, 20 de jucători 
au văzut „cartonașul roșu“ ; Anghel, 
Broșovsclti, Fazekaș, Dinu (Dinamo), 
Pescaru, Lică. Boloni, Dumitrache (in 
etapa a Xin-a și a XV-a), Crețu, Mul- 
țescu, Culda, Niculeseu (Univ. Craiova). 
Caniaro. Kun, Tănăsescu, Dumitriu IV,
M. Sfelian, Uifăleanu, Sima și Ghirca. 
Situația eliminărilor pe echipe este ur
mătoarea : Dinamo. U.T.A.. „U” Cluj, 
și A.S.A., cita 3, Steagul roșu șl Spor
tul studențesc — 2, Univ. Craiova, stea
ua, F.C. constanța. Jiul șl Rapid — 1, 
iar F.C. Argeș. S.C. Bacău, C.F.R. Cluj, 
Petrolul și C.S.M. Reșița — nici una.

• în acest' campionat au fost acor
date 55 de lovituri de la 11 m : 41 pen
tru gazde, 14 pentru oaspeți, 42 au fost 
transformate, iar 13 ratate, 4i au fost 
dictate pe motiv de fault, iar 14 pentru 
infracțiunea de henț. Cele mai multe 
au fost acordate de către arbitrul Otto 
Anderco — 8 (4 pentru gazde. 4 pentru 
oaspeți, dintre acestea din urmă, 3 au 
fost In favoarea Universității Craiova),
N. Cursaru — 7 (6—1), urmează 4 ca
valeri ai fluierului care au dictat cite 3, 
8 cite 2. 10 cite una. Repartizarea celor 
55 de penaltyuri este următoarea : Univ, 
Craiova (a beneficiat de 5, a fost sanc
ționată cu 7). Steagul roșu (3—3), S.C. 
Bacău (3—5), C.F.R. Cluj (5—1), Dinamo 
(5—3), Jiul (2—2). C.S.M. Reșița (4—4), 
A.S.A. (4—2). F C. Constanța (3—3), 
U.T.A. (3—3). Steaua (4—5), Rapid (5—5), 
„U“ Cluj (3—2), F.C. Argeș (1—3). Spor
tul studențesc (3—4), Petrolul (1—2).

• Iată jucătorii care au ratat lovituri 
de la 11 tn : Oprea, Naghi (A.S.A.), po- 
povici, Lucescu, Broșovschi, Pescaru, 
Boc. Domide. Cuperman, Mureșan („U“ 
Cluj) — de două ori. în etapa a 21-a șl 
a 19-a, Oblemenco și I. Constantin.

..EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI"
• Studiu privind determinarea e- 

ficieuței probelor și normelor de 
selecție la alergările de garduri și 
sărituri, de prof. Rodica Gârleanu ;

9 Criterii de selecție, probe și 
norme de control in gimnastica mas
culină, de prof. Ion Sabău.

Procurați-vă de urgență acest in
teresant număr al revistei „Educație 
fizică și sport" ! Se găsește de vîn- 
zare la toate centrele și punctele de 
difuzare a presei din Capitală și din 
țară.
Nu uitați ! PROBLEME DE SE
LECȚIE in revista „Educație fizică 
și sport*1 nr. 6.

STEAUA RENUNȚĂ 
LA APROAPE... O ECHIPA

Ca efect sl comportării nesatisfă
cătoare din anul competițional care 
s-a încheiat și pentru a asigura echi
pei premisele unei evoluții viitoare, 
la nivelul exigențelor performanței, 
conducerea clubului din Calea Plev- 
nei a luat, printre altele, și măsura 
de a renunța la o serie de jucători 
din rîndul cărora cităm pe: Coman, 
Ciugarin. Ilălmăgeanu, Negrea, Cris
tache, Vi'gu. Ștefănescu, Voinca... 
Aproape o echipă întreagă. în locul 
acestora se anunță, deocamdată, 
transferurile lui N. lonescu (Petro
lul). Hajnal (A.S.A.) și Viță (Metalul 
București).

SPORT CLUB BACĂU ARE 
IN PERSPECTIVA UN TURNEU 

ÎN R.D.G.

Veștile de. la Bacău se referă în 
primul rînd Ta activitatea pe timpul 
vacanței jucătorilor. Cei mai mulți, 
ca de pildă Ghiță, Mioc, Comănescu. 
Velicu, Catargiu, Pană, Hăiuță și 
Voinea sînt. în aceste zile, Ia Eforie 
Nord, la odihnă ; în timp ce Florea 
și Margasoiti au plecat să-și satisfacă 
stagiul militar. în privința comple
tării lotului se contează pe transfe
rul a opt tineri jucători absolvenți 
ai Liceului de fotbal din Bacău și pe 
revenirea acasă a lui Munteanu de 
Ia Universitatea Cluj. în rest lotlli 
vechi, inclusiv Vătafu, care și-a a- 
mînat cu încă un an retragerea din 
activitatea competițională.

Pregătirile Sport Clubului sînt pre
văzute a începe ]a data de 7 iulie, 
ia Predeal și cor dura. într-o primă 
etapa, pînă Ia 18 iulie. Două zile 
mai tîrziu este prevăzută plecarea 
Intr-un turneu în R.D. Germană. în 
cursul căruia băcăuanii vor susține 
trei jocuri, după următorul program: 
la 21 iulie cu I okomotiv Leipzig; 
25 iulie eu Chemie Halle și 28 iulie 
cu S.C. Karl Marx Stadt.

SATISFACȚIILE LUI 
DUDU GEORGESCU

Printre spectatorii finalei Cupfei de 
duminică l-am aflat și pe Dudu 
Georgescu, jucătorul Progresului, ca
re a fost împrumutat echipei C.S.M. 
Reșița pe termen limitat, pînă la 
data de 5 iulie.

Aceste zile de vacanță el și le 
petrece în București. în mijlocul fa
miliei. Recenta sa chemare la lotul 
național i-a produs desigur o mare 
satisfacție. La fel de mare ca și ves
tea ce 1 s-a sdus cu vreo 5 luni în 
urmă: a devenit ...tată ! Deci, Dudu 
Georgescu are toate motivele să fie 
de două ori fericit.

RESTANȚELE
IN DIVIZIA B — 

LA 8 IULIE
Cele două meciuri decisive pentru de

semnarea ciștigătoarei serifei I a divi
ziei B și, deci, a echipei care va acti
va în sezonul viitor în primul eșalon 
al fotbalului nostru, S.X’. Oltenița — 
Metahil București și Chimia Rm. Viicea 
— Politehnica lași, au fost din nou ami
nate datorită rejucă-riî finalei Cupei, în 
care este prezentă formația Chimia Rm. 
Viicea. Noua dată fixată este duminică 
8 iulie.

Numărul din aceasta sâptâminâ 

al revistei FOTBAL 
va apărea, in mod excepțional, 
joi 5 iulie, la orele obișnuite, 

in loc de miercuri.

DINAMO BUCUREȘTI (tinerec-rezerve) 
ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL 

DE LA TERAMO

cea de a noua ediție a Turneului in
ternațional de la Teramo a fost cîști- 
gată de formația de tineret-rezerve a 
clubului Dinamo București. In finala, 
fotbaliștii români au intilriit selecționa
ta orașului Zagreb, de care au dispus 
cu scorul de 1—0 prin golul marcat de 
Victor Petre. In această partidă, antre
norul I. Ștefan a utilizat următoarea 
formație : Dulia — Răutu, Cosma, Das- 
cilu, Popescu (Ciobanii) — Banciu, 
Bucurescu — Petre, Stoichiță (Constan
tin), Custof, Măricel.

8IULIE73 - TRAGfRf EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES

• Premii în bani de valoare fixă si 
variabilă
• Autoturisme „DACIA 1300“ și „SKO

DA S. 100“
a Excursii în R.D. Germană pe rula 

Berlin — Leipzig — Dresda ; durata 
circa 10 zile.

O Excursii in AUSTRIA, durata circa 
8 zile.

Procurați-vă din vreme biletele

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES
DIN 27 IUNIE 1973

Extragerea I : Cat. 1 : i variantă a 
100 ooo iei : Cat. 2 : 2 variante 25% a 
26 862 lei și 2 variante 10% a 10 745 lei ; 
Cat. 3 : 15,85 a 4 745 lei ; Cat. 4 : 51.10 
a 1 472 lei : cat. 5 : 91,73 a 82o lei ; 
Cat. 6 : 4 070,70 a 40 Iei.

RE1PORT CAT. 1 : 415 031 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 varian
tă 10% a 100 000 lei ; B : 10.13 a 8 603 
lei : C : 35,95 a 2 429 lei : D : 1 953.80 
a 60 lei ; E : 140,25 a 200 lei ; F : 2 705,65 
a 40 iei. •

REPORT CAT. A : 125 266 lei.

Premiul de 100 000 lei de la categ. 
1 a fost obținut de Lungoci T. Gh. — 
Prigoria din sat Zorlești, județul GOrj, 
iar premiul de 100 000 lei jucat 10% de 
Ia cat A a fost obținut de Gabrianti 
Gheorghe din Pitești.

Rubrică redactată de
VQIO-PRONOSPORI



„CUPA EUROPEI1 LA ATLETISM CICLIȘTII ROMÂNI

SPORTIVII ROMÂNI, ÎNVINGĂTORI LA ATENA,
S-AU CALIFICAT PENTRU SEMIFINALE

Au început campionatele mondiale de scrima

ATENA, 2 (prin telefon). La capătul a două pasionante reuniuni in care lupta pentru calificarea in 
faza superioară a competiției a celor trei echipe a menținut tot timpul interesul zecilor de mii de spectatori pre
zent! pa stadionul Karaiskakis, reprezentativa României a obținut o splendidă victorie în fata puternicelor selec
ționate ale Bulgariei și Greciei. în ziua a doua de concurs, atleții noștri au mai cîștigat trei probe, au stabilit 
două noi recorduri naționale, totalizing 42 p, cu 3,5 p mai mult decit atleții bulgari și cu 5.5 p mai mult decit 
cei ai țării gazdă. Astfel, cele opt succese (însoțite de trei noi recorduri ale țării) obținute in 20 de probe, precum 
și eiteva evoluții meritorii ale unor sportivi clasați pe locurile secunde au permis naționalei române să obțină 

Ia Nisa, alături de reprezentativele

I®

și eiteva evoluții meritorii ale unor sportivi clasați pe locurile secunde au 
calificarea pentru semifinalele „Cupei Europei’1 (4—5 august) 
R.D. Germane, Franței, Cehoslovaciei, Suediei și Bulgariei,

în grupa de

MIHAI TIU ÎNVINGĂTOR IN „SFERTURI"
români au fost

ÎN „TURUL IUGOSLAVIEI*1
BELGRAD, 2 (Agerpres). — Turtii 

ciclist al Iugoslaviei a continuat cu 
etapa a 2-a, Pozarevaț .— Kladovo <110 
km), cîștigată de rutierul francez Guy 
Leleu, cronometrat cu timpul de 4b 
03:07 (medie orară 41,000 km). Primul 
dintre cicliștii români a sosit Teodor Va
sile, pe locul 5, cu timpul de 4h 05:17, 
In clasamentul general individual con
duce Guy Leleu — 5h 04:42, urmat de 
Kraskov (U.R.S.S.) la 10 sec.. Rossșni 
(Italia) Ia 50 sec.. T. Vasile (România) 
la 2:30, Suhov (U.R.S.S.) la 2:30 etc.

Clasamentul general pe echipe : 1. 
U.R.S.S. — 13h 20:50 ; 2, Franța, la 1:54 : 
3. iugoslavia, la 4:16 ; 4. România la 4:16; 
5. Danemarca, la 6:09; 6. iugoslavia B, 
la 6:24 ; 7. Italia, la 11:04 etc.

Disputa între sportivii români, 
bulgari și greci în cea de a doua 
reuniune a fost pe alocuri drama
tică, calificarea fiind decisă abia 
după ultimele trei probe (5000 m, 
triplusalt și ștafeta de 4x400 m). 
După cum am mai anunțat, la fi
nele primei zile, echipa 
deținea un avantaj minim 
în fața formației bulgare, 
a cîștigat însă contestația 
după cursa de 400 m (bulgarul Ko
sov a fost trecut 
în clasament, în 
ris. și diferența 
reprezentative a 
jumătate de punct. Mai 
România 22 p, Bulgaria 21,5 p, Gre
cia 13,5 p.

La reluarea întrecerilor am fost 
martorii unui asalt puternic al se
lecționatelor Bulgariei și Greciei. 
Irincev s-a dovedit din nou cel mai 
bun sprinter, ocupînd locul I la 200 
m, în timp ce Toma Petrescu, cris
pat, a sosit al treilea. La 800 m, 
antrenorii noștri l-au folosit pe P. 
Lupan, care a condus 
tatea timpului o cursă 
într-o trenă slabă, dar 
pășit pe linia dreaptă 
mertzis și Kiatovski. Situația de
venise și mai critică după cursa de 
400 m garduri cîștigată de marele 
favorit, Tziortzis (Melinte a ocu
pat locul III) și aruncarea discu
lui, unde bulgarul Velev a arun
cat cu 20 cm mai mult decît Iosif 
N’aghi. în acest moment, atleții 
bulgari conduceau cu 4,5 p, iar 
sportivii greci se apropiaseră ame
nințător.

A urmat însă revenirea românilor. 
D. Szilagy. aflat pe locul 3 după 
trei aruncări la suliță reușește 77,54 
m în a 5-a încercare și cîștigă pro
ba. La 3000 m obstacole, cursă deo
sebit de rapidă, Kondosoros s-a do
vedit mai bun Ia sprintul final și 
a cîștigat la mare luptă în fața lui 

Cefan, cronometrat în 8:26,2, 
cifră de valoare europeană care 
îmbunătățește propriul său record 
național cu 4,8 sec.! Iar săritura 
cu prăjina a revenit de asemenea 
favoritului, Papanicolau (5.30 m),

Gh.

m). înaintea
Bulgaria 35,5

română 
(2,5 p) 

Aceasta 
depusă

pe poziția a doua 
locul grecului Pa- 
dintre cele două 
scăzut la numai 

precis

în majori- 
desfășurată 
a fost de- 
de Metzi-

talonat de Ligor (5,00 
ultimelor trei probe : 
p — România 34 p — Grecia 29,5 p.

Finalul reuniunii a aparținut ca
tegoric sportivilor noștri. La triplu
salt, Kathiotis a luat de la început 
conducerea cu 16,31 m, dar Șer- 
ban Ciochină, dîrz luptător, a reu
șit 16,43 m la a 3-a încercare, re
zultat care nu a mai fost depășit.

• Alte trei succese ale sportivilor
noștri: S. Ciochină la triplusalt, 
D. Szilagy la suliță și ștafeta 

de4x400m • Gh. Cefan 8:26,2
la 3000 m obstacole * nou record

national, cifră de valoare

europeană

în cursa de 5000 m. alergătorii au 
mers într-o trenă slabă, fiecare ur
mărind să ocupe o cit mai bună 
poziție la sprintul final. Reprezen
tantul nostru Șt. Marcu nu a mai 
rezistat pe ultima „sută" lui Za- 
haropoulos, dar l-a întrecut la ma
re luptă pe bulgarul Karpacev. 
Handicapul fusese recuperat ; mai 
mult, românii dețineau chiar avan
taj (1,5 p) în fața bulgarilor, pe 
care cei patru alergători din ștafeta 
de 4x400 m l-au mărit în final. De 
subliniat nu numai locul I al cvar
tetului nostru, dar și faptul că 
Paul Vasile 48.0, Alexandru Sălcu- 
deanu 
47,5 și 
bilit și 
3:09,4, 
vechiului record.

..Majoritatea reprezentanților noș
tri in concursul de la Atena — 
ne-a declarat telefonic antrenorul 
federal Gn. Zîmbreșteanu — an

luptat cu multă ambiție, obținînd 
nu numai puncte prețioase, dar și 
rezultate de valoare. Printre aceștia 
tin să remarc pe Gh. Ghipu, N. 
I’erța, Gh. Cefan, C. Dosa, S. Cio
chină. D. Szilagy și component» 
ștafetei 4x400 m). Au fost insă și 
cițiva atleți (Petrescu, Melinte, 
Schneider), care depășiți de impor
tanța întrecerii au obținut rezultate 
sub posibilități11.

REZULTATE TEHNICE : 200 m : 1. 
DINCEV (B) 21,4. 2. Gasparinos (G) 
21.5. 3. Petrescu (R) 21,5 ; 800 m : 1. 
METZIMERTZIS (G) 1:53,9, 2. Kiatov
ski (Bl 1:53,9. 3. Lupan (R) 1:54,3;
5000 in : 1. ZAHAROPOULOS (G)
14:40.0. 2. Marcu (R) 14:46,0. 3. Karpa- 
cev (B) 14:46,4 : 400 m g : 1. TZIORT
ZIS (G) 50,9, 2. Bratanov (B) 51,4, 3. 
Melinte (R) 52.2 ; 3000 m obstacole : 1. 
KONDOSOROS (G) 8:25,6 — record,
2. Cefan iR) 8:26,2 — record. 3. Iva
nov (B) 8:49.6 ; 4x400 m : 1. ROMÂNIA 
3:09.4 — record, 2. Grecia 3:11,6, 3.
Bulgaria 3:14.5 : prăjină : 1. PAPANI
COLAU (G) " ~ ’ ---------
3. Ștefan ov 
CIOCHINA 
(G) 16Â1 m.
liță : 1. SZILAGY
Stoikov (B) 73,18 m. 3. Caponis (G) 
74,30 m ; disc : 1. VELEV (B) 59,08 m, 
2. Nagy (R) 58,88 m, 3. Tziaras (G) 
35,14 m.

CLASAMENT FINAL : 1. ROMÂ
NIA 42 p, 2. Bulgaria 38,5 p, 3. Grecia 
36.5 p.

5.30 m, 2. Ligor (R) 5.00 m, 
(B) 4,70 m ;
(R) 16,43 m.
3. Bonev <B)

(R)

triplusalt : 1.
2. Kathiotis
13.13 m ; su- 
77,54 m, 2.

Ca ponis

Ceilalți floretiști
GOTEBORG, 2 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Pe 16 plan
șe instalate în sălile Scandinavium 
și Valhalla au început, luni dimi
neață, confruntările floretiștilor în 
cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă care au stabilit, în acest an 
postolimpie, un nou record de par
ticipare. Reprezentanți a 31 de țări 
luptă în diferitele probe ale cam
pionatelor pentru titlurile mondiale 
individuale și pe echipe (recordul 
precedent aparținea Vienei — 1971 
cu 29 țări).

în cele 16 serii ale primului tur, 
floretiștii au vizat unul din pri
mele trei locuri care le dădeau 
dreptul de a continua disputa în 
turul secund. Deci, triere destul 
de severă care scotea din cursă 
jumătate din efectivul participan- 
ților. Sportivii noștri au abordat 
cu multă fermitate competiția și 
din cei cinci reprezentanți patru 
s-au și calificat pentru turul se
cund. Cea mai laborioasă activi
tate a depus-o Aurel Ștefan care 
a terminat pe primul Ioc In seria 
sa cu 4 victorii precedînd pe cam
pionul mondial de tineret de anul 
trecut A. Godell (Polonia) și pe

Behr (R.FG.) clasat pe locul III 
Trofeul Giovanini, disputat lu- 
trecută la Bologna. Ceilalți trei

Ște-

M.
in
na
sportivi români calificați
fan Ardeleanu, Mihai Țiu și Tu
dor Petruș au ocupat locul 
III în seriile respective. Ar-

eliminați In turul I (Niculescu) și in „optimi“ (Petruș,- Ștefan, Ardeleanu) 
deleanu 
piu, de . 
austriacul Babler, Țiu a avut drept 
cap de serie pe francezul Leseur, 
între ei intercalîndu-se Pfeiffer 
(R. D. Germană), iar Petruș a 
fost devansat de campionul olim
pic W. Woyda (Polonia) și de 
nord-americanul Ballinger.

Singurul flore tist român care a 
părăsit întrecerea chiar dupâ tu
rul de debut a fost Constantin Ni
culescu. El a realizat 2 victorii ca 
și cel de al III-lea clasat în seria 
sa, suedezul Ackerman, dar a avut 
un coeficient inferior acestuia. Cu 
două tușe mai mult la activ Nicu
lescu ar fi fost și el alături de co
legii săi în turul II, fapt pe care îl 
regretă nespus de 
cum ne-a declarat, 
primului episod. El 
fel și o serie destul 
mii clasați fiind 
Reichert și italianul 
dar, mai mult ca sigur, faptul că 
debuta într-o competiție de anver
gura „mondialelor11 l-a copleșit 
peste măsură de mult șl nu a mai 
putut da randamentul scontat.

★
Turul II, corespunzind optimilor 

de finală, ne-a oferit satisfacția cali
ficării lui Țiu în „sferturi11 în urma 
celor trei victorii obținute la Simon- 
celli (Italia) cu 5—4, Ballinger 
(S.U.A.) cu 5—2 și, în încheiere, la 
Dabrowski (Polonia), vicecampionul 
mondial din 1971, de care a dispus cu 
5—0. Dar, odată cu floretistul polo-

a fost precedat, de exem- 
polonezul Dabrowski și

mult — după 
la terminarea 

a avut, de alt- 
de ușoară (pri- 

vest-germanul 
Simoncelli),

nez, au trebuit să părăsească întrece
rea ceilalți trei sportivi români. 
Delegația noastră este deștul de de
cepționată mai ales de căderea lui 
Petruș și Ardeleanu. Primul a evo
luat accidentat (în turul inaugural 
el a alunecat de pe. planșă, aflată la 
15 cm de podeaua sălii și a suferit 
o dublă entorsă). I s-au dat îngriji
rile cuvenite dar în turul II a tras 
într-un picior, nereușind să realizeze 
mai mult de 2 v (5—3 cu polonezul 
Godell și 5—0 cu japonezul Araki).

Tot cu 2 v a părăsit concursul și 
Ardeleanu (5—4 cu englezul B. Paul 
și cu maghiarul J. Kamuti). El — 
trebuie să recunoaștem, — a luptat 
cu mult aplomb, dar unele inexacti
tăți de arbitraj au contribuit la 
înfringerea sa în următoarele două 
asalturi. Mai puțin explicabilă apare 
înfringerea lui Ștefan care n-a ob
ținut nici o victorie în „optimi11. 
(Din seria sa a mai fost eliminat și 
redutabilul trăgător sovietic Kotîșev).

Sferturile de finală ne-au permis 
să-l admirăm pe Țiu în efortul său 
de a dovedi că merită să rămînă în 
elita floretei mondiale. Deși a avut 
o serie dificilă (printre alții cu cam
pionul olimpic Woyda, cu vest-ger- 
manul Behr- și floretistul nr. 1 al 
Japoniei, Takeishi), campionul nostru 
a cîștigat toate asalturile, luîndu-și 
și o revanșă (palpitantă !) asupra lui 
Woyda cu 5—4, după ce fusese con
dus cu 4—2. Țiu trage, așadar, marți 
dimineață în 
desigur, să se 
tre finaliști.

semifîhale 
numere din

încercînd, 
nou prin-

STEWART

LUI

TRECE ÎNAINTEA

FITTIPALDI !
de la Castellet „Marele
................... ~ ■ ce

pe

Pe circuitul __ ... ,
premiu automobilistic al Franței" 
venit suedezului Ronnie Peterson. 
„Lotus". EI a parcurs 313.740 km în lh 
41 :36.52 (medie orară 185.263 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat francezul 
Francois Cevert (..Tyrrell Ford") — lh 
42:17,44 și argentinianul Carlos Reutemann 
(..Brabham") — lh 42:23. Brazilianul 
Emerson Fittipaldi a abandonat in ur
ma unui „acroșa)" eu mașina condusă de 
francezul J. B. Beltoise.

Sosit pe locul patru, scoțianul Jackie 
Stewart („Tyrrell Ford") trece pe pri
mul loc în clasamentul campionatului 
mondial al piloților de formula I, tota- 
lizind 42 puncte. îl urmează Fittipaldi
— 41 p. Cevert — 31 p, Hulme și Peterson
— 19 P.

I

RENATE STECHER

22,4 PE 200 m

2 (Agerpres). — Cu
______ ____ concurs atletic desfă

șurat la Leipzig, cunoscuta sportivă 
din R. D. Germană, Renate Stecher, 
a egalat recordul mondial în probi 
de 200 m plat, cu timpul de 22,4. 
După cum s-a anunțat cu 48 de ore 
mai înainte, Stecher egalase și re
cordul lumii în cursa de 100 m plat.

LEIPZIG, 
prilejul unui

47,2, Gheorghe Tănăsescu 
Constantin Stan 46.7 au sta- 
un nou record al României: 
cu două zecimi superior

ECHIPELE NORVEGIEI, BELGIEI, ELVEȚIEI
Șl IUGOSLAVIEI, DE ASEMENEA, IN SEMIFINALE
La Bruxelles s-au desfășurat în

trecerile grupei a Il-a preliminare 
din cadrul „Cupei Europei11 la atle
tism (m). Selecționatele Norvegiei 
cu 105 p și Belgiei cu 90 p., cla
sate pe primele două locuri, s-au 
calificat pentru întrecerile grupei 
semifinale de la Oslo (4—5 august). 
Pe locurile următoare s-au situat 
echipele Olandei 83 p., Danemarcei 
64,5 p., Islandei 42 p. și Luxembur
gului 32,5 p.

Cele mal bune rezultate ale con
cursului au fost obținute de belgia
nul H. Mignon 1 :48,2 la 800 m și 
de olandezul F. Nusse 50,7 la 400 m 
g. Alte rezultate: 3 000 m obsta
cole : Voje (Norvegia) 8 :39.8: 
5 000 m : A. Kvalheim (Norvegia) 
14 : 08,2 ; aruncarea discului: Lis- 
lerund

în grupa a Hi-a a aceleași cccs- 
petiții, la Lisabona, s-au calificat 
pentru semifinala de la Ljubljasa 
(4—5 august) echipele Elveție: cu 
68 p. și Iugoslaviei cu 63.5 p. Au 
mai participat la.acest concurs for
mațiile Portugaliei 37,5 p și Irlan
dei 29 p.

Dintre rezultatele înregistrai te 
evidențiază cele realizate de iugos
lavul Dane Korița 13 :55.0 la î
m și de elvețianul Urs von Wart
burg 82.30 m la aruncarea sulițe: 
Alți cîștigători : 3 000 m obsiacc-le : 
Wehrli (Elveția) 8:40.2; 200 m : 
Kocuvan (Iugoslavia) 21,3 : 800 m : 
Gysin (Elveția) 1:48.7 ; 400 mg:
Aumas (Elveția) 51,3; aruncarea 
discului : Mijac (Iugoslavia) 54.32 
m ; triplusalt: Spasoievici (Iugosla
via) 16,12 m.(Norvegia) 58,14 m.

ȘI ACUM, TESTUL JUNIORILOR
După naționalele atletice de se

niori și senioare, este rîndul echi
pelor reprezentative de juniori ale 
țării să dea un serios examen al 
valorii și maturității în acest sezon. 
După cum am mai anunțat, sîmbă- 
tă și duminică, pe pista de tartan 
a stadionului din Erfurt, cadeții 
noștri își vor confrunta forțele cu 
adversari de prima valoare în atle
tismul european. Avînd în frunte 
pe proaspătul recordman continen
tal. Gheorghe Ghipu (care a aler
tat la Atena distanța de 1500 m în 
3:39,0). echipele României vor lua 
parte la meciul triunghiular deve
nit tradițional alături de selecțio
natele R.D. Germane și Poloniei.

Sportivii noștri și-au continuat 
in ultimele zile pregătirile la Pre
deal. într-o convorbire telefonică 
avută cu Nicolae Mărășescu, antre
nor federal pentru problemele de

juniori, am aflat că la această oră 
mai există o serie de dificultăți în 
alcătuirea echipelor, mai multi din
tre tinerii noștri atleți urmînd să 
susțină în aceeași perioadă exame
ne de admitere în facultăți. O ho- 
tărîre definitivă nu va fi luată de
cît în cursul zilei de astăzi. în orice 
caz, formațiile noastre au fost se
rios remaniate, astfel că la Erfurt 
ele vor cuprinde nu mai puțin de 
12 debutanți, atleți talentați care 
bat insistent la porțile consacrării. 
Și sîntem convinși că meciul de la 
Erfurt nu reprezintă doar o evaluare 
a forțelor celor mai buni sportivi 
(Ghipu, Megelea, Cristudor, Lungu, 
Spinu), în compania cîtorva dintre 
cei mai valoroși juniori ai Europei, 
ci și un prilej pentru reprezentanții 
noștri mai puțin experimentați de 
a acumula noi cunoștințe, de a se 
fortifica în dispute cu adversari 
dintre cei mai puternici.

„Cupa orașelor tirguri“ la tenis de masă

în finalele „Cupei orașelor tir- 
guri“ la tenis de masă 
echipa maghiară Vasutas Bu
dapesta a învins cu 5—3 for
mația Kremelin-Bicetre. Gherghely 
și Boerzey au obținut cîte două 
victorii pentru echipa maghiară,

iar francezul Secretin a fost auto
rul celor trei puncte ale echipei 
sale.

Finala feminină a revenit echi
pei maghiare Ferencvaros Buda
pesta învingătoare cu 5—3 în fața 
formației vest-germane SK Kiel.

Turul Franței

VAN SPRINGEL CONDUCE CARAVANA...
ieri, a doua etapă a Turului Franței 

a tost secționată din nou în sernl-etape. 
Prima, s-a alergat la St. Nicolas, în 
Belgia, pe un circuit de 12,400 km, con- 
tracronometru pe eclilpe. A cîștigat for
mația „Wafaîey" condusă de belgianul’ 
Frans' Verâbaeck cu ,'tiiribul total del 
14:29,8. Pe locul doi au sosit echipierii 
firmei „Peugeot", cu francezii Fi-an- 
pols Thevenet șl Regis Ovion — 14:38,6.

Apoi, cei 132 de cicliști rămași în cursă 
ț-au aliniat pentru a doua parte a tra

seului, de la St. Nicolas la Roubaix (138 
km). Alergată pe o căldură caniculară, 
cursa a avut ca învingător pe ciclistul 
belgian Eddy Verstraeten, cronometrat 
în , 3:34,49. La 7 minute de acesta a s°" 
sit un pluton condus de olandezul Ge
rards Vianen și portughezul Fernando 
Manes.

Nici o schimbare notabilă în clasa
mentul general, tricoul galben rămînînd 
in posesia lui Hermann Van Springel 
(Belgia),

WIMBLEDONUL CONTINUĂ
• Noi comentarii pe marginea surprinzătoarei infringed

• Nastase si Connors, calificați in

a lui Ilie

„sferturile"

Nastase • Parerea învinsului...

de dublu

LONDRA, 2 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Am in față ziarul ..Daily Express" 
a cărui rubrică de tenis este sem- 
Tiâtâ
Ann 
dîul 
John

de cunoscuta fostă jucătoare 
Haydon Jones, prin imerme- 
cronicarului de specialitate 
Parsons. Fosta campioană de

la Wimbledon explică foarte sim
plu. cu experiența ei de mare spor
tivă, înfringerea suferită simbătă 
de campionul
-Am convingerea că 
învins ca urmare a 
nervoase la care a 
mele premergătoare

Această scurtă rei

DOSI

LAse a

Să ci N

greu de explicat finind 
de o regie a speetaccluj 
țin foarte mul:

Toate aceste explicați: 
însă repudiate în cele
cu multă sportiviiate. de insc^-. Ilie 
Năstase, care-mi spunea: .Ce rest 
mai au toate acestea acum ? Scrie

pe românește: — Am mincat bă
taie I Sircbâtă. Mayer a fost mai 
bun ca mine. Sigur că toată poves
tea asta ia proporții pentru că s-a 
intimplai la Wimbledon, dar spor
tul nostru este frumos fiindcă nu-și 
alege zilele si favoritil."

Deși scos dm cursa pentru mare- 
să 
pe 
să 

în-

ie titlu, Rie Năstase continuă 
atragă publicul Luni, la ora 2, 
aceiași îeren nr. 3. unde urma 
se dispute continuarea dublului 
trerupt sfinoâtă seara, tribunele 
erau arrupiine: Am privit jocul de 
pe terasa Înaltă a restaurantului 
cnnareațflor. S-av’lueat doar 9 
nstgi care Năstase și Connors 
a_ dsrtga: 8. ia aplauzele tinere
tului. care a invadat imediat tere- 
cuL Scorul parfide: : Ilie Năstase, 
Jimmy Consort—Mike Machette.
Raul Ramirez 6—4. 5—7, 3—6, 8—6.

Pe „central", două derbyuri fe
minine au încîntat privirile: Marga
ret Court—Olga Morozova și Evon
ne Goolagong—Virginia Wade. 
Spectacolul pe caie-1 oferă cam
pioanele compensează parcă total 
absența așilor voluntar retrași. Jo
cul lor are o tentă pregnant mas
culină, se caracterizează prin for
ță și dinamism, dar are și savoa
rea specială a tenisului feminin, 
greu de transpus în cuvinte.

La ora cînd telefonez, Năstase 
trebuie să intre într-un nou meci 
de dublu, împotriva indienilor Mu- 
kerjea și Lall. Dacă va cîștiga, el 
este decis să meargă mai departe 
și în ultima probă, cea de mixt, 
alături de partenera sa ideală, Ro
semary Casals.

Wimbledonul continuă...

Tiberiu STAMA

Marian Slavic, cel mai bun craulist al concursului de la Wiener Neustadt

lean CHIRILA

CONCURSUL INTERNATIONAL"" ‘

DE LA WIENER NEUSTADT
FAVORITELE TURNEULUI

LOXurv S — ie la Wim-
Ti'irilrra a lba rainat CU un cap de aîiș 

de cele pairs partide din sfer- 
tzr.je de fiaaM Conform ma-
jertttiM pr—cetinii r’ rw, toate primele 
favorite $--2- pistrat din nou locurile 
pe -jtrir—. defi aa arm de intim pi nat 
o rezâeensâ OMflBatt din partea ad
versarelor lor. Artfe- australianca Mar- 
țwet Coeet Car. 1) a pierdut primul 
set In M* talentate! jucătoare sovietice 
O-ța Moroeora (nr. 9). pină a reușit să 
se lapnaA tatr-on «nai superior : 4—6, 
S—4- 6—1. Ea tntftnay» acum, in semi- 
fiaale. pe ttaftra americană Chris Evert 

. care a <fispas cu 6—2, 4—6, 6—2 
de Rooeacary Casals (nr. 5). Greu s-a

< <. do-a favorită. Billie 'Je an
KHC. deflnMoarea trofeului, care a cîș- 

cu •—t. €—< in fața australiencei 
Kerry McTrmr (nr. 7). în fine, ev on ne

FEMININ OBȚIN VICTORII
o lovitură de(nr. 3), cu _ _ ________

ameliorată, s-a dovedit
ser- 
su- 
(nr.

de

Goolagong 
viciu mult _ ...
perioară englezoaicei Virginia Wade 
6). cîștigînd cu 6—3, 6—3.

In optimile de finală ale probei 
dublu masculin, cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia), Jimmy Connors (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4, 5—7, 8—6, 8—6 de perechea 
indiană Mukerjea, Lall. învingătorii ur
mează să întilnească acum, in „sfer
turi", pe sovieticii Metreveli, Lihaciov 
sau vest-germanii Fassbender. Meiler, 
care-și dispută una din partidele res
tante ale turului al doilea.

Pe programul zilei de marți figurează 
sferturile de finală la simplu masculin, 
in care se întilnesc — după cum am 
mai anunțat — următorii competitori : 
Mayer — Fassbender, Metreveli — Co
nnors. Borg — Taylor și Kodes — Ar- 
mitraj.

WIENER NEUSTADT, 2 (prin te
lefon). Un grup al înotătorilor'frun
tași din țara noastră a luat parte în 
bazinul de 50 m din localitate la un 
concurs amical alături de sportivii 
austrieci și vest-germani. Deși se află 
în plină perioadă pregătitoare, re
prezentanții noștri au avut o bună 
comportare, cîștigînd 18 din cele 19 
probe din program. Cele mai bune 
performanțe' au fost înregistrate de 
Marian Slavic cu 2:01,2 ne 200 m li
ber, Adrian Horvat 64,4 pe 100 m 
spate, Octavian Resler 1:11,4 și Anca 
Georgescu 1:21.8 pe 100 m bras si 
Eugen Hempel 2:36.1 pe 200 m bras.

REZULTATE TEHNICE — MASCU
LIN : 100 m liber i M. Slavic 56.2, Z. 
Oprițescu 56,7, E. Aimer 58.1 ; 200 m 
liber : Slavic 2:01,2, Aimer 2:04.6, 
Oprițescu 2:07,5 ; 400 m liber: Slavic 
4:20,3. Aimer 4:25,9, Oprițescu 4:41.3 ; 
100 m spate i A. Horvat 64,8, Nu-

țganu 
2:20,7, 
Resler 
bras i 
100 m 
4x100 m liber : România *3:47,8 ; 4x100 
m mixt: România 4:22,1 ;

FEMININ ! ioo m liber : Karin 
Heinz (Austria) 67,0. Cătălina Pănu- 
lescu 67,3, Hdiko . Horvath 68,6; 200 
m liber : Pănulescu 2:25,4, Horvath 
2 : 28,6 : 400 m liber i Pănulescu 5:09,7, 
Horvath 5:09,8 ; 100 m spate i Lavinia 
Donia 1:14,6, Steinkellner (R.F.G.) 
1:19.3 ; 100 m bras : Anca Georgescu 
1:21,8, Camelia Hoțescu 1:22,0, lise 
Weiss (Austria) 1:26,9; 200 m bras: 
A. Georgescu 2:56,0, C. Hoțescu 2:58;0; 
100 m delfin : Minola Vasiliade 1:14,8, 
Use Weiss (Austria) 1:15,5; 4x100 m 
liber i România 4:36,7 ; 4x100 m mixls 
România 5:05,0.

65.0; 200 m spate: A. Horvat 
Nuțeanu 2:26,0; 100 m brasi 
1:11,4, E. Hempel 1:11,5.; 200m 
Hempel 2:36,1, Resler 2:39,2; 
delfin t Aimer 62,0, Resler 66,9:

4

Miine, la Dublin, echipa Braziliei iși încheie turneul afro-european. 
Fotbaliștii sud-americani vor întilni reprezentativa Irlandei de Nord. In
diferent însă de acest rezultat, turneul campionilor mondiali este cotat cu 
un bilanf pozitiv: 5 victorii (cu Algeria, Tunisia, R.F. Germania, U.R.S.S. 
și Scoția), 2 înfringeri (Italia și Suedia) și un scor egal (cu Austria).

în imagine : faza golului din partida desfășurată la Glasgow; scoția
nul Johnstone, căzut pe gazon, înscrie in proprie poartă...

Telefoto : AP.-AGERPRES

CAMPIONATE... CUPE...
ITALIA. Finala Cupei Italiei, desfășu

rată la Roma, în prezența a 60 000 de 
spectatori, a fost cîștigată de A.C. Milan, 
care a întrecut cu scorul de 6—3 (in 
urma executării loviturilor de la 11 m) 
pe Juventus Torino. După 120 de minute 
de joc. soorul era egal : 1—1. Echipa 
Juventus a deschis scorul, prin Anastasi, 
în min. 13, iar milanezii au egalat, în 
minutul 43, prin Benetti. Apoi, formația 
din Milano a fructificat toate cele j 
lovituri de la 11 m. in timp ce torinezu 
au transformat numai două.

AUSTRIA: Rezultate Înregistrate în 
etapa a 29-a : Wiener Sport Club — Al
pine Donawitz 2—3; Austria Viena — 
F.C. Vienna 2—0: Bregenz — Rapid Vie
na 2—0; Sturm Durisol — ASK Linz 
5—0; Admira Wacker — Austria Salz
burg 1—3, Eisenstadt — Admira Neu
stadt 3—0 ; Voest Lînz — AK Graz 1—1;

Austria Klagenfurt — Wacker. Innsbruck 
1—1. In clasament conduce echipa Wac
ker Innsbruck — virtuală campioană — 
42 p (din 29 de jocuri), urmată de Ra
pid Viena — 39 p (29 j) și AK Graz — 
36 p (30 j).

FINLANDA : în etapa a 10-a a campio
natului s-au înregistrat următoarele re
zultate : HJK — Lahti 3—2; Ikissat — 
OTP 1—1 : KPT — ponnistus 0—0; KPV 
- Kups 2—1; Reipas — TPS S—0; Cla
sament : 1. HJK — 19 p; 2. Reipas — 
15 p; 3. KPV — 15 p.

NORVEGIA: După 10 etape, în campio
nat conduce echipa Viking, cu 17 p, 
urmată de Rosenborg — 14 p și Hmar- 
kamratern 11 p. în etapa a 10-a, echi
pele Viking și Rosenborg au terminat 
la egalitate : 1—1. Start a învins cu 1—0 
pe Brann, iar Hmarkamratern a dispus 
cu 3—0 de Stroemsgodset,

Preliminariile C. M.

MECIURI IN GRUPA I 

SUDAMERICANĂ
Pe stadionul central din orașul eeua- 

dorian Guayaquil s-a disputat un nou 
meci contînd pentru preliminariile C. M., 
grupa I a zonei Americă de Sud. Selec
ționata Ecuadorului a întîlnit reprezenta
tiva Columbiei, cu care a terminat la 
egalitate : 1—1 (o—1). Oaspeții au des
chis scorul în min. 27. prin golul mar
cat de Munoz, iar fotbaliștii gazdă au 
egalat în min. 49, prin Ortiz. Iată clasa
mentul grupei, în urma celor trei, me
ciuri disputate pină acum :

del Ecuador — Uruguay, de ieri. la 
Quito (rezultatul nu ne-a parvenit încă), 
se vor mai disputa alte două meciuri, 
foarte importante pentru configurația 
clasamentului : Uruguay — Columbia 
(joi) și Uruguay — Ecuador (duminică), 
ambele la Montevideo.

Columbia 3 0 3 0 2-2 3
Ecuador 2 0 2 0 2-2 2
Uruguay 10 10 0-0 1

Tn această sâptâniînâ, în afara parti-
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0 NOUĂ FORMULĂ 
DE CAMPIONAT ÎN POLONIA

• Numărul de echipe din prima
Sezonul foțbaliștic s-a ■ încheiat în 

Polonia. Stal Mielec reușește să cîș- 
tige campionatul, înaintea marilor fa
vorite din Chorzow, Zabrze și Var
șovia. înaintea jucării ultimelor res
tanțe din ligă, Legia Varșovia, cla
sată abia pe locul 10, și-a adjudecat 
„Cupa Poloniei", la capătul unei par
tide echilibrate : 0—0 cu Polonia 
Bytom după 120 de minute de joc, 
doar seria de penaltyuri decizînd 
cîștigătoarea.

Imediat după ultima duminică fot
balistică, plenara Federației poloneze 
de fotbal a hotărît reorganizarea sis
temului de desfășurare a celui mai 
popular sport din Polonia, intenție 
mai . veche a forului respectiv. Deci
zia plenarei a stabilit ca prima ligă 
— cupririzînd pînă acum 14 echipe — 
să fie extinsă, bucurîndu-se în sezo
nul viitor de participarea a 16 e- 
chipe. Liga secundă va avea de la 
anul două grupe a cîte 16 echipe.

Tn această situație, s-a stabilit ca 
echipele aflate pe ultimele două 
locuri în prima ligă să poată susține 
meciuri de baraj cu formațiile cla
sate pe locurile 3 și 4 în campio
natul secund, primele două echipe 
ale, acestei ierarhii primind automat 
dreptul de a promova. Astfel, fina
lista cupei’ și fosta deținătoare a 
„Cupei Rappan", Polonia Bytom, va 
întîlni. în meci de baraj pe G.K.S. 
Katowice, iar Odra Opole, pe Hut- 
nik Nowa Huța, partide programate 
pentru prima •jumătate a lunii august

MECIURI AMICALE
La Oslo s-a disputat întâlnirea ami

cală dintre selecționatele de amatori ale 
Norvegiei și Irlandei. Partida s-a înche
iat la egalitate : 1—1 (0—1).

Echipa vest-germână F.C. Koln Și-a 
continuat turneul în Japonia, jucînd la 
Osaka în compania reprezentativei țării. 
Fotbaliștii din Koln au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (1—0). Jocul a fost 
urmărit de peste 15 000 de spectatori. în 
încheierea turneului, echipa vest-germa- 
nă va evolua la Tokio, intîinind în 
meci revanșă echipa Japoniei.

liga a crescut de la 14 la 16
Liga secundă va fi alcătuită după 

cum urmează : cele 12 echipe de pînă 
acum plus cele 4 cîștigătoare ale 
campionatului intervoevodal (existent 
pînă acum în patru grupe) plus 8 
echipe din cele patru clase voevoda- 
le clasate pe locurile 2 și 3 plus 4 
echipe stabilite în urma barajului la 
care vor participa echipele clasate pe 
ultimele patru locuri în liga secundă 
și ocupantele locurilor 4 din cam
pionatul intervoevodal plus 4 echipe 
desemnate de federație din voevo- 
datele Bialystok, Koszalin, Olsztyn, 
Zielona Gora, teritorii pe care fot
balul simte nevoia de a fi impul
sionat

Cele două serii din liga secundă 
vor fi alcătuite pe principii geografi
ce, una de Nord și alta de Sud, ho- 
tărîrea federației 'urmărind îmbună
tățirea . posibilităților de susținere a 
fotbalului în toate voevodatele țării, 
cu precădere în zonele în care fotba
lul s-a bucurat în ultima vreme de 
mai puține succese.

Din punct de vedere economic, noul 
sistem — se speră — va avea o in
fluență favorabilă asupra bugetelor 
cluburilor, contribuind la micșorarea 
cheltuielilor de deplasare, de cazare 
etc. Fondurile economisite în acest 
fel vor putea fi utilizate, cu mai 
multă eficiență, în sprijinirea fotba
lului școlar, în răspîndirea jocului 
cu balonul rotund în rîndul tinere
tului.

Iată, în, încheiere, cum va arăta 
prima ligă a fotbalului polonez în 
toamna lui 1973 : Stal Mielec, Rucli 
Chorzow, Gwardia Varșovia, Gornik 
Zabrze, Wisla Cracovia, L.K.S. Lodz, 
ROW Rybnik, Pogon Szczecin, Legia 
Varșovia, Zaglebie Sosnowiec, Lech 
Poznan, Zaglebie Walbrzych, Szom- 
bierki Bytom, Slask Wroclaw (ulti
mele două au avansat din liga secun
dă, clasîndu-se pe primele două 
locuri), la care urmează să se adauge 
cele două echipe desemnate în ba
rajul despre care am mai scris.

HENRYK HERMAS2
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