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Rccditînd succesul de unul trecut

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
BALCANICA LA VOLEICAMPIOANA

ambi-

fața 
acest 

au 
reu-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Sîmbâtâ 1 iunie 1974

ATENA, 31 (prin telex). — E- 
chipa feminină de volei a Ro
mâniei a reușit să reediteze per
formanța de anul trecut, de la 
cea de a Vil-a ediție a Cam
pionatului balcanic. Victoria s-a 
conturat mai ales după succe
sul obținut joi seara, în 
formației Iugoslaviei. în 
meci, voleibalistele noastre 
prestat un joc inteligent, 
șind să găsească mijloacele ne
cesare pentru a depăși garni
tura adversă. Ele au traversat 
doar cîteva momente grele In 
setul al doilea, în care au re

cuperat un handicap important 
(2—9). Antrenorul Sandy Chi- 
riță a utilizat următoarele jucă
toare : Eugenia Rebac, Maria 
Cengher, Constanța Bălășoiiț 
Liliana Pașca (Emilia Cernega). 
Paula Cazangiu, Victoria Ban- 
ciu (Mariana Ionescu, Florenti
na Itu). 
Marcela 
Carmen 
celelalte 
lui, au 
notabilă 
zon internațional oficial.

Surpriza campionatelor balca-

Acestora li se adaugă 
Pripiș, Rodica Cilibiu șl 
Puiu, care, împreună cu 

componente ale lotu- 
realizat o performanță 
în acest început de se-

nice — poate cea mai mare din 
istoria competiției — au furni
zat-o voleibaliștii eleni care, în 
fața a peste 2 000 de spectatori, 
au reușit să depășească cu 3—2 
(—2, 11, —8, 14, 12) reprezenta
tiva _ masculină a României. 
După ce au cîștigat primul set, 
jucătorii noștri au redus sim
țitor ritmul, permițînd 
țioșilor lor adversari să egaleze 
situația. Mobilizîndu-se, i 
lui Aurel Drăgan a luat 
nou avantaj, pe care nu a putut, 
însă, să-l păstreze, datorită lipsei 
de coeziune în joc și nervozității 
(generată și de unele decizii ero
nate ale arbitrilor), care și-au

echipa 
din

70 DE CICLIȘTI
ROMANI Șl STRĂINI f'MUICII1 A

a

Echipe din Polonia, Franța, Cehoslovacia, 
Algeria și Maroc la startul competiției 

iunie so va desfășura competiția internaționalei
României0. Organizată de către ZIARUL SPOR-

Intre 10 
de ciclism ,.Turul _ _  _ „
NOqPoI?EBATI« RO^NÂ De“cÎCLTSM 7i“Â.'s'lOTO-PR^ 
NOSPORT, această a XX-a ediție, jubiliară. a tradiționalei între
ceri este închinată celor două evenimente de însemnătate maiori 
ă,Ter?/JS,Â*Lr.î..^X?'a.ANIVERSARE A F.LTBERARH romantf.ț 
SI CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST KO- 
MAN.

Turul ciclist al României se va desfășura conform regulamen
tului Uniunii Cicliste Internationale, în al cărei calendar figu
rează. Lungimea totală a traseului va însuma 1919 kilometri, 
împărțiți în 14 etape, parcurse zilnic. în perioada 10—23 iunie. 
Startul s» va da din București, urnind ca sosirea să aibă loc 
tot in Capitală, pe stadionul ..23 August", în pauza finalei „Cupei 
României" la fotbal. După cum se vede, fată de ediția d» anul 
trecut a competiției, marea buclă ciclistă a cîștigat mult în am
ploare și. cu siguranță, ea se va bucura atît de snriiinul organe
lor și organizațiilor de resort din localitățile dispuse de-a lungul 
traseului, cît și de interesul zecilor de mii de spectatori din calea 
caravanei.

La startul actualei ediții a Turului se vor alinia echipa repre
zentativă de ciclism a României — recent narticinantă la „Cursa 
Păcii" — două formații similare de tineret, precum si cluburile 
si asociațiile sportive Dinamo. Steaua, Olimpia si Voința din 
București. Metalul Plopeni și CIBO Brasov. DR ASFMENFA VOR 
PARTICIPA ECHTPE DIN POLONIA, FRANȚA. CEHOSLOVA
CIA. ALGERIA SI MAROC.

Importanța competiție desemnează ne cîștigătorii „Turului 
României", individual și pe echipe. Primii clasați vor nrimi nre- 
mii ce vor consta în cupe, plachete si obiecte de utilitate prac
tică.

Si 23

u

Ca urmare a hotărîrii luate în 
Adunarea generală din 14 martie 
a.c., zilele trecute a avut loc la 
sediul clubului Dinamo, în pre
zența unui mare număr de spor
tivi și tehnicieni, plenara care 
a analizat modul de desfășurare a 
pregătirii sportivilor dinamoviști 
pentru J.O. din 1976. Raportul, 
amplu și bine documentat, prezen
tat de președintele clubului. It. col. 
Cosma Lifă, cit și discuțiile care 
au urmat au reliefat convingător 
contribuția tot mai substanțială 
pe care clubul Dinamo, acționînd 
in spiritul prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa
rie — martie 1973, o aduce la 
creșterea continuă a prestigiului 
sportului românesc în arena in
ternațională.

Tn primele luni ale acestui 
sportivii dinamoviști și-au înscris 
în palmares rezultate cu totul, re

an.

marcabile. 7 handbaliști au făcut 
parte din echipa laureată cu cel 
de-al 4-lea titlu mondial, iar o 
serie de boxeri și luptători s-au 
impus în diferite competiții de 
nivel continental. în această pe
rioadă. reprezentanții clubului au 
cucerit 54 de titluri de campioni 
ai țării, eorectînd totodată 20 de re
corduri republicane. Toate 
succese au fost obținute la 
plinele olimpice, fapt care 
foarte elocvent preocuparea 
de pregătirea pentru Montreal. 
Semnificativ în acest sens este și 
faptul că 140 de sportivi dinamo
viști au fost nominalizați de fede
rații printre posibilii participant! 
la J.O. din 1976. Printre aceștia se 
află N. Ginpă, I. Păun, N. Marti- 
nescu la lupte. I. Patzaichin, 
Varabiev, Maria Nlchlforov, 
toria Dumitru, G. Munteanu, 
Serghei la caiac-canoe, Argentina

aceste 
disci- 
atestă 

față

L.
Vic-

V.

(Continuare în pag. a 8-a)

feri, în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej și la Călărași

AU ÎNCEPUT turneele finale la handbal
A

• La masculin, Dinamo București ținută in șah de Minaur Baia Mare (19-18)
• La fete, I.E.F.S. și Universitatea Timișoara invingătoare In prima zi

La Călărași și în municipiu! Ghcorghe Gheorghiu-Dej au în
cepui vineri după-amiază, intr-o atmosferă <le interes general, turneele 
finale ale campionatelor naționale de handbal feminin și 
divizia A. Ele se vor înebeia duminică seara, cînd, la 
do întreceri, vom cunoaște noile campioane ale țării.

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 31 (prin telefon). întîlnirea 
vedetă din ziua inaugurală a tur
neului masculin, pentru locurile 
1—4. a opus echipele Dinamo 
București și H. C. Minaur Baia 
Mare. A fost o partidă extrem 
de disputată, mai ales în prima 
repriză si la sfîrțitul celei de a 
doua. Băimărenii au aruncat în 
luptă toate resursele lor, au con
dus cu 1—0, 2—1 și 4—3. pentru 
ca mai tîrziu (după ce au fost 
conduși cu 7—6) să egaleze : 7—-7. 
Din acel moment (min. 24) dina- 
moviștii — cu Dan Marin în maro 
vervă — au reușit să-și mărească 
avantajul, dar în final handba- 
liștii din Baia Mare au avut o 
revenire puternică si astfel Di
namo a trebuit să se mulțumească 
cu o victorie la limită : 19—18 
(11—9). Principalii realizatori :
Dan Marin (7) — Dinam-o. res- 
nectiv. Palko (7) — Minaur.

(Continuare in pag. a 7-a)

Menis. Valeria Ștefănescu, Corne
lia Popa la atletism. Simion și Ca- 
listrat Cufov, Ion Alere, Paul Do- 
brescu la box, Dan Grecu și Ali
na Goreac la gimnastică, I. Oanță, 
D. Grumuzescu, P. Ceapura, Șt. 
Tudor la canotaj, C. Penu, Gh 
Licu, A. Cosma la handbal ș.a.

In colaborare directă cu federa
țiile de specialitate și avînd un 
sprijin concret din partea condu
cerii Ministerului de Interne, con
siliul clubului s-a preocupat În
deaproape pentru consolidarea or
ganizatorică a secțiilor, pentru îm
bunătățirea continuă a procesului 
de instruire (s-a urmărit cu pre
cădere mărirea volumului și in
tensității la antrenamente) și edu-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a (j-a)

capf.tul
masculin,
a 3 zile

TURNEUL MASCULIN 
LOCURILE 1—1

CALARAȘI 31 
O după-amiază 
moașa bază sportivă Olimpia din 
localitate, în tribunele căreia au 
luat loc peste 3 000 de spectatori.

Derbyul primei zile, meciul din
tre I.E.F.S. — campioană încă la 
această oră — și Universitatea 
București, a prilejuit o întrecere 
atractivă, 
n-a fost, 
pusă la îndoială. După primele 
minute, cînd a condus cu 1—0 și 

2—1. Universitatea București a ce-

(prin 
plăcută

telefon), 
pe fru-

Victoria campioanelor 
însă, nici un moment

(Continuare în pag. a 7-a)

Steaua — Politehnica Ti
mișoara 81—15 (9—7)

Dinamo București — H. C. 
Minanr Baia Mare 19—18 
(11-9).

TURNEUL FEMININ 
LOCURILE 1—4

I.E.F.S. — 
București 11—8

Universitatea 
Textila Buhuși

Universitatea 
(6-3) 
Timișoara — 

11—9 (7—5)

DE LA F.R. FOTBAL
Aseară a avut loc ședința Bi

roului F. R. Fotbal în cadrul că
reia s-a analizat comportarea 
echipei reprezentative a Româ
niei în meciul cu Grecia și s-a 
aprobat componența lotului pen
tru întîlnirea cu echipa Olandei 
de miercuri 5 iunie a.c.

Biroul 
încălcări ale regulamentului și 
încercări 
lor CFR 
scopul 
jocului F.C. Argeș 
disputat la 26 mai a.c. și a 
următoarele hotărîri:

1. Se anulează rezultatul 
ciului F.C.
(1—2) și se 
rul de 3—0 
F.C. Argeș ;

F.R.F. a analizat unele

ale conducerii echipe- 
Cluj și Petrolul în 

denaturării rezultatului 
CFR Cluj, 

luat

me- 
Cluj 
sco-

Argeș — CFR 
omologhează cu 
în favoarea echipei

2. Se dă un avertisment sever 
cluburilor CFR Cluj și Petrolul 
și avertisment clubului F.C. Ar
geș ;

3. Au fost luate măsuri organi
zatorice pentru îndepărtarea din 
activitatea sportivă a persoanelor 
de la cluburile CFR Cluj, Pe
trolul și F.C. Argeș implicate în 
aceste abateri.

F.R. Fotbal atrage atenția tu
turor cluburilor și asociațiilor 
sportive în vederea intensificării 
muncii politico-educative în rîn- 
dul sportivilor și al membrilor 
secțiilor de fotbal, a respectării 
întocmai a regulamentelor spor
tive și disputării jocurilor din 
campionat în spiritul eticii șl 
echității socialiste.

ECHIPELE II.B.S.S Șl CEHOSLOVACIEI,
VIITOARE PARTENERE

în ședința sa de
F. R. Fotbal a aprobat să fie 
incluse în calendarul competițio- 
nal al echipelor noastre repre- 
zenfatîve următoarele întîlniri •

ROMANIA — U.R.S.S. (selec-

aseară, biroul
ALL TRICOLORILOR

ționatele A și de tineret) la 30 
noiembrie 1975, în țara noastră.

CEHOSLOVACIA — ROMA
NIA (primele echipe reprezen
tative) la 31 martie 1975, în Ce
hoslovacia.
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UN PUTERNIC
IMPULS

PE MALUL DUNĂRII,
IN SPORTUL 0 NOUĂ ATRACȚIE
CU BUSOLA

Pentru a afla amănunte despre ac
tualele preocupări în orientarea tu
ristică, am avut o convorbire cu prei. 
Mircea Mthâileseu, secretarul general 
al Federației române de turism-ai- 
pinism, care ne-a informat câ, 
prezent, secțiile de * ‘ -*—■
afiliate șl nealiliate, 
țele țârii au început 
zele preliminarii, de 
pionatetor naționale . _
seniori, veterani, femei și 
ia individual, echipe și ștafete), 
căror

TURISTICA - ORȘOVA!
j în 

turism-alpinism. 
din toate jude- 
sâ organizeze fa- 
masă, ale cam- 
(copii, juniori, 

bărbați, 
______ ____1. ale 

____ finale vor avea loc între 1 
și 7 septembrie, la Bistrița-Nâsăud. 
Au fost încheiate concursurile de o- 
rientare pentru stulenți în cadrul 
„Cupei tineretului*. Finala, desfășu
rata la Cluj, s-a bucurat de un mare 
succes. Tot în cadrul „Cupei tinere- 
tului“ se află în curs de desfășurare 
și concursurile de orientare pentru 
pionieri și școlari, ale căror finale se 
vor ține în pădurea Brănești, lingă 
București, între 28 și 30 iunie. In 
aceste acțiuni cu caracter de masă 
sînt antrenați mii de participants Ele 
nu numai că contribuie la călirea 
tineretului și la pregătirea lui pentru 
apărarea patriei, dar constituie, tot
odată, un important mijloc de selec
ție a viitorilor sportivi de perfor
manță.

— Acum, cînd orientarea turistică a 
prins rădăcini adinei și a luat o 
mare dezvoltare, Ce credeți că trebuie 
făcut pentru ca această activitate să 
se desfășoare la un nivel superior?

— Rezultatele acestor concursuri 
depind în cea mai mare măsură de 
munca comisiilor locale de turism- 
alpinism, de calitatea hărților și a 
busolelor, de modul cum. sînt stabi
lite traseele. Desigur, in unele locuri 
sînt și greutăți, dar cu ajutorul fac
torilor locali care au atribuții în 
domeniul sportului ele pot fi înlă
turate, astfel ca orientarea turistică 
să devină un mijloc cit mai eficient 
de educare și pregătire a tineretului.

— In domeniul performanței, ce 
acțiuni mai importante au fost pre
văzute in acest an ?

— Menționez, printre acestea, întâl
nirea internațională de orientare tu
ristică „Face și prietenie", care a 
avut loc, recent, în apropierea ora
șului Varna din R.P. Bulgaria, unde 
reprezentativa noastră a obținut un 
rezultat meritoriu prin sportiva 
ra Szabo. clasată pe locul doi 
proba individuală feminină.

Cla- 
în

I. HOABAN

• Numeroase construcții și amenajări
destinate amatorilor
turism și agrement

lată-ne în fața elegantei clădiri 
Consiliului Popular Orșova, edi

ficiu modern a cărui linie arhi
tectonică se încadrează de minu
ne în peisajul flancat de noul ho
tel (încă în lucru) și de magazi
nul universal.

Primarul orașului, tov. Gheor
ghe Dăogaru, are amabilitatea .să 
ne acorde cîteva 
timpul său prețios,

a

din 
să 

specifice, de ' la bun început, că 
este un pasionat al sportului. Și 
discuția noastră alunecă spre a- 
ceastă temă. Deci, ce perspecti
ve turistice și de agrement are 
Orșova ?

„Poziția 
lacului de -----------
excelente condiții de a face din 
Orșova un atractiv punct turistic 
— ’ne spune interlocutorul. Este, 
de altfel, cea mai mare dorință 
a noastră, pentru îndeplinirea că
reia facem tot ce ne stă în pu
teri. In eurind va fi dat în folo
sință noul hotel, amplasat chiar 
pe faleză 1 debarcaderul va dis
pune de un însemnat număr de 
bărci universale și hidrobiciclete, 
va fi amenajată o plajă atrăgă
toare și vor exista vaporașe pen
tru excursii pe Dunăre. In plus, 
ne preocupă construirea unor 
campinguri, precum și amenaja
rea cit mai multor spații verzi. 
Sportul propriu-zis va fi, desigur, 
prezent pretutindeni în oraș, în- 
cepind de la noul stadion, conti- 
nuintl cu terenurile de tenis, bas
chet, volei și handbal și piua la 
viitoarea bază nautică, în curs de

minute 
neuitînd

orașului și 
acumulare

prezența 
ne oferă

viitoarea bază nautică, în 
proiectare**.

Mulțumind tovarășului 
ru pentru amabilitatea

de sport

a-

amin*

Orșova.

Al. HORIA

în cinstea aniversării a 30 de ani de la eliberarea țaiii

pri- 
in-

O 
s-a
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decît de jucători.

QUINTUS, Ploiești. La C.M. de 
sportivele noastre ou ocupat cele

SZABO, Focșani. Caută acul 
fîn I Dați-ne un punct de

sa u... 
întrecerea 

este sportul nostru de performan- 
dreptate ? FRANCISC

în carul cu 
reper, pentru a vă putea răspunde.

cu Steaua. „La meciurile ei sufăr și plîng 
de multe ori*, in ultimul timp v-au tre
buit, deci, multe batiste. Așa a fost me
reu : înfrîngerile sint suportate mai greu 
de suporteri

TEODOR ORZA, 
poate spune că, pe ansamblul discipli
nelor sportive, un „meci" Dinamo - 
Steaua s-ar încheia cu victoria celei din
ții sau... invers. Singurul cîștigător real 
în întrecerea dintre aceste două mari 
cluburi 
ță. Am

O pitorească ima
gine din noua Or
șova : un colț de 
vapor, un colț de 
Dunăre, un colț de 
oraș 
de... 
poate

și un 
munte !
fi mai 
mos ?

coi]
Ce 

f ru

Foto :
Drago»? NEAGU

cerut alte amănunte, legate de 
perspectivele turistice și de 
grement ale Orșovei, tovarășului 
Petre Cunicei, directorul 
prinderii de gospodărie 
nească

„Cred că trebuie să mai 
tim despre bazinul in aer liber 
aflat în fază de proiectare, des
pre schiurile nautice pe care, de 
asemenea, le vom pune la dispo
ziția amatorilor, precum și de 
noua platformă bituminizată, care 
va fi amenajată în zona Poiana 
Stelei, Aș vrea să subliniez, insă, 
că așteptăm un mai mare sprijin 
din partea Ministerului Turismu
lui, care ar trebui să privească 
cu mai mult interes agrementul 
nautic pe Dunăre. In intenția 
noastră stă, de exemplu, procura
rea unor ambarcațiuni din cau
ciuc, cu care se pot organiza ex-

Tntre- 
orașe-

cursn splendide pe trasee nautice 
de mare frumusețe, cum ar fi Șo- 
polul nou — Șasea română — 
Cheile Nerei*.

Printre ceilalți factori care 
răspund direct de dezvoltarea 
sportului, turismului și agremen
tului din Orșova se numără, fi
rește, și tov. I. Iacob, prim-vice
președintele C.O.E.F.S., care ne-a 
vorbit pe îndelete despre desfă
șurarea acestor activități. Ani no
tat desele excursii arganizate 
pentru pionieri cu vaporașul 
„Costinești*. despre taberele or
ganizate în golful Mraconia și 
despre terenurile puse la dispozi
ția amatorilor de 
să petreacă zile 
cabana B.T.T.-ului

sport care vin 
de vacanță la 
din

Dăoga- 
sa, am

DIN ISTORICUL ARIPILOR ROMÂNEȘTI

VIRTUOZ ÎN VĂZDUH,
MAESTRU LA SOL

De numele colonelului în rezervă Gogu 
Ștefănescu se leagă nu numai faptele de 
arme din cel dinții război mondial, ci 
și remarcabilele sale performanțe în a- 
vicția demonstrativă, cea care a funda
mentat aviația sportivă de mai tîrziu.

Pe la sfîrșitul celui de-al treilea de
ceniu și, apoi, în întreg deceniul al

patrulea din veacul nostru, pilotul Gogu 
Ștefănescu a fost prezent la numeroa
se manifestări de zbor de anvergură. In 
1928, la Praga, el a adus României 
mul loc intr-un important concurs 
ternațional, iar la ediția următoare 
acestei întreceri Gogu Ștefănescu 
aflat printre primii clasați, In anul 1931, 
a ocupat din nou locul intii în con
cursurile internaționale de regularitate și 
acrobație aeriană desfășurate la Praga 
și Plsen. Gogu Ștefănescu a luat star
tul in 108 mitinguri de aviație. contri
buind astfel, de-a lungul carierei sa 
alături de alți temerari ai aripilor 
mânești, la dezvoltarea și afirmarea 
ternațianală a aviației noastre.

A recepționat avioane - in țară 
peste hotare —, misiune rezervată 
deauna maeștrilor absoluți ai tehnicii 
aviatice și artei pilotajului, totalizînd, în 
decursul celor aproape patru decenii de 
activitate (24 ianuarie 1915 — 8 aprilie 
1952) 16 000 ore de zbor, un veritabil
trofeu al datoriei împlinite.

tnbinindu-l, deunăzi, aproape la fel 
de vivace ca în anii tinereții, Gogu Ște
fănescu ne-a mărturisit : „La virsta mea, 
care se apropie de optzeci de ani, po< 
spune, pe drept cuvînt, că disciplina și 
prudența sint marile secrete ale reușitei 
in sporturile de viteza. Sint fericit 
nu-a.n împlinit datoria 
zului vieții mele : 
bucuria reușitei de 
pilor românești*.

Figura deschisă, 
statura incă voinică a zburătorului in 
fața căruia ne aflam n»-l reaminteau pe 
„locotenentul Gogu Ștefănescu, acroba
tul aerian care făcea deliciul mulțimi
lor la mitingurile populare*, care-l ocla- 
mau cu entuziasm pe instructorul care 
a prins aripi multor generații de tineri.

pe 
patria, 

zbor in

privirea

Lecția de închidere a anului de
Invătâmint 1973—1974 a cursului d** 
educație fizică și sport organizat d 
C.M.B.E.F.S., în colaborare /-aeueesed

că 
drumul ere- 
văzduhul și 
serviciul ari-

luminoasă și 
încă voinică a zburătorului

V. FIROIU

Centrul științifice al
C.X .L.F.S., ia ca
drul Universității populare București, 
va avea loc luni 3 iunie a. c. în 
Sala Dalles, la ora 12,30.

Lecția va fi expusă de tov. cont, 
univ. dr. Nicu Alexe si va leala 
despre : wTeor»a și metodica inclemî- 
narii**.

In cinstea aniversării a trei decenii de la eliberarea țării, Comisia 
centrală tehnică de turism din cadrul federației de specialitate va 
organiza, la sfîrșitul lunii iunie, „ZILELE TURISMULUI ROMANESC" 
cuprinzînd manifestări variate ca : expoziția intitulată ,.30 de ani de 
turism de mase" care va fi deschisă în holul sălii Dalles între 24 și 
30 iunie, conferințele care vor prezenta realizările din ultimele trei 
decenii în turism, alpinism, orientare turistică, speologie sportivă, 
literatură turistică și „Salvamont",. însoțite de 
și filme turistice (programate în zilele de 24 
Dalles). Seria manifestărilor se va încheia cu o 
Subcarpații Buzăului și Prahovei (2S-—30 iunie).

Această interesantă acțiune se realizează în 
Clubului Terra 2000" de pe lingă Universitatea 
manifestare ajunsă la cea de a patra ediție și 
mai programează conferințe și vizionări de filme 
teme : Anul mondial al populației ; Mediul înconjurător și protec
ția lui ; Călători români peste hotare ; Filmul documentar turistic 
românesc .

gale de diapozitive 
șt 25 iunie in sala 

excursie tematică in

cadrul „Săptămînii 
Populara București, 
care, la rîndul său, 

cu următoarele

ezbaterea adtnca 
j responsabilă a prin- 
I cipalelor probleme 

care confruntă spor
tul românesc, prile

juită de adunările și confe
rințele de 
desfășurate 
cluburile și organele terito
riale ale mișcării sportive, 
au relevat multe aspecte 
pozitive, realizări notabile 
in. îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, 
in înfăptuirea propriilor pla
nuri și obiective.

Dar, în acest context ge
neral îmbucurător, nu poate 
scăpa atenției faptul că, in 
concluziile tuturor reuniuni
lor desfășurate piuă acum, 
s-a subliniat că pașii înain
te făcuți puteau
mari, că bilanțul
este încă sub nivelul aten
ției, sprijinului și îndrumă
rii de care beneficiază miș
carea sportivă din partea 
organelor de partid și de 
stat, al potențialului de care 
dispune această activitate 
prin angrenarea in munca 
practică, concretă, a multor 
instituții, 
masă 
primit 
marele 
tului.

Observația la care ne re
ferim semnifică, de bună 
seamă, modul exigent, par
tinic, în care se desfășoară 
analizele, dar ea arată 
același timp — că o 
de lipsuri mai vechi, 
mai multe cunoscute, 
sista incă in munca organe
lor și organizațiilor noastre. 
Fără a face o tentativă de 
a le clasifica, păstrăm 
presat că principala și 
mai frecventă dintre 
care apare aproape ca 
„leit-motiv“, ar fi aceea 
gală de continuitate în 
tivitățile de masă. Marile 
acțiuni generate la imboldul 
Hatărixii, „Cupa tineretului", 
complexul „Sport și sănăta
te", „Amicii drumeției", 
..înotul pentru toți" au su
ferit și suferă din această 
cauză, nu an ajuns, pină a- 
citm, la parametrii scontați. 
Există, din păcate, in conti
nuare, tentația de a compri
ma termenele de desfășura
re, de a înlocui o activitate 
permanentă, constantă, cu 
traiectorie lungă — așa cum 
sint concepute, de altfel, a- 
ceste manifestări — prin 
execuții și prestații de cam
panie, șablonarde, pompie
ristice și festiviste, cu efect 
propagandistic minim, cu o 
eficiență scăzută.

Iată, deci, încotro trebuie 
să-și îndrepte in mod prio
ritar atenția noile consilii 
alese în organele și organi
zațiile sportive.

D
dari de seamă 
în asociațiile,

fi mai 
general

de 
au 
în

I I

organizații 
și obștești, care 
atribuții precise 

perimetru al spor-

— în 
serie 
cele 
per-

im- 
cea 
ele, 
un 
le- 
ac-

I
Valeriu CHIOSE

Generația mai nouă 
împreuna cu cea veche, 
Au format azi, amindouă, 
Trei perechi fără... pereche.

NELU 
popice, 
trei locuri ale podiumului laureaților, la 
proba de perechi ;

GHEORGHE ADAM, Brașov. Ridicarea 
suspendării unor jucători care au acumu
lat trei cartonașe galbene nu constituie, 
de fapt, decît o „suspendare" 
de-al treilea cartonaș. Celelalte 
rămîn în vigoare.

PETRE BILCU, Giurgiu, 
dat lui ’

a

1.

celui 
două

MARIN 
răspunsul
Brașov. 2. în ediția 1965-66, meciul retur, 
de la București, dintre Dinamo șf Uni
versitatea Craiova s-a încheiat cu scorul 
de 8—0" (Arbitrul respectiv a 
de minte, nu glumă I). La 
tur, cele dauâ echipe au 
egalitate *. 0—0. Campionatul 
atunci... Petrolul.

Citiți
Gheorghe Adam din

avut ținere 
Craiova, în 
terminat la 
l-a ciștigat

A VIU-A 
Nu v-am 
rugat — 

mergeți** cu 
ar insem-

O CRAI OVE ANCA DIN CLASA 
D A ȘCOLII GENERALE NR. 12. 
dat numele - așa cum ne-ați 
pentru a nu se afla că nu 
Universitatea Craiova, ceea ce 
na să vă... mutoți in alt oraș. Dv. țineți

FREDERIC MOISES, Rupea. Interesant, 
ce facem cu spațiul ? ...Poate, to- 
voi folosi unele date.

Dor, 
tuși.

FARTA, Orăștie. Divizionara B C.S. 
în edi-

c.
Tîrgoviște a evoluat in Divizia A, 
țin 1961-62. Ea s a clasat pe lacul pe-

nultim și a retrogradat împreună cu Di
namo Pitești. Cele mai bune rezultate 
înregistrate atunci : 3-1 cu U.T.A., 2—1 
cu Petrolul, 2—1 cu Steagul roșu. 2—2 cu 
Steaua, scoruri obținute pe teren pro
priu. Dar, principala performanță fotba
listică a Tîrgoviștei este 
fi „descoperit** pe Dinu, 
fier" al echipei Dinamo și ol 
reprezentative.

aceea de o-l 
,, jucătorul de 

formației

Meciuvi 
da trei 
Tănase

MARCEL HAȘU, BUCUREȘTI, 
de box între... frați ? Vă pot 
exemple de la noi : meciurile 
Bătrinu — Nlculae Bătrînu. Andrei Forkaș 
- Martin Farkoș și Mircea Dabrescu - 
Constantin Dobrescu. Și nu se poate spu
ne că» în ring, s-au avut ca... frații. In 
19S3, în finala categoriei musca, Mircea 
Dobrescu, fratele mai mic, o obținui 
finalmente victoria la puncte, dar după 
ce fusese trimis la podea printr-un pumn 
zdravăn.

llusliajii : N. CLAUDIU



in campionatul 
de rugby

Cu semieșecul (sau semjvictoria 
Rulmentului) înregistrat de Gri- 
vița Roșie la Birlad (0—0), s-a
ajuns, din nou, la o echilibrare a 
forțelor, avansul luat de feroviari 
dovedindu-sc destul de fragil. E 
drept, Grivița are o partidă res
tanță (26 iunie), la Năvodari, cu 
Chimia, dar și Steaua va juca în 
aceeași zi meciul de la Timișoara, 
cu Universitatea, ceea ce poate 
avea un „cuvînt“. greu în disputa 
pentru desemnarea campioanei. 
De aceea, se impune ea acum toa
te echipele să dea dovadă de hotă- 
rire in apărarea șanselor, să abor
deze confruntările din cele șapte 
etape care au mai rămas de dis
putat cu maximă seriozitate și a- 
lenlie, 
primul 
viiarea 
semnat 
care a _____ .__________
studențesc cu 10—4) situația nu

deoarece în lupta pentru 
loc, ca și in cea pentru e- 
reirogradării (un pas în- 
a făcut doar C.S.M. Sibiu, 
ciștigat în fața. Sportului

este clarificată (Rulmentul, Poli
tehnica, Sportul, Gloria avind încă 
insuficiente puncte pentru a fi li
niștite). Afirmăm aceasta, gin- 
dindu-ne, intre altele, la modul 
cum a Înțeles să se prezinte Chi
mia Năvodari la Petroșani (0— 
67 !), unde s-a înregistrat cel mai 
mare scor al returului, motivul 
invocat — acela de a odihni jucă
torii înaintea partidei cu Steaua 
— frizînd. totuși, nesportivitatea. 
Programarea intiinirilor din peri
oada următoare solicită, de aseme
nea, o bună pregătire pe plan 
tehnic și tactic și, in special, pe 
cel fizic, deoareee eforturile vor 
fi deosebit de intense, avindu-se 
in vedere că etapele se vor dis
puta duminică — miercuri — du
minică. în acest sens, rugbyștii 
divizionarelor A au manifestat în 
ultima etapă o scădere a potenția
lului fizic, o mare parte din timp 
meciurile desfășurîndu-se „cu în-

cetinitorul“. De asemenea. un 
rol important la desfășurarea în 
bune condiții a partidelor trebuie 
să-1 aibă și arbitrii, lor cerindu-li- 
se să fie cit mai prompți în inter
venții și atenți la fiecare fază, 
pentru a nu consemna vicierea u- 
nor rezultate. (D. Grigorescu la 
meciul Dinamo — „U“ fiind cel 
mai recent și mai elocvent exem
plu). Nu putem încheia aceste 
scurte notații fără a ne exprima 
nedumerirea față de schimbările 
de ultim moment intervenite în 
programul de disputare. Spre e- 
xemplu, Steaua — Politehnica s-a 
desfășurat dimineața și nu la ora 
16,30, cum fusese comunicat, iar 
meciul Dinamo — „U“ a avut loc pe 
stadionul Dinamo (inițiativa -este, 
totuși, lăudabilă) și nu pe Olim
pia cum se fixase inițial. Aceste 
situații trebuie să-și găsească re
zolvarea în timp util.

Emanuel FANTĂNEANU

(Urmare din pag. I)

Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej
TURNEUL MASCULIN 

LOCURILE 9—12

Pe planșele instalate în sala 
Floreasca au loc. azi și mîine, 
disputele pentru desemnarea ulti
milor campioni de scrimă ai țării, 
pe acest an : la sabie și spadă.

După cum sîntem 
campionul sabrerilor, 
ciuc, nu-și va putea apăra titlul 
aflindu-se în perioadă de reface
re după un accident suferit la 
picior. In această situație, lupta 
pentru titlu devine foarte deschi
să și vom asista, după toate pro
babilitățile, Ia un. asalt foarte vi
guros 
val 
s-a 
bul 
de 
în

informați, 
Dan Irimi-

al reprezentanților noului 
în frunte cu Ion Pop, care 
întors în aprilie de la Istan- 
cu titlul de campion mondial 

tineret. 11 vor urma, desigur, 
această tentativă de afirmare, 

colegii săi de generație C. Marin, 
Panlelimonescu.

vor
M. Mustață, I.
Rămîne de văzut ce replică 
da mai vîrstnicii competitori Gh.
Culce», Al. Nile», D. Popescu.

La spadă, in schimb. duelul 
dintre generații pare să încline 
mai mult balanța șanselor spre tră
gătorii cu o îndelungată expe
riență de concurs, ca A. Pongraț, 
deținătorul titlului. Al. Istrate, 
fost și el campion al țării. C. Bă
răgan, N. lorgu și C. Duțu, com- 
ponenți ai primei reprezentative 
românești la această probă. Expo- 
nenții generației tinere cu cele 
mai mari posibilități de a accede 
pe podium sau măcar printre fi- 
naliști ar fi P. Szabo, care a și 
obținut frumoase rezultate in ci- 
teva mari turnee, I. Popa, L. An- 
gelescu, O. Zidaru.

Trebuie reținut faptul că între
cerile pentru aceste titluri națio
nale constituie totodată un ultim 
test— cu public — în vederea al
cătuirii loturilor ce ne vor repre
zenta țara, în iulie, la Grenoble, 
la campionatele mondiale. L1VIU ANGELESCU

I

5IMBÂTÂ

ISerflem?
FOTBAL : Stadionul „23 Au

gust*, oca 15.30 : Sportul stu
dențesc — A.S.A. Tg. 
(tineret-rezerve), o*ra 
Sportul studențesc — 
Tg. Mureș (Div. A).

POPICE ; Arena Voința, ora 
14 : Voința București — Me
troul Brașov; arena Ciulești, 
ora 16 : Rapid București — 
Laromei București 
din ultima etapă a 
tului feminin, Div.

SCRIMĂ • Saia 
ora 8 : campionatul republi
can (spadă), ora 15 : campio
natul republican (sabie).

TENIS DE MASĂ : Sala Pro
gresul, ora 17 : Progresul
București — C.S. Arad I (f) — 
meci in cadrul campionatului 
divizionar.

Mureș
17.30 :

A.S.A.

(meciuri 
campiona- 
A).
Floreasca,

DUMINICĂ
Au-FOTBAL : Stadion „23 

gust*, ora 15.30; Rapid — Po
litehnica Timișoara (tineret-re
zerve); ora 17.30: Rapid — Po
litehnica Timișoara (Div. A); 
teren Progresul, ora 11 ; Pro
gresul — Nitramoma Făgăraș 
(Div. B) ; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzui — Metalul 
București (Div. B); teren La- 
romet, ora 11 : Tehnometal — 
Voința (Div. C), teren Flacăra 
roșie, ora 11 : Flacăra roșie — 
Sirena (Div. C); teren Steaua, 
ora 11 : Șoimii TAROM — 
T.M.B. (Div. C); teren Electro
nica, ora 11 : Electronica — 
Dinamo Slobozia (Div. C).

POPICE ; Arena Constructo
rul, ora 8 ; Constructorul 
București — Petrolul Ploiești 
(partidă în campionatul mas
culin Div. A).

RUGBY : Teren Parcul to
pitului, de la ora 9: Grivița 
Roșie — Gloria (Div. A), Șoi
mii Sibiu — Școala sportivă 
2 București (juniori); teren 
Complexul studențesc Tei, de 
la ora 9 :. Sportul studențesc
— Știința Petroșani (Div. A), 
C.S.S. — Farul Constanța (ju
niori); teren Olimpia, ora 10: 
Dinamo — Vulcan (Div. A), 
teren Tineretului II, ora 9 : 
Rapid — Cimentul Medgidia; 
teren Tineretului IV, ora 9 : 
Precizia Sâcele — Constructo
rul Buzău (Baraj Div. A).

SCRIMA ; Sala Floreasca. 
ora 8.30 : campionatul republi
can (spadă și sabie)

TENIS DE MASA: Sala Pro
gresul, ora 9 : Progresul Bucu
rești — Constructorul Hune
doara (m), ora 11 ; Progresul 
București — C.S. Ârad II (i)
— meciuri în campionatele di
vizionare.

Al doilea joc masculin din a- 
ceastă reuniune a opus actualei 
campioane, Steaua, tînăra și dîrza 
echipă timișoreană, Politehnica. A 
fost o partidă agreabilă, dinamică, 
plină de faze mult gustate, ai că
ror autori au fost, în primul rind, 
campionii. Ei au și obținut, de 
altfel, victoria, depășind teamul 
timișorean cu 21—15 (9—7). Cei 
mai eficienți jucători au fost Bir- 
talan (9) — Steaua și Gunesch (8) 
— Politehnica.

Partidele feminine, din cadrul 
turneului pentru locurile 9—12 au 
adus față în fată formații de va 
lori apropiate. Mureșul Tg. Mureș 
a obținut o victorie in extremis, 
cu 9—8 (6—4) în fața Rulmentului 
Brașov, 
șoara a depășit 
cu 11—9 (5—3). 
primul 
de la 
doilea

Universitatea București — 
C.S.M. Reșița 19—14 (7—5) 

Universitatea Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș 17—13 
(7-7)

TURNEUL FEMININ 
LOCURILE 9—12

Mureșul Tg. Mureș — 
Rulmentul Brașov 9—8 (6—4) 

Constructorul Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 11—9 (5—3)

iar Constructorul Timi- 
pe C.S.M. Sibiu 

De reținut că în 
dictat 8 aruncări 
iar in cel de-al

joc s-au
7
9.

metri.

Horia ALEXANDRESCU

Călărași
la sfirșitul partidei ini-dat pînă 

țiativa in joc partenerei sale și 
tabela de marcaj a reflectat fi
del superioritatea handbalistelor 
lui loan Bota.

Un alt meci, Universitatea Ti
mișoara — Textila Btihuși. care 
nu se anunța a fi un derby, a 
fost totuși în centrul atenției da
torită unei apropieri valorice ne
bănuite, remarcabilului travaliu al 
textilistelor. După un început care 
ne-a arătat o Universitate Timi
șoara decisă să atace 
titlul național (min. 
elevele lui Constantin 
considerat misiunea
și-au permis un respire care de 
fapt a ajutat la remontarea han
dicapului moral ai adversarei. In
sistente, viguroase, avînd in Mo 
nica Mihăilă (19 ani) o jucă
toare de mare viitor, handbalis
tele din Buhuși au refăcut pas 
cu pas, ajungind în min. 33 la

egalitate : 7—7. în cele din ur
mă însă, experiența, buna pregă
tire și — de ce n-am spune-o ? — 
valoarea intrinsecă a formației de 
pe Bega au condus-o la depășirea 
momentului nefavorabil, timifo- 
rencele obținind, în următoarele 
minute, o detașare de două goluri, 
pe care au păstrat-o pînă in 
final.

în turneul de divizia A — mas
culin pentru evitarea retrogradă
rii, cele două formații studențești 
au realizat victorii meritate, nu 
fără a trece și ele prin emoții.

Sîmbătă și duminică sînt 
gramate meciuri grețe pentru 
care din cele 8 participante, 
fel că abia duminică seara 
ști cine a trecut cu brio, și
nu, acest examen de la finele cam
pionatului

pro- 
fie- 
ast- 
vom 
cine

Hristache NAUM

UN NOU „CAIAC 2"
cu aplomb 

14 : 6—1 !), 
Lache și-au 

încheiată,

DE VALOARE?

Campionatul republican de atletism pe echipe

C.A.U. Șl STEAUA-VIRTUALE
iată clasamentele competiți- 

GENEKAL ; 1. C.A.U. 282,5
Steaua 249 p, 3. Dinamo 230 
Argeș 112,5 p, 5. Rapid 101 p, 
■ • • — 7, Brașov «2 p, o.

Iași 53 p, 9. Ciuj 40 p ; BĂRBAȚI î 
1. Steaua 214 p, 2. C.A.U. 178 p, 
Dinamo 160 p, 4. Rapid 55 
șov 48 p, 6. Cluj 31 p, 7.
8. Metalul 22 p, 9. Argeș
MEI : 1. Argeș 10«,5 p,
104,5 p, 3. Dinamo 70 p, 
Iul 49 p, 5. Rapid 46 p, 
35 p, 7. Iași 30 p, 8. ”
9. Cluj 9 p.

Și în etapa a doua, parcă mai 
pregnant decit în cea dinții, desfă
șurată la Pitești, a ieșit în eviden
ță faptul că multe echipe s-au pre
zentat slab, în ansamblul lor, cu un 
efectiv de atleți și atlete sub nu
mărul de 50 admis de regulamen
tul competiției, ceea ce pune din 
nou pe tapet seriozitatea 
unele dintre participante 
acest important campionat 
celași timp, demonstrează 
modul în care în diferite centre din 
țară există sau nu o preocupare 
pentru dezvoltarea atletismului din 
țara noastră. Anul trecut a fost ca
zul Timișului, acum cel al ’Cluju
lui (două dintre județele de tradiție 
ale atletismului nostru), ale căror 
reprezentative s-au prezentat cu

CIȘTIGATOARE
atle- 
două

In campionatul republican de 
tism pe echipe s-au consumat 
dintre cele trei etape ale ediției din 
acest an a competiției. Deși pînă la 
ultima .etapă — decisivă — rărnîn ri- 
teva luni (ea se va desfășura la 
Cluj. 28—29 septembrie) teoretic lu
crurile par rezolvate, de pe acum, 
în ceea ce privește liderii a două 
din cele trei clasamente ale cam
pionatului. în clasamentul general, 
studenții bucureșteni de la C.A.U. 
și-au asigurat un avantaj (32,5 pj 
care ar putea fl holăritor in sta
bilirea formației campioane. Aceeași 
situație și în clasamentul echipelor 
masculine, In care Steaua deține, 
în acest moment, un avantaj de 36 
de puncte. Doar în disputa forma
țiilor feminine lupta rămîne. în con
tinuare, deschisă, deoarece între re
prezentativa județului Argeș și 
C.A.U. există o diferență de numai 
două puncte.

In ceea ce privește zona peri
ferică a clasamentului general, se 
constată că nu mai puțin de patru 
echipe se află înșiruite pe distan
ța a 31 de puncte. In prezent, Clu
jul se află pe ultimul loc, cu 13 
p în urma formației lașului, dar 
dacă la etapa a doua din formația 
clujeană n-ar fi lipsit două atlete 
(Ileana Silai și Eva Zorgo) situația 
ar fi fost acum alta.

Dar, 
ei : 
2. 
4. 
Metalul 71 p.

P> 
P. 
6. 
8.

3. 
p, 5, Bra- 
Iași 23 p, 

S p ;
2. “

4
6.

FE-
C.A.U. 
Meta- 

Sleaua 
Brașov 14 p,

cu care 
tratează 

și, în a- 
grăitor

mult sub posibilități, avînd în ve
dere populația județelor respective, 
mai precis a municipiilor Timișoara 
și Cluj, numărul de cadre tehnice, 
baza materială etc.

• Alte cîteva rezultate înregistra
te joi, pe stadionul Republicii : soo 
m ; Gh. Ghipu 1:50,7, ciocan ; Stan 
Tudor 64,48 m. 2. V. TibulSChi 62,84 
m, 3. Iaru 61,44 m. disc : 3. I. Zam- 
firache 57.40 m, 200 m ; 1. Sușeles- 
cu 21,4. 2. T. Puiu 21,4, 3. P. ” 
sile 21,5, 4. T. Petrescu 21,6 ; 
m ; N. Mustață 14:19,0 ; 10
marș : 1. 1. Găsitu-Stănescu 42:59.0, 
2. N. Maxim 43:51,4 ; 100 mg F : 2. 
Elena Mirza 13,7, 3. V. Biduleac 13,8.

Va- 
5000 
km

• Duminică, la Torino, are loc o 
competiție internaționala studențeas
că, la care vor lua parte și cițiva 
atleți de la C.A.U., între care : Șt. 
Lăzarescu, D. Melinte, C-lin Stan, 
C. Sușeleseu.

• La sfîrșițul săptămînii viitoare, 
pe stadionul Republicii va avea loc 
un interesant concurs cu participa
rea reprezentativelor feminine ale 
Angliei, R.F. Germania, Italiei și 
României, în paralel desfășurîndu-se 
finalele campionatelor republicane 
școlare.

Spuneam In cronica ia campio
natele republicane de caiat-canoe 
pe echipe că singurul rezultat 
surprinzător — neașteptat mai 
ales în ceea ce privește maniera 
în care a fost realizat — a fost 
Înregistrat în proba de caiac 2 
1 000 m, unde vi-.-ecampionii mon
diali ion Dragulschi — Erast Pa
vel au fost întrecut! cu 4 secun
de de cuplul dmamovist ștefan și 
Francisc FOldi.

O primă explicație a infrîngem 
echipajului vicecampionilor mon
diali este aceea că, făcînd parte 
din lotul național, aceștia urmea
ză un program special de pregă
tire, care prevede ea vîrful ma
xim de forma să fie atins în luna 
octombrie. adică în preajma 
campionatelor mondiale din Me
xic.

Pe de altă parte, concursul de 
duminică, la fel ca și cele anteri
oare lui din acest sezon, ne-a 
impus constatarea că ierarhia in
ternă este pe eale de a fi schim
bată. Ștefan și Francisc Foldi sînt 
neinvinși în acest an în probele 
scurte. La „Cupa Steaua* i-au în
vins pe Dragulschi — Pavel ia 
500 m și pe Coșniță — Simiocenco 
la i ooo m, iar’ la „Cupa munici
piului București* au fost din nou 
învingători.

Cine sînt cei doi caiaciști pe 
care îl considerăm revelațiile a- 
cestui început de sezon ?

Ștefan și Francisc Foldi sînt 
frați gemeni — au 22 de ani și 
fac parte din clubul Dinamo. Au 
început activitatea sportivă la 
Arad, la U.T.A., sub îndrumarea 
antrenorului Vereș. In prezent 
sînt pregătiți de Radu Huțan. An
trenorul emerit ne-a declarat că 
își pune mari speranțe în acest 
cuplu caracterizat de o deosebită 
seriozitate și o mare putere de 
muncă". Progresul spectaculos in 
care se află — ne-a mai spus 
Radu Huțan — este încă departe 
de limita posibilităților lor. Sînt 
convins că într-un viitor nu prea 
îndepărtat vom avea un caiac 
dublu de mare valoare*.

CAMPIONATUL REPU- 
CALAKIt BLICAN DE DRESAJ 
ȘI OBSTACOLE. La Craiova au con
tinuat întrecerile etapei I a campio
natului republican de dresaj și ob
stacole, înregistrîndu-se următoarele 
rezultate : dresaj, cat. ușoară — 1. I< 
Molnar (Steaua) cu Dor 792 p, 2. S. 
Bădulescu (Steaua) cu Cristal 686 p. 
3. A. Donescu (Steaua) cu Triumf 
676 p: obstacole, cat. ușoară — 
D. Loneanu (Steaua) cu Atlas 0 p 
(41,2 s), 2 C. Vlad (Dinamo) cu Prej- 
mer o P (42.2 S), 3. N. Mladin (C.S.M 
Sibiu) cu Bondoc 0 p (47.3 s). ȘT« 
GURGUI — coresp. județean.

IMM A CTI^ Ă CONCURSUL »E- GiMNASTICA publican al 
UNITĂȚILOR ȘCOLARE CU PROFIL. 
In orașul Sf. Gheorghe s-a desfășu
rat concursul republican de gimnas
tica sportivă rezervat sportivilor din 
unitățile școlare cu profil, cu parti
ciparea a peste 400 de concurenți din 
23 de județe aLe țării. La categoria 
maestre, la individual compus, pri
ma s-a clasat Mihaeia Mlhai (Liceul 
35 București) cu 35,00 p, urmată de 
Ecaterina Szabo (Șc. sp. Oradea) cu 
34,60 p și Smaranda Marinescu (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) cu 34.20 p. La mas
culin, categoria maeștri, primii trei 
clasați au fost următorii; Vaier Răs- 
pop (Șc. sp. Sibiu) 52,70 p. Mlhai Ni- 
rolae (Liceul 35 Buc.) 50.50 p. Cris
tian Enoiu (Liceul 36 Buc.) 50.45 p. 
a A/NT AN BOGATA ACTIVI IA TK
MO IO COMPETITION AL A Re 
agenda activității conmetitional* a 
sportului cu motor figurează ti-ci

mari concursuri republicane, toate 
fiind programate în cursul zilei de 
mîine. Orașul Sibiu va găzdui cea 
de-a treia etapă a campionatului de 
dirt-track ; pe un traseu ales la mar
ginea orașului Cîmpina va avea loc 
etapa a doua a campionatului de mo- 
tocroș, iar la Reșița se va desfășura

de Arpad Gulyas (Csepel Budapesta), 
cu 4 873 puncte, urmat de Iullu Ga- 
lovici („U“ Timișoara) 4 776 p și Ște
fan Cosim („U“ Timișoara) 4 728 p.

. — „y CAMPIONATUL DIVIZIEI
KUUuY a. Disputele din primul 
eșalon se apropie de sfîrșit, mîine 
fiind, programate partidele etapei a

mii Sibiu — Șc. sp. i Buc. și C.S.S. 
— Farul Constanța sînt cele două 
partide semifinale ale turneului final 
al campionatului de juniori, mîine 
urmînd să fie desemnate echipele 
care duminica viitoare își vor disputa 
trofeul actualei ediții.

o interesantă reuniune de viteză pe 
șosea, la care și-au anunțat partici
parea cei mai 
țară.

PENTATLON 
MODERN

buni alergători din

UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA - LA 
BUDAPESTA. Echi
pa de penta- 

clubului Universitatea 
Budapesta,

a 
evoluat la

tlon modern 
Timișoara a 
lntr-un concurs la care au fost pre
zente și formații din capitala Unga
riei. In total, au luat startul 20 de 
seniori și 2# de juniori. Sportivii ti
mișoreni au evoluat remarcabil, in- 
acriindu-și numele printre câștigătorii 
pe probe și obținind locuri fruntașe 
In clasamentul general. Ștefan Cușma 
a terminat pe locul mtli la călărie, 
cu TMinetajul maxim, șl 6-a clasat al 
treilea la scrimă. Iuiiu Galovici a 
ciștigat crosul și s-a situat pe locul 
doi la tir. concursul a fost cîștigat

XX-a. Meciul central al etapei se va 
consuma la Năvodari, între Chimia 
și Steaua, echipa gazdă constituind 
un adversar dificil pe teren propriu 
(partida începe la ora 9). De urmărit 
cu interes și evoluția celeilalte candi
date la titlu, Grivița Roșie, în con
fruntarea cu Gloria. In rest ; Sportul 
studențesc — Știința Petroșani. Rul
mentul Birlad — Politehnica Iași, Di
namo — Vulcan, Agronomia Cluj — 
Universitatea Timișoara. Farul Con
stanța — C.S.M. Sibiu • TURNEUL 
DE CALIFICARE ÎN DIVIZIA A. Im
portante meciuri sint programate în 
turneul pentru calificare în A : Ra
pid — Cimentul Medgidia șl Con
structorul Buzău — Precizia Săcele, 
in care primele, învingătoare in etapa 
precedentă, se anunță favorite. In 
caz de victorie, ele vor fi virtual ca
lificate. • turneul final al 
CAMPIONATULUI DE JUNIORI. Șoi-

La concursul de pistol cu 
aer comprimat (10 diabolouri) 
deschis ziariștilor sportivi, 
desfășurat ieri la poligonul 
Tunari, pe primul loc s-a cla
sat D. Neagu (Sportul) 72 p, 
urmat de V. Baba (Scinteia 
tineretului) 65 p. A. Groman 
(TV) 56 p. L. Calber (Agri
cultura __
Răbșan (Sportul) și V.

L.
socialistă) p. T.

____v__ ____ , , Băn- 
ciuiescu (Sportul) *54 p. Pre
miul de consolare a revenit 
lui C. Costeseu
6 p. Au luat 
concurenți.

55

revenit 
(Sportul) cu 

parte 20 de

ÎN CAMP1U- 
k NATH* »I- 

-_r_ a VIII-a progra- 
următoarete meciuri : 

____; ----- *— spanac 
(f), Comerțul Tg. Mureș 

Cluj, C.S.M. Iași — Voința 
București (m). In Capitală se vor 
desfășura trei partide (conform pro
gramului publicat la rubrica „Unde 
mergem ?“>.

TENIS DE MASĂ
VIZIONARE, etapa t 
mează mîine
Școala sportivă Buzău — 
București " 
— C.S.M.

desfășura
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BALCANIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

pus amprenta asupra evoluției 
de ansamblu.

în ultima întîlnire susținută de 
formația feminină a țării noastre, 
cea cu echipa gazdă, pronosticu
rile au fost fidel respectate. Vo
leibalistele românce au obținut 
o victorie facilă în trei seturi, 
în care sportivele elene nu au 
reușit să realizeze decît opt 
puncte ! Scorul de 3—0 (1, 3, 4) 
ne scutește de detalii referitoare 
la desfășurarea partidei. Trebuie 
doar să subliniem încă o dată 
jocul bun realizat de echipa Ro
mâniei, merituoasă cîștigătoare a 
întrecerii balcanice. în sextetul 
nostru au fost rulate, cu acest 
prilej, toate cele 12 jucătoare. 
Iată clasamentul final al compe
tiției feminine: 1. ROMANIA 6 
p — campioană balcanică, 2. 
Bulgaria 5 p, 3. Iugoslavia 4 p, 
4. Grecia 3 p.

Seara tîrziu s-a desfășurat 
întîlnirea derby dintre echipele 
masculine ale României și Bul
gariei, în care jucătorii români, 
surprinzător întrecuți de cei greci 
cu o etapă înainte, aveau nevoie 
neapărat de o victorie cu 3—0 
sau 3—1 pentru a intra în po
sesia titlului.

Dar echipa noastră a evoluat 
la fel de șters ca și în partidele 
precedente, cedînd de o manieră 
categorică : 0—3 (—8, —13, —9) 
în fața unei echipe bine puse la 
punct, mai viguroase și mai de
cise. în felul acesta, voleibaliș
tii noștri au ratat și poziția a 
doua în clasament, care a reve
nit echipei Iugoslaviei, învingă
toare cu 3—0 în partida cu cea 
a Greciei. Clasamentul final al 
competiției masculine: 1. BUL
GARIA 6 p — campioană bal
canică, 2. Iugoslavia 4 p (5:6), 3. 
România 4 p (5:7), 4. Grecia 4 
P (4:8).

CAMPIONATELE EUROPENENASTASE INTILNEȘTE PE METREVELI
ÎN TURNEUL DE IA ROMA DE HALTERE

ROMA, 31. — Prima surpriză 
de proporții a „internaționalelor11 
Italiei s-a produs în seara zilei de 
joi, cînd campionul cehoslovac, Jan 
Kodes, a fost învins de modestul 
italian A. Zugarelli, nu prin 
zultatul partidei, ci de către 
riul de arbitraj... La scorul 
6—-7, 6—3, 5—4 în favoarea
Kodes a protestat împotriva unei 
decizii injuste a arbitrilor de li
nie, după care a fost descalificat !

Ilie Năstase a trecut in trei se
turi de americanul Roscoe Tanner, 
în optimile de finală, ciștigind cu

re- 
i ti
de 
sa.

6—1, 6—3. Campionul român 
întilni în „sferturi*1 pe Alek-

A. KIROV, CAMPION 
LA CATEGORIA COCOȘ

ROMA 31 (Agerpres). — Cam
pionatele europene de haltere au 
continuat la „Palatul Sporturi
lor11 din Verona cu disputarea 
întrecerilor de la categoria co
coș. Medalia de aur a fost cuce
rită de campionul mondial, spor
tivul bulgar Atanas Kirov, cu un 
total de 257,5 kg (110 ; 147,5 kg). 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Anikin (U.R.S.S.) — 247,5 kg, 
Prohl (Cehoslovacia) — 245 kg. 
Campionul maghiar Imre Foldi 
a ocupat locul patru, cu rezulta
tul de 240 kg, urmat de polone
zii Jakob 237,5 kg și Pawlak 
232,5.

3—6, 
îl va 
sandr Metrevcli, care a dispus cu 
6—2, 6—1 de Jiri Hrebec.

Un rezultat neașteptat a fost 
înregistrat de rhodesianul Colin 
Dowdeswell, care l-a eliminat pe 
Tom Gorman : 6—3, 7—6. în con
tinuare. însă, Dowdeswell a fost 
o pradă ușoară pentiu asul spa
niol Manuel Orantes, 
vins cu 6—1, 
rior Orantes 
ghem lui 
6—0, 6—0.

Iată alte rezultate din „optimi" : 
Smith — Dibbs 7—5, 6—0 ; Villas 
— Metier 6—2. 6—1 ; Borg —
Riessen 6—1. 7—6 ; Gottfried — 
El Shaffei 7—5, 6—0 ; Krullewitz 

Zugarelli 6—2, 7—6.

care l-a în-
6—1. în turul ante- 
nu lăsase nici un 
Erik Van Dillen :

Învingătorii stîncilor

DE POLO
DE LAFoto: TASS MOSCOVA

VESTI DIN TARILEV 9
SOCIALISTE

U. R. S. S

Cele mai bune echipe de „cățărători" din U.R.S.S. au 
luat parte la cea de a 6-a ediție a campionatului unio
nal de alpinism sportiv. Au fost prezenți in competiție 
și muncitorii de altitudine de la șantierul hidrocentralei 
Nurek. Proba feminină de cățărare a revenit Ninei 
Novikova din Leningrad (în prim-plan)

In campionatul Poloniei de 
atletism pe echipe au fost înregis
trate cîteva performanțe remarca
bile. Astfel. în proba masculină 
de săritură în lungime victoria a 
revenit lui G. Cybulski cu 8.15 m. 
iar cunoscuta sprinteră Irena Sze
winska a fost cronometrată în 
proba de 200 m cu timpul de 23.14. 
Alte rezultate : 110 m garduri : 
Wozdinski — 13.87 : 400 m : Bala- 
kowski prăjină : Mar

kowski — 5.20 m ; lungime femei: 
Sadalskaia — 6.28 m.

★
In concursul de la Bakersfield 

(California), americanul Milan Tiff 
a cîștigat 
rezultatul 
tate : 120 
100 varzi 
— 10,4 ;
Gilbert —

proba de trinlusalt cu 
de 16.37 m. Alte rezul- 
yarzi : Tom Hill — 13.6;

femei : Reney Bowen 
înălțime femei : Cindy 

■ 1,78 m.

Turneul feminin de sah din Polonia

LIA BOGDAN REMIZA

R. P BULGARIA : R. S. F IUGOSLAVIA :
NAPOLI

CONSTRUCȚII PENTRU Fotbalul, boxul și baschetul in centrul atenției
NAPOLI, 31

SPORTUL DE MASĂ
iubitorilor de sport

la

înaintea startului în

în Bulgaria se desfășoară, 
ora actuală, o intensă activitate 
în domeniul construcțiilor sportive 
necesare practicării diferitelor dis
cipline de către masele largi ale 
populației. Beneficiind de munca 
voluntară a tinerilor și a oame
nilor mai în vîrstă. pasionați de 
sport, au fost începute lucrările de 
construcție și amenajare a 8 500 de 
baze sportive simple, dintre care 
cea mai mare parte în mediul ru
ral. Acest plan de realizări, 
cadrul unei vaste campanii 
dezvoltare a sportului de masă, 
este continuarea operei începute 
cu un an în urmă, cînd s-au con
struit. în centrele urbane ale țării, 
peste trei mii de baze sportive, 
niște de alergări si s-au făcut di
ferite amenajări pentru practicarea 
diverselor ramuri de sport

întreaga populație a răspuns 
entuziasm actualei campanii 
dotare a sportului bulgar și 
sînt rare cazurile cind bătrînii 
telor vin să lucreze alături de 
neri pentru a înfrumuseța așeză
rile locale cu noile construcții 
destinate practicării sportului.

din 
de

CU 
de 
nu 
sa- 
tl-

Cu 12 zile
C.M. de fotbal, atenția iubitorilor 
de sport din Iugoslavia se în
dreaptă firește spre acest eveni
ment, cu atit mai mult pentru 
faptul că meciul inaugural de la 
13 iunie, la Frankfurt pe Main, re
prezentativa Iugoslaviei îl susține 
cu campioana lumii. Brazilia. în- 
frîneerea suferită la limită (2—3. 
la Szâkesfehârvăr) în meciul cu 
Ungaria, nu afectează prea mult 
pe antrenorul Milianici, pentru că 
în acest ioc amical selecționabilii 
n-au forțat rezultatul, ci. potrivit 
îndrumărilor primite, totul s-a 
axat pe verificarea capacității de 
efort a unor jucători, pe omogeni
tatea echipei. înainte de a pleca 
în R.F.G., echipa Iugoslaviei 
întilni 
iar la 
grad, 
care.

tivează și campionul european Ma
rian Beneș.

★
Echipa de baschet 

reîntoarsă dintr-un 
în America de Sud, _
de presa de specialitate. Rezul
tatele au fost, intr-adevăr, exce
lente ; ciștigarea turneelor de la 
Sao Paulo și Rio de Janeiro, 
cum și victorii repurtate în 
ciurile cu S.U.A. și Brazilia, 
elogiat, de asemenea, felul în 
antrenorul Mirko Novosel a 
gătit echipa.

a Iugoslaviei, 
lung turneu 
este elogiată

(prin 
Turneul international 
încheiat cu succesul 
liei. care în ultima 
învins selecționata 
4—3 (2—0. 0—0. 0—1.
capătul unei partide _________
formațiile României si Iugoslaviei 
au terminat la egalitate : 3—3 
(1—0. 0—1, 1—2, I—0). Românii au 
condus cu 1—0 si 2—1. iugoslavii 
cu 3—2. dar în final echipa noas
tră a restabilit egalitatea. Arbi
trul Tsantas (Grecia) a flictat 9 
eliminări împotriva echipei româ
ne si 4 eliminări împotriva celei 
iugoslave. Au înscris în ordine : 
Nastasiu (4 m), Savinovieî 
D. Popescu (s.n.). 
Savinovici 
Clasament 
U.R.S.S. 4 
(11—16). 4.

telefon). — 
de polo s-a 
echipei Ita- 
întrocere a 
U.R.S.S. cu 

2- 2). La 
dramatice.

(sn.). 
(s.n.). 
(s.n.) 
p. 2.
1 P

Iugoslavia 1 p (8—T3|.

va 
la Troyes formația locală. 

5 iunie va avea loc, la Bel- 
ultima întîlnire de verifi
ci! repre-^ntativa Angliei.

★
de box pe echine 
s-au bucurat de 
precedent. Finala

Campionatele 
ale Iugoslaviei 
un succes fără 
a avut loc în orașul Svetozarevo. 
între echipele Kablova si 
Banja Luka. Reuniunea 
făsurat în fata a 20 000 
tatorî (!) și s-a încheiat 

formației Slavia, în

Slavia 
s-a des- 
de spec- 
cu victo- 
care ac-

TELEX • TELEX • TELEX
Ta 
tre 
ția _ .... ____
„Cupa Balcanică" la fotbal. _ __ _
2—2 (0—0). Jocul a fost condus de 
arbitrul ronîan Victor Pădureanu. 
In etapa a patra a competiției inter
naționale masculine de baschet 
s.Cupa Națiunilor", echipa Iugosla
viei a Întilnit la Liubllana, forma
ția Franței. Baschetbalist!! iugoslavi 
au terminat învingători eu scorul de 
56—73 (39—33). Alte rezultate : la
Bamberg : R.F. Germania—Grecia 
71—75 (33—37) ; ta Genova : Italia— 
Turcia 95-63 (42—23). In clasament 
conduce, neînvinsă, echipa Italiei cu 
8 p.
Selecționata masculină de baschet a 
S.U.A. și-a început turneul în Fin
landa jucînd la Lahtt în compania 
reprezentativei țării gazdă. Baschet- 
balistli americani au terminat învin
gători cu scorul de 90—67 (42—36). 
In ziua a doua a turneului interna
tional masculin de baschet de la 
Zakopane, reprezentativa Poloniei a 
învins cu scorul de 92—84 (43—50)
selecționata Argentinei, iar echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu 97-77 
<48—47) formația de juniori a Polo
niei.
La Singapore, meciul demonstrativ de

Tirana s-a disnutat meciul dln- 
eclitpa locală Partizan și forma- 
greacă Larissa) contînd pentru 
“ ‘ ‘ Scor:

fotbal dintre echipele engleze Co
ventry City șl Derby County s-a in
chelat la egalitate : 1—1 (0—0).
Consiliul mondial al boxului, întru
nit la Ciudad de Mexico a stabilit 
ca pugilistul brazilian E. Jofre, cam
pion mondial la categoria pană, 
să-și pună titlul în joc în fața sa- 
langerului său Alfredo Marcano (Ve
nezuela). fntllnirea va avea loc la 
27 iulie, la Sao Paulo.
Turul ciclist al Angliei a continuat 
cu etapa a 4-a (Llandudno—New 
Brighton}, tn care victoria a revenit 
polonezului Wojcleh Matusiak. Tn 
clasamentul general Individual con
tinuă să conducă Kaczmarek (Polo
nia).
Tn preliminariile competiției feminine 
de volei „Cupa Primăverii", care se 
desfășoară în localitatea belgiană 
Hasselt. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Franța—Turcia 3—0 : El
veția—Danemarca 3—0
R.F. Germania S—1 ;
3—0.
Concursul Internațional 
desfășurat timp de trei ___
litatea belgiană Kalmthout 
chel at cu victoria echipei 
— 379 puncte. ITlttma ctraSă _ ___
petiției a fost clst'eata de polonezul 
Jacek Wierskowlecki.

! Olanda— 
Italia-Belgla

de 
zile

călărie, 
în locă- 
s-a în- 
Poloniei 
a com-

VARȘOVIA. 
In runda 
tornational 
Piotrkov 
jucătoarei 
a remizat 
nă). rezultat consemnat si în par
tida Hoffmann (R. D. Germană) 
—Asenova (Bulgaria). Szmacinska 
(Polonia) a invins-o pe Boh-ngren 
(Suedia).

Tn clasament conduc Hoffmann 
și Szmactr.ska cu cîte 3>/« p.

31
a 4-a _
feminin de șah de la

Tribunalsky (Polonia), 
româncă Lia Bogdan 

cu Bor (R. D. Germa-

(Agerprcs). — 
turneului în

EDDY MERCKX-NOUL LIDER
IN TURUL ITALIEI

Turul ciclist al Italiei a continuat 
vineri cu etapa a 14-a. disputată pe 
itinerarul dintre Pietra Ligure șl San 
Remo. Ciștigătorul etapei, rutierul 
italian Giuseppe Perlctto. a parcurs 
cei 190 km ai traseului în 5h 21:58.

Surpriza etapei a adus-o insă cla
samentul general individual, care aro 
acum un nou lider : belgianul Eddy 
Merckx.

Rudici
(4 m) si V’. Rus 
final : 1. Italia 6

p. 3. România

OLIMPIADA PIONIERILOR

..Marele Premiu".

FINALĂULTIMA

COMBATIV, DAR MODEST.

jucat, pentru ulti-
30 000 de spectatori, 

pentru ama- 
anul

Nici statisticienii nu se pot lăuda 
— probabil — cu o evidență mai 
bună a campionilor mondiali 
box la toate categoriile...

Organizația pionierilor din Ceho
slovacia și-a sărbătorit, recent. 25 
ani de existență. Cu acest prilej au 
avut loc numeroase întreceri spor
tive. fiecare din ele reunind. în pri
mele etape zeci de mii de copii șl 
ale căror finale s-au disputat în 
diferite localități : pentru natatle la 
Gottwaldov, volei la Liberec, ciclism 
la Havirov. orientare turistică la 
Opava etc. în acest an jubiliar, or
ganizația pionierilor din Cehoslovacia 
organizează șl o mare competiție, 
la mai multe ramuri de snort, nu
mită ..Olimpiada pionierilor".

Zilele acestea s-a disputat, la Ro
ma, un concurs international de 
obstacole, care a adunat la start 
44 de călăreți. Proba a fost cîștiga- 
tă de celebrul călăreț italian Piero 
d’Inzco. dar marea vedetă a pa
sionantei întreceri a fost tinăra a- 
mericană Michele McAvoy, origina
ră din Texas, care beneficiind de o 
greutate mini-leieră (37 kg) a zbu
rat peste obstacole intr-un stil 
extrem de spectaculos, ocuoînd lo
cul al doilea în

MINI-AMAZOANA MARELUI 
PREMIU

Pe Wembley s-a 
ma oară, în fața a 
finala „Cupei Angliei' 
tori, competiție înființată in 
1894. Fotbaliștii de la Bishop-Strat- 
ford au cîștigat cu 4—1 în fata echi
pei Elfort, celebrînd în felul acesta 
cel 100 de ani de la înființarea clu
bului din orașul de baștină al lut 
Shakespeare.

Această ultimă finală a unei atit 
de vechi competiții este rezultatul 
faptului că noul regulament de func
ționare al Asociației fotbalului bri
tanic nu mal prevede o departa
jare a jucătorilor in amatori șl pro
fesioniști.

CEL MAI LUNG NUME DIN 
LUME

Englezul Brian Brown este un a- 
mator pasionat de box. Și iată-1 
dtnd fiicei sale numele a... 25 de 
campioni mondiali de box la toate 
categoriile ! In actul de naștere, nu
mele fetitei este trecut astfel : Ma
ria Sullivan Corbett Fitzsimons Jef
fries Hart Bums Johnson Willard 
Dempsev Tunney Schmelllng Shar
key Camera Baer Braddock Louis 
Charles Walcott Marciano Patterson 
Johansson T.iston Clay Frazier Fore
man Brown.

După recenta sa victorie asupra 
lui Soasskl, tinărul 
A. Karpov a Intrat în atentia zia
riștilor. care îi solicită tot mal des 
în interviuri opinia în diferite rro- 
bleme ale sportului minții. Fiind 
întrebat dacă el consideră șahul 
drept un sport, Karpov a răspuns : 
„Pentru mine, șahul este în primul 
rtnd un 
aceea, eu 
siv. îmi 
îmoac cu

După o 
putea crede că noua 
hulul sovietic este 
vingă pe campionul 
modest în același timn 
afirmă că este prea tînăr (are 22 
de ani) și că un șahist poate ajunge 
la performanțe maxime între 27 șl 
37 de ani.

șahlst sovietic

sport și nu o artă. De 
am și un joc foarte ofen- 
place să risc șl nu mă 
jumătățile
asemenea

La 8 ani, fetita australiană Lisa 
Bailey s-a dovedit o excelentă 
jucătoare pe treisferturi in echi
pa de juniori a clubului de rug
by Newcastle. Din păcate, insă, 
oficialii îi refuză dreptul de a 
juca în competifii împreună cu 

băieții...

de măsură", 
declarație, s-ar 
speranță a sa- 
gata să-l în- 
lumii. Dar — 

Karpov

ABANDON DIN MOTIVE.:: 
FINANCIARE

In localitatea Las Palmas a În
ceput Olimpiada de bridge, cuprin-

zind partide de perechi șl mixt. 
Favorlțl sînt campionii italieni al 
acestui joc, care în ultimii 20 de 
ani au ciștigat toate campionatele 
mondiale și Olimpiadele respective 
atit la bărbați cit și la femei. Numai 
că, anul acesta, la mesele de joc 
vor lipsi cîteva dintre perechile cele 
mai puternice, ceea ce va face ca 
șansele să surîdă unor concurenți 
mai slabi, dar mal bine dotați din 
punct de vedere... financiar. Moti
vul — din cauza lipsei unei federa
ții de bridge, echipa italiană este 
nevoită să facă deplasarea pe chel
tuială proprie, fapt care a silit pe 
mulți dintre campionii peninsulari 
să-și abandoneze șansele.



„Activitatea pionierească trebuie să 
fie interesantă, vie, astfel incit copiii 
să participe cu plăcere și bucurie la 
toate manifestările ce ie sînt destinate 
și in rindul cărora excursiile, jocu
rile, sporturile, cîntecele, marșurile 
trebuie să ocupe un loc de frunte".

NICOLAE CEAUSESCU

A
STAZI, 1 IUNIE, ESTE ZIUA COPILULUI I Insti
tuirea de către oamenii mari a unei sărbători 
dedicate celor mici reprezintă un act pur sim
bolic, fiindcă — de fapt — fiecare dintre clipele 
vieții noastre aparțin copiilor, urmașilor noștri, 
purtătorii gînduTilor, sentimentelor și năzuin

țelor noastre cele mai bune și mai nobile.
Dezvoltarea armonioasă și multilaterală a tine

relor vlăstare, educarea lor în spiritul dragostei față 
de patrie, al respectului față de muncă, au devenit 
în țara noastră importante probleme de stat, la te
melia cărora stă politica profund umanistă și patri
otică a partidului, preocuparea atentă, statornică și 
plină de căldură a conducerii sale, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU personal.

Ziua copilului reprezintă, în acest context, nu nu
mai un prilej de e- 
vidențiere a marilor 
înfăptuiri ale so
cietății noastre so
cialiste în domeniul 
ocrotirii și educării 
copiiloT, ci și o ma
nifestare a senti
mentelor de adîn- 
că recunoștință ale 
celei mai tinere ge
nerații a țării pen
tru grija cu care 
este înconjurată.

Copiilor patriei li 
s-au deschis dru
murile afirmării ple
nare, le-au 
create condiții 
nunate a'e a 

oameni adevărați, ce- 
. Instrucțiunea

fost 
mi- 
in-

văța, pentru a putea deveni oameni adevărați, ce
tățeni de nădejde ai societății. Instrucțiunea
lor se împletește, în mod armonios, cu activitățile 
cultural-educative, artistice și recreative, iar în vas
tul arsenal al mijloacelor educaționale menite să 
prefigureze personalitățile complete, multilaterale, 
ale cetățenilor de mîine s-au înscris ferm exerciți
ile fizice și sportul.

Sub toate aceste binefăcătoare auspicii, copiii 
noștri, copiii țării, cresc și se fortifică moral și fizic, 
plini de încredere și de optimism in viitorul luminos 
care le este deschis, în perspectivele realizării lor- 

i depline, ca oameni capabili să-și aducă contribu- 
V. ția la înflorirea continuă a patriei socialiste. V_______ _______________________________________J

DE LA CEA MAI FRAGEDĂ ViRSTĂ
Subliniind necesitatea e- 

xercițiului fizic cotidian în 
viața cetățenilor patriei 
noastre, Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 23 fe
bruarie — 2 martie 1973
face, printre altele, o obser
vație de mare însemnătate : 
deprinderile unei asemenea 
activități trebuie căpătate 
DE LA CEA MAI FRAGE
DĂ VlRSTĂ !

Aspectul teoretic al pro
blemei nu mai are, fără în
doială, nevoie de argumen
tări. Experiențe și statistici 
demne de toată încrederea 
demonstrează în modul cel 
mai elocvent influențele bi
nefăcătoare pe care le au 
activitățile de mișcare — 
organizate și dirijate — în 
dezvoltarea armonioasă a 
copilului, ecoul lor pozitiv, 
atit pe planul construcției 
fizice a viitorului om ma
tur, cit și pe acela al for
mării personalității sale. 
Adagiul antic care socotește 
că sănătatea miijții nu poa
te fi despărțită de aceea a 
trupului este prea cunos
cut pentru a-1 mai evoca.

Grija profundă față de 
viitoarele generații. viziu
nea adine realistă și știin
țifică asupra unei probleme 
care frămîntă contempora
neitatea, a determinat — în 
țara noastră — luarea unor 
măsuri eficiente care să-l 
introducă de timpuriu pe 
copil în marele univers al 
mișcării. Exercițiile fizi

ce s-au integrat organic 
în programele tuturor gră
dinițelor — cu diverse pro
filuri — din rețeaua Ministe
rului Educației și învăță- 
mîntului sau din aceea a 
U.G.S.R. Atrage atenția as
pectul cotidian, sistematic, 
al unor asemenea activități. 
Zilnic, copiii efectuează e- 
xerciții de gimnastică. mai 
ales de ansamblu, plimbări 
în aer liber. Totul are un 
pronunțat caracter ludic, de 
joacă, organizată și supra
vegheată urmărind u-se crea
rea unor reflexe utile 
pentru muncă și viață. Pro
gramele sînt riguros dife
rențiate, pe criterii de vîr- 
stă. dar și pe acelea ale 
dezvoltării somatice și psi
hice, cuprind — odată cu a- 
propicrca anilor școlii — 
întreceri de trotinete. tri
ciclete, biciclete sau do aler
gare, menite să dezvolte la 
copil gustul și dorința com

petiției, ideea de perfor
manță, de depășire și de 
autodepășire. Studiile per
manente, testele care se fac, 

instruirea periodică a edu
catoarelor permit ca activi
tatea de educație fizică a 
preșcolarilor să îmbrace un 
caracter științific, să fie me
reu în pas cu cele mai noi 
cuceriri obținute în acest 
domeniu de activitate deli
cat și gingaș, să aibă o mare 
eficiență.

Descoperind mișcarea, că- 
pătînd deprinderea exerci
țiului fizic, îndrăgind spor
tul, copiii noștri cresc pu
ternici și sănătoși, au des
chise toate căile pentru de- 
săvirșirea lor fizică și spi
rituală, pentru a putea de
veni constructori de nădejde 
ai noii societăți care se fău
rește, sub conducerea parti
dului, in patria noastră.

Valeriu CH1OSE

PENTRU
COPIII

CAPITALEI
Consiliul municipal pen

tru educație fizică și 
sport, în colaborare cu 
Inspectoratul școlar, Con
siliul municipal al orga
nizației pionierilor și Di
recția generala comercială 
a Bucureștiului, organizea
ză în această dimineață 
atractive întreceri de trici
clete, trotinete și biciclete 
în toate sectoarele ora
șului. Concursurile vor 
avea loc in Parcul Herăs
trău, la cartodromul de pe 
șoseaua Fundeni, la Baza 
sportivă „Voinicelul*, In 
Parcul Tineretului, la Clu
bul sportiv Progresul, 
Tenis Club (calea Știr
bei Vodă), Bază spor
tivă Cireșarii (Parcul 
Copilului) etc. Întrecerile 
încep la ora 9, organiza
torii oferind celor mai 
buni concurenți numeroa
se ^i variate premiu

RESORTURILE PIONIERIEI...
Inițiată, organizată și con

dusă de către partid, Organi
zația pionierilor din țară 
noastră s-a făcut remarcată 
in cei 25 de ani de existență 
printr-o activitate sportivă 
multilaterală, îndeosebi de 
masă, urmărind dezvoltarea 
gustului copiilor față de exer
cițiul fizic și, treptat, față do 
performanță. Nu mat puțin de 
100 000 DE CADRE DIDACTI
CE ȘI COMANDANȚI-IN- 
STRUCTORI îndrumă nemijlo
cit activitatea sportivă pionie
rească, îi asigură un conținut 
mereu mai bogat.

Ce dimensiuni îmbracă spor
tul de masă al pionierilor ne-a 
demonstrat-o, recent, ediția 
de iarnă a „CUPEI TINERE- 
TULUI“t CARE A ANGRENAT 
PESTE 1 200 000 DE „CRAVA- 

ROȘII CU TRICOLOR'* • 
~ Dintre acești copii, 500 000 au 

fost prezenți în întrecerile de 
săniuțe, 260 000 în cele de te
nis de masă, 180 000 la con
cursurile de patinaj, 177 003 la 
șah, 78 000 în probele de schi. 
Nu mai puțin de 7ă0 DE 

CENTRE DE PRACTICARE A 
SCHIULUI ȘI PATINAJULUI 
au activat din plin în trecu
tul sezon de iarnă.

Acum, în ediția de vară a 
„Cupei tineretului**. pionierii 
anunță în toate județele țării 
participări la fel de impresio
nante ia atletism, fotbal, tir, 
orientare turistică, gimnastică 
și natație. Pentru natație, o 
mențiune specială : „acțiunea 
„Delfin", anul acesta la a 4-a 
ediție, promite să întreacă tot 
ce s-a realizat pînă acum și 
la capitolul participări (cifra 
care se estimează de organi
zatori este de aproape 100 000) 
și la cadrul de organizare. 
Existența a PESTE 360 
BAZINE IMPROVIZATE, 
lingă alte zone speciale 
inițiere în natație și implicit

DE
pe 
de

Școala - o treaptă spre performanță
• Actualmente funcționează 459 de aso

ciații sportive în școlile profesionale fi pes
te 2 090 în cadrul școlii or generase.

® Peste 7 000 de cadre didactice de spe
cialitate îndrumă în tainele sportului aproxi
mativ 4 milioane de elevi.

Sportul pionieresc include în sfera sa largă o susținută activi
tate turistică. Un moment din viața unei tabere amplasată în 
pitoreasca pădure a Șagului (jud. Timiș).

a Năvodarilor, cartierul gene
ral al vacanței de vară — 
— unde VOR FI INSTRUITI 
IN NATAȚIE APROAPE 40 000 
DE COPII — iată premise ale 
materializării cifrei sus-amintt- 
te. în turism, expedițiile Cu
tezătorii, la a 5-a ediție, merg 
și ele către cota 2500 (de 
echipaje), la fel ca și în spor
turile aplicative — carturi, tir, 
aero și navomodelism — prac
ticate în peste 2 500 de cercuri 
pionierești, în cele ISO de case 
ale pionierilor.

Tiberiu STAMA

„MARȘUL VICTORIEI"
Una dintre acțiunile turistice do anvergură ale pionie- 

riei, dedicată celei de a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea al partidului o repre
zintă „Marșul victoriei**. Etapa finală, între 12—18 au
gust, se va desfășura pe un traseu care va avea drept 
punct culminant din masivul Făgă
raș.

G 104 școli sportive formează, în bune 
condi ii, noile generații de sportivi de Per~ 
fortnanță.

• lată județele remarcate cu prilejul edi
ției de iarnă a „Cupei tineretului*, in direc
ția mobilizării unui mare număr de elevi: 
Brașov, Harghita, Sibiu. Cluj, Prahova, Su
ceava.

La vîrstele mici, școala reprezintă primul 
cadru organizat de activitate al copilului. 
Micul cetățean este pus pentru rntîia oară 
în fața unor probleme reale și serioase, pe 
care trebuie să le rezolve prin propriile sale 
puteri și la un nivel ridicat de exigență. în
vățătura, care însumează influențele infor
mative și formative, se situează, fără îndo
ială, pe primul plan. Trebuie să subliniem, 
însă, că aspectul formativ al instrucțiunii se 
manifestă — cu un rol deosebit de important 
— și prin (activitatea de educație fizică și 
sport. Adică, tocmai acea activitate care 
contribuie la asigurarea unei sănătăți depli
ne, a suportului material, fizic, pe care se 
dezvoltă personalitatea complexă, multilate
rală, a viitorului constructor. Sînt lucruri, de 
bună seamă, știute și pe baza lor se acțio
nează în consecință. Orele de educație fizi
că au sporit ca număr și au fost introduse 
și la clasele mici, fiind asigurate de cadre 
de specialitate. Cercurile sportive școlare an
grenează, la rindul lor, un număr sporit de 
elevi. De aici pînă la activitățile organizate 
de masă nu mai este decît un pas : profeso
rii de sport asigură asemenea acțiuni pentru 
o mare parte din totalul de aproximativ 4 
milioane de școlari existenți în întreaga țară.

Start în proba de 100 m băieți din cadrul cam
pionatelor naționale școlare de atletism găzduite 
de stadionul Tineretului din Capitală.

Campionatele pe școală sau pe asociație, în
trecerile permanente interclase constituie 
forma principală de angrenare. I se adaugă 
manifestările sportive ocazionale, festivită
țile de deschidere și închidere ale anului 
școlar, ansamblurile de gimnastică, întrece
rile interșcoli etc. De menționat este și fap
tul că o mare parte din valoarea bazelor 
sportive școlare, simple sau complexe, a fost 
acoperită prin munca patriotică a elevilor.

Activitatea sportivă de masă constituie un 
fundament solid pentru obținerea rezultate
lor de inalt nivel. Baza materială, cadrul 
organizatoric, existența specialiștilor în
seamnă în limbajul sportului de performan
ță sute de echipe bine pregătite la jocuri, mii 
de viitori performeri susceptibili de progres 
la atletism, schi, lupte, gimnastică. Campio
natele naționale școlare la toate aceste dis
cipline au loc anual, stimulind participanții 2 
școala devine, astfel, o primă — și foarte se
rioasă — treaptă spre performanță.

Radu TIMOFTE

• SPORT • MIȘCARE • SĂNĂTATE ® RECREARE ©

• Sub egida clubului sportiv „Cutezătorii" din 
Capitală, încep, cu data de 1 iunie, înscrierile pen
tru cursurile de inițiere în natație ce se vor inau
gura încă din primele zile ale vacanței. 10 profe
sori și antrenori vor sta permanent ia dispoziția 
micilor amatori dornici

® Turismul nautic este 
noua pasiune a elevi
lor din Orșova. La înce
putul vacanței de vară, 
ei vor fi transportați pînă 
la Moldova Veche, de

• La Sebeș sînt în curs do finisare operațiunile 
de reamfenajare a bazinelor de înot care vor servi 
pentru inițierea copiilor și școlarilor. Paralel, sub 
îndrumarea CJEFS Alba, sînt recrutați și instruiți 
profesori care vor funcționa pe lîngă centrele de 
înot.

• Cercul de turism de 
la Casa pionierilor din 
Cimpulung Moldovenesc 
a realizat în ultima ve-

să învețe înotul. 
unde vor 
interesantă 
excursie pe 
cu rame

. lor.

porni într-o 
și inedită 
ambarcațiuni 

spre... orașul

me marcări 
de trasee 
lungime de 
30 km.

vară, pe litoralul 
pentru cei mici, 
a 

îl deține

elevi 
ale
191 
im-

și remarcări 
montane în 

aproape

© Multi pionieri din 
satul Beidaut. județul 
Tulcea, și-au adus con
tribuția ia 
piTmuluf

• La 
copiilor 
de vară 
dintre care unul acoperii.

Pentru achiziționarea 
plasei, rachetelor și 
mingilor, cei mici au 
valorificat sule de sti
cle și borcane.

ame na j surea 
teren d© tenis.
Marghita, în județul Bihor, la dispoziția 
și pionierilor vor sta în această vacanță 
nu mai puțin de trei bazine ele natație,

• l'ncepînd din această 
gre va funcționa un... bar 
regizoare Elisabeta 
care rolul principal

• Peste 200 de 
din clasele 1—tV 
Școlii generale nr. 
(Drumul Taberei), 
barcați in 5 autocare, 
au făcut o excursie pe

© |n iunie, pe malul 
cursul „Copiii soarelui". Odraslele 
posibilitatea afirmării. Părinților nu 
înscrie în întrecere.

• în județul Bihor 
sporește rețeaua de ba
zine de înot în mediul 
rural. Printre comunele 
car© au realizat aseme
ne» amenajări destinate 
să impulsioneze acțiu
nea „Delfin ’74“ se află 
Răbâgatu, Tămășeni-

Bostan

Mării Ne- 
Cunoscuta 

alcătuit programul, 
Veronica.

in

Valea Prahovei. 
cesf prilej, au 
zitate muzeele 
și Peleș și s-a 
popas la diferite 
ective turistice.

Cu 
fost 
Doftana 

făcut 
obi-

a-
VI-

• Au fost finisata 
lucrările la „salul de 
vacanță** al pionierilor 
din județul Brăila. El a 
fost amplasat la Eacul 
Sărat. Aici vor face po
pas — printre alții — 
cei mai harnici pionieri 
(circa 150) în acțiunea 
efi* amenajări sportive 
școlare, reprezentanții a 
10 județe, intr-un origi
nal schimb de experien
ță (10—23 iulie).

mării, se va organiza 
noastre nu vor 

j le rămîne decît

con- 
rata 
să-i

Secuieni. Este î» 
de inaugurare și

Sat, 
curs 
bazinul din comuna Su- 
placu de Barcău.

• In comunele Dra- 
gomirești-Gorj și Celei’ 
Tismana au fost dat« 
in folosință mici com
plexe sportive, printre 
care și două minibazine 
de înot.
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LUCESCU

Mircea Lucescu este, fârâ îndoîalâ, fotbalistul zîîeî. Pe parcursul a 180 
de minute (meciurile cu Steaua și Grecia) el a dominat de departe arena, 
fiind autorul sau coautorul tuturor golurilor celor douâ victorii. Revenirea 
spectaculoasâ a lui Lucescu ne obliga sâ punem un reflector pe fostul 
câpitan al echipei naționale, deoarece acest ,,come-back“ ascunde sem
nificații mai adinei, Lucescu fiind singurul nostru fotbalist care rezista în 
echipa naționalâ încâ de pe vremea lui Oanâ și Covaci.

IMI PLACE FOTBALUL,
ASTA-1 TOT!

REP : Cum te simți, Mircea, Ia numai două tri
couri de recordul lui Bodola ?

nuare — cel mai bun 
fundaș dreapta ol Ro
mâniei. Dar. dacă ina-

intașul reușește să fa
că dintr-un fundaș 
dreapta un half stingă 
sau un extrem stingă, 
atunci fundașul dreap
ta (chiar dacă se nu
mește Sătmăreanu, sau 
mai ales pentru că se 
numește Sătmăreanu) 
își pierde toate calită
țile. In meciul cu Stea
ua, am mizat pe a- 
ceastă dispersare a 
bunului meu prieten 
Sătmăreanu și am fost 
net avantajat în acest 
duel.

M. L : Sînt emoțio
nat. Se pare că acesta 
este cel mai bătrin re-

cord din sportul româ
nesc.

REP : Cum explici faptul că tu ești jucătorul 
cel mai apropiat de doborirea record ului ?

fi testată doar 45 de 
minute.

M.L. : Cred că asta 
se datorează voinței. O 
voință care s-a născut

REP : Se spune că acest retur este, împotriva 
tuturor legilor, cel moi spectaculos din cariera ta.

mătate, iar lordănescu 
aproape deloc. Spun 
asta pentru că O'an- 
da nu e Grecia.

DIVIZIA a: FOȘTI JUCĂTORI A
SEMNEAZĂ AVANCRONICA I

M.L. : Dacă spuneți 
spectaculos, nu cred 
că greșiți. In ceea ce 
mă privește, cred că 
am mai avut perioade 
bune, dar ele s-au vă-

puțin, deoare- 
fost cufundat 
servirea jocu-

zut mai 
ce am 
total în 
lui colectiv. De astă 
dată, am reușit să vin 
mai des la rampă.

oe foptul că Sandu 
are o detașare de tip 
Garincha, despre care 
am auzit că întreba, 
la intrarea pe teren, 
cine e adversarul.

REP : In meciul cu Steaua ai avut o zi realmen 
te euforică.

M.L. : Am fost aju
tat și de jocul defen
siv al echipei adverse. 
Mie, personal, îmi con
vine de minune jocul 
împotriva apărării „om 
la om“. Imi aduc o- 
minte, după Mexic, a- 
dică într-o perioadă in 
care foorte mulți cro
nicari mă invitau să 
mă angajez într-un bi
rou O.N.T., ca inter
pret de limba engleză.

cm fost rechemat de 
Angelo Niculescu pen
tru un meci cu Hertha, 
în deplasare. Eram de
primat, nu prea la 
punct cu pregătirea, 
dar am avut șansa ca 
Hertha sâ joace „om 
la om*. Și cu toate ca 
am avut un adversar 
de renume, Patzke, om 
reușit sâ înving eclipsa 
mea de formâ.

REP : Ce poți să ne spui despre jocul cu Gre
cia î

M. L. : E păcat că e- 
chipa noastră a putut

REP : A fost apreciat jocul liniei de mijloc.
M. L : E adevărat, 

dar singurul care iși a- 
sumă total și sarcina 
defensivă este Dinu. 
Dumitru o face pe ju-

REP : Ce zici de apărare ?
M. L. : E mult prea 

binevoitoare. Am auzit 
că Sandu va juco Io 
Cruyff. E ceva, să de
butezi in fața celui 
mai bun jucător din 
lume. Mă bazez, insă.

REP : Ești un om In excelentă dispoziție, Mircea.
M. L. 

cred, să 
rile de zgomotul lor. 
Păstrez 
n-am jucat la Leipzig. 
Am fost prezent la 
toate meciurile de răs
cruce 
noastre, 
ani. Am fost pe Wem
bley, la 
Budapesta. Am

REP : Dar Marcu ?
îmi 

Marcu.

Am știut 
separ lucru-

regretul că

ale echipei 
din ultimii

Lausanne, la 
lip-

sit ia Leipzig pentru 
că am spus direct an
trenorilor că nu pot 
face jocul unei extre
me lipite de tușă. Imi 
place să cred că nu 
sînt doar extremă. A- 
cecstă credință pro
vine tot din plăcerea 
de a zburda pe tot 
terenul.

REP. Ce-i reproșezi, 
om î Vest-germanii o aplică.

în fond. apârâriî om la

M.L : Știu, dar eu 
cred că ea anulează 
mulți apărători de va-

loore. 
meo, 
pildă.

După pârerea 
Sătmăreanu, de 
este — în conti-

M. L. : 
mult 
pentru că am 
plexul

REP : Ce zici de Olanda ?
te mult de 1969, adică 
de... Wembley.

loan CHIRILA

vitezei

plcce 
Poate 
com- 

sole

M. L : Un meci co 
re îmi amintește, focr-

PE TEMELE JOCULUI

APARAREA „OM LA OM
Șl CORECTA El APLICARE

Pe Ia începutul deceniului trecut, 
o tactică anume și-a făcut apariția 
în jocul de fotbal : apărarea strictă 
«om la om". O adusese în arenă as
primea din ce în ce mai mare a lup
tei pentru supremație 
mondial și modul în care 
adepte aplicau marcajul în 
depășea cu mult, concepțional și 
practică, dinamica sistemului 

' atunci la modă, W.M.-UL Cel 
tipic exemplu de aderare totală 
acest principiu „intii să nu las 
versarul să joace și apoi să mă 
grijesc de atac" nl-1 oferiseră, 
timpul acela, echipele Italici

in fotbalul 
echipele 

teren 
In 

pînă 
mal 

la 
al
in
ia 

------ -------- -------- șl 
UJt.S.S. care, angajate in întrecerea 
optimilor de finală ale C.M. — ediția 
engleză —, au arătat celor prezențl In 
orașul Sunderland, o aspră dispută, 
marcaj .om ta om”, pe întreaga su
prafață a terenului. Perechi, perechi 
(mai -puțin jucătorii „libero") se ur
măreau cu o asiduitate demnă de o 
cauză mal bună, aripa Ci&Icnko ve
nind după fundașul Facchetti, urcat 
In atac, pînă în apropierea porții 
Iul Iașin, Iar vîrful central Mazzola 
escortîndu-șl adversarul direct In
tr-o repliere impusă pînă în vecină
tatea Iul Albertosi.

Sollcitînd un mare consum fflzloo- 
psihic, această manieră de joc, de
numită, sugestiv, „omul șl umbra", a 
fost serios criticată, dar, apoi, adu- 
dndu-i-se unele corective (în sensul 
că Indicațiile de marcaj strict „om 
la om" au vizat numai propriile ju
mătăți de teren) a cîștigat prozeliți, 
prilejuind, patru ani mai tîrziu, prin 
Intermediul semifinalei de pe Azte
ca, Italia — It. F. Germania, cel 
mai spectaculos meci al „Mundialu- 
lui" mexican.

Succedînd unor experiențe, mal 
mult sau mal puțin reușite, efectua
te cu ani in urmă (la Dinamo, F.C,

Argeș, F.C. Galați, Sportul 
țese), Steaua 
tualul sezon, 
apărare „om 
decît în alte 
în compania 
care este Dinamo, a făcut să apară, 
pregnant, fisuri în modalitatea de 
interpretare a pretențioasei „parti
turi**. Și, în primul rînd, pentru sim
plul motiv că, în cadrul acestui sis
tem defensiv, bazat pe responsabili
tăți individuale precise, numai ® 
parte dintre jucători s-au supus 
consemnului tactic, cei din apărarea 
imediată. Ceilalți, reprezentând ma
joritatea, neconexîndu-se la tactica 
generală. în apărare, n-au făcut de
cît să faciliteze accesul dinamoviș- 
tâlor spre poarta lui Iordache, pe cu
loarele larg deschise de Sătmăreanu, 
Smarandache și N. Ionescu, preo
cupați cu supravegherea vârfurilor 
dinamoviste, deplasate, derutant, pe 
o întinsă suprafață a terenului. O 
asemenea defecțiune în mecanismul 
de aplicare a tacticii — neurmărirea 
atentă și permanentă a mijlocașilor 

fost 
celor
Du-

studen- 
a trecut și ea, din ac
ta apucarea tacticii de 
la om". Dar, mai mult 
dăți, meciul ei disputat 
acestui valoros partener

și fundașilor dinamoviști — a 
punctul de plecare al tuturor 
trei goluri înscrise de Lucescu, 
mitrache șl Custov.

Nu încape vorbă, este meritul 
trenorilor șl jucătorilor echipei 
șos. Ștefan cel Mare acela de a fi , _ 
la punct, împreună, planul de deju- 
care a unei tactici de joc. Rămîne 
însă, în ultimă analiză, regretul că o 
formație care, comparativ cu adver
sara ei, încorporează un număr 
proape egal de valori, se vede 
voltă să piardă, fiind depășită 
jer, la un singur capitol, acela 
tacticii.

debordante. Nici el 
nu se lipește de tușă. 
Știe să plonjeze spre 
mijlocul terenului.

și mîine în Divizia A, 
sosire.

tapa a XXXI-a, programată astăzi 
apropie și mai mult de... linia de 
Ce se poate spune despre această „rundă" ?

Să-i ascultăm, de astă-dată, pe unii dintre foștii jucători ai echi
pelor care se înfruntă astăzi și mîine, pe acești oameni rămași trup 
și suflet aproape de formațiile

C.S.M. REȘIȚA (11) — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (1). MIHAI JIJIC 
(centru înaintaș la C.S.M. Reșița în 
perioada 1939—51) : „Meciul se anunță 
deosebit de greu, chiar dacă din 
punctul de vedere al formei actuale 
cele două echipe se situează la poli 
diferiți : C.S.M Reșița în revenire 
de formă. Universitatea Craiova^în
tr-o oarecare eclipsă. Cred că 
noștri își vor face datoria !“. 
STANTIN DELIU (fundaș la 
Craiova în perioada 1958—€6) : 
trebuie neapărat cîștigat de 
noastră. Diferența de valoare

băieții 
CON- 

Știința 
„Jocul 
echipa 

_______ __________ „ ______  își va 
spune, cred, cuvîntul. Posibila rein
trare a lui Marcu va conferi — sper 
— un argument in plus pentru victo
ria atit de necesară".

in care au jucat ani de-a rindul...

S.C. BACAU (17) — DINAMO (2). 
SORIN AVRAM (atacant al băcăua
nilor în perioadele 1360—62 și 1970— 
73) s „pentru feștii mei coechipieri, 
problema nr. 1 este refacerea psihică 
după șocurile în serie suferite de el. 
Dacă reușesc această redresare mo
rală. orice rezultat e posibil în dis
puta cu cea mai în formă echipă a 
momentului"' IULIU UTU (portar al 
oinamoviștilor tn perioada 1959—66) • 
„Dinamo a demonstrat o puternică 
regularitate In retur, dovadă fiind și 
clasamentul acestei a doua părți a 
campionatului. în care conduce. La 
Bacău va Intilni o formație în reve
nire. care arată o mare combativi
tate în încercarea “ ” ’
mai greu examen 
în acest retur*.

de salvare. E cel 
al dinamovlștilor

STEAGUL ROȘU (3) — POLITEH
NICA LAȘI (15). CONSTANTIN GHI- 
TA (portar ta Steagul roșu in peri
oada 1354—63) : -Ascensiunea șl for
ma bonă manifestată de stegari in 
acest sezon îi indică drept favoriți. 
Atenție. însă, la replica viguroasă a 
ieșenilor... -ION POP (înaintaș al 
formației Ieșene in perioada 1962—67, 
actualmente Ln conducerea clubului 
T7.T—A.) - „Gazdele sînt net favorite, 
îmi aduc, însă, aminte că pe vremea 
c’nd iucam în echipa ieșeană, intr-o 
Situație similară, și formația era 
amenințată cu retrogradarea, am 
reușit la Brașov un draw, eu în
scriind, atunci, golul egalizator...".

STEAGUL ROȘU

F.C. CONSTANTA (4) — PETRO
LUL (18). DUMITRU Ml’NTEANU 
(atacant la Petrolul în perioada ani
lor 1957—48): „Chiar dacă ploieștenii 
vor părăsi scena Diviziei A — sper 
numai pentru un an — ei trebuie 
s-o facă cu fruntea sus Meciul de 
la Constanța trebuie privit cu toată 
seriozitatea. în așa fel ca fotbalul 
practicat de tânăra echipă ploieșteană 
să lase acum, in finalul campionatu
lui. o impresie cît se poate de bună**. 
OCTAVIAN BRINZET (stoper la Fa
rul în perioada anilor 1962—66); „în 
clipa de față, constănțenii sînt puțin 
obosiți. Cu toate acestea, cred că 
victoria nu le pcate scăpa. Ca și noi, 
spectatorii, bănuiesc că și jucătorii 
doresc să încheie campionatul pe lo
cul 3, in așa fel, încît echipa de pe

litoral să debuteze în cupele 
pene".

U.T.A. (5—6) — F.C. ARGEȘ 
IOSIF CAPAȘ (a îmbrăcat de 
ori tricoul echipei textiliste în peri
oada 1349—64) : „Dacă U.T.A. dorește 
să fie prezentă și la toamnă într-o 
competiție europeană intercluburi, 
trebuie să cîștige neapărat Meciul 
este insă greu pentru că F.C. Argeș 
are o echipă rutinată, în care acti
vează jucători cu o tehnică foarte 
bună". ION ȘTEFANESCU (fost ju
cător la F.C. Argeș între anii 1962— 
64 și 1363—72) : „Am jucat pe stadio
nul din Arad de mai multe ori. De 
fiecare dată — meciuri 
disputate într-o notă de 
sportivitate. Sînt sigur că 
fi și duminică".

(5-6).
237 de

euro-
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Lupta 
urmăriți iz

frumoase, 
deplină 

la fel va

SPORTUL STUDENȚESC
A.S.A. TG. MUREȘ (8). GH. CON 
STANTINESCU-GRECU (mijlocaș al 
studenților bucureșteni in perioada 
1935—45) î Jkm urmărit, atît în Ca
pitală cît și în provincie, jocurile a- 
cestei echipe și pot să afirm că. la 
ora actuală, ea deține o bună formă 
sportivă. Dacă și sîmbătă punctul 
forte al formației, linia de mijloc, va 
dirija jocul așa cum trebuie, victoria 
nu poate să scape Sportului studen
țesc”. LUDOVIC INCZE II (fost îna
intaș mureșan între anii 1934—53) : 
„Formația bucureșteană va avea de 
înfruntat un adversar dificil. Dar 
pentru a realiza un bun rezultat în 
compania Sportului studențesc, atacul 
echipei A.S. Armata va trebui sâ 
fructifice un procent mai mare din 
multele ocazii die gol pe care și le 
creează-.

RAPID (14) — „POLI" TIMIȘOARA 
(10). TON LANGA (mijlocașul fero
viar al anilor 1360-69): „Judecind me
ciul după valoarea și experiența e- 
eh-ipelor. șl nu după situația lor din 
clasament, cred că feroviarii vor cîș- 
tiga punctele... liniștitoare, si mai 
cred că partida va fi și spectaculoasă, 
fntrueît timișorenii se preocupă de 
fotbal, joacă deschis, cu ambiție, pe 
măsura tinereții formației". GHEOR- 
GHE CODREAN!! (fundașul timișore
nilor tn perioada 1955—61) : „Deși 
„Poli" privește înainte, la finala „Cu
pei", ea se gîndește sfi termine cam
pionatul pe un loc bun în clasament. 
întUnirea CU Rapid, firește, este difi
cilă, dar să nu se uite că o echlnă 
care nu mai. are griji cu retrograda
rea joacă relaxat și atunci...".

C.F.R. (16) — STEAUA (7). ARPAD 
SOOȘ (fost fundaș central al ferovia
rilor clujeni intre anii 1967—72) ; 
„Meciul cu Steaua are Un caracter 
decisiv pentru fosta mea echipă; dar 
C.F.R. a mai cîștigat în astfel de 
împrejurări și încă la scor în fața 
formației militare. De aceea, cred că 
nu-i va fi greu să repete victoria**. 
PETRE MOLDOVEANU (fost atacant 
al echipei Steaua în perioada 1948— 
56) : „Judecind prin prisma valorii 
jucătorilor, Steaua arc evident pri
ma șansă. Cu condiția să se angajeze 
și fizic la nivelul capacității sale 
tehnico-tactice. Și are obligația să 
facă acest lucru, pentru a putea spe
ra. în finalul campionatului, la un 
loc în clasament mai aproape de 
aspirațiile sale".

Ne plac 
stivă, civfl 
noastre 
fluturind 
vorite, 
nentă 
bine și 
a lui 

ceva s 
sportive. < 
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MÎINE, IN DIVIZIA B

■
an- 
din 
pus

JIUL (9) — „U“ CLUJ (12). EME- 
RIC FARCAȘ (mijlocaș la Jiu! in pe
rioada 1950—60); „Comportarea foarte 
bună din acest sezon mă facă să 
cred că fosta mea echipă va cîștiga 
acest joc, mal ales că are de partea 
sa șl o frumoasă tradiție în meciu
rile cu. studenții clujeni. Șl, ar>oi. nu 
uitați ! In partidele de acasă. Jiul 
joacă mai bine". PAUL MARCU (a- 
părător si atacant la „I!" în perioada 
1955—65) : „La Petroșani, cred că „U- 
va realiza un egal sau o victorie. 
Prin prisma evoluției din partida ra 
U.T.A., echipa este pe un drum bun. 
Actuala'noastră formație simte. însă, 
lipsa a încă doi-trel jucători de va
loare...".

»®0#900JOe909«990S®06909S9999COe5;î--.

Fază din meciul Metalul București — C. S. Rm. Vilcea, cîștigat de 
formația bucureșteană cu scorul de 1—0. Foto : V. ONESA

in campionatul eșalonului secund se va desfășura, mîine, etapa 
XXX-a. In programul acestei runde figurează mai multe întîlniri

a- 
ne- 
le-
al

G. NICOLAESCU

a . _
importante atît pentru șefie, în primele două serii, cît și pentru 
evitarea retrogradării Pe primul plan, în scria I. se situează partida 
de la Bacău, dintre formația locală Știința și Metalul Plopeni. două 
dintre pretendentele la un loc în Divizia A. învingâtoarea puțind 
să mai spere la urcarea pe primul loc. în seria a Il-a, atît C.S. Rm. 
Vilcea, cit si Șoimii Sibiu vor evolua în deplasare. în compania 
Minerului Motru (pe teren neutru) și, respectiv, Flacărci 
Deci, examene deosebit de dificile, deoarece Minerul face 
mari pentru a se depărta cît mai mult de zona periculoasă 
gradării, iar Flacăra dorește să revină pe un loc mai bun.

Deoarece sînt diferente mici de puncte între echipele aflate în 
partea a doua a celor trei serii. întîlnirile dintre aceste formații au 
devenit mai interesante și, totodată, decisive pentru viitoarea confi
gurație a clasamentelor. Asemenea dispute vor avea loc mîine ; 
Caraimanul Bușteni—Progresul Brăila. Metalul Mija—Petrolul Moi- 
nești (seria I), C. S. Tjrgoviste—Dunărea Giurgiu (seria a Il-a), 
Ind. sirmei C. Turzii—Arieșul furda (seria a Ilî-a).

Moreni. 
eforturi 

a retra

• 114 meciuri arbitrate în 
Divizia B ! 124 de „tușe" la 
A / Trei partide conduse, in 
diverse ediții ale Cupei Ro
mâniei între formații de Di
vizia A, nenumărate jocuri în 
campionatele orașului și ju
dețului — iată palmaresul ar
bitrului sibian Tudor Andrei. 
,,O singură dorință mai am ; 
sâ conduc „măcar un meci 
în Divizia A", ne spunea ei 
cu citva timp în urma. Să 
recunoaștem, s-ar impune.
ț Jucătorii echipelor Poli

tehnica lași și F.C. Constan
ța tocmai ieșiseră la încăl
zire pe stadionul din Copou. 
La un moment dat, o asis
tentă sanitară s-a apropiat 
de gardul de sîrmă care îm- 
prejmuiește cîmpul de joc și 
i-g făcut semn cu mina lui 
Simionas, rugîndu-l să se a- 
propie. După un scurt dia
log, ieșeanul, manifestindu-și 
vizibil bucuria, a sărit în sus 
ca o minge de cauciuc. 
„Sînt tată ! Sînt tată I" Cu

o o»’â înaintea 
ția sa născuse 
Marcat de emoție, 
a început jocul mai 
treptat și-a rewe-> 
cîndu-și, în finelui 
o contribuție subsia 
succesul formației 

e După meciul 
cu Politehnica, 
constănțenilor, E 
$oti, făcea remarca 
versorii noștii au 
buni, ne-au învins 
Jucătorii m?i se re 
eforturile depuse 
campionatului. M-c 
not modul exempkx 
o condus înt-lnlreo 

‘ Romeo Stincon.
• De ce oare nj 

parte lanul die 
Politehnica k>$i ? 
ne-a dat-o prof. M 
zan, unul dintre coariM 
fo'mafiei : ,,Ionul ar« i 
dispoziție Io îngraș»-» • 
cumulat citevo kill 
plus, fopt care ei**



Al „CELOR 18"
„U

marcat golul cu

și Dașcu au fost 
care au reușit

® Cu cele 25 de goluri în
scrise în etapa a XXX-a, totalul 
lor a ajuns la 669 : 
dele, 178 - oaspeții.

$ în meciul
U.T.A., Sima a 

650.ETAPEI Nr. 31 @ Bora, Coca 
singurii jucători 
să înscrie cîte două goluri 
această etapă.

înre- 
care 

t nu, 
primit 

și o dată nota

în partida 
U.T.A, s-a acordat singura 
tură de la 11 m a etapei (trans
formată de Uifăleanu) ; este al 
50-lea penalty al campionatului.

@ încă 3 jucători - Marinescu 
(Petrolul), Mois&scu (F.C. Argeș) 
și Andreescu (Politehnica lași) - 
șî-au făcut apariția în acest cam
pionat. Pînă în prezent, cele 18 
divizionare au utilizat 400 de ju
cători.

B în aceasta etapă s-a 
gistrat un nou record (pe 
l-am dori repetat și, de ce 
depășit) : spectatorii au | 
de 8 ori nota 
8 (ieșenii).

balon intre Catargul (stingă) și Dinu (Nr. 6). 
rtez-e de coechipieri. Așa va fi și miine în disputa 
f' fotbaliștii băcăuani și dinamoviști ?

® La partidele etapei au asis
tat aproximativ 210 000 spectatori 

recordul campionatului (v.r.
152 000 în etapa IX). Cei mai
mulți - 80 000 - au fost prezenți 
la cuplajul interbucureștean, iar
cei mai puțini — cîte 10 000 —
au urmărit meciurile de la Cluj,
Pitești și lași.

T
REPORTAJUL NOSTRU

»£ TEME DE EDUCAȚIE

PORTERII
■r atmosfera fe
te pe stadioanele 
L acele galerii 
te echipelor fa- 
Ci—i in perma- 

prvferați și la 
•urna erganizată 
m.-ojra a adus 
tea tal arenelor 
Idkaea ei. reper- 
«c4-âtor. între- 
ctacalul sportiv.
«ctaunea de su- 

t £ntre orașele 
tefistKă — pen- 
i ac-st sport ne 
nu. de față — 

sub privi
ate organelor de 
PeLtane și chiar
tevte-

zsereu
Nr cu
ta Jbe la cîte o 
► -zburilor res- 
t »rte din ziare 
dxhta. se aruncă 
» latt-o parte 
aace în numele 
•c—L-pă ! Se mai 

I Mvuloriu neci- t__ .... cu ncte 
BB stadionului. îm- 
^Etstnare și a 

r*. «au chiar pe 
; a arăta ei 

cu disci- 
w—t iși iubesc

clopotele 
petarde,

urmează să fie desfășurate în 
adunările cu suporterii echipei. 
Nu-i mai puțin adevărat că și 
opinia publică de pe stadioane 
trebuie să-și facă mai mult sim
țită prezența activă. Să-i depiste
ze pe turbulenți, să-i ia de guler, 
să-i dea. la nevoie, pe mina or
ganelor de miliție, pentru a înțe
lege. odată pentru totdeauna, că 
stadionul, strada, nu trebuie con
fundate cu

Repetăm, 
festivă de 
tribunelor, 
galeriilor. Ne-ar place să-i auzim 
pe adevărații suporteri cintînd 
imnurile echipelor favorite în loc 
să scandeze lozinci jignitoare, de 
genul „ați mîncat bătaie !“ sau 
„B“-ul, „B“-ul !... In acest do
meniu, exceptîndu-i pe timișoreni, 
nu s-a făcut însă mai nimic. Nu
mai printr-o schimbare de atitu
dine, spectacolul sportiv va că
păta cu adevărat tenta unei 
sărbători tinerești, a unei dumi
nici reconfortante pentru zecile 
și sutele de mii de spectatori 
care îndrăgesc fotbalul.

vechile maidane !
ne place atmosfera 

pe stadioane, coloritul 
întrecerea civilizată a

Stelian TRANDAFIRESCU

ECHIPA

9 Cel nouă arbitri care au 
condus partidele acestei etape 
au primit, din partea cronicarilor 
ziarului nostru, 38 de stele : 5

10

„Trofeul Pet-
30 de etape.

Situația în 
schovschi", după _ .
este următoarea : 1. TIMIȘOARA
9.60 ; 2. Reșița 9,35 ; 3—4. Arad
șl Ploiești 9,33 ; 5—7. București, 
Craiova și Constanța 9,26 ; 8. Cluj 
9,23 ; 9. Pitești 9,06 ; 10 Brașov 
8,93 ; 11. lași 8,86 ; 12 Bacău
8.60 ; 13. Tg. Mureș 8.53 ; 14 Pe
troșani 8,40.

- - .1 de a se
- actflor ieșiri 

tenea grupurilor 
A ve care foarte 
l tt:~î pletele și 
Mtea<â după vo- 
t» t- lipsesc cu

șca de disci- 
■sL-c trebui? in- 
!•■ foarte ferme 

Je ir.ițieze în- 
4Hbarilor și ale 

b*. rein organele' 
itățî per-

MKe educativ ce
*

lato cum
narea notelor 
a XXX-a :

POP (213)

01
îndoielile și speranțele

UNUI GOLGETER...
.. .Decembrie ’73. în clasamen

tul golgeterilor turului, Viorel 
Năstase, atacantul Stelei, nu e în 
frunte cum așteptau foarte mulți. 
Plecase bine în cursă, dar, după 
prima jumătate a întrecerii, are 
numai 8 goluri la activ. Și trea
ba asta îl supără și îl doare...

Acum, cu patru etape înaintea 
finalului, Năstase e în fruntea 
golgeterilor cu 19 goluri înscrise. 
Nimeni nu-i anticipa evadarea 
din mediocritatea clasamentului 
celor mai eficace atacanți ai țării. 
A sprintat, însă, spectaculos în 
primăvara aceasta. Și, totuși, el, 
golgeterul de azi, e ușor trist. 
Am înțeles lucrul acesta, acum 
cîteva zile, la un antrenament al 
lotului de tineret sub 23 de ani.

Am dat împreună roată stadio
nului de la „23 August", într-o 
dimineață încinsă, căutînd pe ci
neva de la lot. Și din vorbă în 
vorbă am ajuns la... el, la ce cre
de lumea despre el („M-a cam 
părăsit galeria ; acum trei ani, pe 
cînd eram un puști, toți vedeau 
în mine o mare promisiune. A- 
cum, însă, parcă nu mai are mai 
nimeni încredere în mine, nici

publicul, nici unii antrenori, și 
parcă nici presa... Golurile se 
văd mai puțin, ratările le discută 
toată lumea, uneori chiar pe un 
ton răutăcios, și lucrul ăsta mă 
doare și mă apasă...“). Vorbește 
sincer, ca într-o descătușare, nu 
mai e adolescentul de acum trei 
ani, cînd, la 17 ani, îi scosese păr 
alb lui C. Ardeleanu, antrenorul 
naționalei de juniori. Năstase e 
mai matur acum în gîndire și are 
bărbăția să recunoască greșelile 
lui („Eu trebuie să muncesc mai 
mult, cînd mă mișc mult în teren 
îmi iese și jocul, aici e problema 
fundamentală a mea, nu în cazul 
ratărilor ! Pentru că, să recunoaș
tem, ca să ratezi, trebuie să 
ajungi în situația respectivă, ceea 
ce nu-i chiar atît de ușor"). Nu 
caută „circumstanțe atenuante", 
spune hotărît că și colegii de la 
club și antrenorii l-au ajutat me
reu și l-au jucat cum a trebuit, 
mai spune că el e singurul răs- 

. punzător de toți anii de așteptare 
și atitudinea aceasta poate fi un 
foarte bun exemplu pentru atîția 
jucători, pentru atîtea generații. 
Un singur lucru îl doare, neîncre
derea cu care îl tratează unii.

DE LA F.R.F.
e NU VOR JUCA DUMI

NICA. Deoarece au acumulat 
trei sau mai multe, cartonașe 
galbene, următorii jucători sînț 
suspendați pe una sau două 
etape : Beldteanu (C.S.M. Re
șița) 2 etape (6 cartonașe) ; 
D Popescu (C.S.M. Reșița), 
Niculescu („U“ Craiova), Culda 
(Petrolul), Simionaș (Politeh
nica Iași), Dicianu (Petrolul 
Moinești), Bitlan (Electropu- 
tere Craiova), Iacob (Carpați 
Brașov), cite o etapâ.
• SUSPENDĂRI DE TERE

NURI. întrucît terenurile echi
pelor Minerul Motru și Metalul 
Mija sînt suspendate, jocuri
le acestora de duminică vor 
avea loc pe stadioane neu
tre. Astfel, partida Minerul 
Motru — C.S. Rm. Vîlcea va 
avea loc la Drobeta Tr. Seve
rin, iar întîlnirea Metalul Mija 
— Petrolul Moinești Ia Cîm- 
pina. Partidele Minerul Mo
tru — C.S. Rm. Vîlcea și Fla
căra Mo reni — Șoimii Sibiu 
vor începe la ora 17.30 (du
minică) .

LOTUL REPREZENTATIV
PENTRU MECIUL CU OLANDA

în cursul ședinței sale de ieri seara, Biroul F.R.F. a confir
mat componența lotului reprezentativ pentru meciul cu Olanda. 
Iată alcătuirea acestui lot : Kăducanu, Iorgulescu (portari), 
Anghelini, Antonescu, Sameș, Hajnal, G. Sandu, Cheran (fun
dași), Dumitru, Dinu, Iordănescu, Beldeanu (mijlocași), Troi, 
Dumitrache, Kun, Lucescu (atacanți). Lotul se va reuni la 
București duminică seara.

CAMPIONATULUI
se prezintă echipa campionatului (alcătuită prin adițio- 
obținute de jucători) după disputarea meciurilor etapei

IORGULESCU (230)

SUCIU (230)

PEXA (221)

DINU (222)

TANASE (218)

CLASAMENTE LA
DIVIZIA A

ZI

— Crezi că vei cîștiga titlul de 
golgeter ?...

— Sînt convins ! După cele trei 
goluri înscrise în partida cu Spor
tul studențesc am din nou încre
dere în mine. Și vreau să dove
desc galeriei că merită să crea
dă din nou în talentul meu. Nu-i 
ușor, știu, să spulberi dezamăgiri, 
dar cred că în curînd și Valentin 
Stănescu își va reaminti de mine. 
Pentru că, oricum, am fost și eu 
cîndva convocat în lotul A. Și eu, 
unul, n-am uitat lucrul acesta !...

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI
• ȚAPOBEA — indisponibil. 

La Petrolul s-a întâmplat un caz 
destuii de rar. Intr-o perioadă 
scurtă (nici două săptămîni), trei 
dintre apărători au suferit în
tinderi musculare, astfel că Dri- 
dea a trebuit, de pildă, duminică, 
să-l treacă rezervă de fundaș pe 
atacantul Rădulescu. La meciul 
cu steagul roșu, Ciupitu a fost 
recuperat, dar Tudorie a rămas 
în tribună. Acum, același acci
dent l-a suferit Țaporea. La Con
stanța, fundași centrali vor juca, 
probabil, Ciupitu și Crîngașu.
• DUPĂ CUM SE ȘTIE, din 

echipa Steagului roșu au lipsit 
Mateescu, Gyârfi și Bescaru. 
Care e situația lor 'actuală ? 
Mateescu, în mod sigur, nu va 
mai reapare în acest campionat. 
In schimb, Gydrfi și Pescaru 
și-au reluat luni antrenamentele. 
Duminică, înaintea meciului cu 
Politehnica Iași, se va hotărî 
dacă vor juca sau nu.
• ASTA ZI, LA ARAD, MECI 

INTERNAȚIONAL DE OLD — 
BOYS. Astăzi după-amiază, eu 
începere de la ora 17 pe stadio
nul U.T.A. din Arad, se va dis
puta o partidă amicală interna
țională între selecționatele de 
old-boys aje oraș©!or Arad șl 
Viena. In echipa oaspeților voi- 
juca, printre alții, Hapoel. Ha**- 
na-pi. Ocwlrk, Zeman, iar în cea 
a localnicilor Coman, Capaș, Mei- 
cea, Pop, Mețcaș, Farmati, Jurcă.

AGENDA TURNEULUI oa
JUBILIAR WM74

43
39
35
33
33
33
31
30
29
29
28
28
27
27
25
25
21
21

UNIV. CV. 30 18 4 8 56—34
Dinamo 30 16 7 7 48—30
Steagul roșu 30 14 7 9 34—23
F.C. Constanța 30 14 5 11 43—31

. U.T.A. 30 14 5 11 36—37
F.C. Argeș 30 14 5 11 43——14
Steaua 30 11 9 10 39—34
A.S.A. 30 12 6 12 36—45
Jiul 30 12 5 13 37—34
„Poli*4 Timiș. 30 10 9 11 35—40
C.S.M. Reșița 30 9 10 11 38—26
„U*4 Cluj 30 10 8 12 32—34
Sp. studențesc 30 10 7 13 38—37
Rapid 30 9 9 12 28—35
„Poli44 iașî 30 10 5 15 33—48
C.F.R. Cluj 30 8 9 13 30—43
S.C. Bacău 30 10 4 16 34—40
Petrolul 30 9 6 15 29—39

AL CAMPIONATULUI MONDIAL

VIGU (224)

LICA (202)KUN (214)

pitală, pentru a urma un 
tratament la Centrul de 
medicină sportivă. „Tuna
rul" formației de pe Bega 
nu &e gîndește în aceste

1.
2.
3.
4.

5-6.

CZAKO (213)

BUNGAU

lazile de tratament decît 
Cupa României, care cre
de că va poposi în vitrina 
clubului timișorean.

CIUPITU (218)

MULȚESCU (211)
^0^099000900009000000000000009000009009909000000000000000000 TINERET-REZERVE

vitezei, cit și 
înlocuitorul 1ul 
Toacă, joacă 
și, împreună 

alcătuiește un 
de fundași

ct-*t mobilității 
eetenței sale. 
■=nul, tinărul 
tărâ greșeală 
ca Stoice seu, 
cuplu redutabil 
:?-:rali. Pînă la probe con
fs -ii, lanul va trebui să ră* 
-:nă pe banca rezervelor "
• în urma unor abateri 

•epetate, Pîivu, atacantul cen- 
trai de la Petrolul, fusese scos 
e -> lotul echipei. In urma 
_-xx noi angajamente, antre 
•orii i-au dat o ultimă posi- 
b "tote de a se reabilita. 
Duminica a jucat în echipa 
ce tineret și a înscris toate 
ce e patru goluri ale echipei 
wîe. Să fie aceasta o pro- 
“Tune pentru viitor ?
• După meciul Petrolul 

- Steagul roșu, la intrarea în 
vestiare, un prieten !-a îmbră- 
• sat pe Ghergheli și i-a spus; 
«l-ați bănat în B pe ploieș- 
teni !*. Ghergheli a ridicai 
d n umeri șî nu a spus nici 
■-•i cuvint. Probabil că a vrui 
să-i dea 3e înțeles prietenu-

.■ său că așa e sportul, dar 
“ta trebuie să te bucuri de 
•cvt ckuia I
• Răducanu ne mărtu- 

F-sea miercuri seara, «la 
.r.:ire:e stadionului .,23

după terminarea 
„Când am citit

August* 
jocului 
în ziare formația pentru 
partida cu Grecia, nu-mi 
venea să cred că începe 
in poartă cu Iorgulescu. 
Credeam că nea Tin el
(n.r. antrenorul Valentin 
Stănescu) vrea să mă am
biționeze. La antrenamen
te am plonjat ca nicio
dată vrînd să demonstrez 
că tot eu sînt mai bun. 
Dar degeaba ! In seara 
premergătoare meciului 
s-a anunțat formația. Eu 
figuram ca rezervă, situa
ție neplăcută, în care 
m-am aflat de foarte pu
ține ori pînă acum. M-am 
chinuit toată noaptea în 
pat. Am adormit târziu, 
spre ziuă, cînd Iorgulescu, 
poate se trezea... Bine, 
însă, că m-a băgat la 
pauză, altfel îmi lua tot 
moralul...«

îi va prinde bine această 
lecție lui Răducanu ? Spe
răm că da...
• în aceasta dimineață, 

la aeroportul Băneasa, 
„Poli** Timișoara va fi aș
teptată de... Bungău ! A- 
tacantul timișorean, acci
dentat în jocul de campio
nat cu Steaua, la Bucu
rești, a venit, ieri, în Ca-

STEAUA 30 18 8 4
Univ. Craiova 30 26 4 6

F.C. Argeș 30 14 9 7
Rapid 30 15 6 9
S.C. Bacău 30 16 3 11
U.T.A. 30 13 6 11
Dinamo 30 13 6 11
„Poli” Timiș 30 14 2 14
„U“ Cluj 30 12 5 13
Steagul roșu 30 12 4 14
F.C. Constanța 30 10 8 12
Petrolul 30 11 5 14
„Poli** Iași 30 10 5 15
Sportul stud. 30 11 3 16
A.S.A. 3) 11 2 17
C.S.M. Reșița 30 8 8 14
C.F.R. Cluj 30 9 3 18
Jiul 30 9 1 20

„CUPA A+r

52— 24
48— 25
53— 35 
47—30
49— 39 
46—37 
31—23 
37—41 
49—41 
34—40 
43—51 
43—40 
31—37 
37—48 
39—52 
26—51
29—57 
34—58

44
41
37
36
35
32
32
30
29
28
28
27
25
25
21
24
2!
19

se- 
lui 
în 
pe 
de

UNIV. CV.
Steaua 
Din?.mo
F.C. Argeș 
U.T.A.
Rapid 
steagul roșii 
F.C. C-ța 
S.C. Bacău 
„Poli** Timiș. 
„U« Cluj 
AS. A.
Sportul stud.

14. C.S.M. Reșița
15. Petrolul 
IC. ,.Poli“ Jasi
17. Jiul
18. C.F.R, Cluj

60 38 8 14 10Î— 59 84
60 29 17 14 91— 57 75
f>0 29 13 18 79— 53 71
60 28 14 18 96— 59 70
60 27 11 22 82— 74 65
60 2! 15 21 7î— 65 61
60 26 11 23 68— 63 63
60 24 13 23 86— 82 61
60 26 7 27 83— 79 59
60 24 11 25 72— 81 50
60 22 13 25 81— 75 57
60 23 8 29 75— 97 51
60 21 10 29 75— 85 52
60 17 18 25 64— 87 52
60 20 11 29 72— 79 51
CO 20 10 30 64— 85 50
CO 21 6 33 71— 92 48
60 17 12 31 59—105 46

• ARGENTINA ESTE TOT 
MAI BINE COTATA. Majorita
tea evoluțiilor selecționatei Ar
gentinei în Europa a demonstrat 
o excelentă prestație colectivă și 
individuală, a jucătorilor conduși 
de Ladislao Cap. „Așa cum a evo
luat in partidele cu Anglia și 
Franța, „unsprezecele" argentinian 
se arată capabil de ciștigarea 
riei" (Rial, fostul atacant al 
Real Madrid). „l-am văzut 
toate jocurile de pe continent 
argentinieni. Echipa a crescut
la meci la meci. Bargas, Heredia, 
Ayala, Yazalde s-au încadrat ra
pid în sistemul tactic preconizat 
de Cap. Dacă se califică din serii, 
echipa Argentinei devine o mare 
favorită !“ (Vicini, secundul selec
ționerului italian Valcareggi). Cum 
se vede, spre deosebire de Bra
zilia (știrea despre aceasta urmea
ză), selecționata Argentinei a de
butat mult mai promițător în ve
rificările ei europene (excepție au 
făcut doar ace’e 1—4 cu Olanda și 
0—2 cu Fiorentina). • ZAGALO E 
DEPRIMAT, 
din 
lui 
lian 
zile 
sînt 
de pînă la meciul cu Iugoslavia să 
ne fie mai binevoitoare. Fără Clo
doaldo. abordăm partida inaugura
lă cu minus 25’/» din potenția
lul normal. ® REPREZENTATI
VA URUGUAYULUI va susține 
două jocuri de verificare în Eu
ropa. După sosirea pe continent, 
uruguayenii vor juca la Atena, 
cu Olympiâkos Pireu (lidera cam
pionatului grec), iar la 4 iunie vor

După primele teste 
Europa și -după accidentarea 
Clodoaldo, selecționerul brazi- 
Zagalo a declarat : „Primele 

petrecute de noi în Europa nu 
prea fericite. Poate că cele

evolua La Florența, eu formația 
locală Fiorentina. A fost definiti
vat lotul celor 22 de jucători : 
Mazurkiewicz, Santos, Fernandez 
(portari) ; Jaurequi, Simone, Mas- 
nik, Garisto, Forlan. Gonzalez, Pa- 
voni (fundași), Montero, Castillo. 
Cardaccio, Rocha, Gomez, Espar- 
rago, Silva (mijlocași) ; Cubilla, 
Mantegazza, Gimencz. Morena, 
Corbo, Milar (atacanți). Echipa U- 
ruguayului va juca în grupa a 3-a 
preliminară, 
Olandei, Bulgariei și Suediei.
SELECȚIONERUL ZAIRULUI 
ARE EMOȚII 
BRAZILIA !
norul echipei 
joi seara, in 
leviziunii vest-germane, 
veche opinie a 
prezentativa pe 
poate repurta 
zație în fața 
„Ne acomodăm 
brazilienilor, vom ști să-l contra
carăm" a sous Vidinci, • ULTI
MELE MECIURI DE VERIFICA
RE : La Strasbourg, echipa locală 
a terminat la egalitate (1—1) cu
Brazilia, într-un joc desfășurat pe 
ploaie, in care „campionii mon
diali nu și-au justificat renumele" 
— scrie Agenția France Pressc. 
Golurile au fost marcate de Wag
ner (min. 37) pentru 
peetiv - Paulo Cesar 
Argentina (cu Ayala. 
Perfumo în formație) 
meciul cu Fiorentina 
rența) cu 2—0. Au marcat 
giorin și Dcsolati ; Cesena — Zair 
I—i (0—0). Au marcat Tumba 
(min. 53) pentru oaspeți, respec
tiv Tombola to (min. 67).

alături de formațiile
•

NU 
PENTRU JOCUL CU 
V. Vidincj, selecție- 
Zairului, a repetat 
fața reporterilor te- 

o mai 
sa, anume că re- 
care o conduce 
un rezultat-sen- 
campioanei lumii, 
perfect cu jocul

gazde, res-
(min. 
Brindisi

a
(la

60) : 
si 

pierdut
Flo- 
Spe-



LA CRAIOVA - 
ATLETICA GREA TREBUIE 

MAI MULT SUSȚINUTĂ

KIEV - Campionatele europene de box pentru tineret

ASTĂ-SEARĂ, PRIMUL GONG!

Sini posibilități ca Gh. Berceanu și N. Giju

șă nu mai constituie cazuri de excepție

în două dintre sporturile „atleticii grele" — luptele și boxul — 
Craiova a dat loturilor reprezentative elemente de certă valoare, care 
au contribuit substanțial la creșterea prestigiului sportului românesc pe 
plan internațional. Cite un singur exemplu din fiecare dintre aceste 
două sporturi — Gheorghe Berceanu (lupte) și Nicolae Giju (box) — ar 
fi, credem, de ajuns pentru a evidenția valoarea unor sportivi craio- 
veni. Dar alături de aceste elemente de excepție trebuie să mai adău
găm și alți boxeri din Oltenia, ca Petre Zaharia, Petre Deca, Mihai 
Stoian, Constantin Iordache, Constantin Citică, Constantin Gruiescu 
etc., binecunoscuți iubitorilor sportului cu mănuși din țara noastră. 
De altfel, Craiova are o frumoasă și veche tradiție in box. Și totuși, cu 
cițiva ani în urmă, făcînd o vizită prin sălile acestui oraș, ne-am văzut 
obligați să scriem un articol intitulat „Ce se întimplă cu boxul craio- 
vean în care remarcam declinul evident al sportului cu mănuși din 
Bănie, ca și dezinteresul manifestat de organele sportive locale față de 
această disciplină. Exact după trei ani am putut consemna cu satisfac
ție prezența unui nou val de tineri pugiliști talentați din Craiova : 
Constantin Ștefanovici, Paul Dragu. Plorian Ghiță, Constantin Buzdu- 
ceanu, Andrian Turcitu, Paul lancu, Paul Căpriceanu, rod al muncii an
trenorilor Mihai Goanfă și al fraților Vasile și Dumitru Fintină.

Zilele trecute, făcind o nouă vizită prin sălile de box craiovene am 
constatat o mai mare preocupare pentru selecția și instruirea tinerilor 
talentați. De asemenea, odată cu înființarea C.S.M.-ului dip localitate, 
s-a creat și posibilitatea concentrării celor mai buni sportivi craioveni 
într-o secție puternică, astfel ca juniorii proveniți de la Șc. sp. Olim
pia, I.R.A. 8, Electroputere, C.F.R. să se poată pregăti împreună și la 
un nivel superior.

Apreciem pozitiv strădaniile antrenorilor de box craioveni, care 
au dat lotului național pentru C.E. de la Kiev trei titulari (Dragu, Buz- 
duceanu, Ghiță) și care chiar și în acest an au făcut ca două titluri de 
campioni naționali de juniori să rămină la Craiova (Florian Grecescu 
și Gheorghe Bacriș). Aceasta, cu atit mai mult, cu cit in tot municipiul 
Craiova nu există o sală corespunzătoare afectată în exclusivitate bo
xului ! Singura existentă (cea de la Sala sporturilor), care poate fi con
siderată acceptabilă, este folosită și de scrimeri și gimnașți, ceea ce 
este insuficient și pentru unii și pentru alții.

Luptele greco-romane, a căror prezență la Craiova este legată de 
numele lui Iile Marinescu, traversează o perioadă de criză, așa cum 
s-au petrecut lucrurile și cu boxul acum cițiva ani. Antrenorul care 
i-a crescut pe Ilie Popa, Ion Stoica, Constantin Bușoiu, Gheorghe Ber
ceanu, ca să nu-i amintim decit pe cei mai valoroși dintre elevii săi, 
n-a mai dat în ultimii ani loturilor naționale sportivi talentați, iar 
echipa divizionară Electroputere nu mai este dintre cele mai puternice. 
Nici colegul său de la Șc. sp. Olimpia, Nicolae Nebunu, n-a pregătit 
elemente care să se remarce in competițiile interne ale juniorilor. In

KIF.V (Prin telefon, de la tri
misul nostru/. De cîteva zile, tre
nurile și avioanele au adus în 
frumosul oraș ucrainean delegați
ile participanților la cea de a tre
ia ediție a Campionatelor europene 
de box pentru tineret. „Copiii te
ribili" ai pugilatului continental 
și-au dat întilnire aici, la Kiev, 
pentru a-i stabili, prin lupta ca
valerească din ring, pe cei mai 
buni 11 dintre ei.

Printre acești voinici care nu au 
împlinit încă 20 de ani se află 
și boxerii români. Sosirea lor in 
orașul competiției a fost așteptată 
cu interes, ei fiind socotiți, ală
turi de gazde, printre favoriții în
trecerilor care încep simbătă. Pres
tigiul de care se bucură echipa 
țării noastre se datorează frumoa
selor rezultate obținute la ultima 
ediție a campionatelor europene de 
tineret. Mezinii boxului românesc 
sint prezenți la startul acestei com
petiții incă de la prima ei ediție, 
disputată in Ungaria, în orașul 
Miskolc, între 8 și 15 noiembrie 
1970. Atunci, ei au cucerit trei 
medalii : Gheorghe Ciorhinâ — 
argint la „pană", Dinu Condurat și 
Sandu Mihalcea — bronz la 
„muscă" și, respectiv, „ușoa
ră". Incomparabil mai valoroa
se au fost rezultatele obținu
te la ediția următoare (Bucu
rești — 1972). Patru titluri 
de campioni europeni — A- 
lexandru Turei (semimuscă). Dinu 
Condurat (muscă), Simion Cuțov 
(semiușoară), Nicolae Băbesou 
(mijlocie mică) ; o medalie de ar
gint — Marian Lazăr (cocoș) ; 
două medalii de bronz — Damian 
Cimpoeșu (semimijlocie) și Ion 
Ruicu (grea).

In competiția actuală vom fi 
reprezentați, așa cum am mai a- 
nunțat, de Paul Dragu (semimus
că), Nițâ Robu (muscă). Constan
tin Buzdugeanu (cocoș), Titi Tu
dor (pană). Florian Ghiță (senti- 
ușoară), Carol Hajnal (ușoară), 
Damian Cimpoeșu (semimijlocie). 
Vasile Didea (mijlocie mică). Pa
vel Istrate (mijlocie) și Castieă 
Dafinoiu (semigrea). împreună cu 
antrenorii Teodor Niculescu și 
Constantin Ciucă, ei au ajuns joi 
la Kiev.

La această ediție a campionate
lor europene pentru tineret doar 
patru țări prezintă echipe comple
te : Bulgaria. R.D.G.. Polonia și

Nițâ Robu (dreapta) ia unul dintre ultimele antrenamente

Uniunea Sovietică, 
a gazdelor este .4 
campionul europea 
rești (1972). El are in prezent doar
19 ani. După ce au absentat ia e- 
diția trecută, italienii iși fac rein
trarea in competiția continentală. 
Cunoscuții lor antrenori. Rea și 
Paggi. speră să ob'.tnă rezultată 
remarcab-ie cu Valeri (semigrea), 
Pellizzari (grea). Di Lea tsem.- 
muvsi și Gerardi (mttacâ). Ctzvm— 
te frumoase se spun șl despre 
boxerii din 
pre Laebing 
Muller (ușos 
locie). Boxe 
in ultimii ■
să fi gureșe printre pto-tagociștii 
mar Joc competiții, doresc să re
vină printre frantași cu acest pr.- 
lej. Marile lor speranțe arrx W. 
(semimuscâ). Stskae (ooco»>. Ca-

Keei Cerea), 
rtua mai iz:î5

AZI, LA TIMIȘOARA

DOUA CONCURSURI
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Petre HENI

INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ

Sala S3c--ru---?or cfcm Timișoa
ra Șir-—-rsae In-
trettn de gxni-
nurr'. O.a uiy.'es

xse.ul dintre repre- 
zeaBauweie de mo-
OefT-a ai-r 3c aâr.ei fi
rsex. oîtâna deținătoare a nu- 
saer joe trofee de . al „are. Din 
erîtipa nu vgt tps=
CZKIU suma Sodica Piaiea 
Dwi Faiuneann. Concom:- 

se va dc-^fâșura șă me- 
cui Qî.-tre echipele masculine 
a.* Biwnniri șa. Tunisăei. Ia 
ur-.p ce ca>peu a?.ni«â cea 
nu bună garriturâ. forul nos
tru de speeiahtate a decis sâ 
ut : formația efe v.neret

care vor £aee parte Rada 
Braaea. Ian Oeeărtes. Sonn 
CarM. Vaier gripa» Gă. Nea- 
S<U Mihiț Xieetae Knrt Sxil-

schimb, Tudor Gabor — antrenorul de libere" de la Șc. sp. Olimpia — 
a reușit, după cițiva ani de muncă, să promoveze echipa pregâ Hă de 
el în divizia A. Cei mai reprezentativi elevi ai săi, I. Dalea, G. Grigore, 
Al. Mărculescu, au fost evidențiați și de către selecționeri.

Sala de antrenament este bună, dar nu mai corespunde nevoilor de 
pregătire a două echipe ce activează in prima divizie și a numărului 
mare de juniori ce doresc să practice luptele.

De un an și jumătate se poate vorbi și despre existența unei secții 
de haltere, cea de la Șc. sp. Olimpia — antrenor V. Bectaraț. Trei din
tre elevi (F. Bejan, M. Andrei, V. Marcu) și-au îndeplinit normele pen
tru a participa la finalele de juniori.

Subliniind bunele rezultate obținute in ultima vreme de tinerii bo
xeri craioveni, ne simțim totuși obligați să solicităm ca aceste trei ra
muri ale „atleticii grele" — importante discipline olimpice — să se 
bucure la Craiova de o atenție sporită din partea factorilor locali pe 
plan sportiv. Cu atit mai mult cu cit tineretul oltean a dovedit exce
lente calități pentru practicarea acestor discipline sportive. Bucurin- 
du-se de sprijinul necesar, controlate mai atent și sistematic, secțiile 
craiovene ar putea deveni permanente izvoare de cadre de nădejde 
pentru sportul de performanță. Atunci, un Gheorghe Berceanu și un 
Nicolae Giju n-ar mai constitui cazuri de excepție.

Mihai TRANCA

PREGĂTIREA PENTRU JOCURILE OLIMPICE - 
PREOCUPARE PERMANENTĂ LA CLUBUL DINAMO

(Urmare din pag l>

cativ. S-a acordat atenție și per
fecționării cadrelor tehnice, multe 
dintre acestea fiind solicitate și 
in pregătirea loturilor reprezenta
tive. O contribuție a cabinetului 
metodic este stabilirea unor hare
muri obligatorii, pe ramuri de 
sport, prin a căror îndeplinire 
sportivii să prezinte certitudinea 
obținerii unor performanțe de va
loare internațională.

Atit raportul prezentat, cit și

AZI Șl MilNE,

CONFRUNTĂRI DECISIVE
ÎN CAMPIONATUL DE POPICE
Campionatul diviziei A 

de popice programează azi 
și mîine ultima (a 18-a) 
și cea mai importantă eta
pă, hotăritoar-e atât în ceea 
ce privește desemnarea 
echipelor ce vor rămîne 
în cursa pentru titlu, cit și 
în lupta pentru evita
rea retrogradării. în pre
zent, sînt virtual cali
ficate pentru turneul 
final Rapid București, Glo
ria București și Voința Tg. 
Mureș — la femei, Con
structorul Galați și Gloria 
București — ia bărbați. Nu 
mai pot evita retrogradarea 
sexteturile Victoria Bmi. 
Constructorul București —- 
la bărbați, Dermagant Tg. 
Mureș și Voința Mediaș — 
la femei. Restul echipelor 
— atit oele care vor parti
cipa la ultimul act al com
petiției pentru cucerirea 
titlurilor, cîț și oele ce vor 
retrograda — vor fi decise 
de ultima etapă a jocurilor 
în serii.

Iată clasamentele înaintea

etapei a XVDI-a • FEMI
NIN — seria SUD : 1. Ra
pid București 27 p (21052 
pd), 2. Gloria București 21 
p (18294), 3. Laromet Bucu
rești 20 p (18348), 4. Voința 
Constanța 18 p (18337), 5. 
Voința București 16 p 
(20690), 6. Cetatea Giurgiu 
16 p (20101), 7. voința Plo
iești 14 p (20422). 8. Metrom 
Brașov 14 p (18248), 9. Pe
trolul Bâicoi 14 p (17954), 
10. Voința Galați 12 p 
(20403); seria NORD : 1.
Voința Tg. Mureș 24 p 
(18488), 2. Voința Craiova 
22 p (20144) — după 18
jocuri, 3, Voința Cluj 22 
p (18882), 4. C.S.M. Reșița 
20 p (18214). 5. Voința O- 
radea 18 p (20451). 6. U.T. 
Arad 16 p (20320), 7. Hi
dromecanica Brașov 16 p 
(10108), 8. C.F.R. Tg. Mu
reș 14 p (17415). 9 Voința 
Mediaș 10 p (19923), 10.
Dermagant Tg. Mureș 8 p 
(17760) — după 18 jocuri. 
MASCULIN — seria SUD: 
1. Constructorul Galați 28 p 
(46758 p d), 2. Gloria Bucu
rești 24 p (40284), 3. Rafi
năria Teleajen 20 » (45306). 
4. Petrolul Ploiești 18 p 
(39373), 5. Flacăra Cîmpi-

Ana Petrescu, campioană mondială la perechi, este 
jucătoare de bază în echipa Gloria București, vir

tual calificată pentru turneul final

partictpanții ia p iertară au apreciat 
insă că —. in pofida unor rezulta
te remarcabile — bilanțul general 
ai clubului, ținind seama de con
dițiile existente, de cerințele tot 
mai mari, este sub posibilități, că 
nivelul performanțelor nu a atins 
in toate secțiile cotele stabilite. 
Controlul efectuat asupra stadiului 
de pregătire pentru Montreal a sub
liniat faptul că doar 103 din cei 
140 de sportivi nominalizați și-au 
îndeplinit (sau depășit) obiectivele 
planificate, pentru anul 1973, pro
centaj considerat ca nesatisfăcător. 
S-a apreciat câ sportivi cu certe 
posibilități (I. Enache, I. Gibu la 
lupte, M. Iordan, P. Gheorghiu, 
Elena Mirza la atletism, Paulina 
Humă, Ioana Simionov, V. Diba, 
V. Ștefan, la caiac, E. Satala, I. 
Tripșa la tir, I. Gyorffi la box) 
nu și-au realizat obiectivele stabi
lite la nivelul parametrilor ma
ximi. La tir, polo și caiac, rezul
tatele unor sportivi nu se mai în
scriu in circuitul marilor perfor
manțe. Neconcludente, în raport 
cu pretențiile olimpice, au fost 
apreciate și evoluțiile unor sportivi 
cunoscuți ca V. Dolipschi (lupte), 
$. loan (atletism), Elena Ceampe- 
lea (gimnastică), D. Marin și M. 
Ștef (handbal).

Controlul efectuat a stabilit că 
numărul restrîns de sportivi vi
zați pentru Montreal se explică 
prin lipsurile manifestate în mun
ca de selecție (unii antrenori s-au 
orientat către elemente fără per
spectivă, iar contribuția „Tinărului 
dinamovist“ nu este suficient de 
edificatoare la unele ramuri de 
sport), prin menținerea procesului 
de instruire la unele secții (ca nu
măr de ore și intensitate) sub 
cerințele nivelului atins pe plan 
internațional, ca și prin unele slă

biciuni in munca de educare a 
sportivilor.

Exprimi nd aprecieri la adresa 
activității și rezultatelor clubului, 
mulțumind totodată conducerii Mi
nisterului de Interne pentru spri
jinul substanțial acordat clubului, 
tov. Emil Ghibu, secretar ai 
C.N.E.F.S., a amintit că Dinamo 
este o unitate cu pondere hotărâ
toare in realizarea obiectivelor o- 
limpice. Hotăritoare este, insă, a 
subliniat vorbitorul, și răspunderea 
cu care toți factorii (sportivi, teh
nicieni, metodiști) vor trece in pe
rioada următoare la îndeplinirea 
acestor obiective. Orice moment 
de liniște, de au to mulțumire, poa
te fi dăunător. 1974 este anul u- 
nor examene de mare importanță 
și abia la finele lui vor putea fi 
trase concluzii certe.

în cuvîntul de încheiere, tova
rășul general lt. Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului de 
Interne, a subliniat pe larg sem
nificațiile marilor evenimente po
litice din acest an — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului —, precum și datoria de 
onoare a sportivilor clubului Di
namo de a cinsti aceste evenimen
te printr-o pregătire la cel mai 
înalt nivel, prin rezultate care să 
îndeplinească și să depășească o- 
biectivele olimpice, contribuind 
astfel Ia creșterea continuă a 
prestigiului sportiv al României 
socialiste in lum ?.

★
în aplauzele participanților la 

plenară, tov. Emil Ghibu a în- 
minat, din partea Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S., conducerii clu
bului Dinamo Diploma de onoare 
pentru performanțele valoroase ob
ținute în anul 1973.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
na 18 p (39288), 6. Rapid 
București 16 p (40312), 7. 
Voința București 16 p 
(40032). 8. Dacia Ploiești 14 
p (38433), 9. Constructorul 
București 10 p (43930), 10. 
Victoria Bod 6 p (41959) : 
seria NORD: 1. Voința Cluj 
22 p (44684), 2. Jiul T’Ctrila 
22 p (44320), 3. C.F.R. Tg.

Mureș 22 p (38726), 4. Mi
naur Baia Mare 20 p 
(39339). 5. I.C. Oradea 18 p 
(43592), 6. C.F.R. Timișoara 
18 p (38374). 7. Electrica 
Sibiu 16 p (43428), 8. Lem
nul Satu Mare 12 p (43332), 
9 Industria sîrmei C. Tur- 
zii 12 p (38593). 10. Voința 
Tg. Mureș 10 p (38523).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 31 MAI 1974

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI 993.'703 lei REPORT: 2.522 
lei la categoria I și 83.209 lei la 
categoria A.

EXTRAGEREA I : 88 66 48 45 
58 69 25 55 27

EXTRAGEREA a II-a : 71 9 19 
8 52 32 18 86 22

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel :

In Capitală de la 7 iunie pînă 
la 2 august 1974. în țară de la 
10 iunie, pînă la 2 august 1974, 
inclusiv.


