
ANII DE AUR 
AI PIONIERIEI

. Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la crearea Organi-i 
ației pionierilor din România, dedicăm pagina a 3-a a zia- 
ului de azi acestui important eveniment din viața poporului 
astru, odaia cu urăriie cele mai calde de noi și mari suc- 
ese adresate tuturor purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor.

CONFERINȚELE JUDEȚENE
ALE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

„TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI" — 
JJN MARE SPECTACOL SPORTIV

în aceste zile continuă să se 
desfășoare conferințele organi
zațiilor județene pentru educa
ție fizică și sport. Este analizat, 
într-un înalt spirit de exigen
ță partinică, modul cum au 
acționat organele teritoriale ale 
mișcării sportive în vederea 
îndeplinirii sarcinilor trasate 
de Hotărîrea Plenarei CC. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973 
pe linia sportului de masă și 
de performanță, a pregătirii în 
vederea marilor competiții in
ternaționale, îndeosebi a Jocu
rilor Olimpice din anul 1976.

Conferințele județene pentru 
educație fizică și sport adoptă 
programe concrete de măsuri, 
menite să valorifice în mod 
optim potențialul uman și ma
terial existent pe plan local, în 
vederea creșterii continue a 
activității sportive dc masă și 
do performanță.

La conferințe sînt prezenți 
membrii birourilor comitetelor 
județene de partid, ai Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S.. repre
zentanți ai organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții în do

meniul sportului, cadre didac
tice, antrenori, instructori, spor
tivi.

Participanții la conferințe a- 
dresează Comitetului, Central al 
Partidului Comunist Pomon. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame prin care își expri
mă hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
ridicarea mișcării sportive la 
nivelul sarcinilor trasate d<r 
partid, în pas cu marile înfăp
tuiri obținute în toate domeniile 
de activitate, materială și spi
rituală, din țara noastră.

Conferințele aleg organele de 
conducere ale consiliilor spor
tive județene. Din componența 
lor fac parte :

BISTRIȚA-NAS ÂUD : preșe
dinte — Vasile Ilovan, secretar 
al Comitetului județean al 
P.C.R. ; ptrim-vicepreședinte — 
Gh. Băloi; secretar — Con
stantin Sănduță ; COVASNA : 
președinte — Constantin Stan

(Continuare în pag. 2)

Primii trei clasați in „etapa munților", cea mai grea din actuala ediție, Gura Humorului — Vatra Dornei 
— Bistrița : Mustafa Najjari (Maroc), Vasile Selejan (România) și Jacques Michaud (Franța)

MAROCANUL NAJJARI CÎȘIIGĂIOR LA BISTRIȚA
S-au încheiat campionatele de caiac-canoe„MARATON" NAUTICPE APA SNAGOVULUI

„Zi plină" ieri la Snagov. Ul
tima zi a campionatelor republi
cane de caiac-canoe a programat 
finalele în toate probele — 18 în 
total —, apa lacului fiind. „frămîn- 
tată“ aproape fără pauză de pa- 
dele și pagaie.

întrecerile s-au desfășurat în 
trei reuniuni. în prima au avut 
loc finalele fostelor probo olim
pice (7), la prînz cele ale probe
lor de 500 m, iar după-amiază 
s-au disputat probele de fond. A- 
cest veritabil „maraton" nautic 
ne-a prilejuit un spectacol de ca
litate, cu dispute interesante, 
dîrze, chiar dacă în general favo- 
riții s-au impus. Așa cum era de 
așteptat, în majoritatea probelor 
lupta pentru titlurile de campioni 
s-a dat intre reprezentanții clubu
rilor Dinamo și Steaua, cei care 
furnizează majoritatea componen- 
ților loturilor republicane, sportivii 
acestor cluburi adjudeeîndu-și 17 
din cele 18 curse. De fapt, chiar 
și... excepția era previzibilă îna. 
intea întrecerii, ea se numește

Foto : Ion
MIHÂICA

Campionii mon
diali Gh. Danie- 
lov — Gh. Simio- 
nov (Steaua), în
vingători în pro
bele de canoe du
blu, 500 și 1 000 m.

Maria Cosma, caiacista
S. C. Tulcea, învingătoare deta
șată la simplu.

Desigur, spațiul nu ne permite 
să relatăm desfășurarea tuturor 
curselor. Așadar, cîteva impresii : 
să notăm, mai întîi dublele vic
torii la canoe ale campionilor 
mondiali Ivan Patzaichin, la sim
plu, și ale perechii Gheorghe Da-

RAID-ANCHETA (II) 

nielov — Gheorghe Simionov, care 
demonstrează că titlurile supreme 
sint pe mîini bune ; succesele clare 
în probele de caiac simplu obți
nute de V. Simiocenco, Maria Cos-

VI. MORARU

(Continuare în pag. a 6-a)

• Cicliștii străini dau dovadă de o mare ambiție și forță in duelul cu 
alergătorii români • Francezul Michaud, din nou animator al cursei

Azi, la capătul a două etape, caravana va ajunge la Baia Mare
Citiți în pag. a 8-a relatările trimișilor ziarului nostru în „Turul României*

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA

DUPĂ IMPUSE, CONDUCE DAN GRECU
GALAj'I 14 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru județean). 
— în sala sporturilor din loca
litate a început vineri după-amia- 
ză campionatul republican al ma
eștrilor, cu exercițiile impuse. 
Așa după cum era de așteptat, 
întrecerea a fost dominată de 
campionul absolut al țării, Dan 
Grecu (Dinamo), care conduce cu 
mai bine de un punct în fața 
celorlalți concurenți. De remar
cat tă toate notele obținute de 
Dan Grecu sînt bune, mai ales 
cele de la inele și paralele. II 

urmează Mihai Borș, Gheorghe 
Făunescu, Ștefan Gall, Mircea 
Gheorghiu și Constantin Petrescu. 
Rezultate tehnice : Grecii — 
54,95 p. Borș — 53,90 p, Păunes- 
cu 53,65 p, Gali 53,35 p, Gheor
ghiu — 53,00 p, Petrescu 52,75 p.

Sîmbâtă sînt programate 
cițiile liber alese pentru 
naștii care aspiră la titlul 
campion absolut, precum și 
tru echipe, iar duminică

exer- 
gim- 

de 
pen- 

dimi- 
neață vor avea loc finalele pe 
aparate. )

T. SIRIOPOL
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FOTBAL
0 avancronică a meciurilor

penultimei etape a campione

In numărul precedent al ziarului nostru am subliniat o serie de as
pecte ale noii acțiuni de masă privind inițierea elevilor în înot, pre
cum și unele elemente vizînd volumul de muncă al înotătorilor frun
tași. în continuarea raidului nostru, ne-am oprit la bazinul Dinamo, 
din Capitală, locul de întîlnire zilnică al actualilor și viitorilor perfor
meri, ca și la cîteva piscine din Reșița, Cluj și Brăila.

BUCUREȘTI : înotătorii de la 
Steaua și Dinamo 

se antrenează împreună

mori, pregătirea la un nivel ridicat, baza 
obținerii unor performanțe de valoare.

Z. Oprițescu vrea să-și păstreze la 
Viena locul Iii în ierarhia celor mai ra
pizi 
ține

sprinteri de pe continent, M. Slavic 
mult să fie singurul înotător euro-

tului Diviziei A
¥

CONFIDENTE
★

Imperativul etapei
*

ȘTIRI, REPORTAJE, CRONICI

i c!e ia Campionatul mondial

T

D« dimineață pînă seara, în piscina 
clubului din șoseaua Ștefan cel Mare nu 
poți afla, în aceste zile, măcar cîteva 
minute de liniște. După un program b’ne 
stabilit, bazinul este ocupat, pe rind, de 
cei mai buni înotători din Capitală sau 
de poloiști. Iar către orele de prînz, 
cîteva sute de ®l«vi (clasele I și II) ăm 
12 școli bucureștene vin însoțiți de pro
fesorii lor pentru a învăța să înoate. Și 
pe lingă toate acestea, mai funcționea
ză și cursurile speciale de inițiere, su
pravegheate de colectivul de antrenori 
a| clubului.

Elementul cel mai interesant ni s-a pă
rut armonia și deplina seriozitate în care 
se pregătesc - pentru prima oară îm
preună — sportivii celor mai puternice 
secții din țară. Steaua și Dl na mo. Anca 
Uroza, Marian Slavic, surorile Georges
cu, Zana Oprițescu, lan Mielâuș, Eugen 
AHMr înoată zl de zi, pe culoare aldtu-

rate, sub îndrumarea 
na Șoptereanu și Gh. 
mul, extrem de sever, 
manent de noul antrenor federal, Tibe- 
riu Munteanu. S-au asigurat, deci, majo
ritate? factorilor care asigură, in linii

INIȚIEREA
ÎN ÎNOT,

antrenorilor Cristi- 
Wa rinei. Krogra- 

este controlat per-

A.
Raid-anchetă realizat de : 

VASILIU, D. STANCULESCU, 
Nuța DEMIAN, N. COST1N 

ți D. GLAVAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Noua acțiune de masă, inițiată de mai multe 

consilii județene și municipale pentru educație 
fizică și sport în colaborare cu Inspectoratele 
școlare respective, se înscrie cu succes pe linia 
unor mai vechi inițiative care au ca scop final 
inițierea unui număr cit mai marc de școlari 
în tainele înotului. Cu prilejul acestui prim raid’ 
anchetă, am putut constata o serie dc eforturi 
lăudabile pentru ca acțiunea să-și atingă țelul 
propus.

Pentru ca, la sfîrșitul acestui sezon, numărul 
copiilor cu brevet ci? înotător să crească în mod 
real și — o dată cu aceasta — să sporească si 
posibilitățile de selecție pentru secțiile de per
formanță, este necesară O MAT BUNĂ ORGA-

I

SPRE
PERFORMANȚĂ • ••

NIZARE A CENTRELOR, O PERMANENTA AN- 
GA^NARE A TUTUROR FACTORILOR (teh
nicieni. antrenori, instructori profesori) care pot 
sprijini eficient acțiunea și URMĂRIREA CON
TINUĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE.

Sondajele efectuate cu același prilej au scos 
in evidență și o serie de lipsuri in pregătirea 
înotătorilor de performanță, privind — îndeosebi 
— VOLUMUL DE MUNCA EFECTUAT. Intrucîi 
vacanța elevilor este foarte aproape, ar fi de 
dorit o revizuire a planurilor de pregătire în 
majoritatea secțiilor, astfel ca volumul si inten
sitatea antrenamentelor «să corespundă cerințelor 
tot mai ridicate.

T,



ÎNTRECERI ÎN ETAPA JUDEȚEANĂ
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A „CUPEI TINERETULUI
ROMANI PE CERUL

PATRIEI Șl AL LUMII

FESTIVALULUI
NAȚIONAL

Tn plin sezon estival, „Cupa ti
neretului" se află și ea aproape 
de vîrf. După etapele de masă — 
la startul cărora au fost prezenți 
sute de mii de concurenți — astăzi 
și mîine vor avea loc, în mai 
multe localități, fazele județene 
ale ediției de vară a acestei popu
lare competiții. Cu acest prilej, 
stadioanele și terenurile de sport 
vor găzdui și manifestări ocazio
nate de închiderea anului sportiv 
școlar. Astfel de acțiuni se vor 
desfășura la Pitești, Buzău, Sibiu, 
Brăila. Ploiești și Craiova.

Disciplinele la care sint progra
mate întreceri județene în cadrul 
„Cupei tineretului", la categoriile 
de virstă 11—14 ani și 15—19 ani.

sint următoarele : fotbal (numai 
11—14 ani) ; handbal (numai 15— 
19 ani) ; atletism, gimnastică, o- 
rientare turistică, înot și tir. Deci 
sîmbătă și duminică, la Pitești, 
Brăila, Bacău. Brașov, Buzău, Con
stanța, Craiova. Galati. Ploiești, 
Satu Mare, Sibiu și Timișoara 
concurenții de la cele două ca
tegorii de virstă vor fi prezenți 
pe terenurile de sport, urmînd ca 
peste o săptămînă să aibă loc 
etapele de zonă, iar peste alte 
două (28—30 iunie), la București, 
să se desfășoare ultima fază, cea 
finală, a ediției de vară a „Cupei 
tineretului44 la disciplinele amin
tite.

CONFERINȚELE JUDEȚENE
ALE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)

ca, secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.K. ; prim-vicepre- 
șeainte — Gavril t estete ; secre
tar — Victor ierenez ; DllUtiO- 
V1ȚA : președinte — Eiorea 
liistache, secretai' al Comitetu
lui județean al P.C.R. ; prim- 
vicepreședinte — I'atil Oiței ; 
secretar — Nicolae Dincă; IA
LOMIȚA : președinte — An
drei Voileanu, secretar al Co
mitetului județean al V.C.R. ; 
prim-vicepreședinte — Ianuarie 
Jinga ; secretar — Virgiliu l'e- 
trescu ; IAȘI : președinte —
Petre Mîleomete, secretai' al
Comitetului județean al F.C.K.; 
ț>rim-vicepreședinte — I‘»an țior- 
caru ; secretari — Ioan lacoo și 
Nicolae 
ședințe 
șeii de 
dețean 
ședințe 
eretar 
BIG : președinte 
teanu, 
tul județean al 
vicepreședinte — 
ran ; secretar — 
GALAȚI;

în funcția de vicepreședinți 
ai acestor consilii județene au 
fost aleși reprezentanți ai unor 
instituții și organizații cu atri
buții în domeniul sportului.

Au fost aleși, de asemenea, 
delegații la Conferința pe țară a 
mișcării sportive.

Definitiv înscriși în istoria mondială a aviației, prin înfăptuirile 
lor menite să deschidă noi drumuri in știința aerodinamicii, în teh
nica construcțiilor și în afirmarea zborului propriu-zis, în gîndirea 
creatoare întru cucerirea văzduhului, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri 
Coandă și Elie Carafoli n-au rămas nume intîmplătoare și izolate, ci 
au fost urmate de atîția alți constructori și zburători născuți din rîn- 
durile poporului român.

Roadele culese în acest domeniu au la bază jertfe omenești, ma
sive investiții, studii și trudă, curaj și vocație. Așa s-a ajuns pină la 
consacrarea internațională și, în unele împrejurări, chiar la priorități 
mondiale, cu prezențe remarcabile ale concurenților români în compe
tiții olimpice și campionate continentale și mondiale, unele soldate 
cu cuceriri de titluri, de trofee, și cu multe recorduri in zborul cu mo
tor, in planorism, în parașutism, in aero-rachetomodelism.

Curajul, virtuozitatea, tehnica și fantezia românească s-au afirmat 
din plin, așezind adeseori stindardul românesc pe cel mai înalt loc al 
întrecerilor, după cum, prin toate cele cinci continente ale globului 
pămîntesc, fii ai poporului nostru au purtat aripile cu tricolorul româ
nesc în zborurile comerciale sau ale aviației sportive, in raiduri de 
trafic aerian sau de turism.

De la cel dinții record aviatic mondial adus în patrimoniul Româ
niei de către echipajul Ionel Cociașu — Gheorghe Grozea (durată, cu 
avioane ușoare in circuit închis : 8 ore și 17 minute, la 2 iulie 1932. la 
București-Băneasa, omologat de Federația Aeronautică Internațională) 
și pină astăzi, băieții și, deopotrivă, fetele generațiilor succedate au 
îmbogățit palmaresul aviației internaționale eu contribuția zburători
lor, a parașutiștilor și a aero-rachetomodeliștilor români.

Garanție a apărării frontierelor naționale, a independenței de 
stat și a cuceririlor revoluționare ale poporului român angajat pe dru
mul progresului, al constructivei colaborări internaționale și al apă
rării păcii, aviația militară se afirmă cu autoritate in văzduhul patriei.

ZIUA AVIAȚIEI nu e numai sărbătoarea celor din văzduh, ci a 
întregului nostru popor, care privește cu mindrie spre înălțimile către 
care se avintă, cu curaj și iscusință, tineretul nostru, șoimi neinfricați.

V. FIROIU
membru al Asociației internaționale 
a istoricilor de aviație din Londra

DE MINIBASCHET
Tradiționalul Festival național 

de minibaschet se va desfășura 
săptămînă viitoare, mai precis de 
miercuri pină duminică, la Ba
cău. După cum nc-a informat 
comisia de organizare a competi
ției. clasamentul final va fi al
cătuit pe baza punctelor acumu
late în jocurile propriu-zise, în 
concursurile pentru „Coșul de 
aur“, de poezii, desene și ma
chete. cor etc. In afara premiilor 
oferite primelor șase echipe în cla
samentul complex, vor mai primi 
distincții fruntașii fiecărei probe, 
coșgeterii. centrele cu
numeroasă participare, cei 
înalt i jucători etc.

Ziarul „SPORTUL*4 a 
de mingi, care vor fi distribuite 
celor mai valoroși participanți 
la Festival.

La încheierea Festivalului, 
va proceda la- o selecție.
ma căreia vor fi aleși 20 de mi- 
nibaschetbaliști 
fete) care vor lua parte — 
timpul verii — la o tabără 
pregătire.

cea mai
mai

oferit 40

se 
în ur-

(10 băieți și 10 
in 
de

ACTUALITATEA
IN HANDBAL

COPIII AU LUAT CU ASALT PISCINELE
(Urmare din pag. 1)

Oloieru ; VASLUI : pre- 
— Constantin Horooeț, 
secție la Comitetul ju- 
ai P.C.R.; prim-vicepre- 
— Calăiță Mcrchea; se- 

— Constantin Ciulei ; SI- 
Ion Mun- 

sef de secție la Comite- 
‘ P.C.R.: prim-

Traian J’odo- 
Viorel Hărțău: 

" ; președinte — Ion 
Axente, secretar al Comitetului 
județean al P.C.K.: prim vice
președinte — Teodor Oprică ; 
secretari — Dumitru Stanciu și 
Stei ian Marcu.

pean prezent de două ori consecutiv in 
finala continentală ta 200 m liber, iar 
A. Groza se gîndește la noi recorduri. 
Deocamdată, doar perspective. în curînd, 
sperăm, și performanțe cu cGre înotul 
românesc se va putea mîndri.

neri pentru C.E. de la Viena sint 
minime, 
tele 
fost
șița
Lanț
celași lucru și în 1974, 
„europenelor44 ? Aceasta

Citiți nr. 10

al revistei ilustrate

SPORT
sportive își pot Procu- 

număr
Spicuim

al revistei 
din cu-

lansat spre „mon- 
mijlocul ași-

La centrele de difuzate a pre
sei din întreaga țară, iubitorii 
activităților 
ra un nou 
„SPORT**.
prins :

41 Start
diale" — reportaj în
lor gimnasticii românești 9 Vie
na, București, Linz, bolzano, 
bplit, Eppenheim —, halte de aur 
pentru popicarii noștri • XV-ie 
României între primăvară și 
toamnă - perspectivele rugbyști- 
lor tridolprii în campionatul Euro
pei • Atletismul timișorean,1 a 
cincea roată la car... — un intet- 
viu ,,incomod“ cu Eugen Lupșa. 
• Boxul la J.O. de la Montreal 

.-.văzut de foștii med'aliați olim
pici Linca, Dobrescu și Monea.
• Echipa națională de fotbab 9Q«a 
pentru viitorul sezon • Fotbalul 
mondial la ora unui jubileu - ol 
zecelea turneu final al C.M.
• O excelentă pledoarie pen
tru atletismul de înaltă ținută — 
„patrulaterul" feminin Anglia,

Italia, România • New. 
și Borg — campioni ai ro
din două generații. Ku- 
„ Sport magazin" „Ori- 

și „Cutia cu scri- 
completează acest intere- 
număr al jrevistei SPORT

R.F.G., 
combe 
chetei 
bricile
xont extern' 
sorî“ < 
sânt
nr. 10

REȘIȚA :
rata

D. Wetterneck 
ți campionatele 
europene ?
ceea ce privește

va

Dacă în
lecția și creșterea tinerilor 1 
tători, tehnicienii din orașul 
pe Birzava continuă să fie 
înălțime (o probează recenta lor 
victorie în campionatul republican 
pe echipe Ia copii). pregătirea 
performerilor mai lasă de dorit.

In permanență un număr de 
130—200 de școlari parcurg cursul 
de inițiere timp de trei săptămîni 
și apoi întregul lot este 
prin sita severă 
format din M.
tina Schuster,

se- 
îno- 

de 
! la

cernut 
a unui colectiv 

Potoceami, Cris- 
V, Ionescu și I. 

Imling. Aceasta constituie, de mai 
multi ani, forma prin care școa
la sportivă din localitate iși com
pletează permanent cadrele 
toate categoriile de virstă 
secției. Din acest punct de 
dere — toate laudele unor 
nici tehniciani, cu merite 
dezvoltarea natației românești.

Spre regretul tuturor, insă, 
trei performeri ai secției, 
Wetterneck, Lavinia Donia și 
Gropșan, continuă să depună 
volum de muncă nesatisîăcător. 
Wetterneck, de pildă, unul dintre 
cei mai talentați înotători ai țării 
la această oră, s-a antrenat în luna 
mai doar 60 de orc, pareurgînd 
zilnic eîte 5 km. Cu o asemenea 
cantitate de lucru, șansele sale 
de a fi reținut de către selecțio-

la 
ale 
ve- 

har- 
in

cei 
D. 
D.
un

mai ales că și rezulta- 
sale din primăvară nu au 
strălucite. Anul trecut, Re- 

nu a avut nici un reprezen
ta C,M. ; se va intimpla a- 

in anul 
„euiwpoic.vx « X.VOOK. va de
pinde, în primul rînd, de modul 
in care va putea multiplul nos
tru campion și recordman să re
cupereze, in săptăminile urmă
toare, terenul pierdut.

CLUJ : Bine pentru cantitate, 
dar calitatea se lasă 

așteptată
Urmărind inițierea in înot a cit 

mai multor copii și — implicit 
întărirea bazei de selecție, comisia 
de specialitate a județului Cluj a ex
perimentat o formulă ce și-a dovedit 
eficiența : desfășurarea la ceife două 
bazine acoperite ale orașului a ore
lor de educație fizică ale claselor 1 
din școlile generale nr. 2, 3, 14, 15 și 
de la liceele de muzică, nr. 6. 7, 14 
și 15. De la 1 ianuarie, s-au perindai 
circa 700 de copii, carora li s-au a- 
dăugat 300 de elevi care au răspuns 
inițiativei profesoarei Anca Marta de 
la Liceul ,.George Coșbuc** : „Nici 
un elev fără brevet de înotător-, 
precum și 400 de participanți la cen
trele cu plată. Dar dacă, su b aspec
tul cantității, rezultatele sint mulțu
mitoare, sub cel al calității ele se 
află departe de așteptări, deoarece 
numărul celor care au izbutit să 
treacă prin sita selecției și să intre 
în grupele de pregătire rămîne toar
te mic. Cauzele penuriei ne-au fost 
subliniate de președintele comisiei 
județene, Liviu sîngeorzan : „Numă
rul prea mic de ore (cîte una pe 
săptămînă) afectate claselor I, lipsa 
de omogenitate a grupelor din cen
trele cu plată, comoditatea unor ca
dre tehnice. Vom încerca să înlătu
răm aceste lacune printr-o serie de 
măsuri, dintre care amintesc ; înti- 
ințarea unor grădinițe de copii — 
avînd specific înotul — la ambele 
bazine ale orașului, dublarea numâ-

SIMBATA
' FOTBAL :
ora 17 : Electronica — 
(Divizia C) : terenul

‘ora 17.30 : Tehnonietal4
(Divizia *C).3 *

Terenul Electronica, 
Laromet 

Laromet, 
— Sirena

O L C
Stadionul 
Clubul 

.Victor

E

Itl’GBV :■ 
li$, ora 17’ 
—1 Liceul - .

meres de Bigorre - 
meci ’ internațional 
juniori.

DUMINICĂ

Tiiteretu- > 
sportiv ișcolgr 
Du?uy“ Bag- > » 
(Franța) 

amical* de

Complexul
Scînteii**, de

AUTOMOBILISM : 
expozițional „Casa 
la ora 9 : a doua ediție a cir
cuitului de viteză dotat cu cupa 
„Jean Calcianu”.

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust”, ora 17,30 : Sportul stu
dențesc — C.S.M. Reșița (Divizia 
A), ora 19.15 : Rapid — F. c. 
Constanța (Divizia A) : stadionul 
Politehnica, ora 10 : Sportul stu
dențesc — C.S.M. Reșița (tine
ret—rezerve) ; stadionul Giulesti,

ora^j 9,30 Rajpid
stanța (tineret—rezerve) : terenul 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Gaz metan ' Mediaș (Divizia B) : 
terenul Triumf, Ora 11 : Triumf 
— Unirea Tricolor (Divizia C) ; 
stadionul Steaua, ora 11 : Șoimii 
TAROM — Sportul Cio'rogîrla 
(Diyizia C) ; terenul ora
11 •’ T.M.B. — Dinâmo Slobozia 
(Diyizia C.)' . ,

ÎNOT : Ștrandul, tineretului, de 
la ora 9 : .întreceri în cadrul 
campionatului municipal 
niori).

PARAȘUTISM : Parcul
August" (turnul de parașutism), 
de la ora 8 : concurs dotat cu 
cupa „Aurel Vlaicu**. ;;

POLO : Ștrandul tineretului, 
ora 11 : I.E.F.S. — Crișul Oradea 
(meci în cadrul div. A).

RUGBY : Stadion Steaua, ora 
10,30 : Steaua—Dinamo ; stadionul 
Parcul copilului, ora 9 •" Grivița 
Roșie — Știința Petroșani; stadio
nul Vulcan, ora 9 ; Vulcan — 
Rulmentul Bîrlad (meciuri în 
cadrul campionatului Diviziei A).

ruiuj orelor afectate claselor I, spo
rirea numărului grupelor la centrele 
eu plată, îmbunătățirea metodicii de 
predare prin cursuri de împrospă
tare a cunoștințelor instructorilor, 
asigurarea unei selecții ritmice, 
fructificarea vacanțe, pnn intensul- 
earea intregii activități”.

In județul BRĂILA, mediul ru
ral nu este neglijat

Printre acțiunile preconizate 
de consiliul județean al Organi
zației pionierilor și inspectoratul 
școlar al județului Brăila sc află 
organizarea centrelor de inițiere 
rezervate elevilor din toate școli
le municipiului. Centrele 
desfășura activitatea 1?. 
plutitor de pe Dunăre și 
conduse de profesorii de ___ _
tie fizică ai școlilor. în județ, la 
Lacul Sărat (unde va funcționa 
o tabără de vară), toate seriile 
de oameni ai muncii veniți la 
odihnă sau ia tratament vor pu
tea urma cursurile de inițiere ce 
vor avea loc aici. Nu a fost o- 
mis nici mediul rural, mai precis 
comunele, care au condiții 
rale pentru organizarea 
(Racovița, Grădiștea. 
Nou. Pi-tulaț. Latinul, 
unde centrele vor beneficia 
sprijinul profesorilor de educație 
fizică și al studenților aflați 
vacanță.

își vor 
bazinul 
vor fi 
educa-

natu- 
cer.trelor 
Scorțaru- 
Mărasu).

de

• ASTĂZI ARE LOC la Baia 
Mare reuniunea Colegiului divizio
nar, la care vor lua parte repre
zentanții tuturor cluburilor și a- 
sociațiilor sportive cu formații di
vizionare A la handbal. Acțiunea 
se înscrie printre măsurile fede
rației adoptate în scopul îmbună
tățirii generale a activității, 
acest 
planul 
măsuri
a muncii din secții, îmbunătățirea 
arbitrajelor. Lucrările acestei im
portante consfătuiri se vor încheia 
duminică.

• IN LOCALITATEA BITOLA 
se vor consuma astăzi după-amiază 
primele partide din cadrul unei noi 
ediții a „Trofeului Iugoslavia", re
zervat selecționatelor feminine. 
Iau parte primele trei clasate la 
ultima ediție a C.M. (Iugoslavia, 
România, U.R.S.S.) și fosta dețină
toare a titlului, R.D.G. 
zi. formația română va 
lecționata U.R.S.S.

Cu 
prilej vor fi discutate : 

de pregătire pentru J.O., 
pentru ridicarea calitativă

în prima 
intilni se-

• SELECȚIONATA 
lina a țării Si-a 
citeva zile antrenamentele comune, 
sub conducerea lui N. Nedef. 
Handbaliștii români au in această 
vara un program bogat, care va 
incepe cu participarea la „Trofeul 
Iugoslavia44 (27—29 iunie, alături 
de R.D.G., Iugoslavia și Ungaria), 
după care la 12 și 14 iulie va avea 
loc la Sibiu și Brașov dubla în- 
tilnire România — Elveția. Apoi, 
intre 18 iulie și 6 august, hand
baliștii români vor efectua. îm
preună cu reprezentativa Franței, 
un turneu în Insulele Reunion 
din Oceanul Indian.

MASCU- 
înc-eput de

BOGDAN RICARDO, 
verin. întii, un răspuns 
l-ați cerut : la cei 16 
un scris frumos, la propriu și la figurat. 
In continuare : 1. La un concurs ..Cine 
știe... ciștigâ", ați fi primit 25 de puncte; 
2, Oblemenco este in revenire de formă, 
în ultimele rapoarte ale observatorilor 
federali a fost notat cu 8.

DRAGOȘ ȚRAIAN, Arad. Exprimarea 
ironică a cronicarului nostru — ,,a urmat 
o „cascadă4* de faulturi. „Scor" : 17-6
pentru oaspeți- — nu lasă loc nici unui 
dubiu ; 17 faulturi comise de oaspeți
(F.C. Argeș) șj 6 de gazde (U.I.A.), in 
meciul de acum două săptămîni.

GHEORGHE ANDRIEȘ, București, 
permit 
ba rea 
mante

Drobeta Tr. 
pe care nv 
anj ai tiv., aveți

|m< 
versuri la Intre- 

la ultimele pertor- 
loan (ultima:

răspund în... 
privitoare 
atletei Virginia

să

nou record național la săritura

nu-și pierd valabilitatea odată cu 
perea unui nou campionat, ci sînt conta
bilizate in continuare.

MIRON PREPU, Botoșani. De acord cu 
dv. $i eu, dacă aș fi membrul vreunei 
comisii de disciplină, i-aș sancționa cel 
mai aspru pe jucătorii care, nefiind nici 
măcar implicați direct într-un incident 
de joc, se reped din partea cealaltă a 
terenului acolo unde-s apele tulburi, tul- 
burîndu-le și mai mult prin intervenția 
lor.

ANNA BRANIEȘU, Pitești. txlstâ un 
regulament de transferări la fiecare 
disciplină sportivă, cu nu știu cîte arti- 

’ •• 1 -------  j rubrici,
artico

Cind sare ea, instantaneu, 
ue bucurie... sar ți eu.
Și este foarte greu de spus, 
Din noi, cine-a... sărit mai sus.

GHEORGHE ADAM, Brașov. Din nou, 
ne cereți lămuriri în problema cartona
șelor galbene. Ați primit vreunul Ele

cole. In spațiul rezervat acestei 
n-aș putea reproduce nici măcar 
Iul... introductiv.

MATEI COCA, Bușteni. „Există 
jucător care a participat la trei 
ale campionatului mondial de fotbal ?“ 
Există jucători și cu patru prezențe Și 
chiar... cinci, Statjsticianul Frederic Moi
ses din Rupea are o evidență precisă în 
această privință. Ea ne arată că portarul 
mexican Carbajal a luat parte la cinci 
campionate mondiale (1950-1966). Schnel- 
linger, Uwe Seeler (R.F. Germania), 
Fele, Djaima Santos (Brazilia) la patru, 
iar cu trei prezențe sint mulți jucători, 
printre care și N. Covaci (România) 
1930-1933.

vreun 
ediții

Ilustrații : N. CLAUDIU



TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GARROS CALENDARUL BOBULUI

RELAȚIILE SPORTIVE

ROMÂNO SOVIETICE

PERECHEA NĂSTASE~GISBERT ELIMINATĂ!
PARIS, 14 (Agerpres). — In 

sferturile de finală ale probei 
de dublu din cadrul „interna
ționalelor" de tenis ale Fran
ței, de la Roland Garros, pe
rechea D. Crealy (zXustralia) — 
O. Parun (Noua Zeelandă) a 
învins cu 4—6, 6—3, 6—4 pe 
Ilie Năstase (România) — J. 
Gisbert (Spania).

Rezultate înregistrate în se
mifinalele probei feminine de 
dublu : Chanfrau (Franța), Eb- 
binghuas (R.F.G.) — Navra-

în semifinalele probei de 
simplu femei s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Olga 
Morozovi (U.R.S.S.) — Giscafre 
(Argentina) fi—3, 6—2 iși
Chris Evert (S.U.A.) — Helga 
Masthoff (R.F.G.) 7—5, 6—4.

Sîmbătă după-amiază se joa
că semifinalele probei de sim
plu bărbați, care va opune. în 
ordine, pe: Orantes — Jauffret 
și Borg — Salomon.

MONDIAL PE 1975
ROMA (Agerpres). — Cunsinul Fe

derației internaționale de bob s-a 
reunit la Bolzano pentru a stabili ca
lendarul pe anul 1975. Ea lucrări au 
participat delegați ai federațiilor de 
bob din Austria, România, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Elveția și Ita
lia. Campionatele mondiale se vor 
desfășura în perioada 8—22 februarie, 
la Cervinia (Italia), iar cele europene 
vor avea loc întrș 20 ianuarie și 2 
februarie într-o stațiune ce urmează 
să fie desemnată. In perioada 25 fe
bruarie — 8 martie, la Innsbruck 
gazda viitoarelor Jocuri Olimpice de 
iarnă, va avea loc un concurs pre- 
olimpic. în luna martie, la Oberhof 
(R.D Germană), este programat un 
mare c incurs international rezervat 
echipajelor cie două persoane.

CUNOSC UN CURS

tiloșgi. Tomanova (Cehoslovacia) 
6—4, 6—3 Evert (S.U.A.), Mo
rozova (U.R.S.S.) — Giscafre 
(Argentina). NasueUi (Italia) 

6—2. G—1.

ADUNAREA GENERALĂ
A COMITETELOR OLIMPICE

EUROPENE
PARIS (Agerpres). — La Pala

tul Congreselor de la Porte Mail
lot se vor desfășura între 23 și 
25 iunie lucrările Adunării gene
rale a comitetelor olimpice euro
pene, la care vor participa dele
gații din 28 de țări, printre care 
și România. Lucrările vor fi pre
zidate de contele Jean de Beau
mont, vicepreședinte al Comite
tului internațional olimpic.

Ca in fiecare an, Marele Premiu 
de motocros al Cehoslovaciei a

Corespondentă din Nisa

OLIMPIADA DE ȘAH ÎNAINTEA FINALEHIE1
• Echipa României candidează cu mari șanse

la grupa de elita
74 de echipe (cifră record în 

istoria olimpiadelor de șah) 
dispută, in cadrul splendid

își
__ ,____ _ ... _ „„ •__  âl 
Coastei de Azur, întiietatea mon
dială. Federația franceză de șah, 
în calitate de organizatoare, a fă
cut tot posibilul pentru a trans
forma această 
coincide. cu a 
F.I.D.E., intr-o

O 
a

revelație a Olimpiadei. în 
3-a, Finlanda și Cuba 

pină în ultima clipă, 
a 

în

oferit întreceri extrem de dispu
tate, urmărite cu mult interes de 
către spectatori. Iată-l, în tele- 
fotografie, pe concurentul brita
nic Jimmy Lee Pomeroy execu- 
tind un salt spectaculos in cursa 

motocicletelor de 250 cmc.

PERMANENT ASCENDENT
S-a împlinit, nu de mult, un an de cînd la Moscova a fost 

semnată înțelegerea de colaborare pe termen lung intre organi
zațiile sportive din România și Uniunea Sovietică.

Analizindu-se modul cum au fost îndeplinite obiectivele cu
prinse în acest important document, care constituie și el o ex
presie a legăturilor tradiționale de prietenie existente intre 
țările noastre socialiste, se poate constata un curs permanent 
ascendent al relațiilor sportive roniâno-sovietice. Astfel, pentru 
anul 1974 planul întocmit in comun cuprinde aproape 90 de 
acțiuni, schimburi de delegații sportive, de cercetători științifici 
in domeniul educației fizice șj sportului, de antrenori, specia
liști în producerea și desfacerea echipamentului sportiv, in con
strucții-de baze sportive, ziariști ș.a.

între sportivi și echip.c- din România și U.R.S.S. nu loc nu
meroase intilniri amicale, atît pe plan central, cit si pe acela 
al diferitelor departamente sau instituții. Aceste întreceri se des
fășoară într-un spirit de prietenie și sportivitate

Un capitol important al înțelegerii, cu bune rezultate îl consti
tuie schimburile de specialiști și tehnicieni, pentru împărtășirea 
și generalizarea experienței inaintate, pentru lîdicarea reciprocă 
a măiestriei sportivilor din țările noastre.

Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport din U.R.S.S. a pus 
la dispoziția organizației noastre. în cadrul prevederilor anuale 
de plan, antrenori cu înaltă calificare, la ramuri sportive ca 
gimnastică, patinaj artistic și viteză, hochei pe gheață, atletism, 
tir, lupte libere, judo.

La rindul său, C.N.E.F.S. a trimis in U.R.S.S., antrenori de 
atletism, gimnastică, înot, haltere, lupte, tir, canotaj. Specialiști 
români de rugby și handbal au ținut apreciate expuneri in fața 
colegilor lor sovietici.

Au loc, de asemenea, în vacanțe, seprte stagii comune de 
pregătire, care constituie nu numai un excelent schimb de expe
riență între sportivii de performanță din cele două țări, dar și 
un prilej de cunoaștere reciprocă, de întărire a prieteniei.

în cadrul cursului ascendent al relațiilor sportive româno-so- 
vieticc se înscrie apropiata vizită în țara noastră. la invitația 
C.N.E.F.S„ a unei delegații sovietice conduse de tovarășul Ser- 
ghei Pavlov, președintele C.C.F.S. din U.R.S.S, Ea va prilejui, 
fără îndoială, un rodnie și constructiv schimb de păreri și de 
experiență pentru progresul neeonii-nii al activității de edveație 
fizică și sport din țările noastre prietene.

competiție, care 
50-a aniversare 
mare și străluci

toare manifestare sportivă.
Astăzi. în marele Palat al Ex

pozițiilor din Nisa, la 
mese, se dispută ultimele 
ale eliminatoriilor. Echipa 
noastre, jucind foarte bine-— în 
trupa a 6-a, are mari șanse de 

Calificare în prima grupă a fina- 
șahului 
directe 
princi- 
și Co-

a

136 de 
partide 

tării
jucînd 

i a 6-a, are 
calificare în prima grupă 
lei, adică in rindul elitei 
mondial, datorită victoriilor 
asupra contracandidatelor 
pale, formațiile Norvegiei 
lumbiei.

Trebuie subliniat faptul 
minatoriile au constituit 
men greu pentru multe dintre e- 
chipele participante și surprizele 
n-au lipsit. Astfel, în grupa I, 
chipa Poloniei, 
cui 5 în ultimul campionat -al Eu
ropei, 
neașteptată din partea Tării Gali
lor și se află într-un real pericol 
de a rata calificarea. De aseme
nea, în grupa a 7-a. nu mai puțin 
de 5 echipe (Bulgaria, Filipine, 
Indonezia, Israel și Franța) își 
dispută cu ardoare locurile in fi
nalele A și B. Puternica echipă 
a Bulgariei a fost învinsă de 
tinăra echipă a Franței, care con-

stituie 
grupa 
candidează, 
pentru finala A, iar în grupa 
8-a. Austria și Olanda se află 
aceeași situație. .

Așa cum se prezintă lucrurile în 
prezent, și-au asigurat calificarea 
pentru grupa A următoarele e- 
chipe : U.R.S.S., S.U.A., Anglia,
Iugoslavia, Ungaria, Spania, R. F. 
Germania, Suedia. Filipine și Ar
gentina, probabil Cehoslovacia, 
România și Bulgaria.

Duminică după-amiază începe fi
nala și. in același timp, lucrările 
Congresului F.I.D.E., la care țara 
noastră este reprezentată de că
tre vicepreședintele F.R.Ș., Aurel 
Stoian.

S. SAMARIAN

că eli- 
un exa-

e-
clasificată pe lo-

a suferit o infrîngere

Rezultatele din runda a 7-a, în 
grupa a 6-a : România — Liban 
4—0 (au jucat : Gheorghiu, Ghiz- 
davu, Fartos și Pavlov), Norve
gia — Andora 4—0, Singapore — 
N. Zeelandă 3—1, Columbia — Mo
naco 4—0. (Cehoslovacia a fost li
beră), 
gia 22 
singur 
fiind 
Cehoslovacia 21 p (întîlnește Nor
vegia si Liban), ROMÂNIA lB’/a P 
(joacă cu N. Zeelandă și Monaco), 
Columbia 17 p (ultimul meci cu 
Singapore), Singapore 9 p, N. 
Zeelandă 8V2 Ps Liban 8 p, Mo
naco 5i/2 p, Andora 2V2 p.
, ! , ■ , I

CLASAMENTUL : Norve- 
p (mai are de jucat un 
meci, cu Cehoslovacia, 

liberă în ultima rundă),

4

HALTEREPROFIL

VASILI ALEKSEEV (U.R.S.S.)

lume — s-a consacrat în anul 1970. De atunci a dobo
rât peste 30 de recorduri mondiale si încă nu s-a găsit 
cine să-i țină piept în marile concursuri. ua V^rona 
(unde a cântărit 15» kg), puțin a lipsit să nu realizeze 
și al treilea record al lumii. Ia stilul aruncat, dar a 
ratat la 241,5 kg !

Zilele trecute, la Verona, Vasili Alekseev mai adău
ga o medalie de aur la panoplia sa sportivă și așa 
foarte îneircatâ cu distincții, titluri și performanțe 
care au uimit lumea sportului, făcînd din bărbatul 
de 33 de ani (născut în 1941, la Arhanghelsk) cu ade
vărat ,.cel mai puternic om din lume“.

La aceste recente campionate europene Je haltere, 
în cadrul categoriei supergrea — pe care a dominat-o 
net —, Vasili Alekseev și-a întrecut adversarii direcți 
cu peste 20 kg obținînd ei însuși un total uimitor 
(pentru doar două mișcări !) de 422.5 kg și încă vi»* 
record mondial ia stilui smuls, cu 187.5 kg.

Acest admirabil sportiv sovietic — arhicunoscut î*1

SENZAȚIONALUL RECORD MONDIAL S-A ADOPTAT REGULAMENTUL

AL IRENEI SZEWINSKA
C.M. DE CARTING

BERLIN, 14 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat. în 
cadru’, concursului internațional 
atletic de la Potsdam sprintera 
poloneză Irena Szewinska a sta
bilit un nou record al lumii în 
proba de 200 m plat cu timpul 
de 22,0. Ea este în vîrstă de 
28 de ani și în acest sezon a 
demonstrat o formă excelentă.

Alte rezultate înregistrate în 
ziua a doua a acestui concurs : 
feminin : i00 im garduri :
Efirhardf (R.D.G.) 12,0 : greuta
te : (

20,38 m ;
61,74 m ;
Leonard 
Scheibe 
garduri :
3 000 m 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
Drehntel

disc : Hoeltge 
masculin : 200 
(Cube) 20,2; 
(R.D.G.)
Mayer
obstacole : 
8:35,2; ciocan: 

73,20 ; triplu
(R.D.G.) 17,06

46,2
(R.D.G.)

(R.D.G.) 
m plat: 

400 ni : 
400 m

50,3, 
Grigaas 
Beilina 

salt : 
in.

SOFIA, 27 (Agerpres). — La 
Sofia s-au încheiat lucrările Con
gresului do primăvară al Federa
ției internaționale de automobi
lism. Printre altele, s-a stabilit ca 
tradiționalul raliu Monte Carlo să 
fie inclus în calendarul federației 
pe anul 1975 ca o etapă contînd 
pentru campionatul mondial. De 
asemenea, s-a adoptat un regula
ment pentru campionatul mondial 
de carting.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX

IDEEA OLIMPIADELOR MODERNE LA 80
Renașterea Jocuri tor 

Olimpice, este q , «idee 
care :s-ai născut] în tîrrfp. 
sub imperiul circum
stanțe lor soci,a 1 - is t or i ce,
Dar tot atît de adcv-ă-l 
rat este că Pierre 
Coubertin poartă, 
totul justificat și necon
testat, titlul 
renovator al 
Olimpice ale 
derne.

Cu 
în urmă, 
1894, |a 
tiva lui 
convocat 
sportiv

__ circum- 
social-istorice.

de 
cu

glorios de 
Jocurilor 

erei mo-

80 dc
16

ani 
iunie

exact
la

Paris, din iniția - 
Coubertin a fost 

un congres 
internațional,

ț fnflt sub cupolă * Scfr-* 
bonei, in prezența de-, 
legaților : din '12j j Hăfi, 
—‘discute, m‘ 

despre..., pro- 
amaiorismului. 

în ajunul inaugu- 
congresului. prin- 
curaj și vrind să 

glas visului său, 
schimbat 

„Con- 
restabili-

reuniți : 
principiu, 
blema 
Abia 
rării 
zi nd 
dea 
Coubertin 
titlul reuniunii în 
greșul pentru 
rea Jocurilor Olimpice". 
A fost 
teatru 
reușita ei 
cunoscută.

să ‘discute, 
despre...,

n 23 iu-> 
lui Cou- 
primite 

obiecție : 
u-

Fi bingero'va (Cehoslovacia)-
vederea campuonatelor mondiale 
vor avea loc în cursul lunii iulie 
Porto Rico, federația unională 
baschet a alcătuit lotul din care 
va alcătui echipa masculină a 

Lotul cuprinde 17 jucători, 
care se remarcă Serghei și 

Kovalenko, Pavlov,

francezi, clasați pe primele trei 
locuri. A cîștigat Alain Santy, urmat 
la 4 secunde de Raymond Poulidor. 
Spaniolul Miguel Lașa a ocupat 
locul 4. la 1:42 de învingător.

a

o lovitură de 
abil regizată și 

este astăzi

* ’Th '•șddfhfh ‘ cUi 
,nie, propuneri k( 
j berlin ‘ați fost
aproape fără f ____
„regenerarea speței 
mahe prin ‘reînvierea 
mijloacelor de 
tie cetățenească 
buiuțate de clasica 
ladă“, necesitatea 
relații prietenești 
popoare impun 
zarea, din 4 în 
a unor 
tive cu 
dern 
doar în 
elene).

invitate toate tarile. 
Asaltînd

mill tor
de-aji săi,

în 
ce 
în 
de 
se
U.R.S.S. 
dintre care se 
Aleksandr Belov, 
Ivanov. Salnikov.

educa- 
intre- 

. E- 
unor 
între 

organi-
4 ani.

competiții spor- 
caracter mo- 
(corespur zător 

spirit jocurilor 
la care să fie

scepticismul 
contemporani 

_  __ y într-o epocă 
.plina de divergențe in
ternaționale, 1 
francez a adus 
viciu important 

propunînd și 
să siringă laolal- 

intr-o singură , arenă, 
tuturor 

să-șii 
dibăcia

Elveției a progra- 
: Zurzach — Dies-

pedagogul 
; un ser- 
L cauzei 

re-pacii.
uși nd 
tă.
reprezentanții 
țărilor lumii, 
arate tăria 
sportivă.

Atunci, în
a început era nouă 
Jocurilor Olimpice !

ca 
Și

iunie 1891. 
a

Turul ciclist al 
mat prima etapă 
senhofen (157 km). Primul a trecut 
linia de sosire italianul Paolini, cro
nometrat în 3 h 53:27. în clasamen
tul general individual conduce bel
gianul Eddy Merckx, învingător în 
etapa „prolog*.

La Londra, cu prilejul lucrărilor 
Federației internaționale de patinaj 
viteză, s-a stabilit ca in 1975 principa
lele competiții să se desfășoare după 

. ------ -—. « campionatele
_____ __ z~ ianuarie 
campionatul mondial 

februarie la Oslo ; 
22—23

urmâtorul program : 
europene masculine 25—26 
în Olanda ;
masculin 8—9 
campionatul mondial feminin 
februarie in Ojanda.

Aleksandr Kocicv, în vîrstă de 13 
ani, student la Facultatea de filozo
fie din Leningrad, a ciștigat turneul 
unional de șah al juniorilor (dispu
tat la Lvov), totalizind 10 puncte din 
14 posibile. Kociev, care a fost cam
pion de juniori la vîrsta de 16 ani, 
este considerat ca o mare speranță 
a șahului sovietic și va participa la 
viitorul campionat mondial de șah 
al juniorilor.

Intre 21 și 29 septembrie vor avea 
loc la Manila Campionatele mondiale 
de haltere, la care se așteapta șa 
ia parte. sportivi din peste 30 
țări ale lumii. Pină în prezent, 
confirmat participarea halterofili din 
U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, Anglia. 
S.U.A., R. D. Germană, R. F- Ger
mania, Iran șl alte-țări.

de 
au

Tradiționala cursă ciclist* interna
țională „Circuitul Dauphine4* a fost 
dominată la actuala ediție de rutierii

Sportul Pagfl7o



E. Ilekele îmbuz.’n. Teodor

IN POFIDA DIFICULTĂȚILOR TRASEULUI, PLOII Șl FRIGULUI

„ETAPA CHEIE A FOST ASALTATĂ 
CU BRIO DE FRUNTAȘII CURSEI J

9> De la Gura Humorului la Bistrița a rezultat voloarea ridi
cată a acestei ediții jubiliare față de precedentele circuite ale 
României ® Un singur abandon pe „culmile diavolului” — o 
raritate în istoricul etapei ® V. Seîejan a întors capul la 15 m 
de sosire și a pierdut primul loc la un sfert de roată...

Vasile Teodor îmbracă — în aplauzele spectatorilor — „tricoul violet" 
de lider al sprinterilor

La plecarea din Iași, joi 13 
iunie, deși nori negri continu
au să se vînzolească amenin
țător deasupra capetelor lor. 
cicliștii — și, alături de ei 
toți antrenorii din caravana 
„Turului României" — nu-și fă
ceau probleme cu drumul ne 
care aveau să-l parcurgă pînă 
la Suceava, ci cu ceea ce aveau 
să înlîmpine în etapa următoa
re : Gura Humorului — Vatra 
Domei — Bistrița.

„Cicliștii care vor trece cu 
bine peste Mcstecăniș si Măgu
ra Calului pot primi din par
te-’. organizatorilor competiției 
o diplomă specială" — spunea 
Marin Niculescn, antrenorul O- 
limpiei. ..Cine soseste pe roți 
la Bistrița poate fi sigur că 
tot pe roti va intra in Buctt- 
rești. capătul ultimei ctanc" — 
.ie declara Martie Ștefănescu 
antrenorul de la CIBO Brașov. 
„Niciodată Mestecănișul și Mă
gura Calului nu au fost esca

INVINOÂIORIIL
Mustafa Najjari. pe care 

presa franceză îl numea 
„vedeta ciclismului maro- 
can“, s-a născut la 21 oc
tombrie 1951 la Casablanca. 
Este de profesie desenator 

j tehnic. Practică ciclismul 
; din 1969. S-a afirmat cu 

deosebire anul trecut, cînd 
j a ocupat locul II în „Tout 

de Bearne", în Pirinei, și a- 
nul acesta, an care i-a adus 
șase victorii finale în dife
rite competiții, cum ar fi 
„Grand Prix du Vin Dou- 
mi“. ..Grand Prix de Beni 
Mell al", Criteriul sindicate
lor ș.a.

Intr-o campanie deosebit 
de valoroasă, el s-a impus 
in ultima etapă a Turului 
Marocului (competiție ex
trem de dificilă), clasîn- 

i du-se — în final — printre 
fruntași. De asemenea, tot 
în acest an, Najjari a cîș- 
tiaat campionatul de șosea 
al Marocului. După succe- 

' sul în dificila etapă de ieri, 
simpaticul alergător maro
can ne-a spus că pornește 
din nou cu încredere la a- 
saltul primului loc în cla- 

: sament. O promisiune care 
f are la bază argumente pu- 
| temice.

Aurelian BREBEANU 

ladate în aceeași zi Iată o trea
bă cc va da băieților multă 
bătaie de cap" — era d~ pă
rere Ion Vasile, antrenorul Ste
lei.

Pregătiți sufletește de ce a- 
veau să întîmpine, dar totoda
tă si încrezători că pînă la 
urmă totul se va desfășura cu 
bine, cicliștii au luat startul în 
etapa montană. Mai întîi au 
făcut transbordarea de la Su
ceava la Gura Humorului, iar 
de aici, la ora 12.45 într-o at
mosferă sărbătorească, cum nu 
ne-a fost dat să vedem nicăieri 
pînă aici, pedalele și-au înce
put jocul, iar rotile au prins 
să se învîrteașcă. Cerul este 
înorat. iar vremea rece. Tonul 
evadărilor îl dau Hachemi Ait- 
bouih. Eugen Imbuzan si Con
stantin Popescu, chiar din pla
care. Plutonul nu se impacien
tează. Drumul este lung si greu. 
„Gluma" iată însă că ține. După 
34 km de la plecare, la sprin
tul din Cîmpulung sînt înre
gistrați în ordine Imbu?an. Po
pescu. și Aitbouih I.a Poiorîta. 
Tudor Gheorghe îi prinde pe 
cei din față și astfel forța do 
soc a fugarilor create (km 43). 
Iată însă urcușul Mestecănișu- 
lui. A început să plouă. Aflîn- 
du-se parcă în elementul lui. 
Emil Hekel atacă, se rupe de 
pluton. îi prinde o? _ cei patru 
și preia inițiativa. Vor rezista 
acești cinci alergători să urce 
Mestecănișul în formație ? Doi 
din ei — da. La sprintul de 
cățârare de ne Mestecă.ais trev

Și în etapa de astăzi, Gura Humorului — Bistrița, ca ți in celelalte, cicliștii au fost intimpinați pretutin
deni de un numeros și entuziast public. Fotografii de Dragoș NEAGU

Vasile. Jacques Michaud și
Mustafa Najjari. Pe asfaltul ud
se cob.-) ~..-ă cu peste 60 km pe
oră c:cli'iiî lasă de o parte
orice prudentâ Sau roate sînt
prea siguri pe ei. Din spate.
plutonu 1 vine si el în trombă
și fugarii se... predau.

Prin Vatra Domei. la trece
rea cicliștilor, plouă puternic. 
Aici sprintul este cîștigat de 
Valentin llie urmat de Iulian 
Constantin și Virgil Mircea. 
După Vatra Domei îsi încearcă 
șansele Eugeniusz Samsel și Virgil 
Mircea, care după numai 5 km 
au un avans față de pluton de 
1:20. Pe cei doi îi re'ntîlnim 
atacînd serpentinei? Mâgurei 
Calului. Un urcuș însnâimîntă- 
tor pentru cicliști. Pedalele cad 
d'n ce în c® mai anevoie. Foar
te puțini sînt cei care continuă 
să pedaleze stînd în sa. Acum 
cuvîntul îl au grimperii- si spe
cialiștii în materie se dovedesc 
a fi Vasile Selejan. Mustafa 
Najjari. Jacques Michaud. Emil 
Hckele și Vves Lagalisse. care 
trec punctul d? căărare în n- 
ceastă ordine.

Sosirea în Bis rl a =' face de 
asemenea, pe ploaie. Vasile Se
lejan se desprinde de cei doi 
și cînd era sigur că va cîșțiga 
e‘apa întoarce capul. privește 
în soațe și Mustâfa Najjari 
profită de ocazie bătîpdu-l. cu 
jumătate de roa‘". Pe locul trei 
s-a clasat Jacques Michaud. Mi
ile de spectatori caro erau pro 
zenți — în ciuda ploii — n® 
trotuarele din centrul orașului 
i-au primit pe alergători cu 
aniauz? si ursle. apreciind te
merara lor dispută.

Gh. STEFÂNESCU

BICICLETA
Imaginea celor zece călăreți care 

ne-au intimpinaț la Gura Humo
rului m-a însoțit pe tot drumul, 
spre Bistrița. Erau zece bărbați 
mindri in splendidele lor straie 
din Țara de Sus, cu căciulile ne
gre puse pe sprinceană, cu co
joaca cusute cu armei și tivite 
cu blănițâ roșcată de jder. Caii, 
falnici, scăpărau în cremenea 
drumului ou copitele lor fără as- 
timpăr. Mi i-am închipuit alergîrid 
cu gîturile întinse, adulmecînd 
zările cu nările lor mari, una cu 
oamenii din șei chiuind să răsu
ne munții.

Peste această imagine s-a su
prapus aceea a caravanei cicliste 
ureînă din greu spre creste sau 
aruneîndu-se nebună în hăuri.

Omul și calul.. Omul și bici- 
c’.cta...

Calul te poartă în șa. ia asu-

Etapele de azi și miine
Astăzi, ..Turul României ‘ 

programează două etape :
Etapa a VT-a. contratimp 

individual, pe distanța Bis
trița — Năsăud (25 km), cu 
primul start ia ora 8.30 :

Etapa a VTI-a, 145 km. 
în ca-e caravana urmează 
să plece din Bistrița, în 
jurul orei 13.15, prin Dej, 
spre Baia Mare.

Duminică. 10 iunie, se va ' 
parcurge etapa a 8-a ;
Baia Mare — Cluj. 

prâ-i tot greul drumului, al pove
rii, ascultă cuminte de frîu... Bi
cicleta, oriei t ar părea de curios, 
e mai... nărăvașă. Ea se mișca 
prin puterea mușchilor și nu o- 
dată te arunca din. șa cînd ba- 
ioul. cîț degetul de subțire, a 
sărit din geantă sau a plesnit 
intr-un colț da Piatră. La o ba
rieră, roți suple s-au strecurat 
între șine și, dintr-un prun de 
cicliști în cădere, nie Valentin a 
făcut, cu bicicletă cu tot, un salt 
peste parapetul șoselei, asemenea 
unui boxer aruncat veste corzile 
ringului. Și, din nou urcuș pc 
Mestecăniș sau pe Măgura, si din 
nou urcu-i din răsputeri, pini ta 
ultima picătură de vlagă, pînă 
plesnesc spițele...

Mircea COSTEA

CLASAMENTE
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL

ETAPEI A V-A GURA HUMORULUI

- BISTRIȚA (160 KM) :

l. Mustafa NAJJARI (Maroc) 4h21:39 
(medie orară 31.700 km). 2. Vasile 
Selejan (România) aceiași timn. 3. 
Jacnties Michaud (Franța) 4h2i :4c. 4. 
R. Prill (Polonia) 4h23.:20. 5 T. Va
sile (România), fi V. Hoța (Dinamo). 
7. R Gherlan (România tineret H). 
0. M. Ramaș-anu (Rrmânla tineret 
T), 9. A. GVBrfl (OHO Brașov) 10. 
A. ionescu (Voința). 11. s. Vlnkl-er 
'Cehoslovacia). 13 E. Dulgher-» <v--- 
ința). ;■>. v. Mvrlneanu minamo), 
14. c. Ctrstea (România tineret ID. 
13. C. rîrjc (România tineret n. ’3- 
T prâgan (Vo'nta) 17 N Gavrilă 
(Român’?). 13. Y. Eggglissc (Franțai. 
19. V. Tichrnek (Cehoslovacia), 20. 
N Vnjqm . rvomâr'a finer.--* ti — si 
alți in cicliști in același timp.

CLASAMENTUL GENERAL

INDIVIDUAL :

OASPEȚII DESPRE EDIȚIA JUBILIARĂ A
La Bistrița am solicitat antrenorilor echipelor oaspe opinii privind ediția jubi

liară a „Turului României", comportarea de pînă acum a rutierilor din formațiile lor 
și a celor români. Toți ne-au răspuns cu deosebită amabilitate. Iată, transcrise, păre
rile celor patru tehnicieni:

„TURULUI ROMÂNIEI"
PE ECHIPE :

MANFRED KRATZKE. antrenor al clubului 
Neptun Gdansk — Polonia :

„Turul României este foarte dificil șt sînt 
convins că va ciștiga echipa cea mai rezistentă 
care, după părerea mea, este reprezentativa 
României. La individual, unii dintre tinerii 
dumneavoastră rutieri extrem de talentați, cum 
slnt Ramașcanu și Cirje, vor avea un cuvint 
greu de spus. In ceea ce ne privește, totul a 
decurs pină acum bine, doar cu excepția pri
mei etape, cind am avut neșansa de a concura 
ve o căldură toridă".
MOHAMED BAHI.OUI, antrenor al echipei 

Marocului:
„Priîiia nopstră problemă a fost acomodarea 

cu noile condiții climatice de concurs. Iai dum

neavoastră este mult mai frig și acest lucru 
s-a repercutat negativ asupra rezultatelor in 
primele etape. Cred, insă, că acum totul a re
venit la normal. îmi place să cred că victoria 
de azi (n.r. ieri) a lui Najjari este doar înce
putul unei frumoase evoluții generale prin care 
noi, întreaga delegație marocană, dorim să 
onorăm acest tur al României, greu, dar extrem 
de disputat și găzduit de locuri de o mare 
frumusețe naturală".

KAREL KRIVANEC. antrenor al clubului 
Unicov — Cehoslovacia :

„Foarte bine se prezintă pînă acum prima 
echipă de tineret a României. Dar soarta turu
lui este, bineînțeles, departe de a fi decisă 
după . numai 4 . etape. Ele au fost-■ extrem do

obositoare- datorită vinthlui puternic șl etape
lor lungi. Regret profund că a fost anulată 
etapa a III-a, în care noi aveam o poziție 
bună. In orice caz, nu aste nimic pierdut, 
întrucit eu consider că învingătorii întrecerii 
vor fi hotâriți in etapele urmă’oare, cu trasee 
muntoase". > > > » -

CHRISTIAN RUMEAU, antrenor al 
formației ,Velo 

Club Annemasse — Franța :
„Am putut remarca extraordinarul curaj, dus, 

aș zice, pină la limitele riscului, al cicliștilor 
români, fie ei tineri sau mai în virstă. Totuși, 
cred că lor le trebuie o cantitate mai mare de 
muncă în perioadele de pregătire și că în 
timpul cursei trebuie să gîndească și mai mult. 
Odată îndeplinite aceste două condiții, în cîți- 
va ani, România poate aspira la un loc bun 
in ierarhia ciclismului internațional. Țin să 
precizez că organizarea competiției este, cel 
puțin pînă în momentul de față, excelentă* 1*

1. Mircea RAMAȘCANV (HnmănH 
tineret I) 1Ahll):27 2. Vasile Scto’an 
(România). 14h42:41, 3. Taibomir Zn'sc 
(Cehoslovacia) 14h43:3". 4. C. Ctrie
(Românit»' tineret Ț) 14h41:0?. 5. T. 
Drăaan (Voința) Uh44:i8. G. m. vasile 
(România) I4h44 :23, 7. N. Andronacl'e 
(Metalul Ploncni) — aoctnsl t.imn. 3.
I Cosma (Dinamo) I4h+4:’t, 9. J.
Seni- (Cehoslovacia) I4b44:"3. te. V. 
Murineann (Dinamo) i4h4S:io. 11 M. 
Najjar' „(Maroc) 14M7:02. 12. N. Vot- 
can (România tineret I) 14047:4,1. 13. 
J. Michfturt (Franța) 14h43:l3.1-1. A. 
Zaroschl (Metalul Plopenf) 141148:28.
13 V Tlcbacek (Cehoslovacia) 
14h48:53. IB. H. Relkadi (Maroc)
14h4fl:'v>. 17. A. Sofronie (Dinamo)
14hsn:39, 13. Șl. F.ne (HomSnlșl
t'.hSfl:45 19. M Perfelea /România 
tineret T) 14h5t:94. 21). M. B’-tflă
(CIBO Brașov! 14hS3:13. An rămas In 
cursă Să do alergători.

CLASAMENTUL GENERAL

Radu TIMOFTE

1. ROMANIA TINERET I 44hOS:32.
2. România 44hU:01. 3. Dinamo
441113:53. 4 Cehoslovaci» 44hl7:ns 5- 
Metalul Ploneni 44h22:15. 6. Maroc 
44h35:53. 7. voința 44h36:42, 8. Româ
ni» tineret ir 44h53:41. 9. Ollmnla
45h01:01. 13. Steaua 45h33:44. 11. Po
lonia 45hM>:37. 12. CTBO Brașov
45hl3:13, 13. Franța 45h27:03.

CLASAMENTUL GENERAL

AL SPRINTERILOR :

1. Vasile TEODOR (România) 18 o.
2. I.. Zajac (Cehoslovacia) 15 p. 3. M. 
Ramașcanu (România tineret I) 15 p.
4. N. Gavrilă (România) lip. 5. M. 
Najjari (Maroc) 10 p.

CLASAMENTUL GENERAL

AL CĂȚĂRĂTORILOR :

1. Emil HEKELE (Cehoslovacia) 
23 p. 2. V. Selejan (România) 15 p, 
3. M. Najjari (Maroc) 8 p, 4. J. 
Michaud (Franța) 8 p. 5. F. Tmtnixan 
(România) 5 p.

«edâcoa șl administrația s BueuțețU. He. V. Couu or. 1*; tei. eouuaiâ U M.M; teepa coresp. U.SI.i»; iuterurbaa M >1 tM j telex : U1W sport, r Ttparui I. F. .luiormapa- București, «.Ml



mpliny-ea a 25 de 
ani de la în
temeierea Organi
zației pionierilor 
din România re

prezintă o aniversare 
scumpă, cu vibrații pro
funde in conștiința fie
căruia dintre noi. plină 
de adinei semnificații si 
de răscolitoare amintiri.

De-a lungul unui sfert 
de veac, cel mai glorios 
și mai fertil din întreaga 
istorie a patriei, milioane 

cetățeni, 
maturi, 
âu fâ- 

?astâ or
ii t ion«iră.

și milioane de 
astăzi oameni 
bărbați ai țării, 
cut parte din ac 
ganizație re voi 
creată, îndrumată si 
dusă de partid, au 
cut, au învățat si 
călit șub faldurile 
vatelor purpurii cu 
color.

Pionieria nu este 
mai un stagiu temporar 
de viață, corespunzător 
copilăriei și începutului 
de adolescentă, cum ar 
putea părea la prima ve
dere. Ea reprezintă ma: 
mult, constituindu-se in
tr-o mare școală. Aici, la 
temperatura 
cuvântului i 
partidului, : 
conștiințele 
cultivă virtuțile cele mal 
alese ale sufletului ome
nesc : dragostea de pa
trie, cinstea, respectul 
fată de muncă, prietenia, 
cutezanța, spiritul de dă
ruire, generozitatea...

Partidul a investit cu 
înalte responsabilități Or
ganizația pionierilor, 
cadrul ei, 
hotăritoare 
treaga lui formație vi
itoare. copilul are toate 
posibilitățile pentru a-și 
desfășura plenar orizon
turile, 
dată 
jării.

eres 
s—«ii 
era 
tri

nu-

înaltă a 
învățăturiiși

se modelează 
fragede, se

In
la o virstâ 
pentru in-

prima 
anga-

Urmărită de mii de spectatori, trece cavalcada mini-bolizilor de curse. Foto : S. BAKCSY
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PRIN MUNCA, PENTRU VIAȚA

INTR-ADEVĂR,
MINUNAT

încearcă 
sentimentul

. iși însușește înțe
lepciunea opțiunii, capătă 
curajul deciziei.

întreaga activitate pio
nierească. țelul ei su
prem, sint dedicate for
mării viitorului cetățean, 
adine ancorat in contem
poraneitate, 
al socialismului 
nismului. Acest 
nunat si nobil 
zează prin cele 
verse forme și 
într-un spirit creator, d:’ 
permanentă emulație. Iar 
printre armele principale 
prezente in arsenalul e- 
ducațional al pionieriei 
la un loc de cinste se 
află și sportul, ca parte 
integrantă a educației co
muniste și civice, ca un 
element însemnat în clă
direa multilaterală — fi
zică si spirituală — a 
cetățeanului de miine.

Ce am putea ura pio
nieriei cu prilejul jubi
leului ei ? De bună sea
mă, tot ceea ce dorim 
copiilor noștri : succese 
cit mai mari, victorii cit 
mai frumoase in uriașa 
arenă a vieții, tinerețe 
eternă, desăvîrșire !

constructor 
și comu- 
scop mi
se reali- 
mai di- 

mijloacc.

P.on.eria este virvta 1a 
marile vum de viitor, ci* 
se aprinde fierbinte dragosi?a de 
viațâ ș: de patrie. La vlrsta p&on*e- 
oei, cop.;: patriei Iși ser. j cu cuge
tul curau pe purpura cravatelor 
roții cu tricolor, marele lor crez : 
de a urmi neabătut cu vinari părin
telui iubit — Partidul ( wnunut Bo- 
min — de a deveni cetățeni demni 
ai patriei.. de a sluji cu credință, 
prin munci, mărețul tel de in Do
rire a Romim« socialiste de azi si 
de miine. Este firesc, așa-a r, ca 
printre preorupâriîe pionierilor, ală
turi de învățătură, un loc de sea
mă să-l ocupe acele activități care 
ie călăuzesc pașii spre profesiile ce 
le vor îmbrățișa. Sint grăitoare, in 
acest sens, doar citeva cifre : in 
școli și in casele pionierești de pe 
cuprinsul țârii funcționează peste 
15 009 de cercuri sporr.T-turistice, 
dintre care peste 4 ooo sint cercuri 
tehnico-aplicative. Peste 123 tot de

răpii se pregătesc, in această 
bianță. să devină constructori 
nave sau de avioane, păloți. 
neri. electronicii, tehnicieni de 
tă specializare. Da. copiii se 
gătesc pentru viață, pentru muncă, 
prin muncă. Și aici, la cercurile de 
aeromcdele ori radiotehnicâ. de car
ting sau 
modelism 
cele mai 
scule șt 
profesori 
ie călăuzesc pașii in tainele tehnicii. 
Este o incintare să-i urmărești pe 
acești mici meșteri mari la lucru. 
Demn de amintit este faptul că 
sportivii pionieri iși construiesc in 
mare parte singuri baza materială — 
carturi la Zalău, București, “ 
aparate de zburat pe perue 
la Galați, piste dc concurs 
aero și automodcie la Dej, 
Gura Humorului. Constanța, 
dam numai câteva exemple.

«un
de 

ingi- 
irul-
pre-

Astăzi 
cheie re

■ sa
Este nu numai o îneîntare, dac 

și o deosebit de instructivă con
fruntare cu tehnica și cu artele, cu 
viața — la urma, urmei, orice viz 
zită la CASA PIONIERILOR DIN 
BRAȘOV. Cercuri vechi, de trai 
diție, cu rezultate cunoscute chiar 
La nivel national, au creat, prin a- 
fluența permanentă, un curent lo
cal printre copii pentru îndeletni
cirile cu caracter tehnico-aplicativ.
Să luăm, de pildă, cercul de car

ting, condus cu pasiune și ridicată 
pricepere de ing. Dumitru Telescu. 
înființat din 1968, el și-a extins 
pe parcursul anilor activitatea, ast
fel că în prezent cuprinde peste 
200 de elevi și pionieri din șco
lile generale, 40 din cele profesio
nale, 50 din licee 
studenți. în plus, 
nează cercurile de 
școlile generale 10, 
ca și pe cel de la

Pe lingă cercul 
tele de radio, de 
tii, vinătoare de 
zare sau biologie întimpină încli
națiile tehnice ale copiilor, dar 
sint și altele, de țesături, dc me- 
talo-plastie, traforaj artistic, cera
mică și artă plastică, la fel de so
licitate și cu excelente rezultate.

Este, intr-adevăr, o îneîntare sâ 
le vezi și să le cunoști ; dar și 
mai minunat este să faci parte 
din ele I

și un grup de 
centrul patro- 
carting de la 
12, 15, 18 și 22, 

Codlea.
de carting, al- 
radio-comunica- 

vulpi, automati-

Valeriu CHIOSE

0 HARTA,
Orientarea turistică, acest admira

bil sport care are ca stadion pădu
rea, care Ir deprinde pe copii si .ci
tească’ o harta șt sd se ajute cu 
busola pentru a găsi drumul cei mai 
bun, care ii pune jață fn față cu tot 
fel-ul de obstacole naturale impunin- 
du-te sd le fnvmgd. ișt sporește me
reu numărul de prieteni f-r rmduriie 
purtătorilor de cracate roșa cu tri
color. Meritul principal revine orga
nizației celor mai tineri cetățen. ai 
țării (C.N.O.P.) pentru că a stimu
lai interesul pentru această plăcuta 
și utilă activitate in aer liber 'orga- 
nizind, la toate nivelele, competiții 
cu harta și busola sub sugestiva de
numire de „Roza viaturilor’. La 
ceasta lăudabilă preocupare trebuui 
asociat, ansă, un important “ ‘ - 
al „sportului pădurilor- care explică 
popularitatea lui crescindă : îl aduce 
pa copil in mijlocul naturii, 11 face 
să trăiască, la fiecare start, o .aven
tură' in cel mai bun înțeles al cu- 
vintului, ceea ce ii dă incomparabila 
satisfacție de a-și învinge temen și

a-
atnbvt

UN IZVOR NESECAT
DE TALENTE

UN MILION DE COPII S?NT CUPRINȘI 1N CELE APROAPE 
30 000 DE CERCURI TEHNICO-APLICATIVE ȘTIINȚIFICE TU
RISTICE ȘI SPORTIVE ALE ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR !

Aceste cifre impresionante depășesc, totuși, cu mult stricta lor 
semnificație statistică. Ele vorbesc, în primul rînd, despre faptul 
că o masă uriașă de mici cetățeni desfășoară în mod sistematic și 
organizat, beneficiind de o excelentă bază materială și de o îndru
mare calificată, activități utile pentru formarea lor viitoare ca oa
meni maturi, cu largi disponibilități pentru viată, pentru muncă.

Dar acesta este numai unul dintre aspectele problemei. Celălalt 
cu nimic mai puțin important, ar fi că — de la vîrsta cea mai 
fragedă — copilul capătă posibilitatea concretă dc a-și dezvolta 
aptitudinile. D_in aceste cercuri au apărut, printr-o riguroasă dar 
delicată selecție, nenumărate talente autentice în cele mai diferite 
domenii de activitate ; tehnic, științific, artistic, literar, sportiv.

^Și pentru a exemplifica la cel din urma, să arătăm .că multi 
dintre campionii dc marcă aj sportului nostru au început pașii spre 
performanță în aceste cercuri pionierești. Aici a tras primul său 
loc dintr-o armă cu aer comprimat cel ce avea să devină dețină-
torul medaliei olimpice de argint, pistolarul Marcel Rosea, La casa 
pionierilor din Ploiești a pătruns tainele șahului marele maestru 
Fjorin Gheorghiu. Campionii mondiali de handbal Cristian Gațu, 

Girtalan, Radu Voina si alții au îndrăgit mica minge încă 
vremea cînd erau purtători ai cravatelor roșii. Pionieria ne-a

Ștefan
de pe _ ____ ,___________ ___________
dat o pleiadă ne m?-i performeri care au dis p?ste mări și țări1 
faima------ - ... — . . . ...sportului nostru, a României socialiste.

racbeiomodeie. de navo- 
saj turism le sint create 
prielnice condiții, de Ia 

zr.ateriale de tot felul, la 
de înaltă specialitate, care

Brașov, 
de aer 
pentru 

Bistrița, 
ca sâ

va suna clopoțelul de în- 
a anului școlar, vestind va

canța mare. Zeci de mii de copii 
vor lua drumul taberelor de vară, 
specializate pe o seamă de activități 
de mare utilitate : modelism și
radioamatorism, drumeție și chiar ta
bere de aviație, in care pionierii iși 
fac ucenicia în fascinanta — pentru 
ei — meserie de zburători. Exame
nele in sporturile tehnico-aplicative 
le vor constitui marile competiții, 
cum sint : „Racheta .Moldovei”, la
Botoșani. „Radio-prichindel", la 
Piatra Neamț. „Racheta Oltului", la 
Rm. Vîlcea. „Cupa Castanilor", la 
Baia Mare și altele, 
succesele vor fi deosebite.
pentru că pionierii țin să sărbăto
rească și ei prin fapte
marile evenimente din viața parti
dului și poporului nostru, cea de-a 
XXX-a aniversare a Eliberării și al 
Xl-lea Congres al P.C.R., țin să 
rostească și cu aceste prilejuri un 
emoționant și măreț : „Mulțumim
din inimă Partidului !"

„ Racheta Moldovei**, 
Kadio-prichindel", 

. -Racheta Oltului", 
„Cupa Castanilor",

Fără îndoială, 
Aceasta,

deosebite

cea de-a

Mihai BÂRĂ

~1
SERBARE SPORTIVA

LA ȘCOALA 191
Organiza»'

Pentru a

0 BUSOLA...
slăbiciuni, de a cunoaște măsura po- 
sibUităților sale fizice și intelectuale 
(„Ci ne aleargă cu harta și busola 
in mină are nevoie nu numai de pi
cioare. dar și de o minte ascuțită" 
— spunea pe drept cuvint un onen- 
tarist bătrin).

Ne face plăcere sâ ne amintim ce 
înclntâtoare revelație au constituit, 
la campionatele republicane de anul 
trecut, reprezentanții Casei pionieri
lor din Bistrița, care au cules elo
giile specialiștilor prin excelenta lor 
pregătire de concurs, dar și prin ți
nuta lor. Activități meritorii in do
meniul orientării turistice se desfă
șoară, de asemenea, la Casa pionie
rilor din Urzlceni, ca și la Sibiu, 
Giurgiu. Cluj. Brașov Și încă in 
multe alte localități din țara.

La șjirșitul acestei luni, cei vuit 
abili orientariști dintre pionierii din 
întreaga țară iși vor disputa mtite- 
tatea in finala „Cupei tineretului” 
la această disciplină sportivă, pe 
traseele pregătite in pădurea Pustni
cul din vecinătatea Capitalei. Ii vom 
putea vedea țișnind îmbujorați tn 
luminișuri, confruntind cu privirea 
lor limpede și ageră realitățile tere
nului cu semnele convenționale Cte 
pe hartă.

...în păienjenișul de curbe de nivel, 
poteci și cursuri de apa, acești co
pii deslușesc o parte din chipul pa
triei. Și ochii lor ii cunosc mai bine 
trâ&ăturile. iar inima lor se leagă 
mai mult de acest pâmînt plin d-^ 
frumuseți și mereu înfrumusețat de 
vrednicii constructori ai socialis
mului.

Sebastian BONIFACIU

FRUMOASELE
A sosit vacanța cea rqare ! 

Așteptată cu firească nerăbda
re, de toți copiii patriei, „ma
rea recreație" a verii este pli
nă de bogate și îmbietoare 
promisiuni.

Aproape trei luni, pionieri} 
și școlarii țării vor folosi tim' 
pul pentru refacere și recreare, 
pentru spoil și sănătate, peritru 
excursii și drumeții, pentru îm
bogățirea instruirii, pentru cu
noașterea frumuseților patriei, 
pentru disputarea finalelor in 
multe competiții sportive J~ 
amploare.

„CUPA TINERETULUI", 
trecerea care a angrenat
concursuri mii și mii de pio
nieri și școlari la ediția de va
ră, a ajuns în stadiul fazelor 
superioare. Urmează, acum, e- 
tapele județene (la atletism, 
gimnastică, orientare turisti
că, tir, înot și fotbal), apoi

fn- 
in

Viorel TONCEANU

25 de ani de ta înființarea 
ției pionierilor din România, 
cinsti acest eveniment, în întreaga țari 
Ou loc numeroase acțiuni. La școala ge
nerată 191 (Drumul Taberei) din 3ucu* 
rești a avut loc zilele trecute o frumoa
să manifestare sportivă dedicată sărbă
torii purtătorilor cravatelor roșii cu tri
color, care a coincis cu a V-a ediție a 
serbării sportive școlare de aici. Pref. 
Dumitru Bucur (directorul școlii) a vorț 
bit pionierilor și școlarilor despre suc
cesele la învățătură și sport, despre bu
nele realizări la gimnastică, handbal, 
fotbal ș.a.

In continuare, au fost prezentate fruș 
moașe ansambluri de gimnastică liberă, 
cu steaguri și corzi, care au primit a- 
plauzele entuziaste ale numeroasei asis
tențe.

Prezența pionierilor ta manifestările cultural-sportive, care 
cinstesc marile evenimente politice și sărbători ale poporului 
nostru, este tradițională. Programele lor, inspirate din viața fe
ricită a copiilor patriei, se disting totdeauna prin varietate, ins
pirație ți măiestrie. Iată o sugestivă secvență de la frumoasa 
repriză pionierească, surprinsă in cadrul spectacolului prezen
tat in Sala Expoziției cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.

PROMISIUNI ALE VACANȚEI 
această acțiune confirmă, de 
pe acum, că pionierii și șco
larii sint mari iubitori ai dru
meției.

„CQMPLEXUL SPORT Șl SĂ
NĂTATE". lată un alt „e<a- 
men" pe care sintenî siguri că 
ii vor absolvi cu succes de
clin în aceastăi vară și un im
presionant. rțumărv de pionieri 
și școlari. ț

r<i» i W • j ,
Am amintit doar cîteva din

tre numeroasele acțiuni spor
tive ale celor mai tineri cetă
țeni ai țării, dar pentru ei 
fiecare for cu atribuții în a- 
cest domeniu a pregătit alte 
și alte activități...

Paul IOVAN

tona (21—22 iunie.ceie de
la fotbal), și, in sfîrșit, finala 
pe ‘țara, programata la 
București, intre 28 și 30 iunie, 

întrecerile județene — a- 
ceastă adevaratâ avanpre
miera a finalelor — anunță 
concursuri puternic* și . aprig 
disputate, finind seama cp 
detecțiile anterioare progresive, 
din ce în ce mai riguroase, 
aduc în concursuri elementele 
cele mai dotate, cele mai 
bine pregătite. Iar faptul că 
întreaga competiție este de
dicată marilor evenimente po
litice ale acestui an A _ a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
și cel de al Xl-lea Congres 
al partidului — creează un 
plus de emulație și de am
biția printre participanți.

lată, deci, pentru cei ce 
vor obține dreptul de a parti
cipa la finalele „Cupei tine-

I ~ '

retuluil un program d:rs, bine 
alcătuit, și coreț — sîntem Si
guri — va perrrfite stabilirea 
primelor performanțe sportive. 

TABERELE. TreȘi luni, în care 
serii de pionierii și școlari vor 
petrece zile miniunate pe ma
lul jnsoriț al rrwârii, în aerul 
ozonat al munțilpr, iar o bună 
parte în taberei* sportive spe
ciale, în care Viitorii perfor
meri își yor deșăvirși pregăți-; 
rea.

ÎNOTUL PENTRU TOȚI. In 
această vară, aproape că nu 
există localitate cu minime 
condiții de practicare a acestui 
sport în care să nu funcțione
ze centre de inițiere și per 
fecționare pentru cei mai m'ci 
înotători ai țării. Deci, în va
canța mare, mii și mii de „del
fini" pe întinderile de apă...

„AMICII DRUMEȚIEI". Bre
vetele ce atestă participarea !a

Sportul Pogu3 o



f 0 T B A L CLASAMENTELE LA

CELE MAI IMPORTANTE MECIURI ALE ETAPEI DE MlINE
de miercuri - în afara run- 
filă a campionatului 1973— 

'le sint, oricum, mai im-
Imperativul etapei

SPORTIVITATE
FĂRĂ

REPROȘ!
lată-ne în ajunul penultimei e- 

tape a celei mai lungi ediții a 
Diviziei A și marile semne de 
întrebare ale campionatului per
sistă cu aceeași acuitate: nu se 
știe încă cine va fî campion, nu

> știe cine va retrograda !
Pentru răspunsurile la ambele 

întrebări, există mai multe va
riante (în funcție de jocul re
zultatelor) și, firește, fiecare 
dintre echipele angrenate în 
lupta de la cei doi „poli" ai ie
rarhiei se gîndește la realizarea 
variantei celei mai convenabile 
pentru ea.

Este, deci, ușor de imaginat 
cite speran;© se pun *n reiui- 
tateîe de mîine Și de miercuri, 
cîte energii (și pasiuni I) vor 
angajate în ce5e 13 partide care 
au mai rămas din această a 
56-a ediție a Diviziei A.

întrevăzînd însă tensiunea, 
chiar dramatismul unora din în
trecerile etapelor care urme 
trebuie să ne gîndim, concomi
tent, și ,1a cealaltă latură, nu mai 
puțin importantă, a întrecerii spor
tive : desfășurarea jocurilor în 
atmosfera de lealitate și legali
tate optimă, asigurarea cadrului 
general care sâ ducă, in final, 
la realizarea principiului de eti
că sportivă „cel mai bun sâ în
vingă !“ O consfătuire organiza
tă la începutul acestei sâotămîni 
de către conducerea C.N.E.F.S. 
și a F.R.F. cu președinții clubu
rilor și asociațiilor reprezentate 
în Divizia A (și despre care am 
scris la timpul cuvenit/ a avut 
ca obiect dezbaterea amănunțită 
a tuturor aspectelor legate de 

^asigurarea climatului corespun
zător disputării acestor ultime 
două etape (decisive) ale cam
pionatului.

Obligațiile în acest sens 
jucătorilor și antrenorilor, 
conducătorilor de cluburi, ale ar
bitrilor și observatorilor federali, 
au fost ferm subliniate, arătîn- 
du-se că prin conlucrarea per
fectă dintre toți acești factori și 
în contextul unei participați a 
publicului spectator într-un 
spirit de obiectivitate și disciplină 
se poate realiza obiectivul fina
lului de 1 
jocurilor în 
sportivități, 
play".

De altfel, în această săptămî- 
nă, in toate secțiile divizionare 
A s-au făcut discuții pe aceas’ă 
temă cu jucătorii și antrenorii, 
cu conducătorii echipelor.

Să sperăm că ele vor da cele 
mai bune rezultate și că, 
mîine, cît și miercuri.

S3

ușor de
se

sezon : desfâfurarea
j nota unei nepătate 

a Derfectului i„fair-

atît 
în ultimele 

partide ale acestui viu disDutat 
campionat, vom aplauda meciuri 
de bun nivel tehnic, spectaculoa
se și 
tate 
fără

încă o etapă - aceea 
dei de mîine, și ultima 
1974 va fi întoarsă. Meciurile sînt, oricum, mai im
portante decît cele de pînă acum, întrucit de rezulta
tul ' 
lor

lor depinde atît titlul național, cît și stabilirea ce- 
trei formații care vor părăsi Divizia A. Din etapa
„U“ CLUJ (11) — PETROLUL 
După un joc de verificare cu(18).

Rafinăria Teleajen (scor 8—0), plo- 
ieștenii și-au defiriitivat formația, în 
care vor reintra Țaporea, Pisau și 
Ștefănescu. Dobre și Angelescu sînt 
accidentați ; sub semn de întrebare 
rămîne și utilizarea lui Ciupitu, de 
asemenea accidentat. La „U“, mai 
puține noutăți : Cîmpeanu, acuzînd 
o întindere musculară, va fi înlo
cuit cu Ciocan, iar Uifăleanu, ac
cidentat, a fost totuși recuperat. 
„U“ a disputat joi un joc-școală în 
compania lui C. M. Cluj, echipă din 
campionatul județean.

G RAPID (14) — F. C. CONSTAN
ȚA (4). Miercuri, giuleștenii au ju
cat un meci cu divizionara C La- 
romet, manifestînd o bună dispozi
ție și... apetit de goluri. Au mar
cat. pe rînd. Pop, Niță, Neagu, Bar- 
tales, Petreanu. Marin Stelian n-a 
apărut în formație avînd o entorsă, 
dar probabil că 
tricoul cu nr. 10 
meciul-școală- de 
a cîte 30 minute 
norii constănțeni 
îndeosebi, ___ ..
ficace din apărare în atac. Nu există 
nici un accidentat în lotul echipei 
de pe litoral.

mîine va îmbrăca 
al echipei sale. în 
joi (două reprize 
cu juniorii) antre- 
au pus accentul, 

pe ieșirea rapidă și e-

• F. C. ARGEȘ

mod special ca interesde mîine se detașează in 
partidele de la Petroșani (Jiul — Dinamo) și Craiova 
(Universitatea — Steaua).

lată cîteva amănunte privind cele nouă meciuri de 
duminică.
(5—6) — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA (8). F. C. 
Argeș a susținut joi, la Pitești, un 
meci amical cu C. S. Tîrgoviiște, uti- 
lizînd aceeași echipă de bază din 
etapa precedentă. Vor lipsi, deci, în 
continuare, Vlad și Olteanu — ne- 
refăcuți după accidentele mai vechi 
suferite, precum și 
recent și el indisponibil, 
studenții timișoreni, 
mierc-uri 
tineret-rezerve.
nescu nu intenționează să aducă mo
dificări „unsprezecelui" care a cîști
gat duminica trecută cu Sport Club.

Roșu, devenit 
‘ " Oaspeții, 
s-au antrenat 

„în familie", cu echipa de 
Antrenorul Ion Io-

Par- 
unul dintre punctele 
etapei. Jiul s-a pre-

• JIUL (13) — DINAMO (2) 
tida constituie 
de atracție ale
gătit cu multă atenție, susținînd joi 
după-amiază și un joc la două porți, 
în familie. Duminică va fi aliniată, 
probabil, echipa standard. Dinamo- 
viștii s-au antrenat și ei zilnic, iar 
miercuri au susținut un meci de 
verificare cu formația Dumi-
trache — care este accidentat 
va face deplasarea la Petroșani.

nu

• SPORT CLUB BACAU (17) 
STEAGUL ROȘU (3). O partidă 
mare luptă, deschisă oricărui rezul-

de

tat, dat fiind faptul că băcăuanii 
inaugurează seria celor 4 etape de 
suspendare a propriului teren. Deși 
este în postură de retrogradantă, e- 
chipa lui Dembrovscbi speră. In 
continuare, la supraviețuire în Di
vizia A. Miercuri, cu Ceahlăul Pia
tra Neamț, „team“-ul antrenat de 
Vătafu a realizat un net 4—0, golu
rile fiind marcate de Pană, Dem- 
brovschi și Botez (2). Formația de 
la poalele Tîmpei, cu gîr.dul la g 
participare în 
antrenat cu aceeași 
pînă acum. Nicolae 
unele probleme de 
chipei, ca urmare a 
și recente indisponibilități.

Cur»a U.E.F.A., s-a 
seriozitate de 
Proca are însă 
alcătuire a e- 
unor mai vechi

• UNIVERSITATEA CRAIOVA (1) 
— STEAUA (7). Antrenamente zil
nice efectuate de lider, care are o 
singură problemă in privința forma
ției : Marcu, devenit din nou indis
ponibil. Antrenorul Cernăianu va 
începe partida cu „ll_-’.e din renriza 
secundă al ultimului joc. cu F. C. 
Argeș. Bucureștenii au semne de 
întrebare asupra lui Dumitru. Cit 
despre Iordănescu, se știe, el nu va 
mai juca in acest sezon.

16 ECHIPE LA STARTUL TURNEULUI FINAL
Campionatul de juniori

Intr-o poziție acrobatică, Neagu încearcă sa împiedice — in mod 
sportiv — intervenția la balon a lui Mărculescu. în poartă, Rădu- 
canu e pe fază... Imagine din partida Rapid — F. C. Constanța, 

disputată, in tur, pe litoral

- în același timp - dispu- 
în spiritul unei sport 
reproș.

Radu URZICEANU

Mîine. la Piatra Neamț și Timi
șoara, sînt programate primele me
ciuri din cadrul turneului final al 
campionatului republican de juniori. 
16 echipe și-au cîștigat dreptul de 
a se alinia la startul acestei ultime 
faze a întrecerii. Ca și în anii pre
cedent, alături de cîștigătoarele 
celor opt serii ale campionatului, vor 
participa, și de astă dată, la disputa 
pentru titlul de campioană, alte 
patru formații clasate pe locul se
cund în serii, precum și patru din 
cele 39 campioane de județ cernute 
prin sita deasă a unui baraj extrem 
de dificil. Dar. iată componența celor 
patru grupe ale turneului final :

PIATRA NEAMȚ (seria I) : Grupa

A :
„23
Craiova, Pescărușul

Liceul de fotbal Bacău, Steaua 
August" București. Universitatea 

— . ‘ Brăila; Grupa
B : Progresul București. F. C. Argeș 
Pitești. Rapid București, Petrolul n 
Ploiești.

TIMIȘOARA (seria a Il-a) : Grupa 
A î U. T. Arad, C.F.R. Cluj, Cor- 
vinul Hunedoara, Unirea Tricolor 
Dăbuleni (jud. Dolj) ; Grupa B : 
Oltul Sf. Gheorghe, A.S.A. Tg. 
Mureș, „U“ Cluj, Torpedo Zărnești 
sau Liceul industrial Cugir.

Partidele 
numai tur, 
20 iunie, 
9 și 10,30. 
16,30 și 18.

din grupe se 
în zilele

dimineața 
iar după-amiaza

de
de

vor
16, 
la

juca,
18 și 
orele 

de la

• U.T.A. (5—C) — CJ.R. Cluj (IO. 
Ambele echipe au efectuat antrena
mente zilnic. Joi, echipa textilistă 
s-a antrenat in ^familie*, cu for
mația de tine ret-rezerve. N'j sint 
indisponibilități. Feroviarii clujeni 
abordează aceastl partidă decisivă, 
după cum ne-a informat antrenorul 
Chirilă, cv calm și optimism. Ulti
mul antrenament la Cluj — vineri 
după amiază, asiăzi echipa p ecind 
spre Arad. Tot lotul este apt de 

Se anunță formațiile standard.

• SPORTUL STUDENȚESC (12) — 
C.S.M. REȘIȚA (18). Paralel cu an
trenamentele efectuate zilnic, pe a- 
genda echipei bucureștene au mai 
figurat în această săptămină o ana
liză minuțioasă a jocului de la Plo
iești (marți) și o dezbatere avind ca 
subiect disciplina competițională 
(miercuri). In lotul studenților — 
Stroe, indisponibil pentru meciul de 
mîine, Leșeanu și Manea, ușor acci
dentați — a fost promovat Grosu, 
vîrful de atac al naționalei de ju
niori. care s-ar putea să debuteze 
în Divizia A. La reșițeni. reapare 
mijlocașul ofensiv Beldeanu, sus
pendat două etape pentru cele șase 
cartonașe galbene acumulate în cam
pionat. Indisponibil — Roșea.

• A.S.A. TG. MUREȘ (9) — POLI
TEHNICA IAȘI (15). In această 
săptămină cele două formații și-au 
continuat antrenamentele și au sus
ținut meciuri amicale. Politehnica 
a jucat cu Unirea Iași, pe care a 
învins-o cu 5—0, studenții manifes- 
tînd o bună formă. Ei sînt hotărîți 
să facă un rezultat bun la Tg. 
Mureș. Echipa militară a susținut 
joi un m.eci-școală, în care a în
tîlnit doi parteneri, cite o repriză, 
pe Electromureș și formația de ti
neret. Fiecare echipă are efectivul 
complet.

ECHIPA

DIVIZIA A RETUȘ
î. UNIV. CV. 32 19 4 9 61-37 42 1. DINAMO 1!
2. Dinamo 32 17 7 8 52-33 41 2. Steagul roșu 15
3. Steagul roșu 32 15 8 9 35-23 38 3. Univ. Cv. 1.'
4. F.C. C-țo 32 15 5 12 44-32 35 4. U.T.A. ii

. U.T.A. 32 14 6 12 38-42 34 5. F. C. C-ța. 15
F.C. Argeș 32 14 6 12 45-49 34 6. Rapid 1!

7. Steaua 32 12 9 11 41-38 33 7. „Poli" Tim. 1
8. „Poli" Tim. 32 11 10 11 39-42 32 8. FC Argeș 1:
9. A. SA. 32 13 6 13 37-46 32 9. S.C. Bacău 1

10. CSM R îșițc 32 10 11 11 40-37 31 10. Sp. stud. i
11. C»uj 32 11 9 12 34-35 31 11. ASA Tg. M. 1
12. Sp. stud. 32 11 7 14 40-39 29 12. „U" Cluj 1
IX Jiul 32 12 5 15 38-38 29 13. C.F.R. Cluj 1
14. Rapid 32 9 11 12 29-36 29 14. Steaua 1
15. ..Poli* las! 32 11 5 16 37-50 27 15. CSM Reșița i
•*. CFR Ouj 32 9 9 14 35-51 27 16. Petrolul 1
17. SC Bacă- 32 11 4 17 37-44 26 17. Jiul 1
18. Petrolul 32 10 6 16 31-41 26 18. „Poli" lași 1

TINERET - REZERVE „CUPA A
1. STEAUA 32 20 8 4 55-24 43 1. UNIV. CV. 64 40
2. Univ. C». 32 21 5 1 53—26 47 2. Steaua 64 32
2. Rapid 32 17 6 9 54-32 40 3. Dinamo 64 32
4. F.G Ageș 32 15 9 8 58-42 39 4. FC Argeș 64 29
5. D nano 32 15 6 11 36-25 36 5. Rapid 64 2
6. S.C. Bacău 32 16 3 13 50-46 35 6. Steagul r. 64I 27
7. U T A. 32 14 6 12 50-42 34 7. U.T.A. 64 28
8. ,.U* Cluj 32 13 6 13 50-41 32 8. F.C. C-ța 64 27
9. ..Poli- Tim. 32 15 2 15 43-47 32 9. „Poli" T 64 26

10. F.G C-ta 32 12 8 12 49-53 32 10. „U" Cluj 64 24
11. Steaaui roșu 32 12 6 14 35-41 33 11. SC Bacău 64 27
12. So. stud. 32 12 4 16 42-51 28 12. Sp. stud. 64 23
IX Petrolul 32 11 5 16 43-44 27 13. A.S.A. 64 24
14. ..Pol,- losi 32 10 6 16 33-40 26 14. CSM Reșițc64 18
IX ASA Tg. M. 32 11 3 18 44-59 25 15. Petrolul 64 21
16. CSM Reș<ta 32 8 9 15 26-52 25 16. Poli lași 64 21
17. GF.R. Cluj 32 9 3 20 30-60 21 17. Jiul 64 21
IX Jiul 32 9 1 22 34-61 19 18. CFI£, Clui 64 18

• Cu cele 24 de 
goluri înscrise în e- 
tapa o XXX!!-c, tota
lul lor a ajuns la 710: 
523 gazdele, 187 oas
peții.

• In meciul «Uni
versitatea Craiova — 
F. C. Argeș, Dobrin a 
marcat golul cu nr. 
700.

• D, Georgescu și 
Oblemenco au fost sin
gurii jucători care au 
reușit să înscrie cite 
două goluri în această 
clapă.

• Duminică s-a în
registrat un nou re
cord : clujeanul Re
mus Cîmpeanu a ajuns 
la a 327-a partidă in 
Divizia A, depășind cu 
un meci vechiul record, 
care era deținut de Le* 
reter cu 326.

9 încă trei jucători
- Tisa (U.T.A.), David 
(Politehnica Timișoara) 
și Eiisei (S. C. Bacău)
- și-au făcut apariția 
în actualul campionat 
Cele 18 divizionare au 
utilizat, pînă acum, 435 
jucători: cei mai muiți
- cite 26 - i-au rulat 
Steaua și Jiul, iar cei

mai puțini — 17 — ia 
folosit U.T.A.

O Doar șapte ju
cători au reușit să e- 
volueze în toate cele 
2 880 de minute, dispu
tate pînă in prezent : 
Dragomir, Antonescu, 
Vigu, Nițu, Gruber, 
Czako și Suciu (Spor
tul studențesc),

O Duminică s-au 
dictat patru lovituri de 
la 11 m (trei în meciul 
de la Craiova) : trei 
transformate (Simionaș, 
Oblemenco și Dobrinj, 
una ratată (Dobrin). 
Pînă în prezent, s-au a- 
cordat 56 de pe- 
nalty-uri : 43 în favoa
rea gazdelor, iar de 13 
au beneficiat oaspeții.

• Cei nouă arb'tri, 
care au condus parti
dele acestei etape, au 
primit, din partea cro
nicarilor ziarului nos
tru, 40 de stele: cinci 
cite cinci, trei cite pa
tru, iar Al. Pîrvu, trei.

• In cele 17 parti
de conduse în acest 
campionat, arbitrul Gri- 
gore Bîrsan a dictat 11 
lovituri de la 11 m 
(nouă în retur) : șap
te în favoarea gazde-

oaspei

au foi 
proxirT 
spectc 
muiți 
mare 
disput 
vechiu 
- s-a 
Craiov

dionul 
meciu 
Craiov 
iar c< 
9 000 
întîlni 
Sporti

• 
în cla 
(alcăt 
diei c 
CRAIC 
mișoa 
Bucur 
Reșița

• 
obține 
Petsct 
tă ec 
contir 
TIMIȘ 
Reșițc 
iova ;

SELECȚIONATA DE TINERET A ORAȘULUI B
„25 APRILIE * (R.P.D. COREEANĂ) 0-

Aseară, la lumina reflectoarelor, pe 
stadionul ,,23 August", s-au întîlnit, 
într-un meci amical, o selecționată 
de tineret a orașului București și for
mația ,,25 Aprilie“ din R. P. D. Co
reeană. Prin jocul prestat, fotbaliștii 
din R. P. D. Coreeană au lăsat o 
bună impresie publicului bucureș- 
tean, acțiunile lor iiind deseori răs
plătite cu aplauze la scenă deschisă.

R
CAMPIONATULUI

După disputarea partidelor etapei a XXXII-a, echipa campionatu
lui (alcătuită prin adiționarea notelor obținute de jucători) se pre
zintă astfel :

SUCIU (242) 
POP (227) ANTONESCU (237)

CRÎNGAȘU (235)
TANASE (232) MULȚESCU (225)

DEMBROVSCHI (225)

DESELNICU (230) CZAKO 
VIGU (238)

KUN (229) LI CĂ
HAJNAL

(229)

(215)
(215)

Popasuri pe harta fotbalistică

TULCEA: i Li

® S. G Tulcea își dezamăgește 
C — trei corigente © Un singur 
S Penurie de cadre tehnice și

suporterii ® Din patrp divizionare 
antrenor la centrul de cdpii și juniori 
de... viitori fotbaliști

In prima repriză 
(min. 17) șutează 
coreeni deschid sc 
An Se Un, după 
struită. După paui 
sînt tot oaspeții ( 
min. 52), avantaj < 
remontat de fotb 
A condus ioarte t

■ ■BRRR

3

Că fotbalul de pe meleagurile ^tulcene are 
muiți simpatizanți nu e un‘secret pentru nimeni. 
O demonstrează interesul cu care este aștepta-

■ tă, duminică de duminică, evoldția for^națiilor 
de Divizia C — Dunărea și Constructorul TuL

■ cea, Granitul Babadag, Arrubium Macin - și, 
rnai ales, a divizionarei B, S.C. Tulcea, precum 
și excelenta bază mațerială pe care o au azi 
la dispoziție echipele ce activează aici (inclu
siv cele din campionatul județean și sătesc). 
Cu toate acestea, rezultatele de pînă acum nu 
sînt la nivelulașteptărilor, valoarea fotbalului^ 
practicat — de la juniori pjnă la seniori — este1 
modestă, lată, de altfel, și locurile bc'upbte ac-' 
tualment^ de cele patru divizionare C in ser’ia' 
o IV-a, din care fac .parte : Dunărea — loc 4, 
36 p ; Granitul Babadag - loc 12, 22 p ; Con
structorul — loc 14, 17 p și Arrubium Macin — 
loc 16 (ultimul), 14 p și un golaveraj negativ 
record (!) : 23—84. |n ceea ce privește divizionara 
B locală, S. C. Tulcea, evoluția ei repetă, de 
fapt, comportarea din ediția trecută, cind după 
un tur destul de bun face eforturi vizibile să su
praviețuiască în eșalonul secund. După etapa 
a XXXI-a, S. C. Tulcea ocupă locul 8, la nu
mai două puncte de locurile 15 și 16, din zona 
retrogradării, ceea ce a creat multe nemulțu
miri în rindurile susținătorilor. Surprinzătoare a- 
ceasta situație, pentru că echipa se bucură de
’condiții materiale dintre cele mai bune. Dis-

’cu teren gazonat,pune de. un stadion ; excelent,
cu vestiare, tribune cu 8 000 de locuri. Aceleași 
cuvinte se pot spunex și despre echjpament. Dar, 

■ repetăm, , S^ C. Țulceâ are <£ evoluție necofespuiț- 
zătoare. Indisciplina, slaba participare la on- 
trenamențe, viața nesportivă a unora dintre ju
cători (Râul, Vanea, Leca, Girip, Florea — acesta 
a și fost exclus din lot), ca și indulgența ma
nifestată pe parcurs de antrenorul V. Copil față 
de abaterile săvîrșite, nu puteau avea alt dez- 
nodămînt decît alterarea , relațiilor din sinul e- 
cbipei,' slăbirea unității morale. Unii jucători, 
’că și antrenorul V. Copil, lipseau uneori de la 
ședințele de pegătire, pentru că nu sînt legați 
de 6raș, fiind navetiști pe ruta Tulcea1 - Con
stanța sau Tulcăa — București. Desele conflicte 
antrenor-jucători, antrenor-secția de fotbal nu pu
teau să aibă decît un epilog nedorit, ’ 
cu părăsirea echipei de către V. Copil, 
acum, în final de campionat, mai precis . _
mai, după înfrîngerea pe teren propriu în fața 
Metalului Plopeni. Așa s-a ajuns la revenirea la 
conducerea tehnică a antrenorului Paul Niculeseu, 
care fusese îndepărtat în mod nejustificat imediat 
după ce reușise să promoveze echipa în Divizia B. 
La S. C. Tulcea se simte nevoia unei reîmprospătări 
a lotului, mai ales cu elemente promovate din ju
deț, legate sufletește de această formație.

® Analiza fotbalului tulcean ne-a dezvăluit 
și o altă carență, poate unică în felul ei : în

încheiat
toc r. ai 

la 5

întreg județul, exista numai cinci antrenori ca
lificați (P. Niculeseu, prof. V. Ichim, V. Stancu, 
V. Adam și Aii Kemaledin)., o cifra infimă, care 
denotă o acută penurie de cadre tehnice. Nu 
e de mirare, deci, că multe dintre echipe sint 
pregătite nesatisfăcător, de către instructori cu 
un redus bagaj de cunoștințe. Această nedorită 
stare 
rației 
simte

de lucruri ar trebui sâ stea în atenția fede- 
de specialitate, pentru că fotbalul tulcean 
nevoia unui ajutor concret.

Cît privește activitatea în•
și juniorilor, în județul și municipiul Tulcea s-jj 
încercat cîteva acțiuni pentru depistarea și for
marea viitorilor jucători. Avem în vedere com
petițiile organizate : ,,Cupa speranțelor" pentru 
pionieri, campionatul școlilor generaje, campio
natul liceelor și școlilor profesionale, campio
natul județean al juniorilor. Dar acestea nu 
sînt suficiente pentru a asigura schimbul de mii- . 
ne. Activitatea centrului de copii și junior? de 
pe lingă clubul tulcean este nesatisfâcătoate. 
Acest centru nu-și poate dovedi eficiența pentru 
că de cei aproape 70 de tineri fotbaliști se ocu
pă un singur cadru retribuit (prof. V. îchim), aju
tat în mod voluntar de instructorii P. Ciupercă și 
Alî Kemaledin (ultimul fiind totodată și antre
nor secund la divizionara B). Mai mult, după 
cum ne spunea prof. V. Ichim, nici posibilitățile 
de selecție nu sînt satisfăcătoare, deoarece în 
multe școli a întîlnit rezistența profesorilor și di- 
riginților, ca și a unor părinți, care nu-și lasă 
copiii la fotbal. Nu e deci de mirare că, în 
toată existența sa, centrul a dat echi ;ei de Di
vizia B doar trei juniori (Manea, Median și Mi- 
hart); nici unul dintre ei nu a confirmat aștep-

rîndu! copiilor

tarile, folosirea lor fiind determinată doar de 
prevederile regulamentului competiționai actual.

® Desigur, despre fotbalul tulcean se pot 
spune multe lucruri. Spațiul, însă, nu 
mite. De aceea, dăm cuvîntul unor oameni a- 
propiați, pentru a-și spune părerea. Grigore 
Cuculis, președinte la S. C. Tulcea : ,,Avem con
diții materiale excelente, dar jucătorii n-au reu
șit să se comporte pe măsura așteptărilor. Unul 
din motive — viața nesportivă a unora. Trebuie 
să ne îndreptăm atenția spre elemente atașate 
de culorile tînărului club" ; prof. Virgil Bălan, 
metodist la CJ.E.F.S. Tulcea : ,,Căderea din re
tur a divizionarei B se datorează, în primul rînd, 
slabului proces de instruire, lipsei de exigență. 
Va trebui să schimbăm mentalitatea jucătorilor 
în ceea ce privește volumul de lucru" ; Florin 
Isofache (n.n. unul dintre animatorii fotbalului 
tulcean) : ,,în contrast cu condițiile pe care 
ne-am străduit să le asigurăm, evoluția echipei 
ne-a dezamăgit profund. A venit timpul să re
nunțăm la jucători cu nume, dar plafonați. Se 
simte nevoia unor elemente tinere, dornice de 
afirmare".

De fapt, am completa noi, fotbalul 
simte nevoia unei revitalizâri la toate 
nele sale. Eforturile care se fac pentru 
cu o bază materială corespunzătoare 
zent se află în curs de amenajare un 
mos teren de joc) se cer a fi însoțite de o in
struire tot mai bună și de o comportare cores
punzătoare a jucâtoiilor care reprezintă fotbalul 
tulcean în diferitele campionate.

Constantin ALEXE 
Gheorghe NERTEA

ne oei-

tulcean 
eșalocv 
dotarea 

(în pre- 
alt fru-
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O EXCELENTA I 
VÂ ! Astfel poate fi ci 
acțiunea _ cultural- 
organizatâ duminica 
pe stadionul Valea E 
lui, înaintea meciului 
bal dintre C.S.M. — 
Despre ce este vorba 
paniați de o mică o 
populară, 1000 de cc 
clasele I-IV, constitui 
tr-un ansamblu folcîo 
dansuri, costumați, 
cu tot ce are mai 
tradiționalul port t>a 
au dansat timp de 20 
nufe în fața a 15 000 c 
tatori. Torentele de 
n-au contenit pînă la 
mini-programului 
Prim-vicepreședintele C 
Caraș-Severin, I. Patru 
spunea că asemenea 
vor fi permanentizate 
dionul reșițean pentr 
duminica sportivă să-i 
gească caracterul ei 
sărbătoresc.

Felicitîndu-i pe o 
tori, cit și pe micuți 
care au evoluat pe 
am vrea sâ credem 
celenta 
tinsă și pe 
țară...

inițiativă va 
alte stad'o

din corn 
galerii 1

@ Unul 
admirabilei ~ 
ne, tehnicianul Gh. 
este și responsabilul 
de perete de la lntr 
rea „Paltim". Și, 
nent, un colț al pane 
treprinderii respective 
fectat fotbalului tirr 
în special lui „Poli" 
riale în care domină 
la fair-play, în care 
suporter este invitat 
gure și el 
balistic". “

„spectacc 
Pasionatul

a h o si b a ■
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MM74 ineficacității demonstrate la „uvertură?

Un turneu final sub semnul
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★I concluzie pri-
PROGRAMUL ZILEI DE AZI

disputâ următoarele

puțin

HAJNAL

decit

a 
de

4
I

Timișoara 
lansați de

con- 
vor 

ei 
joc,

peste 
echipele

desfășura acest turneu 
semnul ineficacității de

vora

seamnâ că peste 
galeria lui „Poli“ 
mai sonoră !...

81-105 
66- 89 
74- 85
70- 90
72- 99
65-111-948

riATl-
:ctâ 
• t i c â

- :uta
■ □ r. -j -

fot 
coid.
com- 
estră

echipei timișorene a și 
pregătit deja o pagină des
pre „Cucerirea Cupei Româ
niei", dar aceasta va fi afi
șată „după finala din 23 iu
nie l". Pe Bega se țes fru
moase speranțe !...

Ti-
3.
4.

• Duminică, 
timp înainte de ____
partidei cu S.C. Bacău, 
cabina echipei 
șoara. Căpitanul 
studențești, ~ ‘ 
il '

cu 
începerea 

" ’ . în
.Poli" Timî- 

formației 
. ,Petre Mehedințu, 

cheamă pe Surdan, și ii

8
27-20 
18-22 
14-14

13-14
19- 20
16-18
20- 22
15- 15
16- 18

9 15 114- 63
7 15 96- 61
3 19 88- 58
5 20 103- 91
17 2 1 84-68

14 23 70- 64

patru pentru

ortidele etapei 
urmărite de a- 

tiv 150 000 de 
i, cei mai 

45 000 (cel mai
mâr la un meci 

in provincie, 
record - 40 000 
registrat tot la 

în etapa a 
au fost pre- 
tribunele sta- 
Cehtral, ia 
Universitatea 

- F. C. Argeș, 
mai puțini — 
au asistat la

Petrolul — 
tudențesc.
primele locuri 
entul orașelor 
pe baza me- 

spectatori) : I. 
A 30 900 ; 2.

20 900 ; 
I 17 800 ;
5 500 etc.
upta" pentru

Trofeului 
chi, în aceos- 

se duce, in 
între : -1.

A 9,62 ; 2.
,44 ; 3-4. Cra 

Ploiești 9,31.

IA

moment din

Ziarele care au apărut joi 
și vineri dimineață în R. F.

seară 
Ger

mania s-au ocupat pe larg de 
partida inaugurală de pe Waldsta- 
dion. Cotidianul „BILD" scrie sub 
titlul „0—0 după o luptă drama
tică" : „Echipa Iugoslaviei a stră
lucit in fața campionilor mondiali, 
care își pot face de pe acum ba
gajele pentru a părăsi campiona
tul". Firește, afirmația este exa
gerată avînd în vedere meciurile 
următoare din grupă. Dar, în con
tinuare, același ziar scrie : „Chiar 
dacă meciul nu a avut un învin
gător, ne-am edificat asupra va
lorii echipei Braziliei. Faptul că 
sud-americanii au părăsit terenul 
neînvinși constituie un noroc, pen
tru că, în acest prim meci, cam
pionii mondiali au manifestat slă
biciuni in atac și in linia me
diană".

„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
scrie că „echipa Iugoslaviei a fost 
mai puternică după pauză. în timp 
ce brazilienii, fără să strălucească, 
au jucat in prima parte a me
ciului in nota lor obișnuită arătată 
in perioada pregătirilor... Sud-ame
ricanii au ineeput meciul în așe
zarea 1—4—3—3, dar în repriza se
cundă au abandonat acest sistem 
trecind la un 1—4—4—2 pentru a 
putea stăvili atacurile impetuoase 
ale adversarilor, net superiori în 
ceea ce privește pregătirea fizică".

„DIE WELT" îșj intitulează cro-

nica. astfel : „Un debut care 
cepționat** și subliniază. în 
nuare, printre altele : „După 
priză fără culoare, în a doua_
Slavia a trecut la ofensivă și bra
zilienii se pot bucura realizînd 
doar un scor egal".

în sfirșit, cotidianul „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" publică 
o serie de declarații ale unor per
sonalități care au vizionat meciul :

JOAO HAVELANGE, noul pre
ședinte al F.I.F.A. : „Nu mi-a plă
cut meciul. Terenul moale i-a 
dezavantajat pe compatrioții mei"

PELE ; „Am avut noroc că am 
terminat la egalitate. Nu mi-am 
închipuit ca echipa Iugoslaviei să 
fie atit de puternică"

MARIO ZAGALO : 
făcut de 
tinua să 
va mai 
normal, 
zilieni a fost influențată și de 
emoțiile ce le implică primul meci, 
mai ales meciul de inaugurare".

MILJAN MILJANICI : „Mi-a 
plăcut meciul. S-a jucat un fot
bal bun. Desigur, puteam cîșiiga; 
dar ne mulțumim și cu acest re
zultat. Sînt convins că echipa 
noastră va juca și mai bine în 
viitoarele partide".

RIVERA : „Un singur lucru am 
reținut din acest meci inaugural : 
loviturile libere, excepțional exe
cutate de jucătorii brazilieni".

a de- 
conti- 
o re- 
Iugo-

,Sînt satis- 
rezultat, dar dacă va con- 
plouă, echipa noastră nu 
putea da un randament 
Evoluția jucătorilor bra-

PE SCURT
spectaculos

talinski (în plină săritură), 
— Brazilia 0—0).

cadrul partidei inaugurale a turneului final. De la stingă la dreapta : Ka- 
Surjak, F. Marinho, Boghicerici fi Pereira. (Fază din meciul Iugoslavia

Telefoto : A.P.-AGERPRES

UREST1
1)

după ce Grosu 
bară, fotbaliștii 

1 (min. 23) prin 
fază bine con- 
cei care înscriu 

Gion Min, in 
nu a mai lost 

știi bucureșteni. 
e R. Stîncan, 
avei PEANA

I
I

Joi, în ziua de deschidere 
Weltmeisterschaft-ului, zeci 
mii de iubitori ai fotbalului din 
toate colțurile lumii invadaseră 
literalmente străzile Frankfurtuiui 
încă de la primele ceasuri ale 
dimineții, reunindu-se apoi, ca in
tr-un torent — în turisme, auto
care sau..-, per pedes apostolorum
— pe autostrada ce duce la 
„Waldstadion“.

Cu aproximativ trei ore înainte 
de primul fluier de arbitru în 
partida inaugurală, tribunele erau 
tixite de lume, oferind un splen
did cadru cromatic, de steaguri, 
stegulețe, pălărioare, caschete, 
eșarfe, cocarde în toate culorije
— simbol al tuturor țărilor par
ticipante. Jos, în teren, pe imen
sa scenă de iarbă, 16 formații ar
tistice smulgeau, succesiv, ropote 
de aplauze, fiecare aducînd alt
ceva, de la ea... de acasă, in im
presionantul festival folcloric, de 
cîntece și dansuri.

După 90 de minute, inedita u- 
vertură, demnă de această edi
ție jubiliară (a X-a), luase sfîr- 
șit, lansînd pe orbită Weltmeister- 
schaft-ul, odată cu prima rosto
golire de minge...

între puținele meciuri consu
mate joi și vineri, în numai două 
grupe, deschiderea a fost, nu 
încape discuție, capul de afiș ce 
își justifică în aceste ore „partea 
leului" a post-comentariilor. Sînt 
aprecieri ale unor factori de di-

versă nuanță, 
trenori, jucăto 
converg 
și anume 
gos la via, 
aspirante 
satisfăcut 
tacular.

Se va 
final sub 
monstrate la uvertură ? Nu 
mai vedea goluri, odată cu re
venirea așilor fotbalului mondial 
pe pămintul bătrinului continent, 
locul de baștină al sistemelor de
fensive ? Zagalo, antrenorul tri
plei campioane mondiale, nu îm
părtășește această părere cu ecou 
mai larg printre specialiști, mo
ți vînd acest 0—0 de pe Waldsta- 
dion prin emoțiile pe care le pro
duce orice meci de deschidere în 
turneul final. Mai mult decit atît, 
într-o declarație făcută imediat 
după meci, Zagalo se arăta satis
făcut de rezultat, spunînd că 
„oricum e mai bun decit o în
frângere" și 
fruntări ale 
putea demonstra 
față, adevărata ei 
care le va permite 
Valdotniro, Rivelino 
înscrie și goluri—"

„Să nu tragem o 
pită", a declarat și Beckenbauer 
Intr-un interviu televizat la puțin 
timp după încheierea jocului. 
„Meciul Brazilia — Iugoslavia s-a 
desfășurat sub semnul unui 
nunțat duel tactic, 
tre

■ ■■■■■■■■■Baa

cîtYO timp 
va fi

organizatori, an- 
ziariști, dar care 

spre aceeași concluzie, 
că meciul Brazilia—Iu- 

care a opus pe aceste 
la titlul suprem, nu a 
așteptările pe plan spec-

că „viitoarele 
formației mele 

adevărata 
forță de 
lui Jairzinbo, 
et. comp, să

nici una 
partenere neintenționînd

■ ■■■■■■■■

scoată, dintr-odată, atu-urile ei", 
a mai spus căpitanul formației 
țării gazdă.

La meciul inaugural au asistat 
și doi tehnicieni români, Nicolae 
Petrescu și Valentin Stănescu (ul
timul venit aici să urmărească, 
in mod special, grupa în care e- 
voluează echipa Scoției, viitoarea 
adversară a tricolorilor noștri în 
preliminariile campionatului euro
pean;. —locul Brazilia — Iugosla
via s-a ridicat arareori la nivelul 
real al celor doi parteneri. Bra
zilia a avut un start mai bun, dar 
Iugoslavia putea să ciștige în re
priza secundă, cind a deținut fri- 
nele jocului, crcindu-și două bune 
ocazii de gol" — a fost opinia an
trenorului echipei naționale. La 
riadul lui, N. Petrescu a spus : 
Jn prima partea jocului, Iugos
lavia a acționat vădit complexată 
de cartea de vizită a adversarei. 
Cind a reușit să se elibereze de 
această stare de inhibiție, i-a o- 
bligat pe campionii lumii să tem
porizeze, numărând, nu o dată, 
10—12 pase în propria jumătate 
de teren, în aceste „combinații- 
intrind și ...portarul".

Arbitrul român 
Nicolae Rainea va de
buta la Campionatul 
mondial în această sea
ră, la linie în partida 
Olanda — Uruguay. Ar
bitru de centru va fi 
maghiarul K. Palotai, 
iar celălalt tușier so
vieticul P. Kazakov.

• Primul control 
anu-doping s-a efec
tuat, prin tragere la 
sorți, la partida Brazi
lia — Iugoslavia. Primii 
jucători testați : Perei
ra și Valdomiro, res
pectiv Geaici și Acimo- 
vici. Rezultatul : nega
tiv.

• Noul președinte al 
F.I.F.A.. Joao Havelan- 
ge, a părăsit R.F. Ger
mania după meciul Iu
goslavia — Brazilia și 
nu va reveni decît la 
partida finală. El a de
clarat că nu ține să in
fluențeze în vreun fel 
desfășurarea campio
natului mondial, peri
oadă în care funcțio
nează încă mandatul 
lui Stanley Rous.

• Nu se mai găsesc 
jocul

pentru 
întîlni- 
R.D.G. 

la sută

bilete pentru 
locurilor 3—4. 
finală si pentru 
rea R.F.G. — 
S-au vîndut 95 
din bilete pentru parti-

Azi, în cadrul turneului final se 
patru partide (în grupele III și IV)

Toote meciurile incep la ora 16.

uiii-
să BULGARIA — SUEDIA (Dusseldorf)

■ ■ URUGUAY — OLANDA (Hanovra)

■ ITALIA — HAITI (Munchen)
■ POLONIA — ARGENTINA (Stuttgart)

dele Argentina — Ita
lia, Brazilia — Scoția, 
Iugoslavia — Scoția și 
Olanda — Uruguay. 
Pentru celelalte me
ciuri, biletele s-au vîn
dut în medie de 40 la 
sută.

• Una din primele
surprize : nereținerea
lui Netzer, nici măcar 
ca rezervă, pentru me
ciul R.F.G. — Chile. 
Vești din tabăra echi
pei gazdă anunță că 
jucătorul lui Real Ma
drid e foarte afectat de 
decizia antrenorului 
Schon.

• Două ultime de
clarații după partida 
inaugurală. Sep-p Her
berger: „R.F.G. va cu
ceri cu siguranță titlul 
mondial Gerson:
„Dună acest 0—0 cu Iu
goslavia, misiunea e- 
chipei noastre este cu 
50 la sută mai grea*.
• Portarul argenti

nian Carnevali. care 
joacă în formația spa
niolă Las Palmas, a 
fost desemnat cel mai 
bun fotbalist al cam
pionatului recent înche
iat al Spaniei.

• Alf Ramsey nu 
lipsește de la turneul 
final. El este prezent 
în calitate de comenta
tor de televiziune. Are 
acreditarea de ziarist 
pentru că a semnat un 
contract de lungă du
rată cu I.T.V.

• Hulshoff, 
torul lui Ajax, 
importantă în 
Olandei, nu va lua par
te la competiție. Ge
nunchiul său sting, ca
re a suferit recent 
două entorse, nu este 
suficient de refăcut.

apară- 
o piesă 
echipa

• Responsabilii re
prezentativei iugoslave 
au crezut pînă în ulti
mul moment că în me
ciul cu Brazilia îl vor

putea utiliza și pe Bje- 
kovici, cel mai bun șu- 
teur al echipei Parti
zan Belgrad. Dar acci
dentul său — l-a lovit. 
un tramvai ! — a fost 
maj serios decît se 
credea și Bjekovici a 
rămas pe tușă.

• O declarație a lui 
Helmut Schon : „Dacâ 
selecționata R.F. Ger
mania va juca în Ou- 
pa lumii la fel de bine ca Jtsayern in oupu 

europeni,
ca tsayern 

campionilor 
va deveni campioană I-

• Din delegația Iu
goslaviei, alcătuită din 
43 de persoane, 26 slnt 
antrenori, medici, ma- 
seuri, bucătari etc. De 
pildă, în afara antreno
rului Miljanici, din de
legație mai Iac parte 
încă șase tehnicieni : 
Cirid, Toplak, Ripar. 
Rebais. Milosevici și 
Ivici. Milosevici are în 
grijă pregătirea porta
rilor, iar Ivici este pre
zent întrucît echipa sa, 
Itajduk Split, campioa
na țării, dă cei mai 
mulți jucători lotului 
național.

• „Abordăm faza fi
nală a competiției cu 
multă încredere în tor
țele noastre, cu toate 
că nu putem alinia un 
atacant central 
cum l-am fi dorit, 
schimb, apărarea, 
frunte cu portarul 
ranov. se prezintă 
excelentă formă", 
declarat antrenoru’ 
prezentativei bulgare, 
Hristo Mladenov.

asa 
In 
în 

Go
in

re-

• Avallay, membru 
al echipei naționale a 
Argentinei, s-a înapoiat 
în țara sa și nu va ju
ca în faza finală, și 
asta datorită unui mai 
vechi accident la ge
nunchi, care l-a con- 
strîns să abandoneze 
competiția.

fi £ a B B a 3 a a

de pe
Boj'.n,

In-

SURDAN■
oferă banderola roșie.
tru Ciprian al tău, doctore I" 
i-a spus Mehedințu. Cu c- 
preape 24 de ore mai înain
te, Surdan devenise tată, și 
coechipierii l-au desemnat 
căpitan \de echipă. De altfel, 
în ultimele luni, mai mulți 
dintre jucătorii echipei 
Bega au devenit tați : 
Mioc, Maier, Gaborcș.

• Duminică, la 
unul din arbitrii 
curînd în prima scenă, bucu- 
reșteanul Romeo Stir.can, 
considerat element de per
spectivă, nu prea și-a ajutat 
colegul de la centru (C. Ni- 
culescu). ba chiar l-a 
încurcat prin neatenția cu 
care a tratat problema ofsai
durilor. Am dat un singur 
exemplu, dar pot fi invocate 
și altele, chiar din ultima 
etapă. Importantă este, insă, 
,,morala”. Pentru că, a face 
tușă unui coleg nu înseamnă 
deloc o minimalizare, ci, o 
proba a valorii complexe a 
unui arbitru.

@ Vaczi din nou împotriva 
lui Androvici I Și nu într-un 
meci de old-boys, cum sînt 
tentați să creadă cei mai 
mulți, ci într-o partidă de... 
juniori I Vaczi, atacantul cen
tral al lui „U" Cluj, Andro
vici (ați dedus !), fundașul 
central al echipei C.F.R. Ti
mișoara. Ambii au foarte 
mult din ,, stilul" părinților. 
Să-i așteptăm pe culmile fot
balului de performanță !. !

‘ ® "Pfi tot parcursul re* 
turului, Hajnal s-a arătat 
pr4odupat ' (a mărturisit 
public acest lucru) de 
„duelul" său cu Lică pen
tru postul de extremă 
stingă în „echipa campio
natului". Hajnal și-o Ii 
spus că diferența (mică) 
în favoarea lui Lică ar 
putea fi recuperată chiar 
la meciul direct A.S.A. — 
F. C. Constanța, din etapa 
de duminica trecută. In-

ISlilllfll

Rezultatele partidelor de ieri
R.F. GERMANIA —CHILE 1-0 [1-0]

tr-adevăr, jucind mai 
ca în ultimele sale 
ciuri și mai bine și 
Lică. Hajnal l-a egalat pe 
acesta, împărțind 
locul nr. 11. Mai 
două etape pentru

acum 
rămîn 
o e- 

ventuală departajare. Evi
dent, și Lică are drept la 
replică.

. i . )
• Zilele trecute, 

o ploaie torențială, 
Arad s-a disputai mec;UL 
dintre vechile glorii ala 
fotbalului din Arad și 
Vien^. Pe terei) —: porta
rul Zeeman, alături de 
Qcwițk. Uajir^aQi,. pajD^el, 
Melchior, Stojaspal, ve4 
dete de altădată > ale fotj 
balului vienez. în formația 
arădeană, în prima repri
ză : Coman (Kiss) — Vass, 
Kapas, Dușan, Farmati — 
Suhanek, Lereter, Igna — 
Jurcă, Mețcas, Czako I ; 
după pauză au intrat și 
alți jucători. Viena a cîș- 
tigat cu 3—1 (3—0) prin
golurile lui Kovacs (2) și 
Lowe, punctul gazdelor 
fiind opera lui Chivu.

în cel mai important meci al 
zilei de ieri, s-au întilnit pe 
stadionul Olimpic din Berlinul 
Occidental, în fața a 
85 000 de spectatori, 
R. F. Germania și Chile. Jocul 
a început în nota de dominare 
a formației vest-germane. care 
a reușit, relativ repede, deschi
derea scorului : în min. 16. fun
dașul Breitner a șutat puternic 
de la aproximativ 25 de metri, 
portarul. Vallejos a atins min
gea,' 'dar* iT-a’ 'putiit-o' reține. 
Dupțî primirea golului, chilienii 
jiu ; fonțat -egalarea, acționînd 
măi’ales cu mingi lungi pe ari
pa stingă, au avut o ocazie 
bună (Reinoso, min. 20), dar sco
rul a rămas neschimbat pînă la 
pauză, Echipa R.F.G. a mai fost 
de două ori pe punctul de a 

O înscrie (Muller în min. 23 și 
B Cullmann în min. 43).

După pauză, elevii antrenoru- 
• lui Schdn au avut în continua

re inițiativa, dominînd net teri
torial, mai ales după ce în min. 
69 echipa 
mas în 10 
reșz dg pe 
pentru 
adversarului. Chilienii s-au apă-

rat însă foarte bine, astfel incit 
scorul
1—0 (1—0), pînă la fluierul fi
nal al arbitrului turc Dogan Ba
bacan. Atacul echipei R.F.G. a 
lăsat de dorit ca putere de con 
cretizare, 
(în ciuda 
le) decît

a rămas neschimbat,

nereușind să-și creeze 
superiorității teritoria- 
două ocazii reale do

R.D. GERMANA

S3
sud-americană a ră- 
oameni prin elimina- 
teren a lui Caszeli, 

lovirea intenționată a

go] (Heynckes în min. 80 și Gra
bowski în min. 86).

R.F.G. : Mayer — Vogts, 
Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Breitner — Cullmann, Overath 
(min. 75 : Holzenbein), Hoeness 
— Grabowski, Muller, Heynckes.

Chile: Vallejos — Garcia,
Quintana, Figueroa, Arias — Ro- 
driguez (min. 83 Lara), Caszely. 
Valdez (min. 78 Veliz) — Rei- 
noso. Ahumada, Paez.

AUSTRALIA 2-0 [0-0]
Prezentîndu-se destul de bine 

'pregătită — a ieșit, totuși, în e- 
vidență lipsa experienței inter
naționale — formația de 
pozi a fost un adversar 
pentru echipa antrenată 
Buschner. A fost nevoie 
autogol al australienilor 
ca scorul să fie deschis (Curran,

doilea l-a

la anti- 
dificil 

de G. 
de un 
pentru

min. 56). Cel de al 
marcat Streich (min. 71).

R. D. GERMANA : 
Bransch, Kische, 
lich, Pommerenke, 
Irmscher, Lowe, Streich,

AUSTRALIA ; Reilly - 
senovici, Willson, 
Curran, Richard, McKay, Rooney, 
Warren, Alston, Buljevici.

Croy —
Weise, Waetz- 

Sparwasser, 
v oggi. 
Utje- 

Sehâffer,

SCOȚIA — ZAIR 2-0 [2-0]
25 000 de spectatori au ținut 

să asiste la un meci care în
semna, totodată, o premieră în 
fotbalul mondial : pentru prima 
oară o echipă din Africa neagră 
este prezentă la o fază finală 
de campionat mondial. - Superiori 
tehnic și tactic, scoț’enii au cîs- 
tigat prin golurile marcate de

Lorimer (min. 25) și Jordan (31).
SCOTIA : Harvey — Jardine, 

McGrain, Bremner, Holton, Bla
kley, Lorimer, Dalglish, Jordan, 
Hay, Law.

ZAIR : Kazadi — Mwepu, Mu 
kombo, Bwanga, Lobilo, Kilasu, 
Manu, Kidumu, N’Daye, Kakoko, 
Mayanga.



Pe marginea „Internaționalelor1 de tir ale României

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU RATAT
PREA MULTI DECARI

Una dintre’’ cele mai mari com
petiții de tir aîe anului — cam
pionatele internaționale ale Româ
niei (împreună cu „Marele premiu 
Carpați“ la talere) — s-a încheiat. 
Confruntările de ’ la poligonul Tu
nari au însemnat un test deose
bit de important, știut fiind că 
în perioada care urmează vor a- 
vea loc trei competiții oficiale de 
anvergură : campionatele europene 
de talere- (22—30 iunie .la Antibes 
— Franța), apoi Cele la probele 
armelor cu glonț, pentru senioare 
și juniori (3—9 august, în locali
tatea Odense — Danemarca) și, 
în sfîrșit, campionatele mondiale 
la toate genurile de probe (în a 
doua jumătate a lunii septembrie, 
în Elveția). Ca să nu mai amintim 
și de Balcaniada programată 
București (24—26 iunie), 
context, fără îndoială, 
țintașilor româ-ni ne-au 
cel mai mult.

□in cele 23 de probe 
rate pe standurile de la Tunari 
(19 în cadrul „internaționalelor“ și 
4 în „Marele premiu Carpați“) 
două (la juniori) au revenit tră
gătorilor români : Laurențiu Ilo
vici la armă standard 60 de focuri 
culcat și Laurențiu Pop 1a pistol 
liber. Ambii ciștigători au înscris 
si cifre destul de bune, primul, cu 
539 p. s-a aflat la patru puncte 
distantă de recordul continental, 
iar cel de-al doilea, cu 538 p. pro
mite. printr-o pregătire consis
tentă, să urce noi trepte pe scara 
valorilor.

Poziții fruntașe au mai ocupat 
St. Caban (2 la armă cu aer com
primat). M. Stan (2 la 
tezăk Anișoara Matei 
pistol standard și cu 
primat), E. Ciutea (2 
liber juniori), iar pe locurile trei 
s-au clasat D. Iuga (pistol liber). 
N. Rotaru 
redus poz. genunchi), 
viei (skeet), Șt. 
Mariana Foodot, 
juniorii Vinț și 
tivi români (P. 
I. Olărescu, A.

la 
în acest 

evoluțiile 
interesat

desfășu-

pistol vi- 
(2X2 la 

aer cora
la pistol

(armă liberă calibru
Gh. Senco- 

Popovici (talere). 
Ana Goreti și 

Barbu. Alți spar- 
Șandor, M. Antal, 

Marinescu 
s-rau clasat între primii șase.

.Prin prisma cifrelor seci, 
de consemnat rezultatul lui 
luga la pistol liber : 563
record national egalat și 
punct mai mult decît performanta 
cu care a ciștigat medalia de ar
gint la J.O. ’72. 
N. Rotaru, cu 392 
nunchi. a ațină un 
mi tor.

Iar, numai două 
fși acelea la juniori) si doar cîteva 
locuri și cifre notabile este mult 
nrea puțin pentru veleitățile tiru
lui românesc în concernul inter
national. Posibilitățile (inlașilor 
noștri, în atîtea rînduri laureați în 
competiții de prestigiu, sint însă

etc.)

este
Dan

P — 
cu un

De asemenea, 
p la poz. ge- 
barem mulțu-

titluri la activ

SUCCESE ALE ATLETELOR
ROMANCE LA ATENA
Sa-ccese ale atletelor 

concursul internațional 
Argentina Menis, pe 
rezultate obținute în

românce în 
de la Atena, 
linia bunelor 

acest sezon, _ 
ciștigat proba de aruncare a discu
lui cu o performanță de 63.40 .... 
Valer?a ștefănescu și-a întrecut cate
goric adversarele din cursa de too 
m garduri, realizind 13,2 sec. In 
sfîrșit, cea de a treia victorie a fost 
realizată de Virginia Ioan, proaspăta 
recordmană națională la săritura în 
înălțime. Ea a ocupat primul loc cu 
1,87 m. Sub ....... ..
însă Cornel 
obținut decit

a

m.

posibilități a concurat 
Popescu, care nu a 

1,75 m.
© Echipele

Ion ale Franței 
rile triunghiulare de la ___ ___
țitalia), în clasamentele individuale, 
pe primele locuri s-au situat tot doi 
sportivi francezi, 
ța stabilit un 
sale cu 4330 p) și . _____
(7403 p). Marele favorit al întrecerii 
ae decatlon, francezul Yves Le Roy, 
s-a accidentat la săritura cu pră
jina și nu a ocupat în final decît 
-ocul IX cu 6837 p.

Prezcntînd echipe incomplete, se
lecționatele României au avut com
portări modeste. Iată și rezultatele 
tehnice :

DECATLON — Echipe : 
28 909 p, 2 ” ------
nia 26 825 . , _____
Schoebel (F) 7403 p.
(F) 7360 - - -
P, ... 5.
Gavrilas
14. S. “

de pentatlon și decal
au câștigat meciu- 

Cam.aiore

Marie Debourse 
nou record al țării 

J. P. Schoebel

1. Franța
3. Româ-
1. J. P.

2. Italia 27 636 p,
> _p : Individual :

2. M. Lerouge
3. E. Raybois (F) 7259 
Nieolau 7142 p. 6. R.
p, 10. G. Bara 6613 p, 
5963 p ; PENTATLON 

. Franța 12 440 p, 2. Ita-
3. România 11 179 p ;

Marie Debourse (F)

P. :
M.

7102 
Boana

— Echipe : 1. 
lia 11 517 p, 
Individual : 1.
4330 p, 2. Florence Picaut (F) 4076 p, 
3. Gloria Borfiga (F) 4034 p, ... 6. 
Coculeana Bucătaru 3873 p. 7. Cleo
patra Farcaș 3814 p. 11. Elena Vin- 
tilâ 3492 p. In afară de concurs : 
Jane Frederich (S.U.A.) 4391 p —
nou record.

* Pap 6 c Sportul

Juniorul Laurențiu Ilovici s-a comportat excelent, ciștigînd la armă 
standard 60 f culcat

valorile ex- 
la probele de

altele, ele depășind 
primate arum. Dacă 
pistol, unele rezultate mai puțin 
edificatoare înregistrate la Tunari 
pot fi considerate pasagere (în pe
rioada premergătoare, specialiștii 
genului situindu-se la cote supe
rioare). in schimb, la probele de 
arme situația este de-a dreptul a- 
larmantă. 
dente și 
României 
sau două

Nici în lunile prece- 
nici la „internaționalele*1 

pușcașii noștri, cu una 
excepții, aproape că nu 

s-au văzut. N-are rost să mai a- 
mintim cifrele și locurile obținute, 
ele fiind cunoscute, dar Ilie Co- 
dreanu, Șt. Caban (în afară de 
aer comprimat). E. Satala, N. Ro
taru (Ia armă liberă calibru redus 
60 f culcat 
cităm decît 
slab. Ce se 
necesitatea
volumului de muncă a fost înțe
leasă greșit de sportivi și antre
nori. Sporirea numărului de ore 
de antrenament nu Înseamnă 
timp indelungat petrecut la 
gon și consum de cartușe, 
o pregătire metodică, „foc cu 
Or, cheltuirea nechibzuită a 
lor de lucru (fie ele cit de multe), 
instruirea fără o participare con
știentă a sportivilor aduc, impli
cit, și o oboseală psihică, ceea 
ce dăunează indiscutabil perfor
manței. Credem că. față de evo
luțiile concyrentilor de la arme, 
se cuvine o restructurare a plaiTU- 
lui de pregătire, imprimarea unei 
alic optici, pentru că dacă se va 
continua așa nu va apare vreo 
ameliorare.

Nici la probele de talere rezul
tatele nu au fost încurajatoare. 
Singur, skeetistul Gh. Sencovici 
s-a detașat. Ceilalți, concurenți 
mai experimentați, nu izbutesc să 
treacă de un anumit plafon, insu
ficient pentru a aspira la succese 
internaționale, iar sportivii tineri 
nu confirmă încă.

In concluzie, întrecerile interna
ționale de la Tunari au scos in 
relief o serie de deficiențe de 
instruire, precum și unele minu-

și 3 X 40 f), ca sâ nu 
cițiva, au tras foarte 
întîmplă ? Se pare că 

măririi substanțiale a

doar 
poli
pi și 
foc“.
ore-

suri la capitolul material. ceea ce 
impune remedierea lor de ur
gentă. Timpul nu așteaptă și ma
rile competiții oficiale se apro
pie rapid.

Constantin COMARNISCHI

DACr*UCT POLONIA I - ROMÂNIA- 
DAdVnCI TINERET (MASCULIN) 
99-96 (60-46). Desfășurată la Gdansk,

-întilnirea dintre prima reprezentativă a 
Poloniei șî cea de tineret a României a 
oferit o întrecere interesantă, îndeosebi 
în repriza secundă, în care formația 
oaspete a întreprins o „cursa de urmă
rire" pentru recuperarea handicapului 
înregistrat la pauză. Pentru România- 
tineret au înscris : Braboveanu 27, Nicu- 
lescu 20, Geoigescu 13, Ivascenco 9, Paș- 
ca 8, Zdrenghea 11, Molnar 4, Spina 2, 
Czmor 2. Cele mai multe puncte ale 

marcate de Duiejko 
ultimul fâcîndu-și, 

reintrarea în echipa na

cale în țara noastră. Formația oaspete 
evoluează la Pitești, în compania for
mației C.S.M., la Slatina, cu Alumina 
și la Craiova, cu Electroputere.

Czmor 2.
oaspeților au fost 
23 și Jurkiewicz 23, 
cu acest 
țională.

prilej.

UN 
MÂN

SINGUR SPORTIV RO- 
o îndeplinit pinâ la a- 

oră baremul de participare la 
de la Viena impus de F.R.N. Este

ÎNOT
cea stă 
C.E.
vorba de Zeno Oprițescu (53,4), al 3 lea 
performer european al anului p3 dis
tanța de 100 m liber. Au obținut rezul
tate în imediata aDropiere a haremurilor 
M. Slavic, Anca Groza și Camelia Ho- 
țescu 0 5 înotători români vor lua star
tul la ediția din acest an a tradiționa
lului „Trofeu al celor 7 coline*’, întrecere 
ce se va desfășura la Roma în zilele de 
9 și 10 iulie. Ei vor fi desemnați în urma 
unui concurs de verificare ce va avea 
loc la București, la 29 si 30 iunie 0 
A FOST ALCĂTUIT LOTUL care ne va 
reprezenta la 
26-29 iulie): ____
Secuianu, Cătălina Pănulescu, 
Vlăsceanu, Mihaela Georgescu, 
Hotescu (Ploiești), A. Ursu. I. 
Noapteș, M. Oncescu, Vali 
($c. sp. 2). Ad. Birini, H. Neagr. 
diko Horvath, Anqela Vamos i 
H. Lucaciu (Sibiu).
Minola Vasiliade (Rapid). Mihaela Cos- 
tea, Ligia

CAMPIONATUL REPUBLL
MMIV CAN DE MOTOCROS. Cea 
mai importantă competiție internă con
tinuă duminică cu etapa a IV-a, pro
gramată pe traseul de pe Valea Răcă- 
dăului de lingă Brașov. In program fi
gurează și întreceri pentru posesorii de 
motorete ,,Mobra“, juniori și seniori. 
Primul start, se va da la ora 10, printre 
favorit! numărîndu-se Ștefan Chițu, Mi
hai Banu, Petre Lucaci, Traian Moașa, 
Aurel ionescu la clasele 250 și 500 cmc, 
precum și “ 
Alexandru
care s-au

Ernest Mulner, A. Arabagiu, 
llieș și aiți tineri motocicliști 
remarcat pinâ în prezent.

La începutul saptamink 
VIITOARE își reiau pregăti

rile jucătorii din lotul național de ju
niori. Obiectivul cei mai apropiat al e- 
chipei — turneul internațional de la Bu
dapesta (12-14 iulie). Din lotul pregătit 
de maeștrii emeriți ai spoitului Aurel 
Za han și Alexandru Szabo fac parte, 
printre alții, V. Crupenski (Petrolul), L. 
Ofpretean, L. Sebok (CSM Cluj), I. Lo- 
rinez, C. Szerzo (Dinamo), C. Gyarfăs 
(Voința Cluj), V. Sziîcs (Polit. Cluj), I. 
Fejer și R. Arabagiu (Crișul).

POLO

J.B. de juniori (Sofia,
D. Aldea. A. Popovici, M. 

Valeria
Camelia 

Svetz, A. 
Drago mir 

II- 
(Crițul). 

I. Luco (Gcloți),

Anastasescu (C.S. Școlarul).

rURNtt IN IERNAI lONALt. 
Simbătă și duminică are loc 

..triunghiularul’4 de lupte 
la core participă repre-

LUPTE 
la Focșani 
greco-romane, 
zentativele de juniori ale Bulgariei- Po
loniei și României. • In zilele de 15-16 
iunie, se dispută Io Budapesta un tur
neu international de juniori la lupte 
areco-romane și libere. Țara noastră va 
fi prezentă la competiție cu formații 
complete, la ambele stiluri • Selecțio
nata de lupte greco-romane a Albaniei 
susține în oceste zile trei intilniri ami

RliCRV camf,onatul primei di- 
I'wwDT VIZII programează duminică 
partidele etapei a XXIV-a (antepenulti- 
ma). lată programul jocurilor : Steaua — 
Dinamo (un meci ,,cheie*‘ în disputa 
pentru titlu) ; Grivițc Roșie — Știința Pe
troșani; Vulcan - Rulmentul Bîrlad, 
toate aceste intilniri vor* avea loc la 
București; Universitatea - Chimir?*' Nă
vodari, la Timișoara; Politehnica — Glo
ria, la lași; Farul - Sportul studențesc, 
la Constanța ; C.S.M. — Agronomia Cluj, 
la Sibiu. © ZILELE ACESTEA ne vizitea
ză țara o echipă de rugby școlară șî 
anume campioana Franței la categoria 
..cădeți". Este vorba de echipa liceului 
Victor Duruy, din Bagneres de Bigorre 
(Hautes Pyreenes). Elevii francezi vor 
susține în țara noastră două partide ; 
prima - astăzi după-amiază, pe stad#>- 
nul Tineretului (oro 17), în compania 
echipei noastre campioane de juniori. 
Clubul Sportiv Școlar, și a doua la Con
stanța (luni 17 iunie), cu formația Școlii 
sportive nr. 2 din localitate.

ÎNAINTEA C. E. DE LUPTE GRECO-ROMANE

SPORTIVII ROMÂNI SI AU INTENSIFICAT PREGĂTIRILE
„Cele

este de
mai mari
părere

pen-'

Peste cîteva zile, echipa repre
zentativă de lupte greco-romane a 
țării noastre urmează ‘să ptece la 
Madrid, în vederea participării la 
campionatele europene' Reuniți 
în aceste ultime zile la Poiana 
Brașov, luptătorii noștri. fruntași 
depun eforturi considerabile
tru a-și perfecționa forma spor
tivă, fiind conștienți de fantul 
că la confruntările continentale 
îi așteaptă o misiune dintre cele 
mai dificile.

Vizita făcută lotului național 
în frumoasa stațiune montană 
ne-a oferit prilejul să-i vedem 
pe cei mai buni luptători din 
țară antrenîndu-se și stfă-duin- 
du-se să se numere orintre aceia 
ce vor avea sarcina de onoare de 
a apăra prestigiul sportului lup
telor de la noi. Atmosfera de se* 

muncește 
reprezen- 
comporta 

con - 
progra-

riozitate • cu 
ne-a relevat 
fanților noștri 
cit mai bine 
tinentale. Am 
mul complet al unei zile de pre
gătire. efectuat cu o săptămină 
înainte de plecarea spre Madrid, 
Treziți în zorii zilei de antrenorul

care se
hotărîrea
de a se
ia întrecerile 
asistat la

SE REIA PESCUITUL SPORTIV
După perioada de prohibiție de aproape o lună și jumătate, duminică 16 

iunie se reia pescuitul sportiv. Amatorii acestui frumos sport pot să pescuiască 
în apele colinare și de șes, în bazinele aflate în gospodărirea asociațiilor de 
vînătoare și pescuit, precum și in Delta Dunării (in zonele destinate pescuitu
lui sportiv).

Pescarii bucureșteni, ev.'dent, cei cu permiseie vizate pe 1974, au ia dispo- 
ziței o serie de iazuri, care în această primăvară au fost repopulate cu pește. 
Astfel, ia filiala sectorului V : Pasărea II (cu regim special), Bragadiru I și 11, 
Săpături II ; la asociația sectorului III : Moara Domnească, Găneasa li și 
Rasa II (pe linia C.F.R. Buc. — Oltenița) ; la sectorul I : cele șase bălți între 
Afumați și Tunari, precum și Ganeasa.

Vinătoarea este permisă în această perioadă la căpriori (numai cu autori
zație specială), precum și la răpitori cu pene și păr.

MARATON11 NAUTIC PE APA SNAGOVULUI
(Urmare din pag. 1) tn ordinea

1 -j. 1 ooo

șanse sint la categorii!e mici"
antrenorul emerit

Nieolae Pavel, care 
„înviorarea*, am asistat 
program ce poate fi 
(judecind după volumul 
câ) cu multe lecții de 
ment ce se desfășoară 
La ora 11. component’!
răspuns prezent la apelul antre
norului emerit Ion Corneanu pen- 

a efectua. în sala de lupte,

conducea 
la un 

comparai 
de mun- 
an trena- 

in secții, 
lotului au

ION CORNEANU
unor solicitări sporite. Dar. 
se intimplă dacă năzuiești 
iei locul in formație unui 
versar de taJia lui Victor 
lipschi...

La sfirșitul 
am ascultat 
principal al lotului.
nu, care . ................... .............
sint bine pregătiți. Tn aceste ul-

așa 
să-i
ad-
Do-

antrenamentului, 
părerea antrenorului 

Ion Cornea- 
ne-a declarat : „Băieții

atenție antrena-Antrenorul emerit Ion Corneanu supraveghează cu atenție antrena
mentul unuia dintre cei mai în formă elevi ai săi, Constantin Alexandru

ma și Vasile Dibâ (ultimul, o 
mare speranță), precum și lupta 
aprigă ce s-a dat in ambele probe 
de caiac 2 între echipajele I. Dra- 
gulschi — E. Pavel (Steaua) și St. 
Foldi — Fr. Fdldi (Dinamo). l)i- 
namoviștii au ciștigat de fiecare 
dată, la diferențe mici, dar în 
proba de 1 000 m ei au fost desca
lificați — pe bună dreptate —, 
întrucît au intrat pe culoarul ad
versarilor lor, jenîndu-i. 
însă, ei confirmă marele 
în care se află.

Întrucît in probele 
există contestații, rezultatele 
vom publica in numărul viitor al 
ziarului.

Iată lista campionilor/ 
desfășurării probelor : K 
m : V. Simioeenco (Sleaua) 4:06,5,
C 1 — 1 000 m : I. Patzaichin (Di
namo) 4:34,0. K 1 — 500 ni F 
Cosma (S. C. Tulcea) 2:16,5 
1 000 m : I. Dragulschi.-— 
(Steaua) ■ 3:43,5, C 2 — 1 000 
Dani’elov — Gh. £.______
4:01.1. K 2 — 500 m F' :

antrenamentul ]?ropriu-zis al zi
lei. După încălzire, timp de doua 
ore, aspiranții la un loc in e- 
chipa pentru „europene" au fost 
supuși unor eforturi ou o inten
sitate ce depășește cu mult pe 
cea întîlnită în meciurile obișnu
ite. Reprize scurte de repetări 
in maximum de viteză, ale unor 
procedee tehnice, urmate de an
gajări pe perechi (multe dintre 
ele, adevărate meciuri dc selec
ție) au făcut isă curgă multe ki
lograme de, sudoare pe saltelele 
de antrenament-, 1 Pentru greul 
Roman Codreanu — principalul 
pretendent la titularizarea în 
chipă la categoria

i a fost......................
' repriză 

sar nop,'

time zile vom axa antrenamen- 
lele mai mult pe probleme tacti

cei mai buni 
Piuă in acest 
echipei 

eertă doar par- 
C. Alexandru, 

St. Olleanu

Oricum, 
progres

de fond 
le

Maria 
K 2 — 

E. Raveli 
-j _r« m Gh.

Simiopov (Steaua) 
n , Victoria’ 

Dumitru .’ — Maria Nichîforov (Dina
mo) 1:59,5, K 4 — 1 000 ni : Dinaiho 
(V. Diba — C. Simion — M. Zafiu
— A. Sciotnic) 3:11.1, K 1 — 500 m : 
V. Dîba (Dinamo) 2:05,1. C 1 — 
500 m: I. Patzaichin 2:12,2, IU — 500 
m F : Dinamo (Victoria Dumitru — 
Maria Nichîforov — Venera Petre — 
Stela Moldoveanu) 1:53.2, K 2 — 500 
m : St. Foldi — Fr, Foldi (Dinamo) 
1:49.0. C 2 — 500 m : Gh. Danielov
— Gh. Simionov 2:09,8

I

e-
_ ___ o t grea — ziua
ost! 4 Jh^î* Arca. La fiecare
izăj I seț prezenta fm adver-
----- odihnit, carc-1 supunea

ce, in funcție de 
adversari cunoscuți. 
moment, alcătuirea 
est? definitivă. Este 
ticiparea sportivilor 
N. Gingă, 1. Păun, 
și N. Martinescu. La celelalte ca
tegorii, meciurile de selecție vor 
rezolva problema titularului*'.

Ce șanse întrevedeți 
lor noștri 
reputatul 
frumoase 
tăm dc

nu

sportivi-
— l-am ‘întrebat pe 

tehnician ? „Cele mai 
performanțe le aștep- 

la reprezentanții noștri 
la primele trei categorii. De ase
menea, mai not obține medalii 
N. Martinescu și Ion Păun“.

Mihai TRANCÂ

LOTO-PRONOSPORT VĂ INFORMEAZĂ:
' NUMERELE EXTRASE EXTRAGEREA « U-a :
LA TRAGEREA LOTO 81 48 39 12 80 34 59 57

DIN 14 IUNIE 1974 83
fond general de Plata cîștigurilor va în-

CIȘTIGURI : 976.921 lei cepe în Capitală de la
din care 149.279 lei re- 24 iunie pînă la 14 au-
port gust : în tară de la 26

EXTRAGEREA I : 23 iunie pînă la 14 august
42 20 89 2 32 53 74 65 1974, inclusiv.


