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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII PORTUGHEZE, 

FRANCISCO DA COSTA GOMES,
IN TARA NOASTRĂ
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La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vineri la amiază 
au sosit in Capitală, intr-o vizită 
oficială in tara noastră, președin
tele Republicii Portugheze, gene
ralul Francisco da Costa Gomes, și 
doamna Maria Esteta da Costa 
Gomes.

Intilnirea dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Francisco da 
Costa Gomes inaugurează, in fapt, 
dialogul la nivel inalt româno-por- 
tughez — moment de însemnătate 
istorică in cronica relațiilor de 
prietenie și solidaritate statornicite 
între popoarele țărilor noastre, care 
va așeza, pe o bază trainică, 
colaborarea rodnică și multilatera
lă intre cele două state, in folosul 
și spre binele lor, în interesul 
cauzei păcii, destinderii și coope
rării pe continentul european și in 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii are loc pe ae
roportul Otopeni, unde domnește o 
atmosferă caracteristică pentru a- 
cest important eveniment politic. 
Pe platoul aerogării sint mii de 
bueureșteni care au venit să-i sa
lute pe inaltii oaspeți. Ei poartă 
portretele președinților României 
și Portugaliei, stpgulete cu culo
rile naționale ale celor două țâri.

In așteptarea distinșilor soli ai 
poporului portughez au venit tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Este ora 15,20. Aeronava prezi
dențială, escortată de la intrarea în 
spațiul aerian al tării noastre de 
reactoare ale forțelor aeriene ro
mâne, aterizează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în- 
iimpină cu căldură pe președintele 
Francisco da Costa Gomes la 
coborîrea din avion. Cei doi șefi 
de stat își string miinile priete
nește, îndelung. La rîndul lor, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Maria Estela da Costa Gomes 
se salută cu multă cordialitate.

■Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

Cei doi președinți părăsesc aero
portul intr-o mașină escortată de 
motocicliști.

La Piața Scînteii are loc un mo
ment semnificativ pentru primirea 
făcută oaspeților portughezi de 
cetățenii Bucureștiului : in cadrul 
unei scurte ceremonii, primarul ge
neral al Capitalei, Gheorghe 
Cioară, înminează președintelui 
Costa Gomes cheia de aur a ora
șului.

Numeroși cetățeni aplaudă, ova
ționează pe cei doi președinți, 
aclamă pentru prietenia româno- 
porlugheză.

Răspunzind cu cordialitate acla
mațiilor mulțimii, cei doi președinți 
părăsesc piața, se îndreaptă spre 
reședința rezervată solilor poporu
lui portughez.

Sosiți la Palatul Primăverii, 
reședința inaltilor oaspeți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se între
țin cordial cu președintele Francisco 
da Costa Gomes, și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes, le urează 
din nou un călduros bun venit în 
România, își exprimă speranța că 
se vor simți cit mai bine în tara 
noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat apoi rămas bun de la oaspeți, 
urmind a se intîlni in cursul serii.

★
Președintele Republicii Portughe

ze, general Francisco da Costa 
Gomes, și doamna Maria Estela 
da Costa Gomes au făcut, în 
cursul serii de vineri, o vizită 
protocolară președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Convorbirea ce a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială, sub semnul 
sentimentelor de caldă prietenie și 
solidaritate ce și le nutresc re
ciproc popoarele român și por
tughez.
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Mîine, punct final în campionatul de rugby

FARUL (loata
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în vederea jocului de miercuri cu

CQ Steaua

ln(ilnc$1c pc știfnfa, 
la Petroșani

Mîine dimineață vom 
cea de a 58-a 
la rugby. Farul 
Ierna persistă, 
converg acum 
litoralului, care ... __ _
va juca acasă cu Steaua, campioa
na „en titre", e drept. Față de 
forma arătată de constănțeni în 
ultimul timp, și lipsa de vigoare a 
formației militare, se pare că Fa
rul va repurta victoria, ceea ce 
îi va menține pe dobrogeni pe pri
ma treaptă a clasamentului.

Dar, atenție, Steaua își are și 
ea ambițiile ei. Și, așa cum ne 
mărturisea antrenorul Petre Cos- 
mănescu, ea nu va face la Con
stanța un simplu act de prezență. 
„Avem o echipă care a ciștigat 
ultimele două campionate și ne 
vom juca șansa în modul cel mai 
serios. Cel mai bun va învinge !“ 
Cunoscuții internaționali Ciornei și 
Mateescu retrăgîndu-se, formația 
probabilă în ultima partidă va fi 
următoarea : Durbac — Braga, 
Holban, Enachc, Fuicu (Teleașă) 
— R. loncscu, Țața — Zafiescu, M. 
Ionescu (Postolachi), Achim — Șer- 
ban, Pintea — Cioarec, Munteanu. 
Corneliu. După cum se vede, față 
de etapa precedentă, reintră Mun
teanu la talonaj și iese AI. Dumi
tru, de la deschidere, lipsit de o 
formă acceptabilă.

In tabăra constănțcană pregăti
rile s-au încheiat și cei doi acci
dentați Cristca și Băcioiu au fost

cunoaște 
campioană a tării 
sau Dinamo ? Di- 
deși pronosticurile 
toate spre XV-le 
in ultima etapă

Danemarca

recuperați, așa că 
Farul va putea 
alinia formația 
standard : Cristea 
— Ianusievici, Mo- 
trescu, Marica, Bo- 
gheanu (Dinu) — 
Bucos, Olteanu — 
Podaru, Dărăban, 
Varga — Mușat, 
Borșaru — Celea, 
Crăciun, Băcioiu 
(Avrigcanu), cu 
care speră să în
vingă și să devină 
campioană...

Partida va Înce
pe la ora 9,30 și 
va fi condusă de 
Th. Witting.

Cealaltă partidă 
a turneului final 
1—4 va avea loc 
la Petroșani, unde 
Știința din locali
tate va primi re
plica dinamoviș- 
tilor bueureșteni, 
încă în cursă pen
tru titlu în cazul 
unei victorii a lor 
coroborată cu un insucces 
lui în fața Stelei. Așa 
se va juca cu maximă 
doare, cunoscute fiind posibilitățile 
ambelor teamuri. Partida este e- . 
ehilibrată știind faptul că studenții 
pierd foarte greu acasă. Ambele 
tabere anunță formații complete. 
Va arbitra A. Găgeatu.

Iată și clasamentul la zi :

întreDuel aerian la o repunere de la margine
Boroi și Dărăban (8). Fază spectaculoasă din intil

nirea Dinamo — Farul (6—6)

In deplasare 
al Faru- 

că și aici 
ar-

3
3
1
1

1. Farul 5
2. Dinamo 5
3. Știința Petroș. 5
4. Steaua 5

Programul complet

2
1
1
0

90—36
70-41
42—87
32—70

13 
12 
g 
7

0
1
3
4

_______ . al etapei 5 
5—8 — Sportul studențesc — TC 
Ind. C-ța, „U" Timișoara — Grivița 
Roșie ; 9—12 — Agronomia — CSM 
Sibiu, „Poli" Iași — Rulmentul ; 
13—16 — Vulcan — Gloria, Con
structorul Bz. — Rapid.

PREGĂTIRILE LOTULUI DE FOTBAL ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
După obișnuita zi de control 

medical, lotul reprezentativ de 
fotbal, care pregătește întîlnirea de 
miercuri de la Copenhaga, a intrat 
în desfășurarea programului pro- 
priu-zis. Ieri dimineață, s-a efec
tuat analiza partidei-tur cu selec
ționata olimpică a Danemarcei. 
Principala atenție a fost acordată 
greșelilor făcute de-a lungul jo- 
cului, mai cu seamă pină la de
clanșarea suitei de goluri care au 
urcat scorul final pînă la 4—0. 
Cum, după toate probabilitățile, în 
meciul de miercuri va fi prezenta

NASTASE

tă, în linii mari, aceeași formație 
daneză, s-a urmărit jocul adver
sarilor, accentuîndu-se asupra ne
cesității de a se susține un ritm 
mereu viu, cu un marcaj strict și 
cu multe, cît mai multe construcții 
ofensive.

Al doilea punct principal al pro
gramului de ieri l-a reprezentat 
antrenamentul complex desfășurat 
după-amiază. Antrenorii lotului, 
Valentin Stănescu și Dumitru Ni- 
eolae-Nicușor, au condus o ședin
ță de intensă pregătire care a cu
prins elementele pregătirii fizice, 
cît și tehnice și de tactică indivi

duală. Au participat toți compo- 
nenții lotului. Cei trei selecționați 
— Lucescu, Dumitru și Bălăci — 
care acuză accidentări mai serioa
se sau mai ușoare au urmat un 
program special. In privința lor 
urmează ca, pînă duminică, zi în 
care e programat un meci la două 
porți, să se stabilească situația lor 
și posibilitatea de a fi prezenți la 
meciul de miercuri.

Programul zilei de astăzi preve
de o nouă discuție asupra jocului- 
retur din preliminariile olimpice 
și un nou antrenament complex. 
Iar mîine, așa cum anunțam, va 
avea loc un meci de pregătire la 
două porți in compania formației 
Șoimii TAROM. Luni, în primele 
ore ale dimineții, e prevăzută ple
carea spre Copenhaga, urmînd ca_, 
în aceeași zi, la cîteva ore după 
sosire, să aibă loc, probabil chiar 
pe stadionul care va găzdui întîl
nirea, un nou antrenament.

V. TEODOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR

ÎN ETAPA A 3-a A „CURSEI VICTORIEI “
• C. Cîrje continuă să fie lider

PLOPENI, 13 (prin telefon). A tre
ia zi a „Cursei Victoriei" a progra
mat o etapă in premieră, extrem de 
grea, dură pină la limitele admisi
bilului : Pîrîul Rece — Predeal — 
Dîrste — Săcele — Cheia — Văleni 
de Munte — Plopeni (132 km). Ea a 
fost dominată de extraordinara eva
dare realizată pe coborîre de trioul 
V. Teodor — M. Ramașcanu — E. 
Dulgheru.

Etapa a debutat cu evadarea pre
matură a rutierilor M. Virgil, I. 
Totora șl I. Dumitru, care la Săcele 
aveau 1:20 avans. Distanța lungă pî
nă la sosire și forța scăzută a celor 
trei lăsau să se întrevadă joncțiu
nea. Ea se produce la km 54. Căță- 
rarea de la Pasul Bratocea este 
cîștigată de cel ce tinde să devină 
grlmperul numărul 1. V. Pascale. 
Coborire fantastică pe serpentinele 
cu mari porțiuni de drum în lucru,

M. SANDU

spre Cheia. Cosma se răstoarnă, un 
lung șir de alergători sparg șl ră- 
mln în urmă. V. Teodor, Ramașcanu 
șl Dulgheru folosesc tocmai această 
porțiune infernală pentru a se de
tașa I In plutonul care-i urmărește 
au rămas doar vreo 20 de alergă
tori, restul s-au pierdut pe serpen
tine. Cu o tenacitate uimitoare, cel 
trei plonjează literalmente și-și cre
ează pină în vale peste un minut a- 
vans, pe care pînă la Mîneciu, pe 
urcuș, îl ridică la 1:45. Se pare insă 
că zeița Fortuna îl protejează pe C. 
Cîrje. Deși „vînătoarea" dă ciștig de 
cauză celor trei, o barieră la 23 km 
de Plopeni li reține pe fugari 2:25, 
aducîndu-1 pe urmăritori la 30 de 
secunde în spatele lor. Ultima parte 
este impresionantă. Cei trei reușesc 
să se mențină în frunte, deși atacu
rile furibunde ale plutonului reduc 
mereu din distanță. V. Teodor cîști-

A ÎNVINS SELECȚIONATELE DE GIMNASTICA
AEE R.S.f.S. RUSE Șl UNGARIEI

Anca Grigoraș, locul

CONSTANTA, 13 (prin lelefon). 
în Sala sporturilor din localitate 
s-a desfășurat, vineri seară, meciul 
triunghiular de gimnastică dintre 
echipele reprezentative feminine 
ale României, Ungariei și R.S.F.S. 
Ruse. O trăsătură care a caracteri
zat toate cele trei selecționate 
a fost tinerețea, federațiile 
respective manifestînd, se vede, 
preocupare pentru schimbul de 
miine. în echipa României, alcă
tuită din multe gimnaste tinere 

gă doar cu o secundă avans o eta
pă de o rară frumusețe, in fața 
primului plecat din pluton.

Clasament : 1. V. Teodor (Dlnamo) 
3b.15:25, 2. M. Ramașcanu (Dinamo), 
3. E. Dulgheru (Voința Ploiești) ace
lași timp, 4. S. Suditu (Olimpia) la 
1 secundă, 5. T. Drăgan (Voința 
București) la 6 s... 12. C. Cîrje (Dl
namo) la 5 s.

Clasament general : 1. C. CÎRJE 
(Dinamoț 9h.57:15, 2. V. Pascale
(Steaua) la 52 s, 3. I. Cojocaru (Stea
ua) la 1:27, 4. N. David (Mureșul 
Tg. Mureș) la 1:33, 5. C. Cîrstea 
(Steaua) la 1:33... 8. V. Teodor (Dl
namo) la 2:03.

Sîmbătă se desfășoară etapa a pa
tra, Plopeni — Tîrgovlște — Bucu
rești <124 km) cu sosirea în jurul 
orei 18 la km 7 (șos. Buftea), iar 
duminică va avea loc, pe un cir
cuit în drumul Taberei, cu inccpere 
de la ora 10, etapa a 5-a.

Hristache NAUM

1 la individual compus

(media de vîrstă 15 ani), și-a fă
cut o promițătoare reintrare, du
pă .o mai lungă perioadă de inac
tivitate (cauzată de un accident) 
Anca Grigoraș, multiplă campioa
nă a țării. Ea a avut o evoluție 
remarcabilă, dominînd evident în
trecerea. De asemenea, bine a 
concurat și Gabriela Trușcă, reve
nită și ea în echipa României 
după o absență îndelungată. Ma
riana Constantin, Marilena Neacșu 
și Cristina Itu (aceasta din urmă 
la debutul ei în lotul român), 
mezinele formației noastre, au 
avut și ele prestații remarcabile. 
Deși conduse după sărituri, gim
nastele românce au evoluat foarte 
bine la paralele, preluînd condu
cerea. Apoi, după o luptă strînsâ 
cu echipa R.S.F.S.R., sportivele 
românce au înscris noi puncte 
prețioase la birnă și sol, repurtind 
in final un meritat succes. Echinn 
R.S.F.S.R. (medie de vîrstă 15,5 
ani) a fost un adversar redutabil 
pentru sportivele țării noastre. 
Marina Ostanina și Galina Serko
va anunțindu-se ca viitoare com
ponente ale selecționatei U.R.S.S. 
Sportivele din Ungaria (medie de 
vîrstă 16,5 ani) au alcătuit o for
mație modestă, în curs de formare 
a unui stil propriu. .

Clasamente, echipe : 1. România 
184,45 p, 2. R.S.F.S. Rusă 182,50 
p, 3. Ungaria 181,65 p ; individual 
compus : 1. Anca Grigoraș 37,45 p, 
2. Galina Kolpakova 36,95 p, 3—4. 
Gabriela Trușcă și Marina Ostani
na 36,85 p.

Sîmbătă este programat con
cursul pe aparate, in care vor evo
lua primele două clasate din fie
care echipă.

Constantin MACOVEI



LA ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE BRAȘOV ZIUA AVIAȚIEI
SPORTUL, DEVENIT 0 PERMANENȚĂ, CONTRIBUIE

DIN PLIN LA SUCCESELE DIN PRODUCȚIE
re* 
pe 

j_______________ de
prestigiosul colectiv de angajați ai 
întreprinderii brașovene de trac-

Sînt cunoscute de multi ani 
zultatele deosebite obținute 
planul producției materiale

toare. Consecvența în a se men
ține întreprindere fruntașă a de
venit un stil de muncă unanim 
adoptat, după cum simpla aparte
nență la această întreprindere este 
o carte de vizită ce recomanda 
valoarea, indiferent de * meseria 
practicată. Atenția egal împărțită 
pentru realizările cantitative, ex
primate prin cifrele de plan, și 
pentru cele calitative, verificate 
prin parametri superiori ai pro
duselor. nu sînt atributul exclusiv 
al conducerii, ci o axă fundamen
tală, generată de responsabilități 
pentru fiecare angajat. Pentru a- 
ceastă caracteristică pledează exi
gența sporită, spiritul de discipli
nă și de angajare științifică, sta
bilitatea cadrelor, înaltul nivel de 
organizare, pentru angajați, al ac
tivităților formative, educative, cul- 
tural-artistice și sportive. Sportul, 
ca un factor compensator și re
creativ cu mare eficientă pe plan 
fiziologic in menținerea sănătății 
și a capacității de muncă și-a gă
sit in mod firesc atenția cuvenită 
și formele specifice de angajare.

devenind un prețios factor coriști- 
tutiv al succeselor din producție. 
Nu este deloc o întîmplare că 
acolo unde se practică sportul in 
mod continuu și ideile vin mai 
repede și sarcinile de producție 
sint mai ușor de realizat.

Întreprinderea de tractoare Bra
șov se pregătește să sărbătorească 
cea de a 50-a aniversare ele la în
ființarea sa. Ne alăturăm tuturor 
celor care-i vor saluta și aplauda 
succesele din muncă, bucurindu-ne 
că, pentru realizările obținute, spor
tul, practicat de foarte mulți an
gajați, are contribuția sa, recu
noscută.

Spațiul nu ne permite să facem 
istoria sportivă a tractoriștilor bra
șoveni. Tema abordată nici nu-și 
propune această retrospectivă. Sur* 
prinzînd un moment al activității 
sportive de masă ne putem da 
seama de frumoasa opțiune spor
tivă însușită de angajații uzinei, 
propunînd-o ca o eventuală temă 
de meditație și pentru alte colec
tive de muncă.

In fiecare secție de producție 
ființează un cerc sportiv, cu res
ponsabil ales (și activitate) pe cî
teva discipline sportive : atletism, 
orientare turistică, fotbal, volei, 
handbal, popice, șah, tenis de

Duminică, în Capitală

DERBYURILE CAMPIONATELOR
DIVIZIONARE DE TENIS DE MASA

masă. In toate secțiile de produc
ție sindicatul a dotat cercurile 
sportive cu echipament. Toate ba
zele sportive ale întreprinderii și 
ale clubului „Tractorul" (terenuri 
de fotbal, volei, handbal, sală de 
popice, sală de sport, tenis, etc) 
sînt afectate exclusiv lunea, mier
curea și vinerea pentru întrece
rile de masă pe secție, intersecții 
sau finale. Chiar în aceste zile se 
desfășoară competiția „Cupa a 50-a 
aniversare" la toate disciplinele 
amintite mai sus, fotbalul sistem 
turneu, toate celelalte, sistem obli
gatoriu. Numai la fotbal, de pildă, 
sint 24 de echipe participante și 
s-au realizat 240 de meciuri. La 
atletism acțiunea a fost declanșată 
la 4 mai și s-au înregistrat 2 490 
de participanți. Normele realizate 
contează și pentru complexul 
„Sport și sănătate". La 15 mai a 
fost declanșată și ediția de vară 
a „Cupei tineretului" și pină în 
prezent in fazele pe secții s-au. 
prezentat peste 1500 de partici
panți la atletism, handbal, popice, 
tenis. Au fost organizate mai mul
te crosuri omagiale și două acțiuni 
de cicloturism cu circa 180 de par- 
ticipanți pe distanța Brașov — Sin- 
petru și retur. Peste 1200 de an
gajați și-au înscris participarea ca 
amici ai drumeției in acțiuni or
ganizate de întreprindere. In a- 
ceastă a doua decadă a lunii iu
nie se desfășoară „Crosul tinăru- 
lui metalurgist" cu faze pe atelie
re, secții și finală regională. In 
perspectivă mai sint prevăzute 
„Cupa Eliberării" la 11 discipline 
sportive, „Tractoriada", crosuri, 
concursuri de orientare turistică.

Adevărul e că Întreprinderea de 
tractoare, pe lingă oameni și pro
duse, se poate minări și cu sportul 
de masă.

Miine se va sărbători Ziua Aviației, 65 de ani de la primul zbor 
efectuat de Aurel Vlaicu pe Cotroceni, cu avionul conceput și construit 
de el — 17 iunie 1910. Țara ii cinstește, cu acest prilej, pe bravii ei 
aviatori, pe cei care — atit în aviația militară, cit și in cea civilă, de 
transport, utilitară sau sportivă — își îndeplinesc cu înalt patriotism 
misiunile încredințate de partid. La monumentele eroilor aerului vor fi 
depuse coroane de flori, iar în aerocluburi vor avea loc atractive de
monstrații de zbor.

UN BOGAT BILANȚ
• Aeronautica românească, dez

voltată pe fondul unor glorioase 
tradiții, se bucură de un prestigiu 
internațional tot mai mare. O con
firmare a acestuia o constituie 
faptul că din 1954 încoace un nu
măr de 28 savanți constructori și 
sportivi din domeniul aviației au 
fost distinși de către F.A.I. cu 
înalta Diplomă „Paul Tissandier", 
oferită pentru merite deosebite, iar 
întreprinderii de Construcții Aero
nautice i s-a conferit Diploma de 
onoare, pentru calitatea planoare- 
lor realizate. Dintre sportivii dis
tinși cu Diploma „Paul Tissan- 
dier“, amintim pe ing. Iosif Sili- 
mon, pilot și constructor, ing. Mir
cea Finescu, maestru emerit al 
sportului, pilot încercător, Ștefan 
Calotă, maestru emerit al spor
tului, pilot acrobat. Ion Roșu, ma
estru emerit al sportului la*, para
șutism.

• Numai in anul care a trecut, 
peste 2 000 de tineri au practicat 
sporturile aviatice în cadrul tabe
relor organizate de C.C. al U.T.C. 
în colaborare cu Aeroclubul Cen
tral Român. Anul acesta, sportivii 
aviatori in uniforme albastre vor 
urma, în continuare, cursurile de 
perfecționare.

• în Aeroclubul „Mircea Zori- 
leanu“ din Brașov, al cărui coman
dant este pilotul ing. Nicolae Con- 
țu, s-au sărbătorit, de curind, 40

de ani de la organizarea aviației 
sportive la Sînpetru. Cu acest pri
lej, a fost organizată o demon
strație aviatică deosebit de reușită 
și au fost conferite Diplome de 
onoare unor veterani ai sportului 
aviatic, precum și unor sportivi cu 
merite deosebite.

• Planoriștii au cucerit, în ulti
mii ani, 224 de insigne internațio
nale „C“ de argint, 24 insigne 
„C“ de aur, dintre care 11 cu un 
diamant, 4 cu două diamante, și 
3 cu trei diamante.

• Tn zborul cu motor au fost 
stabilite, din 1957 încoace, 13 re
corduri mondiale : 12 recorduri de 
zbor pe parcurs recunoscut, clasa 
Cld, realizate de Constantin Mano- 
lachc, Ștefan Calotă. Constantin 
Onciu și Simion Oțoiu și un re
cord de distanță in circuit închis 
— 4.462,8 km, stabilit de OctaviaiR 
Băcanu și Vladimir Viscun. Toate 
au fost realizate pe aparate ro
mânești.

In penultima etapă a turului 
campionatelor divizionare de tenis 
de masă s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

Echipe fete : Metalurgistul Cu
gir — C. S. Arad I 0—9, Metalur
gistul Cugir — C. S. Arad II 2—7, 
Voința București — 
București 2—7.

f __
CLASAMENT

București 2— 15, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Craiova 2 — 
15, Constructorul Hunedoara — Lo
comotiva București 12—5, Comerțul 
Tg. Mureș — C.S.M. Iași

CLASAMENT

10—7.

Progresul

Mihai BÎRĂ

Astăzi, la Snagov

DEMONSTRAȚII DE ZBOR

• Parașutiștii sportivi au cu
cerit, în ultimii ani, 58 de insig
ne internaționale de aur, dintre 
care 23 cu două diamante și 5 cu 
trei diamante (Gh. Iancu, Ion Ro
șu, Ion Mihai, Ion Negroiu, Ilie 
Neagu). Au fost realizate 216 re
corduri republicane individuale și 
în grup, pe timp de zi și de noap
te, de la diferite înălțimi, și 13 
recorduri mondiale, dintre care 
două recorduri mondiale absolute.

Grupaj realizat de V. T. MUREȘ

1. C. S. Arad H
2. C. S. Arad I
3. Spartac București
4. Progresul Buc.
5. Gloria Buzău 

C.S.M. Cluj-Napoca 
Voința București 
Metalurgistul Cuglr

6.
7.
8.

0 44—10
2 38—16
2 27—27
1 31—14
5 28—35
3 24—30
5 18—36
6 6—48

1. Universitatea Cv.
2. Progresul București
3. C.S.M. Cluj-Napoca 

Voința București 
Gloria Buzău 
Politehnica Buc. 
Constr. Hunedoara 
C.S.M. Iași

4.
5.
«.
7.
8.
9. Comerțul Tg. M.

10. Locomotiva Buc.

115—21
107—29

82— 54
83— 60
68—68
58—61
40—96
39— 80
40— 79
21—98

16
16
13
12
12
10
10

9
S
7

loc me-

„CUPA DINAMO"
LA CANOTAJ

Echipe băieți : Voința București 
— Universitatea Craiova 2—15, 
Voința București — Progresul

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE NAVOMODELE

A FOST AMÎNAT
Campionatul republican de na- 

vomodele, programat initial pentru 
zilele de 18—22 iunie la București, 
se va desfășura la Petroșani, in 
zilele de 6—10 august. Evenimen
tul va coincide cu sărbătorirea Zi
lei minerului.

Azi și miine vor 
ciurile ultimei etape 
a campionatelor, 
derbyurile Progresul 
Craiova (m) și Progresul Buc. — 
C.S. Arad II (I). Programul este 
următorul, simbătă : Progresul 
București — C. S. Arad I 
(feminin), Locomotiva București — 
Comerțul Tg. Mureș, Politehnica 
București — C.S.M. Iași, ambele 
partide sînt masculine. Duminică : 
fete : Progresul București — C.S. 
Arad II, C.S.M. Cluj-Napoca — 
Voința București, Metalurgistul 
Cugir — Spartac București, băieți : 
C.S.M. Cluj-Napoca — Voința 
București, Progresul București — 
Universitatea Craiova, Locomotiva 
București — C.S.M. Iași, Politehni
ca București — Comerțul Tg. Mu
reș, Constructorul Hunedoara — 
Gloria Buzău. Programul meciuri
lor din Capitală este publicat la 
rubrica „Unde mergem ?“

avea
a primei părți 
distingindu-se 
Buc. — Univ.

Apele Snagovulul vor găzdui astăzi 
de dimineață cea de a doua parte 
a tradiționalei competiții de canotaj 
dotată cu „Cupa Dinamo-. Deși la 
starturile întrecerilor nu slnt prezențl 
componențli loturilor reprezentative 
(aflațl la „Regata Grllnau"), „Cupa 
Dinamo“ se anunță interesantă, prin
tre concurent! flgurînd multe nume 
cunoscute de schiflști șt schitiste 
de la Steaua, Dinamo, CNU și Vo
ința. întrecerile debutează la ora 8.•

Șl PARAȘUTISM, LA CLINCENI
Cu prilejul Zilei aviației, pe aero

dromul Aeroclubului „Aurel Vlaicu“, 
de la Clinceni, va avea loc miine, 
începînd de la ora 10, un amplu pro
gram de demonstrații sportive aero
nautice. Deosebit de atractive vor fi 
zborurile acrobatice în formație, 
executate la bordul planoarelor, pilo
tate de către sportivi ca : ing. Mircea 
Finescu, ing. Emil Iiiescu, Mihai Bîn- 
dea, Nicolae Mihăiță, înalta acroba
ție executată cu avioanele șl vînă- 
toarea de balonașe, în cadrul căro
ra vor evolua Ștefan Calotă, Mibai 
lonescu, Ion Trucmel și alții, pre
cum și salturile în masă ale para- 
șutiștilor, cu participarea unor spor
tivi de valoare : Ion Roșu, Ionel 
Iordănescu, Florica Uță și alții.

„CUPA
INSTITUTULUI

DE CONSTRUCȚII4
LA TENIS

De luni, la Constanța,
FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET

Pe terenurile Parcului pionieri
lor și ale Școlii sportive nr. 1 din 
Constanța, începe, de luni, ediția 
a 8-a a Festivalului național pio
nieresc de minibaschet. După da
tele sosite la comisia de organi
zare a acestei sărbători a celor mai 
tineri baschetbaliști, este de aș
teptat să participe aproape 1000 
de copii între 8 și 12 ani, așa cum

NELU 
notele 
Grecu

fac bine nimănui, este preferabil ca fot
baliștii noștri sâ ne scutească de ele, 
fiind atenți nu numai la minutul 89, ci 
șl la celelalte... 89 de minute ale fie
cărui Joc.

gimnastica, Dan 
cei doi reprezen- 
obținut, la inele, 

argint :

I QUINTUS. PLOIEȘTI. La campio- 
europen® de 

și Mihal Borș, 
tanți ai Români®!, au 
medaliile de aur șl

II admirăm 
Acum, pe ei 
Și regretăm 
Că n-au fost... trei I

CLAUDIA DINULESCU, IAȘI. Voi troni- 
mite antrenorilor echipei noastre națio- 
Bale de fotbal frumoasa dv. scrisoare de

încurajare, pentru a fi citită jucătorilor, 
cu prilejul primei reuniuni a lotului. Dv. 

referiți la alt minut 89, cel de la 
Bratislava, _ de acum trei ani, cînd am 
trăit amărăciunea golului înscris de Ve- 

pentru ca în următoarele meciuri, 
-!upta cu ’’ maI nnultâ ambiție, 

fotbaliștii noștri să obțină calificarea în 
același Campionat al Europei. Deci — 
>e poate I Dar, fiindcă marile emoții nu

ȘTEFAN VlTINGER, ZALĂU. Chiar dacă 
ați fi unul contra zece, nu vă lăsați. 
De altfel, mă grăbesc să sar și eu în 
ajutorul dv., precizînd că, de la prima 
ei apariție pe scena Diviziei A la fot
bal și pină astăzi, Dinamo n-a cunoscut 
emoțiile retrogradării și cu atit mai pu
țin a trăit acest moment. In aproape 
toate edițiile, dinamoviștîi au fost în 
lupta pentru titlu, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe.

VANELUTA RAUTĂ, COMUNA CETĂ
ȚENI. Din fiecare grupă a C.E. la fot
bal, ,,merge" mai departe numai prima 
clasată.

SIMON GABRIEL. ROMAN. Dimensiu
nile unui teren de handbal î Lungimea: 
intre 38—44 de metri, iar lățimea ; intre

văzut

handbol are 
lățimea de 3 

cîte goluri 
Mai ales cînd trage Bir-

metri. Poarta 
înălțimea de 2 metri 
metri. Și totuși, ați 
încap in ea. 
talan I

ADRIAN PÎRVAN, SEGARCEA. Dumitra- 
che, chiar dacă nu este mereu titular, 
face parte din efectivul echipei Dinamo 
și credem că ne va oferi încă 
evoluții bune. Jucătorul cu același 
de la Gloria Buzău, este alt... 
trache.

multe 
nume 

Duml-

Ing. DAN PRECUP, BUCUREȘTI, 
reflecții estivale: r „Am pierdut 
— spunea poloistul — deoarece 
era prea... ud*. • Pe cînd „noul vai* 
și in notația noastră? • „Echipa noastră 
de polo — raportează antrenorul X — 
merge din victorie in victorie a adver
sarului, astfel că la sfîrșitul campiona
tului vom promova din Divizia A în Di
vizia... B".

Cîteva 
meciul 
terenul

MIRCEA DUMITRESCU. BUCUREȘTI. 
Nu vă lipsește umorul, dar fiecare vers 
al epigramei trimise are un olt număr 
de silabe. Poate că viitoarele dv. epi
grame nu vor mal avea minusuri și... plu
suri în această direcție.

PETRE 
Corvinul 
ori în Divizia A. Prima ______ _ ___ _
ediția din anul 1954. Ea a reușit să pro
moveze din nou în „A", Fa terminarea 
ediției 1959-1960, dar, ca și prima oară, 
n-a rezistat decit un an. Printre perfor
manțele remarcabile, de-atunci, ale hu- 
nedorenilor, trebuie să amintim de un 
1—1 cu Dinamo. Bineînțeles, la Hune
doara.

PACURARU, 
Hunedoara a

CLUJ-NAPOCA. 
jucat de doua 
participare : la

ilustrații : N. CLAUDiU

s-a petrecut, de altfel, și la ul
timele trei ediții ale Festivalului, 
desfășurate în București, la Su
ceava și la Bacău. Menționînd că, 
pe lingă întrecerea sportivă pro- 
priu-zisă (meciuri de minibaschet 
și dispute pentru „Coșul de aur“), 
vor avea loc și concursuri de de
sen, poezie și cor, nu facem alt
ceva decit să subliniem aspectul 
complex — sportiv și cultural-edu- 
cativ — al Festivalului. în plus, 
un element de mare importanță 
pentru viitorul baschetului nostru 
de performanță : în clasamentul 
general, un punctaj substanțial va 
fi acordat echipelor care vor pre
zenta elemente cu talie înaltă. 
Deci, pentru federația de specia
litate, pentru școlile sportive și 
pentru secțiile de baschet ale clu
burilor și asociațiilor sportive, un 
excelent prilej de a selecționa pe 
cei mai dotați în taberele de pre
gătire ce vor fi organizate in tim
pul vacanței de vară.

Festivalul național pionieresc de 
minibaschet se va încheia joi* cînd 
vor fi decernate cupe, medalii, di
plome și vor fi acordate premii, 
în materiale și echipament sportiv.

Pe terenurile din vecinătatea pati
noarului artificial „23 August- au 
început întrecerile de tenis dotate 
cu „Cupa Institutului de Construc
ții". Iau parte sportivi de la clubu
rile din Capitala și din țara, seniori 
și juniori. In primul tur al concursu
lui feminin, tînăra dinamovislâ, în 
vîrstă de 12 ani, Marilcna Totoran a 
învins-o în trei seturi (7—5, 5—7,
6—4) pe reprezentanta clubului Pro
gresul, Cristina Mureșan.

Rezultate din sferturi de finală, 
senioare : Valeria Balaj (Steaua) — 
Gabriela S?dko (Dinamo) 6—3, 6—3; 
Florica Butoi — Elena Cotuna (am- 

~ “ 6—2, 6—1;
— Adriana 
Construcții) 
(Steaua) — 

MVMSG» 1VUVOVU țvmautvf 6~2, 6~~ 2 ;
seniori (sferturi) : C. Popovici (Stea
ua) — C. Dumitrescu (Jiul Petro
șani) 6—1, 6—2; M. Rusu (Steaua) 
— I. Russen (Progresul) 6—4, 7—6 ; 
B. Almăjan (Dinamo) — R. Bâdin v 
(Dinamo) 3—6, 6—2, 6—1; Gli. Boa- 
ghe (C.S.U. Construcții) — D. Ne
meș (Steaua) 4—6, 6—1, 6—1.

Juniori (sferturi) : V. Tomeseu 
(Steaua) — S. Zaharia (Dinamo) 6—2,
6— 3; V. Dumbravă (Steaua) — V. 
Dabija (Tenis-club București) 6—3,
7— 6.

întrecerile continuă, azi și miine, 
începînd de la ora 8.30 pe terenurile 
„23 August’*.

bele, C.S.U. Construcții) 
Elena Popescu (Dinamo) 
Karaiosifogiu (C.S.U. 
6—4, 6—0; Elena Trifti 
Doina lonescu (Dlnamo)

★

în localitatea Nyiregyhaza (R. P. 
Ungara) s-a disputat un turneu in
ternațional de tenis pentru juniori 
la care au participat și sportivi din 
lotul nostru reprezentativ clasîndu-se 
pe locuri fruntașe. Rezultate din fi
nale : Băieți (cat. 15 ani) : FI. Se- 
gărceanu — G. Sarreti 6—2, 5—6,
6—1 ; cat. 18 ani : F. Csepay — 
S. Zancu 6—3, 6—3. Fete (cat. 18 
ani) : Lucia Romanov *— Maria Ro
manov 6—3, 7—5.

VESTI DIN MOTOCICLISM, KARTING SI AUTOMOBILISM
• Duminică 15 iunie se inaugu

rează campionatul republican de 
viteză pe circuit la motociclism. 
Prima etapă are loc la Reșița, 
urmînd ca cea de a Il-a etapă să 
se desfășoare o săptămină mai 
tîrziu (22 iunie) la București.

O veste bună pentru iubitorii 
curselor de dirt-track : in răstimp 
de cinci zile în trei orașe ale ță
rii se vor organiza concursuri in
ternaționale de dirt-track. La Sibiu 
(18 iunie), București (19 iunie) și 
Brăila (22 iunie).

• Etapa a doua 
tului republican de 
în județul Ialomița 
— astăzi și miine. 
lendarui stabilit inițial 
venit unele schimbări, 
datele cînd vor avea loc celelalte

a campionatu- 
kariing are loc 
— Ia Slobozia 
întrucît in ca- 

au inter- 
publicâm

etape ale campionatului : 23—27 
iulie, la Cluj-Napoca, etapa a 
IlI-a ; 6—7 septembrie, la Brașov, 
etapa a IV-a ; 4—5 octombrie, la 
București, etapa a V-a.

• După rezolvarea unei contes
tații privind întrecerea din cadrul 
campionatului republican de viteză 
în coastă la automobilism desfă
șurat la Sinaia, grupa I, clasa na
țională Dacia 1300 (două autotu
risme fuseseră modificate, lucru 
nepermis de regulament) clasa
mentul grupei arată astfel : 1. Vir
gil Balaș (Voința Timișoara), 2. 
Ion Drăgoi, 3. Mircea Popescu 
(ambii Universitatea Brașov). Pe 
echipe : 1. 1.0.15. Balș. 2. Universi
tatea Brașov I, 3. Voința Timi
șoara etc.
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PRACTICĂ DE PRODUCȚIE,
PERFECȚIONARE SPORTIVĂ, 

ODIHNĂ Șl RECREARE
M

ijlocul lunii iunie este marcat, ca de obicei, 
de startul in marea recreație a vacanței ti
neretului studios. Pentru o perioadă de apro
ximativ trei luni, sutele de mii de copii ți 
tineri din patria noastră vor fi beneficiarii 
unei meritate etape de odihnă.

Pentru mulți elevi ți studenți, o parte a vacanței mari 
va fi petrecută în tabere de instruire sportivă. Este 
vorba de tinerii care activează în diferite secții ale

SALOPETELE
Vacanta va însemna, pentru toți 

tinerii, elevi sau studenți, ca și în 
anii precedenti, nu numai un 
prilej de destindere, ci și de par
ticipare activă la activitățile pro
ductive, ei integrîndu-se, astfel, 
mai puternic, 
formîndu-se și călindu-se 
de harnicii 
operatori.

Sute de 
în fabrici, 
du-și cunoștințele 
exemplu, după 
Comitetul ' 
din școlile brașovene vor partici
pa la lucrări de indiguire a rîului 
Olt și la împădurirea unor mari 
suprafețe in zona Făgăraș, la con
struirea internatului Grupului șco
lar de chimie din Codlea și a 
unor cămine pentru tineret, la rea
lizarea Satului de vacanță in car
tierul „Noua“

Asemenea 
realizarea de 
pentru 
stituie 
gen da 
toate 
precise 
ne spunea Gheorghe Pantelimon, 
președintele Consiliului județean 
Vilcea al Organizației pionierilor : 
„Se manifestă un deosebit interes 
pentru asigurarea unui cadru pro
pice participării directe a tineretu
lui Ia activitatea de producție, de 
a avea posibilitatea ca, în paralel 
cu petrecerea in mod util a timpu
lui liber, să-și desăvîrșească cunoș
tințele acumulate în timpul anului 
școlar. In acest sens, în județul 
nostru se organizează la Voineasa 
o tabără, care va găzdui peste 500 
de elevi, destinată președinților co
operativelor agricole și fermelor 
școlare, pionierilor și școlarilor din 
cercurile agrobiologicc. agricultu
ră, sericicultură și micii tractoriști".

Exemple asemănătoare pot fi în- 
tilnite și la Suceava, Bistrița-Nâ- 
săud, Vrancea, Bacău, Arad. Har
ghita, Constanța, ca să amintim 
doar cîtcva dintre județele de un
de ne-au sosit în aceste zile vești 
la redacție.

Firește, nu numai elevii vor fi 
angajați pe frontul muncii, ci și 
zecile de mii de studenți. din toate 
centrele universitare. I.a București. 
Iași, Clui-Napoca. Timișoara, Ga
lati sau Craiova, s-au făcut intense 
preparative pentru ca practica de 
vară să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, pentru ca aportul 
tinerilor să fie cit mai consistent. 
După cum ne spunea tov. Ion

integrîndu-se,
în procesul muncii, 

alături 
muncitori și țărani co

mii de elevi vor lucra 
pe ogoare, desăvîrșin- 

teoretice. Spre 
cum ne informa 

județean U.T.C., elevii

din Brașov ș.a. 
preocupări pentru 

tabere ale pregătirii 
și prin muncă, con- 
de referință pe a-

muncă 
puncte 
de lucru a organelor din 
județele,
in acest sens. După cum

care au atribuții

DE LA
Tineretului stu

dios din institute și 
facultăți, celor evi- 
(ii'i'iiați în activiia- 
tea sportivă sau în 
alte activități cu ca
racter obștesc le 
sînt rezervate peste 
10 000 de locuri în 
cîteva tabere de tra
diție, la munte sau 
la mare.

La Izvorul Mure
șului (județul Har
ghita) vor face po
pas, începînd cu da
ta de 19 iulie și pînă 
la 8 septembrie, a- 
proape 2 500 de stu
dent! și studente. 
Caracterul activi
tății din această ta
bără este în princi
pal de instruire pe 
tărîm sportiv și cul
tural-artistic.

Pe frumoasa Vale

cluburi spor-unor școli sportive, licee cu program 
tive universitare. Orele de instruire, 
gur, într-un regim diferit de cel obișnuit, alternind cu 
o suită de activități cultural-educative, vor completa 
bagajul cunoștințelor participanților.

Tot in vacanța de vară, tineretul va fi prezent la

sau
desfășurate, desi-

Tot în vacanța de vară, tineretul va fi prezent la 
diverse acțiuni pe șantiere de muncă patriotică, un alt 
prilej binevenit de 
în ore

ALBASTRE
Șorcaru, președintele C.J.E.F.S. 
Iași, „Studenții de la facultățile 
ieșene vor fi angrenați plenar în 
activitățile de producție. Astfel, 
cei de la Institutul Agronomic vor 
fi prezenți la fermele Adamaehi, 
Evereni și la Stațiunea experimen
tală Iași, cei de la Universitate 
vor lucra la mari întreprinderi — 
Tehnoton, Țesătura, Trustul 
construcții —, politehnicienii 
contracte de cercetare pe care 
vor realiza împreună cu cadrele 
didactice în întreprinderile ieșe
ne, iar cei de la Hidrotehnică vor 
munci pe Șantierul tineretului de 
la Rozmirești". Și exemplele 
continua.

Se cere tuturor elevilor și 
dențil-or, printre care se află și 
meroși sportivi, să muncească 
așa fel incit să-i situeze printre 
cei dinții, pentru a îndeplini și 
în acest fel una din sarcinile ce 
le revin, așa după cum a subliniat 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
in Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, de a avea 
„o ținută demnă și responsabilă în 
societate, cu un înalt nivel cetă
țenesc, participant activ, conștient, 
la lupta și eforturile întregului po
por pentru construirea socialismu
lui și comunismului în România".

de 
au 
le

pot

stu- 
nu- 

în

Emanuel FANTANEANU

speciale ți
a nu uita mișcarea, exercițiul fizic, 
după programe ce vor fi stabilite

de organizatori.
O atenție cu totul deosebită va trebui acordată in 

acest an practicii de producție pe care foarte mulți ti
neri, elevi sau studenți, o vor face în diferite domenii 
de activitate.

lată, deci, numeroase modalități de a face nu numai 
plăcută ci și utilă apropiata vacanță de vară, care în
cepe astăzi, după ultima oră de curs. O parte din aceste 
acțiuni vi le prezentăm in pagina de față.

„TABERELE MĂIESTRIE!"

PENTRU 3000 DE ELEVI
Vacanța de vară oferă elevilor 

din școlile sportive și din liceele 
cu profil de educație fizică prilejul 
de a continua 
cadrul unor 
organizate sub 
Educației și 
concursul organelor și organizații
lor sportive. în vara acestui an 
vor ființa peste 20 de tabere șco
lare de instruire sportivă care vor 
cuprinde aproximativ 3 000 de elevi 
și eleve.

Atleții și atletele vor fi găzduiți 
(între 16.VI și 12.IX, în cuprinsul 
a 5 serii) la Snagov, în tabăra spe
cială a M.E.I. Tot pentru ei se 
preconizează încă două tabere de 
pregătire.

Gimnaștii de la „sportivă" se 
vor afla in tabără. în aceeași pe
rioadă (25.VIII—10.IX), dar în lo
calități diferite: fetele la Sibiu, 
iar băieții la Tg. Mureș. La Or
șova vor poposi canotorii (6.VII — 
8.VIII).

Pentru jucătorii de tenis 
masă a fost aleasă tabăra de la 
Rm. Vilcea (10—27.VII). în timp ce 
înotătorii se vor pregăti la Bucu
rești (21.VII—3.VIII).

în alte discipline sportive indi
viduale, dar din sfera atleticii 

taberele au fost stabilite 
cum urmează : la Deva

perfecționarea în 
tabere centralizate, 
egida Ministerului 
Învățămîntului, cu

de

grele, 
după

o

(14—31.VII) elevii specializați în 
lupte libere, la Paring, la baza 
I.E.F.S. (26.VII—13.VIII) practican- 
ții judoului și ai luptelor clasice 
(14—31.VIII). Brașovul va fi gazda 
elevilor halterofili, iar Brăila, celor 
care s-au dedicat boxului. Ambe
le tabere au aceeași perioadă de 
desfășurare : 14—31.VIII.

In cazul jocurilor sportive sînt 
de reținut în primul rînd cele două 
tabere rezervate micilor fotbaliști, 
una la Mediaș (8—25.VII), unde se 
va desfășura și o competiție-crite- 
riu și alta la Turda (1—18.VIII). 
Pentru baschetbaliști au fost alese 
municipiile Arad (15.VII—1.VIII) — 
tabără de fete și Sibiu (4—21.VIII), 
o tabără pentru băieți. Handba- 
liștii vor face popas pe valea Ol
tului, la Drăgășani, între 12—29.VII, 
iar handbalistele la Sf. Gheorghe 
(1—18.VII). în fine, două localități 
care rețin atenția voleibaliștilor : 
Toplița, în cazul fetelor, și Orașul 
Dr. Petru Groza, pentru băieți. Pe
rioada de pregătire are aceleași 
date : 20.VII—7.VIII.

De menționat că pe Litoral. în 
stațiunea 2 Mai (Mangalia Sud) 
vor fi prezenți între 17.VI și 13.IX, 
elevi sportivi de la toate discipli
nele.

T. STAMA

SPORT-TEHNICA-PROFESIE
Pentru numeroși elevi din licee 

școli tehnice, zilele 
oferi prilejul unei 
sportive, aplicative și tehnice, 
fășurată în taberele specializate, or
ganizate de C.C. al U.T.C., avind co
laborarea federațiilor de resort din 
cadrul C.N.E.F.S. și a altor factori 
cu atribuții în mișcarea sportivă.

Startul in această acțiune, in care 
vor fl cuprinși mii de tineri din în
treaga țară se va da la 16 iunie, 
etnd își vor deschide porțile taberele 
cu profil aviatic. La București (aero
dromul sportiv Clinceni), Brașov, 
Cluj-Napoca. Iași. Baia Mare. Pi
tești, Ploiești, Galați și Buzău, in 
aerocluburi și secții de aviație, s-au 
făcut ample pregătiri — avioane, 
planoare, parașute, bază tehnică de 
antrenament la sol — pentru ca ti
nerii aspiranți la brevetul de pilot 
sau parașutist să-și poată însuși cit 
mai bine tainele acestui sport al cu
rajului. De notat că, pe lingă pregă-

<le vacantă vor 
ample activități 

des-

IZVORUL MUREȘULUI

tir ea de specialitate, un loc de sea
mă îl va ocupa procesul de educare 
a tineretului in spiritul patriotismu
lui și al dragostei de muncă. în _ 
cest sens Secția sport-turism și 
de pregătire a tineretului pentru 
pdrarea patriei din cadrul C.C. 
U.T.C. a întocmit 
gram.

Nu mai puțin bogată și interesantă 
va fi activitatea și în celelalte ta
bere tehnico-a plicative pe profile, 
unde tinerii in uniforme albastre, bă
ieți și fete, vor petrece zile de neui
tat. Ei vor primi aici cunoștințe de 
mare utilitate în viitoarele profesii 
tehnice spre care își îndreaptă pașii, 
împletite cu forme atractive și acce
sibile.

Astfel, pentru iubitorii radioteh- 
nicii vor funcționa, între 1 iulie și 1 
august (serii de cite zece zile), tabere 
de transmisiuni, la Grupul școlar pe
trochimic Cîmpina, Liceul industrial 
de construcții Iași și Liceul agricol 
Lugoj ; amatorii tehnicii motoarelor 
își vor petrece o parte din vacanță 
în taberele de auto-moto-karting, de 
la Grupul școlar Motru, Liceul agri
col Trifești (Roman), Liceul mecanic

Colibași, Grupul școlar petrol Tir-

a -
a- 
al 

un judicios pro-

goviște ; vor funcționa, de asemenea, 
tabere de orientare turistică, tir și 
judo la Liceul agricol Livada (Satu 
Mare), Timișul de Sus și Liceul 
teoretic Gurahonț.

De un larg interes se vor bucura 
o seamă de mari acțiuni sportive la 
care vor fi angrenați elevii liceelor 
și ai școlilor tehnice. Este vorba, in 
primul rind, de „Cupa Congresului 
al X-lea al U.T.C.", cu etapă de ma
să și finală, de Motoștafeta organi
zată in cinstea celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C. și a celei de a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R., de Pen
tatlonul atletic școlar, cu finală la 
Tulcea, în zilele de 19—20 iunie și de 
„Cupa Scînteii tineretului" la tenis 
de cîmp, cu finală la Costinești (11— 
13 iulie).

Pentru a asigura, în continuare, 
dezvoltarea activității sportive in li
cee si școli profesionale, C.C. al 
U.T.C. va organiza, pe timpul vacan
ței, tabere de instruire cu partici
parea președinților de asociații spor
tive din aceste unități de învățămînt, 
la Constanța și Gurghiu (Mureș).

V. TONCEANU

LA COSTINEȘTI
a Prahovei vor fi
ința alte trei tabere 
de odihnă studen
țești, începînd cu 
data de 8 august, la 
Bușteni, Piriul Rece 
și Brașov.

în fine, 
ral, în 
Costinești, 
larg dimensionată și 
mai bine înzestrată 
cu spații pentru re
creare și sport, vor 
fi prezenți aproape 
7 500 de studenți și 
studente (prima se
rie se va... întîlni 
cu marea la 19 iu
lie, într-o tabără, de 
asemenea, de odih
nă, dar în care e-

pe Lito- 
stațiunea 
tot mai

fixercițiul fizic va 
nelipsit. După cum 
ne asigură organiza
torii, începînd de la 
ora 6, cînd partici- 
panții vor lua parte 
la gimnastica de în
viorare și pînă la 
ora stingerii...

Uniunea Asociați
ilor Studenților Co
muniști din Româ
nia ne asigură că 
peste tot s-au luat 
măsuri corespunză
toare pentru reuși
ta multiplelor acti
vități sportive și cul- 
tural-artistice, 
aceste tabere.

p.

din

I.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

TRASEE...
87 de tabere cent, cue Qliute 

în decor montan sau pe litorol 
vor găzdui în această vacanță 
peste 200 000 de elevi. Acestora 
li se vor adăuga alte zeci de mii 
care vor participa la marile ac
țiuni ale vacanței *75 sau vor fi 
prezenți in taberele județene.

A in acest an, peste 200.000 de 
preșcolari, pionieri, elevi și stu
denți vor beneficia de condițiile 
oferite de salba de tabere a li
toralului: Năvodari, Costinești,
2 Mai — cifră aproape eqală cu 
aceea a populației municipiului 
Ploiești I Excursiile și drumețiile 
la obiective de interes istoric, con
cursurile de orientare turistică, 
întrecerile în cadrul „Spartachia- 
dei taberei" la atletism, volei, 
handbal, baschet, înot, vor con
stitui doar cîteva din punctele de 
atracție. Nu este lipsit de inte- 

precizăm că aceste corn- 
oferă și un excelent pri- 
a trece normele din ca- 
complexului po..sportiv 

și sănătate".
Cozia, Păușa, Lotru, in 

Vilcea, vor funcț.ona ta-

res să 
petiții 
lej de 
drul 
,,Sport
• i-a

județul 
bere in care vor veni pe..a 4 000 
de elevi din 10 județe. Mai adău
găm că a intrat în tradiția șco
larilor 
„Cupa Cireșarii", 
comuna 21. _____
tați colegi din județele Argeș și 
Oit. De asemenea, printre acțiu
nile ce rețin atenția se află și 
concursul de orientare turistică 
„Roza Coziae", ce va oduce pe 
potecile muntelui Cozia peste 200 
de sportivi.

A Pionierii din județul Arad 
vor avea la dispoziție, printre al
tele, taberele de la Dezna, Pău- 
liș, Odvoș și Căsoaia care vor 
qăzdui peste 3 000 de oaspeți. 
Printre acțiunile proqramate se 
înscriu și competițiile de tenis de 
masă, fotbal, tenis de cîmp pre
cum și un concurs de orientare 
turistică la Padeș.
• Peste 10 000 de elevi vor I 

parte la activitățile organizate în 
taberele județului Hunedoara, la 
Orâștie, Brad, Uricani, Hațeg, 
Sarmizegetusa, Geoagiu, CosteMi 
și la peste 60 de excursii De 
asemenea, 36 de echipaje vor 
marca sau remarca, in c^^rul ac
țiunii „Asaltul Carpatilor”, peste 
457 km de poteci în masivele Pa- 
rinq, Retezat și Vulcan.
• In afara taberei de la Al- 

bănași, care va primi în cele 
șase serii aproape 3 000 de ti
neri, în județul Buzău vor mai 
funcționa tabere la Gura Mill 
Monteoru, Siriu-Bâi, unde accen
tul se va pune pe învățarea îno
tului.

• Bucșoaia si Gura Humorului,
plus alte 9 tabere. 
Vatra “ 
lunq, 
celor peste 10 000 de eonii 
toate județele, ce vor veni să-si 
petreacă o parte din vacanță 
plaiuri sucevene. De notat, că 
același număr de elevi suceveni 
vor fi oaspeți ai taberelor din 
r’te zone. To*a«4at* -- - -
de tineri vor lua parte la excur
sii, între 5 și 7 zile, organizate 
pe diferite trasee.

vîlceni participarea la 
organizată in 

Dănicei, avind ca invi

lua J 
in ''

la Suceava, 
Dornei, Fflticen», Cimou- 

Solca s.a. vor fi deschise

NUMEROASE COMPETIȚII PENTRU PIONIERI
Dintr-o primă grupă de activități sportive de vacanță ale pi

onierilor, face parte, în principal acțiunea intitulată „Marșul 
Victoriei". Startul în etapa de masă, pe 20.VI. Apoi, de la 
6.VII, o etapă republicană în cadrul a 3 tabere fixate la Tul- 
nici (Vrancea), Pâuliș-Padiș (Arad) și Voineasa (Vilcea).

Acțiunea de marcare și refacere a traseelor turistice «Asal
tul Carpaților" se va declanșa oficial in ziua de 23.VI și se 
va încheia în ajunul noului an școlar. Este o inițiativă de an
vergură care va antrena toate unitățile de pionieri din țara 
noastră.

Micii iubitori al cicloturismului, care vor lua parte la «Floa
rea prieteniei", vor parcurge, anul acesta, două trasee de o 
mare frumusețe. Primul va porni din Suceava, iar al doilea 
din Cărei. Ambele vor avea același punct final, București. Ac
țiunea se va desfășura intre 11 și 23.VIII.

★

sportive», agenda pionierilor cuprin- 
discipline foarte îndrăgite. Reținem: 

de minibaschet — Constanța (16—20.

inainte I" — etapa de maso pind 
(26-31 .VIII).

• Competiția de tenis «Tot
ia 1.VIII ; finala la București ,— . ...........
• „Cupa speranțelor" la tenis de masă — etapa pe locali

tăți și județ pînă la 10 august ; finala (numai pentru categ. 
11—14 ani) la Galați (ultima decadă a lunii august).
• „Cupa speranțelor" la minifotbal — etapa de localitate 

și județ pînă la 10.VIII ; finala la Constanța (28.VII| — 8.TX)-
• „Cupa Caselor de pionieri" la tenis — etapa de rwisă 

pe toată perioada vacanței ; finala (pe bază de invitații) la 
Vaslui (1-5.IX).

ta capitolul -«competiții 
de numeroase întreceri la
• Festivalul pionieresc

VI).
q „Cupa speranțelor" la oină — etapa județeană pînă la 

25.VH, finala la Piatra Neamț (9-10.VIII).

In BucegI, la Plaiul Foii, doAa 1-14.VII, 400 de pionieri din 

întreaga țara vor fi oaspeții unei tabere în corturi,, cu profil 
de instruire și de pregătire pentru apărarea patriei.

Caracteristic «marii recreații’ a anului 1975 vor fi și «satelo 
de vacanță", care se vor organiza în aproape toate județele» 
cu predilecție în corturi, pe durate de la 7—14 zile.



COMPLEXITATEA ÎNTRECERILOR

INTERNE Șl INTERNAȚIONALE

RIDICĂ O ÎNTREBARE:

CUM VA ARATA CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL DE TOAMNĂ?

Alcătuirea unui calendar compe
titions! intern Si internațional 
echilibrat, judicios nu este o ope
rațiune facilă, in condițiile actua
la, ale fotbalului nostru : o divizie 
națională cu 34 de etape anual, o 
competiție de amploare cum este 
„Cupa României", participarea la 
cupele europene intercluburi (cu 
termene fixe, obligatorii, stabilite 
de U.E.F.A.), susținerea meciurilor 
oficiale din Campionatul mondial, 
european si olimpic — ale căror 
termene depind și de forurile or
ganizatoare și de partenerii de 
Întrecere —competiții de la care nu 
ne putem abține de a participa 
fără a periclita „ținerea pasului" 
cu fotbalul mondial, susținerea 
unor meciuri amicale inlerțări, fi
rești pentru orice fotbal care do
rește să întrețină relațiile normale 
(n contextul internațional etc., etc.

Nu mai amintim aici de cerin
țele logice ale unor cluburi de 
a-și contracta (și a găsi termene, 
deci 1) turnee proprii sau intîlniri 
bilaterale, de jocurile de verificare 
Ale loturilor naționale ș.a.

în plus, toate aceste aspecte 
trebuie legate si de condițiile 
climatice locale, concrete, de la 
noi, cum ar fi incertitudinea pro
gramărilor în decembrie, scoaterea 
din discuție a lunilor ianuarie și 
februarie pentru cea mai mare 
parte a țării, existenta instalațiilor 
de nocturnă în numai două orașe 
din tară, situații care reduc, din 
capul locului, întinderea ariei de 
programare la maximum 9 luni. 
Adăugind și necesitatea imperioasă 
(tn condițiile marilor solicitări ale 
fotbalului de performanță actual I) 
* unor perioade de odihnă, recu
perare și tratament, avem o ima
gine completă și complexă a difi
cultăților pe care le ridică alcătui
rea calendarului, în general, și a 
celui din sezonul acestei toamne, 
in special. Cu atît mai mult cu 
cit, după cum vom vedea, alcă
tuirea calendarului de toamnă 1975 
nu poate constitui o problemă se
parată, acest calendar trebuind să 
fie privii și structurat iu strinsă 
conexiune cu cel al sezoanelor 
eompetiționale 1976.

Care sînt elementele de la care 
se pornește ?

Sezonul actual se încheie în pen
ultima zi a lui iunie iar pentru 
finalistele „Cupei României" (for
mații care dau jucători lotului șl 
care s-ar putea să ne reprezinte, 
amîndouă, în cupele europene) 
abia la 6 iulie. Pregătirile pentru

campionatul viilor (a cărui primă 
etapă este prevăzută a se disputa 
mai devreme decit în alți ani, la 
10 august) vor trebui să înceapă 
la 14 iulie și cele mai multe echi
pe lc-au și programat în această 
zi. Deci, după acest greu sezon, 
pe care echipele îl încheie, după 
cum constatăm, cu un pronunțat 
grad de oboseală, jucătorii nu au 
decit maximum două săptămini de 
odihnă. Și aceasta, în condițiile în 
care — după unele precalcule — 
jucătorii lotului național vor avea 
de susținut in toamnă un număr 
de 36 de jocuri, ultimul fiind cel 
decisiv, cu Scoția, la Glasgow.

De unde vine perspectiva acestei 
mari încărcături ?

Campionatul Diviziei A are, în 
tur, 17 etape ; există, pentru echi
pele de club participante la cupele 
europene, perspectiva susținerii a 
4 sau — să sperăm — chiar 6 me
ciuri (cazul Cupei U.E.F.A.) ; în 
afara celor două meciuri cu Spania 
și Scoția din Campionatul Europei, 
vor trebui susținute de echipa 
națională (mizăm pe eliminarea 
Danemarcei) și alte două sau chiar 
trei meciuri, cu Franța și Olan
da, in preliminariile olimpice, de
oarece in primăvara lui ’76 terme
nele vor fi mai puține, calificările 
trebuind a fi încheiate, conform 
prevederilor F.I.F.A., înainte de 30 
aprilie ; echipa națională are de 
făcut față și unor obligații inter
naționale asumate anterior, pentru 
jocuri amicale ' (Turcia, U.R.S.S., 
Bulgaria) care vor servi și ca 
jocuri de verificare ale „tricolori
lor" pentru asaltul final din gru
pa C.E. ; trebuie susținut și me
ciul din Campionatul balcanic, cu 
Grecia, deja aminat o dată, la ce
rerea noastră ; loturile A și de 
tineret au nevoie de unele date 
pentru convocări-trialuri sau me
ciuri de pregătire, în condiții a- 
vantajoase, cu echipe de club 
străine, puternice (de exemplu, 
proiectul Juventus Torino, cam
pioana Italiei) etc.

ba toate acestea, trebuie să a- 
dăugâm că un bun calendar tre
buie să țină seama de necesitatea 
asigurării cursivității campionatu
lui, programarea etapelor sale la 
intervale corespunzătoare pentru a 
contribui la prezentarea jucătorilor 
selecționați in cea mai bună formă 
atunci cind se reunesc la loturi, 
evitarea încărcării calendarului in 
perioada participării celor 4—5 e- 
chipe dc club la competițiile eu
ropene. Să nu neglijăm, de ase

menea, nici problemele ridicate de 
asigurarea „schimbului de ștafetă", 
respectiv de calendarul echipelor 
de tineret sub 21 și sub 23 de ani, 
rezolvat bine — de la un timp — 
de către F.R.F. și care nu trebuie 
să abandoneze această orientare.

Dată fiind apropiata pauză de 
vară foarte scurtă, la care ne-am 
referit, și faptul că jucătorii echi
pei naționale vor fi în activitate 
pînă la 17 decembrie, se va pune 
din nou chestiunea odihnei jucăto
rilor, la iarnă. Sezonul de primă
vară 1976 ar trebui însă să încea
pă mult mai devreme decit în alțl 
ani, deoarece F.R.F. nu trebuie să 
excludă — cînd face calendarul de 
primăvară — posibilitatea califică
rii noastre în „sferturile" C.E. sau 
chiar în turneul final. De aseme
nea, trebuie avută în vedere și 
perspectiva unor calificări pentru 
etapele din primăvară ale cupelor 
europene intercluburi, ca să nu 
mai amintim că participarea — 
foarte posibilă, in mod normal — 
a echipei României la Jocurile 
Olimpice, în iulic-august 1976, ri
dică serioase probleme privind în
cheierea returului campionatului 
și fazele finale ale „Cupei Româ
niei".

Toate aceste lucruri obligă F.R.F. 
să privească alcătuirea calendaru
lui de toamnă în strinsă legătură 
cu cel din primăvară, ca un ca
lendar unic pentru întregul an 
competițional 1975—1976, dindu-i o 
structură adecvată nu numai obli
gațiilor de pură participare, de 
satisfacere materială, practică a 
cerințelor, ci și acelor obligații de 
reprezentare a fotbalului românesc 
la un nivel valoric corespunzător. 
In ultimii ani. federația noastră a 
avut unele bune realizări în do
meniul alcătuirii calendarelor, ceea 
ce ne îndreptățește să sperăm că 
și pentru perioada următoare ea 
va găsi soluțiile cele mai corecte, 
adoptînd — pe plan intern și in
ternațional — modalitățile cele 
mai adecvate de desfășurare și 
programare a întrecerilor, in așa 
fel incit competițiile naționale și 
cele de pe planul extern să se îm
bine armonios, să se completeze 
in folosul continuei dezvoltări a 
acestui sport.

Iată de ce așteptăm cu interes 
rezultatele activității comisiei spe
cial instituite de Biroul federal în 
acest scop și care va trebui să 
alcătuiască un calendar care să 
satisfacă optim cerințele mai sus 
enumerate.
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I
Ce credeți că l-a 
virful eficacității ?

dar 
seriozitatea.

pe 
săritură extraordinară, 

atitea și atrtea în

Pentru iubitorii de fotbal trecuți de prima tinerețe Titus 
Ozon nu mai are nevoie de prezentare. Pentru cei care au în
ceput să pătrundă nu de mult pe porțile stadioanelor, să spu
nem că Titus Ozon a fost un fel de Dobrln, ca îndemînare 
tehnică, fără să uităm, însă, că el este și astăzi golgeterul tu
turor fotbaliștilor români, cu 157 de goluri înscrise, fapt care 
reprezintă un plus destul de consistent față de înaintașul pi- 
teștean. Așadar, cu Titus Ozon, despre goluri și despre altele :

Rep. : Ce poate spune 
golgeterul diviziei noastre 
despre „gheata de aur" a 
lui Dudu Georgescu ?

T.O. : Ce-ar putea spune ? 
Că încearcă un sentiment de 
mîndrie și, dacă vreți, are sen
zația că împlinește, printr-un 
urmaș, un vechi vis personal... 
L-am văzut pe copilul Dudu 
acum 11—12 ani, în curtea 
Progresului, unde eram antre
nor la o promoție apropiată, 
cea cu Dumitriu IV și Năstase. 
Cu Dudu lucrau, dacă țin bine 
minte, Kluge și Gorgorin. Dudu 
era un băiat sfios, cum este 
și astăzi, de fapt. Chiar de la 
primul contact, am fost impre
sionat de detenta copilului. Și 
cînd spun impresionat, cred că 
spun puțin. Eram invidios 
această 
care rezolvă 
fotbal.

Rep. : 
adus in

T.O. : Detenta, desigur, 
în egală măsură, 
pe care o descoperi de la pri
ma vedere, cind vezi cum gîn- 
dește un joc, cum nu face iwai 
un rabat la efort, cum nu se 
consideră niciodată „vioara rn- 
tii" a echipei, deși, prin prisma 
celor 31 de goluri înscrise, este 
cu prisosință.

Detenta, calitatea lui fizică 
de bază, l-a ajutat foarte mult. 
Intr-o vreme în care apărările 
se aglomerează pînă la refuz, 
detenta este arma cea mai de 
preț. Am văzut la televizor un 
meci intre Anglia și Cipru, 5—0, 
disputat la Londra. (Este vor
ba, bineînțeles, despre rezuma
tul filmat.) Patru din cele cinci 
goluri ale englezilor au fost

marcate cu capul, de același 
jucător. El s-a înălțat deasupra 
ciprioților masați în careul mic 
ș: a marcat în mod firesc. Și 
asta o spune golgeterul Titus 
Ozon, care a înscris numai trei 
goluri cu capul, din cele 157 
care figurează în palmaresul 
său oficial.

Rep. : Ce părere 
despre situația actuală 
fotbalului nostru ?

încearcă să se 
vremea mea, i 
multe individualități, 
că cei de astăzi se 

mai bine decit 
mai ales

T.O. : 
curce. Pe 
mult mai 
Cred însă 
antrenează
ne-am antrenat noi, 
ca intensitate, ceea ce explică 
și unele rezultate mai bune de- 
cît cele pe care le-am obți
nut noi, văduviți fiind — e a- 
devărat — și de un foarte re
dus calendar competițional. Îmi 
aduc aminte că există o situa
ție în palmaresul nostru cînd 
între două jocuri internaționale 
a fost o pauză de un an 
jumătate.

Rep. : Ce părere ai 
faptul 
înscris 
zilio ?

T.O. : II admir pentru acea
stă nereușită de care ar ride 
doar cei care n-au călcat pe 
gazon. Gerd Miiller autor de 
autogol, este o foarte frumoasă 
probă în favoarea fotbalului 
modern, în favoarea jucătorului 
modem, devotat echipei atrt în 
atac cît și în apărare. Dacă 
„vîrful" nostru ar fi jucat la 
București, în ziua de 1 iunie, 
ca Gerd Muller, McQueen n-ar 
fi marcat în vecii vecilor.
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Pe teme de arbitraj

UNELE MODIFICĂM

ALE REGULAMENTULUI DE JOC
in ciuda numărului mare de propu

neri depuse în ultimii ani pe masa de 
lucru la .International Board", unele 
chiar de fond — restructurarea regulii 

ofsaid, mărirea spațiului porților, 
admiterea schimbărilor de jucători în 
Urnita celor 5 rezerve înscrise în foaia 
dă arbitraj etc. — forul legiuitor în 
materie de regulament a adoptat doar 
• mică parte din eie șl acestea de 
Importanță destul de minoră pentru an
samblul Jocului. Este Justificată seticen- 

I.B., fundamentata pe conservarea 
structurii tradiționale a jocului, pe difi
cultățile de difuzare, asimilare, inter
pretare ți aplicare a noilor reguli.

International Board m întrunește cu 
regularitate In fiecare an, discuta și o- 
doptâ sau respinge propuneri de modi- 
Scare a regulilor de joc. în ultima sa 
ședință. International Board a introdus 
In regulament unele modificări mai pa
th» însemnate, dar care trebuie cunos
cute și aplicate. Astfel, o modificare de 
ordin administrativ care interesează clu
burile șl asociațiile sportive - și îndeo
sebi cele care participă in competiții 
internaționale — se referă ia punctul de 
pedeapsă (11 m), căruia, pentru pri
ma dată, i s-a .stabilit dimensiunea, el 
trebuind să aibă 0,22 m diametru..

O altă modificare este cea adusă ar
ticolului X „marcarea unui gol" care 
prevedea, printre altele că un gol se 
consideră înscris atunci cind ..mingea o 
depășit în întregime linia de poartă în- 
fre stîlpi și pe sub»* bara transversală 
ale porții, fără să fi fost purtată, arun- 
®ată ori lovită cu mina sau cu brațul 
d* către un jucător al echipai atccan- 
fce—. „Cu prilejui ultimei reuniuni a lui 
«International Board" acestei froze î s-a a- 
dâugaț adjectivul „INTENȚIONAT-* („ ..fă- 
«ă să fi fost purtată, aruncată oii lovită, 
Intenționat cu mina sau cu biațul..."), 
astfel incit se realizează o unitate de 
reglementare în raport cu prevederile 
articolului XII, „greșeli și incorect tudini". 
Prin urmare, dacă mingea, trimisă spre 
poarta adversă de un jucător, atinge, de

pildă, mina unui coechipier — acest 
lucru fiind lipsit de orice urmă de in
tenție — și intră în poartă, golul tre
buie să fie acordat.

Unele îmbunătățiri s-au adus și artico
lului XII „greșeli și incorectitudini", în 
sensul că s-a renunțat la unele formu
lări care-i limitau sfera de aplicabili
tate. Dacă în textul anterior se preve
dea sancționarea cu o lovitură liberă di
rectă a unui jucător care în mod inten
ționat ține sau împinge un adversar „cu 
mina sau cu o parte oarecare a brațu
lui", in textul actual s-a suprimat ulti
ma porte („...cu mina sau cu o parte 
oarecare a brațului"), astfel incit, în 
prezent, dispozițiile respective ou deve
nit mai cuprinzătoare, mai adecvate im
perativului actual al jocului : dinamiza
rea lui, crearea condițiilor necesare pe
netrării mai facile spre gol. Ar fi, de
sigur, greu de acceptat ca alte „țineri 
sau împingeri" decît cele cu mina sau cu 
o parte oarecare a brațului nu ar fi fost 
și pînă acum sancționabile sau sancțio
nate. Dar, spre a se evita orice discu
ții, fie ele și numai teoretice, s-a simțit 
nevoia „aerisirii" acestui text, punerii Iul 
în concordanță cu practica constantă a 
arbitrajului.

La același articol, a mai fost modi
ficată decizia „International Board" nr. 4 
core în redactarea actuală are următorul 
conținut : „dacă un jucător se sprijină 
pe umerii unui coechipier spre a juca . 
mingea cu capul, arbitrul trebuie să 
oprească jocul, să dea un avertisment 
jucătorului pentru comportare necuviin
cioasă și să acorde o lovitură liberă 
indirectă echipei adverse". Din textul 
anterior al acestei decizii s-a renunțat 
la cuvintele „aflat in fața lui sau ală
turi de el”, deoarece sprijinirea pe u- 
merii coechipierului indiferent de poziția 
sa, nu este conformă cu spiritul jocuiuî, 
cu înseși regulile lui.

COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR

Radu URZICEANU

5ARBATOAREA FOTBA
LULUI CON STANȚE AN

în după amiaza zilei de 
azi stadionul „1. Mai" de 
pe litoral va găzdui ser
bările unui frumos jubileu: 
ȘASE DECENII DE FOT
BAL CONSTANȚEAN. Șa
se decenii, care au înscris 
în cartea de aur a popu
larului sport activitatea 
a numeroase echipe, mai 
mari sau mai mici, din 
care s-au ridicat fotba
liști' de marcă îneepîna 
cu Cosiui Vintilă și regre
tatul Nicolae JRoșcuIeț — 
ambii consacrați în marea 
eithîpâ a lui F. C. Rapid— 
și termlnînd cu acei ju
cători din generațiile rl- 
lelor noastre cum ar fi 
Marin Tufan, Dumitru 
Antonescu, Dumitru Cara- 
man, Dumitru Tănase și 
mai tinerii Hfan Mustafa 
și Constantin Popa.

La acest frumos jubi
leu F. C. Constanța a edi
tat un interesant docu
mentar care sintetizează 
cele șase decenii ale fot
balului de pe litoral cu 
bucuriile și cu necazurile 
sale inerente. In progra
mul serbărilor figurează, 
printre altele, o inedită 
întîln-ire între Selecționata 
orașului Constanța (în 
care vor evolua jucători 
de altădată, îndrăgiți de 
localnici) și o' formație 
similară a orașului Tol- 
buhin din Bulgaria. Par
tida se va disputa în des
chiderea meciului F. C. 
Constanța — Eskișchir din 
„Cupa Balcanică".
• Atmosferă de mare 

derby, miercuri, la Cluj- 
Napoca. De altfel, fiecare 
apariție a lut Dinamo e 
așteptată în acest oraș cu 
mare interes. Și 
mai mult într-un 
de important 
viitorul lui „U“. 
de. aceea trebuie 
ată sportivitatea

cu atît 
joc atît 
pentru...
Tocmai 
sublini- 
care a

domnit în timpul jocului 
„U“ — Dinamo, ca și a- 
plauzele publicului care a 
întâmpinat cele două e- 
chipe, la intrarea lor pe 
teren. cu „Gaudeamus 
Lgitur".
• Miercuri, în vestiarul 

lui „U“ Cluj-Napoca, cu 
10 minute înainte de in
trarea echipelor pe teren, 
nu se știa dacă Bataclin 
va putea juca („locul lui 
îl va lua, probabil, Rc~ 
vesz", ne spunea vicepre
ședintele clubului. Remus 
CDnpcanu), și dacă Anca 
va rezista 90 de minute.

cunoștință unele deficien
țe în legătură cu delegă
rile la unele jocuri. " ’ 
mai recent exemplu 
al brăileanulul
Loca, care, 
trei zile, a 
parcurgă o 
peste 2 060 
duminică 8 
ciul F.C.M. 
tâmpla Satu 
b-a înapoiat 
după-amiază, ca să 
că miercuri 11 iunie 
trimis la Arad, la jocul 
U.T.A. — Politehnica Iași! 
Așa că, a doua zi, a fă
cut cale întoarsă, luînd 
trenul din nou. Oare nu 
era mai bine ca T. Leca 
să fi fost anunțat ; din 
timp de comisia de dele
gări a Colegiului central 
de arbitri că miercuri va 
oficia la 
Leca ar 
oboseala 
de lung, 
direct de la Reșița.

Cel 
este 

Tudorel 
în decurs de 
fost nevoit să 

distanță de 
km ! Delegat 
iunie la me- 
Reșița 
Mare, T, 

acasă 
ca

- o- 
Leca 
luni 
afle 
este

Arad? Atunci T. 
fi fost scutit de 
unui drum atît 
venind la Arad

amintesc să fi văzut un 
asemenea gol ! Cred că 
Libardi poate concura Ja 
cel mai frumos gol al a- 
nului Multe păreri ase
mănătoare auzisem și în 
tribunele stadionului timi
șorean!...

• în min. 24 al meciu
lui de la Rm. Vîlcea, Bieț 
— portarul reșițenilor, ie
șit în marginea careului 
pentru a-1 stopa pe Goj- 
garu, scăpat singur spre 
gol — a plonjat curajos 
la picioarele atacantului 
vîlcean șl a rămas căzut 
pe gazon, 
au crezut cei mai i 
dintre spectatori. N-a 
vorba însă despre o 
fel de atitudine, în 
blingul său, Gojgaru 
vindu-1, neintenționat,

ANCA
Și asta datorită crampoa- 
nelor „încasate*' 
ciul anterior, 
șov. 
dical 
rile 
ca și 
făcut 
coui 
întregului meci. După 
bucuria victoriei nu 
tompa de pe fața lor 
rerile care-i stfipîneau.

f* Mai mulți ..cavaleri ai 
fluierului" ne-au adus la

in me
de la Bra- 

Dar tratamentul me- 
aplicat, 

date și in 
voința celor doi, 
să poată purta 

lui „U- de-a 1

îngriji- 
pauză, 

i-au 
tri

al 
jC, 

es- 
du-

• Miercuri, înaintea
partidei „Poli" Timișoara— 
Jiul, la vestiarul oaspeți
lor. Ion Ionescu, antreno
rul minerilor, e răvășit de 
emoții. Trebuie aă joace 
împotriva fostei 
chipe, pe care o cunoaște 
atît de bine, cu calitățile 
și defectele sale ! Șl cînd 

’cîțiva dintre jucătorii ti
mișoreni vin și-1 salută pe 
„antrenorul Jiului", ochii 
lut Ion Ionescu joacă în 
lacrimi. La sfîrșitul jo
cului, galeria timișoreană 
îl aplaudă lung pe... an
trenorul echipei din Va
lea Jiului. A fost unul 
dintre cele mal grele șl 
mai frumoase momente 
din viața antrenorului ion 
Ionescu.

sale e-

A Joi dimineața. în pri
ma cursă TAROM Timi
șoara — București, printre 
călători, și Jivan, porta
rul lui ,,Poli“. Merge 
pentru cîteva ore la Plo
iești, să rezolve mici tre
buri familiale. Discutăm 
despre meciul cu Jiul, și 
mai ales despre golul pri
mit de el. „fn ultimii ani 
n-am văzut un asemenea 
șut. Numai in campiona
tul englez la televizor, îmi

Simulare? Așa 
cel mai mulți 

- ■ • fost
ast
ei ri- 
lo- 

.pe 
apărătorul buturilor reșl- 
țenc. Transportat de o 
..salvare" la spital. flieș 
și-a revenit ceva mai tîr- 
ziu, plecînd 
împreună cu

spre Reșița 
echipa sa.

fundașul 
fost primul 

convo-
• Purima, 

U.T.A.-ei, a 
dintre „tricolorii" 
câți pentru meciul cu Da
nemarca, de miercurea 
viitoare, care s-a prezen
tat la sediul F.R.F. L-am 
întrebat:

— A fost ofsaid la golul 
3 primit de Polllehnicg 
lași?

— Se pare că a fost. 
Toată lumea l-a văzut p® 
Broșovschl în ofsaid. A- 
dcvărul este, însă, că dacă 
s-ar fi anulat acel gol, 
noi tot am fi marcat al
tele pînă in finalul parti
dei...

• în meciul de la Ga
lați, dintre echipa locală 
și Sportul studențesc, u- 
nul dintre cei mai buni 
jucători din formația oas
pete a fost Chihaia, ori
ginar din orașul dună
rean. După joc, insă, gaz
dele nu erau deloc supă
rate pe el. Chihaia a ple
cat de la stadion împre
ună cu Morohai, probabil 
ia părinții — - -
miră, i-a 
Hai acasă, 
gat in ~B»“ !

săi. 
spus 
că

„Ilai Ko-
Morohai. 
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i Focșani și Deva

VE SEMIFINALE 
NATULUI DE JUNIORI
C.F.R. TIMIȘOARA — ȘOIMII SIBIU

CLASAMENTE CAMPIONATUL EUROPEAN INTRA IN PAUZA Df VARA

GRAMUL MECIURILOR
)INAMO București— RAPID București 
l.F.R. Timișoara — F.C. ȘOIMII Sibiu
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le s-au „desprins" în ciștigătoara 
în ultima etapă și după destul de 
multe emoții.

La Focșani, unde s-au desfășu
rat meciurile primelor două gru
pe (intr-o organizare perfectă), 
semifinala va opune două echipe 
bucureștene, Rapid și Dinamo. Ori
care dintre ele poate ciștiga, pu- 
nindu-și, cu mari șanse, candida
tura pentru titlul de campioană. 
Surprind, ca și anul trecut, re
zultatele înregistrate de Progresul 
București, una din favoritele tur
neului. Se pare, însă, că această 
echipă, în stare să domine cu au
toritate o competiție de lungă du
rată, nu reușește concentrări maxi
me scurte, pierzindu-și aplombul 
sub povara mizei unui meci deci
siv. A doua mare favorită, sto
pată din cursă, este „U“ Cliij- 
Napoca. Cîștigătoarea de anul tre
cut nu a putut ține pasul cu două 
din revelațiile ediției 1974/75, 
C.F.R. Timișoara și Metalurgistul 
Cugir. In cealaltă grupă de la De
va, U.T.A. — prezcntîndu-se mult 
mai bine decit în turneele prece
dente — a fost depășită în ultimul 
moment de Șoimii Sibiu, pentru 
că nu a putut marca un gol, unul 
Bingur, formației din Cîmpia Tur- 
zii. Și aceasta, în ciuda faptului 
că... „La Deva — sublinia antre
norul federal Constantin Ardelea- 
nu — echipele, de valori foarte 
apropiate, au pus accentul pe ofen
sivă, remareîndu-se printr-o bună 
eficacitate (51 de goluri marcate în 
12 meciuri), o dăruire totală, un 
joc dinamic, cu adevărat tineresc, 
așa cum trebuie să evolueze niște 
fotbaliști de numai 17—18 ani“.

Miine, deci, la Focșani și Deva, 
se vor disputa semifinalele : Di
namo — Rapid și C.F.R. — Șoimii. 
Sint două meciuri de mare atrac- 
tivitate, cu o miză deosebită, câș
tigătoarele 
ultimul act al competiției, finala, 
programată miercuri 25 iunie, 
stadionul „23 August" din Capitala.

TINERET-SPERANȚE

1. Dinamo 32 24 3 5 72-25 51
2. Univ. Craiova 32 20 5 7 86-23 45
3. F.C. Argeș 32 14 13 5 44-23 41
4. „Poli" lași 32 1:3 3 11 67-47 39
5. „Poli* Timișoara 32 16 6 10 61-49 38
6. U.T.A. 32 T7 3 12 63-47 37
7. Steaua 32 15 6 11 71-43 36
8. F.C. Constanța 32 14 8 10 50-44 36
9. Sportul stud. 32 12 8 12 60-48 32

10. Olimpia 33 8 13 11 31-35 29
11. C.F.R. 32 12 5 15 45-59 29
12. A.S.A. 32 11 6 15 47-52 28
13. F.C. Galați 32 IO 6 16 40-81 26
14. „U" Cluj-Napoca 32 9 6 17 40-61 24
15. Chimia 32 9 6 17 38—88 24
16. F.C.M. Reșița 32 9 5 18 42-51 23
17. Jiul 32 6 11 15 24-63 23
18. Steagul roșu 32 5 5 22 32-74 15

„CUPA A + T”
<

1. Dinamo 64 43 8 13 133— 58 94
2. Univ. Craiovo 64 33 14 17 132- 53 80
3. F.C. Argeș 64 28 17 19 93- 64 73
4. Steaua 64 30 11 23 130- 91 71
5. „Poli" Timiș. 64 28 13 23 90- 87 69
6. „Poli* lași 64 31 6 27 107-102 68
7. U.T.A. 64 30 7 27 102— 85 67
8. F.C. Constanta 64 26 15 23 86- 87 67
9. A.S.A. 64 28 10 26 91- 91 66

10. Sportul stud. 64 26 13 25 105— 95 65
11. Olimpio 64 21 20 23 67- 74 62
12. C.F.R. 64 22 15 27 70- 91 59
13. F.C.M. Reșița 64 24 9 31 94- 95 57
14. „U" Cj-Napoca 64 19 15 30 65— 97 53
15. Jiul 64 18 17 29 62- 96 53
16. Chimia 64 19 15 30 72—139 53
1 7. F.C. Galați 64 20 11 33 65-136 51
18. Steagul roșu 64 16 12 36 69-102 44

calificîndu-se pentru

pe

Laurențiu DUMITRESCU

Meciurile Olanda — Polonia (tur-re- 
tur) și Polonia — Italia vor fi liotă-tur) și Polonia 
rltoare.

calificărilor Io sferturile de finală
Cu toate că pînă acum s-au 

sumat aproape trei sferturi < 
meciurile preliminariilor campiona
tului european da fotbal, lupta pen
tru calificări în cele 8 grupe ră- 
mîne încă deschisă. In prezent, doar 
cîteva formații (Țara Galilor, Iugo
slavia, Belgia șl R.F. Germania) își 
văd mai clar profilate șansele de a 
se califica In sferturile de finală ala 
competiției.

Urmează acum o pauză prelun
gită, un singur joc (Suedia — Nor
vegia, gr. 3) mal trebuind să fie dis
putat pînă la jumătatea lunii august 
O scurtă trecere în revistă a cla
samentelor în 
de iijteres.

GRUPA I : 
glia, are doi 
serioși : Portugalia șl Cehoslovacia. 
Din clasament șt programul restant 
reiese că lupta se va da

i con- 
dintre

vedere 
tria îl

1. Țara Galilor
2. Austria
3. Ungaria
4. Luxemburg

grupe nu este- lipsită

Favorita grupei, An- 
contracandidați foarte

la toamnă.

că șl meciul decisiv 
va susține pe teren

5
3
4
4

4
2
1
0

0
1
1 
o

1 
e
2
4

cu Aus- 
propriu.

8
S
3
•

1. Polonia
2. Olanda
3. Italia
4. Finlanda

3
2
3
4

2
2
1
0

1
0
1
0

5— 1
6— 2
2—3
2—9

5
4
3
0

8- 1 «
2-4 3
4- 6 2
4-8 1

10- 5 6
10- 7 4

9-11 2
5-11 0

7-5 5
5-3 4
3-5 2

2 2-41

13— 4
4— 2
5— S
4—14

Olanda 
lonla — ______ .____ ,
Finlanda (27.IX) ; Olanda 
(i5.x) ; ...
Italia — Olanda (22.XI).

GRUPA 6 : Echipa U.R.S.S. are 
prima șansă. Totuși, totul depinde 
de rezultatele meciurilor sale în de
plasare ; cu Elveția și

— Finlanda . . 
Olanda (10.IX) ;

(20.VIII) ; Po-
Italia — 

■ Polonia 
Italia (25.X) ;Polonia

AustriaUngaria — Austria
— Luxemburg (15.X) ; Ungaria — 
Luxemburg (19.X) ; Țara Galilor — 
Austria (19.XI).

(24.IX) ;

GRUPA 3 T După victoriile în de
plasare (la Stockholm și Oslo), Iugo
slavia are cele mai mari șanse de 
a-șl păstra primul loc, cu atît mal 
mult cu cit meciurile 
va susține acasă.

1. Iugoslavia
2. Irlanda de Nord
3. Norvegia
4. Suedia

Turcia.

următoare le

1. Irlanda
2. U.R.S.S.
3. Turcia
4 Elveția

5
3
4
4

2
2
1
1

1
0
2
1

2
1
1
2

5
4
4
5

Elveția — U.R.S.S. (12.X)
— Turcia (29.X) ; U.R.S.S.
(12.XI) ; ~ ----------

GRUPA 
grupei. Mai are un singur meci di-

Turcia — U.R.S.S.
7 : Belgia este

Irlanda 
Elveția 
(23.XI). 

favorita

A.S.A. Tg. MU- 
Craiova, iar la 
19.30, vor juca

1. Anglia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Cipru

Anglia (29.X); Por-Cehoslovacia _ .
tugalia — Cehoslovacia (12.XI) ; Por
tugalia — Anglia (19.XI): Cipru 
Cehoslovacia (23.XI) ; Portugalia 
Cipru (3.XII).

GRUPA 2 : Țara Galilor se contu
rează drept cîștigătoare, avînd

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
— ESKI- 

cadrul 
Constan- 
va dis-

• AZI, F.C. CONSTANȚA 
SEHIR. Partida retur din 
Cupei Balcanice dintre F.C. 
ța șl Eskișehir (Turcia) se 
pută astăzi, la Constanța. Meciul va 
începe la ora 17,45, pe stadionul 1 
Mai. După cum se știe, in prima 
întilnire, formația turcă a ctștigat cu 
scorul de 2—0. Constănțenii vor în
cepe jocul în următorul „11“ : Popa 
— Mustafa, Antonescu, Bălosu, Nis- 
tor — Țănase, Constautinescu, Iovă- 
nescu — Peniu, Mărculescu, Turcu. 
Inttlnirea va fi cnndueă de arbitrul 
Marinos Panagiotis (Grecia).

• U.T.A. ARE 30 DE ANI. Luna 
viitoare, clubul arădean va sărbători 
împlinirea a 30 de ani de la înfi
ințarea sa. Cu ocazia acestei aniver
sări, se va organiza la Arad, în zi
lele de 27 și 28 iulie, un turneu cu 
participarea echipelor Steaua. U.T.A. 
și probabil Keren cvaros Budapesta 
și Steaua roșie Belgrad.

• CUM SE VOR DISPUTA SEMI
FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI». 
Cum ani mai anunțat, miercuri 25 
iunie se vor disputa semifinalele

IN DIVIZIA B

„Cupei României". La Ploiești, de la 
ora 17, se vor întilni 
roș și Universitatea 
București, de la ora 
Rapid și Steaua.

• ROMANIA — BULGARIA, 
LECȚIONATE DIVIZIONARE B. 
Orobeta Tr. Severin va avea 
miercuri 13 iunie o atractivă partidă 
internațională Intre o selecționată a 
Diviziei B clin țara noastră șl a tor- 
mație similară din Bulgaria. Lotul 
echipei române are_ următoarea al
cătuire : 
rești) și C. Marinescu (Flacăra Mo- 
reni)

Giron (Progresul Bucu-
portari; Șoaită (Șoimii Si

biu), S. Popescu (Tractorul ~ 
Ciocan " ‘ ~
(S. C. 
București) 
Deva) — 
Ploiești), <■ _ ____
C. Popescu (C.S.M. suceava) șl 
Georgescu (C.S.U. Galați) — mij
locași; p. Marinescu (C.S.U. Galati), 
Botez (S. C. Bacău), Cura (Rapid 
Arad), Kăduiescu - - - - 
Zamfir (Petrolul 
(Flacăra Moreni) 
greșul București),

(Arieșul
Bacău),

și Mineulescu 
fundași ; Gabel 
Naghl (C.S.U. 
J (C.S.M. "

(C.S.U. <

Turda), 
Botonea

Brașov), 
Lunca 

(Voința 
(Mureșul 
(Petrolul 
Brașov),

(Metalul Plopeni), 
Ploiești), Clmpu 
și Apostol (Pro- 

— atac an ți.

CLARIFICAREA SITUAȚIEI DIN „SUBSOLUL" CLASAMENTELOR?
Desigur că, mîine, atenția ama

torilor de fotbal va fi îndreptată 
spre Divizia B, deoarece campio
natul primei categorii este între
rupt pentru pregătirile lotului na
țional în vederea partidei-retur cu 
reprezentativa Danemarcei, din 
preliminariile turneului olimpic.

Cei trei iideri, S.C. Bacău, Rapid 
București și F.C. Bihor, nu prea 
mai au emoții, ca urmare a avan
sului deținut față de urmăritoare
le lor ; chiar dacă, cum este cazul 
echipei S.C. Bacău, ea va evolua 
miine la Galați, în compania Con
structorului. Ceilalți doi lideri, 
RapM și F.C. Bihor, vor juca pe 
terenul propriu cu C.S. Tîrgoviște 
și, respectiv. Victoria Călan și au 
prima șansă.

Dar, atmosfera este fierbinte în 
„subsolul" celor trei clasamente.

Ce ne 
privința 
In seria 
țeles, se 
(Știința, 
Unirea Focșani, 14, 28) și de la 
Tulcea (S.C.. 11, 29 — Foresta Făl
ticeni, 15, 27). în ambele partide, 
gazdele pornesc favorite, însă nu 
sint excluse surprizele. In seria a 
Il-a, eforturile unor formații ca 
Metalul Drobeta Tr. Severin, C.S.U. 
Brașov și Oltul Sf. Ghcorghe par 
să nu 
au de recuperat 
mari de puncte, totuși situația nu 
este complet lămurită în această 
parte a clasamentului, pentru cel 
de al patrulea loc care duce In

celor
oferă etapa de mîine, in 
acestei echilibrate lupte ? 
I, pe prim plan, bineîn- 

află meciurile de la Bacău 
locul 13. 28 puncte —

mai dea roade, deoarece 
diferente mai

a

Fază din meciul 
rope an. De la stingă 
rui irlandez Roche.

U.R.S.S. — Irlanda, 
la dreapta : Bl-ohin,

(38. VI) ; Nor-
Irianda

Suedia — Norvegia 
vegia — Suedia (13.VIII) ; 
de Nord — Suedia (3.IX) ; Iugoslavia
— Sixedia (15.X) ; irlanda de Nord
— Norvegia (29.X) ; Iugoslavia — 
Irlanda de Nord (19.XI).

GRUPA 
ga j ale in 
România, 
meci din 
o importanță hotărîtoare.

2 1
1 1 
o i 
o ]

4 : Trei echipe 
lupta pentru 
Scoția, Spania, 

programul viitor

sînt an- 
locul 1 : 

Flecare 
va avea

4
4
3
3

Scoția (XIX)

(2—1) din campionatul eu-
Martin. Vermeiev și porta-

flcil :
prinzătoare este evoluția

cu Franța, în deplasare. Sur- 
Islandci.

L Belgia
2. Islanda
3. R.D. Germană
4. Franța

3
4
4
3

2
1
0
0

1
2
3
2

3
4
3
2

2
3
2
1

1. Spania
2. România
3. Scoția
4. Danemarca
Danemarca — . „ ...

nia — Danemarca (12.X) ; Scoția — 
Danemarca (29.X) ; România — Spa
nia (16—XI) ; Scoția — România 
(17.XII).

GRUPA 5 : Se anunță o luptă 
extrem de pasionantă între cele trei 
participante Ia ultimul campionat 
mondial : Olanda. Polonia șl Italia.

•
1
2

8—4 4
8—3 5
3—4 2
2-8 1
; Spa-

Moment din unul din cele mai frumoase meciuri ale Diviziei B : Rapid 
— Progresul. In fotografia noastră, Neagu încheie cu o lovitură de cap 
mingea centrată de pe aripa dreaptă’ Foto : V. BAGEACFoto : V. BÂGEAC

„C“ candidînd aproximativ șapte 
echipe. în acest fel, întâlnirile din
tre Metalul Mija și Tractorul Bra
șov, Elcctroputere Craiova și Au
tomatica Alexandria, Flacăra Mo- 
reni și Ș.N. Oltenița pot lămuri, 
măcar în parte, lucrurile în pri
vința șanselor de supraviețuire în 
divizia secundă. Și în scria a IlI-a,

o echipă, Metalul Aiud, a scăpat 
plutonul și, deci, orice posibilitate 
de a evada din zona retrogradării. 
Dar, alte zece formații speră să 
facă acest lucru și printre ele se 
găsesc echipe care se confruntă 
mîine intre ele : Minerul Anina — 
Vulturii Textila Lugoj. Minerul 
Moldova Nouă — Rapid Arad.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 17 IUNIE 1975

La această tragere se oferă :
Autoturisme Dacia 1300 si Sko

da S 100
Excursii : Turul Poloniei. Ceho

slovacia și Spania.
Cîștiguri în bani.
Rețineți ! Numai variantele de 

15 lei participă la toate extrage
rile.

★
Tragerea Prono-Olimpte va 

avea loc miine, 15 iunie 1975, Ja 
București, în sala Clubului Finan- 
țe-Bănci, din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 18.

In continuare va rula un film 
artistic.

Intrarea liberă.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 13 IUNIE 1975.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1.595.762 lei.

Extragerea | : 6 64 69 54 16 66 62 1 74
Extragerea a ll-o : 38 84 48 5 32 2 49 

19 77.
Plata cîștiguriior de la această tragere 

se va Face astfel : in Municipiul Bucu
rești de la 23 iunie pînâ la 13 augus* 
1975, în tară de la 27 iunie pînâ la 13 
august 1975 inelusiv.

CISTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 11 IUNIE 1975

Categoria I: (13 rezultate) 7,50 varian
te a 3.668 lei.

Categoria a ll-a: (12 rezultate) 169,75 
variante a 194 lei.

Cateqoria a lll-a; (11 rezultate) 
1.218,40 variante a 41 lei.

Belgia —
- R.D.G.

Franța 
Islanda 
(27. IX) ; 
Franța — Belgia (15.XI).

GRUPA 8 : Formația vest-germanft 
este marea favorită, 
toate partidele 
propriu.

— Islanda 
(S IX) ;
R.D.G. —

(3.IX) 
Belgia

Franța (ll.X) ;

din
care va susține 
retur pe teren

1. Grecia
2. Bulgaria
3. R.F. Germania
4. Malta

R.F.G. — Grecia 
Bulgaria (ll.XI) ; 
(21..XII) : R.F.G. -

5
4
3
4

2
1
1
1

2
2
2
0

11— 8
10— 6
4— J
2—10

6
4
4
2

(11.X) ; R.F.G. — 
Malta — Bulgaria 

- Malta (20.11.1978).

Corespondentă din Italia

SEMIFINALELE CUPEI
ÎN PLINA DESFĂȘURARE

a turului semifi- 
Italiei" s-a în- 

finalistâ
Prima parte 

nalelor ,,Cupei 
cheiat, desemnînd ca 
echipa Milan, care conduce gru
pa a doua cu un avantaj de trei 
puncte asupra lui Inter, cu patru 
asupra lui Juventus și cu cinci 
asupra Bolognei. Echipa „roș-ne- 
grilor" 
puternic, să-i învingă pe proas
peți campioni ai Italiei (Juven
tus), datorită golului înscris de 
Bigon.

Tot. în grupa a doua, egalitatea 
de goluri dintre Bologna și Inter 
a răpit 
țele de 
același 
pentru 
promis, 
potriva 
țină primul punct în clasament.

a reușit, printr-un joc

echipei milaneze sgeraa- 
a-și întrece rivala din 
oraș ; în același timp, 
Bologna totul este com- 
din moment ce abia îm- 
lui Inter a reușit să ob-

în cealaltă grupă, lupta este 
mai deschisă. Napoli, care con
ducea, a pierdut la Torino in 
fața echipei cu același nume, 
fiind întrecută de aceeași Torino 
și chiar de Fiorentina, care a 
dispus și de Roma.

Iată rezultatele : GRUPA I : 
Fiorentina — Roma 2—1 (Anto- 
gnoni și Roși pentru Fiorentina, 
Prati pentru Roma), Torino — 
Napoli 2—1 (Sala și Quadri pen
tru Torino, Massa pentru Na
poli) ; GRUPA A II-A : Bologna 
— Inter 0—0, Milan — Juventus 
1—0 (Bigon). CLASAMENTE : 
grupa I: Fiorer*ina și Torino 4 
puncte, Napoli 3 p, Roma 1 p. 
Grapa a Ii-a : Milan 6 p, Inter 3 
p, Juventus 2 p, Bologna 1 p.

CESARE TRENTINI

SIMBATA

BOX. Stadionul Giuiesti. ora 18,30 (în 
caz de ploaie, în sală) : gală de selec
ție în vederea alcătuirii echipei de ti
neret ce ne va reprezenta Ja „Turneul 
prietenia* programat la Halle (R.D.G.) 
în perioada 6—12 iulie.

FOTBAL Teren Sirena, ora 17 : Si
rena — Automatica (Div. C) : teren
C.P.B. : Șoimii TAROM - I.O.R. (D*v- 
C>

RUGBY : Teren Tel, ora 17.30: Spor
tul stud. - T.C. Ind. Constanța (Div. 
A).

TENIS DE MASA : Sala Progresul (str. 
Dr. Staicovici), de la ora 17 : Progre
sul Buc. — C.S. Arad I (f) ; salo de la 
Stadionul Republicii, de la ora 17: Lo
comotiva Buc. — Comerțul T;J. .Mureș 
(ni) si Politehnica Buc. — C.S.M. lași

(m). Meciuri în cadrul campionatelor 
divizionare.

TIR : Poligonul Tunari, ora 8.00: Cam
pionatul Balcanic la talere (festivita
tea de deschidere ?i ' prima manșă a 
concursului de skeet-talere aruncate 
din turn).

DUMINICA
AVIAȚIE SPORTIVA : Aerodromul Ciifl- 

ceni, ora 10 : demonstrații de zbor, cu 
prilejul Zilei Aviației (la aerodrom se 
poate ajunge cu autobuzul 57, de la 
capătul tramvaiului 15, Calea Rahovei).

CICLISM : Etapa a V-a a „Cursei Vic
toriei", ora 10: cursa pe circuit pe un 
trasau de 3 km, situat în cartierul Drv* 
rnul Taberii (20 ture).

FOTBAL : Teren Giuleștl, ora 11: Ra* 
pid București — C.S. Tîrgoviște (Div. B) ; 
teren Progresul, ora .11 ; Progresul

București - Metalul Drobeta Tr. Seve
rin (Div. B) ; teren Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul București - Gaz metan Me
diaș (Div. B); teren Electronica, ora 11: 
Electronica — IPRECA Călărași (Div. C) , 
teren Laromet, ora 11: Laromet - Du
nărea Giurgiu (Div. C); teren FI. Ro
șie, ora 11 : FI. Roșie - Triumf (Div. 
C); teren Veseliei, ora 11 : Unirea Tri
color — Tehnometal (Div. C).

RUGBY : Stadion Olimpia, ora 8.30 : 
Clubul Sportiv școlar București - Farul 
Constanța (locurile 3-4, campionatul de 
juniori); ora 10.30: Școala sportiva nr. 
2 București - Rapid București (finala 
campionatului de juniori).

TENIS DE MASĂ : Sala Progresul (str. 
Qr. Staicovici), de la ora 9 : Progresul 
București — Universitatea Craiova (mji 
de la ora 11.30: Progresul București - 
C.S. Arad II (0 ; sala de la Stadionul 
Republicii, de la ora 9: Locomotiva 
Bucuiești - C.S.M. lași (m) și Politeh
nica București - Comerțul Tg. Mureș 
(m). Meciuri în cdtwul campionatelor di
vizionare.

TIR : Poligonul Tunari, ora 6.30 : Cam
pionatul Balcanic do talere, manșa a 
ll-a a concursului de skeet.



SPATIILE DESTINATE SPORTULUI,
•>

simțul 
dezvol- BUNURI OBȘTEȘTI

EFICIENT FOLOSITE!
eficientă, in

S
piritul de inițiativă, și 
gospodăresc chezășuiesc 
tarea bazei materiale a spor
tului și conservarea in cît mai 

bune condițiuni a acesteiq. In timp 
ce in unele locuri se resimte nevoia 
extinderii terenurilor de sport pen
tru ca, intr-adevăr, angrenarea în 
sport a maselor de cetățeni, și 
in special a tineretului, să fie cit mai
alte locuri se face simțită lipsa spiritului gospodă
resc, care lasă să se irosească printr-o condamna
bilă neglijență, bunuri obștești de reală valoare. 
Trebuie să fie clar pentru toți cei ce au responsa
bilitatea întreținerii bazelor sportive — indiferent de 
mărimea și valoarea acestora — că ele nu se con
struiesc pentru a avea o viață efemeră, ci pentru 
a fi folosite o vreme cit mai îndelungată. îmbună
tățirea an de an a amenajărilor, mărirea gradului 
de dotare ș.a. vor duce la eficiență, prin eforturi 
și cheltuieli reduse.

Pentru că, așa cum se sublinia în Mesajul adre
sat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Con
ferințe' pe țară a mișcării sportive : „O con
diție esențială pentru dezvoltarea atît a sportu
lui de masă cit și a celui de performanță o repre-

zintă folosirea 
existente și lărgirea continuă a acesteia. Organiza
țiile de masă și instituțiile de stat vor trebui să 
acorde o atenție sporită înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin, potrivit hotăririlor de partid și legilor țării, in 
vederea asigurării bazei materiale necesare activi
tății sportive".

Pe această temă de permanentă actualitate, ex
tinderea și valorificarea spațiilor destinate sportului, 
redactori și corespondenți ai ziarului nostru au în
treprins un raid-anchetă, ale cărui constatări le 
găsiți in pagina de față. Credem că atît cei vizați 
direct, cit și cei ce se recunosc a fi în situații simi
lare, vor trage concluziile de rigoare, pentru ca efi
ciența bazelor sportive să fie cît mai ridicată.

tot mai eficientă a bazei materiale

CONSILIUL Autodotarea in acfiune

POPULAR
PRIMUL PREMIERA PE ȚARA

GOSPODAR
AL STAȚIUNII

LA „CARPAȚI" BRAȘOV

DOUĂ SCRISORI
Am primit la redacție, recent, două scrisori : prima din partea 

(jud. Iași), iar cealaltă semnată deasociației sportive Recolta Popești
A. Focșăneanul.

Prima dintre ele ne aduce la 
cunoștință că A.S. Recolta

Popești a primit în toamna 
anului 1973 un teren ce urma a 
fi transformat într-un complex 
de handbal, volei, atletism și 
fotbal. Tinerii din comună au în
ceput să-l amenajeze pentru a 
găzdui, în primul rînd, meciuri 
de fotbal. S-a muncit mult la 
nivelare (terenul fiind în pantă), 
apoi s-a însămînțat gazon, ur- 
mînd ca în această primăvară 
să fie terminat complet și dat în 
folosință. Dar într-una din zilele 
trecute, conducerea C.A.P.-ului 
din comună a trimis un tractor 
care a arat terenul de sport a- 
proape terminat. Președintele a- 
sociației, prof. Liviu Mihalachi, 
împreună cu primarul comunei, 
Alexandru Pricop, s-au dus la 
C.A.P. unde au aflat de la vice
președintele N. Pintilie că s-a 
luat măsura respectivă din dispo
ziția direcției județene agricole 
Iași (tov. Popa, director adjunct).

Așa s-a spulberat speranța ti
neretului din Popești de a avea 
o bază sportivă și s-au 
banii asociației sportive 
lei) investiți în unele lucrări de 
amenajare a stadionului comu
nal. Se menționează în finalul 
scrisorii că acest teren este cu
prins, de altfel, în schița de sis
tematizare a satului și comunei 
Popești.

Redacția noastră speră că doleanțele exprimate prin cele două 
scrisori își vor găsi ecoul cuvenit la factorii responsabili. Așteptăm 
răspunsul acestora.

s crisoarea primită din Foc
șani se referă la recent 
inauguratul stadion „Mil- 

covul", cu o capacitate de 15 000 
locuri, modernă amenajare și 
mândrie a municipiului. Sublini- 
indu-se contribuția voluntară a 
focșenenilor pentru ca noul sta
dion să creeze cît mai bune con
diții spectatorilor și sportivilor 
(vechiul stadion „Unirea" are 
tribune și vestiare necorespunză
toare), cititorul nostru din Foc
șani sesizează, cu nedumerire, 
faptul că după inaugurare (ÎS 
mai), conducerea asociației „Uni
rea" a anunțat că își va disputa, 
în continuare, jocurile din divi
zia B pe vechiul stadion !

„Ne întrebăm — scrie cititorul 
nostru — de ce locuitorii muni- 

sacrificat 
efectuînd 
de mun- 
mult aș-

irosit
(7330

cipiului Focșani și-au 
din timpul lor liber, 
un număr mare de ore 
că patriotică la acest 
teptat stadion, „Milcovul" ? Pen
tru, credem noi, a putea vi
ziona un meci de fotbal în cele 
mai bune condiții și nu pentru a 
sta în picioare, pe lingă gard. De 
aceea, unii spectatori au și re
fuzat să vină la stadion dumi
nică 25 mai, la meciul cu Con
structorul Galați...".

bază 
primul 
aci la

La Predeal, platforma bitumini- 
zată din parcul orașului are o ac
tivitate non-stop. Pentru că in 
sezonul cald aci se practică volei, 
baschet, handbal, tenis (cind cani
cula iși face prezența și pe aceste 
meleaguri montane, instalația de 
nocturnă este mult mai des solici
tată), iar odată cu căderea înghe
țului. cei aproape 2500 de metri 
pălrați ai platformei se transfor
mă in patinoar natural. Proprietarul 
acestui micro-complex sportiv este 
primul gospodar al stațiunii. Con
siliul popular orășenesc.

Cine folosește această 
sportivă ’ Bineînțeles, in 
rind oamenii muncii veniți
odihnă, elevii și studenții ce iși au 
periodic, in vacanțe, taberele la 
Predeal dar și sportivii de perfor
manță care-și efectuează diferite 
stadii de pregătire la munte. Și 
dacă aceștia din urmă vin, firesc, 
cu tot ce le trebuie pentru pre
gătirea performanței, incepind cu 
echipamentul necesar și terminind 
cu aparatura ajutătoare, turiștii 
veniți la Predeal pot găsi materia
lele necesare practicării sportului 
preferat in cadrul centrului de în
chiriat, ce funcționează pe lingă 
aceste terenuri.

Cit despre stadionul orașului — 
unde se află un teren de fotbal, 
gazonat. o excelentă pistă de atle
tism pe care adeseori poposesc 
atleti și atlete din loturile repre
zentative, o pistă bituminizată de 
popice și o suprafață adăpostită 
sub o copertină, pentru exerciții 
fizice — acesta se află în preaj
ma deschiderii sezonului de vară.

Pină de curînd, sufragiile miilor 
de muncitori ai întreprinderii bra
șovene nr. 2, membri ai asociației 
sportive „Carpați", păreau a se 
îndrepta spre fotbal, reprezentat 
prin divizionara C. Spunem „pă
reau", pentru că adeziunea entu
ziastă a acestora față 
popicelor, manifestată 
construirea unei baze 
lăsat să se întrevadă 
pasiune exista, dar nu 
de manifestare.

Iată, însă, că odată 
„perlei" Carpaților — cum le place 
celor de la asociația sportivă bra- 
șoveană să numească arena de po
pice — jocul cu bila de textoiit 
a irumpt în viața sportivă a în
treprinderii, atrăgind, din start, 
sute și sute de practicanți. La 
noua arenă, dată in funcțiune la 
1 mai, se vede mina pricepută a 
meseriașilor acestei unități econo
mice brașovene, care prin interme
diul miilor de ore de muncă pa
triotică prestate la baza sportivă 
(și care se ridică la o valoare de 
peste 150.000 lei), au amenajat 2 
piste, dotate cu instalație electrică 
de marcaj și elevator automat pen
tru returnarea bilelor (în premie
ră pe țară). Pe rînd. în mica tri
bună și în spațiul de lansare se 
află numeroși membri ai asocia
ției, cînd concurenți. cînd specta
tori. Printre ei, multi dintre ani
matorii acestei discipline, care au 
și pus umărul la ridicarea arenei : 
maistrul Anton Diaconu („părinte
le" instalației electrice). zidarul 
Samoilă Pop, tîmplarul Ion Dăies- 
cu, lăcătușul Vasile Frumușelu, 
tehnicianul Nicolae Mancaș, ingi

de sportul 
odată cu 

adecvate, a 
că această 
avea cîmp

cu aparlfia

nerii Augustin Popa, Irinel Afră- 
sinei, Gheorghe Dragomir.

Primele întreceri au însemnat — 
după cum ne-a spus președintele 
asociației, Vilmoș Rotstein — tot
odată și primele satisfacții, pentru 
că au angrenat la o mișcare orga
nizată, la exercițiu fizic, sute de 
muncitori. Și acesta este doar un 
început, deoarece campionatului a- 
sociației (cu 10 echipe ale secțiilor) 
i se alătură un concurs de casă, 
dotat cu premii, pentru atragerea 
și inițierea „bobocilor". Pe o ase
menea bază se speră ca in viitor 
„Carpați" Brașov să aibă o echipă 
divizionară la popice.

ÎN INTIMITATEA UNUI STADION
Din fuga trenului, se aflau sub tribu- rînd, un atelier de

călătorul ce trece nele stadionului trei rSparații, otit de ne-
prin Cîmpina, reține boxe, unde își desfă- cesar unei secții de
imaqinea multicolo șurciu activitatea de moto.
ră a stadionului ,,Po- cosă motocicliștii de După cum ne-a de-
iana”. Ceea ce nu la „Poiana", acum ei clarat președintele a-
poate însă vedea de- beneficiază de cinci sociației, ing. Nicolae
cît cel ce poposește boxe, dotate cu în- Nica, în viitorul apro-
în intimitalea stadio- călzire centrală, ram- piat se va amenaja
nului sînt amenajările pă și celelalte utilaje din resurse proprii
secției moto, una din- necesare pregătirii o pistă de încercare
tre cele mai bine do- mașinilor pentru con pentru mașmi'e de
tate din țară. curs. Acestor spații li concurs și o pistă do

Dacă anul trecut se vor a'ătura, în cu- dirt-track.

IARBĂ ÎN TRIBUNE Șl GAURI
Iubitorii exercițiului fizic 

Zărnești nu se pot plînge că 
au la îndemină terenuri de sport. 
La o aruncătură de băț de între
prinderea „6 Martie", membrii a- 
sociației sportive „Torpedo" dispun

vestiarele stadionului din Zărnești

din 
nu

tul că asociația ..Torpedo" are o 
puternică secție moto, putem con
sidera că la Zărnești există pre
misele unei bogate activități spor
tive. de masă și de performanță.

Vizitind însă respectivele ame-

IN TAVAN

DIN CARNETUL
CORESPONDENTULUI

iarba crescută ca in cimp ! Di- a- 
semenea. in vestiarele fotbaliști
lor plouă prin mai multe locuri, 
precipitațiile atmosferice făcind 
concurență dușurilor... Acum, in 
plin sezon estival, cele 10 cabine 
din preajma bazinului de înot au 
o înfățișare deplorabilă, neavind 
cele mai elementare condiții de 
igienă. Secția moto nu are un se
diu corespunzător, motoretele 
raliu și celelalte materiale 
concurs stau intr-o magazie 
tavanul căreia se vede cerul ! Cind 
e senin, mai merge...

Odată ce a fost construită o 
asemenea bază sportivă, ce a nece
sitat. desigur, eforturi materiale și 
umane. prima grijă a conducerii 
asociației și a forurilor responsa
bile de la întreprinderea ee o tu
telează ar fi trebuit să fie buna 
sa întreținere. Pentru că o atentă 
gospodărire prelungește viața ame
najărilor sportive, care nu se fac 
pentru două, ci pentru ge
nerații.

S Asociația sportivă Știința 
din orașul Motru se preocupă in
tens in ultima vreme de ame
najarea unei baze sportive cores
punzătoare. Noul complex ce îm
bogățește zestrea sportivă a loca
lității a fost ridicat prin muncă 
patriotică (s-au efectuat peste 6500 
de ore, in valoare de peste 100 000 
lei) și cuprinde terenuri de hand
bal, volei și o pistă de atletism. 
Imediat s-au și organizat pe a- 
ceastăi bază diverse competiții la 
mini-fotbal, volei si întreceri 
cros. Printre 
activități 
fesor de 
pastraru.

de 
animatorii întregii 

se numără harnicul pro- 
educație fizică Doru Că-

puiet) are o activitate rodnică prin 
diferitele sale cercuri : aeromode
lism, karting, foto etc. Deși sint 
bine dotate și participă la diferite 
concursuri pe plan județean, activi
tatea cercurilor de kartinp și aero
modelism este necunoscută in ora
șul nostru. Oare nu s-ar putea ca 
in colaborare cu asociația sportivă 
„Oituz" să se organizeze pe sta
dionul din parcul Măgura, înain
tea și in pauza meciurilor de fot
bal, concursuri de kartinguri și de
monstrații de aeromodelism ?

Matiaș SANDU
Grigore jugAnaru

generale nr. 2• Elevii _ Școlii „______  .... _
din Adjud, sub îndrumarea profe
sorilor Gh. Cătrănescu și S. Tugu- 
lea, au prestat sute de ore de 
muncă patriotică pentru reame- 
najarea microbazelor sportive care, 
la această oră, au terenuri de 
handbal, vblei și baschet, pistă de 
atletism și sectoare de sărituri și 
aruncări. Se lucrează 
stalația de nocturnă 
dionului școlar din

acum la in- 
a micro-sta- 
Adjud.

Al. S1RBU

• Casa pionierilor 
Tg. Ocna (director -

din orașul 
prof. Dră-

ESSESSB

Plouă

de
<le 

prin

SPORTUL 
SI URBANIZAREA

— Ține săpunul și nu uita că după tine sint eu la
Desen de

de o completă bază sportivă, in
tr-un pitoresc 
tuită dintr-un 
conjurat de 
bazin de înot 
pice, o arenă 
piste și, mai 
„dreptunghiurile" de volei, baschet, 
tenis. Dacă mai adăugăm și fap-

cădru natural, alcă- 
teren de fotbal, in- 

o pistă de atletism, 
de dimensiuni olim- 
de popice cu patru 
recent amenajate,

rină !
Al. CLENC1U

neplăcut lipsanajări te izbește
evidentă a simțului gospodăresc. 
La popicărie, din cele patru piste, 
două sint impracticabile. Intrat pe 
poarta stadionului, nu-ți trebuie 
prea mult spirit de observație pen
tru a vedea degradarea tribunei a 
doua, unde gradenele lăsate să pu
trezească sint compensate de...

DEȘI STADIONUL SE NUMEȘTE „TRIUMF"...
din Bucu-La ieșirea 

rești, pe șoseaua Olteni
ței, se află un mic și co
chet stadion, cel al aso
ciației sportive Triumf. 
Cum ajungi de pe aleea de 
la intrare în incinta ba
zei sportive te întimpină 
o minusculă dar frumoa
să clădire, care găzduieș
te vestiarele, aranjate, ca 
de altfel tot interiorul, 
cu mult gust și simț 
gospodăresc. Ca pe mari
le stadioane și aici acce
sul jucătorilor pe terenul

de joc se face printr-un 
are o 

metalică cu cite- 
de locuri (o altă 
s-ar fi construit 
campionatul 

,Triumf“... ar fi

tunel. Stadionul 
tribună 
va sute 
tribună 
dacă in 
cut 
movat în „B“ !). Un 
călit spunea că așa 
stă acum echipa in cam
pionatul Diviziei C, nu 
numai că nu se va mai 
ridica tribuna a doua ci, 
poate, se va demonta și 
cea existentă, pentru că 
n-o să mai vină specta-

tre- 
pro- 
mu- 
cum

torii la meciuri... Gazo
nul tinde să fie in dis
cordantă cu restul stadio
nului, dacă nu se inter
vine urgent. Pe porțiuni 
întinse, mai ales, spre li
niile de margine, iarba a 
crescut în smocuri mari, 
frinind mingea în alune
carea ei. în schimb, prin 
preajma liniei de 16 m, 
unde aglomerația e me
reu mare, gazonul e tocit 
de-a binelea, și cînd te
renul este udat, ca acum

două duminici, cind echi
pa „Triumf" iși disputa 
un meci de campionat, 
pămintul este deosebit 
de alunecos, ca un pa
tinoar..

Stadionul „Triumf", a- 
parținînd unei mari a- 
sociații sportive. între
prinderea de reparații 
auto, unde lucrează multi 
tineri, ar mai putea găz
dui terenuri și sectoare 
pentru alte sporturi, ne 
referim la volei și atle
tism, în principal. (T. R.)

Aparțimnd de comuna 
mor (jud. Brașov), unde 
binecunoscuta fabrică de 
satul Lunca 
bază sportivă 
za cu multe 
tăti urbane. I 
întreprinderea 
in marea lor 
aci, le stau l> 
ren de tenis, o popicărie acope
rită, un „dreptunqhi" de fotbal, 
două cabane cu mese de tenis și 
un club. Intre blocurile coloniei 
muncitorești s-au dat i» folosin
ță alte amenajări sportive, ca 
de pildă terenurile de tenis, vo
lei și nandbal, iar școala qe- 
nerală din sat oferă celor mai 
mici cetățeni o platformă pentru 
jocuri sportive.

Președintele 
„Textila”, 
deputat in 
ne-a arătat că, 
organelor locaie, 
întreprinderii și 
mica așezare iși 
viitor planuri ambițioase : 
nului de fotbal existent (și care 
constituie embrionul unui sta
dion), i se va adăuga o supra
față de joc pentru handbal, o 
pistă de atletism cu trei culoa»e 
și o tribună taluzată, cu o ca
pacitate de 500 de locuri.

Cilniculul,
i ce poate 

altele din 
Muncitorilor 

menționată, 
majoritate I

sportive 
totodotă 
popular, 
sprijinul 

conducerii 
cetățenilor.

asociației 
loan Konrad, 

consiliul 
avînd 
al 

al 
propune pentru 

tere-



Mircea Simon (stingă) în dura confruntare cu noul campion european 
Bieg-alski (Polonia) Foto : Mieczyslaw SZYMKOWSKI — Varșovia

iată ce pot face din medaliata de la Katowice 
candidați valabili pentru Jocurile Olimpice!
Bilanțul sportivilor români la 

campionatele europene de la Ka
towice este firește grăitor pentru 
valoarea de ansamblu a școlii pu- 
gilistice românești. Au luat star
tul, la 1 iunie, 11 boxeri din 
România, iar la 8 iunie nu mai 
puțin de 6 dintre ei purtau Ia 
gît colane cu medalii ale compe
tiției. Din acest punct de vedere 
general, luind deci in considerare 
un titlu de campion continental 
(care putea fi dublat, dacă nu
chiar triplat 1), cele două meda
lii de argint și cele trei de bronz
— se poate aprecia -- așa cum
de altfel a precizat și conduce
rea C.N.E.F.S. — că rezultatele 
obținute sînt bune, rei'lectind pre
gătirile corespunzătoare efectuate 
sub conducerea antrenorilor eme- 
riți Ion Popa, Constantin Nour și 
Teodor Niculescu, precum și sub 
îngrijirile medicale ale dr. Petre 
Radovici.

învingători sau învinși, luptînd 
cu demnitate pentru culorile pa
triei, boxerii noștri au dovedit că 
posedăm un material uman pre
țios, care trebuie cultivat și în
drumat, pentru ca performanțele 
ulterioare să fie la înălțimea con
sumului de efort, a investițiilor 
morale.

Acum, după încheierea compe
tiției continentale, independent de 
considerentele care au determinat 
selecționarea lor, putem repartiza 
pe cei 11 boxeri români in trei 
categorii, cu aproximație distincte 
și cu gradul de relativitate pe 
care-1 impune o judecată subiec
tivă.

Din clasa superioară fac parte, 
după opinia noastră : Simion Cu- 
țov, Constantin Grucscu și Vic
tor Zilberman, dintre care primul 
este campionul Europei, al dodea 
a fost și moralmente este incă 
socotit a fi, iar al treilea putea 
deveni 1 Despre calitățile excep
ționale ale celui mai mic dintre 
frații Cuțov s-a scris îndestul și 
nu putem decît sâ adăugăm că, 
pe măsură ce experiența ii va 
dicta măsuri de apărare tot mai 
ferme, el poate deveni invincibil 
în orice competiție mondială. A- 
precierea privind apărarea se re
feră nu numai la Simion Cuțov, 
ci la întregul lot — cu gindul, 
firește, la apropiatele Jocuri Olim
pice, Este un adevăr pe care n-ar 
trebui sâ-1 pierdem din vedere : 
după numeroase succese pe plaD 
balcanic sau continental, după me
rituoase performante la campiona
tele mondiale, iată, constatăm că 
de 20 de ani — de la medalia 
de aur a Iui Nîcolae Linca, ob
ținută la Melbourne, in 1956 — 
nici un boxer român nu a mai 
devenit campion olimpic ! întrebat 
asupra planurilor sale de viitor, 
Simion Cuțov a răspuns : „Doresc 
din suflet o medalie la Olimpiadă
— singura care-mi lipsește în vi
trină — și. dacă s-o putea, chiar 
cea de aur !“. Noi credem că se 
poate, cu condiția unei severe pre
gătiri, fără concesii, acum cind 
mai e un singur an pînă la tur
neul olimpic de la Montreal.

De cine au fost eliminați, în 
drumul lor spre titlu, ceilalți 10 
sportivi români ? Răspunsul este 
edificator pentru valoarea lor : de 
4 campioni continentali, de 4 fi- 
naliști și doar Dobrescu și Vă- 
ran au fost învinși de semifina- 
liști (dar de ce calitate : Beyer 
și Sachse !). Revenind la prima 
categorie, să remarcăm că Grueseu 
a confirmat, Ia 29 de ani, valabi
litatea selecției sale, impresionind 
prin luciditate, rutină și bagaj teh
nic, pe toți specialiștii. Surprin
zătoare a fost reintrarea, după o 
pauză a lui Victor Zilberman, care 
s-a dovedit a fi încă unul dintre 
cei mai buni semimijlocii euro

peni și care a manifestat o ca
pacitate de concentrare in voință 
pe care nu i-o bănuiam ; cind ii 
va adăuga una fizică similară, va 
fi greu de învins.

Categoria a doua întrunește bo
xeri valoroși, care pot face ori- 
cind cinste sportului nostru și a 
căror prestație la Katowice a fost 
corectă. însăși reținerea noastră in 
atribute arată că am fi așteptat 
de la Remus Cazma, Mircea Tone, 
Gheorghe Ciochină și Paul Do
brescu mai mult decît o evoluție 
corectă. Lor le-a lipsit (in diferite 
grade), acea scinteie care distinge 
de alții pe boxerul român, plin 
de temperament, plin de o debor
dantă combativitate. Unde a fost 
Dobrescu de altă dată, din me
ciurile cu Calistrat Cuțov, ca să 
nu spunem chiar din partida cu 
Beyer de la Galați, unde l-a în
trecut pe invingătorul său de la 
Katowice ?

în sfîrșit, printre debutanții ab- 
soluți, este evident că intilnind. în 
chiar prima partidă pe vestitul 
campion Lemeșev, Nîcolae Chi- 
pirog a fost lipsit de șansa de 
a arăta ce poate cu adevărat dar 
el trebuie să mediteze la faptul 
că asemenea adversari ii pot a- 
pare in cale oricind ! Constantin 
Varan (care s-a întors cu o mină 
în ghips) și Alexandru Tir boi au 
ajuns pe tabele pină la limita pro
priei lor modestii, lipsiți fiind de 
clasa necesară marilor competiții. 
E locul aici să spunem (și vom 
reveni) că nu a trecut neobservat 
faptul că in echipa României nu 
a figurai nici un membru al e- 
chipei naționale de tineret parti
cipantă Ia C.E. de la Kiev (1971) 1 
Am lăsat inadins la urmă pe 
tinărul Mircea Simon, care a im
presionat pur și simplu pe specia
liști, lăsind sâ se întrevadă un 
mare campion al categoriei maxime, 
care a plătit aici doar lipsa de 
experiență. Pînă la Montreal, el 
poate întruni toate nădejdiile 
noastre.

Victor BĂNC1ULESCU

A început campania olimpică
© Nouă sportivi români au îndeplinit standarduriie I.A.A.F. 
© Pregătirea să aibă in vedere parametrii cei mai ridicați I

La 31 mai a început „campania 
olimpică" a atleților din întreaga 
lume. De Ia această dată pînă la 5 
iulie 1976, potrivit hotărîrii con
siliului Federației internaționale 
de atletism, de la Nairobi, atleții 
trebuie să-și realizeze standardu
riie de participare la Jocurile O- 
limpîce de la Montreal. Deși de 
la data „startului" au trecut doar 
puține zile, totuși, constatăm că 
un număr de nouă atleți români au 
si realizat prevederile l.A.A.F. 
Este vorba de : Ștefan Lăzărescu 
7,92 m la lungime (standard 7,80 m), 
Carol Corbu 16,49 m la triplu 
(16,40 m), Nichifor Ligor 5,20 m la 
prăjină (5,20 m), Iosif Naghi 
60,93 m la disc (60,00 m), Vasile 
Bogdan 7971 p la decatlon (7650 p), 
Virginia Ioan 1,85 m la înălțime 
(1,82 m), Valentina Cioltan 18,41 m 
la greutate (16,60 m). Mihaela Lo- 
ghin 18.21 m la greutate și Ioana 
Pecec 58,72 m la suliță (55,00 m).

Evident numărul lor este încă 
mic dar, trebuie să arătăm, că 
în afara faptului că au trecut doar 
cîteva zile de Ia declanșarea aces
tei hotârîtoare „campanii", numai 
cîțiva dintre atleții noștri frun
tași au avut posibilitatea să par
ticipe la concursuri, în țară sau

în perspectivă C.M. ’75, dar și J.O. ’76

La Mamaia, asistind
la pregătirile scrimerilor...

Pentru scrimerii lotului republi
can, luna iunie rămîne ferm anco
rată în actualitate. Este adevărat, 
perioada marilor concursuri in
ternaționale s-a încheiat, în 
schimb a început cea a prepara- 
tivelor pentru C.M. de la Buda
pesta și, în perspectivă, pentru 
J.O.

Cea mai mare parte a compo- 
nenților lotului participă în pre
zent la un stagiu de pregătire în 
stațiunea Mamaia. Obiectiv — 
pregătirea fizică generală și spe
cifică.

Vremea n-a fost prea darnică 
pe Litoral. Zile răcoroase, cu cer 
plumburiu au punctat cea mai 
mare parte a stagiului de pregă
tire a scrimerilor noștri fruntași. 
Dar, spre meritul acestora, acti
vitatea n-a avut de suferit Dim
potrivă, toți au manifestat multă 
poftă de muncă, fetele, băieții 
ca și antrenorii.

Pregătire fizică înseamnă cîte 
unul sau două antrenamente pe 
zi, prin alternanță, cu exerciții in 
aer liber, desfășurate pe malul 
mării, sub formă de alergări, cu 
schimbări de ritm și de folosire 
a unor mijloace auxiliare — mingi 
medicinale, benzi extensoare, saci 
cu nisip etc. Paralel, de la caz la 
caz, după cum apreciază antreno
rii, se efectuează și lecții indi
viduale de scrimă, la toate pro
bele, dar cu un loc de desfășu
rare inedit : terasa hotelului „Vic
toria", spațioasă și pretabilă pen
tru o asemenea activitate. N-am 
găsit instalate manechine și nici 
oglinzi, dar absența acestora au 
fost compensate prin imaginația 
executanților. De remarcat intensi
tatea unor asemenea lecții, la 
care am notat prezența floretiste- 
lor, in corpore — și ca o surpriză 
plăcută reapariția Anei Pascu, 
după o indisponibilitate de cîteva 
luni — și a sabrerului Dan Irimi- 
ciuc, complet refăcut și, poate mai 
mult ca pînă acum, cu o mare 
doză de ambiție în pregătire.

O inițiativă binevenită preconi
zată și înfăptuită de prof. TSnase 
Mure.șanu, antrenorul federal : o 
parte a componenților lotului lu

Lecție individuală pe terasa hotelului „Victoria" din Mamaia... în 
prim plan antrenorul emerit Andrei Vîlcea Și Jloretista Suzana Ardeleanu

a atletilor!y
peste hotare. în care să fi rea
lizat standarduriie de participare 
la Jocurile din 1976. Zilele aces
tea și în cele următoare tot mai 
mulți atleți români vor fi prezenți 
în diferite competiții, astfel că 
este lesne de presupus ca ei să-și 
îndeplinească această obligație e- 
lementară, referindu-ne, bineînțe
les, la cei care vizează concursul 
olimpic de la Montreal.

Ținem să subliniem însă că ce
rințele standardurilor l.A.A.F. nu 
trebuie să reprezinte pentru atleții 
români, candidați olimpici, un 
scop în sine. Aceste performanțe 
nu constituie o problemă prea di
ficilă pentru unii atleți. Pentru 
ca cineva să se poată impune pe 
stadionul olimpic și să ocupe un 
loc pe podium sau într-o finală, 
este necesar să realizeze perfor
manțe cu mult mai bune, și a- 
cestea nu într-un mod accidental. 
Cel ce. dorește o clasare cît mai 
bună la Montreal trebuie să fie 
gata oricînd să repete, chiar de 
mai multe ori. performanțe de 
mare valoare pe care, mai mult, 
să fie capabil să le depășească la 
ora ,,H“ a Jocurilor Olimpice. în 
acest context, nici nu încape dis
cuție, pentru ca cineva să fie apt 

crează in sala de la „Flănnnda* 
unde, pregătirea propriu-zisă este 
completată printre altele cu un 
circuit de gimnastică. Grupul a- 
cesta special cuprinde pe Viorica 
Draga, Magdalena Bartoș, Buricea, 
Zidaru, Angelescu, Al. Istrate șl 
Szabo, adică viitori candidați la 
concursul de admitere la LE.F.S. 
sau La facultăți de educație fizică 
și sport ale unor institute peda
gogice. Separat, dr. Petre Mita, 
medicul lotului dezbate împreună 
cu acest grup probleme de ana
tomie și fiziologie din programa 
cerută la concurs.

Stadiul de pregătire fizică de la 
Mamaia promite să fie de bun 
augur. Este concluzia care se des
prinde după vizionarea unor an
trenamente și mai ales după op
timismul ce îl arborează, cei mai 
mulți dintre sportivi și antrenori. 
Irimiciuc, de pildă, este convins 
că va putea să ofere la Budapesta 
mai mult decît la Grenoble. Alt
fel spus, să se angajeze in dis
puta directă pentru medalia de 
aur. Spadasinii, fără excepție, pro
mit și ei să intre în „înalta so
cietate" a aspiranților la medalii, 
lotul lor fiind la ora actuală prin
tre cele mai omogene ca valoare 
și vîrstâ, în timp ce prof. Zilahi 
este convins că băieții lui, flore- 
tiștii, nu se vor clasa mai jos de 
primele 6 locuri, iar floretistele 
pe care le cunoaște foarte bine 
(n.n. deoarece le-a pregătit, în anii 
precedenți, în calitate de secund 
al antrenorului emerit Andrei Vil- 
cea) au posibilități să se mențină 
pe podium, chiar și în actualele 
condiții cind lotul se află într-o 
sensibilă prefacere (lîngă sportive 
mai experimentate, ca Stahl sau 
Ardeleanu, venind acum altele 
mult mai tinere — Viorica Draga, 
Magdalena Bartoș și, poate, altele).

Firește că se poate spune mal 
mult despre acest lot, despre pre
parativele și mai ales despre șan
sele sale lâ C.M. Pentru aceasta, 
să așteptăm însă și celelalte sta
dii de pregătire ce vor urma, la 
București și la Rîmnicu Vîlcea...

Tiberiu STAMA

de a realiza prestații Ia cel mai 
înalt nivel este absolut obligatoriu 
ca pregătirea să se înscrie la pa
rametrii cei mai ridicați, atît sub 
aspectul volumului de antrena
ment, cît și al calității acestuia. 
Din informațiile pe care le deți
nem referitoare Ia pregătirile atle
ților din diferite colțuri ale lumii, 
reiese în mod clar că, mai mult 
decît oricînd altă dată, acest pro
ces se desfășoară la limite supe
rioare. Exemplul noului recordman

PRELIMINARIILE
Azi și mîine la Atena, echipa 

masculină de atletism a României 
va lupta pentru obținerea califi
cării în semifinalele „Cupei Euro
pei* la atletism, încercînd clasarea 
pe unul din primele două locuri. 
Adversare principale îi sînt repre
zentativele Bulgariei, Greciei și Nor
vegiei (mai participă Austria, Lu
xemburg și Danemarca). Așa cum 
spuneam, în condițiile unui singur 
concurent de probă, misiunea echi
pei noastre va fi dificilă, formați
ile amintite la început prezentînd 
unele individualități de valoare. In 
echipa Bulgariei remarcăm prezența 
sprinterului Petar Petrov (10,2 și 
20,7), a săritorilor B. Bonev (7,84 m 
la lungime) și R. Ioțov (2,17 m — 
înălțime), a aruncătorilor Gheorghi 
Stoev, campion european de sală la 
greutate, V. Djonev (82,26 m la

AGENDA ȘAHULUI
NOUA GAPRINOAȘVîLI:

„M-am îndrăgostit de Timișoara!“
Inapoindu-se de la Timișoara, un

de a cîștigat în mod strălucit Tur
neul Internațional feminin, organizat 
de clubul local „Medicina- (cu 13 
puncte din 13 posibile). Nona Ga- 
prindașvili a rămas două zile în Ca
pitală.

Marți, campioana mondială a fost 
primită de către tovarășul Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S., cu care a 
avut o convorbire desfășurată într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

Nona Gaprindașvili a declarat că 
este adine impresionată de primirea 
caldă, prietenească ce i-a fost re
zervată în România, a elogiat orga
nizarea turneului, pe care a caracte- 
rizat-o drept ireproșabilă.

„Mărturisesc, a spus marea șahistă, 
că m-am îndrăgostit de Timișoara* 
de oamenii săi atît dc ospitalieri, 
atît de minunați. Plec de aici cu cele 
mai frumoase amintiri și voi reveni 
totdeauna cu cea mai mare plăcere".

In altă ordine de idei, prima jucă
toare a lumii a ținut să sublinieze 
impresionanta dezvoltare a șahului 
pe care a întîlnit-o în România, in
teresul existent în jurul acestui joc.

„Nu este de mirare, a precizat ea, 
că țara dv. deține un loc fruntaș 
în ierarhia mondială a șahului femi
nin, maestrele românce fiind cefe 
mai redutabile partenere pentru ju
cătoarele sovietice In marile turnee 
și la campionatele mondiale pe echi
pe. Sînt bucuroasă că din rivalitatea 
noastră sportivă ciștigă mișcarea șa- 
histă feminină".

Joi la prînz campioana mondială a 
plecat spre patrie.

CAMPIONATELE DE JUN’OHI 
DUPĂ SISTEMUL ELVEȚIAN

Biroul F.B. Șah a hotărit ca ac
tuala ediție a campionate«ur națio
nale de juniori să se desfășoare in
tr-o singură etapă, după sistemul el
vețian. In acest fel se elimină semi
finalele, se scurtează în mod consi
derabil durata competiției și se ani
mă întrecerea. Se va inc a pe dis
tanța a 10 runde. Finalele vor avea 
loc între 18—21 iulie, fetele — la Ti
mișoara (arbitrul principal Th. Ni- 
coară), băieții — la Brăila (Gh. Mol
doveanul.

MODIFICAREA DATEI SEMIFINA
LELOR CAMPIONATULUI 

MASCULIN

Din cauza programului internațio
nal încărcat din această toamnă, s-a 
stabilit ca semifinalele campionatului 
național masculin individual sâ se 
desfășoare intre 29 august și 14 sep
tembrie. Cele 6 turnee vor avea loc 
la București (2), Zalău. Suceava, Hm. 
Vîlcea șl Miercurea Ciuc.

CINCI JUCĂTORI IN ECHIPA

Pentru viitoarea ediție a campio
natului național pe echipe mixte 
(1975—1976) s-au stipulat două impor
tante modificări de regulament. E- 
chipele vor fi alcătuite din 5 jucă
tori (in loc de 4 ca pînă acum). 3 
jucătoare și l junior. Vîrsta junioia- 
tului se stabilește la 20 ani.

TURNEU INTERNATIONAL 
FEMININ LA ORADEA

Intre 28 iunie — 12 iulie se va des
fășura la Oradea tradiționalul Tur
neu internațional feminin al Româ
niei. Tara noastră va fi reprezentată 
de cele mai puternice jucătoare a.e 
sale, maestrele internaționale Elisa- 
beta Polihroniade, Gertrude Baum- 
stark, Suzana Makai, Margareta Ico- 
dorescu și Margareta Mureșati.

Dintre șahistele de peste hota ie 
și-au confirmat participarea liana 
Erenska (Polonia). Eva Hojdarova 
(Cehoslovacia) și Eva Nagy (Unga
ria) .

Printre concurente mai figurează 
șahiste din U.R.S.S., Bulgaria, Iugo
slavia, Anglia, Olanda.

Rubrica realizată de
Valeriu CHIOSE

mondial la aruncarea ciocanului 
Karl-Heinz Riehm care se pregă
tește 1500 de ore pe an (!) este, 
in acest sens, mai mult decit edi
ficator. Dar Riehm nu este un caz 
singular, tot mai mulți fiind acei 
sportivi care desfășoară o aseme
nea pregătire. Or, tocmai cu a- 
ceștia se vor întîlni atleții români 
pe stadionul din Montreal I

Concluzia este, tocmai de aceea, 
una singură i pentru a se putea 
impune la J.O. (și nu numai aco
lo I) atleții noștri trebuie să des
fășoare un volum de muncă cit 
mâi apropiat de cel al marilor 
sportivi ai lumii 1

Romeo VILARA

CUPEI EUROPEI1'
suliță) și T. Manolov (constant 
peste 70 m la ciocan), și Velcio 
Velev (62,76 la disc în acest sezon). 
Din echipa Greciei nu vor lipsi cu- 
noscuții Vassilios Papageorgopoulos, 
recordman european la 100 m, D. 
Patronis (2,22 m la înălțime în urmă 
cu o săptămînă) și Stavros Tzort
zis (49,6 la 400 mg). Principalele 
atuuri ale echipei Norvegiei: frații 
Arne și Knut Kvalheim, considerați 
între cei mai buni fondiștl euro
peni. Knut Boeroe (13:26,0 anul tre
cut la 5 009 m), aruncătorii K. Hjel- 
tens (19,51 m la greutate și 60,56 m 
la disc) șl K. Grimnes (85 m la 
suliță).

Sportul PjgdZfl



rĂzi, la poligonul Tunari

ZIUA INAUGURALA
A BALCANIADEI DE TALERE

La numai 48 de ore după în
cheierea „Marelui premiu Car
pați", poligonul Tunari va găzdui 
o nouă competiție internațională 
de talere, Balcaniada, aflată la 
cea de a opta ediție. Desfășurate 
la Atena (1967, 1971), Sofia 
(1968). Istanbul (1969, 1973), Bucu
rești (1970), Varna (1972) — in 
1974 nu s-au disputat — întrece
rile tradiționalei competiții re
unesc de această dată, țintași din 
Bulgaria, Grecia, Turcia șf Româ
nia. Toți participanții au sosit și 
ei au făcut ieri antrenamente in
tense pe cele două standuri unde 
vor avea loc concursurile.

Sînt programate cîte două zile 
(sîmbătă și duminică) pentru skeeț 
(talere aruncate din turn), iar luni 
și marți pentru trap (talere lansate

din șanț). Se vor alcătui clasa
mente individuale (după 200 t) și 
pe echipe (alcătuite din cite patru 
țintași) la terminarea primei man
șe de 100 t.

Fără îndoială, actuala ediție a 
Balcaniadei este așteptată cu un 
firesc Interes dacă ne gîndim că 
este vorba de două probe olim
pice (ne referim la concursurile 
individuale). Cu atît mai mult am 
dori ca sportivii români să aibă o 
evoluție mai convingătoare decit 
în „Marele premiu Carpați", cu 
rezultate care să-i impună în ve
derea selecționării pentru campio
natele continentale din Iulie, de la 
Viena. Azi, după festivitatea de 
deschidere (ora 8), competiția va 
începe la ora 8.30, iar miine tot 
la ora 8.30.

P. LUPAN-3:41,6
LA 1500 m

în cadrul concursului atletic 
internațional de la Potsdam 
(R.D. Germană), Petre Lupan s-a 
clasat pe locul patru în proba 
de 1 500 m cu timpul de 3:41,6
— cel mai bun rezultat româ
nesc al sezonului. Cursa a fost 
cîștigată de Ohlert (R.D.G.) în 
3:40,2. Atleta poloneză Grazyna 
Rabsztyn a alergat 100 mg în 
12,84 — record național — în- 
treeînd-o categoric pe Annelie 
Ehrhardt (R.D.G.) — 13,27. Alte 
rezultate : masculin : 3 000 m 
obst. — Baumgartl (R.D.G.) 
8:23,8 (record național) ; înălțime
— Grigoriev (U.R.S.S.) 2,22 m, 
ciocan — Sachse (R.D.G.) 
75,40 m ; feminin : greutate — 
Fibingerova (Cehoslovacia) 21,03 
m.

CARNET
■ Nouă atlete .au aruncat în 

acest sezon peste 62 m la disc I 
Ultimele performere, în ordinea 
rezultatelor : Gabriele Hinzmann 
(R.D.G.) 65,72 m, Maria Vergova 
(Bulgaria) 64,88 m, Sabine Engel 
(R.D.G.) 64,28 m, Evelyn Schlaak 
(R.D.G.) 62,02 m.

■ La Paris, Grzegor Cybulski 
a sărit 8,24 m la lungime (record 
polonez egalat), prima performan
ță europeană și a doua mondială 
a sezonului.

■ Prin performanțele obținute în 
ultimele două sezoane, Steve Wil
liams (S.U.A.) și Silvio Leonard 
(Cuba), neînvinși în acest răstimp 
de alți sprinteri, își disputau titlul 
de cel mai rapid alergător al mo
mentului. Iată însă că recent, la 
Berlin, Leonard — singurul învin
gător al lui Williams în 1974 — 
a fost întrecut de juniorul din 
R. D. Germană (18 ani neîmpli
niți !) Eugen Ray. Ray se anunță 
ca principal favorit al campiona
telor europene de juniori la 100 
și 200 m. Cele mai bune perfor
manțe ale sale : 10,2 și 20,7.

■ Eamon Coughlann (Irlanda) 
este cel mai puțin cunoscut record
man european. Tn cursa în care 
Filbert Bayi a doborît recent re
cordul mondial al lui Jim Ryun 
la o milă (3:51,0), Coughlann a

UN „VOLAN" 
DE VINZARE

Spectatorii ultimelor
Mari Premii automobilistice 
au fost dezamăgiți, poate, 
nevăztnd la start mașina 
„March-752" a ttallcncei 
Leila Lombardi, prima fe
mele admisă in riadul pi- 
loților de formula 1. Mo
tivul dezamăgirii are te
mei : intreplda Leila nu 
s-a putut califica în pro
bele preliminare ale între
cerilor. si iată că revine 
In actualitate întrebarea 
dacă noua angajată a fir
mei britanice își merită 
realmente locul printre 
așii volanului.

Intr-adevăr, se pare că 
opțiunea celor de la 
„March" pentru automobi
liste italiană nu se rea- 
zlmă pe suficiente argu
mente de ordin tehnic. 
Se vorbește chiar, din ce
in ce mai insistent, că

Leila Lombardi șl-a „cum
părat" locul tn echipă. Se
dă șl suma : aproape o
jumătate de milion de 
dolari, avansați cu gene
rozitate de tatăl sportivei, 
un cunoscut fabricant de 
salam din Torino. Ambi
ția familiei Lombardi (pa

C. E. MASCULIN DE BASCHET TURNEUL MASCULIN
Ieri, România Polonia 81-82 DE VOLEI

BELGRAD, 13 (prin telefon). In 
continuarea întrecerii pentru titlul 
de campioană a Europei la baschet 
masculin, reprezentativele Iugosla
viei și U.R.S.S., principale preten
dente, au obținut noi victorii. 
Sportivii iugoslavi, deținători ai 
titlului european, au dispus la 
un scor concludent de selecționata 
Cehoslovaciei : 84—68 (39—30). Cei 
mai eficienți jucători ai Învingă
torilor au fost Dalipagici 14 p, 
Jerkov 13 p și Ciosici 12 p ; din 
formația cehoslovacă : Kos 18, 
Brabanec 16. Foștii campioni ai 
Europei (dar actuali campioni o- 
limpici și mondiali), baschetbalist’! 
sovietici, au cîștigat mult mai greu 
decît era de așteptat în fața e- 
chipei Italiei : 69—65 (30—33). De 
menționat că, atunci cînd mai erau 
de jucat 8 secunde, reprezentativa 
U.R.S.S. avea doar un coș avans, 
iar mingea se afla la adversari.

Aceștia au pierdut-o, însă, au ratat 
egalarea și au mai primit un coș. 
Cele mai multe puncte : Salnikov 
28, Sidiakin 13, respectiv Marzo- 
ratti 16, Dalia Fiori 13.

Clasament : 1. Iugoslavia 6 p 
(3 jocuri), 2. U.R.S.S. 4 p (2), 3. 
Spania 3 p (2), 4. Bulgaria 3 p (2),
5. Cehoslovacia 3 p (3), 6. Italia 
2 p (2).

Echipa României a întilnit vi
neri, în cadrul grupei 7—12, pe 
cea a Poloniei. Sportivii polonezi 
au condus permanent (18—8 min.
6, 30—18 min. 8), dar în final re
prezentanții României s-au apro
piat pînă la un coș (77—79) și 
chiar un punct (81—82), fără a 
izbuti, însă, să-și depășească ad
versarii. Scor final: 82—81 (45—40). 
Pentru România au marcat : Ni- 
culescu 24, Georgescu 15, Oczclak 
12, Pîrșu 5, Cernat 9, Novac 2, 
Popa 14; cele mai multe puncte 
pentru Polonia: Jurkiewicz 18,
Severyn 14. Formația română joa
că sîmbătă cu Olanda și duminică 
cu Israel. Alt rezultat de vineri: 
Olanda — Grecia 66—65 (29—28). 
Clasament : 7. Israel 6 p, 8. Turcia 
5 p, 9—12. România, Grecia, O- 
landa. Polonia 4 p.

DE LA SKOPLJE

CONGRESUL FEDERAȚIEI
INTERNATIONALE DE PATINAJ• A —

ATLETIC
alergat 3:53,3, cu 0,3 s sub recor
dul, vechi de aproape un deceniu, 
al lui Michel Jazy. Cel mai bun 
rezultat al său de anul trecut era 
de 4:01,0 Iar la 1500 m cea mai 
bună performanță a sa este de... 
3:41,9 1

■ lelița Pavliciei, prima sprin
teră a Balcanilor a alergat 100 m 
în 11,1, egalînd recordul Iugosla
viei pe care II stabilise anul tre
cut.

■ Excepționalul rezultat de 
22,86 m la aruncarea greutății re
alizat de profesionistul Brian Old
field utilizînd procedeul de arun
care cu piruetă — recordul mon
dial al amatorilor este de 21,82 m — 
a stîrnit comentarii contradictorii. 
Parry O’Brien, inventatorul de 
acum 20 de ani al stilului „cu 
săltare", cu spatele spre direcția 
de aruncare, contestă aruncarea 
lui Oldfield susținînd că acesta ar 
fi călcat marginea cercului in tim
pul piruetei și, în plus, ar fi de
părtat greutatea de la gît. Randy 
Matson, și el fost recordman al 
lumii, acum coleg cu Oldfield, 
afirmă că aruncarea a fost execu
tată in condiții regulamentare. 
Ambii sînt de acord însă că noul 
procedeu — folosit pentru prima 
oară de recordmanul european A- 
lexei Barișnikov (21,70 m) — va 
duce la progresul probei.

de o parte) șl grava cri
ză financiară a 
„March" (pe de 
facilitat acest 
transfer.

Poate că 
nu nl s-ar 
grave — tn__
puțin moral al _ 
din fărlle capitaliste — 
dacă lor nu li s-ar adău
ga

firmei 
alta) au 
original

acestea 
atît de 

contextul prea 
sportului

toate 
părea

șl o altă circumstanță

Fiecare dintre acești copii por
tughezi, care-și dispută cu ardoa
re o minge in curtea unei școli 
din Lisabona, nu-și dorește să de
vină neapărat un nou Eusebio. Un 
loc in echipa olimpică de baschet 
a Portugaliei este visul lor drag.

Foto : „DESPORTOS“-Lisabona

LEEDS UNITED, SUSPENDATĂ
DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

ZURICH, 13 (Agerpres). — Uniunea 
europeană de fotbal a hotărît sa 
suspende echipa engleză Leeds Uni-

să

ted, pentru două ediții ale cupelor 
continentale (CCE, Cupa Cupelor, 
Cupa UEFA). Această decizie a fost 
luată de Comisia de disciplină a 
UEFA. ca urmare a gravelor inci
dente provocate de suporterii echi
pei Leeds United cu ocazia finalei 
Cupei campionilor europeni, dispu
tată la 28 mal, la Paris, cu formația 
Bayern Mtinchen. în legătură cu a- 
cesta, UEFA reamintește că toate 
cluburile de fotbal sînt răspunzătoa
re de actele și comportarea suporte
rilor lor.

TURNEUL DE TENIS
PARIS, 13 (Agerpres). — Finala 

probei de simplu femei din cadrul 
turneului de tenis de la Roland Gar
ros se va disputa între Chris Evert 
(SUA) și Martina Navratilova (Ceho
slovacia). Tn semifinale ; Evert — 
Morozova 6—4, 6—0 ; Navratilova — 
Newberry 6—2, 6—3. La masculin, în

poment tricolor pentru me
ciurile din „Cupa Davis*. Se 
pare că ideea ca tenismanii 
francezi să poarte bluze 
albe, șorturi albastre șl șo
sete roșii va fi admisă.

STADIONUL 
„LADOUMEGUE"

Municipalitatea pariziană...________  ,______ _ o
hotârit să confere complexu*

MUNCHEN, 13 (Agerpres). — Tn 
cadrul lucrărilor celui de-al 36-lea 
Congres al Federației Internaționale 
de patinaj, a fost acceptată o mo
țiune prin care se cerea excluderea 
Republicii Sud-Afrlcane din acest for 
sportiv.

Pe de altă parte, Congresul a res
pins cererea federației olandeze de 
a fi reamatorlzați unii patinatori 
care au participat la competiții pro
fesioniste.

In ziua a doua a turneului in
ternational masculin de volei care 
se desfășoară la Skoplje, selecțio
nata română a primit replica va
loroasei garnituri cubaneze, echi
pă remarcabilă îndeosebi prin ca
litățile fizice ale jucătorilor săi.' 
Cu un lot restrîns și cu absențe 
notabile (lipsesc cîțiva dintre ju
cătorii de bază ai reprezentativei 
noastre), selecționata română nu 
a putut da replica obișnuită, ce- 
dînd în trei seturi. Scor: 3—0 (9,8,8) 
pentru reprezentativa Cubei, care 
conduce în clasamentul competi
ției. Echipa Cehoslovaciei a repe
tat performanța realizată săptămî- 
na trecută la Sofia, învingînd din 
nou, de data aceasta mai conclu
dent, formația Bulgariei cu 3—0 
(7, 11, 13). In cealaltă partidă a zi
lei, prima echipă a Iugoslaviei a 
întrecut cu 3—1 (—14, 7, 2, 10) gar
nitura secundă a acestei țări. După 
două zile, reprezentativele Cubei, 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei au a- 
cumulat cîte 4 p, în timp ce 
Selecționata română, Iugoslavia _ B 
și Bulgaria, pierzînd ambele întîl- 
niri susținute, au numai cîte 2 p.‘

In sala Dinamo 
CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

Astăzi, de la ora 17, și mîine, 
de la ora 10, în sala Dinamo din 
Capitală va avea loc o interesantă 
competiție internațională de lupte 
greco-romane. Vor participa echi
pele cluburilor Dynamo Luken- 
walde (R.D. Germană), Ruda 
Hvezda Praga și Dinamo Bucu
rești.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Participant!! la tradițio

nala competiție internațională auto
mobilistică „Cursa de 24 de ore de 
la Le Mans" au efectuat ultimul an
trenament oficial. Cel mal bun rezul
tat a fost obținut de echipajul Jac
kie Ickx (Belgia) — Derek Bell (An
glia) pe „Gulf-Ford“ : medie orară 
213,580 km.

CICLISM • Turul Austriei a con. 
tlnuat cu etapa a 8-a (Salzburg — 
Grossglockner), în care victoria a 
revenit olandezului D. Tak cu timpul 
de 4h 40 : 28 pe 162 km. Liderul cla
samentului este Llhaciov (U.R.S.S.) 
• Prima etapă a Turului Elveției 
(Baden — Frick) a fost cîștlgată de 
belgianul Roger de Vlaeminck. cro
nometrat pe distanța de 179 km cu 
timpul de 4h 42 : 02.

FOTBAL • La Budapesta, in „Cu
pa Europei Centrale", meciul din
tre HonvCd șl Wacker Innsbruck, 
campioana Austriei, s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (0—0), in favoarea oas
peților • Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange va participa în Scoția (în
tre 19 și 23 iunie) la reuniunea lui 
„International Board" (organizația 
care se ocupă cu regulamentul de 
fotbal), după care va pleca intr-un 
turneu în Cehoslovacia. Grecia, 
Olanda, Turcia și Israel.

MOTO • Concursul internațional 
de dirt-track, desfășurat in locali
tatea suedeză Goteborg, s-a încheiat

DE LA ROLAND GARROS
ultlmul sfert de finală, A. Panatta 
l-a Învins pe J. Andrews cu 6—3,
5— 7, 7—6, 6—2.

S-a disputat șl prima finală, la 
dublu masculin : Gottfried, Ramirez 
— Alexander, Dent 6—4, 2—6, 6—2,
6— 4.

cu succesul motociclistului neozeelan
dez Ivan Mauger, care a totalizat 14 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat suedezul Anders Michanek — 
12 puncte șl danezul Ole Olsen — 
11 puncte.

NATAȚIE « La Praga, în con
cursul de sărituri în apă, un fru
mos succes a repurtat Mexicanul 
Carlos Giron, învingător în proba de 
la platformă (10 m), cu 514.29 p, ur
mat de americanii Tim Moore — 
478,20 p Și Phil Boggs 477,39 p. 
în proba feminină, a cîștigat Mile
na Ducikova (Cehoslovacia) — 
368,79 p, urmată de Beverley Boys 
(S.U.A.) — 354,06 p. Probele de sări
turi de la trambulină au fost cîști- 
gate de Christine Loock (S.U.A.) — 
la feminin și Phil Boggs — la 
masculin.

ȘAH • La Pola (Iugoslavia) s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul gru
pei a IlI-a, preliminare? a campio
natului european de șah pe echipe. 
Cîștigînd toate întîlnlrlle, formația 
Iugoslaviei a ocupat primul loc cu 
17 puncte (din 24). Urmează : Bulga
ria 14i/t, Albania 8«/?, Austria 8. (în 
meciul decisiv : Iugoslavia — Bulga
ria 5«/e—2i/2). Primele două clasate 
s-au calificat pefitru turneul final, 
care va avea loc anul viitor, la Mos
cova. Echipa României evoluează în 
grupa a Il-a, alături de Ungaria, 
Elveția și Belgia, urmînd să dispute 
meciurile în toamnă. • Turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia) a 
fost cîștigat de Lidia Mulenko 
(URSSț cu 11,5 puncte din 13 posibi
le. Margareta Perevoznic (România) 
s-a clasat pe locul trei cu 9,5 puncte. ♦

Au participat 14 șahiste din 10 țări.

FINALISTELE C.M. DE POLO

peții s au documentat cu pri
vire la sistemul de educație 
fizică din U.R.S.S., cu luat 
cunoștință de metodele de 
antrenament aplicate de pe
dagogii sovietici, în diferite 
ramuri sportive.

Vizita specialiștilor cana
dieni la Moscova face parte 
dintr-o serie întreagă de con
tacte pe care reprezentanții 
forurilor sportive din

ce din nou pe blocurile de 
start. El preferă armura 
pereților capitonați ai ca
binelor de transmisii pen
tru televiziune, unde va 
îndeplini obligațiile de tele- 
comentator.

cele

SMOC DE IARBA 
AMINTIRE

deosebită. Leila Lombardi 
n-a ocupat un loc vacant 
tn echipa lui „March", ci
— pentru a urca la volan
— a trebuit să scoată din 
post pe Hans-Joachlm 
Stuck, marea speranță a 
automobilismului vest-ger- 
man, fiul celebrului pilot 
cu același nume.

Stuck jr. are talent, 
'„papa" Lombardi are insă 
bani mai multi...

Iul sportiv din cartierul Pan- 
tin numele de ,Jules Ladou- 
megue", în memoria celebru
lui alergător francez al ani
lor *30. Amintirea Iul La- 
doumegue va fi astfel per
petuată nu numai pentru 
iubitorii de sport din Paris, 
ci și 
care 
dion.

pentru atleții străini 
vor vizita acest nou sta-

ECHIPAMENT COLORAT

CONTACTE 
PREOLIMPICE

grup de specialiști co-

două țâri le vor efectua îna
intea desfășurării viitoarelor 
J.O. de vară de la Montreal.

MARK SPITZ REAPARE I

Ținuta în alb nemalfllnd 
obligatorie pe terenurile de 
tenis, echipa Franței are In
tenția de a adopta un echi*

Un ,
nadieni în domeniul sportului 
cu participat recent la semi- 
narii și lecții practice la In
stitutul de cultura fizică șl 
sport din Moscova. Oas-

Mereu preocupat de a-și 
menține nealterată popu
laritatea de care se bucură 
în lumea natației, înotăto
rul american Mark Spitz, 
cîștlgător a 7 medalii de 
aur la Jocurile Olimpice de 
la Mtinchen, își pregătește 
o reapariție insolită în ca
drul apropiatelor campio
nate mondiale de la Caii 
(Columbia). Bineînțeles, 
Spitz n-are Intenția să ur-

înaintea recentei în- 
tîlniri de fotbal Anglia — 
Scoția, din cadrul campio
natului interbritanic, admi
nistrația stadionului Wem
bley a trebuit să ia serioa
se măsuri pentru întărirea 
serviciului de ordine. Fap
tul că după un alt memo
rabil meci dintre aceleași 
echipe, desfășurat în 1963, 
aproape 10 000 de suporteri 
scoțieni au înțeles să-și 
sărbătorească succesul 
(3—2) asupra campioanei 
mondiale de atunci, smul- 
gînd — drept amintire — 
cîte un mănunchi de iarbă 
din celebrul gazon de la 
Wembley, explică aceste 
precauții...

E drept, 
dovedit inutile, căci 
data aceasta scoțienii 
fost cel învinși.

măsurile s-au 
de 
au

8

S-au încheiat întrecerile preli
minare ale campionatului 
dial de polo, care va avea 
între 18 și 27 iulie la Caii 
lumbia), în afara primelor 
clasate la ediția anterioară 
grad 1973) — Ungaria, U.R.S.S.; 
Iugoslavia, Italia. S.U.A.. Cuba, 
România, Olanda, Spania și Mexic 
— vor mai fi prezente echipele 
Columbiei (ca țară organizatoare). 
Australiei, învingătoare (7—6 și
5—2) în partidele de calificare cu 
Noua Zeelandă, Iranului — cam. 
pioană a Asiei, R. F. Germania, 
cîștigătoare a turneului de califi
care european și Canadei, învin
gătoare în meciurile de baraj cu 
Brazilia (6—7, 6—2 și 7—4, la
Quebec). Intrucît formația Egiptu
lui, campioana Africii, a anunțat 
că nu poate participa, organizato
rii au invitat reprezentativa 
ciei, clasată pe locul 
din 1973

Cele 16 
zate în 4 
sorti, care 
cîteva zile 
Capi de serie au fost desemnate 
formațiile Ungariei. U.R.S.S., Iu
goslaviei șl Italiei, primele 4 cla
sate în urmă cu 2 ani, la Belgrad.' 
Primele două clasate în fiecare 
din aceste grupe vor alcătui două 
grupe semifinale (de cîte 
echipe), iar din fiecare 
semifinală, primele două 
vor juca în turneul final pentru 
titlul de campioană a lumii.

mon- 
loc 

(Co- 
10 

(Bel-

_ Gre- 
XI la C.M.

fi reparti- 
tragere la

echipe vor 
grupe prin 
va avea loc la Caii cu 
înaintea campionatului.

patru 
grupă 

clasate
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