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ULTIMELE ORE ÎNAINTEA VERNISAJULUI EUROPENELOR DE BOX

TROMPEIII

TREI J ->

VOR DA SEMNAIUI
DESCHIDHill
LIJIIOPtNILOt!

Sîmbătă, la ora 18.30, 
după defilarea echipelor 
participante — în ordi
nea alfabetului român 
— trompeții vor da 
semnalul deschiderii 
campionatelor europene 
de box. Cele 25 de for
mații își vor face apari
ția pe patinoar, după 
care o fanfară militară 
va intona imnul de stat 
al României, iar fostul 
campion al Europei la 
categoria semigrea, Ghe
orghe Negrea, va ridica 
drapelul țării noastre pe 
catarg. La un semnal al 
fanfarei, Nicolae Linca, 
fost campion olimpic la 
Melbourne, va înălța 
steagul AIBA pe cațarg.

Crainicul reuniunii, 
Ion Argăseală, va da 
apoi cuvîntul președin
telui Comisiei de orga
nizare a Campionatelor 
europene de box, Ghe
orghe Guriev, iar apoi 
Roman Lisowski, vice
președinte al AIBA, va 
rosti o scurtă alocuțiune.

Urmează jurămîntul 
depus de arbitrul inter
național constantin Chi- 
riac, In numele oficia
lilor : „Afirm, pe cuvînt 
de onoare, că în calita
tea mea de arbitru 
de judecător, mă 
lăsa condus numai 
spiritul loialității
demnității sportive și că 
îmi voi îndeplini îndato
ririle la Campionatele 
europene de box, în 
conformitate cu regula
mentele, în mod conști
incios, indiferent de 
persoană sau națiune".

sau 
voi 
de
Și

Ml PRIMELE EMOȚII ...GONGUL
ALE BOXERILOR:

• Ieri dimineață a avut loc 
ședința Biroului regional eu
ropean A.I.B.A. Lucrările șe
dinței vor continua zilele ur
mătoare, cînd vom aduce la 
cunoștința cititorilor hotărîrile 
ce se vor adopta.

• Primele emoții ale boxeri
lor angajați în bătălia pentru 
cucerirea centurilor de cam
pioni ai Europei vor începe azi 
dimineață, cînd se vor efectua 
vizita medicală, cîntarul și, cel 
mai important lucru, 
la sorți.

■tragerea

sosit în 
arbitru 

Bulgaria,
• Ieri dimineață a 

Capitală cunoscutul 
internațional din 
Emil Jecev. De data aceasta 
Jecev nu va mai conduce me
ciuri în cadrul europenelor, ci 
va asista la întreceri în cali
tate de observator al 
de specialitate din 
Totodată a venit la 
trimisul special al 
„Naroden Sport" din 
Ștefan Doncev, care este șeful 
rubricii de box.

federației 
Bulgaria. 
București 

ziarului 
Sofia,

• In ziua de 7 iunie se va 
organiza pentru boxeri, antre
nori, conducătorii delegațiilor 
străine, ziariști, o excursie la 
Snagov. Va fi vizitată mînăsti- 
rea, se va face o plimbare pe 
lac, iar masa de prînz va fi 
servită la complexul turistic. 
La această excursie, după toate 
probabilitățile nu vor participa 
cei 22 de finaliști ai campiona
telor, care in ziua următoare 
vor susține meciuri decisive 
pentru cîștigarea centurilor de 
campioni continentali.

dimineață, membrii 
regional european

• Azi 
Biroului 
precum și conducătorii delega
țiilor străine vor face o vizită 
protocolară la Primăria Muni
cipiului București. După-a- 
miază (ora 16) la Institutul de 
Petrol, Gaze și Geologie va 
avea loc o conferință de presă 
cu ziariștii 
pionate.

acreditați la cam-

VIZIEA MEDICALĂ,
CÎNTARUL ȘI TRA
GEREA LA SORTI

POATE
SĂ BÂTĂ!

la sosirea pe aeroportulBoxeri clin echipa R. D. Germane
Băneasa

ÎNCĂ NOUĂ
AU SOSIT IN

delegații, participante 
de la București, au 

cursul

Alte
la C.E.
sosit în Capitală, în 
zilei de ieri. în cursul dimine
ții, prima delegație care și-a 
făcut apariția în Gara de 
Nord a fost cea a Bulgariei, 
alcătuită din următorii spor
tivi : Kristiu Gajdev (semi- 
muscă), Dimităr Milev (mus
că), Nikola Savov (cocoș), 
Ivan Mihailov ('pană), Stoian 
Pilicev (semiușoară), Peter 
Stoicev (ușoaîă), Ivan Kiria-

ECHIPE
CAPITALĂ
(semimijlocie), Naidenkov

Stancev (mijlocie mică), Simi- 
on Gheorghiev (mijlocie),

(Continuare în iag. a 4-a)

ȘAPTE

Soarele coboară 
cer șutiți de foc, iar aici, 
in complexul sportiv „23 
August" — „cartierul 
general" al boxerilor 
străini participant la 
cea de a XVIII-a ediție 
a europenelor — atmos
fera este parcă și mai 
fierbinte...

Ultimele pregătiri ale 
pugiliștilor, sosiți in Bd. 
Muncii din toate colțu
rile bătrînului conti
nent, ridică temperatu
ra acestor puține zi'.c 
premergătoare gongtilui 
inaugural al campiona
telor pînă la... punctul 
de fierbere. In aparen
ță, însă, totul este calm...

Boxerii se plimbă a- 
lene pe potecile umbrite 
ale parcului, scriu căr
țile poștale datorate pri
melor imagini din Ro
mânia, iar cei care pă
trund în imensa sală de 
antrenament — prevă
zută cu 7 ringuri și tot 
dichisul necesar — lasă 
impresia unor copii puși 
pe șotii, hîrjonindu-se 
mai degrabă între corzi 
decît bătîndu-se cu ade-

FETE IN ALB

(Continuare 
în pag. a 4 a)

Doi boxeri austrieci sur
prinși în ringul de antre
nament de fotoreporterul 
nostru, N. Dragoș. Era 
un fel de joacă, de schim
buri amicale... De sîm- 
bătă, însă, lucrurile 

vor schimba I

DEBUTÂNȚI

se

I
i
I
I
I

D
televiziunii, in 

înregistrării

La vernisajul expoziției 
graficianului Mihai Gro- 
su, Eugen Schăffer, ope
ratorul 
timpul 
unor exponate.

Foto : A. NEAGU

e ocord cu Dorin Almășan, 
unul din condeiele cluțene 
cele mai activ aliate sportu
lui, atunci cînd spune că se
xul frumos trebuie să caute 
a-și păstra integral (sau

oproape) feminitatea și în incinta sta
dionului. Și nu există contrazicere în
tre noțiuni, sîntem siguri I

Dar, să intrăm în subiect. Dacă este 
vorba de a recomanda sporturi pen
tru femei, atunci dintre cele puse în 
fruntea listei nu trebuie să lipsească 
tenisul. Sportul alb, sportul eleganței 
și al subtilităților în mînuirea rachetei, 
convine poate mai bine ca oricare al
tul acestui scop. Dovadă, tradiția de 
lungă durată a tenisului feminin, pre
zent — cu drepturi aproape egale...— 
în ansamblul acestei discipline sporti
ve care numără secole de existență. 
Siluetele albe ale jucătoarelor au apă
rut în fața fileului de tenis, cu mult 
înainte ca prezența feminină pe plajă 
sau în șaua bicicletei să stîrnească re
volta cercurilor puritane. Iar la Wim
bledon sau Roland Garros, bunicile 
marilor tennis-womene de azi au cobo- 
rit din tribună pe terenul închenăratcu 
alb, culegînd aplauze pentru dibăcia 
și spiritul lor intreprid.

Nu vom lungi aceste rînduri pentru 
a pleda virtuțile tenisului, acordațela 
limitele accesibile elementului feminin. 
Ele sînt evidente. Am spus doar că 
tradiția de care aminteam s-a făcut 
simțită și în aria sportului autohton. 
Țara noaStră s-a mîndrit cu remarca
bile jucătoare de tenis, campioane care 
au stat alături, în performanțe, cu cele 
mai bune rachete masculine românești 
din trecut. Iar mai aproape de răbo
jul anilor, o finală între Eva Stăncescu 
si Irina Ponova strîngea în tribune pu
blic tot atît de numeros ca la meciu
rile din „Cupa Davis". Acum jucătoare 
ca Julieta Namian-Boboc, fostă cam
pioană, și Judith Dibar, tînără _ tenis- 
mană cu posibilități evidente și care 
se cer integral folosite, duc mai de
parte ștafeta fruntașelor tenisului nos
tru feminin. Poate fără strălucirea de 
altă dată. Dar cu suficientă prestanță, 
raportînd, la activitatea, încă destul de 
redusă, ce le este hărăzită._

Zilele acestea, tenisul feminin — -el 
mondial — și-a trăit sărbătoarea su
premă, La Atena s-a disputat Cupa Fe
derației internaționale de tenis pentru 
echipe feminine, competiție devenită 
tradițională. Printre absențe, din nou, 
aceea a României. Un neofit ar soco
ti-o, poate, normală. (Țara noastră n-a 
participat la nici o ediție _ a acestei 
întreceri, de la înființarea ei, în 1963). 
Pentru cei inițiați, însă, a afirma ca 
n-am avut sau că n-avem tenis femi- 

ar suna fals. Chiar dureros de

Ivor reprezenta România, 7 participă pentru prima
! Deci, șapte debutanți în echipa României. Cînd ■ 

posibilitățile lor de afirmare, I 
>2 de ani), AUREL DUMI- '

I
Dintre cei 11 sportivi care 

dată la un campionat european 
au fost selecționați, s-au avut în vedere calitățile, ț 
rezultatele ce s-ar putea realiza. AUREL MIHAI (22 de ani), -------... --------
TP.ESCU (20), GHEORGHE PUȘG.AS (20), CALISTRAT CUȚOV (20), VICTOR SIL
BERMAN (23), HORST STUMPF (25) și ION ALfiXE (23) au demonstrat că merită 
încredereă ce le-a fost acordată de antrenori.

Dintre aceștia, Cu- 
țov, Silberman și Ale- 
xe au participat și la 
Jocurile Olimpice din 
Mexic unde au avut, în 
general, o comportare 
satisfăcătoare, Cuțov 
reușind chiar să obți
nă medalia de bronz. 
La București, majorita
tea țărilor au deplasat 
loturi aproape noi, cu 
sportivi încă necunos- 
cuți, dar dornici de a- 
firmare. în formațiile 
Uniunii Sovietice, Polo
niei, Italiei, R.D. Ger
mane, amintind doar pe 
cele mai redutabile, se 
află destui debutanți în

arena internațională. 
Antrenorii vor avea 
astfel posibilitatea dea 
analiza și perspective
le boxerilor lor, vizîrid 
în mod normal, de pe 
acum, medaliile olim
pice de la Miinchen 
din anul 1972.

Privit și prin acest 
punct de vedere, spe
răm aa debutul celor 
șapte boxeri români la 
campionatele europene 
siă fie de bun augur. 
Cei patru 
C. Ciucă, A. 
Covaci Și I. 
vor ajuta pe 
vorba și cu

„veterana",
Vasile, 
Monea, 
mezini 
fapta.

I
I
I
I
I
I

Sportul de masă - obiectiv fundamental
al activității de educație fizică și sport (I)

Conf. dr. Emil GHIBU
vicepreședinte al GN.E.F.S.

Conf. Gheorghe GHIȘOIU
secretar al O.N.E.F.S.

In diferite publicații apar la 
noi tot mal des anchete, inter
viuri, opinii șl propuneri privi
toare la activitatea sportivă de 
masă.

Este îmbucurător faptul că în 
cadrul acestor dezbateri se men
ționează idei deosebit de preți
oase, critici îndreptățite, precum 
și o serie de sugestii valoroase. 
Dar, în același timp, se simte 
nevoia unor clarificări concepțio- 
nale care să contribuie la înțele
gerea rosturilor și tendințelor a- 
cestui domeniu esențial al activi
tății de educație fizică șl sport.

Prima problemă pe care consi
derăm necesar s-o abordăm, a- 
vîndu-se în vedere unele păreri 
nu totdeauna suficient de docu
mentate, se referă la întrebarea 
dacă în acest domenlo aveni sau 
nu o concepție, o orientare clar 
enunțată. Răspunsul este cit se 
poate de limpede : această con
cepție se desprinde concret din 
prevederile documentelor de par
tid și de stat referitoare la acti
vitatea de educație fizică și sport, 
precum șl din cele ale mișcării 
sportive.

Astfel, cu privire la importanța 
șl sarcinile sportului de masă in 
contextul activității generale de 
educație fizică șl sport, mențio
năm următoarele :

— In direcția cuprinderii unor 
mase tot mal largi, a întregului 
tineret în practicarea organizată 
a exercițlllor fizice și sportului,

Salutul C.C. al P.C.R. șl Consi
liului de Miniștri adresat Confe
rinței pe țară a mișcării sportive 
din iulie 1967 precizează că prin
cipala cerință este să se deter
mine o largă și multilaterală dez
voltare a educației fizice și spor
tului de masă în școli și facultăți, 
sportul școlar și universitar tre
buind să constituie veriga de 
bază a întregului sistem de edu
cație fizică. în întreprinderi și 
instituții, asociațiile sportive silit 
chemate să desfășoare cu conti
nuitate acțiunea de promovare 
a sportului de masă — intr-o ga
mă largă de forme șl ramuri 
sportive, In scopul dezvoltării ca
pacităților fizice ale oamenilor 
muncii, potrivit specificului acti
vității lor productive ; această 
cerință, specifică documentul 
menționat, se ridică insistent și 
Ia sate.

— Realizarea calitativ 
ră a educației fizice de 
bieetlv fundamental al 
sportive — se arată în 
Conferinței pe țară din ____ .....
— trebuie să contribuie în mal 
mare măsură la îndeplinirea ro
lului său social de întărire a să
nătății, dezvoltare fizică și mo
rală a tineretului, recreare, fo
losire plăcută șl utilă a timpului 
liber al populației. Legea spor-

superioa- 
masă, o— 
activității 
Rezoluția 
iulie 1967

(Continuare în pag. a 2-a)

Stadiul de formare a

sportul de masă în

nostru de educație

i
W. . ... ............. I....    I

SA SALUTĂM, înainte de 
toate, onoranta prezență a bo
xului — de miine cap de afiș 
nu numai în panoramicul nos
tru ci și pe agenda competi- 
țională europeană. Nu vom 
insista; rubrica de specialita
te a ziarului furnizează de mai 
multă vreme cititorilor toate 
amănuntele. Rămîne doar să 
urăm boxerilor noștri — și pe 
această cale — un start bun Și 
cit mai multe medaliiI

ECHIPA MASCULINĂ DE VOLEI A JAPONIEI ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE ȘCOLARE
LA TURNEUL DE LA CONSEANTA DE LUPTE LIBERE

Pe adresa Federației române de volei 
a sosit o telegramă prin care federația 
de specialitate a Japoniei anunță partici
parea echipei masculine de volei, vice- 
campioană olimpică, la turneul interna
țional de la Constanța, între 14 și 20 au
gust

Echipa de lupte libere (juniori mici și 
mari) a Școlii sportive din Ruse (Bulga
ria) va susține două întîlniri în țara noas
tră. Sîmbătă, de la ora 15, în Sala Ar
matei din Brașov, cu formația Școlii spor
tive Energia din localitate, iar duminică, 
de la aceeași oră, în sala Giulești, cu re
prezentativa Școlii sportive Energia din 
Capitală.

4 ■ 
............. . .......fi .. ............ i ...............

ȘI ACUM, FOTBAL, 
puțin despre „Cupă" (să aș
teptăm și jocurile retur din se
mifinale) și mai mult despre 
campionat. După etapa de du
minica trecută, amatorii de 
calcule au trebuit să recunoas
că faptul că s-au cam grăbit 
cu... desemnarea echipei cam
pioane. U.T.A. abia se menține 
în piscul clasamentului, Dina
mo își continuă sprintul in li
nie dreaptă și — aproape ui
tată in cursa de urmărire a li
derului — Universitatea Cluj 
se pregătește să ciștige, în de
plasare dar mai ales acasă, 
punctele care să... Dar, să nu 
anticipăm. Cert este că în a- 
ceastă duminică lucrurile se 
vor mai clarifica (așa se spune 
de 4—5 etape !) și în fruntea 
și în subsolul clasamentului. 
U.T.A. are, se pare, cel mai u- 
șor meci: cu fragila formație 
(în ultima vreme) a Argeșului.

(Continuare in pag. a 2 a)

fizică și sport

Radu VOIA

Silviu FLORESCU

cadrul sistemului

concepției despre

CALISTRAT CUȚOV

Acum un an, ziarul nostru invita fo
rurile de resort sâ asigure debutul 
României în marea competiție a teni
sului pentru femei. Poate că va exista 
grija ca măcar la ediția viitoare a „Cu
pei Federației", acest campionat. mon
dial al jucătoarelor în alb, să fie re
prezentată și țara noastră. _Ar fi o 
meritată repunere în drepturi. Și un 
prinos adus feminității în sport.
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tulul din decembrie 1967, pre- 
cizînd că educația fizică și spor
tul în Republica Socialistă Româ
nia constituie activități de inte
res național, arată în continuare 
că acestea trebuie să contribuie 
la creșterea capacităților fizice și 
intelectuale, buna folosire a tim
pului liber, dezvoltarea armonioa
să fizică și morală a populației. 
De asemenea. Legea precizează că 
sarcinile “ 
nelor șl 
atribuții 
fizice și .
rea maselor de oameni ai muncii, 
îndeosebi a tineretului, in prac
ticarea sistematică a exercițiilor 
fizice șl sportului, dezvoltarea 
tot mai largă a sportului de ma
să, cultivarea talentelor și îmbu
nătățirea performanțelor sportive.

Din prevederile documentelor 
mal sus-menționete reiese clar un 
prim ș| important element al în
chegării unei concepții în acest 
sector de activitate și anume sco
pul și sarcinile educației fizice șl 
sportului de masă. în esență a- 
cestea pot fi astfel concretizate :

a) Educația fizică și sportul 
de masă reprezintă obiectivul 
fundamental al activității ge
nerale de educație fizică și 
sport ;

b) Sportul în 
tulul, îndeosebi
și universitar 
stituie veriga 
tregulul sistem 
zică ;

c) în întreprinderi, instituții 
și la sate este necesar să se 
asigure practicarea sistematică

fundamentale ale orga- 
organizațiilor care au 
In domeniul educației 
sportului sînt : atrage-

rîndurile tlnere- 
sportul școlar 

trebuie să con- 
de bază a în
de educație fi-

a diferitelor forme de activitate 
sportivă de către masele de oa
meni ai muncii ;

d) Activitatea de educație fi
zică și sport de masă are un 
profund sens social urmărind : 
dezvoltarea armonioasă 
șl morală a tineretului, 
rea capacităților 

ce ale populației, 
cută și utilă a 
Prin urmare, 

sport de masă în 
de educație fizică și sport este 
caracterizat prin următoarele tră
sături : OBIECTIV FUNDAMEN
TAL. ROL SOCIAL. MIJLOC DE 
DEZVOLTARE ARMONIOASA A 
TINERETULUI, Dș ASIGURARE 
A SĂNĂTĂȚII PENTRU MASE
LE DE OAMENI AI MUNCIT.

Un AL DOILEA ELEMENT 
component al unei concepții 
string legate de activitatea prac
tică se referă la forme șl mij
loace.

în această privință 
Conferinței pe țară a 
sportive din Iulie 1987 
nșază :

— Activitatea sportivă 
a elevilor șl studenților va cu
prinde în principal : gimnast! :a, 
excursiile, clcloturlsmui, înotul, 
schiul, serbările și demonstrațiile 
sportive, jocurile distractive, con
cursurile pentru Insigna de poli
sportiv, Inițierea in sporturi teh- 
nico-apllcative : se vor lua mă
suri pentru dezvoltarea atletis
mului în toate școlile : se vor 
Intensifica formele competlțlonnle 
locale (pe clase, școli șl locali
tăți, respectiv pe an! de studii, 
facultăți, Institute și centre uni
versitare) la diferite ramuri de 
sport ;

fizică 
crește- 

fizice șl psihi- 
folosirea plă- 

timpului liber, 
conceptul de 

sistemul nostru

Rezoluția 
mișcării 
-nențio-

de masă

OLIMPIA BUCUREȘTI CIȘTIGATOARE
A CUPEI „TÎNĂRUL RAPIDISI" IA BOA

Competiția de box rezerva
tă sportivilor Juniori și seni
ori din cluburile șl asociați
ile bucureștene, organizată 
de clubul Rapid șl dotată cu 
„Cupa tînărul rapldist", șl-a 
desemnat cîștlgătoril. Meciu
rile finale au fost, în gene
ral. spectaculoase șl viu dis
putate iar majoritatea pugi- 
llștilor care au urcat trepțele 
ringului instalat în potcoava 
stadionului Giuleștl s-au an
gajat în dispute^ aprige șl 
spectaculoase.
nla noastră, în partida dintre

• „penele" Radu Văcaru (Grl- 
vița Roșie) și Gh. Ilie (Me
talul); grivițeanul — cu un 
box In linie șl cu lovituri 
mal clare șl mat precise, cu 
serii la corp și figură — ob
ținuse victoria. Dar oficialii 
l-au preferat pe metalurgist. 
Iată celelalte rezultate ale fi
nalelor î Juniori mici cat. se- 
mlmuscă s V. Muscalu (Stea
ua) b.p. Gh. Neamțu (Ener
gia) ț cat. cocoș s D. Doro-

După opl-

banțu (Dinamo) b.p. R. Gheor
ghe (Olimpia) ; pană j E. 
Barbu (Sudorul) b.p. 
neseu 
mari : _____
(Grivlța Roșie) b. ab. V. Mă- 
Unaș (Metalul) ; cocoș : M. 
Popescu (Voința) b.p. M. Nea- 
goe (Metalul) ; ușoară : A. 
lacob (Voința) b.ab. C. Purit 
(Rapid) ; 
Ibănescu 
Mitrache ;
niori. semiușoară : 
că (Rapid) b.p. N. Lazăr (O- 
limpia) ; ușoară : M. Ciocan 
(Olimpia) b.p. I. Crăciun (O- 
limpia). Prin adițiune 
puncte „Cupa tînărul i 
dist" a fost cîștigată 
bul Olimpia cu 70 p 
nori Mlelu Doculescu

2
șl 3. E-

(Energia) ; 
muscă : T.

E. 
S. IO- 
junlorl 
Badea

M.

semimijlocie : 
(Olimpia) b.ab.

(Electrica) ;
A.

M. 
L.

se* 
Bădt-

• de 
rapi

de clu- 
(antre- 
șl Ște- 
Steaua-fan Iordache), locul 

Grlvlța Roșie 45 p 
nergia II 29 p.

AUREL PĂPĂDIE 
FLORIN SANDU 
— coresp.

VICTORII LA SCOR
ÎN ETAPA A VII-a

A DIVIZIEI A

— Tn organizarea activității 
sportive a oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții se vor 
folosi pe scară largă drumeț a. 
cicloturismul, exercițiile de gim
nastică, înotul, canotajul popular, 
tenisul de masă și de cîrnp. po
picele, șahul, schiul, fotbalul, vo
leiul și altele : în organ'zarea di
feritelor activități se va tine sea
ma de particularitățile de vîrstă 
și specificul muncii profesionale : 
pentru deservirea sportivă a 
populației se vor pune la dispo
ziția celor care doresc să facă 
sport, în cartiere, parcuri. sta
țiuni de odihnă etc. terenuri de 
tenis, volei, fotbal, mese de șah 
și tenis de masă, ștranduri, popi- 
cării. standuri de tir etc. ;

— în mediul rural vor fi dez
voltatez activitățile trad’ționale : 
trînta. oină, călăria, alergările,
precum și înotul, schiul, ciclis
mul. tirul, fotbalul, voleiul, hand
balul, întrecerile în aceste ra
muri urmînd să se organizezi
îndeosebi în zilele ele sărbătoare, 
fiind îmbinate cu acțiuni cultu- 
ral-artistice ; turismul, practicat 
îndeosebi sub formă de excursii 
pe jos Sau cu schiurile, ciclotu
rismul. concursurile de orientare 
turistică.

Din cele de mai sus reiese că în 
concepția noastră principalele 
forme șj mijloace ale activității 
sportive ele masă sînt :

a) TURISMUL (excursii pe jos, 
cu schiurile, cicloturismul), exer
cițiile de gimnastică, înotul, 
schiul, fotbalul, voleiul, hand
balul. tenisul de cîmp șj de ma
să. crosurile, popicele, canotajul 
popular :

b) PRACTICAREA ATLETISMU
LUI în toate școlile ; inițierea ele
vilor în sporturile tehnico-aplica- 
tive ; campinguri ;

c) TN PRIVINȚA CONCURSU
RILOR, accent pe formele com po
ți ți on ale locale (pe clase, școli, 
De ani de studii, facultăți : pe 
â.sociații sportive, secții, direcții, 
întreprinderi) ; cupe pe 
de producție ;

d> ÎN ALEGEREA ___________
LOR se vor avea în vedere do
rințele maselor, tradițiile locale 
si specificul activității profesio
nale. /căutîndu-se ca in organiza
rea recreativ-sportivă 
liber să se îmbine 
utilul.

Un AL TREILEA

ramuri

MTJLOACE-

a timpului 
plăcutul cu

______  ELEMENT 
care întregește concepția noastră 
despre sportul de masă este le
gat de problemele organizatorice. 
Si în această privință precizările 
oficiale sînt cît se poate de con
crete. Astfel Legea sportului pre- 
veci** :

— C.N.E.F.S. stabilește planurile 
de perspectivă, orientarea și con
ținutul educației fizice șî sportu
lui de masă și de performanță ;

In luna mai, cicliștii români 
au luat parte la o serie de 
competiții internaționale de am
ploare. „Turul Belgiei”, „Cursa 
Munților", „Cursa Păcii”, „Tu
rul Austriei de Sud” „Cupa 
Plsen", întrecerile de pistă din 
Bulgaria — iată pe scurt itine
rarul reprezentanților sportu
lui nostru cu pedale. Clasa
mente și scurte informații s-au 
publicat Ia timp. Despre două 
dintre aceste întreceri am soli
citat, însă, informații suplimen
tare unor martori oculari. Am 
ales două dintre întrecerile la 
care au fost solicitați reprezen
tanții de frunte ai ciclismului 
nostru și interlocutori care să

Mingea a lovit însă bara.Atac la poarta studenților.

a'.:

Fază din meciul Steaua—l.E.F.S.
Foto I TH. MAGARSCHI

exercită îndrumarea de speciali
ty' a activității de educație fi
zică si p. sportului de masă ■

— IN ÎNTREPRINDERI ȘI IN
STITUȚII sarcina de a organiza 
activitatea sportivă de masă 
vine sind catelor ;

— ÎN ȘCOLI, INSTITUȚII 
ÎNVAȚAMINT SUPERIOR Șl 
SATE, activitatea sportivă

re

DE 
LA 
de 

masă este organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist : in școli și 
instituții de învătămînt superior 
organizarea activității sportive de 
masă se realizează cu sprijinul 
conducerii acestora ;

— CONSILIUL NATIONAL 
ORGANIZAȚIEI -------------
organizează activitatea 
de masă a elevilor 
generale :

— MINISTERUL 
TULUI organizează 
educație fizică in învățămtntul de 
toate gradele, sprijină act vitatea 
sportivă de masă în rîndul tine
retului școlar si universitar :

— MINISTERUL FORȚELOR 
ARMATE Ș| MINISTERUL AFA
CERILOR INTERNE răspund de 
pregătirea fizică a militarilor. In 
același timp Legea sportului mai 
menționează că la realizarea 
obiectivelor privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport participă, de asemenea, Mi
nisterul Sănătății, U.N.C.A.P., 
UCECOM, Comitetul pentru Pro
blemele Administrației Locale, 
organele locale ale administrației 
de stat, O.N.T.

Toate aceste prevederi privind 
sarcfnllfe, mijloacele și responsa
bilitățile cu privire la sportul de 
masă sînt dezvoltate și concreti
zate în hotărâri și Instrucțiuni ale 
U.G.S.R.. U.T.C.. Ministerului In-
vățămîntulul. C.N.O.P. și ale altor 
instituții centrale, împreună cu 
C.N.E.F.S.

In ceea ce privește organizarea 
nemijlocită, Legea menționează 
că asociațiile sportive sînt orga
nizații obștești care urmăresc in 
principal desfășurarea activității 
sportive de masă.

Din cele menționate pînă acum 
se desprinde o primă concluzie 
de bază și anume că in cadrul 
sistemului nostru de educație fi
zică și sport, concepția despre 
educația fizică și sportul de masă 
este bine conturată în elementele 
ej constitutive referitoare la 
scop, forme, mijloace și atribu
țiile organelor care răspund de

AL
PIONIERILOR 

sportivă 
din școlii®

ÎNVĂȚAMIN- 
procesul do

țiile organelor care răspund 
desfășurarea acesteia.

In articolele următoare ne 
referi la bazele științifice ale 
cației fizice și sportului de __
să, la modul cum această concep
ție este tradusă în viață, realiză
rile și în mod deosebit lipsurile 
existente, urmînd ca în final să 
formulăm o serie de sugestii în 
scopul îmbunătățirii acestui sec
tor hotăritor al activității noastre.

vom 
edu- 
ma-

Ieri s-au disputat, în Capi
tală, la Cluj și Arad, patru din 
cele cinci meciuri ale etapei a 
VII-a a diviziei A la polo, par
tida dintre Metalul roșu Cluj 
și Rapid București fiind amî- 
nată pentru data de 6 iunie. 
Iată rezultatele :

Voința Cluj — Crișul Oradea 
11-2 (1-1, 4-0, 2-0, 4-1). Clu
jenii, pe linia ultimelor evo
luții, au depășit categoric pe 
orădeni. întrecerea a avut 
multe acțiuni spectaculoase. De 
remarcat că, pe lingă cele 11 
înscrise, localnicii au ratat 
multe ocazii favorabile. Crișul 
a evoluat neconvingător, gre
șind multe pase și practicînd 
un joc tactic dezordonat. Go
lurile au fost înscrise de Rusu 
5. A. Szilagy 3, FâllSp, Zete și 
Biro (autogol) pentru Voința, 
respectiv Hegyessi și Z. Covaci, 
în lipsa arbitrului delegat, a 
condus A. Iordaky (Cluj). <P. 
RADVANI, coresp.).

Steaua - I.E.F.S. 12-3 (4-1, 
3-1, 1-1, 4-0). Meciul s-a des
fășurat în nota de superioritate 
a formației Steaua, care a de
pășit, în toate compartimente
le, mai tînăra sa adversară. O 
bună dispoziție de joc au ma
nifestat Tăranu și Popescu, au
tori a cîte 4 goluri. Celelalte 
au fost realizate de Culineac 
și Szabo (cîte 2). Pentru stu- 
denți au înscris Rădulescu (2) 
și P. Kroner. Foarte bun arbi
trajul prestat de Gh. Dumitru 
(București). (D. DIACONES- 
CU, coresp.).

Vagonul Arad — Politehnica 
Cluj 5-2 (1-0, 1-1, 1-0, 2-1). 
întîlnirea a oferit o dispută de

valoare tehnică scăzută. Ară
denii au fost superiori, mai 
ales în ultimele două reprize în 
care au dominat cu autoritate 
și au fost mai incisivi. Ei au 
marcat prin Kontor, Capotescu. 
Kugel (2) și Leszal. Oaspeții 
au înscris prin Gyfirgy și Pop 
(4 m). Foarte bun arbitrajul 
prestat de N. Nicolaescu (Bucu
rești). (ȘT. IACOB, coresp. 
principal).

Dinamo București — Progre
sul București 11-2. Campionii 
țării și-au manifestat din plin 
superioritatea, cucerind victoria 
la un scor concludent. Partidă 
a însemnat pentru dinamoviști 
mai mult un antrenament îna
intea derbiului ce-1 vor susține 
duminică dimineață în compa
nia formației Steaua.

CLASAMENT

1. Dinamo 7 7 0 0 76—21 14
2. Steaua 7 7 0 0 58—22 14
3. Voința 7 4 0 3 42—38 8
4. Rapid 5 3 0 2 27—12 6
5. Vagonul 6 3 0 3 26—25 6
6. Progresul 7 2 0 5 25—38 4
7. Metalul roșu 6 2 0 4 26—46 4
8. Crișul, 7 2 0 5 22—48 4
S. I.E.F.S. 7 7 1 5 25—47 3

10. Politehnica 7 1 1 5 23—53 3

LA JUDO

RAPID - SPARTAK
BUDAPESTA 2-3

în meciul revanșă dintre for
mațiile de judo Rapid Bucu
rești și Spartak Budapesta, giu- 
leștenii au avut o comportare 
meritorie pierzînd la limită : 
2—3. (în prima partidă ei au 
fost învinși la scor : 0-5). Cel 
mai frumos duel l-au realizat 
Lascu (R) și Muszil (S) în ca
drul categoriei 80 kg. Lascu a 
cîștigat spectaculos prin ippon.

P. AUREL, coresp.

turacului final

Dinamo București, campioană pe anul 1969.
Foto : ȘIMON POMPEI — Piatra Neamț ]

Așa cum remarcam in cro
nicile meciurilor din cadrul 
turneului final feminin, între
cerea celor mai bune echipe 
din campionatul diviziei A s-a 
situat anul acesta la un nivel 
superior față de aceleași epi
soade ale anilor precedenți. A- 
ceasta. mai ales în prima parte 
a disputei pentru titlu : jocu
rile de la Bacău. Constatarea 
am consemnat-o cu satisfacție, 
întrucît progresul voleiului 
nostru feminin la nivel inter
național nu poate decît să gră
bească revenirea pe pozițiile 
cîștigate, cîndva, în ierarhia 
europeană și mondială.

Dintre pretendentele la titlu 
pe 1969 cea mai bună s-a do
vedit Dinamo, formație cu o 
excelentă pregătire fizică și 
tehnico-tactică, dispunînd de 
un lot omogen ca valoare (di
ferențele dintre titulare și re
zerve fiind neesențiale). Antre
norul Cyheorghe Constantines- 
cu a reușit să-și materializeze 
bogatele cunoștințe de specia
litate, alcătuind la ora actuală 
cea mai puternică echipă fe
minină. Celelalte două preten
dente la titlu, Rapid și Peni
cilina s-au situat ca valoare în 
apropierea campioanelor, dar 
ambele nu au putut face față 
disputei cu acestea datorită în 
primul rînd lipsei jucătoarelor 
de rezervă valoroase. Farul a 
ilustrat prin prezența sa deca
lajul valoric ce există între 
primele trei formații și restul 
divizionarelor A.

Atît în jocurile de la Bacău, 
cît .și în cele de la Piatra 
Neamț, echipele au dovedit 
mai multă mobilitate în apă
rarea din linia a doua, dar și 
cîteva carențe. Nu se poate 
trece cu vederea lipsa de cele 
mai multe ori a dublajului și 
autodublajului care a dus la 
pierderea de puncte prețioase. 
Tot în legătură cu apărarea, 
s-au remarcat — ca și la bă
ieți — deficiențe la, preluare 
(în general, cu două mîini, de 
jos — manșetă), ceea ce a în
greunat deseori realizarea în 
bune coridițiuni a acțiunilor 
de atac. Doar jucătoarele de la 
lot au folosit, cu bune rezul- • 
tate, preluarea din serviciu în 
degete. Ar trebui ca acest gen

preluare să fie 
mai ■ mare măsură 
chipele, deoarece 
mare siguranță pasei. Nu întot
deauna s-a jucat combinativ 
— poate mai puțin chiar decît 
în campionat. Un exemplu : 
Penicilina, care încercase cel 
mai mult acest joc, a decep
ționat tocmai pentru că nu a 
persistat în această concepție 
modernă care o făcuse redu
tabilă : sărăcirea jocului i-a 
fost fatală. E drept că a intrat 
în calcul și „miza" cu o mare 
influență asupra modului de 
exprimare al echipei și, im
plicit, asupra calității partide
lor. în bună măsură ea a im
pus primelor 3 formații maxi
mum de prudență, ceea ce a 
avut, ca urmare predominanța 
acțiunilor stereotipe, în dau
na fanteziei, uneori cu mai 
puțină eficacitate.

Echipele au manifestat o lip
să de rezistență fizică, mai a- 
les în partea a doua a turneu
lui final. Exceptînd pe Dina
mo, ni s-a părut că jucătoarele 
celorlalte echipe au apărut 
epuizate, fizic, explicația stînd, 
fie în supraantrenamentul din 
ajunul turneului (Penicilina), 
fie în neglijarea întrucîtva a

r—~-sv» - ’irmiHtmuvsșiaMHiMansMti laisssuiu.K.ait. ■ ■—

® 0. Amza, dezamăgit de comportarea rutierilor români

o
in
N.

„Cursa Păcii"
Voicu - speranțe pentru „Turul României"

ne poată oferi informații din 
domenii variate.

Mai intii despre cea de a 
XXII-a ediție a „Cursei Păcii". 
Cel căruia ne-am adresat este 
OCTAVIAN AMZA, arbitru 
internațional, membru in juriul 
„Cursei Păcii”.

— Ca întotdeauna — ne-a 
spus O. Amza — această mare 
competiție rutieră s-a distins 
printr-o organizare care se a- 
flă aproape de perfecțiune. La 
start s-au aliniat 14 echipe (au 
terminat 11) cu 98 de alergă
tori (la sfîrșitul competiției 
mai figurau în clasamentul ge
neral individual 67 de rutieri). 
O noutate în ceea ce privește 
alcătuirea clasamentelor pe e- 
chipe : contau timpii primilor 
4 din fiecare formație (echi
pele erau alcătuite din 7 aler
gători), timpi extrași din cla
samentul general individual. 
Așadar, nu timpii din etapă, 
ci cei din clasamentul gene
ral. In acest fel alergă
torii sînt obligați să re
alizeze zilnic performanțe la 
nivelul maxim al posibilități
lor. Dintre cei 98 de partici
pant, 20 aveau o valoare bu
nă, iar dintre aceștia 10 erau 
excelenți. Competiția a avut 
un nivel valoric mai scăzut de
cît cel al edițiilor anterioare. 
Vremea a fost bună, iar trase
ul ceva mai ușor decît de o- 
bicei, deoarece n-a cuprins e- 
tape de munte. ' Cîștigătorul 
competiției, francezul Jean— 
Pierre Danguillaume, este un 
alergător de clasă, un tip de 
forță, care a dominat clar și 
categoric la contratimp. Dintre 
echipe, mi-au plăcut in mod

R. D. Ger- 
Franței. 
nimic_.des- 

României și 
am fi vrut

deosebit formațiile 
mane. Poloniei și

— N-ați amintit 
pre reprezentativa 
tocmai despre ea
să ne vorbiți în mod deosebit...

— Ce se poate spune despre 
o formație 
cursa pe locul 
penultima, la 
de formația 
Fără îndoială, 
neplăcute. îmi pare rău că 
previziunile mele din Interviul 
pe care ziarul „Sportul" mi 
l-a luat înainte de această 
competiție s-au adeverit inte
gral. Doar faptul că „închide
rea controlului orar" va fi un 
obstacol greu pentru rutierii 
români nu s-a confirmat. 
Și nu s-a confirmat, pentru că... 
organizatorii au renunțat la a- 
ceastă clauză din regulament... 
Cicliștii noștri partlcipanți la 
„Cursa Păcii” au fost lipsiți 
de experiența marilor întreceri 
și, în multe cazuri, de valoare. 
Greșelile privind alcătuirea e- 
chipei și modalitățile de pre
gătire și-au spus cuvîntul. A 
fost o experiență nefericită 
care se cere a nu mai fj re
petată. Este clar și categoric 
că în acest an, în condițiile al
cătuirii celei mai bune echipe, 
România putea lupta pentru 
locul I în „Cursa Păcii". Așa 
însă...

Cealaltă competiție — „Tu
rul Austriei de Sud", celălalt 
interlocutor — prof. NICOLAE 
VOICU.

— Competiția a avut loc în
tre 15 și 18 mai — ne-a spus 
N. Voicu — pe un traseu de 
620 km, împărțiți în 4 etape, 
cu un accentuat profil muntos

care a încheiat
9, adică ante- 

aproape 4 ore 
învingătoare ? 

numai lucruri

exersat în 
la toate e- 
dă o mai

și cu mult drum neasfaltat. 
Echipa României a fost alcă
tuită din Vasile Selejan, Ni- 
colae Ciumeti și Vasile Tudor. 
La start au fost prezente 40 de 
formații din Austria, Cehoslo
vacia, R.F. a Germaniei, Uni
unea Sovietică, Elveția, Unga
ria și — așa cum am Bpus — 
România. Din 120 de concu- 
renți plecați în cursă — au 
terminat 43. Este cred cel mai 
elocvent Indiciu asupra difi
cultății competiției. Echipa 
României s-a clasat pe locul 
IV, iar Individual cicliștii noș
tri au ocupat următoarele 
locuri în clasamentul general î 

Selejan — 8, N. Ciumeti — 
V. Tudor — 16. Am fi pu- 
ocupa și locui III pe echi- 
dacă V. Tudor nu s-ar fi

V.
10, 
tut 
pe.
îmbolnăvit. în genera], oficia
lii și tehnicienii au fost im
presionați de contribuția aler
gătorilor români la dinamiza
rea cursei. în general, compe
tiția ne-a folosit pentru că a 
supus pe cei trei rutieri la un 
important test pe munte și a 
prilejuit cunoașterea unui mare 
număr de alergători tineri, va
loroși, din țări cu veche tra
diție în ciclism. Sperăm, de 
asemenea, ca „Turul Austriei 
de Sud” să-și fi adus contri
buția și la îmbunătățirea pre
gătirii acestor rutieri pentru 
„Turul României".

— Apropo de „Turul Româ
niei" : Ia ce alte competiții de 
pregătire vor mai participa a- 
lergătorii din primul Iot al ță
rii înainte de a lua startul în 
competiția care incepe la 19 
iunie 1

— De joi ei se află In „Cir
cuitul Ploieștiului”, urmînd ca 
la 1 iunie să ia startul în „Tu
rul Serbiei". Au, deci, un pro
gram competițional intens.

— Trebuie Înțeles 
ceasta că vor fi bine

— Firește.

pregătirii fizice (Rapid), ceea 
ce a dus la o scădere evidentă 
a puterii de luptă a jucătoare
lor din sextetul de bază, mai 
ales că lipsa rezervelor de va
loare s-a făcut serios resim- • 
țită. Așa se face că schimbări
le la care erau constrînși an
trenorii Penicilinei și Rapidu
lui nu au fost de natură să îm
bunătățească randamentul e- 
chipei, ci, mai degrabă, au 
avut un scop tactic : întreru
perea seriilor adversarului și 
odihna propriilor jucătoare, 
într-un cuvînt, cele două pre
tendente la titlu s-au prezentat 
cu 6 jucătoare bune.

Este vorba, deci, de o slabă 
preocupare — observație vala
bilă pentru toate echipele 
noastre — față de pepiniera 
proprie. Toți antrenorii s-au 
obișnuit să privească în gră
dina — sărăcăcioasă — a al
tora. Poate că aceste turnee fi
nale le-au oferit învățămintele 
de rigoare. O echipă de volei 
fără rezerve de valoare nu poa
te ajunge prea departe; mai 
ales în meciuri de 5 seturi (ca
racteristice întîlnirilor dintre 
formații apropiate ca valoare 
în ce privește sextetele de ba
ză) banca rezervelor decide de 
cele mai multe ori victoria. Di
namo și-a primenit tot timpul 
formația pe teren, în timp ce, 
rapidistele și ieșencele au tre
buit să gîfîie pînă la epuizare, 
îngenunchind în finalurile de 
meci.

Pe tot parcursul turneului 
final am reținut evoluțiile bu
ne și progresele înregistrate 
în decursul acestui an de i 
Mariana Popescu (cea mai bu
nă trăgătoare), Helga Bogdan 
(jucătoare completă), Alexan
drina Constantinescu (Dina
mo), Eugenia Rebac (cea mai 
bună ridicătoare), Mariana 
Baga, Constanța Bălășoiu (Ra
pid), Florentina Itu, Lucia Do- 
brescu (Penicilina); Aurelia 
Căunei (Penicilina) — bolna
vă, nu a putut face dovada va
lorii ei recunoscute.

Arbitrajele au fost foarte 
bune, cu tendințe spre joc li
ber.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTANEANU

Hristache

prin a- 
pregătiți?

NAUM

(Urmare din pag. 1)
Dinamo n-are nici un motiv 
să considere o formalitate jo
cul cu Progresul. Pe litoral, 
studenții clujeni încearcă să 
facă un foarte mare pas spre 
un titlu la care poate că nici 
ei nu se gîndiseră serios pînă 
duminica trecută.

SUB SEMNUL unui mai res- 
trins interes — nu ne gîndim 
la un plan de egalitate, dar di
ferența de popularitate este 
încă regretabilă — se lasă cor
tina, in acest sfîrșit de săptă- 
mînă, peste cîteva campiona
te naționale care reunesc va
lori consacrate ale sportului 
românesc.

• ULTIMELE PARTIDE de 
rugby I Dinamo — virtuală 
campioană — joacă la Iași și 
„XV-le lui Titi lonescu și-ar 
putea permite chiar să piardă 
cele 3 puncte. Dar, e greu de 
crezut că rugbyștii dinamoviști 
nu vor lupta să onoreze culo
rile clubului și titlul de care, 
oficial, nu-i mai despart decît 
două zile.

® DE AZI, pînă duminică, 
campionatul individual mas
culin de scrimă. Printre par
ticipant!,' campionii de anul 
trecut: Drîmbă (floretă), Is- 
trate (spadă) și Vintilă (sabie). 
Nu este de loc exclusă reedi
tarea .'

• AZ7 Șl MllNE, zeci și 
zeci de kilometri vor fi stră
bătuți, pe apele Snagovului, de 
ambarcațiile caiaciștilor și ca- 
noiștilor fruntași. Șapte finale 
în campionatul național, cu

toate vedetele „flotilei" — șapte 
întreceri în care vom cunoaște 
noii campioni ai țării și — 
poate — unii dintre medaliații 
probelor de fond de la apro
piatele campionate europene.

® HANDBAL. Steaua (m) 
și Universitatea Timișoara (f) 
nu mai au emoții în lupta pen
tru titlu. Era, pînă acum, 
punctul de atracție al campio
natelor...

DE IERI AU ÎNCEPUT la 
Brașov întrecerile din cadrul 
turului campionatului național 
pe echipe la tenis de masă. 
Competiția se va încheia du- 
minică. Vor reuși echipele 
Voința Arad (fete) și C.S.M. 
Cluj (băieți) să cîștige și în a- 
ceastă ediție un avans care să 
le apropie, din nou, de titlul 
de campioane ?

GRĂBIT SA RECUPEREZE 
cît mai mult din întîrzierea 
inaugurării sezonului, canota
jul programează duminică, pe 
lacul Herăstrău, o nouă com
petiție interesantă și atractivă 
(aviz obișnuiților oaspeți ai 
Parcului): „Cupa Metalul".

PROGRAM BOGAT și la 
ciclism. Duminică dimineața, 
de la ora 9, un nou start pen
tru rutieri: „Cupa Municipiu
lui București". Continuă — 
pînă duminică — și „Turul 
ciclist al județului Prahova" 
(11 echipe — 530 km — 4 eta
pe). competiție aflată acum la 
cea de a 13.a ediție.

Se simte, intr-adevăr. că 
sîntem în sezonul sportiv es
tival...

POST SCRIPTUM
Așa cum e firesc, în sezonul 

estival care a început pe litoral 
activitatea sportivă este în plină 
desfășurare, iar cei dornici să-și 
vadă favoriții pe stadioane, în 
săli, pe piste sau pe alte terenuri 
le vor putea urmări evoluția fie 
în întreceri, cu caracter repu
blican (campionate în curs de 
desfășurare) fie în concursuri cu 
caracter local sau demonstrativ.

Și fiindcă fotbalul este una 
dintre marile bucurii și deznă
dejdi ale constănțenllor și chiar 
ale celor veniți de pe alte melea
guri, să-i dăm ceea cp se cuvine, 
deci întîietatea. Trei jocuri di
vizionare de mare atracție șl mai 
ales cu miză mare. Primul, Farul 
— „Uw Cluj în care localnicii vor 
avea de înfruntat „mînjii44 lui nea 
Fane Cîrjan, care în ultimele 
etape s-au dovedit a fi niște ve
ritabili pur-sînge. Deci, duminică 
pe stadionul central „1 Mai“ 
un joc frumos și deschis orică
rui rezultat. Tot pe acest stadion, 
dar dimineața, derbyul seriei I 
în divizia B : Portul — Steagul 
roșu Brașov, în care elevii lui 
Hașotl, chiar dacă nu mai au 
șanse deT a cîștiga seria, vor în
cerca o revanșă. Pe terenul din 
Ovidiu. în cadrul diviziei C — 
seria a 3-a, o întîlnlre de tradi
ție : Electrica — Marina Manga
lia, în care șansele par să surîdă 
gazdelor. Pe stadionul C.F.R., in 
campionatul județean, un derby 
local, C.F.R — Petrolul, fo mâții 
clasate în primele 5 locuri și pe 
care le desparte un singur punct.

Și rugbyul, o disciplină foarte 
îndrăgită în acest oraș anunță o 
întîlnire pasionantă: Farul — 
Steaua. După ce Grivița și Di
namo au cedat în fața elevilor 
lui A. Carnabel, aceștia vor în
cerca treacă și de redutabila 
formație militară. S-ar putea

CONSTĂNTEAN...
să-și spună cuvînlul doar pro
gramul încărcat din ultima săp- 
tămînă (cele 2 jocuri cu rugbyștii 
francezi).

La sfirșit da săptămînă, din 30 
mai pînă la 1 iunie, Sala Spor
turilor va găzdui finala campio
natului republican de juniori I și
II la haltere șl culturism.

In cadrul celor 9 categorii de 
greutate vor evolua circa 120 de 
concurențl, calificați din etapele 
județene, care au îndeplinit nor
mele de participare stabilite. în
trecerile se vor disputa pentru 
prima oară în țara noastră pe 
două podiumuri simultan, în 
scopul scurtării duratei competi
ției.

Atletismul, care pe plan local, 
nu a dat încă tot ceea ce pu
tea, țlnind seama de condițiile 
pe care le are. va fi prezent șl el 
la sfîrșitul săptămînli (sîmbătă șl 
duminică) prin : campionatul re
publican ai juniorilor mari și 
mici (M+F) etapa pe municipiu; 
campionatul republican juniori
III (M-J-F) etapa județeană; Cupa 
U.G.S.R. — pentatlon masculin șl 
feminin.

Ciclismul și-a ales pentru con
cursul cu biciclete de turism, 
(etapa județeană) frumoasa sta
țiune Mamaia (1 iunie). La Efo- 
rie-Nord, o întîlnire de șah între 
selecționata stațiunii și selecțio
nata Constanței la clubul central. 
La Eforie-Sud, (la clubul cen
trali. scrimerll clubului Farul fac 
o demonstrație la floretă, sabie șl 
spadă. La Mangalia, handbalul 
răspunde șl el prezent prin întîl- 
nirea Marina — Voința Constanța 
(l iunie, diminea'a). Așadar 
multe și tentante 'invitații spo/ 
live...

C. POPA
coresp. principal

CONCURSURI... 
REZULTATE...

CONCURS DE VERIFICARE 
A LOTURILOR REPUBLICANE 

DE ATLETISM
In zilele de 7—8 iunie, cu 

prilejul campionatului Capi
talei pentru juniori, va avea 
loc și un concurs de verifi
care a loturilor republicane de 
seniori și juniori. Dată fiind 
importanța participării, sînt 
invitați toți componenții lo
turilor, atît din București, cit 
și din provincie (pe cheltuie
lile cluburilor). înscrierile se 
trimit la C.M.E.F.S. București 
(str. Biserica Amzei 6), pînă 
la data de 4 iunie.
Z. SZIGYARTO (16 ANI) - 

1,91 LA ÎNĂLȚIME
Concurs atletic la Odorhe- 

iul Secuiesc, cu participarea 
juniorilor din Sf. Gheorghe 
și Tg. Secuiesc. Juniorul mic 
Z. Szigyarto (Tg. Sec.) a să
rit 1,91 m la înălțime ' Alte 
rezultate : 800 m juniori I — 
Z. Gaspar (Tg. Sec.) 1:59,4 ; 
înălțime juniori II — G. Kic- 
sid (Tg. Sec.) 1,85 ; 100 și
200 m junioare I — Ildiko 
Krausz (Sf. Gh.) 12,7 și 26.7 ; 
300 și 500 m junioare II — 
Maria Szakacs (Tg. Sec., 14 
ani) 43,9 si 1:22,4. (A. PIA- 
LOGA, coresp.).

RECORD DE JUNIORI MICI 
LA TRIATLON

La Iași, cu prilejul unui 
concurs, Radu Gavrilaș de la 
O.S.M. (născut 1953) a totali
zat 2031 p la triatlon IV — 
nou record republican de ju
niori mici (v.r. — 1977 p
Șerban loan, în 1964). Perfor
manțele lui Gavrilaș pe pro
be : 90 mg — 12,9 ; înălțime 
— 1,86; greutate 5 kg — 
12,12.

CAMPIONATUL 
JUDEȚULUI CORJ

în primele două etape, re
zultate bune au fost înregis
trate de juniorii A. Ciocea 
(Lie. Novaci) — 1,80 ia înăl
țime șj I. Săvescu (Lie. Căr- 
bunești) 2:01,3 la 800 m. La 
suliță, juniorul mic I. Petn- 
șor (Șc. sp. Tg. Jiu) a arun
cat 49,10 m. (M. BALO1, co
resp.). ,
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O finală de mare spectacol la a cărei valoare 
a contribuit nu numai Milan ci și Ajax

Duminică
nu va fi cuplaj!...

Meciurile etapei de duminică 
dintre echipele bucureștene se 
vor juca după cum urmează:

Stadion „23 August" i ora 16 t 
Steaua — Rapid (tineret) j ora 
18 : Steaua — Rapid (dlv. A).

Stadion Dinamo : ora 16 î 
Dinamo — Progresul (tineret) j 
ora 18 s Dinamo — Progresul 
(div. A).

Ora 18 —ora de începere 
a meciurilor de duminică 

din divizia A
V1 Federația română de fotbal 
ne anunță că jocurile etapei 
de duminică vor începe la 
ora 18,

DIN PETELE NEGRE ALE DIVIZIEI C

DIN REGULAMENTUL CUPEI
In semifinalele Cupei Româ

niei, la golaveraj egal după 
consumarea ambelor manșe 
intră în acțiune prevederea 
potrivit căreia golurile înscri
se în deplasare »e socotesc dt> 
blu.

Au mai rămas de disputat trei 
etape în divizia C și, așa cum 
se întîmplă, de obicei, în com
petiții cu sistem de calificare și 
retrogradare miza ultimelor 
partide este din ce în ce mai 
mare. Dar, în această a treia 
categorie fotbalistică miza jo
cului înseamnă, din păcate, la 
multe echipe, jucători și pu
blic, abandonarea eticii sporti
ve. Deși federația de fotbal, 
în dorința de a crea un climat 
sănătos jocurilor de divizia C, 
a luat încă de la primele aba
teri o serie de măsuri disci
plinare, suspendind pe sute de 
etape teci de Jucători, ridicînd 
dreptul de organizare unor e- 
chipe pe 2—i etape, cu toate 
acestea, indisciplina persistă pe 
terenurile echipelor de „C“. De 
la etapa de duminică, de e- 
xemplu, unii dintre corespon
denții noștri ne-au transmis, o 
dată cu rezultatele, și unele as
pecte ale nesportivității. Din 
nou, numeroși jucători au fost

eliminați de pe teren pentru 
lovirea adversarului, proteste 
repetate la deciziile arbitrului. 
Iată cîțiva dintre cei eliminați 
și care, probabil, începînd de 
duminică vor sta pe tușă să 
se... calmeze. Public (jucător șl 
antrenor la Minerul Bălan, cel 
care ani de zile a jucat la Di
namo Bacău), Marinescu (por
tarul echipei Voința Tîrnăveni 
care și-a lovit adversarul în a- 
fara jocului), Dumitrescu (Chi
mia Făgăraș) a protestat vehe
ment la deciziile arbitrului M. 
Vasiliu (Ploiești) care, de altfel, 
a condus foarte bine partida 
Tractorul Brașov — Chimia Fă
găraș, Popescu (Rulmentul Bîr- 
lad) a comis faulturi repetate, 
Zaiț (Delta Tulcea) pentru in
jurii la adresa arbitrului, Marin 
(Autobuzul București) și Șuteu 
(Sirena București) pentru lo
vire reciprocă, Mereuță (Topi- 
torul Baia Mare) și-a lovit ad
versarul ș.a. Ni s-a mai sem
nalat că la Plopeni, în meciul 
cu Metalul Buzău, conducătorul

PE SCURT
FăGARAȘ, 29 (prin telefon), 

în drum spre Craiova, fotba>- 
liștii de la AJS.A. Tg. Mureș 
au făcut un popea la Făgăraș, 
susținind cu acest prilej un 
meci amical în compania echi
pei locale Chimia. Deși au 
învins cu 2-1, autorii golurilor 
învingătorilor fiind Makal și 
Mureșan, mureșenii s-au pre
zentat ia un nivel general 
mediocru. (BUCUR STOICIU 
— coresp.).

L *
f PLOIEȘTI, 29 (prin telefon).

Pentru a intra în... atmo
sfera partidei cu Vagonul 
Arad, pe care o va susține 
duminică, la Ploiești, Petrolul 
a jucat azi un îneci amical 
în compania Vagonului Plo
iești (din campionatul jude
țean). Spre stupefacția privi
torilor, Jocul s-a încheiat cu 
victoria (scor 4—3) echipei 
de categorie mult inferioară, 
divizionara A plodeșteeruă 
•'Omportîndu-se penibil (A.

.ASCEANU-coresp. prlnci- 
ăul).

•Ar
Ieri a început la Brașov 

procesul fotbalistului Constan
tin Iancu, acționat în jude
cată pentru lovire șl tenta
tivă de viol. După citirea 
rechizitoriului și ascultarea 
părților, tribunalul județean 
din Brașov a admis proba cu 
martori, amînînd Judecarea 
procesului pentru ziua de 5 
iunie.

în loc de cuplaj- 

concurenfâ!

echipei oaspe, P, Popescu, a 
fost lovit. De cine credeți ? 
Tocmai de unii dintre oamenii 
de ordine de pe teren cărora 
11 s-a adresat cerîndu-le aju
torul împotriva unor huligani 
care aruncau cu pietre spre 
banca rezervelor formației din 
Buzău. Ea fel, s-a aruncat cu 
pietre pe teren și la Moinești, 
în partida dintre Petrolul Moi
nești — Forests Fălticeni.

Dar au fost și unii arbitri' 
tn... ofsaid. C. Dragu (Ploiești), 
delegat la centru în meciul Chi
mia Orașul Victoria — Oltul 
Sf. Gheorghe, nu s-a prezentat 
la joo. Arbitrul Gh. Ștefănescu 
(Vișeu) a fost „autoritar" peste 
măsură nepermițînd echipelor 
Tehnofrig Cluj și Aurul Zlat- 
na să amine cu o oră începe
rea meciului, la ora 11 în loc 
de 10, intrucît pe teren jucau 
echipele de tineret-rezerve ale 
„U“ Cluj și A.S.A. Tg. Mureș. 
Argumentul arbitrului — „nu 
am indicații în acest sens de 
la federație" este prea pueril. 
Așa că fotbaliștii de la Zlatna 
au bătut degeaba obositorul 
drum pînă la Cluj.

Sperăm că federația va lua 
măsurile ce se impun, poate 
chiar ceva mai drastice ca pînă 
acum.

T. R.

Prati înscrie imparabil al doilea gol pentru Milan in finala

Zvonurile care au circu
lat în ultimele zile în le
gătură cu mult așteptatul 
cuplaj bucureștean s-au 
confirmat, din păcate: cu
plajul nu va avea loc!

De ce ? In primul rînd, 
din considerente financia
re. Dinamo, de pildă, con
sideră împovărătoare cota 
de 30 la sută din încasări 
pe care ar percepe-o 
I.E.A.B.S.-ul, în caz că par
tidele s-ar juca pe stadionul 
„23 August", preferind să 
joace pe stadionul cu mai 
puține locuri din șoseaua 
Ștefan cel Mare, dar și cu 
mai puține cheltuieli.

Firește, fiecare își face 
socotelile lui. N-ar strica 
dacă, din cînd în cînd, cei 
de la I.E.A.B.S. și le-ar f ace 
și pe ale lor, ajungînd la 
concluzia că o încasare ce
va mai mică e preferabilă, 
totuși, nici unei încasări.

Iubitorii fotbalului sînt 
cu atît mai mult lezați de 
destrămarea cuplajului de 
duminică, cu cît din toate 
soluțiile posibile a fost a- 
leasă cea mai reai cele

L

două meciuri, Rapid-Steaua 
și Dinamo București-Pro- 
gresul, se vor juca „la con
curență", în aceeași zi și la 
aceeași oră, primul pe sta
dionul „23 August" și ce
lălalt pe „Dinamo"! Ea a- 
ceastă soluție s-a ajuns, se 
pare, și din motive... stra
tegice, legate de partida 
U.T.A.-Argeș. Să ne mai o- 
cupărn de absurdul supozi
țiilor puse în circulație pe 
marginea unui meci-cheie 
atît pentru Argeș, cît și 
pentru U.T.A. ? Tot n-ar 
folosi la nimic. Hotărîrea 
e luată: publicul va tre
bui să tragă la sorți stadio
nul pe care va fi prezent. 
„Dinamo" sau „23 August"?

Și cînd te gîndești că 
toți spectatorii din Bucu
rești, fără a fi suporteri ai 
echipei Progresul, țin 
pumnii strînși pentru a- 
ceastă formație in aceste 
clipe grele de luptă împo
triva retrogradării, de dra
gul... cuplajelor I

Je. B.

Barbu și Niculescu- 
reintegrați în lotul 

lui F. C. Argeș
Analizînd, în ședința sa de 

miercuri cererile jucătorilor 
Barbu și Niculescu (scoși — 
după cum se știe — din echipă 
din motive disciplinare), Bi
roul clubului F.C. Argeș și-a 
dat acordul ca aceștia să fie 
reintegrați în lotul piteștean.

în cuvîntul lor, cei doi ju
cători și-au luat un serios an
gajament de a fi — pe viitor 
— exemple pentru toți cdlegii 
lor de echipă.

ILIE FEȚEANU 
coresp. principal

Păcat că madrilenii, care 
iubesc atît de mult fotbalul, 
nu au umplut pînă la refuz 
marele stadion, preferind să 
urmărească finala la televi
zor așa cum au făcut-o de 
altfel milioane de telespec
tatori din Europa și Africa 
de nord. Spun acest1 lucru 
pentru că într-adevăr ei au 
avut ce regreta, pentru că de
sigur miaul ecran nu-ți oferă 
acea perspectivă de ansam
blu pe care o are un spec
tator prezent în tribune. Mi
lan, învingătoare cu un scor 
pe care unii cronicari îl con
sideră prea mare față de as
pectul jocului a arătat un fot
bal de mare clasă. Cum aș 
putea sintetiza această supe
rioritate ? Mai întîi aș putea 
spune că italienii au jucat 
degajat, cu o siguranță ui
mitoare. demonstrată în fie
care acțiune ofensivă sau de
fensivă. în apărare, Mala- 
trasi. Trappatoni sau Schnel- 
linger și-au deposedat ad
versarii sau au respins 
atacurile lor cu un calm 
pe care numai jucători cu o 
mare experiență Și cu o ex
celentă pregătire tehnică o 
pot face. Apoi Rivera, acest 
vrăjitor al balonului, l-a pus 
în atac cînd pe Sormani, cînd 
pe sprintenul Hamrin în ciu
da celor 34 de ani ai săi, ca 
și pe Pierino Prati, aflat 
miercuri seara într-o dispo
ziție excelentă de joc. Milan 
a arătat că este o echipă 
de mare forță prin maniera

spectaculoasă în care a în
scris cele patru goluri. N-aș 
putea spune că ele s-au da
torat unor greșeli de apăra
re, pentru că fiecare din 
punctele marcate a fost LU
CRAT cu o fantezie și pre
cizie în șut demnă de rele
vat. In fine, Milan a arătat 
o eficacitate remarcabilă. Din 
6—7 acțiuni periculoase a 
marcat 4 goluri, in timp oe 
Ajax a avut inai multe oca
zii, dar le-a ratat 1 Nu vă 
voi spune desigur o noutate 
că marile echipe din ultime
le decenii (echipa Real Ma
drid, selecționatele Braziliei, 
Ungariei) au obținut succese 
răsunătoare nu atît prin fru
musețea jocurilor cit datori
tă linei eficacități extraordi
nare.

FRANCE PRESSE: „

C.C.E. cu Ajax Amsterdam 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Echipa Ajax a fost o fi
nalistă demnă de toată lau
da. Jucătorii au dat tot ce 
au putut în această confrun
tare, dar s-au făcut simțite 
și lipsa de experiență în apă
rare și indecizia în acțiunile 
ofensive. Elanul lor, pregăti
rea fizică excelentă, nu au pu
tut suplini unele deficiențe în 
tactica și în orientarea jocu
lui Olandezii au marele me
rit că și-au apărat șansele în 
mod corect, sportiv, chiar și 
atunci cînd scorul nu le-a 
mai dat nici o speranță de 
victorie. Pentru acest motiv 
și pentru celelalte fapte po
zitive enumerate mai sus, fi
nala de la Madrid a consti
tuit într-adevăr un mare 
spectacol.

Alborlo RUIZ

Milan—în constelația5

celor mai valoroase echipe de pe continent"
MADRID 29 (Agerpres). — 

Comentind cea de a 14-a fi
nală a „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal, disputată la 
Madrid între echipele A.C. Mi
lan și Ajax Amsterdam, co
respondentul Agenției France 
Presse notează printre altele i 
„11-le italian cu un potențial 
ofensiv de loc mai prejos față 
de redutabila sa apărare. Vic
toria milanezilor a fost catego
rică : 4—1 și această diferență 
este pe de-a-ntregul firească,

Scrisoare de la Nelu Nunweiller

Echipa Bulgariei — cîștigătoarea celei de-a XXII-a ediții a turneului U.E.F.A.

i

I
I

® Antrenorul Traian lonescu solicitat pentru o perioadă de 2 ani
• Un meci Fenerbahce — Europa plus Pele • Dumitrache, 

Ghergheli și Radu Nunweiller invitafi la Istanbul

Poșta ne-a adus, ieri, un plic 
din Istanbul, cu rînduri de la 
Nunweiller. Iată ce ne scrie 
Nelu î

CONCLUZII U.E.F.A. XXII

I „Prin intermediul ziarului 
’ „SPORTUL» vă rog să trans- 
Imiteți tuturor componențiloi 

echipei naționale, precum și 
antrenorilor, felicitări pentru

I succesul de la Lausanne. Am 
ascultat meciul la radio și am 
trăit marile emoții ale acestei

I partide. Mă bucur din toată 
inima pentru perspectivele pe 
care le are echipa națională

Ide cu se califica pentru turneul 
final al C.M. din Mexic. Știu 
că băieții mai au de trecut 

(două «hopuri» destul de difi
cile. Modestia, ambiția și mun
ca trebuie să-i caracterizeze și 

Imai departe pe toți cei selec
ționați, astfel ca ei să reedite
ze comportările din meciurile 

Icu Anglia, Grecia și Elveția.
Eu le doresc succes deplin..."

Iln continuare, Nelu Nun
weiller ne face cunoscută ac
tivitatea antrenorului român

I Traian lonescu care, de mai 
bine de două luni, ocupă func-

ția de director tehnic al for
mației Fenerbahce.

„Cel mai important lucru — 
ne scrie Nelu — este că nea 
Traian a reușit să imprime în 
rîndul jucătorilor o serioasă 
disciplină. Antrenamentele 
conduse de el sînt de o înaltă 
ținută metodică și, ca atare, 
foare mult apreciate. De altfel, 
echipa noastră a marcat in ul
tima vreme un progres vizibil 
in ce privește calitatea jocu
lui..."

De altfel, conducerea clubu
lui Fenerbahce i-a propus lui 
Traian lonescu un angajament 
pe o perioadă mai îndelunga 
tă : un an sau doi.

După cum se știe, în Turcia 
campionatul a luat sfîrșit. Fe
nerbahce a ocupat locul patru 
în clasament. Acum, obiecti
vul echipei din cartierul Ka- 
dikoy este cîștigarea „Cupei", 
în semifinalele acesteia, Fe
nerbahce urmează să întâlneas
că pe învingătoarea meciului 
Galata Saray — Altay (Izmir) 
la data de 4 iunie. „Dorim 
mult să cîștigăm acest trofeu, 
care, după cum știți, ne dă po-

sibilitatea să participăm în 
competiția europeană „Cupa 
Cupelor,,. De aceea, ne antre
năm, ne antrenăm...".

în încheierea scrisorii, sîn- 
tem informați că internaționa
lul turc Șeref se retrage din 
activitatea eompetițională. Cu 
acest prilej, se va organiza la 
Istanbul un meci în care Fe
nerbahce va întâlni o selecțio
nată cu jucători cu renume, de 
la mai multe cluburi din Eu
ropa. Au fost expediate invi
tații lui Asparuhov și Iachi- 
mov (Bulgaria), Uwe Seeler 
(R.F.G.), Giaici (Iugoslavia). 
Eusebio (Portugalia). De ase
menea. se așteaptă un răspuns 
de la Pele (Brazilia). Din Ro
mânia au fost invitați Dumi- 
trache, Ghergheli și Radu 
Nunweiller. Arest meci, des
pre care presa turcă a început 
să scrie febril, va avea loc la 
21 iunie.

Acestea sînt veștile primite 
de la NSlu Nunweiller, care 
— în final — ne roagă să 
transmitem tuturor cititorilor 
noștri, urări de bine și sănă
tate.

Cristian MANTU

ea ilustrînd diferența de clasă 
dintre cele două finaliste. Ri
vera, Prati, Sormani sînt ade- 
vărați virtuoși ai balonului ro
tund, iar Trappattoni, Schnel- 
linger, Malatrasi și Rosato al
cătuiesc o linie defensivă de 
netrecut. Cîștigînd pentru a 
doua oară „Cupa campionilor 
europeni", A.C. Milan revine

CUM AU AJUNS 
IN FINALĂ

MILAN cu MalmO 1—2 
și 3—1

Celtic Glasgow 0—0, 1—0 
Manchester United 2—0, 

0—1
AJAX cu F.C. NCrnberg 

4—0 și 1—1
Fenerbahce Istanbul 2-0, 

2-0
Benfica 1—3, 3—1, 3—0
Spartak Trnava 3-0, • 0-2 

FINALA
Milan-Ajax 4—1 (2—0)

© Milan cucerește pen
tru a doua oară trofeul, 
după ce a fost de trei ori 
în finala competiției.

• Astfel, C.C.E. revine 
pentru a patra oară la 
Milano (Internazionale a 
cîșligat-o de două ori). 
Anul trecut Milan a cu
cerit Cupa cupelor.

® Ajax este prima e- 
chipă olandeză care s-a 
calificat în finala C.C.E.

în constelația celor mai valo
roase echipe de pe continent'.

Referindu-se la jocul forma
ției olandeze, același comen
tator subliniază: „Ajax, cu o 
apărare penetrabilă, a trăit 
mai mult prin verva atacului 
său. Cruyff, Keizer și Swart 
indemînatici și uneori incisivi 
au pus deseori in dificultate a- 
părarea milaneză care, însă, a 
reușit totdeauna să iasă cu 
fața curată".

Doar atuul tehnic nu ajunge!
La actuala ediție a turneului 

U.E.F.A., echipa României a 
jucat „cartea tehnicii". Efect 
direct, imediat: evoluțiile sale 
au fost călduros aplaudate, a- 
vînd mare priză la public (mai 
cu seamă la Karl Marx-Stadt, 
în meciul cu Portugalia, în 
care juniorii noștri au fost pur 
ji simplu ovaționați) și la teh
nicienii adunați aici din toate 
colțurile Europei. „Aceasta es
te calea de formare a fotbaliș
tilor de valoare — a recunos
cut Georges Boulogne, direc
tor tehnic al echipei Franței, 
apreciat specialist în proble
mele juniorilor. Forța se cîș- 
tigă cu virsta, pe cînd tehnica 
rămîne pe viață o necunoscu
tă pentru cei care la virsta 
marilor acumulări merg ex
clusiv pe ideea forței".

Efect direct, de „timpul 
doi“ : cultivmd cizelarea teh
nică, căreia i-au alocat mai 
mult timp și mai multă preo
cupare, antrenorii noștri au 
consacrat, fatal, mai. puțină 
vreme încărcării acumulatori
lor de energie ai echipei, pre
gătirii fizice cu alte cuvinte, 
și acest lucru s-a văzut — cu 
un salt de progresie geometri
că — în jocurile 2 'și 3. Dacă 
în meciul cu Portugalia, echi
pa României a „șarjat" cu 
forță și destulă dezinvoltură

din primul pînă în ultimul mi
nut de joc, acțiunile ei înche- 
gîndu-Se șub semnul unei ma
nifeste coeziuni, în ultima par
tidă echipa noastră nu a~ mai 
avut ceea ce francezii numesc 
„le mordant' (cu sens de a- 
plomb), juniorii noștri evo- 
luînd, mai ales în prima par
te a acestui meci, izolat, fără 
vlagă, fără legătură, fără di
recție de acțiune. Avînd forța 
de angajament considerabil 
diminuată, tinerilor noștri fot
baliști Ii s-a estompat vizibil 
capacitatea tehnică, care n-a 
mai avut suportul vital nece
sar.

In discuțiile purtate cu 
Gheorghe Ola, antrenorul 
principal al lotului român de 
juniori ne spunea că stagiul 
foarte scurt de pregătire pe 
care l-a avut echipa nu i-a 
permis aducerea jucătorilor in 
plenitudinea forței și a formei 
lor sportive. îmbrățișăm acest 
punct de vedere, mai ales du
pă sondarea pregătirilor echi
pelor prezente la turneul 
U.E.F.A., majoritatea dintre 
ele preparîndu-se centralizat 
perioade destul de lungi (ju
cătorii formațiilor divizionare 
participînd, bineînțeles, la jo- 
jocurile duminicale ale echi
pelor lor de club).

arbitru de o rea credință atât 
de flagrantă cum nu ne-a mai 
fost dat să vedem. In rindurile 
de față vrem să acredităm 
o dată în plus ideea că... ha
zardul nu s-a înșelat, jocul 
său, de atîtea ori nefericit, ni
merind de data aceasta ade
vărul. Ca și în finala cu echi
pa R.D. Germane, formația 
bulgară a manifestat în toate 
partidele susținute multă per
sonalitate, forța sa de joc și 
tehnica demnă de echipe de 
diviza I din multe țări tradu- 
cîndu-se în teren printr-o supe
rioritate de multe ori evidentă. 
Făcînd un portret dinamic al 
manierei de joc a team-ului 
bulgar, vom remarca următoa
rele : 1) Echipa Se bazează pe 
o apărare sobră — cu joc 
exact — pe care rareori am 
văzut-o în ipostaza doar de 
distrugere a atacurilor adverse, 
toți fundașii ieșind construc
tiv, cu pasă, din faza de apă
rare în cea de atac. 2) Jucă
torii liniei mediane — în care 
excelează Borisov — sînt lite
ralmente pe tot terenul. 3) A- 
tacanții, toți buni tehnicieni, 
rapizi, percutanți au și ceea ce 
în speța înaintașilor moderni 
a devenit un mod obligatoriu

de existență — curajul. Nes- 
periindu-se de fundași duri, 
înaintașii echipei bulgare S-au 
angajat cu incisivitate în pă
trunderi adeseori solitare, care 
spărgeau apărările adverse, 
atacuri și contraatacuri ce pă
reau la prima vedere fără șan
să ajungînd, prin viteza și e- 
nergia cu care erau purtate, să 
fie încununate de succes. Am 
omite unul din atuurile prin
cipale ale cîștigătoarei turneu
lui dacă n-am remarca ape
titul la poartă al echipei bul
gare, aproape toți jucătorii de 
cîmp ajungînd în decursul u- 
nui meci să șuteze, din orice 
poziție, fără pregătire preala
bilă, și de la aproape orice 
distanță, spre butul advers.

Cu aceste atribute, team-ul 
bulgar s-a arătat — după pă
rea noastră distanțat — cel 
mai complet „11“ al turneului, 
valoarea sa de ansamblu, ca 
și cea individuală a componen- 
ților săi, fiind o garanție pu
ternică pentru cariera care se 
deschide în fața iaureaților 
U.E.F.A. — ediția a XXII-a.

0 rampă de lansare a viitoarelor „stele"

Elogiu cîștig ătoarei turneului
Așa după cum am scris și în 

cronica finalei, Fortuna a pus, 
în cele din urmă, pecetea cîști-

gătoarei turneului, înfrîngînd 
voința directorului de joc, lu
sitanul Hanibal Oliveira, un

In lumea young-soccerului 
continental se apreciază că a- 
ceastă reuniune anuală care 
este turneul U.E.F.A., prin 
faptul că adună cele mai va
loroase forțe din rîndul junio
rilor europeni ai momentului 
respectiv, reprezintă — pentru 
multe dintre talentele întru-

nite cu asemenea ocazie — a 
excelentă posibilitate de afir
mare, în ultima instanță, o 
veritabilă „rampă de lansare". 
Teza are evidentă acoperire 
prin „proba" cîtorva nume — 
și ne gîndim, în primul rînd, 
la englezii Stiles și Greaves, 
la bulgarul Asparuhov, La ita-

lianul Rivera, la belgianul Ni
colay, la cehul Geleta, la ma
ghiarul Albert, ca să cităm 
numai cîțiva — ca»e au căpă
tat o cotă în fotbalul european 
începînd chiar cu evoluțiile 
lor în turneele U.E.F.A.

Ce ne-a relevat, privită prin 
această prismă, ediția a XXII-a 
a respectivei competiții desti
nată juniorilor ?

La Leipzig și pe stadioanele 
din împrejurimi au evoluat 
cîțiva jucători, care prin re
marcabilele lor capacități teh
nice și tactice au demonstrat 
reale posibilități de a urca — 
pe măsura unei legitime și 
normale maturizări — spre 
vîrful piramidei. Ne gîndim, 
înainte de toate, la căpitanul 
echipei cîștigătoare a turneu
lui, bulgarul Panov, pe care 
specialiștii l-au decretat (neo
ficial) cel mai bun jucător' al 
turneului — aripă (stingă) cu 
o mare rază de acțiune, ex
celent organizator și tehnician 
de rafinament. Dacă mai a- 
dăugăm acestor certe calități 
șutul necruțător al extremei 
bulgare — care l-a făcut de 
două ori „șah-mat" pe porta
rul Cianov, în semifinala 
U.R.S.S. — Bulgaria — pre
cum și insistența lui în toate 
fazele de gol putem obține, în 
puține trăsături, portretul ți
nui atacant de mari valențe, 
deosebit de periculos pentru 
orice apărare.

Și pentru că ne aflăm la ca
pitolul atacanți, trebuie să 
menționăm alte două nume t 
Zfllfl (R D.G.) și Kuraținav 
(U.R.S.S.) — jucători ia fel 
de utili pentru „forța de șoc“

a respectivelor înaintări, dar 
total diferiți ca manieră de 
joc — socotiți de asemenea ca 
două mari promisiuni ale tur
neului. Dacă primul, — com
ponent al echipei de primă di
vizie F.C. KarI Marx-Stadt — 
a demonstrat deosebite cali
tăți, specifice îndeobște pos
tului de atacant — vîrf reali
zator, fiind un jucător de mare 
vitalitate, obișnuit cu pătrun
deri izolate, în forță, bazate 
îndeosebi pe viteză și șut nă- 
praznic, atunci sovieticul Ku- 
rașinov — mai dezavantajat 
sub aspect fizic — ni l-a amin
tit pe Pîrcălab în primele lui 
zile de lansare : viteză de reac
ție, start de atlet, dribling 
scurt, derutant și centrări, din 
„cursă", efectuate cu o rară 
precizie.

Evident, cu Panov, ZBlfl, 
Kurașinov lista marilor evi- 
dențiați ai turneului U.E.F.A. 
nu s-a epuizat... Mai trebuie in
cluși aici fundașul central 
Zviagințev (U.R.S.S.) — jucă
tor sobru, cu un joc de cap 
și un plasament remarcabile, 
mijlocașul Beldeanu (Româ
nia) — un excelent „cataliza
tor" al mijlocului terenului cît 
și un realizator de temut, ar 
tacanții scoțieni Hamilton și 
Hartford — subtili tehnicieni, 
capabili să susțină atacuri pre
lungite, mijlocașul Jacinto 
(Portugalia) — care prin orien
tarea sa în teren calcă pe ur
mele tizului său de la Benfica.

Marius POPESCU 
Ovidiu iOANIjOAlA

LOTO-PRONOSPORT
MARELE SUCCES AL PRIMEI 

TRAGERI LOTO CU PREMII 
IN APARTAMENTE

Peste 10.400 premii dintre care 
16 apartamente

Tragerea excepțională Loto cu 
premii în apartamente din 20 mai 
a.c. s-a soldat cu un mare suc
ces. Astfel au fost atribuite circa 
10.400 premii dintre care 16 apar
tamente (6 cu cite 3 camere și 
10 cu 2 camere), 32 premii a cite 
20.000 Iei, 42 premii a cite 10.000 
lei și altele.

Premiile acestei trageri sînt ur
mătoarele :

Categoria I : 6 apartamente cu 
3 camere (confort gradul I) șl 
diferența în numerar pînă la 
125.000 lei.

Cîștlgâtorli acestor apartamente 
sînt : Florea Răbăcei — Brașov, 
Haralambie Cirlănescu — lași, 
Ivaniczki Mihai — Tămășeni jud. 
Satu-Mare, Ovidiu David — Piatra 
Neamț, Gheorghe iancu — Bucu
rești, Grigore Popescu — Bucu
rești.

Categoria a Il-a : 10 aparta
mente cu 2 camere (confort gra
dul I) și diferența în numerar 
pînă la 100.000 lei.
, Cîștigătorii acestor apartamen
te sînt : Erno Korotn — Brașov, 
Marin Moșneagu — Brăila. Wily 
Mlhailovici — Brăila, Arpad Var
ga — Caransebeș, Francisc Sipoș 
— Cluj, Ion Barbu — com. Al- 
bești-Muru jud. Prahova. Sofia 
Agnese — București, bilet seria 
N nr. 214859 — Timișoara, Silviu 
Hodoșan — Timișoara, Gheorghe 
Năstăsoiu București:

Categoria a Ill-a : 32 premii a 
20.000 lej numerar; categoria a 
IV-a: 42 premii a lO.tioo lei nu
merar; categoria a V-a : 78 pre
mii a 1.000 lei numerar; catego
ria a VI a : 10.268 premii a ion 
lei.

★
Azj șl mîlne sînt ultimele zile 

cînd partlcipanții mai pot să-și 
depună buletine pentru concurst.l 
special PRONOBOX organizat cu 
prilejul Campionatelor Europene 
de Box care vor avea loc la 
București.

La acest concurs se atribuie 
circa 600 000 lei din fond spe
cial, în afara premiilor obișnuite 
în bani.

La premiile suplimentare gra
tuite în bani și obiecte se atri
buie : 4 autoturisme (1 Dacia 1109, 
2 Skoda 1000 M.B. și 1 Trabant 
601), motociclete, scutere, moto
rete șl altele.

Rețineți ! Cu aceleași variante 
participați la tcate premiile de la 
Pronosport șl Pronobox.



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
INCA noua echipe Emoții in rîndul candidafilor

A.

AU SOSIT IN CAPITALĂ
Șansele hirtiei

(Urmare din pag. 1)

Gheorghi Stankov (semigrea), 
Kiril Pandov (grea). In 
după amiezii, au sosit 
toarele delegații:

cursul 
urmă-

(semi-R.D.G.: Weinhold 
muscă), Warnke (muscă), 
Schultz (cocoș), Below (’pană), 
Fambach (semiușoară), Tie- 
pold (ușoară), Wolke (semi
mijlocie) — campion olimpic, 
Dahn (mijlocie mică), Brauske 
(mijlocie), Schlegel (semigrea) 
și Anders (grea).

Schwede (semiușoară), campi
on 1969; Gerto Puzicha (ușoa
ră) ; Giinter Meier (semimij
locie), campion 1965, 1966 și
1968, vicecampion 1967 și 1969, 
a participat la J.O. din Me
xic ; Gunnar Heunchow (mij
locie mică); Ewald Jarmer 
(mijlocie), vicecampipn în 
1969; Horst Waida (semi
grea), campion R.F.G. 1969 ; 
Peter Hussing (grea) campion
1969.

Ungaria : Gyorgy Gedo (se- 
mimuscă), Laszlo Orban (pa
nă), Mihaly Feher (semiușoa
ră), Tibor Harcsa (ușoară), 
Istvan Kovacs (mijlocie mică), 
Laszlo Kezi (mijlocie). Con
ducători : Ferenc Kineses și 
Tihamer Schmidt: antrenori : 
Zsigmund Adler și Laszlo 
Papp; medic : Istvan Szalai.

Cehoslovacia : 
(muscă), Kovacs 
(pană), Hricisan 
ușoară), Aksamit 
șoară), Cerny Jaroslav ('semi
mijlocie), Kernel Tomas (mij
locie mică), Hejduk Jan (mij
locie), Cemerys Peter (grea).

Scoția : Alexander McHugh 
(muscă), William Stark (co
coș), Peter Harrison (semiu
șoară), Thomas Joyce (semimij
locie), Thomas 
cie .mică), Scott 
locie).

Imrie (mijlo-
Barbour (mij-

Huppen (co-

Jan SarkCzi
Alexander 

Tibor (semi
Vladimir (u-

R.F. a Germaniei: Gerd
Schubert (muscă), campion al

® 185 de boxeri, repre- 
zentînd 25 de națiuni, 
vor lua startul în cea 
de a XVIII-a ediție a 
europenelor. Deși în
scrise inițial, echipele 
Portugaliei, Norvegiei și 
Luxemburgului vor ab
senta.

Olanda : Jan
coș), de patru ori campion al 
Olandei ; Gerritte Paske (pa
nă), campion al Olandei în 
1962, 1965, 1969 ; Pierre Do- 
orenbosch (semiușoară), cam
pion al Olandei în 1966, 1967, 
1968, 1969 ; Gerrit Schulte (u- 
șoară), campion al Olandei în
1968 ; Herman Schregardus (se
mimijlocie), de 9 ori campion al 
Olandei inclusiv ,1969 ; Henk 
Baars (mijlocie mică), campi
on al Olandei în 1962, 1964 și
1969 ; . J.J. Wan den Broek 
(mijlocie), campion al Olandei 
în 1969 ; J.F. Verstappen (se
migrea), campion al Olandei 
în 1969 ; Rudi Lubbers ('grea), 
campion.al Olandei în 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969.

Io ecusonul A.I.B.A

:u„europenele"...

Cei cinci candidați români la cîștigarea ecusonului A.I.B.A. privesc cu încordare meciurile din ring 
Peste cîteva momente vor fi invitați la mesele de judecată. - ■Emoția este vizibilă pe fețele tuturor. 

Foto • A. NEAGU

R.F.G. 1969 ; Georg Hans Pil- 
larz (cocoș), campion R.F.G. 
1968, 1969 ; Peter Prause (pa
nă), campion 1969 ; Peter

...GONGUL
(Urmare din pag. 1)

vărat... Dar numai în aparen
ță totul este calm.

★
Pe pista din spatele cen

trului medical, cinci sportivi, 
în treninguri roșii cu vipuș- 
că albă, aleargă relaxat, cu 
mișcări elastice. Nu-i auzim 
ce limbă vorbesc,

Spania: Escudero (semi-
muscă), Juarez (muscă) Rubio 
(cocoș), Suarez (pană), Setien 
(semiușoară), Rosado (ușoară), 
Fajardo (semimijlocie).

Belgia : Luiz Abspoel (pană), 
Henri Thys (ușoară), Emilian 
Fougard (semimijlocie) Cris
tian Despagne (mijlocie mică), 
Armând JhonneuX (mijlocie).

să 
să 
de
e-

22 de arbitri români și de 
peste hotare trec, zilele aces
tea, prin frigurile examenelor. 
Ei sînt aidoma unor studenți 
care așteaptă cu înfrigurare 
intre în sala de curs și 
tragă biletul. Este vorba 
examenul pentru cîștigarea
cusonului A.I.B.A., care se or
ganizează, de obicei, înaintea 
oricărei mari competiții spor
tive.

Iată cine sînt aspiranții : Ro
man Tibor (Cehoslovacia), Hur
ry Kalevi Reijo (Finlanda), 
Georges Lantzidis, Evanghelos 
Delatola, Constantin Karagian- 
nis (Grecia), Pajer Sandor, So- 
mos-Schmidt Tihamer (Unga
ria), Mario Fantozzi, Alberto 
Zalla (Italia), Witold Kobielski

POATE SĂ BATĂ!
semnul discret, așezat pe an
tebrațul sting, le trădează o- 
riginea : este vorba de boxerii 
elvețieni. Ne apropiem de 
singurul dintre ei. care nu 
participă Ia exercițiu și care 
se recomandă a fi antreno
rul Raoul Blindenbacher.

— Fiți amabil și destăinu- 
iți-ne primele impresii cu
lese la București...

Și-a șters fața de transpira
ție, și-a trecut mina prin păr, 
a strigat ceva la elevii săi, iar 
nouă nu ne-a spus decît cîteva 
cuvinte : 
voastră, 
Natura, organizarea, sala, oa
menii... 
fique I

că la aceste europene va ploua 
cu surprize.

tn spatele lui, perdeaua lă
sase un „ochi" spre evenimen
tele din ring. Cineva s-a ridi
cat și cu un gest, parcă de 
scuză, a tras-o la loc... Dintre 
cei prezenți nici unul nu s-a 
mirat: ce să-i faci, acum totul 
a devenit secret!?

★

„Aici, la dumnea- 
totul este magnific 1

Oui, tout est magni-

★

In sala ringurilor de antre
nament singura echipă pre
zentă la această oră dinaintea 
amiezii este cea a Austriei... 
Șase pugiliști, un antrenor, un 
masor și... 10—12 curioși sau, 
pur și simplu, amatori de au
tografe.

De dincolo de perdeaua al
bastră, care ne desparte de 
ringul propriu-zis, răzbat buf
niturile pumnilor și cuvintele, 
sacadate, ale antrenorului... La 
un moment dat, „musca" Robii 
— Sandi, cum îl strigă coechi
pierii — iese din ring, tn di
recția vestiarelor. Tentația ți
nui scurt interviu nu ne dă 
pace.

— Ce șanse 
echipa dv. la 
nate ?

Ne privește 
răspunde precis, cu o... 
tră“.

— Noi am adus aici o for
mație fără nume sonore. O 
formație de eventuale surpri
ze. Eu nu vă pot spune decît

credeți că are 
aceste campio-

încurcat, dar 
„con-

Polonezii joacă handbal. 
Toată lumea, cu o singură ex
cepție, poartă tricouri albe. 
Cel care se abate de la regu
lă, fiind îmbrăcat cu un maiou 
de culoarea azurului, nu este 
altul decît Ryszard Petek, cel 
care de la ediția romană a 
campionatelor europene a dus 
în Gdansk-ul natal centura nr. 
1 a continentului. Il întrebăm 
ceva.,. Nu vrea să vorbească 
prea mult, refuză orice pro
nostic...

— Știți, am schimbat cate
goria, nu-mi cunosc adversa
rii... De un singur lucru sînt 
sigur : că orice boxer care va 
urca în ring va face totul pen
tru a cîștiga... Indiferent de 
„firmă"!

Deodată se oprește, ascultînd 
parcă o muzică imperceptibi
lă, venită de undeva, de aiu
rea...

— Ce e, ce s-a întîmplat ? — 
îl întreabă antrenorul Stefa- 
niuk. Petek tace, apoi se des
tinde.

— Nimic, mi s-a părut 
aud un gong...

Apoi a zîmbit și a reluat, 
aceeași nonșalanță, jocul 
handbal. Intr-adevăr, poate

că

cu 
de 

__  că 
Petek nu se înșelase... Parcă 
peste tot complexul se aude, 
în permanență, sunetul unui 
gong uriaș. Liniștea e doar a- 
parentă, iar gongul, gongul cel 
adevărat din ringul europene
lor poate să bată!

Corespondență specială pentru Sportul

Cărțile de vizită ale boxerilor vest-germani
Reprezentativa de box a 

R.F. a Germaniei este prezen
tă la G.E. de la București eu 
șapte campioni al țării, cu 
doi boxeri clasați pe locul 
secund și un campion de a- 
nul trecut. Prin urmare, cu 
o echipă completă, exceptînd 
categoria semi-muscă. Pregă
tirile lotului vest-german s-au 
desăvîrșit la Miinchen, unde 
de la 15 mai pugiliștii s-au 
antrenat sub conducerea lui 
Dieter Wemhoner și a Asis
tentului său Gerhard Dieter.

Iată cărțile de vizită ale 
lotului R.F.G.

BENVENUTI, TIGER 
SI MAFIA ■ ■ •

mondial boxde
Italianul 

șl nigerianul 
au fost interogați de 
Frank Hogan, în le- 

amestecul Mafiei în 
galelor de box pro- 
New York. Sub an-

Gar-
Valle
Erik

(Polonia), Serrano Juan 
cîa, Hernandez Manuel 
(Spania), Paul Arwen 
Gunnar (Suedia), Kindlimann 
Hellmuth (Elveția), Gurak Or
han, Buyiikerk Turkman (Tur
cia), Pocman Anton (Iugosla
via), Mihai Voiculescu, Aii Ri- 
șat, Petre 
Șchiopu, 
chivescu.

Probele 
miercuri, 
după-amiază, 
ca, unde antrenorul Mielu Do- 
culescu a organizat o reuniune 
special pentru arbitrii candi
dați. Ca și la examenul teore
tic, unii dintre oficiali au ma
nifestat o emoție vizibilă. Lu
cru foarte firesc, dacă ne gîn- 
dim că în Comisia de arbitraj 
intrau personalități de vază 
din lumea boxului amator eu
ropean, cum sînt Roman Li
sowski (Polonia), președintele 
Comisiei de arbitri din cadrul 
Biroului regional european ' al 
A.I.B.A., Konstantin Gradopo- 
lov (U.R.S.S.), Eduard Pospișil 
(Cehoslovacia), Resko (Finlan
da) și Krause (R.F.G.). Cei cinci

candidați români au oficiat 
numai la mesele de judecată. 
Rezultatul examenelor, ne-a 
precizat Roman Lisowski, va fi 
cunoscut in ziua de pauză (7 
iunie) a campionatelor europe-

noaștem „datele» participării. Din 
25 de țări înscrise, doar 5 trimit 
echipe complete. Dar boxul e 
un sport individual, deci șansele 
celorlalți — din echipe incom
plete — nu scad de loc în cazul 
in care federațiile respective au 
ales bine categoriile la care și-au 
trimis reprezentanți. E greu să 
spui că la cutare categorie de 
greutate nu există în țara res
pectivă boxeri a căror valoare 
să îndreptățească deplasarea la 
București. Se ia în considerare 
nu numai valoarea celor autoh
toni, ci se apreciază în compa
rație cu cei străini, ca și jocul 
sorților. Totuși, personal sînt de 
acord cu federațiile care au se
lectat cu grijă participanții, tri- • 
mițînd un număr mai restrins. 
Cu toate acestea, trebuie să dea 
de gîndit faptul că echipe com
plete au trimis tocmai țările cu 
mare experiență în participarea 
la marile confruntări internațio
nale și rezultate de prestigiu. 
Bulgaria, R.D.G., 
U.R.S.S., și România

! Mihelfi, Victor 
Constantin Paras-

teoretice au avut loc 
iar cele practice ieri 

în sala Floreas-

Motocros
internațional 
la Tg. Jiu

ne.

AL

DIN CARNETUL
DE ANTRENAMENT

LUI NEAGU RĂDULESCU

GRASSO (Italia)

Campionul 
la categoria mijlocie,
Nino Benvenuti
Dick Tiger 
procurorul 
gătură cu 
organizarea 
fesionist la 
chetă se află, de asemenea, pu- 
gilistul Frank de Paula și ma
nagerul său Garry Garafola, a- 
cuzați de a fl sustras cu ajuto
rul unor persoane suspecte su
ma de 80 000 de 
țeta unul meci.

dolari din re-

Den Hertog conduce
etapă a Tu- 

pentru 
amatori, Porthcawl — Aberyst
wyth (183 km) a fost cîștigată 
tot de olandezul P. Oosterhof în 
4h 52:37.

Clasament Individual : 1. Fe
dor den Hertog (Olanda) urmat 
de compatriotul său Oosterhof — 
la 7:15, Doylela (Irlanda) — la 
10:26, Fuchs — (Elveția) la 11:29.

Cea 
rulul

de a 5-a 
ciclist al AngUel

MUSCA — Gerd Schubert, 
26 ani, tîmplar, campion 
în 1969, 44 întîlniri, 20 vic
torii, 23 înfrîngeri. un meci 
nul.

COCOȘ 
Pillarz, 28 
locul II la 
ționale din 
de întîlniri

PANA — 
ani, lăcătuș, campion în 1969, 
56 întîlniri, 38 victorii, 13 în
frîngeri, 2 meciuri nule.

SEMIUȘOARĂ — Peter 
Schwede, 24 ani, muncitor, 
campion în 1969, 75 de întîl
niri, 51 victorii, 17 înfrîngeri,
7 meciuri nule.

UȘOARA — Gert Puzicha
— 25 ani, pompier, campion 
în 1966 și 1968, 170 întîlniri, 
134 victorii, 25 înfrîngeri, 11 
meciuri egale.

SEMIMIJLOCIE — Gunter 
Meier, 28 ani, militar, cam
pion în 1965, 1966 și 1968,
clasat pe locul III la J.O. 
din Mexic.

MIJLOCIE MICA — Peter 
Spitzenberg, 24 ani, electri
cian, campion în 1969, 85 de 
întîlniri, 80 victorii, 4 înfrîn
geri, un meci terminat la e- 
galitate.

MIJLOCIE — Rudi Hornig
— 30 ani, funcționar, cam
pion în 1965, 1967 și 1969. 
136 întîlniri, 107 victorii, 22 
înfrîngeri, 7 meciuri nule.

SEMIGREA — Horst Wai
da, 29 ani, zidar, campion în 
1969, 102 meciuri, 78 victorii, 
18 înfrîngeri, 6 meciuri nule.

GREA — Peter Hussing, 
21 ani, desenator, campion în 
1969, 60 întîlniri, 52 victorii,
8 înfrîngeri.

— Hans Georg 
ani, geamgiu auto, 
campionatele na- 
1969, a cîștigat 60 
din cele 100.
Peter Prause, 26

Cei mai valoroși dintre a- 
ceștia sînt fără îndoială Gun
ter Meier, Gert Puzicha și 
Rudi Homig, Dacă vor fi a- 
vantajați de tragerea la sorți, 
pot obține calificarea în e- 
tapele avansate ale campio
natului.

Alți doi boxeri, Peter Spit- 
zenberg și Peter Hussing sînt 
outsideri periculoși, capabili 
de surprize, în compania ce
lor mai valoroși adversari. în 
rest, valoarea boxerilor vest- 
germani este mediocră,
pare că acest sport se pre
zintă mai slab decît în anii 
trecuți, cînd actualul antre
nor. Dieter Wemhoner, cuce
rise titlul de campion al con
tinentului.

Se

Hansgert LINDEKAMP
redactor la S.I.D. Diisseldorf

Duminica trecută, trei dintre 
motocrosiștii fruntași — A. lo- 
nescu, C. Goran și O. Ștefani 
au luat parte la 
ce a avut loc la 
slavia).

La revenirea în ■ 
mocea, secretarul 
F.R.M., ne-a declarat : 
drul unei largi 
sportive, în care au figurat în
treceri de motociclism (moto
cros și viteză), automobilism, 
sporturi aviatice, motocrosiștii 
noștri s-au aliniat la startul unor 
curse internaționale (clasa 250 
cmc), ocupind primele trei 
locuri. Un succes, dar ceea ce 
ne bucură mai mult este ma
niera în care ei au concurat, 
excelenta combativitate mani
festată de Ia start pînă la so
sire. Schimbul de experiență 
cu motocrosiști din alte țări 
începe să dea roade. Spoi tivii 
noștri manifestă mai multă în
credere în posibilitățile lor".

— Fiindcă vorbiți de 
participări în compania 
renților străini, ce ne 
spune despre întrecerile 
avea loc duminică, la Tg. Jiu ?

— In acest an concursul se 
va bucura de o participare bo
gată și selectă. Ne vor repre
zenta în această 
ternațională Dovitz, Chițu, A. 
Ionescu, Goran, Paxino, Co- 
man, St. Florian și o serie de 
tinere speranțe. Ei vor primi 
replica unor motocrosiști valo
roși, printre care doi sportivi 
din Cehoslovacia, doi din Un
garia și cîte unul din Franța, 
Irlanda și Austria.

★
Tot duminică, Sibiul va găz

dui întrecerea celor mai buni 
alergători de dirt-track din țara 
noastră.

un concurs 
Senta (Iugo-

țară, G. Mor- 
general al 

,In ca- 
manifestări

aceste 
concu- 
puteți 

ce vor

confruntare in-

Al. C.

LIA MANOLIU ÎNVINGĂTOARE, VIORICA VISCOPOLEANU

DE LA GESEKE (R.F.G.)
internațional

la Geseke
La concursul 

de atletism de 
(R.F.G.) au participat și două 
atlete din România. Lia Ma- 
noliu a ocupat primul loc la 
aruncarea discului cu 55,77 m, 
învingînd-o detașat pe Beren- 
donk (R.F.G.) care a reușit 
51,82 m. Viorica Viscopoleanu 
a sărit 5,93 m la lungime,

fiind învinsă doar cu un cen
timetru de Ingrid Becker.

Alte rezultate bărbați: a- 
runcarea greutății — Birlen- 
bach 19,20 m; înălțime — 
Spielvogel 2,10 m ; 3 000 m — 
Tilmmler 8 :17,2 ; 1 500 m — 
Norpoth 3 : 49,0 ; femei : 100 m 
Becker 12.2; greutate — 
Fuchs 11.78 m.

Tiparul 1. v, „informa|la", sir, Brezoianu nr, 23—25, București

Polonia, 
____  . . urcă în 
ring reprezentanți la toate ca
tegoriile. S-ar părea că in acest 
fel unele categorii prezintă mai 
mari șanse pentru reprezentanții 
noștri. Dar avem certitudinea că 
apreciind numai numărul adver
sarilor, supoziția nu este prea 
sigură. Aici am putea enumera 
numai pe cea mai nouă dintre 
categorii — semimuscă — unde 
opt minusculi combatanți vor 
înfrunta riscurile și greutățile 
drumului spre mult rîvnita cen
tură. La celelalte categorii, chiar 
dacă numărul nu se deosebește 
prea mult, totuși trebuie 
in vedere și „cartea de 
a combatanților.

La semiușoară, Vujin, 
Lomakin, Pilicev și mai

avută 
vizită"

Petek, 
ales — 

spunem noi — Cuțov, sînt nume 
care impun. La ușoară trebuie 
menționați, Frolov, Tiepold, Sto- 
icev și Antoniu Vasile, — la se
migrea Schlegel, Pozniak și Mo- 
nea, la grea — Anders, Liibers și 
Alexe, iar la muscă Ciucă, O- 
lech și Novikov. Nu trebuie ui
tați redutabilii Sokolov, Volke și 
Musalimov, a căror pricepere și 
combativitate este unanim recu
noscută. Dar alături de ei, se 
vor afirma, neîndoielnic, și alți 
reprezentanți ai diferitelor școli 
de box. Ultimele jocuri olimpice 
au relevat din nou valoarea bo
xului prestat în Europa, scoțînd 
la iveală noi talente, care au 
urcat repede treptele consacră
rii. De aceea, oricît am avea în 
vedere valoarea celor afirmați, 
nu trebuie minimalizată cea a 
celorlalți care bat cu entuziasm, 
elan și vigoare tinerească, la 
porțile consacrării. Să privim cu

9» 
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coată atenția pe exponenții școlii 
poloneze, care au fost de-a lun
gul multor ediții ale europenelor 
unii dintre cei mai norocoși co
lecționari de medalii. Stilul lor 
curat, dar combativ, cu lovituri 
de la distanță, bazat pe un joc 
de picioare derutant și o viteză 
de reacție remarcabilă, este foar
te aplaudat. Este adevărat că el 
poate fi contracarat eficace prin- 
tr-un ritm susținut și atacuri pre
lungite, dar lupta împotriva sti
lului școlii care a dat un Dro- 
gosz și un Pietrzykowski este me
reu dificilă, chiar dacă din ac
tuala echipă fac parte multe nu
me noi.

In ceea ce-i privește pe itali
eni, îi cunoaștem îndeajuns, atit 
din ring, cit și prin performan
țele lor, de amatori sau profe
sioniști. Cine știe dacă vreunul 
din cei cinci urmași ai campio
nului Benvenuti, pe care nl-1 a- 
mințim, desigur, de la București, 
din meciul cu Șerbu Neacșu, nu 
va putea să-1 egaleze în talent 
și combativitate. Duri, cu o pre
gătire excelentă, mereu „pe a- 
tac“ boxerii squadrei azzurra s-au 
impus în toate marile întreceri 
ale purtătorilor herminei albe. 
E adevărat insă că pot fi opriți 
cu lovituri lungi și repetate și 
contraatacați scurt, cu retrageri 
și reveniri.

Reprezentanții vecinilor de 
peste Dunăre — bulgarii șl sîr- 
bii — aduc in ringul patinoarului 
„23 August" combativitatea și re
zistența deosebite, garantate de 
o pregătire excelentă. Foarte 
tenace și perseverenți, cu lo
vituri rapide și în serie, el au 
făcut un mare pas înainte și în 
privința tacticii de luptă. Adver
sarii lor vor trebui să 1 *
lovituri de întîmpinare 
care să le împiedice și 
vilească elanul.

Boxerii din R.D.G., 
reprezentanți au 
podiumului învingătorilor de 
multe ori, vor oferi desigur noi 
surprize. Alături de cei enume- 
rați, formația lor cuprinde o se
rie de nume noi, dar ele repre
zintă boxeri plini de tenacitate 
și perseverență, bazați pe o re
cunoscută rezistență.

Am lăsat la urmă pe repre
zentanții U.R.S.S., dat fiind că pe 
cea mai mare parte dintre ei 
i-am amintit printre personali
tățile medaliate. Ei vin cu o ma
re experiență a întrecerilor inter
naționale, dar și cu tineri capa
bili de orice surprize.

In sfîrșit, s-ar putea ca dintre 
boxerii nordici, recunoscuți prin 
tenacitatea lor și prin stilul ba
zat pe lovituri directe repetate, 
— dintre reprezentanții Scoției, 
profesioniști în devenire, ai An
gliei, cu stilul lor elegant, sau 
ai Franței, cu boxul lor meticu
los și combativ, — să se afirme 
boxeri de înaltă clasă.

Tuturora, reprezentanții noștri 
le vor opune, desigur, experiența 
și vigoarea lor, priceperea și is
cusința in a găsi punctele slabe, 
in a contracara pe cele tari și in 
a realiza tempo-ul și ritmul cel 
mai eficace. Căci pregătirea în
delungată ca și elanul susținut 
de încurajările frenetice ale tri
bunelor, își vor spune cu sigu
ranță cuvîntul.

le opună 
șl contre 
sa le stă-

ai căror 
urcat treptele 

învingătorilor

Eusfajiu MARGARIț
—-----------------„C?_________ 'V*»7 ■

a

ona F?7
STEAUA ÎN FINALA C.C.E
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LÂ VOLEI MASCULIN!
3—2 pentru Spartak Brno in meciul retur

BRNO 29 (prin, telefon). Astă-seară, în sala 
Spartak din Brno, în prezența a 800 de 
spectatori, s-a disputat cea de a doua 
manșă a semifinalei „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin între formațiile 
Spartak, deținătoarea trofeului, și Steaua 
București. După mai bine de două ore de 
joc efectiv, Spartak a cîștigat cu 3—2(10,—13, 
12,—8,12). Dar, Steaua s-a calificat pentru 
finala competiției în care va întîlni pe cam
pioana Bulgariei, T.S.K.A.-Cerveno Zname 
Sofia. Campionii noștri au făcut o partidă 
foarte bună, reușind — printr-un joc combi- 
nativ și în viteză — să obțină victoria în 
seturile II și IV, prin care și-au asigurat 
dreptul de a participa la finală.

Jucătorii români au abordat întîlnirea fără 
complexe, au acționat omogen în apărare și 
și-au organizat acțiuni eficace în atac, fiind, 
chiar și în seturile pierdute, la nivelul adver
sarilor lor. In primul set jocul a fost echili
brat, tabela de marcaj consemnind de multe

ori egalitatea. In final, însă, sportivii ceho
slovaci se impun, cîștigînd la 10. în ufeiă- 
torul, inițiativa a trecut de partea bucu- 
reștenilor, care conduc permanent• 5—o, 
9—6...14—12 și 15—13. Setul al treilea a 
dat loc unei dispute deosebit de dîrze. 
Steaua a condus cu 4—2, 7—4, 9—8, dar un 
moment de relaxare duce la pierderea se
tului : 12—15. Speranțele calificării se mate
rializează în setul IV, cînd, de la început, 
bucureștenii se detașează din start (4—0, 
11—4) și cîștigă categoric. Ultimul set nu 
mai conta pentru sportivii noștri, deoarece 
ei își realizaseră obiectivul : calificarea, To
tuși setul s-a desfășurat sub semnul echili
brului, dînd pînă la urmă cîștig de cauză 
gazdelor.

Au jucat echipele : SPARTAK : Schenk I, 
Petlak, Koudelka I, Koudelka II, (Schenk II, 
Derka), Lipa (Toman), Reznicek ; STEAUA : 
Barta, Cristiani (Stamate), Rauch (Rotaru), 
Porojnicu (Bînda), Iorga, Crețu,

TIRIAC ÎNVINS DE SANTANA
P. Mărmureanu s-a calificat în 16-imile de finală

PARIS, 29 (prin telefon). — 
Intr-linul din meciuriie-ve- 
detă ale celei de a patra zi 
a campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței s-au 
întîlnit spaniolul Manuel San
tana cu românul Ion Țiriac. 
A cîștigat în trei seturi San
tana : 6—3, 7—-5, 6—3. în me
ciul anterior, campionul Spa
niei eliminase pe tenismanul 
profesionist sud-african Cliff 
Drysdale, cu 5—7. 
6—0.

Ultimul jucător 
mas în cursă, în 
simplu masculin, 
Mărmureanu, care 
cat în 16-imile de 
ce a dispus de columbianul 
Alvarez cu 3—6. 6—3 7—5, 
8—6.

în proba de dublu mascu-

SPASSKI A RELUAT

ECHIPA ROMÂNIEI A CiȘTIGAT 
LA PLSEN PROBA DE ARMĂ 

STANDARD 3x20 FOCURI

român ră- 
turneul de 
este Petre 
s-a califi- 

finală după

Ieri, la Moscova, pentru a 
17-a oară s-au întîlnit în fața 
tablei de șah Boris Spasski și 
Tigran Petrosian, care-și dis
pută titlul mondial, în me
ciul lor maraton. Spasski a

lin, perechea română Mărmu- 
reanu-Dron a fost eliminată 
de australienii Crealy-Stone : 
3—6, 2—6, 2—6.

Rezultate din turul doi. la 
simplu bărbați : El Shafei 
(R.A.U.)-Zednik (Cenosl.) 6—0 
6—1, 6—2 ; Smith (S.U.A.— 
Hombergen (Belgia) 6—3,6—1, 
6—2 ; Okker (Ol.)—Barthes 
(Fr.) 6—3, 6—0. 6—4 ; Mulli
gan (It.)—Jauffret (Fr.) 6—0, 
9—7, 4—6, 6—2 ; Stone (Aus.) 
—Pildei (Iugosl.) 4—6, 5—7, 6—3, 
6—3, 6—4 ; Emerson (Aus.)— 
Moore (R.S.A.) 3—6, 6—2,
5— 7, 6—0, 6—3; Gulyas (Ung.) 
—Tocic (It.) 6—4, 8—6, 6—3; 
Ashe (S.U.A.)—Courcol (Fr.)
6— 3, 2—6, 4—6 6—3, 6—2 :
Goven (Fr.)—Matthews (Ar.g.) 
8—6, 6—8, 6—3, 6—1.

CONDUCEREA : 9—8 !

FRAGA 29 (Agerpres). — Pro
ba de armă standard-3X20 focuri, 
din cadrul concursului interna
țional de tir de la Plsen, s-a 
Încheiat cu victoria sportivului 
polonez S. Maruha—581 p. Pe 
locurile următoare : 2. O. Szima 
(Cehoslovacia)—574 p. 3. P. Șan- 
dor (România)—573 p, etc. Alt 
trăgător român, M. Marin, a o- 
eupat locul G cu 570 p. Pe e- 
chlpc, victoria a revenit forma
ției României cu 2 259 puncte, 
urmată de Cehoslovacia — 2 255 
puncte.

In proba de pistol standard- 
60 focuri, pe primul loc s-a cla
sat cehoslovacul Nakovski cu 
573 puncte (nou record al Ce
hoslovaciei).

MELANIA
focul 4

DECUSEARĂ
la Leningrad

29 (Agerpres). — 
I feminin

reușit din nou să ia condu
cerea, învingînd pe campion, 
după 57 de mutări.
este acum 9—8 în 
challengerului.

MERCKX A ÎMBRĂCAT DIN NOU TRICOUL
Etapa de ieri a Turului Ita

liei, disputată între Senigalia 
și San Marino (185 km), a re
venit ciclistului peninsular 
Franco Bitossi în 5 h 33:22. 
La 15 sec de învingător a so
sit asul belgian Eddy Merckx,

Scorul 
favoarea

în Giro
ROZ

care reintră în posesia trico
ului roz. El este urmat în cla
samentul general de italienii 
Colombo la 21 sec, Bitossi 23 
sec, Zilioli 31 sec, Gimondi 
34 sec.

MOSCOVA
Concursul internațional __...........
de sărituri dc la trambulină des
fășurat Ia Leningrad a revenit 
Christei Keler (R.D. Germană), 
în vîrstă de 18 ani, cu 129,81 p. 
Pe locul secund ~ ~ 
diana Beverley 
iar pe locul trei, 
(U.R.S.S.)—127,32 
mâncă Melania ________ _
cupat locul patru cu 124,83 p.

s-a clasat cana- 
Boys—127,32 p, 

Tatiana ștîreva- 
p. Sportiva ro- 
Decuseară a o-

FOTBAL Pt GLOB
• La Ankara s-a disputat me

ciul dintre echipele P.T.T. Ankara 
și Pierikos (Grecia), contînd pen
tru „Cupa Balcanică". Fotbaliș
tii turci au terminat învingători 
cu 4—0 (2—0).

® La Teplice, în returul semi
finalei „Cupei Europei Centrale" 
echipa locală Sklo Union a dis
pus de Zeleznlciar Sarajevo cu 
2—0 (0—0). Sklo Union Teplice s-a 
calificat pentru finală în care va 
întîlnl formația Inter Bratislava.


