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VIKTOR SIDIAK (U.R.S.S.) 
cîștigător al probei de sabie

NICI UN TRĂGĂTOR ROMĂN IN FINALĂ!
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UN PAS IMPORTANT SPRE MUNCHEN
2-1 (0-1) in preliminariile 10România - Albania

DANEMARCA
în min. 57, Tătaru exploa

tează greșita degajare a por
tarului albanez, intră în po
sesia balonului și șutează pu

Ieri, la Tirana

Realizînd o a doua repriză 
bună, jucînd lucid și 
„olimpicii" români au 
miercuri ia Tirana să 
victoria de Ia Bucu-

„OLIMPICII" NOȘTRI AU FĂCUT

SABRERILOR

/TIRANA, prin telefon, de 
ia trimisul nostru special.

i l
foarte 

■țmaitur, 
'izbutit 
. repete 
Crești (2—1) în fața echipei 
‘‘Albaniei,

După maniera în care s-a 
consumat prima repriză — 
desfășurată mult timp în 
nota de dominare teritorială 
a echipei albaneze — se pă
rea că sarcina 
noștri de a apăra 
avantaj 
rești va 
cu atît 
capătul 
oră gazdele au 
rul prin Pano, 
să speculeze o 
apărării noastre imediate.

La reluare, formația ro
mână apare mult schimbată 
în bine. Dumitru și Vigu stă-

acumulat 
fi extrem 

mai mult 
primei

fotbaliștilor 
minimul 

la Bucu- 
de grea, 

cu cît la 
jumătăți de 
deschis sco- 

care a reușit 
„bîlbîială" a

ADVERSAR• VIITORUL

TĂTARU DUMITRU

Viktor Sidiak (in stingă),

pînesc cu autoritate zona cen
trală a terenului, în timp ce 
con traa tacuri! e „olimpicilor" 
noștri, inițiate îndeosebi de

vîrfurile Iordănescu și Tă
taru, poartă de fiecare dată 
amenințarea golului pentru 
buturile lui Dinella.

Stadion „Kombor Qemal 
Stata" ; timp frumos ; teren 
bun ; spectatori : aproximativ 
25 000 (peste capacitatea sta
dionului I). Au marcat TATA- 
RU (min. 57 și 68), respectiv 
PANO (min. 29).

ALBANIA : Dlnella — Gijka, 
Berisha, Kasml, Ragami, Câni, 
Erneska. Zhega (min. 83 Lesh- 
telni), Bizi, Pano, Ianku (min. 
68 Seini).

ROMANIA : Coman — Che- 
ran, Olteanu, Vlad, Popovici. 
Dumitru. Vigu. Pantea, Tăta
ru (min. S3 Sălceanu), Iordă- 
nescu, Codreanu.

Arbitrul marocan Mohamed 
Ei Azhari, ajutat la 
M. Benjelloun și M. 
a condus cu greșeli.

linie de
Boukili,

intr-umil din asalturile care i-au 
netezit drumul

ia 25 m, 
I—1.

aducînd

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE POP ICE - JUNIORI

SE DESEMNEAZĂ FINALISTII
PROBELOR INDIVIDUALE

ternic de 
egalarea :

Urmează cîteva minute la 
discreția echipei noastre, care 
se află — în min. 64 — la 
un pas de mărirea scorului, 
dar mingea lovită de Ior
dănescu, după o pasă a lui 
Vigu, întîlnește bara. Nu 
trec decît 4 minute și Iordă
nescu driblează întreaga a- 
părare a gazdelor, pasîndu-i 
de pe linia de corner lui Tă-

Paul SLAVESCU

Nici un sabrer român tn 
finală !... Pare de-a dreptul de 
neînțeles la prima vedere, curr, 
dintr-o pleiadă de autentice 
talente la această probă, scri
ma noastră să nu aibă satis
facția prezenței pînă Ia ulti
mul act al. competiției.

Explicații, firește, există. CJ- 
na dintre ele este . legată de 
însăși compactarea trăgători
lor români : foarte bună în 
primele tururi, în optimi și în 
sferturi, de nerecunoscut tn 
semifinale. Reprezentanții noș
tri s-au enervat peste măsură, 
au protestat deseori la decizii
le arbitrilor principali, și-au 
pierdut luciditatea necesară. E>e 
aici greșeli de ordin tehnie și 
tactio de nerecuperat. N-am 
văzut, de pildă, nici o rupere 
de distanță față de adversari, 
nu s-a căutat o oprire corec
tă. S-a mers prea mult la aG- 
țiunj simultane, lăsîndu-se ad
versarilor ...posibilitatea de a 
puncta prin parade riposte ful- 
Rdrâtbm'e. A'j mai fost și alte 
greșeli de orientare pe planșă 
pe care ne propunem să le a- 
nalizăm cu un alt prilej. Deo
camdată, pe scurt, filmul pro
bei de sabie.

Cum. am spus, inițial trăgă
torii noștri au avut o evoluție 
promițătoare. Tn optimi de pil
dă Budahazi a fost cel mai

către finală...
Foto : DRAGOȘ NEAGU 

eficace dintre sabrerli partici
pant!, terminînd neînvins In 
grupa sa, talonat de polonezul 
Kowcckj și cubanezul SaJazar. 
Iiine s-au prezentat în aaesl 
tur și Irimiciuc. Vintilă, Nilcă, 
Popescu și Rohoni, toți «u ci
te 4 victorii. Bădescu a tota
lizat 3 victorii, 
mai

ealificlndo-se
departe. Numai Culcea, Ni-

Tiberiu STAMA 
Sebastian BONIFACIU

Chestiune de muchie, de 
suprafață de lovire. O ni
mica toată, ca diferență. 
La urma urmei tot un 

braț, tot o armă albă, a* 
celașl plastron șl aceeași 
mască. De ce atunci, vir
tuoși la floretă șl doar 
outsider!, veșnici parteneri 
In căutarea afirmării, Ja 
sabie ?

Pentru că scrima — in 
maniera modernă, uluitor 
de rapidă — este un sport 
cu decizii încă destul de 
aproximative, la cheremul 
unui contact electric supus 
slabelor circuite, sau de
terminate de voința, vede
rea, uneori chiar de pă
rerea unor arbitri, oanleni 
ca toti oamenii. Ceea ce 
nu vrea să însemne că 
din pricina aceasta, în 
mod exclusiv, sabrerii ro
mâni și-au putut plimba 
ieri după amiază copiii 
prin parcuri, în timp ce 
concurenții străini își dis
putau finala în fața unei 
săli ceva mai animate.

Budahazi a vărsat cîte
va lacrimi, cum nu l-a 
văzut încă nimeni făcînd. 
Irimiciuc își mușca buze
le. Vintilă a uitat de ani
versarea fiului său și s-a 
consolat cu o relatare ra
diofonică. domeniul gaze
tăresc fiîndu-i pare-se mai 
favorabil. $î-n tot acest 
timp, inclusiv în clipele 

tăioaselor și hotăritoarelor 
bătălii de pe planșe, sub 
privirile. cînd de vultur 
cînd apatice ale arbitrilor, 
antrenorii români au a- 
bandonat destinului pe e- 
levii lor iubiți, lăsindu-J 
să se răfuiască în voie cu 
soarta șl imperativele tac
tice șl psihologice atît de 
importante în proba de 
sabie, (vib)

((Sontinuare tn pag. a 4-a)

Conferința d-lui Pierre Seurin

Finala campionatului național de gimnastică pe echipe:

DINAMO SAU STEAUA?

de educație
dl. Pierre Seu- 
aflat în vizită în 
la invitația Con-

(Continuarea tn vag. a 4-<t)

ÎNSEMNĂRI dopa balcaniada

Ar ena Dunărea Galați, in timpul desfășurării probei de băieți.
Foto : P. POPA

După campionatele interna
ționale, desfășurate acum o lu
nă, și după „europenele" de Ia 
Madrid, iată că un nou examen 
se află în fața celor mai buni 
gimnaști ai țării. De data a- 
ceasta, este vorba de o compe
tiție pe echipe, finala campio
natului național, întrecere tn 
măsură să ne arate adevărata 
forță a gimnasticii noastre 
masculine. Concursul va fi 
găzduit de sala Dinamo din 
Capitală vineri după-amiază, 
la el anunțîndu-și participarea 
formații din București (Steaua, 
două echipe dinamoviste, 
I.E.F.S.), precum și din țară 
(selecționata județului Mureș, 
selecționata județului Cluj, și 
echipa Liceului 4 Timișoara).

Ni se pare că Dinamo Bucu-

.. rcșli nu va întîlni obstacole 
prea dificile în drumul său de 
cucerire a'titlului de campioa
nă. Gheorghe Păunescu, Dan 
Grecu, Nicolae Oprescu, Vasile 
Coșariu și ceilalți sportivi ce 
vor concura în prima echipă 
a clubului Dinamo pot contra
cara cu ăbcces tentativa com- 
ponenților formației Steaua de 
a ocupa primul loc. Petre Mi- 
haiuo nu se află încă în ple
nitudinea forțelor, după acci
dentul care l-a făcut indispo
nibil și pentru „europene", iar 
Mircea Gheorghiu, campionul 
țării, traversează o eclipsă de 
formă.

Dar',»: rt'ne știe, poate că In 
. . .lupta;, dintre Dinamo și Steaua 

va interveni și o altă echipă. 
Care anume ?

Președintele Federației 
ternaționale 
zică-F.I.E.P., 
rin (Franța), 
tara noastră 
siliului Național pentru Edu
cația Fizică și Sport, a pre
zentat ieri după-amiază e 
expunere cu tema „Proble-

me actuale ale educației fi
zice școlare".

Ampla și documentata sa 
expunere, prezentată în sala 
de festivități a C.N.E.F.S., a 
fost urmărită cu mult interes 
de un mare număr de pro
fesori de educație fizică, an
trenori și alte cadre de spe
cialitate.

GALAȚI, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). 28 de 
jucătoare și 51 de jucători 
din 9 țări au luat miercuri 
dimineața startul în întrece
rile preliminarii ale probelor 
individuale. Fetele lansează 
cîte 100 de bile, iar băieții 
cîte 200, după care mai mult 
de jumătate din numărul 
concurenților se va califica, 
în ordinea rezultatelor înre
gistrate, în turneele finale,

programate vineri (fetele) și 
sîmbătă (băieții). Ordinea in
trării pe piste în calificări 
este următoarea — FEMEI : 
K. F. a Germaniei, R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria, 
Suedia și România; BĂR
BAȚI : Ungaria, Franța, R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Sue
dia, Iugoslavia, Austria, Ro
mânia și R. F. a Germaniei.

In reuniunea de miercuri 
au evoluat cîte trei jucătoare

și tot atîția jucători din fie
care țară. România a fost 
reprezentată în prima man
șă de către Fiorica Filip (re
zervă în confruntarea pe echi
pe), Ildico Jijic și Margareta 
Bordei. Fără a mai străluci, 
ca în proba pe echipe, român
cele au avut totuși o compor-

Traian IOANIȚESCU

(Continuarea In pag. a 4-a)

OPINIILE ANTRENOAREI VLASTA SINDLEROVA
De vorbă cu VLASTA 

SINDLEROVA — 11
ani la rînd jucătoare 
de bază a echipei Ce
hoslovaciei, campioană 
mondială în 1962, de
ținătoarea medaliei de 
aur la proba de perechi 
(cu Maria Mikulcikova) 
la C.M. — 1966 de la 
București...

— Cum ați ajuns an- 
trenoare ?

— Datorită unui stu
pid accident suferit a- 
nul trecut i la mină. 
Cum nu concepeam să 
mă desparf de arenă, 
am primit cu plăcere 
nobila misiune de a

crește viitoare perfor
mere.

— Am dori să cu
noaștem opiniile dv. 
privind aceste C.E. de 
juniori.

— Asist la un adevă
rat maraton al talen
telor. Sînt convinsă că 
multi dintre concurenți 
— fete și băieți — care 
evoluează aici vor a- 
junge vedete ale are
nei mondiale. Pe unii 
îi și văd chiar la ediția 
C.M. de anul viitor de 
la Split.

— Ce echipe v-au 
plăcut mai mult ?

— România, la fete șl 
R. F. a Germaniei Ja 
băieți. Aceste formații 
merită cu prisosință 
titlurile cucerite. Nu 
mă așteptam însă să 
existe o atit de mare 
diferență între echipa 
dv. feminină și cea 
masculină. care s-a 
clasat pe penultimul 
loc. îi știam pe popi
carii români capabili 

de rezultate superioare.
— Și pe noi ne-a 

surprins comportarea 
slabă a echipei mascu
line a României.

— Este posibil însă 
ca băieții dv. să În
scrie o revenire în 
turneul Individual. Mie 
mi s-a întîmplat ade
sea ca după o zi slabă 
să reușesc un rezultat 
mare, așa că...

Crainicul competiției 
anunța că pe pista nr. 
3 urmează să intre în 
concurs, la proba in
dividuală, jucătoarca 
cehoslovacă Eva Kra- 
likova. Am înțeles că 
este momentul să ne 
despărțim de amabila 
noastră interlocutoare.

LA STADIONUL „23 AUGUST"

INSTALAȚIA DE NOCTURNA PRINDE VIAȚA
.Revenim cu o informație pe 

care, desigur, mulți o cunosc i 
la cel mai mare stadion al țării 
— 23 August din Capitală — 
se execută în prezent instala
țiile electrice necesare desfă
șurării întrecerilor sportive în 
nocturnă. Este vorba despre un 
proiect original realizat la 
I.S.P.E. (șef de proiect ing. Eu
gen Bolchi) 4 stîlpi aplecați 
înainte — în capătul superior 
fiind grupul de reflectoare — 
spre terenul de joc.

STADIUL LUCRĂRILOR

• ASIGURĂRI OPTIMIS
TE DIN PARTEA CON
STRUCTORILOR LA 
23 AUGUST SE VOR 
APRINDE LUMINILE • 
600 DE LUCSI PE METRU 
PATRAT DE TEREN !

Dacă ar fi să ne adresăm 
numai economiștilor — am 
preciza mai întîi că volumul

total al Investiției este de 11 
milioane lei. ...Vom abandona 
însă datele puse la dispoziție 
(cu precizie și amabilitate) de 
ing. Mircea Ștefănescu (fostul 
portar al echipei naționale de 
polo), director adjunct cu pro
bleme tehnice în I.E.A.B S., 
arătînd situația existentă la

ora actuală. Este gata fundația 
— de fapt niște blocuri mari 
de beton, înalte de 12 m — pe 
care vor sta cele 4 mari bra
țe de lumină. Doi stîlpi slnt 
pregătiți cu toate sudurile șl 
instalațiile, ceilalți doi fiind și 
ei aproape de același stadiu. 
Vești bune și în ceea ce pri
vește aprovizionarea cu mate
rialele necesare continuării lu
crărilor. S-a asigurat tot apa- 
ratajul din import sau produs 
în țară, cu excepția tablourilor 
de automatizare comandate la 
„Automatica" (ele vor fi livra-

Modesfo FERRARINI

(Sontinuare tn pag. a 2-a)

EXAMEN TRECUT CU SUCCES DE VOLEIUL NOSTRU

Eugenia Rebac, asistată de 
Mariana Baga și Mariana 
Popescu plasează mingea pe 
lingă blocajul efectuat de 
Strandeva. Faza din medul 

România — Bulgaria.

# Perspective frumoase pentru noul lot masculin 

® Blocajul, arma cea mai eficace a românilor ® Și 

totuși apărarea rămine... „călciiul lui Achile" ® Nu se 

conturează incă nucleul de bază al echipei feminine

Prima competiție oficială 
la care au participat tn 
acest an echipele repre
zentative de volei ale Români

ei, Balcaniada de la Sarajevo, 
trebuia să însemne, dtipâ cum 
afirmam înainte de începerea 
turneelor, un prim examen ai 
stadiului de pregătire a jucă
torilor și jucătoarelor din lo
turi în vederea campionatelor 
europene din toamnă. Judecln- 
du-l prin prisma valorii par
ticipantelor, acest test a fost 
mai elocvent în dublul duel 
cu echipele naționale ale Bul
gariei, formații din cercul eli
tei mondiale a voleiului, și In
tr-o oarecare măsură cu eele 
ale țării gazdă, echipe de va
loare medie dar incomode prin 
ardoarea cu care au luptat pe 
terenul propriu. Succesul am
belor noastre reprezentative, 
neînvinse în competiție, indi
că. nu numai prin prisma re
zultatelor, trecerea cu califica
tiv foarte bun a acestui exa
men.

Revanșele pe care eehf- 
pele române și le-au luat asu
pra învingătoarelor lor de la 
C.M. din 1970, deșt la stor 
strîns, nu au lăsat nfei un fel 
de dubiu In legătură cu valoa
rea superioară a noilor campi
oane balcanice. Prin urmare, 
un debut promițător în acest 
sezon internațional, debut eare, 
sperăm, va impulsiona voleiul 
nostru, angajat în cursă de re
venire pe podiumul marilor 
competiții.

BĂIEȚII AU IMPRESIONAT

Fără îndoială, o misiune mal 
dificilă în competiția balcanică 
art avut-o băieții, ai eăror ad
versari principali, voleibaliș
tii bulgari, vicecampioni rnon-

Aurelian BREBEANU

(Sontinuare in vag. a 3 a)

Neîndoios, debutul plin de promisiuni 
al voleibaliștilor și voleibalistelor 
țârii noastre în actualul sezon in

ternațional constituie un element tonic ale 
cărui consecințe sînt așteptate la urmă
toarele competiții de mare însemnătate, 
îndeosebi la campionatele europene. Echi
pele României au demonstrat că benefi
ciază, în urma restructurării loturilor, de 
elemente valoroase, capabile de înalte 
performanțe. Nu trebuie însă să se uite 
că Balcaniada nu se poate compara cu 
competiția continentală, programată în sep
tembrie, în cadrul căreia medaliile și cali
ficarea pentru J.O. nu se pot obține decît 
în urma unei pregătiri ireproșabile pe toate 
planurile. în turneul final al C.E. echipele

române vor avea de înfruntat, într-un in
terval de 5 zile, tot atîtea formații redu
tabile, de același nivel sau mai valoroase 
decît principalele adversare de la Sara
jevo. Prin urmare, un veritabil tur de for(ă 
care nu permite relaxarea. Deși la Balca
niadă reprezentativele noastre au arătat 
un progres, totuși evoluțiile lor au scos 
în evidență și unele lacune cu care nu 
trebuie să se mai prezinte în competițiile 
următoare. Ne referim, în special, la omo
genizarea sextetelor, la apărare și la or
ganizarea jocului. Pentru îndeplinirea as
pirațiilor voleiului nostru, echipele națio
nale trebuie să devină treptat mecanisme 
perfecte. Pentru aceasta timp ar fi suficient 
pînă în septembrie.
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Destinul propriilor hotăriri MOMENT FINAL iN DIVIZIA B: BARAJUL! SARITA MONTIEL LA PLOIEȘTI?
Continuăm, după ancheta 

întreprinsă recent la Brăi
la, discuția despre destinul, 
uneori nu prea fericit, al 
propriilor hotărîri — de 
altfel bine chibzuite — a- 
doptate 
C.J.E.F.S. __________
dacționale le adăugăm 
tăzi cîteva din 
cluziilc rezultate 
controlul erectuat, în 
rite județe, de activul 
țici de resort din 
C.N.E.F.S.

Din motive lesne de în
țeles — obligațiile în 
ceastă direcție fiind ele
mentare — vom trece mai 
repede peste unele lucruri 
pozitive constatate în toate 
județele controlate : Bistri
ța-Năsăud, Caraș-Severin, 
Galați, Iași, Mehedinți, Olt, 
Satu Mare, Suceava, Vîl
cea și Vrancea.

Observăm de la început 
că — aproape fără excepție 
— acțiunile care au urmat 
Conferințelor C.J.E.F.S., în 
ceea ce privește cunoaște
rea largă a hotărîrilor a- 
doptate, s-au oprit la jumă
tatea drumului. în unele 
locuri au fost selecționate 
propunerile participanților, 
hotărîrile au fost multipli
cate, dar au rămas undeva 
în sediile C.J.E.F.S., necu
noscute în cluburi șl aso
ciații, de către ceilalți fac
tori cu atribuții In dome
niul educației fizice șl spor
tului. în județul Caraș-Se
verln, de exemplu, nici a- 
cum nu a fost definitivat 
planul de difuzare a hotărî
rilor Conferinței. Cînd vor 
afla cei interesați ce... tre
buiau să facă pînă acum ? 
Sau, în orice caz, să încea
pă să facă ! Nu este, însă, 
un caz izolat. Cam la fel 
se prezintă situația și in 
alte județe, deși s-au con
statat cîteva inițiative efi
ciente (C.S.O. Iași, Consi
liile orășenești pentru edu
cație fizică și sport Pașcani, 
Gura Humorului. Rădăuți).

Cu atît mai mult sur
prinde faptul că în unele 
județe (Bistrița-Năsăud,

la Conferințele 
Constatărilor re-

as- 
con- 

din 
dife- 
sec- 

cadrul

a-

Iași, Caraș-Severln șl Satu 
Mare) nici comisiile jude
țene nu au fost instruite și 
ajutate pentru ca planurile 
lor să cuprindă obiectivele 
ce le revin în baza hotărî- 
rilor adoptate la Conferin
țele C.J.E.F.S.

Vorbim adesea de nevoia 
reală a perfecționării stilu
lui de muncă. Cum se îm
pacă aceste constatări cu 
frazele frumoase, dar goale 
de conținut, rostite adesea, 
prin ședințe, de unii acti
viști sportivi ?

Iată, din același material 
la care ne-am referit, re
zultă că, deși a existat o 
indicație precisă din partea 
Biroului C.N.E.F.S. cu pri
vire la o repartizare de 
sarcini concrete pentru toți 
membrii consiliilor șl birou
rilor județene, municipale 
și orășenești' pentru educa
ție fizică și sport, în jude
țele Carsș-Severin, Iași, 
Vrancea și Bistrița-Năsăud 
— aplicarea el întîrzie în 
mod nepermis.

Sîntem acum la ora cînd, 
de fapt, în toate județele 
ar trebui să se analizeze ce 
anume s-a realizat și ce ră
mâne de făcut pentru înde
plinirea hotărîrilor confe
rințelor C.J.E.F.S. Dar, ve
dem, în destule locuri, e 
nevoie să se ia totul de la 
început, sau în cel mai bun 
caz de la jumătate !

Lipsa de preocupare pen
tru difuzarea largă a hotă
rîrilor de care vorbim, ca 
și pentru precizarea respon
sabilităților, la diferite ni
vele, a determinat fără în
doială inactivitatea consta
tată într-o serie de județe 
de la Conferințele C.J.E.F.S. 
și pînă acum, succesele 
obținute netiind așadar re
zultatul unor planuri șl 
măsuri. Este, însă, neîndo
ielnic că dacă se acționa 
corespunzător în această di
recție, rezultatele ar fi con
turat progrese mai mari în 
activitatea sportivă din ju-, 
dețe. Așteptăm asemenea 
rezultate.

Dan GARLEȘTEANU

Protagonistele

Gloria, Minerul

turneului: Sportul studențesc,

Broșteni
se cunosc 
seriilor și

La această oră 
fruntașele tuturor 
implicit echipele care urmea
ză — începînd de duminică 
— să participe la turneul de 
baraj pentru promovarea în 
prima divizie.

în seria I cele două echipe 
care, încă din startul compe
tiției, au rămas angajate ferm 
în disputa pentru întiietate 
au fost, în ordine, Sportul 
studențesc (58 puncte) și Glo
ria (57 puncte). Fosta divi
zionară A, Vulcan, a ocupat 
abia locul 3 cu 45 de puncte.

în seria a II-a Minerul 
Broșteni, revelația întregului 
campionat, s-a detașat net cu 
37 de puncte în dauna Con
structorului Suceava, față de 
care a terminat cu un avans 
de 6 puncte...

în seria a IlI-a Chimica 
Tîrnăveni, protagonistă ediții 
de-a rîndul a diviziei B, a 
terminat în frunte cu 39 de 
puncte, tatonată de Electro- 
putere Craiova (38 puncte) și 
Precizia Săcele (35 puncte).

și Chimica Tîrnăveni
în acest fel, în turneul de 

baraj se vor întîlni, conform 
regulamentului, patru echi
pe : două din prima serie (se
ria care cuprinde în primul 
rînd echipele din municipiul ■ 
București), Sportul studențesc 
și Gloria și prima clasată din 
celelalte serii, adică Minerul 
Broșteni și Chimica Tirnă- 
veni.

Comisia de competiții a fi
xat, după cum urmează, tur
neul de baraj pentru divi
zia A: duminică 30 mai, la 
aăeeași oră (10,30), 
stadioane diferite, se 
tîlni, într-o primă 
Sportul studențesc cu Gloria 
(teren Olimpia) și Chimica 
Tîrnăveni cu Minerul Broșteni 
(teren Ghencea).

Turneul va continua 
miercuri 2 iunie (etapa a II-a) 
și duminică 6. iunie, cînd vor 
fi cunoscute cele două echipe 
care vor activa, din ediția 
1971/1972, în prima divizie a 
țării.

dar pe 
vor în- 

etapă,

CURS DE PERFECȚIONARE

CU VICEPREȘEDINȚII C.J.E.F.S
Timp de o săptămînă a 

avut loc în Capitală, un curs 
de perfecționare cu vicepre
ședinții Consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport 
din întreaga țară.

In această perioadă, cursan- 
ților li s-au prezentat refe
rate, conferințe, aii participat 
la lecții practice legate de 
activitatea sportivă de masă

cu Iugoslavia,

I

șl performanță, au vizionat 
filme documentare instruc
tive.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul conf. univ. MA
RIN BÎRJEGA, vicepreșen- 
dinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, care a vorbit despre 
Unele probleme privind 
activitatea vicepreședinților 
C.J.E.F.S., făcînd totodată 
recomandări importante refe
ritoare la dezvoltarea mișcării 
de educație fizică de masă 
și performanță din județele 
țârii.

LOTUL ROMÂNIEI, SUBSTANȚIAL ÎNTINERIT, ÎN CEA MAI BUNĂ FORMULĂ
Desfășurat Ia finele săptă- 

mînii trecute, concursul inter
național de gimnastică moder
nă dintre reprezentativele Ro
mâniei și Iugoslaviei a consti
tuit nu numai un spectacol în 
sine, ci și un ultim prilej ofe
rit celor mai bune sportive ale 
noastre de a-ș.l verifica forma 
și potențialul înainte de primul 
mare examen al anului i Cam
pionatele balcanice. Dat fiind 
că întîlnirea de la Cluj a fost 
o primă tentativă de căutare 
a formulei de bază pentru e- 
chipa națională, vom căuta să 
facem cîteva considerații tn le
gătură cu evoluția celor șapte 
gimnaste românce.

Victoria Vilcu, ctștigătoarea 
la individual compus, a avut 
de făcut față asalturilor (deve
nite tot mal puternice șl mal 
insistente), „noului val“ șl a 
reușit, dar cu destulă greuta
te, datorită plusului de expe
riență și calm. Fără a-1 di
minua din merite, remarcăm 
însă că în noile ei exerciții se 
observă o tendință de evitare 
a elementelor de mare dificul
tate, precum și o vizibilă aban
donare a tempo-ului dlnamio 
cu care ne obișnuise (mal ales 
la exercițiile cu cerc și coar
dă). Maria Preda, sportiva nr. 
1 în momentul de față, din 
noua pleiadă, își continuă as
censiunea valorică și devine, 
pe zi ce trece, cea mal teh- 
tică gimnastă a noastră. Be
neficiind de calități fizice re
marcabile. (detenta, mobilita
te, deschidere etc.), ea a 
ajuns să stăpînească cele mai 
dificile elemente, dar insufici
enta pregătire psihologică, e- 
moția excesivă șl chiar febra 
de start ti diminuează posibi
litățile. Sabina Șerbănescu, 
de asemenea o valoare recu
noscută a gimnasticii noastre 
moderne, s-a arătat de această 
dată obosită, lucru justificat 
însă prin susținuta activitate 
școlară pe care o desfășoară 
(se află în preajma bacalau
reatului). Chiar și tn această 
situație, ea a dovedit din nou 
că este indispensabilă echipei. 
Carmen Bucaciuc, cea mai tî- 
nără componentă a lotului (are

Mă va crede cineva că pentru, prima 
oară de cînd fin această telecronică, mă 
apropii eu teamă de hîrtie și de creion ? 
Fiindcă ceea te urmează, să scriu , nu se 
referă la persoana mea și e descalificant: 
mă declar incompetent. Nu e o decla
rație de fiecare zi, trebuie să recunoaș
teți. Dar nici ceea ce am văzut sîmbătă 
la amiază și ceea ce am citit a doua și 
a treia și a patra zi, nu țin de normal. 
Ceea ce-mi dă o anumită speranță este 
faptul că nu știu deocamdată — în a cin- 
cea zi — unde se manifestă incompe
tența mea: în ale fotba
lului ? în ale teatrului ? 
sau în ale omenescului ?

Totul pornește de la ur
mătorul 
nu-l pot 
meciul 
trolul la 
avut nici 
că acest 
cesta e 
Umilitor 
inteligența 
cant pentru semnătura mea. 
Pentru prima oară în ac
tivitatea ei, televiziunea — 
fără să știe, desigur—ne-a 
transmis un meci aranjat, și

mai aproape 
au demascat

dale pe gît, ce mai vreți? Am fost o fe
tiță înșelată, am crezut ca la filmele cu 
Sarita Montiel.

A doua zi a venit — cal alb pe literă 
neagră — adevărul. Oameni 
de fază — cum se zice —
meciul. Nu pot să nu-i cred. Presa e una
nimă. Golul lui Năstase a fost aranjat, 
ratarea din minutul 89 n-a fost ratare că 
„nici așa, un punct ajunge"... (cum nostim 
scria în „Sportul"), au mai rîs de mine doi 
critici literari de renume care —specialiști 

în lonescu și

adevâr pe care 
ocoli : urmărind 

Progresul — Pe- 
televizor nu am 
o clipă bănuiala 
meci e trucat. A- 

adevărul. Trist, 
pentru ochiul și 

mea, descalifi-

.s

____ , ,i eu nu m-am 
prins, n-am avut revelația acestui ieleeve- 
niment, am trecut pe lingă el, orb, deloc 
suspicios, ca un copil. O, și dacă aș fi 
fost singurul I Dar era Buhoiu, comenta
torul, care prin nimic nu mi-a sugerat 
viclenia. Nu știa nimic ? Omul ne spunea 
că fusese la cabine, că observase o stare 
de tensiune, iar pe tot parcursul emisiunii 
se străduia să ne mențină trează atenția, 
așa cum se cuvine la meciurile, normale 
și cenușii. Mai mult ca sigur că nici Buhoiu 
nu știa că meciul e trucat. Merg mai de
parte și zic că nici Petre Gafu, acest sa
vant în ale fotbalului, omul care mi-a mîn- 
gîiat copilăria de lector al cronicii fotba
listice, primul ziarist de la care am invătat 
cum se vede un meci de fotbal — nici el 
nu știa nimic, de vreme ce Ia pauză îi 
declara lui Buhoiu „că meciul nu e jueal"... 
Golul lui Năstase mi-a plăcut sincer și 
n-am văzut „regia". Meciul a fost amărît, 
și ca atare duritățile normale n-au lipsit. 
S-a jucat urît, la miză, deci cu pase la 
adversar, cu cîrpănoșenii, cu țipete de pe 
tușă (către Dudu, de pildă : „dă-o afară!"), 
cu bubuială pe centru, cu șapte păcate 
si cu entorse, cu masaje, cu sticle de apă

în Barbu (Ion și Eugen) — 
au văzut clar cum s-au pus 
babaroasele, mi-a mai surîs 
îngăduitor și secretarul ge
neral de redacție al celui 
mai serios ziar de cultură 
din țară, caro ți dl s-a 
prins — bref, ce mai vreți? 
Nu-mi rămîne decît să sa
lut acest teleeveniment — 
primul meci trucat pre
zentat la televizor I — 
să felicit în calitate de hip
notizat hipnotizatorii, ac
torii și regizorii și să aleg 
din cele trei domenii de in
competență care mi se ofe- 

i convenabil, pentru a nu muriră, pe cel mai
total de rușine : nu-s competent în ale tea
trului. Nu știu să demilizez iluzia teatrală 
— cum se exprimă azi savant lumea — 
chiar cînd ea se înfățișează sub chipul unui 
meci de fotbal. Atît de mult cred în fotbal 
și atît de adine disprețuiesc teatrul, îneît 
un meci de fotbal pentru mine — fetișcană 
crudă și necoaptă — nu poate fi decît un 
meci de fotbal. Singura mea Întrebare 
rămîne asta : dacă totul a fost aranjat 
așa frumos și armonios, de ce atîtea coto
nogeli și atît de puține goluri ? Nu se 
putea aranja un 4—4, jucat ca brazilienii, 
pe ofensivă, cu întorsături incredibile de 
scor, cu faze formidabile și fair-play bun 
de dus la UNESCO ? Ce naiba, nici cînd 
ne prefacem că jucăm fotbal, nu ne pu
tem preface în Real — Chelsea ?

★
Nicolae Mazilu (Oțelul Roșu) : E greu 

de crezut ce-mi scrieți, dar vă cred. Fot
balul’ia mințile oamenilor. Dar n-aș mai 
vrea să amărăsc, acum, un om amărît. 
Voi folosi scrisoarea în almanahul „Spor
tul", la sfîrșit de an.

M. Barzon (Bd. Miciurin 9 — București) : 
Ce bine ne înțelegm noi doi I

BELPHEGOR

TINERII TALERIȘTI ROMÂNI PE LOCUL II
ANTRENORUL N. NEDEF

LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SKEET DE LA SOFIA
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MECIUL STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI, 
VĂZUT DE

Există un antrenor care aș
teaptă derbyul Steaua — Di
namo cel puțin cu același inte
res ca și conducătorii tehnici 
ai celor două formații. Nu-i 
greu de ghicit că este vorba 
de antrenorul federal, Nicolae 
Nedef, cel care organizează și 
dirijează pregătirile echipei 
reprezentative. Socotindu-1, to
tuși, ceva mai liniștit decît co
legii săi de la Steaua și Di
namo l-am abordat pentru o 
scurtă discuție.

— Dacă ați avea cele două 
echipe în față, ce ați recoman
da jucătorilor?

— In primul rînd să-șl ono
reze renumele printr-un joc 
de înaltă factură tehnică și 
tactică. Eu le cunosc bine re
sursele și știu că au posibili
tatea să îneînte spectatorii. 
Apoi, le-aș cere să se respec
te unii pe alții. în dîrzenia cu 
care își vor apăra șansele nu 
trebuie inclusă și brutalitatea, 
arma celor slabi, ca să nu zia 
altfel...

— Cum vedeți ca antrenor 
federal acest derby ?

— In ceea ce mă privește 
partida va fi un excelent pri
lej de selecție, de verificare a 
constatărilor înscrise în caie-

tele ce le-am ținut de-a lungul 
bogatului sezon competițional 
din această iarnă. Steaua și 
Dinamo sînt echipele care dau 
cel mai mare număr de jucă
tori lotului și mi-ar face plă
cere ca peste două zile cînd 
ne vom reuni la echipa repre
zentativă pentru un scurt con
cediu comun la Mamaia să 
vem numai lucruri plăcute 
povestit despre acest meci.

— O ultimă chestiune : 
pronostic faceți ?

— Vorbind deschis, dacă , 
nem seama de gradul de obo
seală al componenților celor 
două formații, atunci Dinamo, 
se prezintă cu un spor de for
ță. Dar, miza mare a meciului 
și faptul că el este ultimul 
hop al campionatului va mobi
liza și pe jucătorii de la 
Steaua. Așa că victoria poate 
reveni oricărei formații. 
De altfel, să nu uităm că pre
cedentele întîlniri dintre ele 
s-au încheiat, ambele, la ega
litate. Ceea ce n-ar fi exclus 
nici de această dată...

Recent s-a desfășurat la 
Sofia un concurs internațio
nal de talere (skeet și șanț) 
la care au participat selec
ționatele Bulgariei, Poloniei, 
României (tineret) șl cea a 
orașului Leningrad. Tinerii 
taleriști români au avut o 
comportare mulțumitoare la 
proba de skeet unde s-au 
clasat pe locul II. Iată rezul
tatele : SKEET (talere arun
cate din turn 
1. 1 
2. 1
3.
4.
187 
182 
181

200 buc.)
Manolov (Bulgaria) 194
Rogowski (Polonia) 191
Tacev (Bulgaria) 189 

Buduru (România) 
7. S. Diaconu (R) 
9. N. Vlădoiu (R)

D.
t..., 
t..„

t ,10. R. Mareș 181 t. Pe 
echipe : 1. Bulgaria, 2. Româ
nia, 3. Polonia. TALERE A- 
RUNCATE DIN ȘANȚ (200 
buc.) : 1. Andruskin (Lenin
grad) 194 t, 2. Nanev (Bul
garia) 190 t, 3. Anastasov

(Bulgaria) 190 t... 
nescu (R) 176 t... 
nărescu (R) 169 
Suditu (R) 160 t, 
cu (R) 151 t.
1. Bulgaria, 2. 
3. România.

11. .
13.

t...
17. P. Stan- 
Pe echipe:

Leningrad

Astăzi, pe lacul Herăstrău,’ 
se va da startul în întrece
rile din cadrul fazei de zonă 
a campionatului republican de 
caiac-canoe. Concursul este 
rezervat seniorilor și progra
mează 3 zile de întreceri, cu 
începere de la ora 16.

numai 16 ani !), este un auten- 
tio talent și, demn de subliniat, 
una dintre cele mai conștiin
cioase gimnaste ale noastre. Ea 
a talonat Îndeaproape vede
tele" echipei arăt!ndu-ne că 
din speranța" anilor trecuți a 
devenit o sportivă de certă 
valoare. încurajată în conti
nuare și rodată în competi
țiile internaționale de anver
gură, poate face parte cu suc
ces din garnitura de bază.

Reintrarea Mihaelei Nicola- 
escu a contribuit substanțial

CUPA C.N.U:“
MAMAIA, 26 (prin telefon). 

— întrecerile din cadrul con
cursului internațional de yach
ting dotat cu „Cupa C.N.U." 
au continuat pe lacul Siutghiol, 
cu desfășurarea penultimei 
regate. Ca și în ziua prece
dentă, vîntul a fost slab, su 
rotiri spre sud. Veliștii care 
au sesizat mai bine schimbarea 
de direcție a vîntului au cîști- 
gat locuri prețioase în această 
manșe. De remarcat autorita
tea cu care sportivii greci do

mină clasa Finn, unde primul 
reprezentant român A. Vasiliu 
(C.N.U.) — se află pe locul 6.

Rezultatele : clasa F.D.: 1.
N. Alexandrov — K. Țvetan 
(Bulgaria) 11,7 p, 2. Emil Gre- 
sianu — Florian Panaitescu 
(C.N.U.) 20 ,p, 3. Z. Czibuzar — 
Z. Tyra (Cehoslovacia) 25,1 p; 
clasa Finn: 1. Ilias Hagipa- 
vlis (Grecia) 19,7 p, 2. T. Va- 
tistas (Grecia) 27,2 p, 3. P. 
Gramatikov (Bulgaria) 43,7 p.

Luminița Cizer, o speranță a gimnasticii noastre moderne 
Foto i Călin CREȚU — Cluj
Ia realizarea omogenității lo
tului, evoluțiile ei „curate", a- 
sigurînd puncte prețioase e- 
chipei. Am aminti doar că e- 
xercițiul fără obiect mai ne
cesită cîteva mici retușuri. 
Rodica Pinten, inclusă pentru 
prima dată în reprezentativă, 
n-a dat satisfacție și în drep
tul ei trebuie pus un mare 
semn de întrebare. Nu același 
lucru îl putem spune, din feri
cire, și despre Luminița Cizer, 
o altă debutantă, care a evo
luat la Cluj în afară de con
curs. Ea trebuie urmărită în 
continuare și „lucrată" cot la 
cot cu celelalte gimnaste frun
tașe, căci vădește aptitudini 
deosebite șl reale posibilități 
de afirmare.

Ca o concluzie generală, ac
tuala componență a lotului re
prezentativ este, cu excepția 
amintită, cea mai bună din 
ultima vreme și ne poate asi
gura rezultate de valoare pe 
plan internațional. Să nu uităm 
apoi că cinci din cele șapte 
gimnaste sînt foarte tinere 
(sub 19 ani), ceea ce înseamnă 
mult sub aspectul perspectivei 1

Horia ALEXANDRESCU

AZI, ETAPĂ IN

DIVIZIA FEMININĂ
Astăzi este programată etapa a 

XXI-a din campionatul feminin 
de handbal, divizia A. Afișul 
rundei este dominat de „derby-ul 
codașelor", în care C.S.M. Sibiu 
(ultima clasată) va juca, in de
plasare, cu Constructorul Timi
șoara. Și chiar dacă timișoren- 
cele au prima șansă, conside
răm că C.S.M., care evoluează 
foarte bine la acest început al 
turului III (a pierdut primele 
meciuri la numai un punct di
ferență, dar in fața echipei cam
pioane și a I.E.F.S.), poate cîș- 
tiga, de această dată, cele două 
puncte puse în Joc. Mureșul Tg. 
Mureș, o altă formație aflată, in 
mod curios, la subsolul clasa
mentului (și spunem acest lu
cru ținind cont de valoarea și 
omogenitatea pe caro le-a de
monstrat duminică în Capital.!), 
va întilni pe teren propriu Con
fecția. în fața căreia va încerca 
să cîștige. Un meci dificil va 
avea do susținut liderul, Univer
sitatea București, primind, la 
Odorhei, replica Voinței din lo
calitate. In celelalte partide, se 
vor intilni Rulmentul Brașov cu 
Universitatea Timișoara și Tex
tila Buhuși cu I.E.F.S.

(Vrmare din pag. <)

te pentru montaj încă în a- 
cest trimestru). Au sosit toate 
cablurile, lămpile și reflectoa
rele instalației.

GREUTĂȚI,
DAR Șl MULTĂ BUNĂVOINȚĂ

Există un termen, ba chiar 
două, pînă la care totul urmea
ză să fie gata : 1 august — in
stalația î 23 august — darea 
în exploatare a stadionului (ale 
cărui trepte și gradene vor fi 
deteriorate în timpul montaju
lui stîlpilor). Nu se poate spu
ne, din păcate, că nu există

adjunctul ministrului, tov. Ni
colae Armencoiu), a trusturi
lor, întreprinderilor și institu
telor : Electromontaj (ing. șef 
M. Lazăr), Encrgoconstrucții 
(ing. I. Mazurkievici), I.D.E.B., 
I.S.P.E. și I.N.C.E.R.C., -fără 
a mai vorbi de beneficiar i 
I.E.A B.S. și C.N.E.F.S. Nu 
putem fi decît încrezători tn
trucît, se fctie, unde-s mulți, 
puterea crește...

I
I
I
I
I
I

LA „ȘOIMII" COSMINELE, 
VIE ACTIVITATE

Otatie
Ideea acestor rlnduri ne-a fost 

sugerată zilele trecute, cînd 
ștrandul Obor din Capitală și-a 
deschis larg porțile tinerilor îno
tători al Școlii sportive nr. 2, 
eveniment marcat prlntr-un con
curs organizat ad-hoc pentru 
sportivii bucureștenl de toate 
categoriile.

Sfîrșitul acestei primăveri, ne
obișnuit de călduroase, pare să 
fie mal prielnic decît oricînd 
activității înotătorilor, care au 
început cel de al doilea ciclu 
de pregătire de mai bine de trei 
săptămini. . Și acest util sprijin 
al naturii vine să pledeze parcă 
pentru organizarea cît mal mul
tor întreceri cu caracter propa
gandistic, sau de verificare a 
performerilor, cum a fost „ziua 
sprinterilor" desfășurată sub 

egida Școlii sportive nr. 2.
Exemplul, deși Izolat în con

textul întregii activități din na- 
tațle, merită a fi subliniat șl dat 
drept pildă și altor cluburi din 
Capitală sau din țară, centrelor 
care dispun de piscine cu apă 
încălzită. Accentuăm asupra a-

cestul fapt tntrucît, ca și In alțl 
ani, deficiențele sistemelor com- 
petlțlonale pe scară locală pri
vează in continuare pe sportivi 
de posibilitatea unor cit mal 
dese întreceri.

In toată luna mal — două 
concursuri tn Întreaga țară I 
Ce satisfacție mai pot avea ti
nerii sportivi, care se pregătesc 
zilnic ore întregi, sau ce mij
loace le sînt oferite tehnicienilor 
pentru verificarea muncii ele
vilor lor ? Cum este privită 
problema atragerii școlarilor spre

• ÎNOTAM DOAR PEN
TRU CRONOMETRE? • 
CE SE ÎNTÎMPLA CU 
„PERFORMERII" CENTRE
LOR DE INIȚIERE? • 
TRADIȚII CE' SE CER 
REÎNNOITE • ÎNOTĂ
TORII FRUNTAȘI AR 
TREBUI SA FIE ÎN PRI

MELE RÎNDURI

și greutăți în privința respec
tării acestor termene. Numai 
un exemplu, de pildă. Confec
țiile metalice livrate de la Bor- 
șa au sosit cu destule repere 
lipsă (eclise, tălpi de tronsoa
ne ș.a.), cu suduri neexecutate, 
ceea ce a dus la lntîrzlerea 
lucrărilor.

Semnalăm, Insă, cu satisfac
ție că terminarea la timp a 
instalației este mai mult decît 
sigură dată fiind bunăvoința 
tuturor celor angrenați în rea
lizarea acestui important obiec
tiv sportiv. Am aflat, astfel, de 
preocuparea deosebită a Minis
terului energiei electrice (prin

CUM VA FI LUMINA?
Ne-am notat exact răspunsul 

la această întrebare : Prin re
glajul reflectoarelor de pe cei 
patru stîlpi, suprafața terenu
lui va fi acoperită în mod 
uniform cu circa 550—600 lucși/ 
ni1. Aidoma marilor stadioane 
din Europa.

Am solicitat Inginerului Mir
cea Ștefănescu explicații în 
plus și, iată-le >

— Pot să vă spun că tere
nul de joc al stadionului Re
publicii — în prima etapă, 
cînd avea reflectoare origina
le — era luminat cu maximum 
250 lucși/m’ 1

Deci există perspectiva ea 
încă din această vară, seara, 
să putem urmări meciuri de 
fotbal în condiții de vizibili
tate perfectă, la lumina refleo- 
toarelor...

I
I
I
I
I
I
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în comuna Cosminele (jud. 
Prahova), pe lîngă școala ge
nerală își desfășoară activita
tea asociația sportivă „Șoimii”. 
Sub îndrumarea profesorului 
Alexandru Axente se organi
zează de obicei întreceri la 
atletism, fotbal, handbal, vo
lei și șah. De curînd s-a des
fășurat un concurs atletic la 
care au participat elevii clase
lor II—IV. S-au evidențiat prin 
buna comportare Victoria Duță, 
Nicolae Mill. Violeta Bănică 
și Petre Duță. A fost reluat, 
de asemenea, campionatul de 
minifotbal, continuîndu-se, tot
odată. pregătirile nentru re
luarea întrecerilor de handbal. 
In vederea desfășurării în bune 
conditiuni a activității spor
tive. cu sprijinul comitetului 
de părinți și al Consiliului 
popular comunal s-au amenajat: 
o groapă pentru sărituri, un 
teren de handbal, și se lucrea
ză în prezent la realizarea _u- 
nui teren de volei. (Florian 
ALBU — corespondent)

fășura pe terenurile de volei, 
handbal, baschet și pista cir
culară de atletism. Se cuv'ne 
să mai menționăm aportul sub
stanțial adus de conducerea 
școlii (director Ervin Roibl) 
și comitetul de părinți. (C. 
ENEA — corespondent)

1

O NOUA BAZA SPORTIVA 
ȘCOLARA LA PAȘCANI

Un rezultat al muncii vo
luntare depusă de elevii școlii 
generale nr. 3, cea mai mare 
unitate școlară din orașul Paș
cani. sub conducerea profeso
rului Carol Horvath : zilele 
acestea s-au încheiat lucrările 
la baza sportivă. Acum, orele 
de educație fizică ca și cele
lalte concursuri se pot des-

TIPOGRAFII BRAȘOVENI
ÎN ÎNTRECERE

Activitatea sportivă de masă 
constituie principala preocupa
re a asociației „Poligrafia" 
Brașov. în fiecare an tipogra
fii brașoveni îsi dispută în
trecerile de casă, răspunzînd, 
în ’același timp, invitațiilor fă
cute la diverse competiții pa 
plan orășenesc. La ora ac-

tuală. sînt în plină desfășura
re confruntările pe sectoare de 
muncă, în care sînt angrenați 
peste o sută de tipografi. S-au 
evidențiat A. Gergely, Șt. 
Roth, C. Farago, L. Bacorni, 
C. Nistor, I. Toth, la tenis de 
masă, reprezentativele de fot
bal ale secțiilor Ziar. Meca- 
nic-șef. Matriță, Unitatea I 
și Unitatea II. Pentru viitor 
se preconizează reluarea tra
diționalei competiții fotbalis
tice „Cupa Poligrafia”, pentru 
tineret si mai vîrstnici. la care 
vor fi invitate să participe si 
echipe ale altor 'asociații din 
Brașov.

COOPERATIVA FRUNTAȘA 
IN ACTIVITATEA SPORTIVA

I
f
i

I
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practicarea 
acest sport 
mul J.O., cînd 
rea unor . întreceri larg deschise 
tineretului trebuie să așteptăm 
inaugurarea sau redeschiderea 
unul mai vechi bazin ? Iată 
probleme la care de mal multă 
vreme așteptăm răspunsuri con
crete. Șl nu atît din partea fe
derației de specialitate, care as<- 
gurâ în flecare sezon (dar nu
mai sportivilor fruntași) un 
program competițlonal bogat, cît 
mai ales din partea consiliilor 
Județene, municipale sau orășe
nești pentru educație fizică șl 
sport. De la Arad, Galați, Timi
șoara, Tg. Mureș, cluj, Oradea, 
Mediaș și multe alte centre 
(a se citi Craiova, Brașov, Ba
cău. Piatra Neamț, Iași, Hm. 
Vîlcea unde activitatea este a- 
proape nulă).

în marea majoritate a țărilor 
europene (chiar și în acelea 
care nu dispun de o baza ma
terială strălucită), lunile mai 

iunie sînt rezervate con-

și 
de

perfecționarea în 
bază din progra- 
pentru organiza

cursurilor cu caracter popular, 
deschise tuturor categoriilor de 
vîrstă, dar mal ales copiilor. 
Pentru Înotătorii de performan
ță există tn aceste săptămini 
întreceri, în care accentul so 
pune pe distanțele mal lungi șl 
ștafete de toate genurile (acea 
de 1 000 x 100 m a clubului Ra
cing din Paris a devenit celebră 
In toată lumea). Și în țara noas
tră, în centrele cu tradiție, au 
existat asemenea inițiative. Nu 
trebuie să ne întoarcem cu prea 
mulți an| în urmă pentru a ne 
aminti de competițiile cu carac
ter tradițional dedicate unor per
sonalități din lumea înotului, 
care răsplăteau cu premii fru
moase pe cîștigători, de cupele 
cluburilor Dinamo șl Steaua, 
de acele faimoase traversări ale 
lacurile care adunau la start 
sute de participanți (începători 
și avansați), iar pe marginea lor 
mii de spectatori. Cu puțină Ini
țiativă și ceva mai mult interes, 
tradiția lor ar putea fi reînnoită.

Și atunci, miile de copil care 
sînt inițiațl în fiecare an ar fl 
atrași de piscine nu numai în 
lunile de vară, iar acel cu evi
dente calități ar găsi mal ușor 
calea spre marile performanțe. 
Mărind numărul întrecerilor cu 
caracter de masă ar spori șl 
posibilitățile de selecție ale an
trenorilor, asigunndu-se astfel 
o serioasă bază de dezvoltare a 
acestui sport in întreaga țară șl 
nu numai în cîteva centre Izo
late.

Totodată, vom repeta din nou 
că orice concurs poate, șl tre
buie, să fie considerat de spor
tivii fruntași șl antrenorii lor 
ca un mijloc ideal de antrena
ment șl verificare, mal ales în 
această perioadă hotărîtoare pen
tru acumulările cantitative (a 
se citi trei-patru stirturl într-o 
reuniune), tn plus, 'prezența la 
startul oricărei întreceri a cam
pionilor șl recordmanilor noștri 
constituie, în primul rînd, un 
mare cîștlg de natură propa
gandistică și, apoi, ea reprezin
tă un ideal stimulent pent.ru 
mal tinerii sportivi, aflațl la în
ceputul carierei, I

In cadrul unităților coope
ratiste meșteșugărești din Si
biu s-au desfășurat întrecerile 
organizate de asociația spor
tivă Voința, pentru cucerirea 
titlului de „cooperativă frun
tașă în activitatea sportivă”. 
Un număr de 850 de coopera
tori din 10 unități s-au între
cut la fotbal, popice, volei și 
handbal. Disputele, care au 
avut loc pe stadionul Vointia 
și la arena C.F.R., s-au bucu- i 
rat de o mare afluență de 
spectatori. Iată cîștigătorii : 
handbal : îmbrăcămintea (f). 
Constructorul (m) ; volei : Tex- I 
tila (f+m) : popice : îmbră- I 
cămintea (f+m) ; fotbal : îm
brăcămintea. în clasamentul I 
general pe nrimul loc s-a 
situat TEXTILA — 15 p, urmată 
de îmbrăcămintea — 13 p și i 
Timpuri noi — 7 p. (Ilie IAN- 
CU — corespondent) 1

Adrian VASILIU

c CRISTIAN

I
I
I
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In prima
BRAȘOV 26 (prin 

traseul Brașov — 
Rupea — Brașov

telefon). Pe 
Feldioara — 

__  — Poiana 
(139 km) s-a disputat miercuri 
etapa inaugurală a competiției 
cicliste „Cupa U.G.S.R.". pe 
prima parte a cursei s-a acțio
nat cu multă prudență șl plu
tonul n-a lăsat să se realizeze 
nici una din numeroasele tenta
tive de evadare create, pe rînd, 
de către dlnamovistul Gh. Toa- 
der, brașoveanul M. Bădilă, ste- 
Iiștii V. Burlacu și St. Cernea, 
de I. Ignat și Marin Rîndașu 
(Metalul Plopenl).

Singura evadare reușită se pro
duce ia ieșirea din Feldioara 
unda un grup da cinci alergă-

tori (Gera. Tudoran, Murlneanu, 
Suditu și Bădilă) izbutesc să se 
desprindă de pluton și să atace 
primit serpentinele spre Poiana 
Brașov. Sprintul final din fața 
cabanei Poiana Ursului este cfș- 
tigat de Cristian Tudoran 
(Steaua) care a parcurs 139 km 
în 3h 45:18. Pe locurile urmă 
toare Fr. Gera (Met. Plopeni), 
S. Suditu (Olimpia) — același 
timp — N. Gavrilă (Steaua) 
3h 46:23, A. Suciu (CIBO) 
3h 46:27. V. Burlacu (Steaua) șl 
St. Șuciu (CIBO), același timp.

Astăzi etapa a doua —' Brașov 
— Fundata — Brașov — Poiana,

G, GRUIA •— coresp.

pent.ru
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MERITA SA ACCEPTAM RISCUL OFENSIVEI

PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA

De vorbă cu antrenorul NICOLAE DUMITRESCU

Nicolae Dumitrescu este 
unul dintre puținii oameni de 
fotbal de la noi, egal și con
secvent cu el însuși, indife
rent de valurile și curenții 
care au bîntuit soccerul ro
mân cu mai mare sau mal 
redusă forță. Și multe valuri 
au trecut, și N. Dumitrescu a 
rămas, dovedindu-ne cu echi
pa și prin echipa sa — nicio
dată strălucitoare, dar întot
deauna eficientă, echilibrată 
— că gîndurile și vorbele lui 
au ceea ce se cheamă ACO
PERIRE. Fără superfotbaliști, 
fără mari vedete, U.T.A. a ob
ținut succese deosebite gra
ție — în mare parte — an
trenorului său, adevărat cu
noscător și bun interpret al 
fotbalului modern, ale cărui 
aparențe pline de capcane îi 
fac pe mulți să nu ajungă 
la sensurile lui.

Cu acest, repet, autentic 
om de fotbal —■ care nu și-a 
expus nicicînd teoriile de la 
tribună, pretențios, cu emfa
ză, cu zgomot, ci ți le-a îm
părtășit întotdeauna liniștit, 
pe tonul cel mai obișnuit din 
lume, cu o modestie care ra
reori convinge dar adeseori 
te impresionează — am avut 
acum cîteva zile o lungă dis-

ÎN
DE

cu

cuție pe una din temele cele 
mai licitate în ultima vreme : 
ORIENTAREA SPRE JOC 
OFENSIV A ECHIPEI NOAS
TRE NAȚIONALE — 
SPECIAL, ȘI A CELOR 
CLUB — IN GENERAL.

— Sinteți de acord
vocile care pretind fotba
lului nostru o reorientare 
spre joc ofensiv ?

— De... 20 de ani. Jocul o- 
fensiv a fost și a rămas cre
zul meu în fotbal.

— Un crez pe care
l-ați exprimat cum ?

— Mai puțin prin vorbe, 
mai mult prin... U.T.A. Cu 
un ansamblu de fotbaliști in
ferior echipelor Dinamo, Ra
pid sau Steaua, am cîștigat 
ultimele două campionate ris- 
cînd pe mina jocului ofensiv.

— Ați spus RISCtND.
Vreți să vă explicați 1

— Oricît s-ar vorbi despre 
elasticitatea unei echipe, des
pre replierea rapidă a jucă
torilor din atac în apărare, 
ofensiva comportă pentru au
toarea ei riscul unui contra
atac puternic și rapid, care 
poate să-ți dărîme — pe ta-

vi

bela de marcaj — superio
ritatea din teren.

— Și ați rămas, totuși, 
adeptul riscului...

— Jucînd ultimele două 
campionate prudent, pe apă
rare, ca Rapid de pildă, am 
fi venit pe locurile 5—6, și 
nu pe primul, pentru că noi 
nu avem apărarea Rapidului, 
n-avem nici oamenii lui de 
contraatac, echipa giuleșteană 
putînd să-și permită luxul să 
joace prudent. Atacînd, nu
mai atacînd, poți întrece for
mații mai puternice decît a 
ta. Viața, realitățile imedia
te, ne-au obligat pe noi, cei 
de la U.T.A., să ne asumăm 
riscul ofensivei.

N-are rost să mai subliniez 
că jocul ofensiv îmi șl place 
— ca spectacol —, deoarece 
acest gust (n.n — care este 
și al marelui public) este se
cundar prin raport cu realis
mul oricărei echipe, realism 
care înseamnă goluri, puncte, 
situații în clasament. U.T.A. 
este ofensivă în primul rînd 
din nevoia punctelor.

— Apologeții defensivei 
susțin aceeași teză: „...in 
numele punctelor".

lă aproape că le-a intrat în 
sînge jocul de prudență, de
fensiv. Procesul de reprofi
lare trjbuie făcut cu tact, cu 
răbdare, treptat. Bunăoară, 
cred că lotul trebuie să-și re
considere jocul într-o suită 
de partide cu adversari adec
vați, cu care să poți juca pe 
atac. Acumulările se vor rea
liza progresiv. Eu personal 
mai cred că în actuala sa 
componență, echipa națională 
are și vreo doi „frînari" to
tal neindicați spiritului de joc 
cerut.

în ziarul nostru de ieri am 
anunțat că toate meciurile 
din divizia B vor începe la 
ora 17,30, în timp ce, pînă 
acum, unele aveau loc la ora 
11 dimineața, iar cele care 
figurau în programul „Prono
sport" se disputau după-a-, 
miază. Poate că mulți iubi
tori ai fotbalului n-au căutat 
o explicație la această schim
bare a orei de începere a 
partidelor din divizia B, ne- 
dînd nici o importanță anun
țului respectiv și 
du-se doar să ia 
de el.

Această hotărîre 
centrale de competiții și dis
ciplină este, însă, departe de 
a se încadra în obișnuitele 
măsuri organizatorice meni
te să asigure buna desfășu
rare a meciurilor de fotbal. 
Evident, tot în acest spirit a 
fost luată și decizia cu pri
cina, dar cauzele care au 
generat-o necesită o discuție 
mai amplă. Ceea ce și încer
căm să facem în rîndurile 
de față.

Cum s-a ajuns la această 
decizie ? Nu putem decît să 
conchidem că și Federația 
română de fotbal participă la 
mirarea generală față de 
unele rezultate ce se înregis
trează în acest final de cam
pionat, pe ultimii metri ai 
îndelungatei și asprei curse

mulțumin- 
cunoștință

a Comisiei

pentru cucerirea locului întîi 
sau — mai ales — pentru 
evitarea retrogradării. Poate 
că la începutul campionatului 
— în toate cele trei divizii — 
am avut de consemnat sur
prize și mai mari decît cele 
cure §-au produs în ultimul 
timp. Poate că rezerva, zîm- 
betele ironice cu care șînt 
primite o serie de rezultate 
nu sînt toate întemeiate, fot
balul fiind prin excelență un 
sport al marilor surprize, al 
tuturor posibilităților. Dar, 
în aceste momente decisive în 
toate campionatele, „minuni
le", altă dată atît de agreate, 
supără, provoacă, în orice 
caz, multe discuții de loc fa
vorabile atmosferei în care 
trebuie să se dispute o între
cere sportivă. Și asemenea 
„minuni" sînt tot mai dese. 
Nici măcar avantajul terenu
lui ptopriu, scutul de nădej
de al tuturor echipelor, nu 
mai oferă acum un „certi
ficat de garanție", în repetate 
cazuri echipele oaspe găsind 
resurse „miraculoase" pentru 
a face față acestui handicap 
și a se întoarce acasă cu 
un punct sau cu două. Chiar 
și în divizia C, unde acest 
avantaj se dovedise hotărî- 
tor, el a dispărut ca prin far
mec, formațiile oaspe simțin- 
du-se mai în largul lor decît 
acasă.

Măsura Federației — bine-

venită -*• a fost luată în sco
pul de a se evita, pe cît este 
posibil, creearea unor noi fo
care de suspiciuni la ultimele 
jocuri din divizia B, TOATE 
meciurile începînd la aceeași 
oră și nemaiexistînd astfel 
posibilitatea ca unele rezul
tate, și o dată cu ele și pers
pectivele pentru celelalte 
echipe, să fie cunoscute.

în general, ceea ce se cere 
tuturor echipelor — deci și 
celor la care nu s-a schimbat 
ora de începere a meciurilor 
— este să-și apere șansele cu 
toată energia, chiar dacă a- 
ceasta nu le-ar mai crea po
sibilitatea de a-și realiza am
bițiile cu care au început 
campionatul. Este adevărat, 
situația unora dintre ele nu . 
mai este în joc, dar, în. 

.schimb, de replica lor depin
de soarta altor formații, nor
mala desfășurare a campio
natului, victoria eticii spor
tive.

Ce frumos exemplu de fair- 
play, de conștiință sportivă, 
ne oferă în aceste etape fier
binți echipa lui Macri, C.F.R. 
Timișoara, care n-a depus ar
mele. ci luptă cu aceeași ar
doare pentru victorie, deși 
pentru ea 
terminat de 
dar nu și 
echipe l

campionatul s-a 
mult 1 Pentru ea, 
pentru celelalte

Jack BERAR1U

NOUTĂȚI DIN PERIMETRUL FOTBALULUI JUNIOR

„CUPA VARĂ", EDIJIA 1971
Federația română de fot

bal, în colaborare cu Loto- 
Pronosport și comisiile jude
țene de fotbal, va organiza o 
nouă ediție a competiției do
tată cu „Cupa de Vară". Par
tidele se vor disputa în zilele 
de 4, 11, 18 și 25 iulie, 1 și 
8 august.

La întreceri vor participa 
54 de echipe, din campiona-

tele diviziilor B și C, care au 
fost repartizate în 16 grupe a 
cite 4 formații.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

— Parțial adevărat, deși 
obiectivul este înjumătățit — 
1 punct, nu două ; în fapt, 
jocul de siguranță bazat, mai 
ales, pe defensivă îți dă ție, 
antrenor de club, liniștea zi
lei de mîine. Cînd joci, cum 
spuneți dumneavoastră gaze
tarii „la remiză" și nu pierzi, 
conducerile nu-ți reziliază 
contractul.

— Atacînd problema e- 
voluției echipei noastre 
naționale...

1971

AXENTE - INDISPONIBIL
PÎNĂ LA TOAMNĂ

în 
la

Accidentarea lui Axente 
meciul de sîmbătă, de 
Arad, s-a dovedit a fi destul 
de gravă. Medicii au consta
tat că înaintașul arădean a 
suferit o fractură (ruptură 
de peroneu) și, în consecință, 
au dispus ca el să fie ope
rat. Trecînd cu bine operația, 
Axente se află încă în 
unde va mai rămîne 
zile. El nu-și va mai 
relua însă activitatea
lișțică decît în sezonul de 
toamnă.

spital, 
cîteva 
putea 
fotba-

A

— V-ați gîndit, cumva, 
la „nume“ noi pentru aș
teptatul joc nou al echi
pei ?

— în primul rînd, IORDĂ- 
NESCU — fotbalist cu voca
ția atacului, apoi GYORFI, 
NÂSTASE. KALLO... Aș mai 
adăuga că LUCESCU ar tre
bui folosit extremă dreaptă 
— acolo se simte bine și este 
într-adevăr extremă — și 
nu extremă-mijlocaș stingă.

— Revenind Ia teza pro- 
priu-zisă a jocului ofensiv, 
ce rol îi atribuiți in viața 
fotbalului nostru ?

0 PRESTIGIOASA PARTICIPARE
jocurilor: la 19 august, Gre
cia — Iugoslavia (la Făgă
raș) și România — Cehoslo
vacia (la Zărnești) — în gru
pa I, R.D.G. — Bulgaria (la 
Brașov) și România II — 
Turcia (la Sf. Gheorghe) — 
în grupa a Il-a. Ulterior, pro
gramul va fi următorul:

21 august: România — 
Grecia (la Sf. Gheorghe), Iu
goslavia — Cehoslovacia (la 
Bușteni), respectiv România II 
— R.D.G. (la Brașov) și Tur
cia — Bulgaria (la Sighi
șoara).

22 august: Cehoslovacia — 
Grecia (la Sighișoara), Româ
nia — Iugoslavia (la Brașov), 
respectiv Turcia — R.D.G. (la 
Or. Victoria) și România II 
—- Bulgaria (la Făgăraș).

Jocurile finale se vor dis
puta în ziua de 24 august, 
la Brașov, în program cuplat, 
dimineața și după-amiază.
• Vineri seara, la ora 18, 

va avea loc reuniunea Comi
siei centrale de juniori care 
va proceda, între altele, la 
stabilirea, prin tragere la 
sorți, a jocurilor din turneul 
final al campionatului repu
blican al juniorilor și școla
rilor. Turneul final urmează 
să înceapă la 6 iunie, în pa
tru orașe: Focșani (cu par
ticiparea echipelor cîștigătoa- 
re ale seriilor I, II, III, IV), 
Tîrgoviște (cîștigătoarele se
riilor V, VII, VIII XVI), Rm. 
Vîlcea (cîștigătoarele seriilor 
VI, IX, XII, XV) și Alba Iu- 
lia (cîștigătoarele seriilor X,

• După cum am mai anun
țat, între 19 și 24 august, 
Brașovul și alte localități din 
împrejurimi vor găzdui un 
mare turneu internațional de 
fotbal pentru juniori, dotat 
cu „Cupa 23 August".

Dînd curs invitațiilor expe
diate de Federația română de 
fotbal, au confirmat partici
parea la turneu (aflat în a- 
cest an la cea de a doua e- 
diție) reprezentativele de ju
niori ale R. D. Germane, Gre
ciei, Iugoslaviei, Bulgariei, 
Turciei și Cehoslovaciei, că
rora li se vor adăuga în în
trecere două selecționate ro
mâne.

Organizatorii au împărțit 
cele 8 echipe în două serii, 
stabilind următoarea ordinea

XI, XIII, XIV). La 13 iunie; 
la Brăila, Rm. Vilcea și Alba 
Iulia se va desfășura etapa 
a doua a turneului final, cu 
echipele calificate din faza 
precedentă, la Brăila urmînd 
să se întîlnească echipele cla
sate pe primele două locuri 
la Focșani și Tîrgoviște. Eta
pele III și IV se vor stabili 
ulterior, după criterii geogra
fice. Finala se va desfășura 
Ia 4 iulie, in deschidere la 
finala „Cupei României",

— ...este clar pentru toată 
lumea că ACUM, vrem, nu 
vrem, trebuie să jucăm ofen
siv. Ne obligă campionatul 
european. Ofensiva este sin
gura noastră șansă.

— Și cum vi se pare 
trecerea spre acest joc ?

— Aplicată, această teză va 
avea rolul de motor în evo
luția fotbalului românesc. 
Pentru a o aplica, însă, ata
cul... ofensivei trebuie să aibă 
loc pe un front larg, trebuie 
generalizat — curajos, cu res
ponsabilitate — pe toate trep
tele, la echipele reprezenta
tive, ca și la cele de club.

1
1X2
X2
1
1
1 
X2
1
X2 
IX

I. Dinamo—Petrolul
II. Steagul r.—Steaua

III. CFR Cluj—Rapid
IV. S.C. Bacău—Jiul
V. „U“ Craiova—U.T. Arad 

VI. F.C. Argeș—„U“ Cluj
VII. CFR Tim.—Farul 

VIII. CFR Pașcani—F.C. Gl.
IX. Ceahlăul—Sp. stud. 
X. Poll. Gl—ASA Tg. M.

CSM Reșița—Olimpia Ord.
1

CFR Arad—Min. Anina 1 
Gloria Bistrița—Vagonul 
Arad 1

XI.
XII. 

xin.

C.S.M. SIBIU — OLIMPIA
SATU MARE 2-1 (1-1)

SIBIU, 26, (prin telefon). De
oarece duminică C.S.M. Sibiu va 
juca cu Munchen 1880. forma
ția slbiană a susținut miercuri 
după amiază meciul oficial cu 
Olimpia Satu Mare, de care a 
dispus cu scorul de 2—1 (1—1) 
Au marcat Stoicescu (min. 5) și 
Ungurolu (min. 80), respectiv Sa
far (min 14). A arbitrat bine 
Gh. Veres (Cluj).

Etapa a XXVII-a, programata pentru miercuri 9 iunie, 
cuprinde, printre alte partide, și jocurile DINAMO — RA
PID și STEAUA — PROGRESUL.

După toate probabilitățile, aceste două partide se vor 
desfășura în cuplaj pe stadionul 23 August.

In vederea realizării acestui deziderat ql iubitorilor 
de fotbal din Capitală tratativele sînt în curs.

— Foarte grea. Nu putem
DECRETA: vom juca ofensiv 1 
Trebuie să învățăm sau, mai 
bine zis, să reînvățăm atacul. 
Băieților din echipa naționa- Marius POPESCU

SERIA I

N.

București Portul
A. ENE, ajutat la 
Cristian șl C. Vltan 

Craiova) :
Bacău — Metalul Tîr- 
N. RAINEA, ajutat de 
și N. Caleap (toți din

S.N. Olte-
VASILESCU II, ajutat

■ — Onicel

• Echipa reprezentativă de 
juniori a României a confir
mat participarea la „Turneul 
Prietenia", găzduit anul aces
ta de R. D. Germană între 6 
și 16 august.

® între 6 iulie și 1 august,’ 
vor fi organizate în Or. Vic
toria și Covasna două tabere 
naționale de juniori, cuprin- 
zînd 55 și, respectiv, 70 de 
tinere talente. în Or. Victo
ria vor fi reunite lotul repre
zentativ și lotul de perspec
tivă (juniori născuți după 
1 august 1953), sub conduce
rea antrenorului C. Arde- 
ieanu.

între 1 și 21 august, la 
Snagov; va fi convocată o 
tabără națională pentru copiii 
născuți după 1 august 1955.

Arbitrii meciurilor etapei
diviziei B t

GOLUL - FRUCTUL ATACULUI I O secvență de neuitat! Golul marcat de Dobrin, tn meciul 
cu Portugalia, de la București, ne-a apropiat considerabil de C.M. din Mexic. Portarul Damas 
este îngenunchiat, în vreme ce Dumitrache își exteriorizează bucuria.

Foto i P. COZIA

EXAMEN TRECUT CU SUCCES DE VOLEIUL NOSTRU
X (Urmare din pag. 1)

diali, erau mari favoriți șl care 
nu mai pierduseră în fața ro
mânilor din 1967, la europe
nele de la Istanbul. De altfel, 
în meciul derby românii s-au 
comportat excelent, făcînd do
vada înaltelor posibilități de 
care dispun atunci cind sînt 
hotărîți să dea totul pentru 
victorie. Niciodată In ultimii 
ani echipa masculină a Româ
niei nu a făcut un joc mai bun, 
în fața unui adversar de va
loare, fapt întărit și de păre
rile tehnicienilor și ziariștilor 
care au u mărit meciul cu 
Bulgaria. A impresionat îndeo
sebi la jucătorii noștri ritmul 
egal, rezistența și calitățile 
psihice care au rămas inalte- 
rate după aproape două ore și 
jumătate de joc, în setul 5, 
cind bulgarii (care au obținut 
puncte norocoase) erau pur și 
simplu epuizuți- Toate acestea 
capătă valențe în plus dacă ne 
gîndim că în echipă au evo
luat și cițiva jucători cu mai 
puțină experiență internațio
nală. Valoarea reprezentativei 
noastre a fost confirmata și in 
meciul următor, cu Iugoslavia 
care a opus o puternica rezis
tență in primele două seturi.

Evoluția sigură, echilibrată 
a echipei a fost garantată, fi
rește, de careul consacraților i 
Gabriel Udișteanu, Marian Sta
mate, William Schreiber șl 
Gyula Barta. Primul a muncit 
mult, foarte mult și mai preg
nant ca oricînd In folosul in • 
tregii echipe, renunțînd deli
berat la „numerele" personale 
care să-1 scoată în evidență. 
Dar, deși s-a văzut poate mai 
puțin, el a avut o contribuție 
esențială la realizarea victorii
lor. ta rindul săuț coordonato
rul jocului, Marian Stamate, 
care a primit Cupa pentru cel 
mai bun jucător al turneului, 
oferită, în urma unei anchete 
printre ziariști, de redacția lui 
„Sportske Novosti" din Zagreb, 
a stîrnit admirația tuturor ce-

lor prezențl la Skenderija prin 
virtuțile sale de dirijor. Cupa 
obținută de el în disputa cu 
alt jucător român, Udișteanu, 
este cu atît mal preț’oasă cu 
cît la competiție erau prezenți 
și Dimitar Karov, considerat 
cel mai bun ridicător din Eu
ropa, și Dimitar Zlatanov, u- 
nul dintre așii trăgătorilor la 
mondialele din toamna trecu
tă. Secunzii Schreiber șl Barta, 
jucători cu un vast repertoriu 
tehnic, cu deosebit simț de 
anticipare a fazelor, siguri tn 
execuții și cu reflexe, au con
stituit piesele grele care au dat 
varietate și eficacitate jocului. 
Tinerii care au completat 
lotul de bază (Oros, Dumanoiu, 
Codoi, Cristian Ion, Enescu) au 
trecut cu brio „proba focului", 
nelăsîndu-se mai prejos decît 
consacrații. Ei demonstrează că 
au făcut mari progrese, ceea ce 
ne face să nădăjduim în în
chegarea unei echipe reduta
bile pentru europene. Oros, 
care de fapt se află între cele 
două valuri, și-a îmbunătățit 
precizia paselor, iar la fileu 
rămîne unul dintre cei mai si
guri blocheuri ; Dumanoiu, 
nonșalant și ambițios, exploziv 
și necruțător în atac, mult mai 
prompt și eficace în interven
țiile la blocaj și în linia a 
doua, a fost jucătorul-surpriză 
al Balcaniadei, mai ales pen
tru străini, care nu-1 cunoș
teau. La .început rezervă, el 
și-a cîștigaț pe parcurs un loc 
Intre titulari. Va fi probabil 
de acum înainte un permanent 
duel între el și Codoi pentru 
un post de trăgător principal 
în sextetul de bază, Foarte 
util ni s-a părut, de asemenea, 
Cristian Ion care l-a înlocuit 
cu succes pe Oros.

blocajul au fo.st elementele cele 
mai bine puse la punct. De 
altfel, antrenorul bulgar Dimi- 
tar Ghigov ne declara, la cî
teva minute după încheierea 
competiției, că l-a surprins for
mația română, care se deose
bește esențial de cea de la 
mondiale și că victoria ei se 
datorează „blocajului excelent 
și lui... Stamate". Intr-adevăr, 
apărarea la fileu a fbst, și la 
propriu șl la figurat, la mare 
înălțime : promptă, atentă, 
eficace. în schimb, ariergarda, 
deși s-a comportat mal bine ca 
de obicei (am mal amintit și 
cu alte prilejuri deficiențele 
jucătorilor români în apărarea 
din linia a doua), se prezintă 
încă cu destule carențe și, 
după părerea noastră, sub ni
velul celei bulgare. Prin ur
mare, un contrast izbitor Intre 
cele două eșaloane defensive 
(blocajul, pe de o parte, apăra
rea în linia a doua și dublajul, 
pe de altă parts). Sîntem si
guri că antrenorii, care au 
condus foarte bine de pe mar-* 
gine echipa, au sesizat aceste 
deficiențe, precum și altele re
feritoare la tehnica individua
lă, la acurateța execuțiilor 
(duble la efectuarea pasei de 
către unii jucători, întîrzicri la 
blocajul colectiv, plasament 
greșit în linia a doua etc.) sau 
la organizarea jocului în func
ție de adversar. Remedierea 
lor este însă posibilă pînă la 
europene.

pa a manifestat unele oscilații 
surprinzătoare, îndeosebi în ce 
privește coordonarea jocului și 
în atac. Inconstanța manifesta
tă de unele jucătoare de bază 
(Rebac, Itu, Baga) trebuie să 
constituie un semnal de alar
mă pentru antrenori. In cele 
două partide oficiale ca și în 
amicalul cu Bulgaria (cîștigat 
de românce cu 3—0) au evoluat 
constant bine — ne referim la 
jucătoarele folosite mai mult 
— doar Rodica Popa, Mariana 
Popescu și Aurelia Căunei- 
Ichim. Pe de altă parte, echipa 
a lăsat impresia unui mecanism 
cu piese de calitate, dar nea
samblat încă. Antrenorii ne-au 
argumentat — și nu-i contrazi
cem deocamdată — că abia în 
următoarele etape de pregăti
re vor lucra mai intens pen
tru omogenizare. De asemenea, 
nu se deslușește încă un lot de 
bază, ca la băieți, unele jucă- 

jcalități fiind uitate 
(Cengher, 

la Bucu- 
fost prin- 

trăgătoare, 
Venera Zaha-

toare cu
pe banca rezervelor 
care la turneele de 
rești și Constanța a 
tre cele mai bune
Gabriela Popa, 
rescu). Asamblarea mecanismu-

Iui de care pomeneam trebuie 
făcută cît mai repede (și fără 
a încurca piesele), deoarece 
europenele sînt aproape și pen
tru obținerea calificării la J.O., 
echipa României va lupta cu 
adversari mai puternici decît 
cei de la Balcaniadă. Ne refe
rim, în special, la reprezenta
tivele Poloniei, Cehoslovaciei, 
R.D G. (care țintesc și ele u- 
nicul loc pentru Munchen), la 
U.R.S.S. și Ungaria.

Totodată, am remarcat 
echipa română încă destule de
ficiențe i lipsa mobilității în 
teren (la blocaj și îndeosebi în 
linia a doua, unde doar Cău- 
nei-Ichim a dat un randament 
mai bun), primirea nesigură a 
serviciului, nedublarea atacu
lui șl imprecizia paselor. Prin 
faptul că atragem atenția asu
pra acestor deficiențe, nu mi
nimalizăm cîtuși de puțin re
zultatele obținute de fete la 
Balcaniadă, însă dincolo de e- 
logiile care se cuvin, lor și 
antrenorilor, pentru acest suc
ces, trebuie să privim realist 
și cu mai multă exigență evo
luția echipei de fete a cărei 
misiune la europene va fi mal 
dificilă, deoarece în afară de 
C.E. nu va mai avea vreo altă 
șansă de calificare la J.O. și 
de rămînere în circuitul mari
lor competiții internaționale 
ale voleiului feminin.

Metalul
Constanța : 
linie de ” 

. (toți din
Știința 

goviște : 
I. Radu 
Bîrlad) ;

Metrom Brașov — 
nița : G. ---------------
de D. Isăceseu șl Tr. 
(toți din București) ;

C.F.R. Pașcani — F.C. Galați : 
P. BBĂTANESCU (Suceava), a- 
jutat de C. Prusac (Botoșani) șl 
V. Gherasim (Rădăuți);

Ceahlăul p. Neamț — Sportul 
studențesc București: C. GHIȚA, 
ajutat de R. Miron șl Tr. Moar-

Poiana 
de 

din

căș (toți din Brașov) ;
Progresul Brăila — 

POPA, ajutat 
“ * " (toți

A.S.

în

Cîmpina : V.
T. Oniga și C. Canură 
lași) ;

Politehnica Galați — 
mata Tg. Mureș : C. 
ajutat de C. Bizinichi și 
(toți din București) ;

Flacăra Moreni — 
Giurgiu ; ȘT. LAZAR, 
de I. Simion și G. Fodor (toți 
din București).

Ar- 
PETREA, 
C. Iofciu
Dunărea 

ajutat

CELE DOUĂ FETE

ALE APĂRĂRII
e-In jocul de ansamblu al 

chipei masculine, coordonarea 
acțiunilor, atacul șl tn ipecial

VALOARE OSCILANTĂ
Deși au avut mal puțini ad

versari la Balcaniadă, se poate 
spune totuși că fetele au avut 
o comportare bună, echipele 
Bulgariei și Iugoslaviei fiind 
de fapt (ca și la băieți) cele 
în fața cărora echipa română 
trebuia să susțină examenul. 
Voleibalistele noastre au fost 
superioare adversarelor mai 
clar decît au indicat scorurile. 
Totuși, la acest prim test echi-

ÎN FAȚA FILEULUI
Etapa pe județ a campionatu

lui de calificare în vederea pro
movării în divizia de, juniori și 

mai. 
zonă 

Șl 20 
Vas- 
DolJ,

școlari, se Încheie la 30 
întrecerile din etapa de 
se vor desfășura între 16 
iunie, în județele Suceava, 
lui, Tulcea, Teleorman, 
Covasna, Sălaj și Arad.

★
Faza pe județ a campionatu

lui de calificare pentru echipele 
de seniori și senioare va lua 
sfirșit la 13 iunie. ~’ 
pentru formațiile 
programată între 
iulie, iar pentru 
în perioada 7—10 
vor fi găzduite de județele Pra
hova, Botoșani, Mehedinți, Ca- 
raș Severin șl Satu Mare la

Etapa de zonă 
feminine este 
30 iunie și 3 
cele masculine 
Iulie. Jocurile

băieți, de Brăila, Iași, Argeș', 
Timiș șl Mureș, la fete.

★
Prima ediție a „Cupei Interna

tionale a F.R.V.», la 
participa, -- -
masculine șl feminine din divi
zia A, șl ‘ 
peste hotare, se va disputa în
tre 16 șl 18 Iulie. Intîlnirile echi
pelor masculine vor fl găzduite 
de orașele Botoșani, Brăila, Si
biu șl Pitești, iar ale celor fe
minine, de Piatra 
ransebeș, Tîrgoviște

★
între 28 Iunie șl 5 

masculină de volei 
va susține, la Sibiu, cîteva me
ciuri amicale cu reprezentativa 
țării noastre.

alături de

formafil de

care vor 
echipele

club de

Neamț, ca- 
și Bistrița.

iulie, echipa 
a Mexicului

SEBIA A H-A -*
C.S.M. Reșița — Olimpia Ora

dea : I. OPRITA; ajutat de Tr. 
Cruceanu șl C. Ardeleanu (toți 
din Arad) ;

C.F.R. Arad — Minerul Anina: 
V. CIOC, ajutat de H. Gherman 
și D. Jiga (toțt din Mediaș) ;

Crișul Oradea — Corvinul Hu
nedoara : O. ANDERCO (SatU 
Mare), ajutat de V. Catană (Că
rei) și M. Doroghl (Satu Mare);

Gloria Bistrița — 
Arad : G. POP, ajutat 
Dlaconu șl C. Braun 
Brașov) ;

Politehnica Timișoara
metan Mediaș : M. NICOLAES- 
CU (Caransebeș), ajutat de I. 
Hai du (Caransebeș) șl S. Plev 
(Reșița) ;

Eleclroputere Craiova — UJM. 
Timișoara : G. RETEZAN, -,ju- 
tat de D. Iordache șl I. Dancu 
(toți din București) ;

Minerul Bala Mare — Meta
lurgistul Cugir : T. ClMPEANU 
(Bistrița), ajutat de C. Rădules- 
cu șl I. Constantlnescu (ambii 
din Cluj).

Vagonul 
de M. 

(foți din

Gaz

Autoturismele
La toate tragerile și con

cursurile obișnuite Loto, 
Pronoexpres și Pronosport 
din luna în curs și în con
tinuare în lunile iunie, iulie 
și august se atribuie autotu
risme la alegerea cîștigători- 
lor. în cadrul valorii unitare 
a cîștigurilor în numerar, in
diferent de categoria la care 
a fost obținut cîștigul (de o 
valoare cel puțin egală cu 
aceea a autoturismului ales), 
felul biletului pe care a fost 
obținut cîștigul respectiv sau 
taxa de participare per va
riantă (3 lei sau 6 lei la 
Pronoexpres, 2 lei și 5 lei la 
Loto).

Iată 
stau Ia 
rilor pe 
sus : Dacia 1100 (55.000 lei), 
Skoda S. 100 (53.090 lei).

în afara autoturismelor se 
vor atribui și atractive ex
cursii în GRECIA (cu avio
nul) de circa 8 zile la toate 
tragerile săptăminale Loto 
Pronoexpres.

autoturismele care 
dispoziția cîștigăto- 

lunile specificate mai

Și

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 21 DIN 
26 MAI 1971

FOND GENERAL DE PRE
MII : 1.126.407 lei.

EXTRAGEREA I : 35 32 34 
22 44 18.

vă așteaptă!
FOND DE PREMII : 585.522 

lei.
EXTRAGEREA a Il-a ! 13 17 

30 10 3.
FOND DE PREMII : 540.885 

lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel:
In Capitală începînd de la 

4 iunie pînă la 10 iulie 1971, 
inclusiv ; in țară începînd de 
la aproximativ 8 iunie pînă 
la 10 iulie 1971 inclusiv.

CIȘTIGURILE 
LOTO I)1N 21
EXTRAGEREA

I : 2 variante
lei; a 2-a :
25% a 19.648
variante 10% a 7.859 lei ; a 3-a: 
26,25 a 3.443 lei | a 4-a : 32,90 
a 2.747 lei | a 5-a : 139,10 a 650 
lei | a 6-a : 204,20 a 443 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 1 variantă 10% a 
73.272 lei ; B : 2,25 a 32.565 leij 
C: 6,30 a 11.630 leii Os 18,65 
a 3.929 lei ; E : 31,75 a 2.308 leii 
F : 42,80 a 1 712 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Ca
tegoria Z : 1289,70 variante a 
100 lei.

Premiul de categoria A a re
venit lui COSTEA RÂUL din 
Deva care cîștigă un auto
turism la alegere și diferența 
în numerar.

Cîștigătoril categoriei 
cîștigă o excursie în 
(7.000 lei) și diferența 
merar.

Rubrică redactată 
LOTO PRONOSPORT

TRAGERII 
MAI 1971
I: cat.

lO»/o a 45.189 
3 variante 
lei ; și 4

G (4) 
Grecia 
tn nu-

do



IERI, LA ROLAND GARROS

terenul 
Garros,

PARIS, 26. — Pe 
central de la Roland 
a avut loc partida amînată 
din primul tur al probei de 
simplu, opunînd pe primii 
jucători ai României și Brazi
liei, Ilie Năstase și Thomas 
Koch. Revenit total în formă, 
tenismanul român a dat 
întreaga măsură a posibilită
ților sale, obținînd o catego
rică victorie • 6—2, 6—2, 6—4.

Au început și întîlnirile din 
turul doi. Primele rezultate 
se încadrează în limitele aș
teptărilor 1 Ashe (S.U.A.) —

Egorov (U.R.S.S.) 3—6, 6—4, 
6—0, 7—5 ; Smith (S.U.A.) — 
Guerrero (Spania) 6—4, 6—1, 
6—1 ; Ruffels (Australia) — 
Case (Australia) 6—1, 6—1, 
6—0 ; Barclay (Franța) — 
Monrenaud (Franța) 6—1, 
9—7, 6—0 ; Nowicki (Polonia) 
— Korotkov (U.R.S5.) 6—3, 
6—4, 6—3 : Contet (Franța) 
—, Fletcher (Australia) 3—6, 
6—3, 2—6. 6—4. 6—4 ; Do
minguez (Franța) — Sedgman 
(Australia) 6—3, 6—1, 6—4.

S-au disputat și primele 
meciuri din cadrul probei de

dublu 
mână 
Sever 
mul tur cu o victorie convin
gătoare în fața italienilor 
Palmieri — Franchitti : 6—1, 
6—1, 6—4. Alte rezultate > 
Kalogheropoulos (Grecia), 
Pinto Bravo (Chile) — Cou- 
tard, Olivera (Franța)- 6—3, 
6—3, .6—4; Carmichael, Ruf- 
fels (Australia) — Batteguy, 
Jolly (Franța) 6—4, 7—5,
9—7.

masculin. Perechea ro- 
Petre Mărmureanu — 
Dron a trecut de pri-

UN POCTAR DE LEGENDĂ PĂRĂSEȘTE ARE^A’

A SOSIT ZIUA ULTIMULUI MECI AL LUI LEV IAȘIN

„TURNEUL PRIETENIEI" LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

colae și Marin, dintre ceilalți 
șabreri români mai cunoscuți, 
n-au rezistat acestui tur de se
lecție. Și în cazul oaspeților, o 
surpriză — eliminarea polone
zului Bierkowski.

In sferturi selecția a conti
nuat, dar reprezentanții țării 
noastre s-au prezentat din nou 
la înălțime. Budahazj a făcut 
o frumoasă demonstrație de 
sabie, încheind turneul cu 4 
victorii, după Sidiak (5 v.) și 
la fel ca și Ilammang, Baje
nov, Kocsis și Vinokurov. La 
rîndul lor Vintilă, Irimiciuc și 
Popescu s-au calificat 
semifinale cu cîte 3 
Au rămas în schimb 
Bohoni (2 v), Bădescu, 
Mocanu (cu cîte 1 v.) 
(0. v).

Cu patru trăgători în semi
finale (de fapt cei mai mulți, 
deoarece U.R.S.S. și Ungaria 
n-au avut decît cîte 3, iar Po
lonia cîte doi, se părea că 
România se va impune și In 
acest tur al competiției. Dar, 
spre regretul celor prezenți, 
care au venit să îi 
sabrerii noștri nu 
repetat, ej n-au mai avut de
cît sclipiri. Budahazi și Vin
tilă au obținut, spre exemplu, 
victoria la reputatul Vinoku
rov (cu 5—2 și, respectiv, 5—3), 
fără însă a-și păstra resurse în 
celelalte asalturi. Irimiciuo a 
realizat și el cîte o victorie 
frumoasă la polonezul Kowecki 
(5—2) și la ungurul 'Hammang 
(5—4), dar tardivă și mai ales 
la un scor eu care nu și-a

și ei în 
victorii. 
Pop și 

Nilcă și 
și Vlad

susțină, 
s-au mai

putut asigura trecerea în fina
lă. I-au lipsit doar două tușe... 
Popescu s-a risipit la rîndu-i 
în majoritatea asalturilor, ata- 
cînd prea puțin decis. Cînd a 
făcut-o, el nu a menținut nn 
anumit ritm, cu care să-și in
comodeze adversarii. Avem în 
vedere, rrai ales, asaltul cu 
Bajenov, pe care l-ar fi putut 
cîștiga. în plus prin atitudinea 
sa nedisciplinată Popescu a lă
sat o foarte proastă impresie. 
Antrenorul său
Politehnica Iași (Nicolae Puf- 
nei), prezent în 
de muncit mult 
menea sabrer dificil.

Pentru finală s-au 
trej trăgători unguri (Kocsis, 
Kormoczi și Hammang), doi 
sovietici (Sidiak și Bajenov) și 
un polonez (Grzegorek).

Cu numai două înfrîngeri la 
activ în primele tururi, sabre- 
rul sovietic Sidiak avea să fie 
protagonistul finalei în care a 
trecut din victorie în victorie, 
Cu siguranța și luciditatea care 
ne-au reamintit că în fața 
noastră se află campionul lu
mii de la Havana (1969), Sin
gurul care l-a cedat la un scor

de club, de la
sală), va avea 
cu un aseme-

calificat

strîns (5—4) a fost Koc- 
dar se prea poate ca Si

diak să fi scăzut în acel mo
ment tensiunea luptei deoarece 
avea locul prim asigurat. Pînă 
atunci, el învinsese pe Bajenov 
(5—1), apoi cu același scor de 
5—2 pe polonezul Grzegorek și 
pe maghiarii Hammang și Kor- 
mfiezi.

Locul secund a revenit tră
gătorului maghiar Hammang, 
care conducea după prima 
manșă cu 2 v : 5—3 cu Kor
moczi și 5—2 cu Kocsis. Ușor 
întrecut de Sidiak (2—5), el 
cedează apoi și lui Bajenov 
cu un rezultat identic. Inegal, 
Bajenov a cîștigat destul de 
ușor la Hammang și Kocsis 
dar n-a putut întrece decît la 
limită pe Grzegorek.

CLASAMENT FINAL: 
diak (U.R.S.S.) 5v : 2.
mang (Ungaria) 3v : 3. 
nov (U.R.S.S.) 3v ; 4. 
moezi (Ungaria) 2v ; 5. 
(id ) 2v : 6. Grzegorek 
nia) Ov.

Turneul continuă astăzi cu 
probele pe echipe la floretă — 
masculin și sabie.

mai 
sis.

1. Si
li a 1U- 
Baje-
Kor- 

Kocsis 
(Polo-

LA „MARELE PREMIU DOSAAF" DE LA KIEV

TRĂGĂTOARELE ROMÂNCE AU CÎȘTIGAT
V A

România - Albania
2-1

(Urmare din pag. I)

taru, care înscrie : 2—1 pen
tru „olimpicii11 români.

Meciul devine și mai rapid, 
cu faze spectaculoase, purtate 
de la o poartă la cealaltă, 
în min. 72, Coman respinge 
în corner un „cap“ al lui 
Zhega, pe care tribunele îl 
văzuseră în plasă, iar în 

„un-doi“ 
același

min. 83, după un 
cu Tătaru (care în 
•minut va fi înlocuit de Săl- 
ceanu), Iordănescu este 
un pas de un nou gol.

Finalul se desfășoară sub 
semnul atacurilor disperate 
ale gazdelor, care fac totul 
pentru egalare, dar apărarea 
română — în ajutorul căreia 
vine cu regularitate Dumitru, 
cel mai bun jucător de pe 
teren — respinge totul, 
calm și luciditate.

Ultimul minut găsește 
atac echipa noastră, care 
șește astfel o frumoasă victo
rie, răsplată a unei incon
testabile superiorități tehni
ce și a unei voințe exempla
re, răsplată pentru care 
merită felicitări toți cei 12 
jucători și antrenorii V. Stă- 
nescu și C. Drăgușin.

la

cu

în 
reu-

LA ARMĂ STANDARD
KIEV. 26 (prin telefon).

Azi a început în localitate tra
diționalul concurs 1 ' 
nai de tir dotat cu 
premiu DOSAAF". 
participă țintașt din 
Cuba, R.P.D, Coreeană, 
slovacia. R.D. Germană, 
Mongolă, Polonia, România, 
Uhgaria și U.R.S.S. Întrecerile 
s-au situat la un nivel tehnic 
ridicat chiar din prima zi cînd 
s-au obținut rezultate valoroa
se. Româncele au avut o com
portare foarte bună la proba 
de armă standard 60 f. poziția 
culcat, unde echipa noastră s-a 
clasat pe primul loc, tar cam
pioana europeană la pușcă cu 
aer comprimat Edda Baia a o- 
cupat locul II.

REZULTATEi
dard 60
Ku
2. I
3.
7. Veronica Stroe (R) 591 p.„. 
V>. Ana Goreti (R) 587 p (au 
participat 29 de concurente). 
Pe echipe: 1. ROMANIA 1771 p, 
2. R.D.G. 1767 p, 3. U.R.S.S. 
1761 p.
dus 60
Lipold 
guslav
I. Botvin (Polonia) 595 p,„. 8. 
C. Codreanu (R) 594 p, 9. E. 
Satala (R) 594 p,„. 14. I. Olâ-

interwațio- 
> „Marele 

la care 
Bulgaria, 

Ceho- 
R.P.

rescu ’ (R) 592 p,... 17. T. Ciulu
(R) 592 p,... 23. T. CoIdea (R)
590 p,... 31. M. Marin .(R) 586 p. 

echipe:
R.D.G.

2366 p.
M. Ko-

(51 de concurenți). Pe
1. Polonia 2368 p, 2.
2368 p, 3. România 
Revolver 30 + 30 f : 1.
pcikin (U.R.S.S.) 593 p. 2. 11. 
Hromada (Cehoslovacia)' 590 p, 
3. K. Malek (Polonia) 587 p .. 23. 
M Stan (R) 568 p,... 33. Al. 
Ghered (R) 548 p. (35 de con- 
curenți).

întrecerile continuă.

Campionatele europene
(Urmare din pag. 1)

irgova 
Edda 
Cuba

armă 
f. culcat : 1. 
(Cehoslovacia) 

Baia (România)
Nilser (Cuba) 593

stan- 
Gerta 

594 
593

P.
P.
P-

1767 p.
Armă liberă calibru re- 
f. culcat seniori: 1. W. 
(R.D.G.) 596 p, 2. V. Ko- 
(Cehoslovacia) 595 p, 3.

tare mulțumitoare, sîiuîn- 
dă-se în primele 10 locuri 
ale clasamentului acestei zile:
1. Angelica Fischer (R.F.G.)
415 p.d., 2. Gabrielle Nagel 
(R.D.G.) 430 prti., 3. Margare
ta Bordei (România) 402 p.d., 

(România) 
Schwartze 
6. Margit 
391 p.d.,

(România) 
Kralikova

4. Ildico Jijic
400 p.d., 5. Marion 
(R.D.G.) 392 p.d., 
Bognar (Ungaria)
7. Florica Filip
388 p.d., 8. Eva
(Cehoslovacia) 378 p.d., 9. Ma-* 
ria Louise Bolzer (R.F.G:) 
378 p.d., 10 Agnes Vati (Un
garia) 371 p.d.

După amiază au pus stă- 
pînire pe cele patru piste

MOSCOVA, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Joi o mare stea va părăsi 
firmamentul fotbalului mon
dial. Pe gazonul stadionului 
central dq la Lujniki din ca
pitala Uniunii Sovietice, în a- 
ceastă zi de mai, va apare 
pentru ultima oară între 
dreptunghiul format din ba
rele de lemn cel care le-a 
apărat cu atîta măiestrie, pe 
nume Lev Iașin.

A venit 
Peste 700 000 
fotbalului au 
let de intrare 
dion, pentru 
obișnuit cu Iașin și nu ac
ceptă ca echipa U.R.S S., 
sau Dinamo Moscova, să a- 
pară de aici înainte fără 
acest mare portar. Mulți îl 
întreabă dacă nu va reveni.

Lev Iașin a debutat ca 
internațional în august 1955, 
în meciul cu echipa R.F. a 
Gerfiianiei, pe atunci cam
pioană mondială, cînd for
mația sovietică a învins cu 
scorul de 3—2. De atunci, 
în peste 70 de meciuri in
ternaționale, Iașin a rezistat 
cu succes în fața unor îna
intași de talie mondială ca 
Peie, Garrincha, Vava, Ger
son, Greaves, Albert, 
rin, Mazzola, Rivera, 
larac, frații Walter, 
Uwe Seeler, Eusebio, 
cio, 
alții.

L-am căutat pe cel sărbă
torit pentru a sta de vorbă

ziua retragerii, 
de iubitori ai 

solicitat un bi- 
pe marele sta- 
că lumea s-a

Ham- 
Seku- 
Rahn,

Aman-
Onega, Rocba și mulți 

l

LA LIBEREC

STEAUA - HONVED

3-0 LA VOLEI
PRAGA, 26 (Agerpres). — 

în ziua a doua a turneului de 
volei al armatelor prietene, 
(care se desfășoară la Libe
rec), echipa Steaua București 
a învins cu 3—0 (15—6,
15—13, 15—2) formația Hon- 
ved Budapesta. Intr-un alt 
joc, Dukla Praga, a dispus 
cu 3—0 (15—2, 15—1, 15—4) 
de ȚSKA Septemvrisko Zna- 
me Sofia.

de popice - juniori
participanți la

mascu-
jucătorii
proba individuală 
lină.

lata 
mele

1. I. Dobes (Cehoslovacia) 
854 p.d., 2. W. Endrcs (R.F.G.) 
842, ’ "
842, 
840, 
83G, 
hoslovacia) 818, 7.
(Ungaria) 817, 8. F. Zanger 
(R.D.G.) 813, 9. L. Jochen 
(R.F.G.) 811, 10. S. Gabarav- 
dic (Iugoslavia) 808... 16. A. 
Marcu 773.

întrecerile preliminarii con
tinuă, joi seara urmînd a 
se cunoaște concurenții ca
lificați în turneele finale in
dividuale.

clasamentul după pri- 
două schimburi :

3.
4.
5.
6.

L. Tornyosi (Ungaria) 
II. Schnabel (Austria) 

I. Fodor (România) 
V. Prochadzka (Ce- 

L. Popp

L.

caieitlipsfaop
ECHIPA... VICIOSO

întreaga delegație sportivă a 
Republicii Dominicane care a 
participat la recentele campio
nate de natațte-junlorl ale A- 
merlcil Centrale, desfășurate la 
Havana, 
Vicloso.

u
a purtat numele de 
Intr-adevăr, conducăto-

rul delegației a fost Daniei Vi
closo, secretarul federației do
minicane de natație. antrenoa- 
rea echipei era soția sa. Mar- 
guerlta Vicloso, Iar participant^ 
la întreceri s-au limitat la cel 
patru copil al lor I

Șl SAPPORO Șl MUNCHEN ?
Sportivul elvețian Edy Hubacher se pregătește cu o egală rivnă 

aut pentru Jocurile Olimpice de iarnă rit șl pentru cele de vară din 
1972. Campion național la aruncarea greutății (clasat la ultimele cam
pionate europene pe locul al ------ *“ —’** — *"•”*
eher (care rintărește 110 kg) 
întrecerilor olimpice de bob. 
campion 
f rin ar al

ine pe locul al 10-lea la această probă cu 19,17), Huba-
- .............--) are ambiția să fie prezent șl la startul

. In sezonul trecut el a cîștigat titlul de 
............................. In calitate deal țării sale Ia proba de bob două persoane 

iul Jean Wicky.

HOCHEI — MARATON

dintre se-
profe-

Meciul 
lecționatele 
sioniste de hochei 
ale orașelor New 
York șl Chicago, 
desfășurat în semi
finalele
Stanley", s-a 
cheiat : după 
minute

„Cupei 
in-
101

și 29 se-

cunde de Joe efec
tiv. cînd hocheiftll 
newyorkezl au reu
șit să înscrie pri
mul gol. Eforturile 
depuse de Jucători 
au fost atît de 
mari îneît în pau
zele prelungirilor a 
trebuit să li se ad
ministreze oxigen.

mal 
de

lung 
hochei 

din

H.H. SPRE DEOSEBIRE DE

în Italia a apărut, recent, car
tea ..Selecția si pregătirea spor
tivului" de dr M. Cipolla. In 
cuprinsul ei autorul face cîteva 
observații (de loc măgulitoare) la 
adresa lui Helenlo Herrera.

Autorul susține că participarea 
Italiei la C.M. din 1962 și din 
1967 a fost compromisă de tur
neele făcute în Maroc și, res
pectiv. în America de Sud din 
inițiativa lui H.H. și împotriva ,

Cel 
meci 
profesionist 
toate timpurile s-a 
disputat, insă, în 
anul 1936 între 
Detroit Red Wings 
șl Montreal Maroons 

(1—0) Partida a 
durat 176 minute și 
30 secunde!

ROCCO..

părerii medicilor, a secretariatu
lui federației și a unor condu
cători de cluburi.

„Spre deosebire de Rocco (n r. 
— alt antrenor italian). — scrie 
dr. Cipolla — Herrera nu caută 
să-i înțeleagă pe jucători; el le 
pretinde. în schimb, ca el să-l 
înțeleagă. Pe cel care nu-i de 
acord cu el îl consideră 
și caută să-l înlăture".

dușman

cu el. O misiune dificilă. 
După îndelungi căutări, du
pă un drum de 35 km în 
afara Moscovei, l-am găsit 
pe Iașin miercuri dimineața 
la... sediul redacției ziaru
lui Izvestia, unde a avut loc 
o întîlnire între el • și foștii 
portari de renume ai U.R.S.S.

L-am întrebat pe Iașin 
cum explică apariția unui 
portar de clasă cum a fost 
el ?

— Uniunea Sovietică 
avut întotdeauna
de buturi destoinici, 
tea mea au 
Sanaia, 
deci, de

— Vă 
dacă se

tar îți oferă de fiecare dată 
un conținut nou, 

dar care îți 
viață. Fiecare 

verif i-

jucat
Ivanov. E 
o tradiție, 
rog să-mi 

anunța atît

a 
apărători 

Inain- 
Homici, 

vorba,

spuneți 
de stră-

lecții cu 
uneori aspre, 
folosesc în 
partidă înseamnă o 
care foarte severă a indivi
dului respectiv, 
portar, meritele 
intr-o partidă 
nu-i folosesc, și 
trebuie să ia totul dc la ca
păt. Adică să apere mereu 
bine.

Iată, a venit ziua despăr
țirii. La Moscova au sosit 
pînă la ora convorbirii noas
tre telefonice 10 dintre fot
baliștii ce vor alcătui selec
ționata mondială. E vorba 
de Mazurkiewicz (Uruguay, 
25 de ani, de 65 de ori se-

Pentru un 
dobindite 

anterioară 
întotdeauna

apărătorilor. Scor, 3—1 pen
tru atacanți, prin 
înscrise de Miiller (2) și Du- 
mitrache, respectiv, Meszoly.

Meciul, găzduit de impu
nătorul stadion de la Lujni- 
ki, va începe la ora 19,30 
(18,30 — ora 
și va fi arbitrat' de 
cutul cavaler al 
din U.R..S.S. T.

golurile

Bucureștiului) 
cunos- 

fluierului 
Bahramov, 

ajutat la linie de compatrio- 
Kazakov și K.'ții săi S. 

Kroașvili.

...Urmărind „Cursa Păcii
(Sport owiec-Varșovia)

Fostul campion mondial de box la categoria grea, faimosul 
Joe Louis, a împlinit zilele trecute 57 de ani. Cu acest prilej, 
s-a organizat în saloa.nele restaurantului Cesar Palace din 
Las Vegas un banchet la care au participat aproape 1200 
persoane. Printre acestea se afla și, fostul său adversar, Max 
Schmeling, alături de. care îl puteți vedea pe Joe in preajma 

unei amuzante reconstituiri a unui ring de bor.
Telefoto : A. P.-Agerpres

OAMENI BINE- CRESCUȚI I
Fair-plai-ul îi preocupă din ce 

în ce mai mult pe diriguitorii

MAREA VOGĂ 
A UNEI MINGI MICI

Cu ocazia campio
natelor mondiale de 
tenis de masă de la 
Nagoya, au fost 
date publicității o 
serie de date statis
tice din care rezul
tă că acest sport se 

' situează pe locul doi 
în lume (după fot
bal) sub aspectul 
popularității. La re
centul campionat 
mondial au partici
pat Jucători din 
toate continentele, 
reprezentanți ai 51 
de națiuni, însu- 
mînd 50 milioane de 
jucători legitimați.

seîn Asia, 
menține pe 
în Ierarhia 
rințelor, locul prim 
variind de la base
ball, în Japonia, 
pînă la badminton, 
în Flllplne. In Eu
ropa. se situează pe 
locurile 5—8, iar în 
S.U.A. este puțin 
răspîndit. Federația 
americană, cu cel 
5 000 Jucători legiti
mați, reprezintă pro
centual ntai puțin 
decît Ghana, care 
are 350 de iucători.

el 
locul 2 

prefe-

sportului francez. Ei și-au pro
pus să stimuleze dezvoltarea 
tradiționalei curtoazil franceze și, 
în consecință, au creat o dis
tincție, un fel de diplomă de 
om bine crescut, 
decernat-o, într-o 
naugurală. unul 
Claude-Bouttier), 
(Michel Roquesj,
(Elie Cester) și unui 

(Georges Carnus).

pe care au și 
festivitate 

boxer 
unul 

unul

i-
(Jean 
ciclist 

rugbyst 
fotbalist

CLAY (DIN NOU)
LA TRIBUNĂ

Cassius Clay și-a regăsit pofta 
de discursuri și a luat, recent, 
cuvîntul în fața a aproximativ 
15 000 de studențl la Universi
tatea din Florida. Printre altele, 
Clay a afirmat că va face 
Joe Frazier „un satelit de 
loare" cu ocazia viitoarei 
întîlntri.

din 
cu- 
lor

<
.' a

★
Printre personalitățile mar

cante, venite la meciul lui 
Iașin, se află și reputatul 
antrenor vest-german Hel
muth Schon, pe care l-am 
rugat să ne spună cîteva cu
vinte în legătură cu acest 
eveniment : „Am venit la 
Moscova ca însoțitor al ju
cătorilor mei și ca reprezen
tant al federației de fotbal 
din R.F. a Germaniei. Am 
venit cu multă plăcere, pen
tru că Iașin a fost un ma
re portar, respectat și apre
ciat la noi“.

Ne-am adresat apoi celui 
ce are cinstea să fie antre
norul echipei mondiale, iiu
goslavul Rajko Mitici, ru- 
gîndu-1 să ne spună ceva' 
despre echipa pe care o 
conduce: „Deocamdată, des
pre formație nu vă pot da 
multe amănunte, pentru că 
trebuie să mai sosească cîțiva 
dintre componenții ei. Desi
gur, jucătorii nu se cunosc, 
sau mai bine zis nu-și cu
nosc jocul. Dar acest lucru 
e mai puțin important. Spec
tatorii și telespectatorii (n.n. 
meciul va fi transmis in în
tregime Ia televiziunea ro
mână) vor vedea cu sigu
ranță un meci frumos. Nu 
interesează cine va învinge. 
Ne preocupă reușita acțiunii, 
pentru Iașin și pentru fot
balul mondial".

Romulus BALABAN

Acesta a fost „Leul“ Iașin...
cariera 

apariții ?
dv. de la prilucită 

mele
— Nu. începutul a 

foarte greu. Am avut 
tule dezamăgiri. Nimeni nu 
întrezărea în mine un por
tar de valoare. După prime
le două partide susținute la 
Dinamo Moscova, prin anul 
1950, am fost cotat ca insu
ficient pregătit. Pentru doi 
ani, am trecut în rîsltlul re
zervelor. Am muncit mult 
să revin. Ca să aperi o min
ge la un meci, trebuie să 
respingi o sută la antrena
ment.

— Ați jucat atîția ani fot- 
demon strat 
în special

bal. Ce v-a 
acest sport și 
postul de portar ?

— Este o întrec'ere pe 
nu o poți absolvi fără 
bine pregătit. Postul de

fost 
cles-

care 
a fi 
por-

lecționat în reprezentativa 
țării), Facchetti (Italia, 29 
ani, 56 A), Djorkaeff (Fran
ța, 30 ani, 40 A), Bena (Me
xic, 29 ani, 86 A), Meszoly 
(Ungaria, 30 ani, 61 A),
Schultz (R.F.G., 32 ani, 66 
A), Boncv (Bulgaria;' 24 ani, 
30 A), Jckov (Bulgaria, 27 
ani, .24 A), Miiller (R.F.G., 
25 ani, 29 A), Dumitrache
(România, 23 ani, 22 A).

Miercuri dimineața toți 
acești jucători, împreună cu 
antrenorul Rajko Mitici, au 
vizitat Kremlinul. După-a- 
miaza, au efectuat un antre
nament de 75 minute. 30 de 
minute — pregătire fizică, 
alte 30 — exerciții indivi
duale și în grupuri, cu ba
lonul, după care, un sfert 
de oră, de-a latul terenului, 
înaintașii au jucat contra

în C.M. de baschet

ULTIMELE MINUTE

TELEX
Cea de a șaptea partidă dlntrs 
marii maeștri Larsen (Danemar
ca) șl Uhlmann (R. D. Germană), 
care își dispută, la Las Palmas, 
unul dintre meciurile sferturilor 
de finală ale campionatului mon
dial de șah, s-a întrerupt la mu
tarea a 40-a. In prezent scorul 
este favorabil lui Larsen cu 4—2.

După 9 runde, în turneul inter
național de șah de Ia Baja (Un
garia) conduce maestrul maghiar 
Forintos cu 6*/2 p, urmat de Ba- 
ghirov (U.R.S.S.) șl Csom (Un
garia) — ambii cu cîte 6 puncte) 
Ciocâltea (România) — 5'/i p etc. 
în runda a 9-a, Victor Ciocâitea 
(cu piesele negre) a remizat 
Cobo (Cuba).

cu

de 
e- 
nu 

____ _ _________ . . de 
ia Sapporo. Președintele acestui 
for, Earl Dawson, a arătat că e- 
chlpa Canadei nu va participa la 
nici un turneu pînă cînd Liga in
ternațională nu va reveni asupra 
deciziei luată în 1970, cînd nu i-a 
permis să prezinte la C.M. o for
mație în care să figureze șl cîțiva 
Jucători profesioniști.

Federația amatoare canadiană 
hochei pe gheață a decis ca 
chipa națională a Canadei să 
participe la Jocurile Olimpice

Inotătoarea americană Cathy Cal
houn (în vîrstă de numai 13 ani) 
a obținut un rezultat excelent cu 
prilejul concursului desfășurat în 
bazin de 50 m la Lyndwood, c»ș- 
tigînd proba de 1 500 m liber cu 
17:59,5, timp ce reprezintă 
mai bună performanță t.;c 
a sezonului.

i cea 
mondială

Gimna- 
din Sao 
întrece-

RIO DE JANEIRO, 26 (A- 
gerpres). — în sala 
ziului „Iberapuera" 
Paulo au continuat 
rile campionatului mondial
feminin de baschet. Intr-unui 
din cele mai disputate me
ciuri ale competiției, selec
ționata Franței a învins, la 
capătul unui meci emoțio
nant, echipa Cubei cu scorul 
de 61—60 (31—30). Partida 
s-a menținut echilibrată pînă 
în minutul 34, cînd jucătoa
rele cubaneze au luat un a- 
vans de 7 puncte (41—34) ce 
părea decisiv. în ultimele pa
tru minute, însă, baschetba
listele franceze au avut o re
venire puternică și, datorită 
preciziei în aruncările la coș 
a jucătoarelor Chazilon și 
Guidott.i, au refăcut handica
pul obținînd în final o vic
torie meritată.

în cea de-a doua partidă 
s-au întîlnit selecționatele Co
reei de sud și Japoniei. Epui
zate în urma eforturilor de
puse cu o zi înainte în jocul 
cu Brazilia, baschetbalistele 
japoneze nu au evoluat la va
loarea lor obișnuită și au

pierdut cu 63—73 (36—33).
.In clasament conduce echi

pa U.R.S.S. cu 8 p, urmată 
de Brazilia, Coreea de sud, 
Japonia — 6 p, Cehoslovacia, 
Franța — 5 p și Cuba — 3 p. I

de volei 
s-au în-

internaționale 
de la Modena 
următoarele clasamente: 

masculin : 1. Italia — 4 p; 2. Iu
goslavia — 2 p; 3. Bulgaria — 
0 p; feminin : 1, Bulgaria — 4 p; 
2. Italia — 2 p; 3. Elveția — op.

Turneele 
(juniori) 
cheiat cu

Contlnuîndu-șl turneul în Japo
nia, echipa feminină de volei a 
U.R.S.S. a jucat la Shizuoka cu 
reprezentativa țării gazdă. Volei
balistele sovietice au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (13—9,
8—15, 15—8, 15—6).

Interzonalul de la Ohrid

Surpriză in runda a 13-a
RADZIKOWSKA învinsă de CARFF

BELGRAD, 26 (Agerpres). 
— Turneul interzonal feminin 
de șah de la Ohrid a conti
nuat cu disputarea partide
lor din runda a 13-a. Jucînd 
cu piesele albe, maestra so
vietică Nana Aleksandria a 
învins-o pe Cardoso. Cristina 
Radzikowska, una dintre pre
tendentele la calificare, a su
ferit o surprinzătoare înfrân
gere în partida susținută cu 
șahista americană Carff. Eli- 
sabeta Polihroniade (cu pie
sele negre) a remizat cu Be- 
lamarici. Cu același rezultat

s-au încheiat partidele : Zatu- 
lovskaia — Ivanka, Lazare- 
vici — Vreeken și Konople- 
va — Katia Iovanovici. Ce
lelalte partide, printre care 
Rujița Iovanovici — Gertrude 
Baumstark, s-au întrerupt.

în clasament conduce Alek- 
sandria (U.R.S.S.) cu 10 p, 
urmată de 2. Konopleva 
(U.R.S.S.) — 9 p; 3-4. Za- 
tuiovskaia (U.R.S S.), Radzi
kowska (Polonia) — 8*/j; 5—6. 
Lazarevici (iugțfclavia), Ivan
ka (Ungaria) 8 p... 9. Po
lihroniade 6’/2 p.

^ultimeleștirlp ultimele rezultate siUtimele știri*

NUMEROASE MECIURI INTERNAȚIONALE
ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE DE FOTBAL

Aseară, în competițiile oficiale de fotbal 
s-au desfășurat mai multe meciuri interna
ționale.

CAMPIONATUL EUROPEAN

La Helsinki (în grupa I) :
ȚARA GALILOR 0—1 (0—0).

La Copenhaga (grupa a V-a) 
CA—BELGIA 1—2 (0—0).

La Stockholm (în grupa a 
DIA—AUSTRIA 1—0 (0-0).

FINLANDA—

: DANEMAR-

Vl-a) : SUE-

FINALA 
A

„CUPEI EUROPENE 
TÎRGURILOR*

La Torino, Juventus—Leeds United, me
ciul s-a întrerupt în minutul 51, la s.orul 
de 0—0, din cauza terenului impracticabil 
(ploaie).

IN PRELIMINARIILE TURNEULUI 
OLIMPIC

La Poznan : Polonia—Grecia 7—0 (3 -0), 
Alte amănunte (cronici, clasamente), în 

ziarul de miinc.
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