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CÎND NU EȘTI OBSEDAT 
DE IDEEA DE A TE APĂRA

Simțim datoria de a ne ex
prima regretul că în urma 
deranjamentului liniei tele- 
fonice Tirana—București, 
titarii noștri nu au putut. 

,.vea la îndemină, chiar a doua 
zi după meciul dintre echipa 
■națională a Albaniei și repre
zentativa olimpică a Româ
niei, mozaicul faptelor din 
care s-a închegat spectacu
loasa victorie a băieților noș
tri, calificarea echipei. Evo
luția olimpicilor pe stadionul 
'„Qemal Stafa” — plin pînă la 
refuz, cu peste 25 000 de spec
tatori — senzaționala răstur
nare de scor din repriza se
cundă, ca urmare a unui joc 
complet schimbat față de pri
ma parte a partidei, meritau 
o consemnare imediată.

Mărturisim sincer că la pau
ză. atunci cînd olimpicii noștri 
intrau la cabină, cu handica
pul golului înscris de Pano, 
eram sceptici în privința ca
lificării lor, deși ne număram 
printre susținătorii declarați 
ai acestei echipe tinere și ta
lentate, pe care o considerăm 
drept eșalon secund al echi
pei naționale. Șl nu pentru 
că în primele 45 de minute 
jucătorii noștri și-ar fi pier
dut în focul disputei calită
țile individuale (tehnicitatea, 
în primul rind), net superi
oare adversarilor (chiar dacă 
aceștia constituiau echipa na
țională), ci pentru că, tac
tic, refuzau să se exprime la 
nivelul valorii lor.

Nimeni dintre noi, cei pre
zenți la Tirana, nu-și făcea
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fiecare serie au par- 
apoi, la turneul final 
locurile I—IV. Con- 
așteptările, atît flo-

Iordănescu, revelația meciurilor de calificare cu repr«-, 
tentativa Albaniei,' tn luptă cu nu mai puțin da, 

4 adversari

iluzia că echipa Albaniei nu 
va încerca din prima repriză 
restabilirea egalității în jocul 
celor două manșe (aveau de 
recuperat golul de Ia Bucu-

Paul SLÂVESCU
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Internaționalele de tir ale României

0 COMPETIȚIE INEDITĂ

Șl DE MARE IMPORTANTA
declară prof. G. BARANI,

secretarul general al federației de specialitate

Avalanșa de competiții din 
ultimul timp, de pe continent, 
va culmina cu cea de aXIV-a 
ediție a campionatelor inter
naționale ale României (la 
probele cu glonț) și Marele 
Premiu Carpați (talere arun
cate din șanț și din turn), 
programate pe poligonul Tu
nari, între 6 și 9 iunie. Sem
nificația acestor întreceri este 
de la sine înțeleasă dacă ne 
gîndim că ele se află la 11 
săptămini distanță de euro
penele de la Suhl (R. D. Ger
mană). Despre aceste două 
evenimente importante ale 
trăgătorilor continentali, am 
purtat o discuție cu secreta
rul general al federației noas
tre de specialitate, prof, Ga- 
vrilă Barani.

continent, vor mai fi prezenți 
și țintași vestiți din S.U.A., 
Cuba și chiar oaspeți din Au
stralia. Federația română a 
făcut toate preparativele pen
tru ca întrecerile să benefi
cieze de un cadru optim de 
organizare. Afluența de par- 
ticipanți se explică și prin 
aceea că internaționalele de 
la Tunari constituie cel mai 
important și ultimul test pen
tru majoritatea trăgătorilor 
înaintea europenelor de la

C. COMARNISCHI
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TURNEUL PRIETENIEI

Avem sală 
n-avem gală

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Astăzl părăsesc Craiova echl- 

pele de volei, masculină și femi
nină, ale clubului Universitatea 
din localitate, care au fost invi
tate la Vraca (Bulgaria) la un 
turneu internațional organizat de 
clubul local ,,Botev“ cu prilej al 
împlinirii a 150 de ani de la naș
terea poetului revoluționar bul
gar Hristo Botev.

Sîmbătă șî duminică, eaiaciștii 
și canoiștil noștri fruntași, vor 
participa la un nou concurs nau
tic internațional: Regata Sofia, 
întrecerea, care va avea loc pe 
lacul Paneearevo, cuprinde cele 
7 probe olimpice. Printre repre
zentanții padelei și pagael noas
tre care au plecat, ieri, la Sofia: 
Ivan Patzaichin, Serghei 
liov, Costel Coșnlță, Vasile

cova- 
si-

miooenco, Victoria Dumitru, Ma
rla Nlchiforov. Antrenor Nicolae 
Navasart.

Ieri, o reprezentativă masculină 
a canotajului românesc a plecat 
în R.F. a Germ «aiei pentru a 
participa la întrecerile din cadrul 
Regatei Mannheim. Concursul se 
desfășoară sîmbătă și duminică, 
și la el și-au anunțat participa
rea numeroase echipaje din dife
rite țări. Lotul nostru, care va 
lua parte la această mare între
cere, cuprinde următorii schlfiști: 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura, 
Gheorghe Gheorghiu, Emeric 
Tușa, Dumitru Grumuzescu, Uîe 
Oanță, Gheorghe Moldoveanu, 
Dumitru Ivanov. Gh. Fritz, Ren- 
hold Batschi, Vasile Dumitru. 
Antrenor : Dumitru Popa.

Astăzi, pe velodrom

PRIMA ZI A CONCURSULUI
INTERNAȚIONAL „CUPA F.R.C

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
se vor desfășura pe ' ’ 
Dinamo întrecerile din 
primei 
pentru

După cum am anunțat, la a- 
ceastă competiție participă și o 
selecționată de juniori din Bul
garia. Formația oaspete, alcătuită 
din tineri pistarzi din diferita 
centre cicliste, are următoarea 
componență : Emil Spasov (Var
na), Rumen Mihailov (Plovdiv),
Ștefan Sterbanov (Kazanlîc), Pa
vel Gospodinov (Stara Zagora),
Veselin Starcev (Stara Zagora),
Jecu Dimitrov (Stara Zagora),
Kiril Racev (Burgaz) șl Anton 
Bacalov (Burgaz).

velodromul 
cadrul 

reuniuni internaționale 
,Cupa F.R.C.".
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„Acești tineri — ne-a spus an
trenorul Iile Mediurov — fac 
parte din cadrele pe care le creș
tem in vederea schimbului de 
miine in ciclismul nostru de 
plstft”.

Susținea cineva, 
prea mult temei, 
scrimă lipseso spectatorii 
pentru că sînt foarte puțini 
cei care cunosc regulile du
elurilor albe. E ca și cum 
am avea — dar nu avem I 
— motive să credem că 
toți cel (mulți) din tribu
nele jocului cu balonul ro
tund sînt cunoscători desă- 
vîrșiți ai celor 17 articole 
(cu sutele lor de interpre
tări) din regulamentul fot
balului.

Mult mai aproape de 
adevăr este constatarea că 
organizatorii galelor de 
scrimă (sau ai turneelor că
rora nimănui nu i-a trecut 
prin imaginație să le zică 
gale, adică reuniuni deose
bite, nu de toată ziua, cum 
era cazul acum, în prezen
ța atîtor somități mondiale), 
organizatorii, deci, nu s-au 
omenit să asigure un cadru 
spectacular demn, atrăgă
tor, care să îmboldească 
publicul spre sala Floreas- 
ca, să îndemne pașii oricui 
(chiar și ai necunoscătorilor 
de reguli) spre frumusețea 
asalturilor imaculate. Ele
mentele de decor (cu tot 
formalismul lor util) lipsesc 
aci. Fosta hală de iarnă a 
atleților a primit un nume 
și o placardă la intrare, 
de atîta vreme,dorită: sala 
de scrimă (în exclusivitate). 
In schimb, splendida între
cere a echipelor de sabie 
nu a putut fi dotată cu pa
nouri de rezultate. De ce ? 
In schimb (și aceasta nu e 
numai o chestiune de spec
tacol), echipele României nu 
mai sînt dotate nici cu ecu
soane naționale, nici cu tra
diționalele brasarde trico
lore. De ce 7 (vib)

împărțite tn două serii de 
cite patru echipe, reprezenta
tivele care și-au disputat, joi, 
întrecerile la floretă mascu
lin și sabie, s-au întîlnit mai 
întîi în cadrul seriei (fiecare 
cu fiecare). Primele două cla
sate în 
ticipat, 
pentru 
firmînd 
retiștii cît și sabrerii din pri
mele noastre reprezentative 
s-au numărat printre partici- 
panții la acest turneu, alături 
de formațiile Uniunii Sovie
tice, R. D. Germane și Polo-

niei (la floretă), ale Uniunii 
Sovietice, Poloniei și Unga
riei (la sabie).

Sabrerii noștri au întîlnit 
în cadrul seriei lor echipa 
Bulgariei, pe care au între-, 
cut-o cu 9—7 (Budahazi 3 v, 
Bădescu 2v, Vintilă 2v, Iri- 
miciuc 2v), apoi cvartetul 
cubanez de care au dispus cu 
9—5 (Bădescu 3v, Irimjpiuc 
3v, Budahazi 2v, Vintilă Iv), 
iar, în final, reprezentativa 
U.R.S.S., în fața căreia au 
cedat cu 3—9 (Irimiciuc 3v).

în cealaltă serie, echipa se
cundă a României a făcut un

Tradiționalul salut înainte de asalt între Eduardo Jon (Cuba) 
și Iuliu Falb (România)

Foto i M. THEO

C.E. DE POPICE JUNIORI

— Concursurile de tir 
de la noi se bucură de 
o frumoasă tradiție. Cele 
care vor 
acum au 
ristic care 
bească de 
internaționale de la Tu
nari 1

fi organizate 
ceva caractc- 
să Ie deose- 
precedentele

Partea de inedit 
faptul că actualele 
sînt rezervate nu- 

individuale,

— Da. 
constă în 
competiții 
mai probelor
conform Jocurilor Olimpice, 
cu toate probele înscrise pen
tru Miinchen șl europenele 
de la Suhl. Fiecare țară va 
putea fi reprezentantă numai 
de trei țintași la o probă.

fost lan- 
invi tații, 
întreză-

— Știm că au 
sate numeroase 
Ce participare 
riți ?

i
— Ne așteptăm la un nu

măr record de concurenți, 
vreo 300, din care 40 de ro
mâni. Pe lîngă trăgători re- 
numiți din multe țări de pe

Azi, de la ora 10, la Dinamo:

Finala maeștrilor gimnaști
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Gheorghe Păunescu, antrenîndu-se la 
sărituri...

Astăzi, sala Di
namo 
prima 
petiție 
anului 
tică 
campionatul 
țional 
chipele masculine. 
După Incertitudini 
în ce privește lo
cul de desfășurare 
și ora de start, 
s-a găsit această 
soluție care pare 
să satisfacă toa
te exigențele.

Aparatele de
concurs au fost 
aduse ieri la prînz 
de la sala 23 Au
gust la Dinamo, 
iar în cursul după 
amiezii echipele 
participante șl-au 
continuat antrena
mentele chiar tn 
locul unde vor e- 
volua astăzi dimi
neață.

noutăți de la echi-

găzduiește 
mare com- 

lnternă a 
la gimnas- 

sportivă i 
na- 

pentru e-

GALAȚI 27 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Joi au continuat întrece
rile preliminare ale probelor 
individuale cu evoluțiile ul
timilor trei sportivi din fie
care țară.

în cursul dimineții și-au 
disputat întîietatea fetele, 
antrenorii trimițînd! pe arenă, 
cele mai bune jucătoare. Cu 
toate acestea rezultatul în
registrat în prima zi a cali
ficărilor de sportiva vest-

germană Angelica Ficher 
(415) nu a putut fi depășit.

în aceste confruntări apri
ge în care competitoarele au 
avut de înfruntat pe lîngă o 
arenă care le-a solicitat la 
maximum și un adversar de 
neînduplecat — căldura su
focantă — româncele au 
avut o comportare meritorie. 
Ele au muncit mult, îndeo
sebi la izolate, unde adesea 
le-au rămas în lăcașul popi
celor figuri dificile. Cinci din

cele șase reprezentante ale 
țării noastre au obținut drep
tul de a participa la turneul 
final.

Clasament : 1. Angelica Fi
cher (R.F.G.) 415 p.d., 2. Hei- 
drun Pudewill (R.D.G.) 404 
p.d., 3. Gabriele Nagel (R.D.G.) 
403 p.d., 4. Vasilica Pințea

foarte bun meci cu sabrerii 
polonezi, terminînd la egali
tate! 8—8, oaspeții avînd însă 
tuș-averaj mai bun. Obțînînd 
o victorie în cadrul seriei 
(9—4, cu R. D. Germană), 
sabrerii din echipa secundă 
au tras pentru locurile 5—6 
cu echipa Cubei, pe care au 
întrecut-o cu 9—7.

Floretiștii din echipa noas
tră secundă f-au imitat pe 
sabreri, cedînd la limită i
7— 8 (după ce au condus cu 
4—2 și 5—3) In fața forma
ției Poloniei, care, In meciul 
următor a fost pe punctul de 
a învinge redutabilul „4“ so
vietic (pe care l-a condus cu
8— 5). După cum se vede, tur
neul pe echipe al floretiștilor

fost foarte disputat și nua

Traian IOANIȚESCU
Sebastian BONIFACIU

Tiberiu STĂM A

(Continuare în pag. a 4-a] (Continuare în pag. a 4-a)

APROAPE 40 DE DAZE SPORTIVE
LA DISPOZIȚIA ȘCOLILOR.

ÎN DIVIZIA FEMININĂ A DE HANDBAL

Ieri s-a disputat etapa a 
KXIII-a din campionatul re
publican de handbal feminin, 
divizia A. ;MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONFECȚIA 14—5 (6—3). Pe 
un teren alunecos (In repriza 
I a plouat puternic), gazdele au 
dominat clari și au obținut o 
victorie categorică în fata bucu- 
reștencelor. Principalele rea
lizatoare : Sos (6) și Cordoș (6)
— Mureșul, respectiv Serediuc 
(3). Au conduc corect I. Dobre 
(Brașov) și Gh. Mateescu (Or. 
Gh. Gh.-Dej). (A. Szabo — co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 7—4 (5—4) ! Pe o ploaie 
torențială, jucătoarele brașo- 
vence au obținut o victorie pe 
deplin meritată, datorită jocu
lui bun practicat mai ales în 
apărare. Campioanele s-au 
prezentat departe de valoarea 
lor șl, în plus, au ratat două 
lovituri de la 7 m prin Met- 
zenrath și Neghină ! Cele 
mai multe goluri : Oancea (4)
— Rulmentul șl Szekely — Po
pa (2) — Universitatea. Cuplul 
bucureștean P. Țîrcu — T. Cu- 
relea a arbitrat foarte bine. 
(P. Dumitrescu — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — I.E.F.S. 
3—6 (2—6). Desfășurată pe 
ploaie, partida a fost deosebit 
de disputată, mai ales în prima 
repriză,, cînd studentele, exce-

lent dirijate de Băicoianu___ _____ Și 
cu Irina Climovski în zi foarte 
bună, au luat un avantaj de 
patru goluri care avea să se 
dovedească decisiv. Cele mai 
eficiente jucătoare : Băicoianu 
(4) — I.E.F.S., respectiv Șerban 
(2). Au arbitrat bine ploiește- 
nii V. Proorocu — O. Velicu 
(î. Vieru — coresp.).

VOINȚA ODORHEI - UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
8—9 (3—4). Meci dîrz, presărat 
cu numeroase faulturi, care au 
dus la dictarea a 5 lovituri 
de la 7 m (2 pentru gazde și 
3 pentru oaspete). Bucureșten- 
cele au avut în permanență ini
țiativa. Publicul a avut o ati
tudine nesportivă, iar unul din
tre arbitri a fost lovit cu o 
piatră în cap la sfirșitul par
tidei. Principalele realizatoare : 
Mikloș (4) — Voința, Tair (5) 
și Dobîrceanu (3) — Universi
tatea. Au condus satisfăcător 
buzolenii C. Căpățînă și T. Ene 
(A. Pialoga — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — C.S.M. SIBIU 9-8 
(6—5). Derby-ul codașelor a 
revenit, la mare luptă, gazde
lor care au înscris golul vic
toriei în ultimele secunde ! 
Principalele marcatoare : Ciș- 
maș și Fratz cite 4 — Construc
torul. respectiv Trandafir (6). 
Au arbitrat foarte bine, bucu- 
reștenii P. Cîrligeanu și C. 
Burcă (P. Arcan — coresp.).

Ultimele 
pe indică o luptă strînsă între 
Dinamo și Steaua pentru 
titlul de campioană. Antreno
rii Mircea Bădulescu șl Gheor
ghe , Condovici au alcătuit o 
primă echipă dinamovistă foar
te puternică (Păunescu, Grecu, 
Coșariu, Petrescu, Oprescu, 
Tohăneanu), cu care speră să 
repete rezultatul de acum un 
an. De cealaltă parte, Costa- 
che Gheorghiu aliniază și el o 
garnitură în care Petre Mi- 
haluc pare să dețină o formă 
remarcabilă, șl se spera că el 
va fi bine secondat de colegii 
săi, în primul rînd de Mircea 
Gheorghiu și Nicolae Achim. 
Se așteaptă de asemenea cu in
teres evoluția echipei Liceului 
4 din Timișoara, în care figu
rează tineri de real talent.

După cum am mal anunțat, 
finala campionatului național 
pe echipe programează numai 
exerciții liber alese.

*
Sîmbătă, de la ora 17, tot în 

sala Dinamo din Capitală se va 
desfășura întîlnirea internațio- 
nată dintre selecționatele de 
juniori ale României și Bulga
riei (cu exerciții liber-alese).

CUM SÎNT, ÎNSĂ, FOLOSITE?

trecut — după cum 
știe
Dinamo a lansat așa 
acțiune a

Anul 
bine se 
reștean 
numita 
deschise1*.  Care porți și des
chise cui ? Evident, porțile 
stadionului și deschise elevi
lor, în special acelora de la 
școlile lipsite de baze spor
tive. A fost — acțiunea a- 
mintită — un adevărat în
ceput de campanie, acesteia 
urmîndu-i altele și altele, ini
țiate de consiliile de educație 
fizică și sport ale sectoarelor, 
cu sprijinul cluburilor și a- 
sociațiilor, proprietari de te
renuri.

Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport a întocmit — pentru 
început — lista a 40 de baze

clubul bucu-

„Porților

LOTUL DE BOX PENTRU MADRID
EVOLUEAZĂ IN CAPITALA

Luni, la ora 17, la uzina Se
mănătoarea din Capitală, va 
avea loc un antrenament pu
blic al echipei naționale, care 
se pregătește pentru Madrid. 
Selecționabilii vor susține me-

ciuri (fără decizie) cu o serie 
de pugiliști printre care no
tăm : Șt. Boboc, V. Ivan, C. 
Hoduț, Gh. Bădoi, I. Hodoșan, 
Gh. Chivăr, A. Iancu, D. le- 
linca.

• în interesul dezvoltării sportului de masă - pe alocuri • Doar 
pentru competiții prevăzute in calendarul 

colo ® Deloc - în multe
sectorului - pe ici, 
cazuri

pe

anumite zile și în 
ore din săptămînă,

puse, în 
anumite 
la dispoziția școlilor. înarmați 
cu această listă, cu carnetul 
de notițe și cu... o mare doză 
de optimism, am pornit în 
cele patru puncte cardinale 
ale Bucureștiului.

PREZENȚA ZILNICĂ A 
ELEVILOR LA OLIMPIA

Discutăm cu profesorul Va
lentin Duță, vicepreședinte al

Consiliului de educație fizică 
și sport al sectorului 4 : „Ba
zele sportive pe care le-am 
pus la dispoziția școlilor, 
după un program pe care a- 
cestea il cunosc, sint folosite 
de dimineață pînă seara. Cel 
mai frecventat este comple
xul Olimpia'*.

In săptămînă 18—25 mai, 
dînd curs îndemnului vice
președintelui („în oricare zi 
sînt prezenți elevi însoțiți de 
profesori. AȘa că n-am să vă 
indic în care dimineață să 
vă duceți pe «Olimpia». Pro
gramul

Din raidul nostru, se desprind 
concluzii:

Este necesară, în primul rînd,

alcătui ți-vi-1 dv“),

cîteva

. ____  ___  alcă
tuirea unei noi programări a folosirii te
renurilor de către școlile din Capitală. 
C.M.E.F.S, trebuie, însă, să se consulte în 
prealabil cu conducerile școlilor, cu profe
sorii de educație fizică, pentru a afla zi
lele și orele cele mai convenabile și pen
tru a atrage atenția că elevii nu pot merge 
neînsoțiți pe bazele afectate lor.

•■> Conducerile sectoarelor de educație 
fizică și sport să aibă, la rîndu-ie, o evi
dență exactă a școlilor cărora le-au fost 
repartizate terenuri pentru accesul elevi
lor, dar mai ales să caute și să găsească 
motivele pentru care, la un moment dat,

cum 
pre-

ne-am prezentat — ca și 
ne aștepta condica de 
zență — timp de trei zile, pe 
frumosul complex din șoseaua 
Mihai Bravu. Luni, împreună 
cu profesoara Maria Vig, e- 
rau prezenți, încă de la ora 
8, elevii Liceului 39. Pe pista 
de atletism, în groapa de să
rituri, în sectorul de arun
cări, aveau loc întrecerile pri
lejuite de pentatlonul atletic 
școlar ; toate trei terenurile 
de fotbal erau ocupate de

Ion GAVRILESCU
(Sontinuare în pag. a 3-a)

refuză să se folosească deunii profesori 
această înlesnire.

©» In legătură cu orele de educație fi
zică despre care se afirmă că nu se pot 
efectua pe terenurile din vecinătatea șco
lilor, se impune următoarea observație : 
în funcție de colaborarea cu conducerile 
școlilor, de înțelegerea dintre profesori, 
de recomandările pedagogiei, orele de 
educație fizică să tie programate de așa 
manieră încît să existe timpul necesar de
plasării la teren. In felul acesta ar dispă
rea motivația că s-ar perturba programul 
de curs al zilei respective.

«h Orele de colectiv sportiv se pot des
fășura, după opinia generală, pe terenu
rile planificate pentru școala respectivă.
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ÎNCEPIND DE AZI, LA CONSTANȚA

sportul
NE-AM CALIFICAT

DAR GREUL DE

PENTRU „EUROPENE1*

Afirmarea lui Radu 
conescu tn baschetul ro
mânesc a fost bruscă, ea 
puțind fi comparată cu a- 
pariția tfiiei stele care se 
ivește pe neașteptate și 
strălucește puternic, eclip- 
sîndu-și suratele. Talent 
excepțional, bun tehnician, 
sclipitor în conducerea 
coechiperilor, autorul unor 
pase memorabile, luptător 
pînă la epuizare pentru 
culorile formației în care 
joacă, Radu Diaconescu a 
fost de la începutul evo
luției sale o mare speran
ță a baschetului, un ele
ment capabil să ridice va
loarea tehnică a unei echi
pe, fie ea chiar și cea re- 
prezentantivă. Calităților 
sale native Radu Diaco
nescu le-a adăugat pe cele 
datorate acumulărilor re
zultate printr-o muncă in
tensă, dusă cu pasiune și 
chiar cu privațiuni de la 
unele satisfacții cotidiene.

Exploziv în joc, dar u- 
neori și în atitudine, Radu 
Diaconescu și-a impus o 
autodisciplinare, absolut 
necesară, care în momen
tul de față îl face un spor
tiv de mare valoare, de 
mare utilitate pentru e- 
chipa națională a țării 
noastre. Întotdeauna lucid, 
calm în aparență, el arată 
o puternică forță morală.

goslavia. In prim* Intllnlre, 
desfășurata la Vîrseț, clujencelc 
au Intllnlt formația locală Vlk 
(fruntașa diviziei secunde), tn 
fața căreia au cedat la Urnită : 
70—71 (Z3—37). In continuare,
A.S. Armata a jucat cu ocupanta 
locului HI a primei divizii — 
Vozdovac Belgrad — de care a 
fost Învinsă cu 59—73 (27__32)
și cu 82—90 (37—50). De men
ționat că in echipa belgrădeană 
au evoluat cunoscutele Interna
tionale SeUmovlcl, Kalenld, 
loanovicl șl Krstld.

• Loturile naționale de juniori 
șl junioare tșl vor începe la 
jumătatea lunii pregătirile în 
vederea Importantelor competiții 
la care vor participa tn acest 
an șl anume : campionatul bal
canic de Junioare (23—25 Iulie 
la Satu Mare), Cupa Prietenia 
la juniori (20—30 august la Pi
tești), campionatul balcanic de 
juniori (4—8 august la Izmir).

• Clubul sportiv Olimpia 
București a lansat lnvltaține di
vizionarelor feminine A pentru

tal ruginesc în rafturile maga
zinului orădean, devenind ne
vandabile. întreprinderea ară
deană ne răspunde, printre 
altele : „Cupele în cauză sint 
din tablă cromată, apoi argin
tată și sint executate de către 
noi tn urmă cu 12—13 ani. Oxi- 
darea lor. deci, este explicabilă, 
intrucit după un timp 
gat metalul argintat se 
ză dacă din cînd in 
este șters. Menținerea 
gală a acestor cupe tn 
nul din Oradea o considerăm 
ca lipsă de spirit comercial, 
mai ales că unitatea noastră 
produce mai puține cupe decit 
este necesar". în continuare, se 
menționează în scrisoare că a- 
cele cupe care s-au oxidat se 
pot trimite înapoi la fabrică 
unde li se va da un aspect co
respunzător. „Nu avem pre
tenția că produsele noastre 

sînt perfecte ; ne preocupă și 
pe noi problema perfecționării 
argintării. Dorim, se spune 

mai departe in adresa între
prinderii. să producem o gamă 
variată de cupe sportive, nu 
numai din metal, ci și din 
mase plastice, care pe lingă 
faptul că au un aspect atrăgă
tor sînt și mai accesibile ca 
preț”. (T. R.)

privește preferințele profeso
rilor. Nu știm Insă la prefe
rințele dascălilor căror școli 
se referă Interlocutorul nos
tru. Pentru că este cazul să 
precizăm : la Consiliul muni
cipal de educație fizică șl 
sport, în lista cu cele 40 de 
baze puse la dispoziția șco
lilor, terenul Autobuzul nici 
nu figurează. De unde se des
prinde concluzia, că, de fapt, 
programul de care ne vorbea 
președintele nu există...

Stadionul Constructorul, în 
schimb, este în evidența mu
nicipiului și a sectorului. Aici, 
luni (de la 7—19) și sîmbătă 
(de la 7—14) ar urma să fie 
prezenți elevii școlilor gene
rale nr. 111, 112, 120 șl acela 
ai liceelor nr. 18, 19 și 20. 
Dar una-1 pe hîrtie și alta 
pe... Constructorul. Nici urmă 
de elev n-am văzut pe tere
nul din șoseaua Olteniței în 
zilele de 10, 11 și 12 mal. 
Discutînd cu profesorii, ama- 
flat că planificarea despre 
care aminteam la început a 
existat, dar pentru anul tre
cut (ne-a confirmat lucrul a- 
cesta șl tovarășul Egon Horn, 
de la C.M.E.F.S. București : 
„Tabelul cu planificarea zile
lor șl orelor de acces ale șco
lilor pe terenurile din Capi
tală, pe care văd că îl răs
foi ți, este întocmit anul tre
cut. Pentru 1971 nu am alcă
tuit o nouă planificare"). Din- 
tr-odată, va să cică, total 

ABIA ÎNCEPE

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

INDIVIDUALE DE
Amatorii atleticii grele din 

Constanta vor avea prilejul 
timp de trei zile, să asiste Ia 
cea mai importantă competiție 
internă de lupte libere a anu
lui — finalele campionatelor 
naționale ale seniorilor. La 
această a XVIII-a ediție ’a 
întrecerilor s-a înscris un nu
măr record de participant! — 
325 ceea ce atestă popularita
tea . ' ' / ..
tara. Pe lingă o serie de tineri 
talentați. care s-au remarcat 
în etapele precedente ale com
petiției. vor fi prezenți în ora
șul de pe litoral și cei mai 
buni concurenti. component! al 
lotului național șl olimpic.

luptelor libere in toată

__ _ practic, prima calt- 
dintre celd trei canditate 

șl Tara Galilor erau 
%

a ENE HODOȘAN

REUNIUNII DE AZICAPUL DE AFIȘ AL

în

PRINTRE
CULOARE

partene- 
Propria 

au com- 
Toni (de

Inițiativa 
bucureșteni 
o • pusesem 
cîtevâ zile
prompt și iată 
seară chiar 
prima gală de box mai im
portantă după încheierea cam-

A

organizatorilor 
pe care abia 

discuție acum 
se manifestă 

că pentru astă 
este anunțală

• în condiții bune de con
curs, dar într-un deplin ano
nimat, se desfășoară pe sta
dionul Republicii, campionatul 
pe echipe al Capitalei. Deși 
deschis pentru oricare atlet 
fruntaș, în special pentru cei 
care _ participă la întrecerile 
diviziei A, startul diferitelor 
probe n-a fost totuși atit de 
populat pe cum se aștepta.

Cele mai bune performanțe 
ale reuniunii de miercuri au 
fost realizate de doi atleți, 
concurînd HC, adică de Car
men Ionescu (Steaua) 52,20 m 
la diso și juniorul II M. Zară 
(S.S.A.) 1,94 m ]a înălțime.

Iată, șl cîteva performanței 
barbați : 100 m i T, Iordache 
(Con.) 11,0 (HC. V. Paul 10,7)ț 
400 m i E. Busuioc (C.S.S.) 
50,9 ț 110 mg i Gh. loniță 
(A.S.M.B.) 15,5 (HC. Fl. Gri- 
gore 15,0), triplu l D. Roșu 
(C.S.S.) 14,13, greutate i Gh. 
Lixandru (Const.) 13,48 (HC. 
V. Pop 14,55), suliță i I Mu- 
reșan (S.S.A.) 52.04 (HC. C 
Constantinescu 62,54) ; femei : 
100 m : G. Popa (C.S.S.) 12,4 i 
400 m i S. C* * 
(Viit.) 
(Prog.) 
coresp.)

• In __ ... _
stadionul Republicii, va 
loc un i...r... ___
verificare și selecție 
completarea echipelor

S.
57,8.
37,74.

Cîmpiilungeanu 
disc i V. Brad 
(C. Mureșanu —

ziua de 2 iunie, pe 
. ------ L -J avea

important concurs de 
> pentru 

---- .----- • repre
zentative de seniori și senioa
re.

• ba Kfiln a început întîl- 
nirea dintre reprezentativele 
Kfiln-Leverkusen și o selecțio
nată divizionară română. Cî
teva rezultate i 100 m : 1.
Szabo (R) 10,7, 2. Schumann
(K-L) 10,7 1 400 m: 1 C. Stan 
(R) 48,0, 2. Reich (K-L) 49,1, 3. 
Gedeon (R) 49,4 ț 1 500 mi 1 
Gorgen (K-E) 3 :55,9, 2. Di- 
nescu (R) 3 :56.9, 3 Negară
(R) 3:58,3; 110 m g : I. Schu
mann (K-L) 14,7, 3. Glava (R) 
15,7, 4. Hidi (R) 16,4; 4x100 m: 
1. sel. română 41,7 | greutate: 
1. Iordan (R) 16,63 — record 
de juniori, 2. Suha (R) 15,10 ț 
FETE i 100 m : 1. Monoranu
(R) 12,1, 2. Keller (K-L) 12,2, 4 
Cubleșan (R) 12,5 i 400 m : I. 
Sălăgean (R) 57.3, 2. Adrian 
(K-L) 58,4, 3. Iordache (R)
58,4 t 4x100 m : 1. Kfiln-Eever- 
kusen 47,9, 2. sel. română 47,9| 
înălțime: 1. Meyfrath (K-L) 
1.73, 2. Comșa (R) 1,70, 3 Vu- 
lescu (R) 1,65 ; greutate : I. 
Cioltan (R) 15,62, 2. Palzkill
(K-L) 15,39, 3. Loghin (R) 15,20

SORIN SUDITU (OLIMPIA)

VICTORIOS ÎN
BRAȘOV, 27 (prin țelefon). 

Eiapa a doua — și ultima 
din cadrul „Cupei U.G.S.R." 
s-a desfășurat pe ruta Brașov 
— Rîșnov — Bran — Funda
ta — Bran — Brașov — Po
iana. Deși au fost întreprinse 
diferite acțiuni, un grup com
pact pătrunde în Brașov la 
înapoiere și atacă serpenti
nele spre Poiana. Cu 6 km 
înainte de sosire, tînărul 
Teodor Drăgan se desprinde 
de pluton și, pSrseverînd în- 
tr-nn splendid efort, cîștigă 
etapa detașat, fiind crono
metrat pe 97 km cu timpul 
2h 38:38. I a 1:32 sosesc Su- 
ciu și V. Murineanu, iar la

VELIȘTII GRECI Șl BULGARI

ÎNVINGĂTORI ÎN
MAMAIA, 27 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru, 
N. ENACHE). — După șase 
zile de întreceri pe Iacul Siut- 
ghiol, joi a luat sfîrșit „Cupa 
C.N.U." la yachting, compe
tiție internațională la care 
au participat veliști din Bul
garia, Grecia, Cehoslovacia, 
Turcia și România. întrece
rile, bine organizate de 
C.N.U. București și comisia 
de specialitate din Constanța, 
au revenit concurentilor greci 
ți bulgari. Dintre români, e 
comportare bună au avut 
concurenții de la C.N.U.

Iată clasamentul general: 
CLASA „FINN" — 1. I. 11a-

LIBERE (seniori)
Printre aceștia se află con- 
stânțeanul I. Vangheliei, cîști- 
gătorul medaliei de aur la re
centele campionate internațio
nale ale Bulgariei bucurește- 
nii P. Coman. I. Arapii. St. 
Stîngu. brăileanul V. Iorga și 
alții care în această primăvară 
au avut o comportare bună în 
marile concursuri de peste 
hotare.

întrecerile se vor desfășura 
în sala sporturilor pe 3 
tele și vor fi conduse de 
mai buni arbitri, șefi de 
tea fiind „internaționalii" 
Popescu, L. Bandi și Gh. Mar.

sal- 
cei

sal- 
CI.

pionatelor naționale. Com- 
pensînd1 nerealizarea proiecta
tului turneu în Italia, clubul 
Dinamo organizează astăzi, 
începînd de la ora 19, în sala 
proprie din șos Ștefan cel 
Mare, o reuniune interesantă 
la care a invitat ca 
ră clubul Metalul, 
echipă, dinamoviștii 
pletat-o cu Mircea 
la Steaua) și cu Ion Mageri 
(de la Rapid).

Programul cuprinde cîleva 
întîJniri de bună valoare: 
Adrian Moraru — Iulian Lun- 
gu, Ion Mageri — Gheorghe 
Popa, Paul Dobrescu — Va- 
leriu Prodan, Gheorghe Ene 
— Ion Hodoșan, Marin Con
stantinescu — Petre Cîmpea- 
nu. în celelalte meciuri : Ște
fan Boboc — Gheorghe Cris- 
tea. Teodor Chirilă — Rădu- 
canu Ivanciu. Mircea Toni — 
Milică Ene, Eugen Gorea — 
Gheorghe Ilie, Marin Ursit — 
Gheorghe Bădllă, Nicolae En- 
ciu — Nicolae Nicolae.

Reuniunea va fi inaugurată 
de patru meciuri de juniori : 
Mihai Ghiță — Nicolae Di
nu, Ionel Gogonea — Petre 
Paiu, Sandu Anghel — Ion 
Copil, Ion Grigore (Rapid) — 
Nicolae Ionescu.

le adresăm felicitări, mal 
seamă că performanta lor a 
obținută într-un moment

MIINE, PRIMUL RALIU AL PIONIERILOR

Șl ȘCOLARILOR BUCUREȘTENI

pionierilor și șco- 
în acest sens cea 
confirmare Tată 

mai mici automo-

în 
pe 
U- 
va 
de

Sport al epocii noastre, au
tomobilismul exercită o atrac
ție deosebită asupra celor 
mici. Succesul cercurilor de 
carting ale 
larilor sînt 

'mai bună 
însă că cei 
biliști pășesc mai departe și 
abordează o nouă formă com- 
petițlonală : raliul. Inițiativa 
aparține Palatului Pionierilor 
din București unde s-au con
struit primele mașini de cui se 
pentru copii (eu capacitate 
cilindrică de 2—300 cmc.) și 
care organizează pentru ele 
și primul raliu. El se va dis
puta mîine dimineață 
București, prelungindu-se 
șoseaua Olteniței pînă la 
zina Danubiana. Startul se 
da la ora 10 din fața sălii 
teatru a Palatului Pionierilor, 
urmîndu-se în continuare tra
seul : Bd. dr. Petru Grozea, 
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej, P-ța
N. Bălccscit, Hotel Interconti- 
nental-București, Bd. 1848. 
P-ța Unirii, Splaiul Indepen
denței, Calea Văcărești, Șos. 
Olfeniței, Uzina Danubiana. 
La întorcere se va folosi a- 
ceeași rută.

Menționăm că startul în ra
liu va fi precedat de o de
monstrație de carting (ora

„CUPA U.G.S.R?*
1135 S. Suditu, Șt. Sucim, Fr. 
Gera etc. Pe echipe, etapa a 
fost cîștigată de Metalul 
Plopenl.

Clasamentul general: 1. S. 
Suditu (Olimpia) 6h 25:41, 2. 
Fr. Gera (Met. Plopeni) ace
lași timp, 3. T. Drăgan (Vo
ința Buc.) 6 h 25:53, 4. Cr. 
Tudoran (Steaua) 6h 25:59, 
5. A. Suciu (Cibo Brașov) 6h 
26:37, 6. Șt. Suciu 
Brașov) 
Steaua, 
Brașov, 
limpia 
reșul Tg. Mureș.

C, CRUIA-corespondent

(Cibo 
6h 26:50. Pe echipe: 
Metalul-Plopeni, Cibo- 
Voința București, O- 

București, C. S. Mu-

T.2. 
3. P.
28,7

„CUPA C.N.U."
glpavlis (Grecia) 19,7 p, 
Vatistas (Grecia) 27,4 p, 
Gramatikov (Bulgaria) 
p, 4. F. Vassos (Grecia) 39,7 
p, 5. N. Opreanu (C.N.U.) 53,7 
p, 6. D. Mifiailovici (C.N.U.) 
55,70 p. CLASA „F.D.*  (Olan
dezul zburător): 1. N. Ale
xandrov — K. Țvelan (Bul
garia) 6 p, 2. E. Gressianu — 
F. Panaitesca (C.N.U.) 14 p, 
3. J. Chibuzar — J. Tyra (Ce
hoslovacia) 20,1 p, 4. N. Au
lică — D. Nicolescu (Electri
ca Constanța) 32.7 p, 5. N. 
I.eonte — N. Constantinescu 
(Electrica Constanța) 50 p, 6. 
M. Dunittriu — N. Iliescu 
(C.N.U.) 31,3 p.

După un an de așteptare în
cordată, de pregătiri Intense șl 
diferite teste Internaționale, re
prezentativa masculină de bas
chet a României a Izbutit să-și 
realizeze țelul propus, respectiv 
calificarea pentru campionatul 
european care se va desfășura 
în luna septembrie a acestui an 
in R.F. a Germaniei, la Essen. 
Sarcina nu a fost ușoai.ă Dim
potrivă, dacâ ne gindlm că la 
Katowice baschetballștil noștri 
au avut de_ Înfruntat redutabila 
echipă 
locuri 
ediții 
cea a 
acum, 
acestei 
tri, însă, sub îndrumarea antre
norului Dan Nlculescu (care a 
primit un sprijl-i substanțial din 
partea rredlculul lotului 
Tudor Mlnescu, el însuși 
Jucător ș: antrenor), ajunși

a Poloniei, clasată pe 
fruntașe la ultimele oatru 
ale „europenelor", și pe 
Ungariei, nelipsită, pînă 
diîi turneele finale ale 
competiții. Sportivii noș-

Mihai Albu a fost unul dintre 
la turneul de

formă bună m perioada propice, 
au trecut cu succes obstacolele 
și șl-au cucerit dreptul de a 
lua parte la marea Întrecere de 
la Essen. Un succes pentru care 

cu 
fost 

de

de 
de 

din 
ale

9,30) în incinta Palatului Pio
nierilor.
RALIUL CLUJULUI, UN RALIU 

DE NOAPTE
Mîine seară se va da star

tul în al 5-lea și ultimul ra
liu județean care contează 
drept criteriu de calificare 
pentru Raliul României, în 
cadrul căruia se vor decerna 
titlurile de campioni.

„Raliul Clujului", deschis 
în egală măsură consacraților 
și începătorilor, se va disputa 
în majoritate pe timp 
noapte. Traseul lung 
844 km cuprinde cîteva 
cele mai dificile trecători 
Carpaților din nordul țării 
(Tihuța, Prislop, Guti etc.) 
și promite să fie deosebit de 
selectiv. Pînă ieri își anun
țaseră participarea (alături 
de cele 10 echipaje clujene) 
cîteva echipe din București 
și Brașov, organizatorii aș- 
teptînd confirmări de la Iași 
și Sibiu.

LA ORIZONT... NISIPURILE 
DE AUR

Sezonul internațional va în
cepe curînd și pentru auto- 
mobiliștii noștri. Fără să fie 
prea încărcat (cuprinde doar 
trei participări) el este aștep
tat cu nerăbdare și cu legi
timă dorință de afirmare. 
Prima competiție la care vor 
lua startul și piloții noștri 
este raliul „Nisipurile de 
aur", organizat de Auto-clu- 
bul bulgar în zilele de 12— 
13 iunie. Se preconizează par
ticiparea cu două formații : 
echipa reprezentativă (A.C.R.) 
șl o echipă a U. A. Pitești.

APROAPE 40 DE BAZE SPORTIVE
(Vrmare din pag. II

echipe ; cele două tere- 
de handbal, două de bas- 
și două de volei, găzdu- 
pe elevii amatori de

șase 
nuri 
chet 
igu 
practicarea acestor sporturi. 
Numai terenurile de tenis (și 
ele stropite și măturate) nu 
intraseră, încă. în stăpînlrea 
elevilor. Marți, pe același sta
dion, am făcut cunoștință cu 
un grup numeros de elevi al 
Liceului Matei Basarab.

Este cazul să amintim — 
mai înainte de a relata des
pre vizita Ia alte baze spor
tive — înțelegerea deplină de 
care a dat dovadă conduce
rea clubului Olimpia (preșe
dinte Victor Vardela), dar mai 
ales șeful bazei, Ion Coman, 
care sînt prezenți permanent 
printre oaspeții lor pentru a 
se Interesa dacă terenurile 
sînt bune și cum sînt folo
site.

Iată-ne Ia alte baze, de astă 
dată din sectorul 3 al Capi
talei. In prealabil, îl solici
tăm. pentru o scurtă discu
ție, pe George Zdrinca. pre
ședinte al C.E.F.S. :

— Am dori, tovarășe pre
ședinte, să aflăm părerea dv. 
în legătură cu modul în care 
conducerile școlilor înțeleg, 
sau nu înțeleg, să profite de 
înlesnirea de a folosi bazele 
•sportive în scopul atragerii 
pe stadioane a unui număr 
cit mai mare de elevi. 

mare dificultate al baschetului 
românesc.

Primul pas spre calificare a 
fost făcut chiar în compania 
formației țării gazdă care, în 
afara valorii propriu-zise, se 
prezenta șl cu avantajul incon
testabil al terenului propriu. 
După o dispută de o rară dir- 
zenle, ecnipa României a cedat 
la numai două puncte (după 
prelungiri), diferență care conta 
cît o. . victorie, deoarece în 
continuare pentru calificare, era 
suficient un succes asupra Un
gariei (Indiferent de scor). A 
doua zl, spurilvll noștri au spul
berat speranțele selecționatei 
maghare demonstrînd, In gene
ral, o pregătire tehnică, tactică, 
fizică șl morală la înălțimea mi
siunii ce o «vesti. Prin victoria 
la 16 puncte, reprezentativa Ro
mâniei era.
fi cată
(Danemarca

cei mai, buni jucători români 
la Kgtowice.

mult prea modeste pentru a 
emite pretenții), rezultatul me
ciului Polonla-Ungaria fiind de. 
cisiv doar pentru una dintre a- 
ceste echipe.

Desigur, este Interesant de știut 
aportul individual al Jucătorilor. 
Din capul locului trebuie să 
spunem insă, că principala con
tribuție la atingerea țelului a 
avut-o Întreaga ECHIPA care s-a 
comportat cs un colectiv bine 
închegat,' strfns unit șl avînd 
convingerea că nici un efort nu 
este prea mic pentru obținerea 
calificării. I> vom evidenția, to
tuși, pe Albu șl Diaconescu 
(primul, deși nu a înscris de- 
cît un coș, a fost excelent în 
nrimele 20 d" minute ale par
tidei cu Polonia, iar în Jocul 
cu Ungaria a pupetat decisiv — 
28 de puncte — șl și-a condus 
cu măiestrie coechipierii spre 
victorie ; al doilea a fost lucid. 
Incisiv, a Interceptat splendid șl 
a dat pase hotăritoare), Popa 
(foarte bun la recuperări, com
bativ pînă la epuizare șl un 
permanent pericol pentru coșul 
advers) Oczelak, Tarău, Geor
gescu și Cîmneanu (au avut 
de făcut față unor „giganți" re
dutabili) și Dragomlrescu (o 
reală surpriză tn Întreceri In
ternaționale decisive). Ceilalți

RĂSPUNSURI LA CRITICA ZIARULUI
• Vom îndruma atent secția de rugby (Tr. Severin) • Măsuri 
pentru impulsionarea activității baschetbalistice școlare (Craiova)

• Cupe sportive — numai de bună calitate (Oradea)

fost discutate într-o

Din răspunsurile parvenite 
la criticile publicate în ziarul 
nostru, spicuim următoarele :

La articolul intitulat „Cri
tici întemlate la Metalul Tr. 
Severin", conducerea asocia
ției sportive din orașul dună
rean ne confirmă cele publi- 
tate de ziar. Observațiile cri
tice au 
adunare a asociației și s-au 
luat măsuri pentru remedierea 
stărilor de fapte necorespun
zătoare. „Echipa noastră de 
rugby, se arată în scrisoare, 
a fost criticată pe bună drep
tate pentru anumite acte de 
indisciplină și comportare sla
bă în “
compusă în mare parte 
sportivi care nu au 
comun cu 
tră, n-a 
așa cum 
măsuri ca 
lecționațl, 
tre tinerii
val sl din școala profesiona
lă”.

campionat. Formația, 
din 

nu au nimic 
întreprinderea noas- 
putut fi îndrumată 
trebuie. S-au luat 
rugbyștii să fie se- 
pe cit posibil, diri- 
de Ia șantierul na-

— Programul vă este, pro
babil, cunoscut. Să-l recapi
tulez, totuși, foarte pe scurt : 
luni șl miercuri, pe terenul 
Luxcr, au acces școlile ge
nerale nr. 47, 78 și Liceul nr. 
29; Școala generală nr. 67 
poate veni cu elevii, pentru 
orele de educație fizică, pen
tru acelea de colectiv sportiv, 
pentru antrenamente, în zi
lele de luni și joi, de la orele 
8 la 13.

— Această planificare este 
cunoscută de conducerile șco
lilor ?
- — Da. Este cunoscută și, 
mai ales, respectată. Noi am 
discutat cu profesorii tuturor 
școlilor, rugîndu-i să nu-1 tri
mită pe elevi singuri. Pro
prietarii bazelor vor să aibă 
garanția că acești miel spor
tivi sînt supravegheațl. Aceas
ta întrucît — mai ales la în
ceputul acțiunii — s-au con
statat unele deteriorări ale in
stalațiilor.

Joi. 27 mai, pe terenul 
F.R.B. (program pentru elevi 
de la 8—11) îl vedem pe 
Constantin Trocan, profesor la 
școala generală nr. 58. Era 
cînd lîngă voleibaliști, cînd 
lîngă handbaliști, oferindu-le 
sfaturi și indicații tehnice 
prețioase. 11 lăsăm să con
ducă exercițiile și discutăm 
cu Andrei Enedi, secretarul 
asociației sportive Filatura ro
mânească de bumbac. Iată ce 
ne spune i 

(Chlvulescu, Ruhring șl Pîrșu) 
au fost folosiți mai puțin, dar 
cînd au fost Introduși In teren 
au dovedit că îșl merită locul 
In lotul național. Din păcate. 
Savu, care manifestase o formă 
sportivă remarcabilă în parti
dele de verificare cu cehoslova
cia, Spania șl Albania, nu a 
putut fi utilizat, deoarece nu se 
refăcuse după accidentul suferit 
In ajunul plecării la Katowloe.

Desigur (și considerăm acest 
lucru de extremă importanță), 
în realizarea calificării nu poate 
fi omis faptul că a contat șl 
rodajul acumulat în sulta de în- 
Jîlniri internaționale la care au 
luat parte baschetballștil noștri, 
ele constituind verificări severe 
șt determinînd totodată căllrea 
și omogenizarea lor, a echipei

Pînă la Essen mal sînt circa 14 
săplămîni deci c perioadă sufi
cient de mare pentru ca membrii 
lotului român să se refacă după 
efortul depus ptnă acum șl să 
se pregătească. In continuare, în 
așa fel îneît la marea întrecere 
continentală să obțină o perfor
mantă superioară, așa cum la 
dă dreptul talentul lor șl condl 
țllle de pregătire ce le au la dis
poziție. Pentru a se clasa tn pri
ma lumătate a clasamentului ce
lor 12 finaliste, el vor trebui 
Insă să muncească fără preget, 
să elimine unele deficiențe ma
nifestate șl la turneul de la 
Katowice. Ne referim, de pildă, 
la întărirea capacității de efort 
a jucătorilor înalțl. încă fragili 
la acest capitol, motiv pentru 
care randamentul lor scale vi
zibil în reprizele secunde. Apoi, 
socotim că este necesară ridica
rea mediei de talie prin promo
varea în lot șl a altor Jucători 
înalțl. deoarece tn această pri
vință' reprezentativa română se 
află evident sub nivelul frunta
șelor baschetului european, în 
cîuda progresului înregistrat In 
ultimii anî. De asemenea, este 
indicat să se studieze mal pro
fund finalurile, să se analizeze 
cauzele care produc tn repetate 
rînduri înfrîngeri la limită (chiar 
tn situații favorabile) șl să se 
găsească soluții pentru evitarea 
unor insuccese nemeritate față 
de evoluția din întregul med. în 
sfîrșit, credem că o doză mal 
mare de încredere acordată ele
mentelor tlrere ar contribui la 
încurajarea acestora șl la deter
minarea unul randament sporit 
în lotul național.

Nu credem că am epuizat în 
aceste rînduri toate problemele 
legate de turneul de calificare. 
In schimb sperăm că cele amin
tite. ca șl altele, vor intra In 
atenția conducerii tehnice a re
prezentativi. în așa fel Incit la 
Essen baschetballștil noștri să 
albă o comportare bună șl să 
se înapoieze cu fruntea sus, așa 
cum au făcut după recentul 
turneu de la Katowice. Șl mal 
ales, nu trebuie uitat că' la 
Essen misiunea va fl mult mal 
dificilă. Ded greul începe abia 
de ‘acum înainte.

D. STANCULESCU

TURNEUL INTERNAȚIONAL I.C.H.F. INAUGUREAZĂ SEZONUL ESTIVAL
’• Cel mal Important eveni

ment care va fl găzduit în luna 
iunie de terenurile de 1__ 1_:
din țara noastră va fl turneul 
internațional organizat de divi
zionara A I.C.H.F., în zilele de 

sala Floreasca. 
lua parte for- 
Ostrava, Lodz 

București șl

baschet

11, 12 șt 13, în 
La Întreceri vor 
mațiile Banlk 
Polonia, Dlnamo ______
bineînțeles, cea a asociației or
ganizatoare. Peste hotare, punctul 
forte al programului Interna
țional va fi turneul armatelor
prietene, programat între 14—21 
Iunie tn Ungaria.

Pe plan Intern, vom remarca 
„zonele" campionatului de cali
ficare pentru divizia școlară |1 
de juniori. (17—21 Iunie)

• BaschetbatlștU de Ia Uni
versitatea Timișoara au plecat 
în Polonia pentru a participa 
timp de cîteva zile la un tur
neu tn orașele Katowice, Lodz 
șl Varșovia.

• Echipa feminină A.S. Armata 
Cluj a întreprins de curfnd un 
turneu de trei meciuri în Iu-

de bună calitate (Oradea)

Comisia Județeană de bas
chet Dolj ne răspunde la cri
tica apărută în ziarul nostru : 
„S-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea activității de in
struire a baschetbaliștilor in 
școli, cu precădere la Școala 
sportivă și la Liceul N. Băl- 
cescu din Craiova”. Ca urmare 
a unor inițiative luate de co
misia Județeană mai aflăm că 
in afara concursurilor prevă
zute în 
nai. se 
amicale 
cale șl 
pentru elevii din școlile gene
rale care au teren de baschet. 
De asemenea, se prevede mă
rirea numărului Jucătorilor le
gitimați. montarea — cu aju
torul organelor competente — 
a unor panouri în curțile șco
lilor etc.

calendarul competitl- 
vor organiza Întreceri 
pentru formațiile lo- 

concursuri speciale

★
în articolul „Prin magazi

nele cu articole de sport din 
Oradea”, printre alți furnizori 
de materiale sportive, era cri
ticată șl Întreprinderea „Ară
deană" ale cărei cupe de me-

— Am acceptat cu multă 
bucurie propunerea de a oferi 
baza noastră sportivă, pentru 
antrenamente și destindere, e- 
levilor școlilor din vecinătate. 
Un membru din conducerea 
asociației se află permanent 
la teren, îndrumindu-i. De 
cîtva timp, mai exact decind 
s-au terminat lucrările, le pu
nem ja dispoziție și vestiare
le, precum șl instalațiile de 
duș cu apă caldă. Cînd ne-am 
convins că elevii vin Însoțiți 
de profesori, orice urmă de 
reținere ne-a fost risipită.

AUTOBUZUL NU ESTE.. 
PLIN

Firește, avem în vedere te
renurile Autobuzul. în afara 
elevilor școlii profesionale a 
uzinei cu același nume, alți 
copii nu am văzut jucînd fot
bal sau aruneînd mingea la 
coș. „Deși le-am comunicat 
din timp programul de acces 
pe stadion, profesorii preferă, 
chiar în aceste zile călduroa
se, să efectueze orele de co
lectiv sportiv, antrenamentele 
cu echipele angrenate în cam
pionatul școlar, în curțile 
foarte mici și în sălile, în ma
joritate improprii, ale școli
lor" — ne spune tovarășul 
Gh. Dumitru, președintele sec
torului 5 al C.E.F.S.

Poate că tovarășul preșe
dinte are dreptate în ceea ce

> RADU DIACONESCU
r S-a născut la 28 

noiembrie 1944, în 
București; are 1,86 
m înălțime și 72 Kg 1 
a început să prac
tice baschetul de 
performanță, ca Ju
nior, la Steaua ; la 
Dinamo Joacă din 
anul 1967 ; a făcut 
de șase ori parte 
din echipa campi
oană națională (de 
trei ori la Dlnamo 
și de trei ori 
Steaua); a 
component 
prezentatlvel 
nlori care a 
campionatul 
nlc în anii

la 
fost 

al re
de ju- 
cîșllgat 
balca- 

__  ... ___ 1964 șl 
1965 ; a susținut 102 
meciuri în cadrul 
echipei naționale de 
seniori ; este ingi
ner electronist.

Maestru al spor
tului.

fndelun- 
patinea- 
cind nu 
tndelun- 
magazi-
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pe care o imprimă și co
legilor săi, chiar și tn me
ciurile si momentele deci
sive, așa cum s-a petrecut 
săptămîna trecută, cu pri
lejul turneului de califi
care pentru campionatul 
european. Aici, mai precis 
în partidele „cheie" cu se
lecționatele Poloniei și Un
gariei, reprezentantul țării 
noastre a făcut din plin 
dovada maturității sale 
sportive, a demonstrat că 
știe să se pregătească și 
să lupte pentru culorile 
României, pentru o per
formanță care să ridice 
prestigiul baschetului nos
tru. De altfel, comportarea 
lui a atras unanime apre
cieri din partea specialiș
tilor prezenți, fiind răs
plătit cu o cupă și desem
nat — de comisia tehnică 
— drept cel mai bun ju
cător român.

Prin evoluția lui din ul
tima vreme, in special, Ra
du Diaconescu a îndrep
tățit speranțele puse in el 
și ne-a dat încredere că 
va fi și in viitor un pilon 
al echipei naționale, un 
sportiv capabil să contri
buie la ascensiunea atit de 
așteptată a baschetului 
nostru, să ajungă printre 
cei mai buni jucători din 
Europa.

turneul ce-1 va organiza tn luna 
septembrie pe terenurile sta
dionului propriu. Dat fiind că 
respectiva competiție va consti
tui o bună verificare a baschet
balistelor Înaintea Începerii edi
ției 1971—1972 a campionatului 
național, este de așteptat ca 
cele 10 divizionare si dea curs 
invitației.

OFICIUL DE TURISM
BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ

TABERE SPORTIVE
Preocupat de diversificarea 

continuă a serviciilor pe care 
le oferă, Oficiul de turism al 
municipiului București a intro
dus tn programele sale pen
tru actualul sezon estival o 
serie de drumeții tn circuit, 
efectuate sub conducerea unor 
ghizi cu multă experiență, îr» 
masivele Bucegi, Ciucaș, Fă
găraș, Retezat, Ceahlău,

Totodată, acest oficiu va 
organiza la cererea cluburilor 
sportive sau a federațiilor de 
specialitate, tabere sportive la 
cabanele din munții mențio
nați mai sus asigurînd trans
portul, masa ți cazarea.

Informații și înscrieri la se
diile oficiului (Calea Victoriei 
nr. 100 și B-dul Republicii 
nr. 68).

Timp de trei zile, stadionul din 
Tulcea a găzduit o interesantă 
competiție de oină, finala pe 'ară 
a echipelor aparțlnlnd școlilor 
de mecanici agricoli. Au partici
pat cinci formații, câștigătoare de 
zonă. Titlul a revenit formntiei 
din Roman, neînvinsă în turneul 
final. Iată clasamentul : 1. Școa
la profesională Roman (antrenor 
prof. R. Antoniu), 2. Școala pro
fesională Tulcea (prof. D. Călin), 
3. Școala profesională Nușfalău 
dud Sălaj) (prof. Em. Schlel). 4. 
Școala profesională Alud, 6. sc ta
la profesională Jlmbolia. (I. TUR- 
ȘIE-coresp.).

este răsturnat. Să urmărești, 
în 1971, prezența sportivilor 
elevi, pe terenuri planificate 
în 1970. pentru accesul lor, 
este destul de riscant. Noro
cul nostru (nu-1 putem numi 
altfel) a fost că multe dintre 
școli au continuat să se o- 
rienteze după planificarea al 
cărei termen a expirat 1

„ANTRENAMENTE, DA — 
ORELE DE EDUCAȚIE FI

ZICĂ, NU I”'

Dorind să aflăm cît mai 
multe păreri, dintre cele mai 
autorizate, în legătură cu-fa
cilitatea acordată elevilor în 
ceea ce privești accesul pe 
terenurile din Capitală, ne-am 
adresat cîtorva cadre didacti
ce ; prof. Amelia Eremla — 
directoarea Școlii generale nr. 
62 : „Terenul F.R.B., foarte a- 
propiat de școală, este exce
lent pentru practicarea spor
tului de către elevii noștri. Și 
nu se poate spune că nu ex
ploatăm o asemenea posibi
litate. Am găsit deplină înțe
legere la conducerea asocia
ției sportive"; prof. Carolina 
Cîrligeanu: „Absolut de a- 
cord cu ceea ce spunea tov. 
directoare. Folosim terenul ce 
ne-a fost pus la dispoziție nu
mai pentru antrenamente și 
competiții organizate de sec
tor. Orele de educație fizică 
nu le putem face acolo. Ne-ar 
răpi mult timp deplasarea" ; 
prof. Marla Vig — Liceul 
nr. 39 : „Facem antrenamen
te, chiar și ore de colectiv 
sportiv, pe Olimpia. Nu însă 
și orele de educate fizică",

✓

z
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După victoria „olimpicilor" la Tirana
(Urmare din pag. 1)

rești). Ceea ce s-a și întîm- 
plat, jucătorii din Shqiperia 
atacînd vehement din primul 
minut, în special prin Pano 
și Zhega — două vîrfuri da 
lance înfipte în linia de fun
dași — printr-o derutarltă șl 
rapidă mișcare în preajma 
careului nostru, prin curse 
repetate pe extreme și urmate 
de baloane aruncate înalt, 
spre buturile lui Coman, spre 
a fi valorificate prin lovituri 
de cap (jucătorii albanezi 
posedă o detentă remarcabilă, 
nu însă în aceeași măsură și 
tehnica necesară). Deși se cu
noșteau intențiile echipei Al
baniei, jucătorii noștri fiind 
avizați din timp, ei n-au reu
șit în prima repriză să-și 
■tempereze adversarii printr-o 
organizare riguroasă a jocu
lui. Marcajul se făcea cu a- 
proximație, lejer, Dumitru — 
neacomodat cu coechipierii — 
nu-și găsea locul și vrînd să 
fie omniprezent, îl scăpa de 
sub supraveghere pe Pano, 
„creierul" echipei adverse. 
Tătaru acționa undeva, între 
atac și linia de mijloc, Co- 
dreanu și Pantea susțineau 
linia de mijloc care nu lega 
jocul și astfel Iordănescu ră
măsese izolat între Berlsha 
și Câni, jucători cu un gaba
rit impresionant care-l „con
trolau" cu duritate. în ase
menea condiții, naționala Al
baniei a condus ostilitățile, 
din prima repriză, avînd mul
te faze de poartă, pericolul 
real venind, însă, din partea 
greșelilor individuale ale ju
cătorilor noștri, și nu din pre
cizia și finețea execuțiilor 
tehnice ale atacanților ad- 
verși. Chiar șl golul Iul Pano 
— care a „căzut*  in plin*

Suhl. Sperăm că șl reprezen
tanții României vor fi la înăl
țime.

— în timpul interna
ționalelor, se pare că vor 
mal avea loc și alte eve
nimente in această lume 
a tirului.

Intr-adevăr, în același 
interval se va desfășura la 
București și o ședință a co
mitetului medical al U.I.T., 
la care va fi prezent și dl. 
Kurt Hasler (Elveția) preșe
dintele Uniunii internaționale 
de tir. Pe ordinea de zi sînt 
înscrise printre altele proble
ma dopingului și a măsurilor 
antidoping, astfel ca pînă la 
Miinchen totul să fie clari
ficat. De asemenea, vom mai 
discuta și unele aspecte legate 
de organizarea pe scară mon
dială a unei sesiuni științi
fice — cu caracter medical, 
psihologic și pedagogic — cu 
ocazia campionatelor lumii 
de talere de la Bologna (Ita
lia) din toamnă.

„REFLECTOR" ASUPRA DIVIZIEI B

DE CE RETROGRADEAZĂ FLACĂRA MORENI?

UN JUBILEU CARE NU VA MAI AVEA LOC... FINALA ȘCOLILOR SPORTIVE
din invațumlntul profesional și tehnic

Cea mal veche echipă de 
.B", Flacăra Morenl, da 84 
de ani prezentă, fără Între
rupere, pa cea de a doua 
scenă a fotbalului românesc, 
se pregătește să părăsească 
divizia secundă.

Jubileul, care ar fi trebuit 
să se desfășoare peste un 
— sărbătorind un sfert 
veac in divizia secundă — 
va mal avea ioc...

Ce s-a intimplat, oare, 
Morenl 7

an 
da 
au

la

Să dăm cuvintul persona
jelor principala I G. Herold, 
unul dintre oamenii aflați la 
„cîrma" secției de fotbal a- 
proape de la promovarea ei : 
„Retrogradăm pentru că ple
carea unei întregi serii de 
jucători — Constantin la Pe
trolul, I. !Toma la Politehnica 
Galați, Albină la Rm. Sărat, 
fTurcu la Brăila și alții — 
ne-a slăbit echipa, iar noii 
jucători pe care i-am adus 
nu au corespuns. Nici antre
norul Iosif Lengheriu n-a fost 
bun, în plus, federația ne-a 
suspendat terenul — neînte
meiat, datorită unui raport 
tendențios al arbitrului bă
căuan Macovei — pe timp de 
trei etape, tocmai atunci cind 
echipa se pusese pe picioarel 
A fost o grea lovitură pen
tru noi".

Iată care este opinia iul 
C. Bunea, președintele aso
ciației sportive, în funcție de 
la 1 iulie 1970 i „Motivele sînt 
multiple t formarea unui lot 
foarte mare de jucători din
tre care majoritatea n-au co
respuns, schimbarea — nu
mai intr-un an de zile (!) — 
a patru antrenori (n.n. Bluj-

autoturisme-

Contribuțiile
Alături de celelalte sisteme 

și lozul în plic își aduce din 
plin contribuția la sporirea 
— zi de zi — a 
lor cîștigate la Loto-Prono- 
sport.

Astăzi, vă tăcem cunoștin
ță cu jucătorul Matei Ionel 
din Brăila, qîștlgătorul unui 
autoturism FIAT 850 obținut 
la seriile speciale LOZ ÎN 
PLIC. 

— De curlnd, v-ați În
torc da la Suhl unde se

dominare a echipei gazdă — 
s-a datorat greșelii de plasa
ment a lui Dumitru și Ol- 
teanu, care i-au lăsat, astfel, 
culoar de șut.

In repriza secundă am a- 
vut impresia, chiar din pri
mele minate, că pe teren a. 
intrat o altă echipă olimpică 
a României : lucidă, omo
genă, proaspătă, egală ca va
loare tehnică cu suma indi
vidualităților ce o compun. 
Cu alte cuvinte, net superi
oară adversarilor care n-au 
putut miza decît pe viteză 
și joc atletic, calități care, 
însă, în repriza secundă s-au 
estompat pe fondul unei obo
seli tot mai evidente cu scur
gerea timpului.

Circulația mingii avea a- 
cum jaloane precise in acțiu
nile echipei noastre,, continua 
mișcare a jucătorilor a mic
șorat distanțele între compar
timente (subliniem aci rolul 
de prim ordin al lui Dumi
tru) atacanții fiind, de aceas
tă dată, bine susținuți de că
tre mijlocași și adeseori chiar 
de fundași. întreaga echipă își 
orientase jocul pe ofensivă, și 
adversarul, surprins, a cedat 
inițiativa, 
excelentă 
element 
susținerea jocului ofensiv — 
olimpicii români au sărit pes
te „etapa" contraatacurilor 
(foarte firave in prima re
priză) și au atacat pe un 
front larg, cu rapide schim
bări de locuri și direcții, fo
losind cu inventivitate cînd 
calitățile individuale ale ur»r 
certe personalități (Dumitru, 
Iordănescu, Tătaru), cînd com
binații surprinzătoare, Ia care 
contribuiau eficient Cheran, 
Popovlci, Vigu, șl — mal a- 
Im — Oodreanu, care neobosit 

Beneficiind de o 
condiție fizică — 

primordial pentru

dea, Bengheriu, Stânilă, Dra
gomir), cele trei etape de ri
dicare a dreptului de organi
zare a meciurilor pe teren 
propriu, dezinteresul din ce 
în ce mai accentuat al publi
cului susținător și altele'.

Petre Dragomir, fostul ju
cător al Petrolului, devenit de 
numai 5 luni antrenor la Fla
căra i „Au fost făcute foarte 
multe greșeli organizatortce, 
cea mai mare fiind acordarea 
dezlegării unui număr de 7— 
8 jucători buni, și aducerea 
a altor 20 de slabă valoare, 
la care s-a renunțat după 
cîteva luni. Dar, nimeni nu 
se putea înțelege cu conduce
rea asociației, alcătuită din 
oameni cu opinii diferite, care 
n-au format niciodată un „în
treg'’.

0. Bucuroiu, financiarul a- 
sociației, de 17 ani la Flacă
ra i „îmi pare rău că retro
gradăm I Am schimbat prea 
mulți antrenori. Dacă n-ar fi 
plecat Blujdea.„"

★
Rezultatul acestor „lupte" 

interne și „căutări“ pentru o 
supraviețuire de ultim mo
ment se vede, cu ușurință, 
in clasament i ultimul loc, de
tașat, în serie; din 26 de par
tide jucate, numai UNA cîș- 
tigată, 7 nule și 18 pierdute. 
Golaveraj: 17—58! Meciul vi
zionat de noi (Flacăra — 
A.S.A. Tg. Mureș) a fost pe
nibil. Rezultatul (0—4) ar fi 
putut fi și mai mare, fără... 
zîmbetul Îngăduitor al jucă
torilor mureșeni. La acest 
meci, am asistat la următorul 
și elocventul schimb de re
plici. i

lozului in plic
Ne-am oprit asupra cîștl- 

gătorului din Brăila deoarece, 
el, își datorează marele suc
ces participării neîntrerupte 
la sistemul preferat, sistem 
care — în final — l-a adus 
satisfacția mult dorită.

Rubrică redactată de 
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VLAD

și dublat mai bine în 
a doua a jocului, 01- 
și Vlad rămînînd pe 
echipa noastră a reu-

a alergat miercuri la Tirana 
ca în vremurile lui de glorie. 
Fără a neglija măsurile de 
apărare (linia de fundași s-a 
grupat 
partea 
teanu 
poziții) 
șit o senzațională răsturnare 
de scor, calificarea dorită. 
Golurile lui Tătaru n-au fă
cut decît să reflecte realita
tea reprizei secunde, care a 
aparținut jucătorilor noștri. 
Și n-a lipsit mult ca scorul 
să ia proporții, dar bara (min. 
64) și arbitrul Fl Azhari Ma
homed — care a condus mult 
sub cota competenței și im
parțialității unui meci inter
național oficial — s-au opus 
golului.

Loro Borici, antrenorul e- 
echipei naționale a Albaniei, 
ne-a spus după meci că o a- 
semenea răsturnare de scor 
nu poate intra în socotelile

DRAGOMIR i „Săraru, 
călzește-te, intri in locul 
Harapu".

HEROLD i „Nu, mai bine 
iese Frății ă" (!) I

DRAGOMIR i „Bine, intră 
în locul lui Frățilă, tot aia 
e“ (II).

Pare destul de limpede. Să 
mal ascultăm, totuși, două 
opinii. I

i jucător i „Acest 
omul care „mă- 
antrenorii și ju- 
nu-i convin. Sin

IN. TOMA 
Herold este 
nincă' toți 
cătorii care
gurul om cu bune intenții de 
aici este Bunea, păcat că e 
singur".

I
I

Declarațiile reproduse de 
noi nu mai au, credem, ne
voie de comentarii. Cititorii 
pot trage concluziile și sin
guri.

I
IDumitru GRAUR

P.S. După cum sîntem in
formați, acum cîteva zile, 
Flacăra Moreni a renunțat la 
serviciile antrenorului P. Dra
gomir. De pregătirea echipei 
— pînă la sosirea lui Blujdea, 
după cum ni se spune — se 
ocupă profesorul de educație 
fizică Q. Cotei, dar care, fiind 
încadrat cu o normă întreagă 
în învățămînt, nu poate însoți 
echipa în deplasări.

...De antrenor, par a lăsa 
de înțeles tovarășii din con
ducerea asociației, nici nu 
ar mai fi nevoie în momen
tul de față.„

I
I
I

J

Internaționalele de tir ale României
J
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unui antrenor, dar ea poate 
interveni, oricînd, într-o par
tidă de fotbal.

Valentin Stănescu, evident 
mulțumit, n-a uitat însă eta
pele tranzitorii ale acestei ca
lificări : „In ciuda unor ca
rențe de pregătire a lotului 
olimpic, a pesimismului u- 
nora față de acești cădeți, 
am realizat calificarea, nu a- 
lergînd cu limba scoasă după 
un meci nul, ci jucîndu-ne 
pînă la capăt șansele de vic
torie. După părerea mea, cei 
mai buni jucători în partida 
de Ia Tirana au fost Olteanu, 
Vlad, Dumitru, Iordănescu și 
Codreanu (enumerarea fiind 
în ordinea posturilor, randa
mentul lor fiind egal)".

Și pentru că în condițiile 
de dificultate ale transmisiu
nii noastre telefonice de la 
Tirana, nu am putut aprecia 
evoluția fiecărui jucător din 
reprezentativa olimpică a Ro
mâniei, o facem cu acest pri
lej : Coman 7 — Cheran 8, 
Olteanu 9, Vlad 9, Popovici 8, 
Dumitru 9, Vigu 8, Pantea 7, 
Tătaru 8 (Sălceanu a jucat 
prea puțin), Iordănescu 9, Co
dreanu 9.

La Brașov. între 1—4 Iunie, 
pe stadionul Municipal, se 
va desfășura faza finală a pri
mei ediții a campionatului re
publican de fotbal al școlilor 
sportive apartinind învătămîn- 
tului profesional și tehnic. Vor 
participa 8 echipe, reprezen-

I 
I
I

Rapid București, campioana națională de juniori

ELOGIU
Pentru cel puțin un an de 

zile echipa clubului sportiv 
Rapid București a trecut în 
prim-planul rugbyului nostru 
de perspectivă. XV-le profe
sorului de educație fizică 
Constantin Vasile a ținut să 
demonstreze că este posibil 
ca în mai puțin de doi ani, 
de cînd a fost semnat actul 
de naștere a echipei, să poată 
ajunge campioană a țării. 
Pentru obținerea unei astfel 
de performanțe juniorii Rapi
dului și-au impus un regim 
de pregătire minuțios, cu atît 
mai dificil de realizat cu cît 
marea lor majoritate sînt 
elevi la cursuri de zi, repre
zentanți ai Liceului „Aurel 
Vlaicu". Că au reușit o do
vedesc rezultatele. în turneul 
final ei n-au cunoscut înfrîn- 
gerea. Au surclasat pe Farul 
Constanța (32—6), au făcut un 
meci bun în partida cu Steaua 
(11—9). și în cel mai impor
tant moment al finalei, a 
dispus destul de lejer de Clu
bul sportiv școlar cu 8—0...

Succesul din 1971 vine să 
repare, într-un fel, situația 
echivocă din anul trecut, cînd 
Rapid s-a clasat pe locul 3 
în finală (după un egal puțin 
concludent), la masa verde, 
printr-un coeficient inferior 
de vîrstă. Altfel Rapid ar fl 
realizat mal reped*  și poate 
la fel de convigător un suc-

vor desfășura campiona
tele continentale din luna 
august: 20—29. Ce nou
tăți ne-ați adus?

—- Tehnicienii, forurile de 
specialitate din R.D.G. au în
treprins o serie de acțiuni 
pentru ca întrecerile să con
stituie o reușită. Și sînt con
vins că așa va fi. Localitatea 
Suhl se află la sud de Wei
mar, la o altitudine în jur 
de 1000 de metri, într-o zonă 
acoperită cu păduri de brazi. 
Am vizitat poligonul și clă
dirile aferente. întregul com
plex este bine utilat cu ins
talațiile cele mai moderne, 
manevrate electronic. Calcu
larea punctajelor de pe ținte 
va fi asigurată de computere, 
astfel că buletinele cu rezul
tate vor putea fi recepționate 
în cel mult 20 de minute de 
la ultimul foc. Reprezentanții 
presei se vor bucura de o 
mare atenție. Ei vor avea la 
dispoziție o clădire specială 
dotată cu numeroase încăperi, 
cu mașini de scris, cabine te
lefonice și telex.

— Prin urmare, ca pre
ședinte al Confederației 
europene de tir sînleți 
mulțumit de cele con-

„OLIMPICII" NOȘTRI AU DOVEDIT la 
Tirana că fotbalul românesc are și punch, 
adicâ este în stare sâ marcheze goluri. 
ROGER ROCHER, președintele renumitului 

z club francez Saint Etienne, renunță — în 
numai cîteva minute — la două stele... 
trădătoare : internaționalii francezi Carnus 
si Bosquier. în plină luptă Saint Etienne — 
Marseille, pentru titlul de campioană, cei 
doi jucători au semnat pentru Marseille, iar 
Rocher a fost intransigent. Atitudinea lui 
ni se pare o demnă pildă pentru lumea 
fotbalului. PELEA, înaintaș la divizionara B 
Șțiința Bacău, este vehement criticat de 
ziarul „Steagul roșu' din localitate, care-l 
acuză de „amabilitate" pentru adversarul 
A.S.A. Tg. Mureș. Dacă avea un „A" în 
minut, PELEA n-ar fi ajuns în nici un caz 
să fie criticat pentru asemenea amabilități. 
MOSCOVIT!) NU VOR SA CREADA că 
marele Lev lașin va părăsi — așa cum 
știe o întreagă lume — definitiv poarta. 
Multi îl mai întreabă cînd va reveni pe 
stadion. Mai rar un asemenea exemplu de 
stimă și de dragoste pentru un fotbalist. 
ACEEAȘI ORA de începere a meciurilor 
de divizia B. „Minunea" de la Piatra Neamț 
(meci egal între Ceahlăul și mediocra 
echipă Metrom) a pus în gardă federația. 
Din păcate, gama loviturilor sub centură 
pare sâ fie largă. GOLGETERUL GREC 
ANTONIADIS decorat înaintea meciului cu 
Ajax. U.T.A. Șl LANȚUL GHINIOANELOR. 
După o îndelungată absență a lui Domide, ia
tă că se accidentează grav Axente, creierul 
de joc al echipei arădene. îi urăm o cît 
mai grabnică însănătoșire. MARE TAM

TAM înaintea finalei Ajax—Panathinaikos. 
40 000 de suporteri olandezi și 30 000 de 
greci și-au anunțat prezența în „templul 
fotbalului". Tntrft declarația lui Domazos 
„Nici Ajax nu poate scăpa..." și cea a 
antrenorului olandez Rjin Michels „Echipa 
își va juca șansa cu toată ardoarea. Vom 
vedea ce se va întîmpla miercuri" — cea 
de a doua ni se pare încărcată cu explo
ziv și înțeleptiune. JUCĂTORUL PLOIEȘ
TEAN MOCANU își permite — într-o șe
dință a secției de fotbal la care au parti
cipat colegi de echipă, antrenori și con
ducători — să amenințe ziariștii la manie
ra : „...să se ferească de mine I Dacă-I 
întilnesc, dau cu mașina peste el!" La 
critica unora dintre jucătorii Petrolului pen
tru evoluția lor în meciul cu Progresul, 
acest fotbalist — bănuit cu naivitate de 
către noi ca fiind un element exemplar — 
are replici demne de... serialul „Incorupti
bilii”. Deși în asemenea cazuri o punte 
de civilizație este greu de așezat, îl in
vităm pe Mocanu la redacție, la un pahar 
de Pepsi sau la cafea, pentru o discuție 
(cît se poate) prietenească. Poate să vină 
și cu mașina... REPETĂM PROPUNEREA ca 
derbyui binamo — Rapid să fie condus 
de către o brigadă de arbitri străini. Deși 
avem și noi cavaleri ai fluierului, de va
loare, o greșeală decisivă în meciul cam
pionatului (care-i tulbură, adeseori, pe 
mulfi dintre arbitrii noștri — reamintiți-vă 
precedentele) ar fi de neiertat.

INCORUPTIBIL

ÎN DIVIZIA CSÎMBÂTÂ, PE REPUBLICII

PROGRESUL - POLITEHNICA
Meciul Progresul — Poli

tehnica Iași, din campionatul 
diviziei A, se va disputa pe 
stadionul Republicii (în loc 
de stadionul Dinamo, cum se 
stabilise inițial), de la ora

Echipele de tineret și juniori 
ale Rapidului în turnee peste hotare

Echipa de tineret a clubu
lui Ra'pid a plecat miercuri 
seara, cu trenul, în R. F. a 
Germaniei, unde va lua parte 
la un turneu internațional. 
Iată meciurile din grupa în 
care va evolua formația bucu- 
reșteană : • 29 mai : Rapid — 
A. C. Tunis și Fenerbahce 
Istanbul — Selecționata ora-

Gloria Arad,
Iași, Șoimii Sibiu, 
Timișoara. Olimpia 

Școala sportivă Ga- 
Școala sportivă Bra-

tantele școlilor sportive Ener
gia București, 
Unirea 
Viitorul
Craiova, 
lăți șl 
șovia.

TALENTULUI ȘI MUNCII STĂRUITOARE

Iată lotul echipei Rapid București, campioană de juniori la rugby pe anul 1971, rindul de sus, 
de la stingă: prof. Constantin Vasile, antrenor, Malancu (mascat), lonescu. Măcăneață, Vește- 
meanu, Tudoran, Lăzăroiu, Sandu, Urdăreanu, Reus, Dumitru, Burghelea, Marin. Rindul de 
jos: Vasilescu, Paraschivescu, " " ‘ ................ ..... "
și Luca.
ces pe care îl merită cu pri
sosință.

Biruința de acum »a tine
rilor rugbyști de la Rapid 
București este așadar rezul-

statate. Forul pe care 
conduceți va avea și 
zile pline la Suhl...

il 
el

— Desigur. Chiar în ajunul 
campionatelor Prezidiumul or
ganizației continentale va lua 
în dezbatere o serie de lucruri 
privind competiția care va 
urma, o informare asupra des
fășurării lucrărilor Adunării 
Generale ale federațiilor eu
ropene din 26 august, fixarea 
locului și a datei viitoarelor 
campionate continentale etc.

Așadar, iată o agendă foar
te încărcată pentru cei care 
își dedică talentul, pasiunea 
și strădaniile acestui sport al 
preciziei. Pe prim plan însă, 
în ordine cronologică, se si
tuează internaționalele Româ
niei. Lor deci să le acordăm 
mai întîi toate onorurile.

★
Federația română de tir or

ganizează vineri (ora 13) la 
poligonul Tunari o conferință 
de presă în vederea campio
natelor internaționale de tir 
ale țării noastre. Apoi, va 
avea loc, pentru ziariști, un 
concurs cu armă cu aer com
primat la mini-mistreț. Vor 
fi oferite frumoase premii.

17.30. în deschidere, de la ora
15.30, va avea loc partida 
dintre echipele de tlneret- 
rezerve ale celor două clu
buri.

șului Datteln (R.F.G.); • 31 
mai : Rapid — Selecționata 
orașului Datteln și Steaua ro
șie Belgrad — Torpedo Mos
cova; ® 2 iunie : Rapid — 
Fenerbahce și A. C. Tunis — 
Selecționata Datteln (toate 
aceste partide vor avea loc 
în localitatea Ahlen); • 4 iu
nie : jocul pentru locurile 
3—i ; • 5 iunie : finala.

★
Echipa de juniori a clubu

lui Rapid a plecat tot, 
miercuri seara în R. D. Ger
mană, unde va participa la 
turneul de fotbal din orașul 
Sămmerda. La turneu iau 
parte echipele Stahl Eisen- 
hutenstadt, Motor Sommerda, 
Slavia Praga (grupa A), 
Wismut Gera, F. O. Karl 
Marxstadt și Rapid (grupa B).

Costache, Gali (căpitanul echipei), Marinei, Barba, Bordeianu 
foto i Andrei PÂNDELE

tanta unui proces complex 
de muncă, de pregătire, rea
lizat în primul rînd în ca
drul școlii, al Liceului „Aurel 
Vlaicu“. Profesorul Constan
tin Vasile a pornit la acțiu
nea generoasă de a făuri rug
byști de nădejde, cu multă 
răbdare, cu pasiune și pri
cepere. A organizat mai întîi 
în liceu un campionat de 
rugby în 8 pe clase. Apoi, 
altul de rugby în XV. Și-a 
rodat jucătorii în campionate 
pe sectoare și pe municipiu, 
și-a alcătuit în cele din ur
mă o echipă redutabilă pe 
care ulterior a afiliat-o clu
bului Rapid. Nu poate fi ne
glijat nici un alt amănunt: 
la „Aurel Vlaicu" a luat fiin
ță prima secție școlară de 
rugby înscrisă în scriptele fe
derației de specialitate. înțe
legerea față de acest sport 
acordată de conducerea liceu
lui, de toate cadrele didactice 
— prof. Dan Ion trece drept 
un mare animator, dar el nu 
este singurul — explică intr-o 
bună măsură saltul valoric 
vertiginos obținut de tinerii 
rugbyști de la „Aurel Vlaicu", 
într-uți timp atît de scurt.

Printre atuurile echipei 
campioane, vom nota, mai 
întîi o foarte bună selecție, 
cu jucători avînd un gabarit 
impresionant, mai ales în 
compartimentul înaintării. Cî
teva exemple : M. lonescu — 
191 cm, 93 kg., R. Malancu — 
195 cm., 95 kg. în același 
timp, jucătorii din treisferturi 
dispun de viteză de execuție 
și de îndemînare. A se ve
dea fundașul Gh. Gali, aripa 
D. Luca, centrii Val. Barba 
și Gh. Marinei. Echipa trăieș-

MECI RESTANȚA IN SE
RIA A V-A l

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
VICTORIA CARANSEBEȘ 
2—0 (1—0). Meci de factură 
tehnică bună, în care Iniția
tiva a fost mereu de partea 
gazdelor. Au marcat Zavăluș
și Stir. J. Grigorescu (Medias) 
a arbitrat foarte bine. (T.
CORNEA — coresp.)

MECIURI (DIN ETAPA A
27-A) OMOLOGATE CU 3-0 
IN SERIA A Vll-A l

BRADUL VIȘEU — SOME
ȘUL SA TU MARE 3-0 (So
meșul a sosit cu peste o oră 
întlrziere la Vișeu).

6.I.A. SIGHETUb MARMA. 
ȚIEI — RECOLTA SALONTA 
3—0 (echipa din Salonta a fost 
suspendată pe o etapă).

Duminică, pe micul ecran

C. F. R. CLUJ - RAPID
Partida G.F.R. Cuj — 

Rapid, din etapa a 25-a 
a campionatului diviziei A, 
va fi transmisă in direct 
de televiziune. (Transmi
sia va începe la ora 15.

te, însă, printr-o mare forță 
colectivă, printr-un joc agre
siv în care pasa și placajul 
sînt „armele" cu care se o- 
perează în mod curent. în 
tot cursul anului lotul echipei 
a efectuat cîte 3 antrenamen
te pe săptămînă. iar de la 
data de 1 martie, cîte 5. Pre
gătirea fizică generală și spe
cifică au atîrnat greu în ba
lanța succesului din turneul 
final.

în fine, mai trebuie spus 
că formația campioană a dat 
lotului național de juniori cei 
mai mulți jucători (7) : Gali, 
Marinei, Burghelea, Malancu, 
lonescu, Sandu, Lăzăroiu.

> Șapte rugbyști în care nădăj
duim să vedem, nu peste 
mulți ani, tot atîția titulari 
ai naționalei de seniori.

Tiberiu STAMA

XVIII-a

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
DUPĂ ETAPA A

1. Steaua 18 XI 1 i 329: 91 49
3. Grlvlta Roșle

17 14 0 3 373: 72 43

3. Dinamo 18 13 1 4 348: 78 45

4. Șt. Petros 17 8 3 1 131:102 36
3. 6U« Timiș. 17 7 4 1 124:109 33

6. Agron. Cluj 18 8 3 9 108:183 33

7. Tarul C-ța 18 B 2 10 130:176 32

8. Rulm. Bîriad
18 7 0 11 103:224 33

9. Pollt. Iași. 18 8 3 10 103:133 30

10. C.S.M. sibiu 17 5 2 10 61:809 29
11. Rapid 18 I 1 13 124:232 29

12. Constr. 13 3 4 11 116:232 27



IERI, LA LUJHIKI

o r LEV IAȘIN ȘI-ALUAT RĂMAS BUN.
103 000 spectatori emoționați la spectacolul de adio al unui

celebru personaj al fotbalului

Concursul internațional
de tir de la Kiev

LE NASTASE H TRECUT Șl DE

KIEV, 27 (prin telefon). La 
concursul internațional de tir 
dotat cu „Marele premiu 
DOSAAF" s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; armă 
liberă calibru redus 40 f. poz. 
picioare: 1. Pahakov (U.R.S.S.) 
378 p., 2. Samburkin (U.R.S.S.) 
375 p., 3. Seledjov (Polonia) 
374 p... 15. M. Marin (Româ
nia) 
363 
357 
353 
352 
1.

P-,
21.
33.
35.

40 f.

16. T. Ciulu
I. Olărescu
T. Coldea
E. Satala
poz. genunchi :

2.

(R)
(R)
(R)
(R)

364
P-
p.
P- 
P. 

Valdes (Cuba) 395 p.,
Bulgakov (U.R.S.S.) 393 p., 
3. I. Olărescu (R) 392 p... 23. 
M. Marin 382 p... 27. T. Ciulu 
378 p... 29. T. Coldea 376 p... 
35. E. Satala 371 p. 3 X 40 f : 
1. Poliakov 1154 p., 2. Valdes 
1152 p., 3. Gurka (Cehoslova
cia) 1152 p... 16. I. Olărescu 
1141 p... 22. T. Ciulu 1137 p„ 
23. M. Marin 1136 p... 30. T. 
Coldea 1128 p... 32. E. Satala 
1119 p. Pistol cu aer 
mat 40 f. seniori : 1. 
viez (Polonia) 385 p., 
mada (Cehoslovacia) 
3. Nastigal (U.R.S.S.)
6. D. Iuga (R) 380 p... 19. M. 
Niță (R) 368 p... 25. R. Vi- 
drașcu (R) 361 p... 28. St 
Fopa (R) 352 p. Armă cu aer 
comprimat 40 f. seniori: 1.

Valdes 383 p., 2. Traida (Po
lonia) 382 p., 3. Nagy (Unga
ria) 381 p. Trăgătorii români 
au realizat următoarele punc
taje : I. Olărescu 376 p., M. 
Marin 374 p.,E. Satala 373 p. 
și T. Ciulu 366 p. La pistol 
sport (senioare) a cîștigat La
risa Niskova (U.R.S.S.) 590 p., 
iar la pistol liber (seniori) 
Hromada (Cehoslovacia) 563 p.

Despre excepționalul rezul
tat, cu care echipa feminină 
a României a cîștigat cu o zi 
în urmă proba de armă stan
dard 60 f. poziția culcat — 
1771 p., cifră care întrece cu 
8 puncte recordul mondial 
oficial al probei, continuă să 
fie viu comentat la compe
tiția din Kiev. Realizatoarele 
acestui nou și valoros record 
românesc sînt Edda Baia 
593 p (locul II), Veronica Stroe 
591 p și Ana Goreti 587 p.

La Paris au continuat ieri 
întrecerile marelui turneu in
ternațional de tenis de la Ro
land Garros. Confirmînd for
ma bună în care se află, Ilie 
Năstase l-a învins în turul 
doi al competiției pe maghia
rul Barany cu 6—1, 6—3,
3—6, 6—1. Românul a făcut 
o veritabilă demonstrație în 
primele două seturi, fiind viu 
aplaudat, apoi și-a permis cî
teva momente de relaxare, 
pentru ca în setul IV să pu
nă capăt unei dispute inegale, 
Barany reușind rareori să 
răspundă la loviturile puter
nice și precise ale lui Năs
tase. Reprezentantul nostru 
va întîlni sîmbătă, în turul 
următor, pe australianul Ruf- 
fels.

Petre Mărmureanu, 
schimb, a jucat mai slab 

l

în 
în

compri- 
Hotkie- 
2. Hro-
386 p., 
381 p...

C.E. DE POPICE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

LA LUPTE GRECO-ROMANE

Selecționata B

R. F. a Germaniei 4-6
Selecționata de lupte greco- 

romane a R.F. a Germaniei și-a 
încheiat turneul In țara noastră 
evolulnd in ultima reuniune la 
Craiova în compania Selecționa
tei secunde a țării noastre din 
care au făcut parte 5 luptători 
de Ia Electroputere Craiova. 
După ce cu o zi înainte luptă
torii oaspeți au terminat la e- 
galitate partida lor de la Reșița, 
4—4 cu reprezentativa de tineret 
a țării noastre, ei au obținut 
acum victoria cu 6—4. Meciurile 
desfășurate în sala sporturlloi 
din Craiova au fost, în general, 
de bun nivel tehnic In cais 
s-au evidențiat I. Popa, N. 
Martinescu, N. Mandea respectiv, 
Lacour, SchrStter și Bock, Iată 
rezultatele tehnice (în ordinea 
categoriilor) I. Stoica 
Giltner j N. Nebunu 
Lacour : L. Cîrneanu . .
Mfiller; I. Popa b. tuș min. 2 
M. Zimmermann; C. Virtosu b. 
dese, H. Rampe : St. Șerban 
p.p. W. SchriStter ; M. Vlad egal

Hdcker ; A. Dan 
N. Martinescu 

și N. Mandea

(România) 402 p.d.. 5. Mar
gareta Bordei (România)^ 402 
p.d., 6. Erica Sasz (România) 
402 p.d., 7. Ildico Jijic (Ro
mânia) 400 p.d., 8. Regine 
Melhorn (R.D.G.) 392 p.d., 9. 
Marion Schwartze (R.D.G.) 
392 p.d., 10. Zsofia Hursan 
(Ungaria) 391 p.d., 11. Margit 
Bergen (Ungaria) 391 p.d.,
12. Ilona Schmulzki (R.D.G.) 
390 p.d., 13. Florica Filip (Ro
mânia) 388 p.d., 14. Ulrike 
Stenbing (R.F.G.) 388 p.d.

Aceste jucătoare se vor în
trece în cursul zilei de vi
neri pentru desemnarea cam
pioanei europene.

Seara tîrziu s-au încheiat 
și preliminariile băieților. 
25 din cei 51 de concurenți 
prezenți la start au rămas în

cursa pentru titluri, printre 
aceștia numărîndu-se și 3 
români. Iată, de altfel, clasa
mentul i 1. B. Csany (Unga
ria) 861 p d, 2. I. Pali (Aus
tria) 859 p d, 3. B. Mezak 
(Iugoslavia) 857 p d, 4. J. Bo- 
bes (Cehoslovacia) 854 p d, 
5. W. Weinkauff (R. D. Ger
mană) 847 p d, 6. Ii. Tornyosi 
(Ungaria) 842 p d... 14. I. Fo- 
dor (România) 836 p d... 21. 
C. Voicu (România) 817 p d... 
23. C. Gristoi (România) 
813 p d.

Turneul final are loc sîm
bătă, iar popicarii vor intra 
pe pistă în ordinea inversă 
a clasamentului. Atît la fete, 
care își vor disputa meda
liile vineri, cît și la băieți 
rezultatele obținute în califi
cări se vor aduna cu cele din 
turneele finale.

cel de al doilea meci din 
turneu, fiind întrecut de ja
ponezul Kuki. Acesta a domi
nat clar în primul set și nu 
a mai cedat inițiativa pînă la 
sfîrșit. Victoria &■ revenit te- 
nismanului nipon cu 6—0, 
6—3, 6—4.

Alte rezultate mai impor
tante din turneul de simplu : 
Proisy (Franța) — Metreveli 
(U.R.S.S.) 6-4, 6-4, 7-5;
Barthes (Franța)—Crealy (Au
stralia) 6—2, 6—1, 6—4 ; Fra- 
nulovici (Iugoslavia)—Munoz 
(Spania) 6—2, 6—2, 6—1 ; Gu
lyas (Ungaria)—Spear (Iugos
lavia) 6—0, 6—3, 6—0; Pie- 
trangeli (Italia) — Pokomy 
(Austria) 6—4, 2—6, 6—2,
6—3 ; Lutz (S.U.A.)—Battrick 
(Anglia) 4—6, 6—1, 1—6, 6—2, 
6—2 ; Gorman (S.U.A.)—Me
yer (Franța) 10—12, 6—2, 
6—2, 6—1.

★
înaintea campionatelor in

ternaționale de tenis ale 
Franței de la Roland Garros, 
în clasamentul 
miu“ al 
nale de 
nul Ilie 
mat de 
slovacia) 39 p, 
thes (Franța) 36 p, Roger Tay
lor (Anglia) 31 p, Gerald Bat
trick (Anglia), Cliff Drysdale 
(RSA) și Andres Gimeno 
(Spania) 30 p.

„Marelui pre- 
Federației internațio- 
tenis conduce româ- 
Năstașe cu 59 p, ur- 
Jan Kodes (Ceho 

Pierre Bar-

MOSCOVA, 27 (prin telefon 
de la trimisul nostru special) 

-. Nimic n-a fost mai im
presionant, stimați cititori, 
la acest meci de rămas bun 
al unuia din marii eroi ai 
dreptunghiului de iarbă de- 
cît scena aceea simplă — 
văzută, desigur, pe aproape 
toate ecranele televizoarelor 
din Europa — din final. 
După ce președintele Fede
rației Unionale de Fotbal, 
Valentin Granatkin, i-a mul
țumit lui Iașin pentru tot 
ceea ce a făcut în numele 
fotbalului 
portar s-a apropiat de mi
crofon, rostind, printre la
crimi : „Mi-e foarte greu să 
mă despart de dumneavoas
tră, de fotbalul pe care l-am 
iubit atît,..“.

Au fost aceste cîteva cu
vinte, puține și simple, ros
tite la capătul unei cariere 
sportive glorioase, înnobilată 
de talentul și fidelitatea unui 
fotbalist la al cărui meci ju
biliar s-au grăbit să vină din 
toate colțurile lumii vedete 
de incontestabilă clasă...

Spunîndu-i adio Iul Lev 
Iașin, retras de acum în tri
bună, dar rămas, Cu inima 
și cu mintea, în incinta fot
balului sovietic, spunîndu-i 
adio unuia dintre bravii băr
bați ai balonului rotund, no- 
tînd ultimele aplauze cu care 
l-au salutat cei peste 100 000 
de spectatori în cele 50 de 
minute de joc, să revenim 
la ceea ce s-a întîmplat as
tăzi pe teren.

în fața unei selecționate 
a cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S., cuprinzînd „cărți de 
vizită" prestigioase, ca cele 
ale lui Malafeev, Metreveli, 
Evriujihin, Hurțilava sau 
Szabo, iugoslavul Rajko Mi-

sovietic, celebrul

tici, selecționerul „echipei lu
mii" a trimis pe 
garnitură de nume celebrej 
Mazurkiewicz 
Schultz, 
Pena,
MUlier, 
Geaici.

Partida a început furtunos, 
tinerii fotbaliști sovietici cău- 
tînd să exploateze la maxi
mum șansa unei victorii îri 
fața unei formații de „stele", 
care rămînea totuși un 
samblu alcătuit din 11 
baliști chemați din 10 
o echipă mozaic. După 
minute de joc, Mazurkiewicz 
este nevoit să scoată mingea 
din plasă i Evriujihin exe
cută o lovitură liberă de pe 
dreapta, mingea trece peste 
întregul careu și Hmelnițki 
reia sub bară i II—0 I Selec
ționata lumii para descum
pănită 
scorul 
Szabo 
20 de 
Mazurkiewicz 
portar al lui 
tevideo scapă 
el în poartă:

Publicul aplaudă cu 
nezie un fotbal cursiv, 
fășurat între limitele 
perfecte sportivități, un 
cu faze purtate de la o poar
tă la cealaltă, în care jucăto
rii sovietici dau prestigioșilor 
lor adversari o replică pe 
măsură. Pînă la pauză, de 
notat cîteva acțiuni de atao 
ale selecționatei lumii — 

- plecate cel mai adesea din 
piciorul vrăjit al lui Bobby

gazon o

I.
ordinea 
p.p M. 
P-P 

p.p.
R. 
E.

DUPĂ 10 RUNDE

Victor Ciociltea pe locul II
în turneul de șah de la Baja

Meszoly, 
Dumitrache, 

Bobby

DJorkaef, 
Fachetti, 

!, Bonev, 
Charlton,

an- 
fot- 
tări, 
șase

și după patru minute 
se modifică I kievianul 
șutează 
metri,

pa jos, de la 
în stingă lui 
și renumitul 
Penarol Mon- 

mingea pe 
e—o.

sub

fre- 
des- 
unei 
meci

Charlton —, o „bară‘ț a Iul 
Miiller (min. 16) și un șut 
violent al compatriotului nos
tru Dumitrache, trecut —< 
din păcate > peste bara 
porții luî Iașin (min. 32).

La’ reluare, conform proto
colului, Rajk® Mitici operea
ză patru * ’ ' “ ' 
în locul 
Kuna în 
polonezii Lubanski și Anczoki 
înlocuindu-i pe Dumitrache 
și respectiv Djorkael. La 
cinci minute după pauză, Ia- 
șin părăsește — definitiv —> 
terenul, strîngîndu-i tnîna 
arbitrului Bahramov, predînd 
ștafeta tînărului portar Pil- 
gui. Parcă pentru a demon
stra că respectul și admirația 
față de Iașin i-a ținut pînă 
atunci departe de poarta gaz
delor, fotbaliștii „echipei Ju- 
mii" reduc din handicap — 
„cap" al lui Meszoly, la cen
trarea lui Miiller — Irfi două 
minute mai tîrziu (2—1), pen
tru ca, în minutul 77, bulga
rul ZFekov să pecetluiască sco
rul final — 2—2 — reluînd 
în plasă „lovitura de colț" 
executată de Bobby Charlton.

Așa s-a încheiat un meci 
la care s-au grăbit să vină 
fotbaliști din întreaga lume, 
pentru care cererile de bi
lete ar fi putut umple zece 
stadioane ca Maracana, un 
meci al cărui rezultat a in
teresat mai puțin, el_ mareînd 
o zi 
unui 
viața

schimbări t Viktor 
lui Mazurkiewicz, 

locul lui Bonev șl

memorabilă din viața 
celebru fotbalist, din 

fotbalului...
Romulus BALABAN

FINLANDEZII ÎNVINȘI ACASA

din punctul nos tru de vedere : Țara Galilor a dispus de Fin- 
invinsă pe teren propriu. Iată cîteva scurte relatări.

Preliminariile campionatului european sînt in plină desfășurare. Miercuri seara s-au desfă
șurat alte partide importante 
landa, iar Danemarca a fost

BELGIENII CONFIRMĂ
— în li- 
va întîl- 
turneului 
olimpică 

suferit o

R. 
Ehan j 
Ecker 
Bock.

PP 
b.p. 
egal

K.
L.
R.

ȘT. GURGUI, coresp.

După 10 runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Baja (Ungaria), în clasament 
conduce maestrul maghiar Fo- 
rintos cu 7*/t  p, urmat de Cip- 
cîltea (România), Baghirov

(U.R.S.S.) — 6T/i p, Csom 
(Ungaria), Lengyel (Ungaria), 
Schmidt (Polonia) — 6 p. în 
runda a 10-a, Ciocîltea l-a 
învins pe iugoslavul Masici.

„Turneul prieteniei* la scrimă
(Urmare din pag. 1)

lipsit de surprize căci în în- 
tîlnirile din cadrul seriei B 
echipa primă a României a 
terminat meciul cu reprezen
tativa R .D. Germane în ne
plăcuta postură de învinsă 
(6—9). Există, însă, explicații t 
adversarii floretiștilor noștri 
s-au dovedit incomozi și prin 
faptul că au trei stîngaci în 
echipă dar și prin stilul lor 
(mai puțin clasic). în plus, 
s-au produs inexactități de 
arbitraj care i-au defavori
zat pe trăgătorii noștri.

Rezultate tehnice în cadrul 
seriilor, SABIE i U.R.S.S. — 
Cuba 11—5 ; U.R.S.S. — Bul
garia 9—5: Ungaria — Româ
nia II 13—3: Ungaria — 
R.D.G. 13—3; Polonia—R.D.G. 
9—7 ; Cuba — Bulgaria 9—5: 
Polonia — Ungaria 8—8 
(62—64). FLORETA 1 U.R.S.S. 
— Ungaria 9—6 ; U.R.S.S. — 
România II 9—2 ; Polonia —

Ungaria 9—4 ; U.R.S.S. — Po
lonia 8—8 (54—61); România 
I — Cuba 9—5 ; România I — 
Bulgaria 9—1 ; D.D.G. — Bul
garia 9—4 ; R.D.G. — Cuba 
9-6.

în continuarea turneului, 
s-au disputat întîlnirile pen
tru stabilirea ocupantelor ul
timelor locuri la floretă mas
culin. Astfel, pentru locurile 
7—8, echipa România II a 
dispus de Bulgaria cu 8—8 
(57—64), iar pentru locUfile 
5—6. formația Ungariei a în
trecut „4-ul“ Cubei cu 9—6.

în turneul pentru primele 
patru locuri, echipa României 
a evoluat sub nivelul obiș
nuit în fața reprezentativei 
U.R.S.S., care a cîștigat ex
trem de ușor cu 9—2. Sin
gurele victorii ale formației 
noastre au fost realizate de 
Falb (5—4 cu Romanov) și 
de Țiu (5—3 cu Stankovici). 
în alt meci, din acest turneu, 
cvartetul polonez a întrecut

Ger-

Breviar olimpic
• Statul african Coasta de 

Fildeș onorează pe multiplul 
campion olimpic de altădată 
Jesse Owens, dînd unei străzi 
din Abidjan numele celebru
lui sprinter negru.

• Luînd ca model recentul 
best seller „Love Story" al 
scriitorului Erich Segal, atle
tul britanic Dave Hemery, 
campion olimpic pe 400 mg, 
a scris povestea sa de dra
goste și a logodnicei sale, 
mult regretata Lilian Board. 
Romanul va apare în foileton 
în ziarul londonez „Sunday 
Mirror", iar onorariile vor fi 
împărțite — conform dorin
ței autorului — între Societa
tea britanică de cercetare a 
cancerului si tatăl atletei.

• Bruno Beneck, președin
tele italian al prea puțin cu
noscutei federații europene 
de baseball, a declarat la o 
conferință de presă, la Par
ma, că federația internaționa
lă a acestui sport depune stră
danii pentru acceptarea ba- 
seballului în programul o- 
limpic. Potrivit spuselor sale, 
baseballul se joacă de către 
52 milioane de oameni pe 
toate continentele. La campio
natele europene, de pildă, 
sînt înscrise 11 țări I

• Comitetul de organizare 
de la MUnchen anunță de pe 
acum epuizarea biletelor de 
intrare la toate manifestațiile 
atletice de după-amiază, ca și 
la finalele de canotaj, bas
chet, box, gimnastică, hand
bal, natație, călărie, volei și
ciclism pe velodrom

• Comitetul de decoloniza
re al O.N.U. a adresat G.I.O. 
o rezoluție în care cere să se 
retragă invitația de partici
pare la J.O. adresată Rhoda- 
siei și s-o excludă pe aceasta 
din sînul ei

• Comitetul de organizare 
de la Sapporo are dificultăți 
cu vînzarea biletelor de in
trare, care s-au distribuit pî
nă acum doar în proporție de 
34 la sută, cu deosebire fiind 
solicitate cele pentru finalele 
la patinaj, artistic și la 
riturile de la trambulina 
70 m. In consecință, va 
ridicată restricția de a nu 
vinde decît două bilete 
persoană. Nu s-au pus încă 
în vînzare biletele pentru cr 
remoniile de deschidere și 
închidere, nici cele pentru 
săriturile de pe trambulina 
de 90 m. Dar nici la acestea 
prenotările nu întrec 70 la 
sută.

• Comitetul olimpic austra
lian are dificultăți financia
re întrucît firma care se an
gajase să susțină deplasările 
candidaților olimpici a renun
țat. Australia intenționează să 
trimită la Munchen 170 de 
sportivi..

• In cursul congresului său 
anual, ținut la St. Moritz, 
Organizația țărilor alpine 
(OPA) a anunțat că va boico
ta Jocurile Olimpice de la 
Sapporo dacă un singur schior 
măcar — dintre cei vizați de 
președintele C.I.O., Avery 
Brundage — va fi descalifi
cat.

cu 9—6 echipa R. D. 
mane.

La sabie, trăgătorii 
au întîlnit, mai întîi, 
Uniunii Sovietice, în fața că
reia au realizat același rezul
tat ca în serie 1 3—9. Și tot 
ca în serie, singurul care 
a punctat pentru echipa noas
tră a fost Irimiciuc. Punctele 
formației sovietice au fost 
realizate de Sidiak (3), Vino
kurov, Bajenov și Rakita 
(cîte 2). în meciul următor, 
sabrerii români au primit re
plica viguroasă a reprezenta
tivei Poloniei. Scorul a fost 
destul de echilibrat (2—2, 
4—4, 5_5) la început dar, 
treptat, sabrerii polonezi se 
detașează și termină învingă
tori cu 9—7.

în ultimele întîlniri 
serii au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate i

SABIE : Ungaria—România 
8—8 (a cîștigat Ungaria la 3 
tușe diferență i 57—60). Cla
sament final: 1. U.R.S.S. 3 v;

' 2. Polonia 2 v ; 3. Ungaria 
1 v; 4. România 0 v.

FLORETA i Clasament fi
nal: 1.’U.R.S.S. 3 victorii; 2. 
Polonia 1 v ; 3. R.D.G. 1 v ; 4. 
România 1 v (9—7 cu Polo
nia).

Astăzi, începînd de la ora 
8,30, se desfășoară proba in
dividuală de floretă (feminin).

PARTICIPARE

noștri 
echipa

Echipa Danemarcei 
■nii mari aceeași care 
ni în preliminariile 
olimpic selecționata 
a tării noastre — a 
nouă înfrîngere în campiona
tul european. Ea 
să la Copenhaga 
Belgiei cu 2—1 
au dominat mult, 
putut străpunge 
ganizată a „diavolilor 
După pauză, belgienii au con
dus la un moment dat cu 2—0, 
prin punctele marcate de De
vrindt în minutele 65 și 75. 
Apoi. în minutul 76, gazdele au 
redus din handicap prin Biern. 
Arbitrul norvegian Sirewaig 
a condus formațiile :

DANEMARCA: “ 
Boel, Berg, 
sen, Bjern, 
toft. Olsen.
sen.

BELGIA: . ...
Van den Daele, Piaskie, Thies
sen, Van Moer, Dockx, Sem- 
meling. Devrindt, Van Himst, 
Puis.

Clasamentul
1. Belgia
2. Portugalia
3. Scoția
4. Danemarca

a fost învin- 
de formația 
(0—0). Deși 

gazdele n-au 
apărarea or- 

roșii”.

Sorenssen — 
Sandwad, T. Niel- 
Landrupp, Arrin- 
Bjoerne, B. Niel-
Piot Heylens,

grupei
4 4 0 0

4 3 0 1
3 10 2
5 0 0 5

a V-a :
10— 1
8— 3
1— 5
1—11

8
6
2
0 

Următorul meci : Danemarca 
— Scotia (9 iunie).

să- 
de 
fi 
se 
de

In grupa I a preliminarii
lor campionatului european 
viitorii noștri adversari, Fin
landa și Țara Galilor, s-au 
întîlnit la Helsinki. Finlan
dezii au susținut primul meci 
pe teren propriu, pierzînd cu 
0—1, cu toate că au dominat 
cu autoritate. Oaspeții au rea
lizat singurul gol în urma 
unui contraatac, prin Toshack, 
în min. 54. Arbitrul Giinther 
Măning (R. D. Germană) a 
condus echipele :

FINLANDA : Naesman — 
Kautonen, Lummelin, Rakan- 
tie, Soumalainen, Saivomaa, 
Heikolaă, Toivonen, Tolsa, 
Paatelainen, Lindholm,

ȚARA GALILOR : Milling
ton — Page, Derek, Milkmar- 
ke, Roberts, Durban, Rees, Jo
nes, Toshack, Krzywicki, 
Reede.

în ambele formații au evo
luat numeroși jucători care

Devrindt (Belgia) marchează al doilea gol în poarta danezilor. 
(Fază din meciul Danemarca — Belgia 1—2).

Telefoto A. P. AGERPRES
T

în C. M. de baschet feminin

VALOROASA

turneu interna-La marele 
țional de floretă - masculin 
„Cupa Giovanini" (Bologna i 
5—6 iunie) și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni tră
gători' din U.R.S.S., Franța, 
România, Ungaria, Polonia, 
italia etc. Delegația franceză 
va cuprinde pe i J. G. Mag- 
nan, Ch. Noel, G. Berollati, 
D. Revenu și B. Talvard.

U.R.S.S. Șl BRAZILIA SE AFLĂ
CLASAMENTULUIIN FRUNTEA

BIO DE JANEIRO, 27 (Ager- 
pres). — Selecționata Braziliei 
a obținut cea de-a patra vic
torie în cadrul campionatelor 
mondiale feminine de baschet 
de la Sao Paulo. Baschetbalis
tele braziliene au întrecut cu 
scorul de 62—59 (25—19, for
mația Cubei.

Intr-un alt meci, selecționa
ta Cehoslovaciei a dispus cu

CEI MAI BUNI ATLETI
SOVIETICI ÎN ÎNTRECERI

MOSCOVA, 27 (Agerpres) — 
Peste 400 de atleți și atlete 
participă pe stadionul „Loko
motiv" din Moscova la meciul 
dintre echipele orașelor Le
ningrad, Moscova, selecționa
tele R.S.F.S. Ruse șl R.S.S. 
Ucrainene. Recordmanul mon
dial în proba de aruncarea 
ciocanului, Anatoli Bondarciuk,

a obținut rezultatul de 72,14 
m. Proba feminină de 400 m a 
fost cîștigată de Nadejda Koles
nikova, cronometrată în 53,8. 
Alte rezultate i greutate băr
bați ; Valeri Voitin — 19,57 
m t înălțime bărbați i Rustan 
Ahmedov — 2,15 m ; lungime 
femei i Nadejda Kreuter — 
6,36 m.

descorul de 75—58 (40—34)
echipa Franței.

In clasament conduce U.R.S.S. 
— 8 p, urmată de Brazilia — 
8 p (coșaveraj inferior), Ceho
slovacia — 7 p, Coreea de
Sud, Japonia, Franța — cîte 6 
p și Cuba — 4 p.

n-au fost întrebuințați în me
ciul cu România. Din echipa 
Țării Galilor au lipsit jucă
torii de la Leeds United, care 
au susținut finala Cupei euro
pene a tîrgurilor.

Clasamentul grupei:
- - - i

1
1
1

ANASVASI (Juventus)
1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

3
3
3
3

2 
1
1
0

0
1
1
2

5—2
3—1
2—3
1—5

Meciul dintre Juventus5
3
3
1

Următorul meci : Finlanda 
— Cehoslovacia (16 iunie).

La Stockholm
victorie ia limită
în grupa VI-a a C.E., la 

Stockholm, Suedia a dispus 
la limită de Austria (1—0), 
suficient însă pentru a ră- 
mîne în cursa pentru primul 
loc împreună cu Italia. Sin
gurul gol a fost marcat de 
Olsson (min. 59). Arbitrul 
polonez Ekstein a condus e- 
chipele : SUEDIA : Heistroem 
— Seelander, Axelsson, Nord- 
quist, Grip, T. Svensson, B. 
Larsson, Olsson, Palsson, Jo
hansson, Persson (Eklund). 
AUSTRIA: Rettensteiner — 
Schmidradner, Sturmberger, 
Eigenstiller, Pumm, Hicken- 
berger, Starek, Ettmayer (Ga
yer), Kodat, Kreuz, Gassner 
(Gallos),

Clasamentul
1. Italia
2. Suedia
3. Irlanda
4. Austria
Următorul

Austria (30 mai).

grupei 5
3
2
0
0

0
1
1
0

0
0
3
2

6
5
1
0

3
3
4
2

meci: Irlanda —

Leeds United se rejoacă azi
Prima partidă a finalei Cupei 

europene a tîrgurilor dintre Ju
ventus din Torino șl Leeds Uni
ted se va rejuoa astă seară. După 
cum am anunțat meciul început 
miercuri seara pe sStadlo Comu
nale" s-a întrerupt în min. 51, 
la scorul de 0—0, cină din cauza 
terenului impracticabil (ploaia to
rențială 11 Inundase complet), 
astfel că arbitrul olandez Van 
Ravens a fost nevoit să opreas
că Jocul. Se speră că pînă vineri 
seara terenul se va prezenta în 
condiții normale pentru rejuca- 
rea întregii partide. Formațiile 
celor două echipe : LEEDS UNI
TED : Sprake-Madeiey, 
Bremner, J. Charlton. 
Lorimer, Clarke, Jones 
Gray (Yorath). JUVENTUS : Pi
lon! — Spinosi, Marchetti, Furino, 
Morinl, Salvado, Haller. Causlo, 
Anastasl, Capello, Bettega.

Cooper, 
Hunter, 

Giles,

6 ÎNTiLNIRI

ANGLO-IT ÂLIENE
Meciurile anglo-itallene de fot

bal lntercluburl disputate miercuri 
seară s-au încheiat cu următoa
rele rezultate j Huddersfield — 
Sampdorla 2—0; Swindon — Bo
logna 2—2; Crystal Palace - Ca
gliari 1—0; West Bromwich — in*  
ternazlonale Milano 1—1; Black
pool — Verona 3—3; Stoke City 
— A.S. Roma 2—2. Sîmbăta vi
itoare vor avea Joc alte 6 par
tide.

ȘTIRI, REZULTATE
• Miercuri s-a disputat la 

Belgrad cea de a doua parti
dă finală pentru „Cupa Iugo
slaviei" între echipele Steaua 
roșie și Sloboda Tuzla. Cîștl
gînd și de data aceasta, acum 
însă cu 2—0 (în prima parti
dă a ieșit învingătoare cu 
4—0) echipa belgrădeană a 
intrat în posesia trofeului. 
Golurile au fost marcate de 
țankovici (min. 28) și Filipo- 
vici (min. 73).

• Au luat sfîrșit întreceri
le din cadrul grupelor turneu
lui final U.E.F.A., de juniori, 
în semifinale se vor întîlni 
U.R.S.S. cu Anglia și Portu
galia cu R. D. Germană. Am
bele partide se vor disputa la

Praga. Rezultate tehnice din 
ultima etapă a grupelor : gru
pa A : Portugalia—Spania 
1—0 ; Elveția — Austria 1—0 ; 
grupa B i U.R.S.S. — Țara 
Galilor 3—1 ; Belgia — Bul
garia 5—1 ; grupa O : Ceho
slovacia — Grecia '3—1 ; R.D. 
Germană — R. F. a Germa
niei 3—1 ; grupa D : Polo
nia — Anglia 6—0 ; Iugosla
via — Suedia 3—2.

• La Budapesta în 
semifinalei „Clipei 
Centrale" : MTK — 
1—0 (0—0).

învingătoare în
meci, Celik s-a calificat pen
tru finală. j

returul 
Europei 

Cellk

primul

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cu trei runde înainte de termi

narea turneului Interzonal femi
nin de șah de la Ohrld (Iugosla
via), în clasament continuă să 
conducă Nana Aleksandrla 
(U.R.S.S.), cu 11 p, urmată de 
Konopleva și Zatulovskala (am
bele U.R.S.S.), cu cîte 9% p. Eli- 
sabeta Pollhronlade (România), 
care a cîștigat în runda a 14-a la 
R. Jovanovlcl, se află pe locul 7, 
cu 7V2 p. Gertrude Baumstark 
(învinsă de Aleksandrla) ocupă 
ultimul loc, cu S p. și o partidă 
întreruptă.

A 7-a partidă a meciului Korcinoi 
— Gheller, din sferturile de finală 
ale campionatului mondial de

șah, s-a întrerupt la mutarea 41. 
Scorul este 3*/ 2—21/» p. în favoarea 
Iul Korcinoi. La Vancouver, ma
rele maestru american Robert 
Fischer a înscris un nou punct, 
cîștlgînd șl partida a 4-a din me
dul său cu Mark Taimanov 
(U.R.S.S.). Cu un avans de 2 p. 
(4‘/a—2*/ 2) conduce danezul Larsen 
în confruntarea cu Wolfgang 
Uhlmann.■
Cea de a 7-a etapă din Turul ci
clist al Italiei s-a disputat pe 
distanța Orvleto-San Vlcenzo (220 
km), victoria a revenit lui Gl- 
mondl (Italia) în timpul de 5h 
22:22 lu fruntea unul pluton In 
care se aflau printre alții Wagt-

mans (Olanda), Panizza (Franța), 
Paolini (Italia). In clasamentul 
general, primul loc este deținut, 
după această etapă, de Aldo Mo
ser (Italia).

Fostul campion mondial de box 
Ia categoria grea Floyd Patterson 
l-a învins la puncte în 10 reprize 
pe Terry Daniels intr-un med 
disputat la Cleveland.

Reprezentativa de rugby a Fran
ței, aflată în turneu în Republica 
Sud-Afrlcană, a surclasat cu sco
rul de 50—0 (26—0) o selecționată 
a Transvaalului de Vest.
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