
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

'•w .IIK ................
4 PAGINI 30 BANI Duminică 30 mai 1971

S-au Încheiat Întrecerile

Există o nefericită tradiție, la 
jocurile derby dintre handba- 
liștii de la Steaua și Dinamo 
București! N-avem parte să ur
mărim o astfel de confruntare, 
chintesență a handbalului nos
tru masculin, în condiții optime 
Nu se poate fără ploaie! Așa a 
fost și ieri, cind meciul s-a dis-

putat în condițiuni absolut im
proprii pentru desfășurarea u- 
nui handbal de calitate, așa 
cum ar fi putut s-o facă cele 
două redutabile echipe.

Dar, pe ploaie sau nu, jocul 
a avut loc și s-a încheiat cu 
victoria formației STEAUA: 
7—6 (2—4), un scor — după

C. E. DE POPICE - JUNIORI
Bela Csanyi (Ungaria), ciștigător la băieți

GALAȚI, 29 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Aseară, o dată cu termina
rea turneului individual 
masculin, s-au încheiat în
trecerile celei de a doua e- 
diții a 
timele 
lor“ au 
Csanyi 
tigînd i 
861 p d, a realizat o perfor
manță excelentă sîmbătă sea
ra — 899 p d și cu un total 
de 1 760 p d a cîștigat me
dalia de aur. Bela Csanyi, 
originar din Budapesta, are 
21 de ani și este de profe
siune electrician.

Cu toate că în ultima man
șă au înregistrat o evidentă 
revenire cei trei sportivi ro
mâni, rămași în cursa pentru 
medalii, au plătit tribut evo
luției modeste din calificări

C.E. de juniori. Ul- 
bile ale „europene- 

i fost lansate de Bela 
(Ungaria) care, cîș- 

și preliminariile cu

po-ocupînd, în turneul final, 
ziții în partea a doua a cla
samentului.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Bela Csanyi (Ungaria) 1760 
p d — campion european, 
2. O. Frind (Austria) 1735 
p d, 3. G. Arendt (R.D.G.)
1 732 p d, 4. W. Endres
(R.F.G.) 1 720 p d, 5. I. Pali 
(Austria) 1 714 p d, 6. B. Me- 
zak (Iugoslavia) 1 697 p d... 9. 
C. Voice (România) 1 678 p d, 
10. I. Fodor (R) 1 672 p d...
12. C. Cristoi (R) 1 652 p d.

Clasamentul pe medalii: 
România 
aur — 1 
aur — 1 
argint, 3.
2 bronz, 
bronz.

2 aur, 2. Ungaria 
argint, 3. R.F.G. 
bronz, 4. Austria

1.
1
1
2

R.D.G. 1 argint — 
6. Cehoslovacia 1

Traian IOANIȚESCU

Turneul țărilor socialiste la scrimă
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ÎNTRECERI in cinstea

PENTRU PRIMA OARA 9?
ZILEI COPILULUI44

Una din singurele faze de hand
bal „curat" ale meciului. Marines
cu. excelent angajat de Gațu, care 
se bucură anticipat. înscrie primul 
punct al meciului. Este 1—0 pentru 
Steaua"si ploaia încă n-a transfor
mat terenul in patinoar...

Foto: DRAGOȘ NEAGU

cum se vede minim — și care 
nu poate explica enormul con
sum de energie furnizat de am
bele combatante. Jucătorii de 
Ia Steaua, mal lucizi șl cu o 
evidentă superioritate în forțe 
de atac, au obținut acest suc
ces luptînd cu o ambiție deo
sebită șl dovedlndu-se mult mai 
calmi, capabili într-o proporție 
mai mare decît adversarii lor 
să fructifice momentele de po
sesie a mingii, deosebit de pre
țioase In condițiile în care s-a 
desfășurat partida. Victoria lor 
este deasupra oricărei Îndoieli 
și el merită felicitări pentru 
modul în care au știut să în
toarcă o situație ce părea la un 
moment dat definitiv compro
misă, Titlul de campioni ce le-a 
revenit, ca urmare a acestui 
rezultat, este o încoronare a 
eforturilor depuse de-a lungul 
unui dificil sezon, la finele că
ruia, după ce au fost finaliști 
ai C.C.E.. handbaliștii acestei 
formații își văd visul împlinit. 
Bravo lor !

Meciul, așa cum spuneam, a 
fost in majoritatea timpului do
minat prin scor de dinamoviști, 
care au condus aproape tot 
timpul : 4—2 (min. 27). 5—3 
(min. 37), 6—4 (min. 47). La 
acest scor, ei au comis grava 
eroare de a crede conturile în
cheiate și au ratat incredibil un 
contraatac. Iar apoi trei atacuri 
organizate — prin șuturi ală
turi de poartă! Firește că în a- 
ceste condiții, Steaua și-a putut 
regăsi mai repede cadența și 
din min. 49 printr-o suită de 
trei goluri a egalat și a în
scris golul victoriei, deși chiar 
și un meci nul i-ar fi fost su
ficient. Aceasta a fost marea di
ferență dintre cele două echipe: 
una (Steaua) a jucat la victo
rie, în timp ce alta (Dinamo),' 
urmărea doar cronometru! și ta
bela de marcaj. Și victoria a 
revenit celor ce au dorit-o jnai

Călin ANTONESCU

UN SPADASIN ROMÂN ÎN FINALĂ
• Excelenta comportare a Iul C. Bărăgan • Victoria

finală a revenit Iul Paramonov (U.R.S.S.)
/

Duel filmat
,,fost-a furtună de 
(ieri la Floreasca), 

saga islande-
Oare, 

spade“ 
precum spune 
zi t La drept vorbind, in fa
zele preliminare, arareori s-a 
IScat vîrtejul de lame, iar a- 
supra asalturilor a domnit 
mai curlnd seninul. Părea că 
spada bărbătească s-a mascat 
in floretă efeminată, de unde 
tntilnlri prelungite ptnă la 
limita fixată de cronometre și 
nu de dexteritatea sau 
biț-la trăgătorilor.

Campion universal, 
cikov s-a consolat cu 
purie eliminare, care

de am-
Nifcan- 
o tim- 
dădea 

apă la moară ’ predecesorilor 
săi aflați in situație similară. 
Ceea ce nu înseamnă că ilea
na Drimbă, de pildă, era re
semnată. Dimpotrivă. Clocotea 
în ea o nevoie sinceră de a- 
devăr, de sprijin. Singurăta
tea campionilor nu este de 
obicei o vorbă goală...

Lui Szepesi — ne-am con
vins ieri — îi stătea mult mai 
bine pe planșă, cu spadă și 
mască, decît alaltăieri cu lesă 
fără botniță. Sau, altfel spus, 
mai bine în gardă, 
zgardă. Dar dacă 
st.îrnit pogoane de 
acela a fost tinărul 
tin Bărăgan, care a 
miditatea acasă, chiar și cind 
partenerii din față se numeau 
Kriss sau Fiedler. Acasă au 
fost uitate doar mijloacele de 
documentare asupra procedee
lor principalilor adversari, în 
timp ce aceștia s-au înarmat 
cu discrete aparate de filmat 
memorizînd pe peliculă virtu
țile trăgătorilor români, (vib)

decît cu 
cineva a 

aplauze 
Consta ne
uitat ti

Triplul succes al spadasi
nilor noștri la Gliwice (Polo
nia), unde au cîștigat două 
turnee pe echipe și unul in
dividual, ne-a făcut să ur
mărim cu deosebit interes 
desfășurarea întrecerii indivi
duale la această armă în ca
drul „Turneului țărilor socia
liste**, găzduit de sala Flo- 
reasca. Pînă la semifinale 
trăgătorii români au evoluat 
în nota comportării de la 
Gliwice și ne-au oferit satis
facția de a avea, pentru pri
ma oară în istoria acestui 
turneu, atîția semifinaliști 
(Bărăgan, Szepesi, Istrate si 
Duțu). Am putea spune că 
nu a lipsit mult ca să avem 
chiar trei finaliști dar Istra
te și Szepesi au ratat, de pu
țin, și în ultima clipă, cali
ficări pe care le-am așteptat 
atît de mult pentru o afir
mare mai pregnantă a spadei 
noastre pe plan internațional. 
Totuși, C. Bărăgan — după o 
splendidă suită de succese 
(pînă în semifinale, el nu a 
pierdut decît două asalturi) 
— a repetat și în penultimul 
episod al turneului exemplara 
sa comportare și a terminat 
pe primul loc în grupa sa 
care a reunit nume cu rezo
nanță ca Paramonov (locul 
II la C.M. — 1970 cîștigătorul 
recentelor turnee de la Basel 
și Poitiers) și Fiedler (compo
nent al echipei R.D. Germa
ne, clasată pe locul V la

Vnul dintre asalturile finalei 
de spadă, Bărăgan (în dreap

ta) — Modzolevski...

J.O.). Așadar, pentru prima 
oară un spadasin român a- 
junge în eșalonul de elită 
al finaliștilor acestui turneu.

Iată și cum s-au desfășurat 
etapele întrecerii spadasini
lor. în primul tur, cei mal 
eficace s-au dovedit : Paramo
nov, Modzolevski și Fiedler 
(5 v), iar printre capii de se
rie se mai află (cu cite 4 v) 
Szepesi și Bărăgan. Bune 
comportări: mureșenii Pon- 
graț și Huszar (tot cu 4 v, pe 
locul II în seri), Al. Istrate.

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi, în Capitală, vor avea loc mai multe com
petiții sportive organizate de C.M.E.F.S. în cinstea 
zilei de 1 iunie.

Pe stadionul Tineretului, de la ora 9, se va 
disputa campionatul municipal de tetratlon pentru 
școlile generale, precum și campionatul municipal 
al liceelor.

Pe Aleea Circului, cu începere de la ora 8, se 
va desfășura un concurs de patinaj pe role deschis 
începătorilor.

La sala de la Palatul Pionierilor este progra
mat un concurs de gimnastică sportivă pentru 
elevii claselor III—VI.

TOATE ACESTE COMPETIȚII SÎNT DOTATE 
cu „CUPA 1 IUNIE**.

MECI DRAMATIC CU UN
REGIZOR NEDORIT
ARBITRUL BIRAESCU l

(Continuare In pag. a 4-a)

AZI, ÎN DIVIZIA A 
LA FOTBAL

în cadru! etapei a XXV-a a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa următoarele partide :
• București : DINAMO — PETROLUL
(stadionul Dinamo, de Ia ora 17,30; în deschidere, de la ora 

15,30, se vor întîlni echipele de tineret-rezerve).
• Pitești : F. C. ARGEȘ — „U" CLUJ
• Craiova : UNIV. — U.T.A.,
• Brașov : STEAGUL ROȘU — STEAUA
• Bacău : SPORT CLUB — JIUL
• Timișoara : C.F.R. — FARUL
• Cluj : C.F.R. — RAPID
(va începe la ora 15, fiind televizat).

Progresul — Politehnica lași 4-2 (1-0)

...Mai rar se poate vedea un 
asemenea meci — cu suspense- 
uri .cu acute, cu dramatism in 
teren și în tribune, cu jucători 
zbătindu-se eroic în ploaie și 
noroi, cu un arbitru care nu 
vede aproape nimic și strică tot. 
lezîndu-i pe oaspeți, care-și 
pierd capul și controlul, un 
meci cu răsturnări de situații 
care periclitau inimile mai pă
timașe și mai sensibile — ca 
cel care ne-a fost oferit ieri.

Reluînd filmul partidei, vom 
menționa că prima parte a jo
cului n-a arătat nimic deosebit. 
Progresul domină net. marchea
ză un gol prin V. Popescu 
(min. 13), are trei ,,bare“ (min. 
13. 32 și 44) și meciul la dis
creție. (Acțiunea lui Cuperman 
din min. 27 — infiltrare în ca
reu, urmată de un șut peste 
poartă — creează singura fază 
notabilă a oaspeților). începutul 
reprizei a doua ne lasă ace
eași impresie. Matei ajungînd 
în min. 52 la un pas de majo
rarea scorului. Cind nimeni nu 
se aștepta, pe faza de contra
atac care a urmat acestei ra-

Stadionul Republicii; teren 
alunecos; ploaie, spectatori 
aproximativ 12.000. Au mar
cat: V. POPESCU (min. 13 și 
73), MOLDOVEANU (min. 53), 
LUPULESCU (min. 58), NAS- 
TASE (min. 80), MATEI (min. 
87). Raport de șuturi Ia poar
tă 28—9 (pe spațiul porții 12— 
2). Raport de comere 14—1.

PROGRESUL: Zamfir 7 
V. Popescu. 9, Măndoiu 7. 
Georgescu 8, ‘ ■
nescu “ “ “ 
nu 8, 
(min. 
Matei

POLITEHNICA: Iordache 9
— Romilă 7, lanul 8. Stoicescu 
8, Pal 7, Mărdărescu 6, Simio- 
naș 8, Incze IV 7, Cuperman 
7, Lupulescu 8, Moldoveanu 7.

A arbitrat ȘT. BIRAESCU
— nici o stea —, ajutat de 
I. Boroș și Gh. Blau (toți din 
Timișoara).

Trofeul Petschovschi: 6.
La tineret-rezerve: Progre

sul — Politehnica Iași 2—1 
(1—0)

6,
I.

66
7.

Ad.
Tănăsescu 
Sandu 6,

Kassai 7),

D.
Constănti-
7, Beldna- 
Raksi 7, 
Năstase 8,

alPortarul ieșean Iordache respinge spectaculos un atac , 
bucureștenilor Foto : T. MACARSCHI

• Pregătirea necorespunzătoare a exa

menului de la Madrid @ Afirmarea inter-

țări. Moldoveanu țîșnește ire
zistibil și înscrie în stil carac
teristic : 1—1. Progresul se cla
tină cîteva minute ca un boxer 
lovit în barbă și Lupulescu ri
dică scorul pentru oaspeți în 
minutul 58 (șut de la 15 m, 
deviat de un apărător în plasă). 
Victima aparent sigură două 
treimi din meci pare renăscută, 
în vreme ce fotbaliștii bucureș-

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. Rapid
3. Farul
4. Politehnica
5. Steaua
6. U.T.A.
7. U. Craiova
8. Petrolul
9. Steagul roșu

10. „U“ Cluj
11. F. C. Argeș
12. S. C. Bacău
13. Jiul
14. Progresul
15. C.F.R. Cluj
16. C.F.R. Timiș.

Socotit ca cel mai impor
tant eveniment al gimnasticii 
masculine continentale, cam
pionatele europene de la Ma
drid continuă să rețină aten
ția specialiștilor din Europa, 
a tuturor celor ce au urmă
rit dîrzele dispute de la Pa
lacio de deportes din capitala 
Spaniei. într-o organizare ex
celentă, cu serioase investiții 
de fantezie și originalitate, 
cu multă grijă atît pentru 
detalii cit și pentru marile 
probleme ale competiției, cea 
de-a IX-a ediție a europene
lor masculine se înscrie ca o 
reușită deplină a gimnasticii, 
probînd în mod convingător 
posibilitățile existente de a 
se depăși așa-zisa criză din 
sportul grației și al desăvîr- 
șitei măiestrii.

Bineînțeles, competiția ne-a 
interesat, în primul rînd, 
prin prisma evoluției celor 
mai buni gimnaști ai Euro
pei dar și, în egală măsură, 
pentru a urmări modul în 
care sportivii români, cei 
mai autorizați dintre repre
zentanții gimnasticii noastre 
masculine, susțin dificilul e- 
xamen al confirmării bunei 
comportări de la Ljubljana. 
Considerăm că, înainte de a 
ne referi la evoluția celor 
trei sportivi români, e nece
sar să punctăm cadrul Iq

care 
rea, 
rale.

Mai mult ca oricînd, 
evident că în marile

s-a desfășurat întrece- 
caracteristicile ei gene-

a fost 
con-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a z-a) l

națională este posibilă numai prin exerciții
4

originale, printr-o tehnică desăvirșită

® Unde sînt dirzenia și ambiția gimnaștilor

români ? • Se impun măsuri grabnice

Examen serios al capacităților și poten
țialului gimnasticii noastre masculine, cam
pionatele europene de la Madrid n-au 
confirmat, din păcate, posibilitățile decla
rate ale celor mai buni sportivi români. 
Analiza lucidă, realistă a comportării spor
tivilor noștri, a cauzelor care au deter
minat acest insucces, stabilirea celor mai 
judicioase măsuri de remediere a neajun
surilor — iată obiective prioritare pe agen
da de lucru a federației de specialitate. 
Stă în puterea gimnaștilor, a antrenorilor, 
a tuturor factorilor ce uctivează în acest 
sport să dovedească în viitoarele confrun
tări că slaba comportare de la europene 
n fost un nedorit accident, că există toate 
premisele pentru depășirea acestui moment 
critic, pentru continuarea drumusui ascen
dent început la Ljubljana.

După opinia noastră, trebuie să se aibă 
în vedere :

• o mai judicioasă organizare a pregă
tirii comune în perioadele dinaintea con
cursurilor importante, sub controlul ferm 
al federației de specialitate ;

• creșterea sensibilă a capacității fizice 
a gimnaștilor fruntași, îndeosebi a celor

incluși în loturile naționale (seniori, tineret, 
juniori) ;

• o mai mare preocupare pentru compo
ziția exercițiilor, introducerea unor ele
mente originale sau de mare dificultate la 
acei gimnaști care dispun de posibilități 
tehnice și fizice, „lungirea" unor exerciții 
și învățarea lor desăvirșită ;

• maximă exigență din partea federației 
și a comisiei tehnice față de pregă: rea 
antrenorilor; verificarea periodică a po
sibilităților și competenței celor desemnați 
să răspundă de destinele gimnasticii noas
tre masculine ;
• sancționarea severă și exemplară a 

oricărei abateri de la disciplină sau a ne- 
executării programului de pregătire sta
bilit ;

• asigurarea, de către federația de spe
cialitate, a bazei materiale strict necesare 
pentru participarea, în condiții egale cu 
cele existente în toate celelalte țări euro
pene dezvoltate, la întrecerile internațio
nale : un podium pentru sol, aparatură 
modernă pentru celelalte probe ;

• o mai bună colaborare între antre
norii bucureșteni.

fâri euro-

(Continuare în vaa. a 4-a)

Marius POPESCU

Ion Păun (Dinamo) a finalizat un spectaculos salt în meciul 
său cu M. Tîmpescu (A.S.A, Bacău). In minutul 8, Păun 
obținut victoria prin tuș. Foto : M. FELIX

a

Ieri, pe velodromul Dinamo

P. Dolofan (România) 
și C. Gonțea (Steaua) 

primii învingători 
Cupa F. R. C."

Nici ieri vremea nu a fost prea 
indulgentă cu reuniunea ciclistă 
internațională „CUPA. F.R.C.* 
pe velodromul Dinamo. Pe 
vint puternic și sub continua a- 
menințare a ploii (care pînă la 
urmă s-a așternut temeinic), .nu 
s-au putut desfășura decît două 
probe. La urmărirea individuală 
juniori (4.000 m) victoria a reve
nit lui P. Dolofan (România), ur
mat de M. Terfelea (România),
E. Spasov (Bulgaria) și V. Dimi
trov (Bulgaria). în aceeași probă, 
la seniori, primul s-a clasat C. 
Gonțea (Steaua) urmat M. Ioni- 
ță (Dinamo) și M. Virgil (Met. 
Plopeni). Timpurile realizate nu 
au putut fi concludente datorită 
stării atmosferice.

Astăzi, cu Începere de la ora 
9,30, întrecerile pentru „Cupa
F. R.C.“ continuă.

de 
un

la bazinul L'ineretu-
Dinamo — I.E.F.S.
1-0. 3-1, 3-1) a

DINAMO BUCUREȘTI A OBȚINUT 
VICTORII LA SCORURI CATEGORICE

Dinamo dinIn sala clubului
Capitală au avut loc ieri par
tidele unuț important triunghiu
lar al diviziei A de lupte gre- 

imane (partide restante 
din ultima etapă a turului) la 
care au par. .ipat formațiile 
A.S.A. Bacău, Mureșul Tg. 
Mureș și Dinamo București. 
Comportindu-se excelent for
mația bucureșteană a obținut 
victorii categorice în ambele

dispunînd de echipameciuri,
băcăuană cu 27—5 și de cea 
din Tg. Mureș cu 33,5—2,5. Cei 
mai buni luptători dinamo- 
viști au fost I. Gibu (cat. 52 kg), 
I. Păun (62 kg) și V. Dolipschi 
( + 100 kg). A tre!a partidă . 
A.S.A.—Mureșul 18- 4. Astăzi, 
la Lugoj, ultimul triunghiulai 
al turului : Steaua—Olimpia
Satu Mare—Vulturii Textila 
Lugoj.

Disputat 
lui, medul 
10—2 (3—0,
fost mult influențat de «empera- 
tura ridicată a apei care creează 
probleme pentru derbyul de du
minică Campioana țării a luat 
încă din prima repriză un avan
taj substanțial, prin golurile în
scrise de Zamflrescu de două 
ori — dintre care primul în 
urma unei acțiuni de o rară 
frumusețe — șl Kroner. Repriza 
secundă a purtat amprenta echi
librului. singur Lazăr înscriind 
încă un goi pentru Dinamo. 
Reprizele a IlI-a și a IV-a se 
încheie cu același scor (3—1) 
favorabil campionilor, prin goluri’* - ...
ner 
did 
M.

1 ru
(din 4 m) și Kro’.er II.

Meciul a demonstrat forma 
bună în care se află dlnamo- 
viștU, constituind un atu în 
plus față de Rapid, rivala lor 
de mîlne. A arbitrai bine. Paul 
Niculescu.

înscrise în ordine de kro- 
(din 4 mi. Za han (gol splen- 
dtn întoarcere). ZamHrescu, 

Popescu ș) D. Popescu pen- 
Dinar >, respectiv Blajec

c. VIȘAN
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Incursiune în trecutul
îndepărtat și apropiat

Arădenii se pot mîndri cu istoria sportivă a orașului 
lor, care, in anii din urmă, s-a legat de realizări tot 
mai mari, sub raportul performantelor, al practicării 
exercițHlor fizice, al participării la competiții a tine
retului.

Și iată că o serie de momente importante din această 
istorie sportivă au fost înfățișate în cadrul expoziției 
de trofee fi documente organizată de Consiliul jude
țean pentru cultură fizică și sport.

Dar și alte orașe se pot minări cu trecutul lor spor
tiv. Pe cînd, deci, organizarea unor expoziții similare ?

VIGU -
„SEIECJIOW1!

Mijlocașul „olimpicilor” șl 
. al Stelei. Vigu, a avut re
cent o interesantă idee : a 
alcătuit o selecționată din 
jucători care au început 
cariera fotbalistică la Ora
dea șî, In prezent, activea
ză la alte formații. Această 
selecționată, pusă în temă 
de către Vigu, ar urma să 
întîlnească, la sfirșitul 
campionatului, la Oradea, 
într-un amical, actuala echi
pă a Crișului. „Selecțione
rul" Vigu a alcătuit urmă
torul „11” : Mărculescu
(C.F.R. Cluj) — Sătmărea- 
nu (Steaua). Solomon (,,U“). 
Pojoni (U.T.A.), Popovici 
(U.T.A.), Vigu, Cojocaru 
(C.F.R, Cluj). Raksi (Pro
gresul), Kun I (Poli Timi
șoara). Kunll (U.T.A.), 
Cassai (Progresul).

Experiența Școlii superioare sportive din Koln

CU PRUNCII LA BAZIN!
Există o trăsătură caracteris

tică epocii noastre, aceea de a 
vedea cum minunății, unicate 
da altădată ajung la Indemîna 
oricui. Acesta este sensul cel 
mai evident al mereu reînnoi
telor victorii ale omului în 
neostenita lui luptă pentru 
perfecționare. Acestea au fost 
primele gînduri ce m-au năpă
dit cînd am părăsit moderna 
policlinică dintr-un cartier 
central al marelui oraș Kdln. Nu, 
n-am să evoc aci victorii chirur
gicale, nici măcar performanțe 
în tratamente medicale. în sub
solurile numitei policlinici am 
vizitat un bazin rotund, nu 
prea mare, cu apa adîncă de 
vreun metru și ceva și caldă 
de vreo 30 de grade. Evident, 
destinația inițială a bazinului 
era regenerarea capacităților 
motrice ale pacienților. Dar 
prof. dr. Liselott Diem, con
ducătoarea Seminarului didac- 
iic-metodic al Școlii superioa
re sportive din Koln. a inter
venit pc lingă administrația 
policlinicii, cerînd permisiunea 
de a folosi bazinul pentru o 
experiență inedită, mai bine 
zis un studiu efectuat de asis
tenții săi.

i Nu voi Intra în amănuntele 
cercetării care și-a propus să 
urmărească prioritățile în co
ordonare la copiii mici, cu 
deosebire prin exemplul ținu
tei lor în apă. Mă voi măr
gini să amintesc cîteva din 
impresiile înregistrate în acea 
după-amiază. în prezența ce
lor doi asistent! universitari 
(care efectuează cercetarea), 
au sosit la bazin trei tinere 
mame, în costume de baie. în
soțite de progeniturile lor de-o 
șchioapă, avînd adică vîrste

între opt luni și mai puțin de 
doi ani ! Avînd experiența cî- 
torva lecții anterioare, ma
mele intră în bazin cu copiii, 
pe care-i supraveghează și-i 
dirijează în mișcările lor spon
tane. reflexe. Ca elemente sti
mulatoare se folosesc mici 
mingi colorate, atrăgătoare,

Lecția de tnot a sugarilor 
poate începe și în cada 

de baie

spre care copiii întind Instinc
tiv mîinile, eliberîndu-se de 
sub tutela mamelor și realizînd 
inconștient menținerea la su
prafața apei. Fără ajutorul 
cuiva, bine exersat, sugarul de 
8 luni era în stare să stea cîte
va minute deasupra apei în 
poziția pe spate. Impresionan
tă este mal ales capacitatea

acestor prunci de a se scufun
da sub apă. unde țin de obicei 
ochii deschiși și se agață de 
brațul mamei sau de balustra
da bazinului.

Firește că la asemenea vîrs
te nu se poate încă vorbi des
pre înotul propriu-zis, dar 
pruncii aceștia ținuți săptăminal 
sub observație vor duce la con
cluzii importante. Interesant 
este . asentimentul părinților 
care-și aduc aci copiii. Ei sînt 
convinși (sau au fost convinși) 
că antrenamentul în apă sus
ține dezvoltarea fizică timpu
rie a copilului, că acesta își 
sporește devreme încrederea 
în sine și că se evită astfel 
posibile accidente mal tîrziu. 
După exercițiile în apă nu se 
înregistrează nici un simptom 
de epuizare fizică, ci, dimpo
trivă. doar urmări pozitive, o 
dată cu de loc surprinzătoarea 
constatare că în apă corpul e 
mjil puțin împovărat la miș
care decît în alergare de pil
dă.

Cineva susține că astăzi co
piii 'sînt mult mai cruțați de- 
cît ar trebui, mai cocoloșiți și 
deci mai slab înzestrați în lup
ta cu natura. Experiența de 
la Kiiln încearcă să fie, și un 
remediu. Chiar dacă nu aveți 
curajul să vă trimiteți prun
cul la bazin, puteți să-i oferiți 
premiera nautică în cada din 
baia proprie ! Unde sînt vre
murile cînd învățam să înot 
abia Ia vîrsta de 11 ani, prins 
ca o rimă în colacul de salvare 
legat de prăjina maestrului 
băieș ce mă plimba de-a lun
gul piscinei de la Băile Her- 
culane 7

Victor BANCIULESCU

GOLUL
PÎINEA CEA DE TOATE ZILELE

A ÎNAINTAȘILOR
Interviu tu Florea Dumîtrache, primul fotbalist român

indus intr-o selecționată
Terasa Lido a Intrat șl în pre

ferințele fotbaliștilor bucureșteni, 
fiind frecventată de el cu precă
dere în zilele de repaus ce urmea
ză jocurilor de campionat. De 
aceea n-am fost surprins cînd 
DUmitrache a fixat aici locul 
nostru do întîlnlre pentru prezen
tul interviu. Era a doua zi după 
medul de la Arad, cu un epilog 
atît de fericit pentru dinamoviști, 
și cu 24 da orc înaintea plecării 
sale spre Moscova, pentru partici
parea la partida de adio a Iul 
Iașln.

„Mă simț extrem de onorat, și-a 
început Dumîtrache mărturisirile, 
prin invitația care mi s-a făcut 
de » participa la acest meci jubi
liar. Poate că mal mult decît o 
recunoaștere a valorii mele ca 
jucător, invitația transmisă repre
zintă o dovadă de apreciere a 
fotbalului românesc In general".

Din modestie, fără îndoială. 
Dumîtrache a evitat In discuția 
noastră să facă referire la faptul 
(știut de toată lumea) că ESTE 
PRIMUL FOTBALIST ROMAN IN
CLUS INTR-O SELECȚIONATA 

A LUMII. Și asta la vlrsta de 23 
de ani, cind — de obicei — carie
ra unui jucător de fotbal, deci 
și a lui Dumitra.be, este Încă de
parte de a atinge apogeul !

Cum în această ultimă săptl- 
mină. datorită evoluției sale in 
meciul de la Moscova, Dumîtrache 
s-a aflat — într-o mal mare mă
sură — în atenția iubitorilor de 
fotbal de la noi șl cum credem 
că aceștia sint interesați să cu
noască cit mai multe amănunte 
în legătură cu biografia Iui spor
tivă, cu activitatea actuală șl pro
iectele sale de viitor, am folosit 
prilejul discuției cu el pentru a 
le afla chiar de la sursă.

★
Pe scurt, drumul lui Dumîtrache 

în fotbal (care a fost permanent 
încurajat atît de îndemnurile ta
tălui său, cit șl de exemplul fra
telui mal mare, Marin DUmitra
che, fost jucător în divizia B la 
C.S.M.S. Iași) ar cuprinde urmă
toarele etape : la început — ca 
in cazul oricărui copil — joaca 
pe un maidan din cartierul Giur
giului, apoi din 1961 la piticii Ra
pidului („in Giulești, m-a dus un 
prieten, dar n-am rămas acolo 
decît un an, fiindcă antrenorii 
Cristescu și Costea — neconvinși 
de calitățile mele — ml-au dat 
drumul sa plec"), doi ani Ia 
T.U.G., după care — în 1964 — a 
trecut la Dinamo, descoperit de 
ochiul antrenorului Traian Iunes- 
cu („ii sint recunoscător acestui 
om. care a contribuit direct la 
formarea și afirmarea mea ca 
fotbalist"). Un an șl jumătate a 
jucat în formația de juniori a 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare, după care a debutat in

mondială
echipa mare, într-un meci cu 
F.C. Argeș. Odată titularizat, nu 
l-au mal scos din echipă — așa 
cum singur mărturisește — decît 
accidentările și... suspendările. 
Calitățile sale l-au Impus destul 
de repede și în vederile selecțio
nerilor echipei naționale, avînd 
deja înscrise 22 de prezențe sub 
culorile țării.

— Ești mulțumii de ceea ce el 
realizat piuă acum în fotbal 7 
l-am Întrebat.

— N-aș putea spune că nu. Deșt 
sint convins că mal am mult de 
muncit pentru a ajunge la per
fecțiune. pentru a mă putea afir
ma deplin șl a mă menține la 
un nivel superior de pregătire și 
de Joc.

— Ce crezi că îți lipsește, in 
principal, pentru a deveni un ju
cător complet 7

— După cum bine se știe, eu 
atn o constituție mai puțin.,, a- 
tletică. Din acest motiv, sint defi
citar Ia capitolele capacitate fizică 
șl rezistență. Este, deci, limpede 
că dacă voi reuși să-mi îmbogă
țesc pregătirea fizică, randamen
tul meu in joc va crește substan
țial.

•ir
— Lumea se obișnuise a te 

considera omul de gol. In ulti
ma vreme, însă, al manifestat o 
scădere din punctul de vedere 
al eficacității, atât in echipa de 
club, cit si în reprezentativa na
țională. Care consideri că sint 
cauzele 7

— Golul, plinea cea de toate zi
lele a înaintașilor, a fost șl ră- 
mîne marca mea pasiune. Mă 
bucur nespus întotdeauna cind 
reușesc să marches, cu capul sau 
cu piciorul, nu am preferințe. 
Postul pe care joc in echipă imi 
oferă posibilitatea să-mi satisfac 
această plăcere, care, Insă, de la 
o vreme, a devenit mai greu de 
realizat. O primă cauză ar fi a- 
ceea că, atit în cadrul echipei 
melc de club, cit și în reprezen
tativă. datorită jocului prea re
tras al celorlalți colegi de atac, 
rămîn adesea izolat, fiind ne
voit să rezolv singur o fază in 
luptă cu 2—3 sau — uneori — 
chiar 4 apărători adverșl. OrL 
fără un om de legătură cores
punzător la înaintare, cti care să 
mă pot înțelege și colabora, îmi 
este — desigur — greu să pot 
depăși baricadele din față. O altă 
cauză ar constitui-o jocul prea 
dur at apărărilor adverse care, 
mal ales la meciurile de pe te
ren propriu, urmăresc fățiș „scoa
terea din circulație" a înaintași
lor considerați mai periculoși, 
perspectivă in care m-am aflat 
și cu nu de puține ori. Știu, însă, 
prea bine că, indiferent de ob
stacole, Dumîtrache trebuie să

o poză de familie : Dumîtrache, 
șl un nepoțel.
devină omul de gol. Altfel, oricît 
de bine aș juca, publicul nu va 
fl mulțumit...

— Eficacitatea mal scăzută con
stituie oare gi motivul pentru 
care a! devenit mal Irascibil în 
teren 7

— Este adevărat că do la o 
vreme sint mal nervos și mi s-a 
intimplat chiar să-mi pierd, une
ori, controlul. Motivul principal 
al acestor manifestări îl consti
tuie liurțuiala continuă la care 
mă supun adversarii. Nu toți 
merg pină Ia a mă lovi, dar sint 
destui cei ce caută cu tot dina
dinsul să mă enerveze, uzlnd de 
mijloace diferite, dar la fel de 
urlte.

— Cum vezi șansele echipei 
Dinamo la titlul de campioană 7

— Cred că nu ne poate scăpa 
locul intii. Și cind fac această 
afirmație, mă gindesc — în pri
mul rînd — la faptul că echipa 
noastră este cea mai omogenă 
valoric șl manifestă constantă ln 
joc.

— Ce proiecte Imediate al ?
— îmi doresc să fiu cit mai 

util echipei mele de club în 
disputa pentru cîștigarca campio
natului șl (de ce nu ?) a Cupei, 
iar echipei reprezentative in lup
ta pentru calificare tn turneul 
final al campionatului curdpean. 
Pe plan profesional, Intenționez 
să devin din toamnă student la 
I.E.F.S.

— In încheiere, o „reclamatle" 
a suporterilor tăi, a atltor băieți

împreună cu părinții sil, o mătușă 
Foto : DRAGOȘ NEAGU

șt fete care îți «criu, fără a pri
mi răspuns...

— Dacă aș răspunde la toți cei 
care îmi scriu, solicitind fotogra
fii sau autografe, n-aș mai avea 
timp să fac alte lucruri. In pri
mul rind, să mă antrenez. ȘL 
nemalflind același jucător, nu 
voi mal fi pe placul suporterilor 
mei, care vor înceta atunci să-mf 
mai scrie. Ti asigur, însă, că ci
tesc cu plăcere corespondența 
că păstrez toate scrisorile. Intr-o 
zi Ie voi reciti cu nostalgie...

C. FIRANESCU

Adevăruri
Copilul rîde:
„înțelepciunea șl Iubirea 

mea e jocul I"
Tînărul cîntă >
„Jocul șl Înțelepciunea mea 

e iubirea !“
Bătrinul tace:
„Iubirea șl jocul meu e-nțe- 

lepciunea 1“
în viață, izbînzile sînt le

gate de chinuri și osteneli, 
G. Călin eseu

Totul la om trebuie să fie 
frumos : șl chipul, și hainele, 
și sufletul și gîndurile.

A. P. Cehov

Repausul nu se află nică
ieri în natură.

B. P. Iîașdeu

Cine ostenește prea devre
me pare să consimtă Ia dis
pariția lui.

T. Arghezi
Culese de

Tiberiu CORNEȘEANU

LA BUCUREȘTI, CU JACK JOHNSON, CAMPIONUL LUMII LA CATEGORIA GREA
Constănțencelor le place fotbalul...

Picături
• Nu totdeauna, după un 

campionat, echipa care iese 
basma curată, are și stofă...

• Unii jucători confundă 
pregătirea fizică cu... pregăti
rea la- fizică ; și iau note 
mici...

• Numai echipa care pier
de în minutul 90, știe să pre- 
țuiască... clipele I

Boxerul negru Jack Johnson, campion al 
lumii la categoria grea, aflat in Europa in 
turneu de agrement, a sosit la București, in 
luna mal 1914, Împreună cu soția șl doi ne
poți, șl a locuit la hotelul Palace (actualul 
sCișmiglu"). El a susținut un meci demonstra
tiv, la circul Sidolt, cu Jean Terțiev. Reclama 
anunța că Jean Terțiev va primi 500 lei dacă 
va rezista cinci minute. Acest gen de reclamă 
a produs un efect deosebit în rindurile pu
blicului. Au venit la circ vreo 1 500 persoane, 
deși biletele de intrare erau foarte scumpe.
-Primul a apărut în rin,? Jack Johnson. A 

executat box cu umbra, apoi a sărit la coardă 
și, în fine, a bătut de nenumărate ori un 
pucing-ball. Trăgînd o ultimă lovitură, cu 
dreapta, curelușa de care era prins pucing- 
ball-ul s-a rupt șl acesta a ajuns in rotundul 
circului, lovindu-1 pe dr. Mina Minovicl. Pu
blicul a început să rîdă șl, totodată, să-l a- 
plaude pe negru. După multi ani. unii s-au 
întrebat dacă nu cumva curelușa fusese cres
tată mal înainte, ca să se poată rupe.

A urmat o exhibiție de box cu mănuși cu 
cel doi nepoți. In fine, a apărut și Jean 
Terțiev. El era foarte bine clădit, plin de 
mușchi, un adevărat atlet. De altfel, practica 
halterele la sala „Tir". Jean Terțiev, care 
avea în jurul centurii o panglică tricoloră, 
era foarte emoționat. Din primul minut. Jo
hnson l-a plstonat cu directe de stingă, și 
fața Iul Terțiev s-a acoperit de singe. în acest 
timp, el n-a putut schița nici o lovitură, din 
cauză că Jack Johnson îl ținea la distanță șl 
dansa în fața lui.

In al doilea minut, campionul lumii a in

trat aproape, lovind atît cu stingă, cit și cu 
dreapta. Terțiev a schițat și el două-trel lovi
turi, dar fără efect. Atunci, Johnson l-a 
prins cu o stingă, urmată de o fulgeră
toare dreaptă. Terțiev a țipat, căzînd în ge
nunchi. Nepoții Iul Johnson «-au repezit, rl- 
dicîndu-1, i

Publicul era emoționat și, totodată, conster
nat de sfîrșltul rapid al luptei. S-a făcut lu
mină în circ, șl soția campionului mondial a

Relatările unui martor ocular

părăsit loja, deoarece se anunțase că Jack 
Johnson va dansa cu ea un tangou „brazilian", 
senzațional pentru vremurile acelea. După 
trei-patru minute, a apărut negrul (îmbrăcat 
în sacou), alături de soția sa. Orchestra a în
ceput să cinte. Cei doi, lipiți unul de celălalt, 
se legănau în ritmul tangoului, iar publicul 
a rămas stupefiat de acest stil „exagerat de 
dans".

în fiecare zi, la orele 17, venea trăsura In 
fața hotelului Palace șl „muscalul" îl plimba 
pe soții Johnson la șoseaua Kiseleff, pînă la 
vila cu clopoței. Semnatarul acestor rinduri 
11 aștepta în fața hotelului, cu bicicleta. Ur
măream apoi trăsura. La capătul plimbării, 
Johnson se dădea jos șl făcea o scurtă pro
menadă. Eu treceam lingă el, mal înapoi,

măsurfnd din ochi marea diferență da înălți
me dintre noi.

...Dar, să ne oprim la o serie de amănunte 
legate de cariera lui Johnson.

în 1908. canadianul Tommy Burns îl cedase 
titlul, fiind învins prin k.o. Johnson, avea să 
fie primul boxer de culoare, campion mon
dial la categoria grea.

Rasiștii din țara sa nu se împăcau însă, cu 
gîndul că titlul suprem aparține unul negru. 
Cum nu găseau un boxer alb de talia lui 
Johnson in anul 1910 i-au cerut ex-campio- 
nulul James Jeffries să reintre în ring. înain
tea meciului, Johnson a fost de mal multe 
ori amenințat cu moartea, iar unele ziare, 
îndeosebi din statele sudice, au dus campanii 
violente împotriva lui. In ziua sorocită pentru 
marea întrecere, organizatorul Tex Richard a 
stat personal la poarta de intrare a arenei 
și i-a... percheziționat pe spectatori pentru a 
vedea dacă nu cumva sînt înarmați. Și totuși, 
Înaintea primului sunet de gong, un specta
tor, rămas nedescoperit (firește !), a tras un 
toc de revolver in direcția lui Johnson, dar 
glonțul a nimerit prosopul care atirna pe' cor
zile ringului. Johnson a rezistat acestei atmos
fere șl a ciștigat. In 1915. el a fost. însă, În
vins prin k.o. de Jess Willard, sub amenin
țarea gangsterilor, dar după ce se asigurase 
că soția sa a reușit să plece din arenă eu 
suma de 30 000' de dolari.

După scurt timp, a îmbrățișat profesia de 
pastor, tntr-o zi a fost găsit împușcat la New 
York, la rigola unui trotuar...

Ștefan BUZDUGAN
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C.I., GILAU. N-am înțeles de 
ce îmi scrieți dv., și nu prietena 
dv., Lucia, despre care ne infor
mați că are 16 ani, că urmează o 
școală de dactilografie și că iu
bește fotbalul „la nebunie". Dacă 
nu este singura fată din Gilău, 
in Inima căreia s-a aprins pasiu
nea pentru fotbal, probabil că. șl 
în această localitate va lua fiin
ță, într-o zi. o echipă feminină 
de fotbal. Imaginea cu care in- 
cheiați scrisoarea, este frumoasă, 
dar nu văd cum ar putea de
veni o realitate : „ar vrea să 
ajungă o mare folballstă, să cen
treze măcar o dată pe fruntea lui 
Dumîtrache". Chiar dacă va re
mania, cîndva. lotul național, mă 
Îndoiesc că Angelo Nleulescu șt-a 
pus în gind să apeleze șl la fe
mei I

MIRCEA JIANU, CRAIOVA. Pro
punerea pe care o faceți Fede
rației române de fotbal este aceea 
de a mări la trei numărul echi
pelor ce ar urma să retrogradeze 
din divizia A. in divizia B, 
locurile lor rămînind să fie ocu
pate de cele două echipe „capi

de serie" in „B" ți de o a treia 
formație din eșalonul secund, de
semnată după un bara.1 intre e- 
chipele de pe locul al doilea. „A- 
doptlndn-se această propunere, 
atît divizia A, cit și divizia B 
ar deveni mal pasionante". Nu 
contest acest lucru, dar ținlnd 
seama că există o diferență sen
sibilă de valoare intre echipele 
de ,,A“ și cele de ,.B", nu ml se 
pare atit de fericită ldeea de a 
se face acest schimb de ștafetă, 
care înseamnă, practic, un rabat 
de calitate. Mergîndu-se pe linia 
aceasta, cineva ar putea propune, 
într-o zi, să retrogradeze jumă
tate dintre echipele de divizia A, 
pe același considerent al crește
rii interesului pentru întrecerile 
respective. Eu cred că nu s-ar 
obține altceva, decît o creștere a 
tensiunii, privite sub toate aspec
tele. inclusiv cel medical !

NICOLAE MORAR, COMUNA 
ERIU SÎNCRAI 1) Dintre cele 16 
echipe care participă la campio
natul diviziei A, numai Dinamo, 
U.T.A. și Steaua joacă, de la în
ființare, în această grupă frun
tașă. Celelalte echipe nu s-au pu
tut mențin, tot timpul în divi
zia A. într-o evidență separată 
figurează Universitatea Craiova, 
care, promovînd din B în A, a 
rămas neclintită în această cate
gorie. de mai multe ori numărîn- 
du-se printre formațiile clasate 
pe locuri fruntașe. 2). Nu există 
situație de ofsaid. în prima fază, 
la executarea unei lovituri de 
colț.

RADU MANEA, CÎMPINA. Floyd 
Patterson are 36 de ani. Avea 17
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La Constanța, din ce în ce mai multe fete practică fotbalul, 
iar numărul spectatorilor care asistă la meciurile lor este și 
el In creștere. Recent, a avut loc o dublă întîlnire între echi
pele Autobuzul și Tomistex (ambele din Constanța) care s-a 
încheiat cu următoarele rezultate 2—0, respectiv 0—0. Cele 
mai bune atacante, ale echipei Autobuzul, au fost Margareta 
Lazăr și Ana Ene.

Dat fiind interesul cresc’nd pentru fotbalul feminin, se 
preconizează înființarea, ln toamnă, a unul campionat ju
dețean. «

C. POPA-coresp.

• Apărarea în linie are, a- 
desea, funcție aritmetică : sub 
linie... se adună golurile !

• Arbitrul — unul care nu 
iartă greșelile altora.

• Pentru un ceferist, 
fenta este o schimbare de 
macaz.

Barbu ALEXANDRU 
D. MAZILU

/t) căsuța cffn Timișoara 
uncie trătește fosta/portar 

a/ Kipensiei

ani, în 1952, cînd a devenit cam
pion olimpic la categoria mijlo
cie, obținînd victoria prin K.O., 
în prima repriză, asupra lui Va- 
slle Tlță. Nici prin cap nu-i tre
cea atunci lui Tiță că boxează 
cu viitorul campion mnodial la 
toate categoriile 1

IOSIF ȘUTII, CLUJ. „In afară 
de Cluj, mai există in țară aii 
oraș care să aibă echipă de fotbal 
in divizia A, dar să n-aibă, in 
schimb, in divizia B Țineți ne
apărat ? S-ar putea ca la anul 
să aibă I Pușciiea pe limbă ar 
spune cei de la C.F.R. Cluj 1

ASOCIAȚIA SPORTIVA BE
TONUL, CRAIOVA. Ne scrieți : 
„La meciul dintre Aripile șl 
Betonul, un jucător al echipei 
Aripile, executînd o lovitură de 
Ia 11 metri, a trimis mingea 
In bară. Mingea a revenit la 
același jucămr, care a tras și 
a înscris. Arbitrul de centru nil 
a acordat golul dar tușierul 
Glieorghe loncscu, înconjurat 
de jucătorii de lș Aripile. * 
ară(at că golul este valabil.

Arbitrul de centru a rămas, 
însă pe poziție, reluînd jocul 
cu o lovitură liberă indirectă. 
Ditpă meci, însă, în foaia de 
arbitraj, a trecut și acest gol !“. 
Ne-am interesat despre acest 
caz. Se pare că arbitrul de 
centru n-a făcut altceva decît 
să-și repare propria-1 greșeală, 
la faza cu pricina. Balonul lo
vise. este adevărat, bara, dar 
fusese atins ; și de portar, în
ainte de a ajunge la jucătorul 
care a executat lovitura de la 
11 metri. In această situație, 
golul este perfect regulamentar. 
Dacă mingea, din bară, ar fi 
revenit direct la fotbalistul care 
șutase, el ar fi comis o încăl
care a regulamentului. jucînd 
a doua oară mingea, astfel că 
golul n-ar mal fi fost... gol, 
cl s-ar fi transformat într-o 
simplă lovitură liberă indi
rectă. împotriva echipei in 
culpă.

fn Timișoara, undeva pe o stră
duță din cartierul Meliala, o că
suță modestă, ascunsă printre 
pomi cu zarzări înfloriți, cindva, 
un bărbat încărunțit, dar cu tră
sături energice, ieșea pe la poar
tă seara, ca să stea la taclale 
cu vecinii. Acum, însă, el S-a re
fugiat între cel patru pereți ai 
casei, și lumea îl vede din ce in 
ce mal rar. Rudolf Pavlovici, 
fostul portar al Ripenslel, e ne
voit acum, copleșit de boală, 
să-șl caute sprijinul in două 
bastoane... Pavlovicl își caută a- 
cum liniștea în fotoliul său, ci
tind, sau vlsînd la vremurile de 
odinioară cind -„pantera" mlă
dioasă zbura după mingile șuta
te de „tirallorii" Bodola, Ploeș- 
teanu, Baralki sau Petea Vilcov...

...și, totuși, oamenii nu l-au 
uitat pe Pavlovici... Chipul lut 
s-a luminat de bucurie, cind ln 
pragul ușii au apărut doi băr
bați I Unul din el i-a zîmblt :

— Credeai că trec prin Timi
șoara, fără sa te văd 7

A urmat o îmbrățișare lungă, 
prietenească. Pavlovicl a simțit 
lacrimile umezindu-i pleoapele. 
Mircea David, „II Dio", marele 
său „rival” de la Venus, se afla 
acolo lingă el, împreună cu Va- 
sile Deheleanu, care asista tăcut, 
puțin emoționat, la revederea 
celor doi portari al naționalei... 
Cei doi portari au redeșteptat a- 
mlntlrlle. mal ales pe cele hazlii, 
șl nici n-au simțit cum seara cd- 
zuse peste orașul de pe Bega...

— Am pierdut trenul de nouă, 
a exclamat „ll Dio". Dar nu-l

nimic. Plec eu cel de la miezul 
nopții...

...Au trecut, apoi, alte zile... 
Pavlovici, din fotoliul său, lăsa 
cartea jos, șoptind visător : „oa
menii nu mă uită, totuși". Și, 
iată, tn altă zi, la ușa lui a mat 
bătut un oaspete. Tot un fost por
tar... Pavlovici a surts :

— A, da, cum să nu-mi amin
tesc de d-ta... Toma... Concuren
tul lui „Top",.. Sigur. Te-am vă
zut... de multe ori la C.C.A. A- 
veal același stil ca șl mine. Atent, 
sobru, fără „înflorituri1''.

Costlcâ Toma. actualmente an
trenor la U.M.T., venise să-l re
găsească pe cel ce fusese idolul 
copilăriei sale.

Au urmat clteva zile ploioase, 
de primăvară capricioasă, dar 
într-o vineri soarele a răsărit 
iarăși... pe cer și în privirile lui 
Pavlovicl... O ceată de băieți t-a 
umplut din nou casa. Erau fot
baliștii de la C.F.R Timișoara, în 
frunte cu antrenorul Tache 
Macrl... Gaboraș venise șl el, cu 
brațul drept ghlpsat într-o armă
turi complicată... Ztmbea, totuși:

— Ce să-l faci. Rudi baci ? 
Asta-l meseria noastră, a porta
rilor. Periculoasă, a naibii.., dar 
tare frumoasă, zău !...

Pavlovicl l-a pipăit brațul cu 
pricina :

— Și cti am purtat drăcii din 
astea. I.e cunosc bine de tot. 
Dar fbtbal fără necazuri... nu se 
poate.

Macrl a aruncat, «pol, o între
bare. pe care și-a pregătise de 
mult t

Două dintre diamantelle Ri- 
pensiei : Pavlovici (dreapta) 

și Kotormani,
— Spune-le dumneata maestre 

Pavlovicl, care crezi că era „se
cretul" victoriilor Ripensiei ?

„Pantera" a cuprins cu o pri
vire toată echipa, șt a răspuns 
lără ezitare i

— Eram toți pentru unul șl 
unul pentru toți. Nu căutam să 
ne păcălim între noi. Munceam 
cot la cot. Nu trăgea nimeni pen
tru celălalt. Iar la antrenament, 
nădușeam toți la fel ! Asta e. 
Asta însearnnd o echipă !

...Spre seară, au plecat, șl ju
cătorii timișoreni. Pavlovicl a 
rămas singur... Dar nu pentru 
multă vreme, el știe acum, prea 
bine...

George MIHALACHE

ilustrații : N. CLAUDIU

Reflecția unul fotbalist
Ca să vezi ! Arbitrul poate 

acorda oricîte lovituri libere 
! dorește, iar eu, ca jucător, 
I nu pot ,,acorda" măcar o Sin- 
■ gură lovitufă, să țină minte 
j adversarul I

Din colțul ringului
O Gongul este bara boxerilor. Uneori îl salvează de k.o.
• Centura de campion o por(I atît cît te ține cureaua.
9 Cei mal pufernici pugilîșt! sint Judecătorii galei. înving clteortată la 

puncte pe un boxer, fără a incrucha mănușile cu el.

yidor TfODOR

Dumitra.be
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BASCHET. Teren Pro
gresul, de Iu ora 9: 
Rapid II — Voința 
Constanța (f), Progre
sul — Arhitectura (f), 
Medicina — Politehnica 
Brașov (O ; teren Voin
ța, de la ora 10 : Uni
versitatea — Comerțul 
Tîrgoviște (m), Voința 
— Constructorul Iași 
(m), meciuri în divi
zia B.

CANOTAJ. Lacul 
răstrău, de Ia ora 
.Cupa școlarului". 
„CICLISM, ora

Ile-
7,30:

9,30,
km. 7 șoseaua Ploiești 

varianta Buftea — 
campionatul municipal 
de fond.
^FOTBAL. Stadion DI- 
n»mo, ora 15,30: Dina- 
mo Buc. — Petrolul 
Ploiești (tineret), ora 
17,30 : Dinamo Buc. — 
Petrolul Ploiești (div. 
A). Teren Voința, ora 
11,00: Voința Buc. — 
Metalurgistul Brăila 
(div, C); ora 13,00: 
Voința Buc. — Metalur
gistul Brăila (juniori) ; 
ora. 14,30: Șc. sp. 
nr. 2 Buc. — Electrica 
Constanța (juniori). Te
ren Electronica, ora 
11,00 : Electronica Buc.
— Delta Tulcea (div. 
C) ; ora 13,00 : Electro
nica Buc.— Delta Tul
cea (juniori). Teren La- 
romet, ora 11,00 : Teh- 
nometal Buc. — Unirea 
Buc. (div. C); ora 13,00: 
Tehnometal Buc. — Po
iana Cîmpina (juniori). 
Teren Autobuzul, ora 
11,00: Autobuzul Buc.
— F. C. Caracal (div. 
C); ora 13,00: Autobu
zul Buc. — F, C. Ca
racal (juniori). Teren 

“Sirena, ora 9,30 : Sire
na București — Dinamo 
București (juniori), ora 
11,00: Sirena Buc. — 
Progresul Corabia (div. 
C). Stadion Metalul, 
ora 13,00 : Metalul Buc.
— Progresul Brăila 
(juniori). Teren Ghcn- 
cea, ora 13,00: Steaua 
Buc. — Petrolul Berea 
(juniori). Teren Con
structorul, ora 9,30 : U- 
nirea Buc. — Mașini 
unelte Buc. (juniori).

HALTERE. Sala 
Steaua din Calea Plev- 
nei 114, ora 10: Steaua
— Legia Varșovia.

HANDBAL. Teren Ti
neretului, ora 9,00 :
I. E.F.S. — Constructorul 
Timișoara (A.f.); 
10,00 : Confecția — 
ința Odorhei (A.f.);
II, 10 : " 
S. C. Bacău (A.m.) 
12,25: Univ.
Textila Buhuși (A.f.). 
Teren
ora 9,00 : Constructorul 
Buc. — Voința Rădăuți 
(B.f.).

RUGBY. Parcul Copi
lului, ora 9,00 : Grivi- 
ța Roșie — Construc
torul (A) ; „Tineretului", 
ora 10,30 : Dinamo — 
Rulmentul Bîrlad (A) 
Teren Ghencea, ora 
9,00: Steaua — Rapid 
(A) ; ora 10,30: Chimica 
Tîrnăveni — Minerul 
Gura Humorului (meci 
de baraj pentru „A"). 
Teren Olimpia, ora 
10,30: Gloria — Sportul 
studențesc (meci de ba
raj pentru „A").

SCRIMA. Sala Flo- 
reasca, de la ora 8,00 : 
Turneul țărilor socialis
te (floretă feminin echi. 
pe și spadă echipe).

Univ. Buc.

Buc.

Constructorul,

ANGELO NICULESCU NE ÎMPĂRTĂȘEȘTE OPINIILE

Ml
rk

UN ÎNCEPUT BUN
clu- 
des- 

________ ________ .... iau 
parte boxerii de primii categorie. 
Vineri seara, pugiliștli celor două 
cluburi au participat la o reuni
une amicală, organizată ta sala 
Dinamo, în care, printre compe
titori, i-am Întâlnit pe campionul 
național al Ușorilor. Paul Dobres- 
cu, pe îinalistui ștefan Boboc, 
ca și pe cunoscuțil boxeri Petre 
cîmpeanu, Marin Constarittaescu, 
Ion Magerl, Gheorghe Popa, Eu
gen Gorea. Mircea Toni etc.

Chiar dacă unele meciuri anun
țate inițial (Gh. Ene — I. Hodo- 
șan, I. Lungit — A. Moraru) au 
lipsit din program, fapt care i-a 
nemulțumit pe - ----
a fost reușită și 
Început bun.

Cum în rîndul „____ „—, 
la această reuniune figurau spor
tivi bine, cotați in boxul autoh
ton. cîteva meciuri au fost aș
teptată și Urmărite cu interes de

Ca șl la începutul anului, 
burile Dlnamo șl Metalul au 
chls seria galelor la care

Spectatori, gala 
apreciată oa un

partlcipanților

spectatori. în meciul cu Valerlu 
Prodan, Paul Dobrescu. pe linia 
ascendentă a ultimelor sale evo
luții a oferit celor prezenți o ex
celentă demonstrație de scrimă 
puglllstlcă. cîștlglnd detașat la 
puncte. Revanșa finalei catego
riei semigrea din anul trecut, 
meciul dintre P. Cîmpeanu și M. 
Constantinesou, s-a disputat în
tr-o tensiune deosebită. Dorința 
ambilor combatanți de a-și scoale 
adversarul din luptă nu s-a cris
talizat, meciul terminîndu-se ne- 
decls.

Celelalte rezultate : șt. Boboc 
b.p. Gh. Cristea, I. Răducanu 
b.p. T. Chirilă, M. Toni b.p. M. 
Ene, E. Gorea m.n. Gh. Ilie, I. 
Mageri m.n. Gh. Popa. M. Ursii 
m.n. Gh. Bădilă, C. Ghiță m.n. 

: V. Vrincea- 
Anghel b. ab. 
Rizca b.p. L.

N. Nicolae. Juniori 
nu b.p. N. Dinu, S. 
3 I. Copilu, Gh. 
MLcu

M. Tr.

LEIPZIG
La campionatele internaționa

le ale R.D. Germane, la cure se 
întrec țintași din 9 țări, s-a 
disputat maratonul tirului, pro
ba de armă liberă calibru re
dus 3X40 focuri, care a reve
nit polonezului Fondier cu 
1156 p. In continuare in clasa
ment se află maghiarii Papp 
și Pelrovacz eu 1156 p 
și, respectiv. 1147 p. Tră
gătorul nostru Gh. Sicor- 
schi. a tras slab. 1118 p (300— 
341—387) și s-a clasat pe lo
cul 37 din 40 de concurenți. 
Alte rezultate : pistol stan
dard senioare : 1. Aurswaid
564 p, 2. Weight 563 p, 3. 
Windisch 554 p (toate din 
R.D.G.). Reprezentanta noas
tră. Anișoara Matei, a ocupat 
locul 8 cu 548 p. Juniori : 1. 
Hyka (Cehoslovacia) 583 p, 2. 
Schmidt (R.D.G.) 578 p. 3.
Teske (R.D.G.) 574 p... 16.1. Stan- 
ciu (România) 552 p. Proba de 
talere aruncate din șanț (200 
buc.) a fost cîștigată de Fran
ke (R.D.G.) cu 192 t.

KIEV
Competiția internațională de 

tir dotată cu „Marele premiu 
DOSAAF”, ce se dispută în

localitate, a continuat vineri și 
sîmbătă cu disputarea probe
lor de armă standard, pușcă 
cu aer comprimat, pistol viteză 
femei ș.a. La armă standard 
3X20 focuri seniori pe primul 
loc s-a 
cu 574 
Lipoldt 
— 572 
Țintașii 
mătoarele locuri : 
tala 564 p. 15.
563 p, 31. T. Ciulu 552 p, 34. 
M. Marin 551 p și 38. C. Co- 
dreanu 543 p. Pe echipe ; 1. 
R.D.G. 2283 p, 2. U.R.S.S. 
2269, 3. Polonia 2266 p... 7. 
România 2230 p. Pușcă eu aer 
comprimat 40 f. femei : 1. Stri- 
zekova (Cehoslovacia) 370 p. 2. 
Kassel (R.D.G.) 375 p, 3; Na- 
bel (R.D.G.) 373 p... 8. Edda 
Baia (România) 369 p. 9. Ana 
Goreti (R) 368 p. 10. Veronica 
Stroe (R) 368 p. Pe echipe : 1. 
R.D.G. 1110 p. 2. Bulgaria 
1105 p, 3. România 1105 p. La 
pistol viteză femei (60 f.) pe 
primele două locuri s-au cla
sat Rizkova — 591 p. și An
dreeva — 580 p — ambele din 
U.R.S.S.

întrecerile se încheie dumi
nică.

clasat Maruha (Polonia) 
p, el fiind urmat de 
— 573 p și Wenderlich 
p — ambii din R.D.G.
noștri au ocupat ur-

13. E. Sa- 
I. Olărescu

Interesat să-i vadă „acasă" 
pe finlandezi (vom juca cu 
ei la Helsinki, la 22 septem
brie) și în condiții de depla
sare pe galezi (îi vom avea 
ca adversari la București, la 
24 noiembrie), antrenorul e- 
chipei noastre naționale, An
gelo Niculescu, s-a aflat 
miercuri seara în tribunele 
stadionului Olimpic, din țara 
celor 1000 de lacuri, pentru a 
urmări întîlnirea Finlanda — 
Țara Galilor, programată în 
grupa I a preliminariilor C.E. 
și încheiată, după cum se știe, 
cu victoria oaspeților, Ia sco
rul de 1—0.

La puține ore de la îna
poierea sa în Capitală, el 
răspundea cu amabilitate la 
întrebările noastre.

tori, care închid bine unghiu
rile în fața porții lui Milling
ton și care folosesc marcajul 
în zonă, combinat, după ne
cesitățile fazei, cu cel om la 
om. Aș vrea să adaug că, 
îndeosebi, apărarea imediată 
deposedează necruțător, făcînd 
des apel, cu bun randament, 
la tackling. La mingile înal
te, însă, provenite din cen
trări, cu excepția fundașului 
central, care joacă la „aco-

care le permite să acționeze 
într-un cvasi-permanent flux 
și reflux. în sfîrșit, cei trei 
atacanți, Krzyvvicki, Toshack 
și Reede, se grupează pe cen
tru — și pentru a înlesni ma
nevrele pregătitoare, pe aripi, 
de care vorbeam —, sînt foar
te insistenți la balon șl im
presionează prin predilecția 
pentru rezolvările simple. Au, 
în plus, o plăcere deosebită 
pentru jocul cu capul. Con-

* Tosliack et comp, și-au impus jocul @ Echi

pa Finlandei a aplicat un 1-4-2-4 rigid @ Printre

înlocuitorii posibili ai actualilor titulari

contribuție substanțială,O
dar, ca și coechipierii lor din 
linia de fund, rezolvă mai 
mult distructiv, corni țînd nu
meroase faulturi care înseam
nă tot atîtea lovituri libere, 
din apropierea careului, în fa
voarea formației adverse. La 
faza de atac, fundașii parti
cipă sporadic, în timp ce îna
intașii, deși „bătăioși", gresesc 
prin aceea că acționează fie
care în zona lui, fiind astfel 
mai ușor de supravegheat. 
Abia în repriza a doua, cînd 
Lindholm și-a schimbat locul, 
de pe stînga pe aripa dreap
tă, atacul gazdelor a devenit 
ceva mai periculos, trecînd, 
în cîteva rînduri, pe lingă e- 
galare.

— Este 
părerea 
partidei ?

Absolut,

echitabil, după 
dv., rezultatul

întrucît cei care 
și-au impus jocul au fost fot
baliștii din Țara Galilor. Aș 
putea spune că am efectuat 
deplasarea mai mult pentru 
gazde, primul nostru adver
sar în sezonul de toamnă, și 
i-am văzut pe... galezi, ex
trem de combativi șj destul 
de lucizi în această partidă. 
De altfel, în afară de punc
tul victoriei, realizat de To
shack, în repriza secundă, ei 
mai înscriseseră, cu două mi
nute înainte, un gol, nevali
dat însă de arbitru.

— Spuneați că, de 
dată, oaspeții și-au 
pus legea" 
cat ei 7

astă
..im-

Curn au ju-

— în cel mai pur stil bri
tanic : deschis, combativ, une
ori peste limite, de un dina
mism rar întîlnit în campio
natul nostru. Din punct de 
vedere al sistemului, ei plea
că de la 1—4—3—3, dar pe 
care îl aplică foarte elastic. 
La situația de apărare, par
ticipă, de regulă, 7—8 jucă-

automobilist imai

primul lor raliuau participat

Pe Șos. Olteniței „coloana” 
participanților la primul 
raliu al pionierilor înain
tează voinicește spre punc
tul de întoarcere, Uzina 

Danubiana,
Foto : ȘTEFAN CIOTLOS

Boc, Vigu, lordănescu, Năstase

perire", toți ceilalți sînt vul
nerabili. Cînd se află în po
sesia mingii, echipa galeză se 
dezlănțuie, literalmente. Trei 
dintre fundași participă pe 
rînd la acțiunile ofensive, 
susținute, prin alternanță, de 
mijlocașii laterali, care se 
lansează pe aripi, unde pri
mesc balonul și de unde, a- 
poi, îl centrează, căutîndu-1 
mai ales pe Toshack. Țin să 
subliniez faptul că, întocmai 
englezilor la „World Cupp", 
formația galeză nu posedă 
extreme clasice, dar folosesc 
lățimile terenului cu insis
tență, metodic, datorită unui 
potențial fizic fără reproș,

sider că dacă ar fi beneficiat 
și de aportul lui Ron Dawies, 
reținut la echipa sa de club, 
eficacitatea atacului galez ar 
fi sporit într-o mai mare mă
sură.

— Ce ne puteți spune, 
acum, despre echipa Fin
landei, viitorul adversar 
al tricolorilor noștri 7

— Jucînd acasă, Finlanda 
a acționat după sistemul 
1—4_2—4, pe care l-au apli
cat, însă, cu o oarecare rigi
ditate. In apărare, mijlocașii 
Laivomaa și Hcikolaă își aduc

— Făcînd legătură cu 
ceea ce ați văzut și ceea 
ce ne așteaptă, spune- 
ți-ne, vă rugăm, dacă vă 
gîndiți, de pe acum, la o 
reîmprospătare a echipei 
noastre 7

— în linii mari, voi conta 
tot pe aceiași băieți. Depinde, 
desigur, ce-mi va spune și 
forma lor sportivă la momen
tul acela. înlocuitorii posibili, 
pentru fiecare dintre compar
timente, îi voi recruta dintre 
mai mulți jucători. Mă gîn- 
desc, de pildă, la Boc, la Vi- 
gu, la lordănescu, la Năstase, 
la Moldoveanu și la Florian 
Dumitrescu, pe care îi voi 
verifica la acțiunile lotului 
din stagiunea de toamnă.

G. NICOLAESCU

UN OM, 0 PARTIDĂ, 0 ECHIPĂ
înfr-o singură săptămînă, fotbalul ne-a 

furnizat trei exemple edificatoare, pe trei 
planuri aparent deosebite, dar care toate 
converg spre aceeași concluzie : pe deasupra 
talentului nativ, fotbalistul luat individual și 
o echipă în totalitatea ei nu sînt decît pro
dusul perseverenței în eforturi, cl seriozității 
în pregătire, al ambiției în joc, al luptei pa
sionante împotriva inerției și a ravagiilor 
vîrstei.

OMUL SE NUMEȘTE IAȘIN. începuturi grele, 
care nu anunțau de loc pe portarul excep
țional de mai tîrziu. Muncă tenace spre a 
ajunge în vizorul antrenorilor, în prim-planul 
selecționerilor. Pregătire obstinata („ca să 
aperi o minge la un meci, 
trebuie să respingi o sută 
la antrenamente" — măr
turisește el singur). Lipsă 
de infatuare la acest Gu- 
liver blind, dar cu reflexe 
de panteră. Regim spartan 
de viață, care l-a adus 
pînă în ziua apoteozei : la

1-30 IUNIE :

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
Federația română de ho

chei face cunoscut că perioa
da transferărilor pentru se
zonul în curs a fost stabilită 
în intervalul 1—30 iunie 1971. 
Toate cererile, însoțite de ac
tele de rigoare, trebuie îna
intate forului de specialitate 
numai în acest răstimp.

De cîțiva ani pionierii 
ștri construiesc și conduc 
turi... De cîțiva ani, pionierii 
noștri au devenit și agenți de 
circulație... în secolul auto
mobilului aceste fapte sînt fi
rești și cei ce îndrumă pașii 
tineretului în lumea fascinan
tă, dar aspră, a autovehicule
lor realizează o operă nece
sară, pentru care merită tot 
sprijinul.

Ieri pionierii noștri automo- 
biliști au făcut un nou pas 
înainte. în cinstea „Zilei mi
liției", cu sprijinul larg al or
ganelor de circulație, ei au 
organizat primul raliu. N-a 
fost propriu-zis o întrecere, 
ci o demonstrație în cadrul 
căreia au pornit pe străzile 
Capitalei și apoi pe Șoseaua 
Olteniței cinci mașini, cinci 
microautomobile construite 
în cadrul cercului auto al 
Palatului Pionierilor (4) și al 
Lie. „Ion Neculce" (1). La vo
lanul lor, copii între 13 și 16 
ani care au înapoia lor 2—3 
ani de conducere a carturi-

lor. iar în față tot viitorul. 
Pe linia de start micii con

ducători (Vlad Ardeleanu, 13 
ani, elev în cl. 7 la Șc. gene
rală nr. 150 ; Petre Danciu, 
16 ani, elev în cl. 9 la Șc. ge
nerală nr. 4 ; Constantin Sică,
14 ani, elev în cl. 8 la Șc. 
generală nr. 111 ; lonuț Bo
bocel, 15 ani, elev în cl. 8 la 
Lie. Ion Neculce și Ion Ghiță,
15 ani, elev în cl. 8 la Șc. 
generală nr. 111) au fost a- 
saltațl de întrebări. De la ei 
am aflat șl noi că cele 3 mi
croautomobile construite în 
cadrul atelierelor de la Pala
tul Pionierilor 
de motoare de 
200 cmc, au și 
cîntăresc între 
pot realiza viteze de 80—90 
km/oră. Tot Palatul Pionieri
lor a prezentat la start 
cart cu motor de 200 
construit întocmai după 
lamentul internațional 
conducerea prof. Petre 
ciu, realizator și al celorlalte 
mașini, cu forme și sisteme

sînt propulsate 
motocicletă de 
„mers-înapoi", 
150—180 kg și

un 
cmc, 

regu- 
sub 

Dan-

constructive diferite. A 5-a 
mașină, construită de Ion Bo
bocel la cercul auto al lie. 
Ion Neculce și condusă de 
fiul său, a fost un prototip 
foarte reușit, pentru o mași
nă de „formulă", adică spe
cial concepută pentru între
ceri de viteză pe circuit, pe 
care sperăm să o 
multiplicată. Ea era 
de un motor de 350 
avea, fără îndoială, 
reușită caroserie.

Raliul a început... 
zile Capitalei cei cinci mici 
automobiliști, alergînd cu 
30—40 km/oră au fost urmă
riți cu interes de toți trecă
torii. Doi din ei au avut și 
pane, necazurile de care nu 
reușesc să scape nici cei mai 
mari piloți. Dar important ni 
se 
la 
au 
că 
schimbătoarele de viteză.

vedem 
animată 
cmc și 
cea mai

Pe stră-

pare că ei au participat 
această întrecere în care 
arătat că știu să mînuias- 
cu precizie volanele

Gh.

Și

E.

CAMPIONATELf EUROPENI - UN NEAȘTEPTAT „STOP“
(Urmare din pag. 1)

cursuri succesul este azi de 
partea acelora dintre gim- 
naști care introduc în exerci
țiile lor elemente inedite, de 
mare dificultate și spectacu
lozitate. executate cu o teh
nică desăvîrșită. Așa se ex
plică surprinzătoarea victorie 
la paralele a veteranului Gio
vanni Carminucci (Italia), ca 
și succesul lui Klaus Koste 
(R. D. Germană) la bara fixă. 
Pe deasupra, participarea la 
Întrecerile de anvergură pre
supune o ținută impecabilă 
pe întreaga desfășurare a 
concursului, la toate apara
tele. în ce privește competi
ția propriu-zisă, campionatele 
europene din acest an, așa 
cum anticipam, au fost domi
nate de delegația sovietică. 
Numai regretabilul accident 
al iui Viktor Klimenko, îna
intea concursului pe aparate, 
a făcut ca gimnaștii sovietici 
să nu colecționeze un mare 
număr de medalii de aur. Și 
așa, succesul de la individual 
compus al lui Klimenko, ca 
și victoriile lui Nikolai An
drianov și Mihail Voronin, 
din finala pe aparate, probea
ză elocvent nivelul înalt pe 
plan european al sportivilor 
sovietici. '

A fost, de asemenea, evi
dent faptul că, în unele țări

europene gimnastica mascu
lină a înregistrat progrese 
remarcabile, marcate atît 
prin comportarea generală a 
sportivilor, cît și prin califi
carea unora dintre ei printre 
finaliști. Ne referim la gim
naștii elvețieni, cehoslovaci, 
ca și la cei din R. F. a Ger
maniei, cu care echipa noas
tră masculină se află în lup
tă directă pentru o poziție cît 
mai bună în ierarhia euro
peană și mondială.

După apariția promițătoare 
a echipei române de la I.ju- 
bljana, după ce în exercițiile 
unora dintre glmnaști au fost 
introduse în ultimul timp ele- 
'mente de mal mare dificul
tate, era cu totul realist să 
se sconteze că europenele vor 
constitui o nouă treaptă în 
afirmarea sportivilor noștri. 
Și, o spunem răspicat, aceas
ta era cu totul posibil. Din 
păcate, însă, posibilitatea n-a 
devenit și realitate, situație 
pentru care sînt de criticat 
atît sportivii ce ne-au repre
zentat la europene, cît și — 
într-o măsură mult mai mare 
— antrenorii care lucrează 
în gimnastica masculină. Se 
pare că dimensiunile succe
sului de la mondiale au fost 
serios și nejustificat amplifi
cate, ducînd la o delăsare 
(au fost pierdute nemotivat 
vîteya țunl de antrenament!),

la o crescută doză de auto- 
încredere. De aici și pînă la o 
pregătire necorespunzătoare 
pentru europene n-a fost de
cît un pas. îndelungata peri
oadă de inactivitate sau de 
activitate redusă a fost ur
mată de o alta cu foarte 
multe antrenamente și con
cursuri de verificare (de ase
menea, contraindicate), cu 
modificări de exerciții pînă 
în ultima clipă etc. Nici vor
bă de pregătirea psihologică 
a concursului, de o tactică 
adecvată la condițiile existen
te în întrecerea propriu-zisă.

Nu ne propunem să anali
zăm comportarea gimnaștikir 
români la flecare aparat (spa
țiul nu ne îngăduie aceasta), 
dar o concluzie se impune 
clar: Gheorghe Păunescu, 
Dan Grecu. Nicolae Achim nu 
numai că nu s-au impus prin 
ceva deosebit, prin vreun ele
ment original sau printr-o 
tehnică impecabilă a execu
ției ; dar ei n-au reușit nici 
măcar să se comporte la ni
velul posibilităților dovedite 
în alte concursuri. La paralele 
(primul aparat) s-a ratat în 
grup, la fel ca și la cal cu 
minere, iar la celelalte probe 
execuțiile au fost doar satis
făcătoare (însă cu multe gre
șeli de ținută), într-o îngri
jorătoare notă de apatie, lip
să de dîrzenie și entuziasm.

Or, în aceste condiții, este 
limpede că nici nu poate fi 
vorba de afirmare europeană! 
Ni s-ar putea replica că 
Gheorghe Păunescu a fost 
foarte aproape de medalie la 
sol, că la această probă com
portarea sa (excluzînd gre
șeala fatală din final) a fost 
bună. Da, este adevărat, dar 
considerăm că și în această 
eventualitate, problemele de 
fond rămîn aceleași și dacă 
se dorește continua afirmare 
internațională a gimnasticii 
noastre masculine, neajunsu
rile trebuie privite cu tot cu
rajul și sinceritatea, iar re
medierea lor — o sarcină de 
stringentă actualitate.

Din motivele mai sus amin
tite, sau din cauza unor in
disponibilități de ultim mo
ment, reprezentarea noastră 
la europene nu s-a situat la 
nivelul celui de la campio
natele mondiale din octom
brie trecut și n-a fost în con
cordanță cu așteptările iubi
torilor gimnasticii. Fără nici 
un fel de întîrzigre, trebuie 
să se acționeze în direcția în
lăturării lipsurilor semnalate, 
pentru că numai astfel vor 
deveni întemeiate aspirațiile 
olimpice, numai astfel va că
păta credit dorința, atît de 
des exprimată, în afirmarea 
posibilităților gimnasticii noa- 
tre masculine.

următor, rezistența temperamentalilor spa
nioli a cedat. Dar, nimeni nu va uita ritmul 
de-a dreptul uluitor, pe care ambele echipe 
l-au imprimat (în special în primul joc). Părea 
că un operator din prima epocă a cinemato
grafului accelerează mișcările eroilor săi pînă 
la paroxism...

In final, proza aspră a soccerului englez 
a învins rafinamentul și poezia fotbalului 
latin, fără să anuleze însă nici una din vir
tuțile marelui, adevăratului fotbal, care în
seamnă elan plus dîrzenie, fantezie plus lu- 

plus rezistență, 
este înfățișată de 
din Highbury" din stadionul 
care poartă la 
statuia lui H. Chapman, 
creatorul W.M.-ului. Avînd 
de apărat o tradiție, deve
nită simbol, o grea moș
tenire lăsată și de vechiul 
ei antrenor, dar și de Bas- 
tin, Drake, Male și Hap- 

good, formația londoneză reînnoadă, după 40 
de ani, firul victoriilor care îi aduseseră de 
3 ori „Cupa Angliei' și de 7 ori campionatul. 
In templul fotbalului de pe Wembley, Arsenal 
a oficiat, prin noua generație, pe aceiași altar 
al răbdării și constanței in efort. Cu același 
adversar din 1950, F. C. Liverpool, „tunarii” 
au cucerit a patra cupă, iar în față cu Tot
tenham, au smuls al optulea titlu de cam
pioană. Juniorii Arsenalului obținuseră și ei 
trofeul celor mai buni dintre speranțele fot
balului englez. Mai adăugați faptul că și Că
pitanul seniorilor, Frank Mac Liniock, fusese 
ales cel mai bun jucător al anului, din patria 
fotbalului.

Și toate aceste exemple puse în lumină de 
jucătorul de la Moscova, de cei de la Madrid 
și de la Londra nu dovedesc, oare, legătura 
tainică, rădăcinile adînci pe care fotbalul le-a 
înfipt în străfundurile întregului mapamond ?

VIRGIL ECONOMU

cidifate, tehnică
...ECHIPA ne 

Londra, „ tunarii
Arsenal

intrare

de ani, în- 
. ____  . . să-l admire,

să-l "sărbătorească în ziua ultimului său meci. 
Și omul care se mișca agil în poartă, a pri
mit, cu gesturi stîngace, de copil, florile re
cunoștinței, omagiul fotbalului universal.

...Partida s-a desfășurat, în dublu exemplar, 
pe stadionul Karaiskakis din Atena. Se dădea 
lupta între fotbalul latin, mediteranean, și 
cel nordic, anglo-saxon. Două meciuri, unul 
cu prelungiri, altul fără, ne-au ilustrat deo
sebirea dintre virtuozitatea, aliată cu finețea 
execuțiilor din partea Realului, și jocul în for
ță, dublat de înverșunatul angajament fizic 
al englezilor de la Chelsea.

La cei dinții, un nou exemplu de longevi
tate sportivă — Gento.

Dacă în 120 de minute de joc din prima 
partidă, s-a putut păstra un perfect echi
libru, în celelalte 90 de minule ale meciului

pînă în ziua apoteozei : la 40 
treaga , Europă să-l urmărească,

ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL COMPLET
CRAIOVA, 29 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sîm- 
bătă dimineața, pe baza hi
pică din Parcul Poporului, au 
luat sfîrșit, cu proba de ob
stacole, întrecerile, din cadrul 
campionatului republican de 
concurs complet, etapa I. 
Disputele au evidențiat for
ma bună a călărețului dina- 
movist Eugen Ionescu care, 
cu Valchir, un cal debutant 
în proba completă, a reușit 
în toate cele trei probe ale 
Concursului să se claseze pe 
locuri fruntașe, încheind con
cursul complet cu un frumos 
succes. Prin această victorie, 
E. Ionescu confirmă justețea 
selecționării sale în lotul re
prezentativ care va pleca zi
lele acestea la Gotha (R.D.G.), 
unde se va desfășura cel mai 
important concurs complet al 
anului, care este totodată și 
un test pentru Jocurile olim
pice de la Munchen. Alături 
de învingător, o comportare

meritorie a avut și Dumitru 
Loneanu cu caii Hazlia și 
Atlas. Merită a fi de ase
menea subliniată performan
ța călărețului Ștefan -• Căru
țașu de la A. S. Recolta Cis- 
lău, căruia i-a lipsit puțin 
pentru a ocupa locul UI în 
clasamentul general. Este in
teresant de remarcat faptul 
că la această ediție a con
cursului complet a evoluat 
pentru prima oară și o ama
zoană, Ildiko Ujfalvy, de la 
A.S.A. Cluj, pe calul Oglinda.

în ultima zi s-a desfășurat 
proba de obstacole, categoria 
ușoară. Cei 13 concurenți în
scriși au avut de parcurs un 
traseu cu 10 obstacole (înăl
țime 1,10 m). Doar șase din
tre ei au reușit să termine 
parcursul fără greșeală. Frun
tașul clasamentului, Eugen 
Ionescu, a doborît un obsta
col, dar penalizarea nu i-a 
zdruncinat poziția de lider. 
Doborînd la rîndul său un

obstacol, Ștefan Căruțașu cu 
Prunlșor a pierdut poziția a 
IlI-a, deținută după primele 
două probe, în clasamentul 
general, în favoarea călăre
țului clujean Emil Borza care, 
terminînd „obstacolele" cu 0 
puncte penalizare, a ocupat 
în final locul 3.

Iată numele concurenților 
care au încheiat proba de 
obstacole fără penalizări î 
Dumitru Loneanu (Steaua) cu 
Atlas, Ildiko Ujfalvy (A.S.A. 
Cluj) cu Oglinda, Ladislau 
Kavenay (A.S.A. Cluj) cu 
Onix, Emil Borza (A.S.A. 
Cluj) cu Nimb, Vasile Tudor 
(Steaua) cu Brad, și Dumi
tru Loneanu cu Hazlia. îi 
urmează Eugen Ionescu cu 
Valchir și Ștefan Căruțașu 
cu Prunișor cu cite — 10 p 
penalizare.

CLASAMENT FINAL (pri
mii 6 concurenți) : 1. Eugen 
Ionescu (Dinamo) cu Valchir 
—54,6 p, 2. Dumitru Loneanu 
(Steaua) cu Hazlia —69,14 p, 
3. Emil Borza (A.S.A. Cluj) 
cu Nimb —90,34 p, 4. Ștefan 
Căruțașu (A. S. Recolta CIs- 
lău) cu Prunișor —98,6 p, 5. 
Tudor Vasile (Steaua) cu 
Brad —108,47 p, 6. Dumitru 
Loneanu cu Atlas —118,60 p.

Emanuel FANTANEANU

lltts
FAVORIȚII

CONSTANȚA, 29 (prin te
lefon, de la corespondentul 
nostru, C. POPA). în cea de 
a doua zi a întrecerilor finale 
la lupte libere (seniori) s-a 
înregistrat o surpriză : înfrîn- 
gerea fostului multiplu cam
pion N. Cristea (Steaua) de 
către tînărul C. Moldovan 
(Steagul roșu Brașov). în ge
neral favoriții, campionii de 
anul trecut, continuă să do
mine întrecerea avînd șanse 
mari pentru păstrarea titluri
lor. Printre cîștigătorii celor 
zece categorii se întrezăresc : 
I. Vangheliei sau I. Arapu 
(48 kg), P. Ccrnăti (52 kg), 
N. Dumitru (57 kg), P. Coman 
(62 kg), V. Iorga (82 kg) și 
Șt. Stingu (+ 100 kg), care 
pînă acum n-au pierdut nici 
un meci. Ială cîteva rezultate

Finalele naționale de libere ale seniorilor

SE MENȚIN ÎN LUPTA PENTRU TITLURI

din tururile preliminare : 48 
kg — I. Vangheliei (Tomistex 
Constanța) b. tuș V. Cioacă 
(Progresul Brăila). I. Arapu 
(Steaua) b. t. N. Stan (Meta
lul Tîrgoviște) ; 52 kg — P. 
Cernău (C.F.R, Timișoara), 
b. t. Em. Butu (Nicolina 
Iași) (!) ; 57 kg — N. Dumi
tru (I.M.U. Medgidia) b. ab. 
II FI. Moț (Steaua), Gh. Stan 
(Olimpia Satu Mare) b. t- I. 
Dumitru (Rapid Buc.) ; 62 kg 
— P. Androne (Steagul roșu 
Brașov) b. t. Gh. Peter (Vul
turii Lugoj), P. Coman 
(Steaua) b. t. Fr. Adam 
(A.S.A. Brașov) ; 68 kg — P. 
Poalelungj (Dunărea Galați) 
b. p. P. Seregely (Comerțul 
Tg. Mureș) E. Cristian (Dina
mo Buc.) b. t. A. Motorca 
(Craiova) ; 71 kg — T. Pan-

♦

că (Tomistex Constanța) b.t. 
N. Pîrcălab (Progresul Bucu
rești), L. Anbruș (Steagul roșu 
Brașov) b t. C. Ardeleanu 
(Vulturii Lugoj ; 82 kg — V. 
Iorga (Progresul Brăila) b.p. 
I. Dumitru (Steaua), A, Apos- 
tescu (Metalul Tîrgoviște) b.t. 
D. Nilaș (C.F.R. Timișoara) ; 
90 kg — I. Marton (C.S.M. 
Cluj) b. t. N. Badea (Cra
iova) ; 100 kg — G. Ure-
ianu (Steaua) b. t. P. Sa
vin (Dunărea Galați), E. 
Panait (Steaua) b.t. St. Do- 
mocoș (Rapid Deva) ; +■ 100 
kg — Șt. Stîngu (Steaua) b.t. 
M. Scînteie (Progresul Buc.), 
V. Enache (Dunărea Galați) 
b t. E, Dima (Steagul roșu 
Brașov). Duminică dimineața 
vor fi desemnați campionii 
pe 1971.



(Voleibaliștii de la Steaua
u

NĂSTASE CALIFICAT PENTRU „OPTIMI44

pe locul III la Liberec AL ZIARULUI „NARODNA MLADEJ
armatelor prie-Turneul

tene la volei s-a încheiat la 
Liberec 
victoria
Praga, care a terminat com
petiția neînvinsă, totalizînd 
8 puncte. Pa locurile urmă-

(Cehoslovacia) cu 
formației Dukla

toare s-au clasat echipele 
Ț.S.K.A. Moscova — 7 p, 
Steaua București — 6 p, Hon- 
ved Budapesta — 5 p, Ț.S.K.Â. 
Septemvrisko Zname Sofia — 
4 p.

FISCHER VIRTUAL CALIFICAT
După Tigran Petrosian, în

vingător în meciul cu Robert 
Hiibner, marele maestru a- 
rnerican Robert Fischer este 
și el virtual calificat în semi
finalele campionatului mon
dial masculin de șah. Cîști- 
gînd partida a 5-a a meciului 
cu Mark Taimanov, Fischer 
a realizat scorul de 5—;0. A 
8-a partidă dintre marii 
maeștri sovietici Viktor Kor- 
cinoi și Efim Gheller nu s-a 
jutat din cauza îmbolnăvirii 
lui Gheller. Scorul este de 
31/2—21/2 p (o partidă între
ruptă) în favoarea - lui Kor-

cinoi. A fost amînată parti
da a 9-a dintre Larsen (Da
nemarca) și Uhlmann (R. D. 
Germană). Scorul este de 
41/2—31/2 puncte în favoarea 
primului.

★
în turneul de șah de la 

Baja (Ungaria) după 12 runde 
conduce maestrul maghiar 
Forintos cu SUt puncte, ur
mat de Baghirov (U.R.S.S.) 
8 p, Ciocîltea (România), 
Lengyel (Ungaria) — cu cîte 
71/2 p etc. în runda a 12-a, 
Ciocîltea remizat
Tompa.

SOFIA 29 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Pe stadionul Vasil Levski 
atleți și atlete din 13 țări 
participă la întrecerile ediției 
a 17-a a tradiționalului con
curs internațional dotat cu 
cupa ziarului Narodna mladej. 
Timpul rece și vîntul puter
nic au făcut ca rezultatele 
să nu atingă cota valorică 
așteptată.

Iată cîteva dintre aceste re
zultate : BĂRBAȚI : 100 m : 
B. Bandomo (Cuba) 10,4, P. 
Bandomo (Cuba) 10,6; 400 m: 
Todorov (Bulg.) 48,0 ; 800 m: 
Ceatovski (Bulg.) 1:51,9 ; 
5 000 m: Tihov (Bulg.) 13:52,0, 
Tonev (Bulg.) 14:14,4 ;

. mg: Morales (Cuba) 
Sebestien (România)
Trontos (Grecia) 14,1 ; lungi
me : Maks (R.D.G.) 7,80 m ; 
greutate : Stoev (Bulg.) 17,20 
m ; ciocan : Enti (Ungaria) 
70,48 m, Manolov (Bulg.) 66,98 
m, Lovasz (Ung.) 65,34... 
5. Fr. Schneider (România) 
63,20 m ; FEMEI :

Iankova (Bulg.) 11,9... 4. Goth 
(România) 12,0, 5. Anghelescu 
(Rom.)
12,3 ;
(Bulg.) 
(Bulg.) 
senbauer (Austria) 1,82, Lazo- 
va (Bulg.) 1,70, 3. Matei 
(Rom.) 1,65, 4. Bonei (Rom.) 
1,65 ; greutate : Hristova
(Bulg.) 18,08 ; suliță : Janko 
(Austria) 55,64 m, Sullte 
(U.R.S.S.) 52,68 m, Molova 
(Bulg.) 51,32 m.

Toma HRISTOV

12,3, 6. Anghel (Rom.)
400 m : Iordan ova 
54,3 ; 800 m : Bineva 
2:07,8; înălțime: Gu

PARIS, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Sîmbătă, în orele după-a- 
miezii, lui Ilie Năstase i s-au 
făcut din nou onorurile tere
nului central pentru întîlni- 
rea sa cu australianul Ray 
Ruffels. AI treilea adversar 
al supercampionului nostru 
n-a avut un destin mai bun 
decît cei care I-au precedat. 
Năstase a obținut victoria 
în patru seturi după 2 ore

O partidă desfășurată sub 
semnul superiorității jucăto
rului român, care a condus 
și în primul set cu 3—1, dar 
a fost surprins de neașteptata 
revenire a adversarului său 
— un stîngaci redutabil 
în următoarele seturi, Năsta
se joacă mai atent și culege 
o victorie facilă. Astfel, tur-

neul de simplu avansează 
spre optimile de finală. La 
ora cînd transmitem, mal sînt 
calificați patru americani 
(Ashe, Smith, Kiessen, Froh- 
ling și un francez — surprin
zătorul Dominguez) Rezultate. 
SIMPLU B : Năstase—Ruffels 
4—6, 6—2, 6—2, 6—2, Ashe— 
Rouyer 6—2, 6—3, 7—5, 
Smith—Stilwell 6—1; 6—1, 
6—3, Riessen—Barclay 3—6, 
6—1, 6—3. 13—11, Frbhling— 
Leschly 4—6, 6—3, 8—6, 7—5, 
Dominguez — Panatta 6—4, 
8—6, 3—6, 4—6, 9—7, DUBLU 
B : Crealy, Stone—Pall, Mas
ters 6—4, 7—5, 6—2, Holecek, 
Addison—Jaufret, Rouyer

' SIM-
Goolagong—Pericoli 

Tuerro—Lasuelli
DUBLU MIXT:
Bowrey—Odillel

7—5,
PLU
6-2,
9-7,
Lessley, W.

5— 7, 7—5, 6—4. 
Fî '

6- 2.
6—3.

110
14,0,
14,1,

La gimnastică juniori

ROMÂNIA-A ÎNVINS
BULGARIA

«o*

„Aveți cele mai bune
■J

jucătoare din Europa..."
DECLARĂ DR. HANS BAUM. PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI

Sport al tndemînării și al 
curajului, slalomul nautic 
face parte, pentru prima oară, 
din programul Jocurilor Olim
pice. Iată un aspect dintr-o 
cursă desfășurată, recent la 
Augsburg, la care au parti
cipat numeroși candidați 

olimpici.
Telefoto î A. P. AGERPRES

DE POPICE A R.F. A GERMANIEI

Ierl după-amlază s-a desrâșurat 
. tn sala Dlnamo din Capitală con

cursul Internațional de gimnas
tică dintre reprezentativele mas
culine de juniori ale României șl 
Bulgariei. Evoluînd mai bine de- 
cît adversarii lor — care s-au și 
dovedit de o valoare mai redusă 
— gimnaștil noștri au obținut o 
victorie comodă, pe deplin meri
tată. Iată clasamentele finale: 
echipe; România 266,25 p, Bulga
ria 261,15 p.; individual compus : 
1. N. Oprescu 54,90 p, 2. M. Borș 
53,80 p, 3. M. Doncev (Bulgaria) 
52,75 p. 4. K. Mihailov '52,75 p, 5. 
Liviu Morovan 52,40 p, 6. N. Et- 
tlmov 52,30 p.

în lojă cu Marcel Bernard...
Cu 23 de ani în urmă, Marcel Bernard, una din rachetele 

de aur ale Franței, făcea să încline înspre 
meciului de „Cupa “ 
meci memorabil. în 
dar pînă la urmă 
eu 3—2.

Amintirea jocurilor 
campionului francez, 
din țara sa și unul din principalii promotori ai campionatelor 
de ia Roland Garros. Intr-o lojă a terenului central, a ace
luiași teren pe care acum exact un sfert de secol Marcel 
Bernard cîștiga o mare finală cu Jaroslav Drobny, actualul 
conducător al F.F.L.T. ne face cîteva Interesante confidențe.

„Organizarea acestei competiții internaționale este o acțiune 
dificilă și nu lipsită de riscuri. Mai mulți promotori consacră 
tn fiecare an acestei misiuni cîteva bune săptămîni de stră
duințe, timp In care ei își negiij. a^ă nu numai activitățile 
profesionale dar și familia. Pentru ce aceste griji, aceste
nopți fără somn ? Ei bine, pentru că Parisul fără marea
reuniune a celor mai buni campioni de tenis din lume n-ar
mai fi același “ 
nu ezit : alerg 
Jaufrec, Goven 
nume date de 
mai numeroși 
Iunie. Mii și mii de iubitori al sportului alb vor admira pe 
„central" finețe* șl eleganța jocului unul Arthur Ashe. Iar 
grație televiziunii alte sute de mii vor aprecia sau vor gusta 
din magia tenisului. Cr**d sincer că aceste întreceri, un in
contestabil campionat mondial pe teren cu zgură, reprezintă 
un element ideal pentru a cunoaște și răspîndi jocul care 
mie personal mi-a procurat atîtea bucurii."

O spune ultimul francez care a cîștigat un turneu pe BU- 
prafața clasică de joc aici, la Roland Garros. ..

echipa sa, balanța
Davis" cu România, la București. Un 

care formația noastră a condus cu 2—0, 
a trebuit să părăsească învinsă terenul
de atunci este încă vie în memoria ex- 
astăzi președinte al Federației de tenis

Paris. Intre turnul Eifel și Roland Garros eu 
ca să admir un Năstase, Franulovicl, Smith, 
etc. (am respectat cu strictețe ordinea acestor 
Interlocutorul nostru). Șl iată că sîntem tot 
pentru a veni aici în zilele dintre mal și

de Roubaln, Mureșan 6—3, 
7—5.

Dar, pentru moment «A ne 
întoarcem la după-amiaza de 
vineri, In care am văzui • 
serie de excepționale partide 
de dublu. Au fost 11 tn total 
și nu pretindem să le fi pu
tut urmări pe toate dar, în 
frînturi de joc, am putut ob
serva ceea ce se numește ar
ta marilor campioni. Jongle
riile cu racheta lui Ashe, și
reteniile de vulpe ale lui Bit 
Bowrey, forța lui Richey, aso
ciată vitezei explozive a lui 
Metreveli (un cuplu foarte 
interesant!), sau demonstra
țiile de tehnică ale lui Frew 
Mc.Millan, omul cu șapcă 
albă, care schimbă priza da 
rachetă cam de 20 de ori pa 
minut, jucînd ba cu dreapta, 
ba cu stînga, ori cu ambele 
mîini... Tot ceea ce am văzut 
aici, îri acest formidabil tur
neu de dublu, ne face să a- 
preciem cu atît mai mult 
victoria obținută într-o ase
menea ambianță da Ion Ti
riac și Ilie Năstase. Campio
nii de anul trecut trebuie să 
fi jucat într-adevăr excepțio
nal pentru a cîștiga în fata 
unor asemenea adversari. Si 
regretăm odată în plus indis
ponibilitatea lui Tiriac, care 
a făcut ca titlul să rămînă 
vacant de la start.

Vineri, alți 'doi români erau 
pe punctul de a produce 
senzație i Sever IDroh și Pe
tre Mărmureanu

în fine, ar mal H 'de spps 
ceva despre eleganța jocului 
campioanelor în alb, dintre 
care Margaret Court și 
Francoise Durr ni se par cele 
mai apte de a cîștiga titlul. 
Dacă nu cumva tînăra „abo
rigenă" Evonne Goolagong, 
noua stea a tenisului austra
lian, nu va dezice toate pro
nosticurile.

Radu VOIA

ÎNAINTEA FINALEI C.C.E

DOUĂ „CĂRȚI DE VIZITĂ": PANATHINAIKOS Șl AJA)i
La 2 Iunie, pe stadionul Wembley din Londra va avea loe cea

de a 16-a ediție a finalei C.C.E. Protagoniste în acest an slnt Ajax 
Amsterdam și Panathinaikos. Iată citeva date statistice privind cele 
două cluburi.

La 18 iulie

PELE Î$I IA RAMAS REN
DE LA ECHIPA NAȚIONALĂ

Credem că nu exagerăm cu 
nimic cînd spunem că ultime
le jocuri ale turneului indivi
dual feqiinin de la C.E. de ju
niori de la Galați, desfășurat 
vineri, au dat loc la o luptă 
sportivă extraordinară, În
cheiată cu victoria româncei 
Ildico Jijic. Preluînd condu
cerea cu 806 p d (la cele 408 p 
d s-a adăugat și rezultatul din 
calificări — 400 p d) tînăra ju
cătoare din Reșița a trebuit 
să suporte asaltul a nu mai pu
țin de șase adversare, toate 
clasate mai bine în prelimina
rii și. deci, cu șanse sporite 
la titlu. Printre spectatorii care 
urmăreau cu înfrigurare evo
luția ultimelor jucătoare. în 
rîndurile cărora se afla și 
vest-germana Angelica Fischer, 
prima pretendentă la meda
lia de aur după rezultatul din 
preliminarii (415 pe d) se nu
măra și dr. Hans Baum, pre
ședintele federației de specia
litate din R.F. a Germaniei, 
care ne-a declarat:

— Aveți cele mai bune jucă
toare din Europa și una din
tre cele mai frumoase arene. 
Echipa de junioare 
dv. deținătoarea pe drept a 
trofeului, reprezintă o for(ă 
peste care cu greu pot trece 
la ora actuală chiar și unele

a țării
o forță

selecționate de senioare. Țin 
să-i felicit pe edilii orașului 
Galați pentru această cochetă 
arenă, construită cu mult gust. 
Am rămas plăcut surprins de 
obiectivitatea publicului, 
ospitalitatea gălățenilor.

— Prima ediție a europe
nelor a avut loc în 1969 la 
Niimberg in organizarea fede
rației dv. Am dori să aflăm 
opinia dv asupra trecutei și 
actualei ediții a acestei com
petiții continentale ?

— Diferența dintre o ediție 
Si alta este apreciabilă. In 
urmă cu doi ani au participat 
doar cinci formații masculine, 
iar acum, la Galați, de peste 
două ori mai multe echipe s-au 
întrecut pentru titluri. Fe
derațiile naționale și-au dat 
seama de importanța întrece
rilor si le-au tratat ca atare. 
Am rămas plăcut surprins de 
jocul popicarilor din Austria 
(n.n. locul II pe echipe) și de 
cel al suedezilor, care 
filiat recent la secția 
fait a F.I.P. (n.n. în 
se practică mai mult 
gul). Din păcate, ' _ 
mână de băieți nu s-a compor
tat Ia fel de bine ca Ia edi
ția precedentă a C.E, unde a 
ocupat locul secund (n.n. acum 
pe ultimul loc).

Luptă pasionantă pentru titlul 
mondial la baschet feminin

de

s-au a- 
de as- 
Suedia 
bowlin- 

echipa ro-

RIO DE JANEIRO, 29 (A- 
gerpres). — Reprezentativa fe
minină de baschet a U.R.S.S. 
a obținut cea de-a cincea 
victorie consecutivă în tur
neul final al campionatului 
mondial. Baschetbalistele so
vietice au învins echipa 
Franței cu 80—52 (38—27). E- 
chipa Coreei de Sud a între
cut cu scorul de 74—71 
(38—21) selecționata Ceho
slovaciei.

înaintea ultimei zile a 
competiției (cînd U.R.S.S. va 
întîlni Brazilia), în clasament 
a trecut pe primul loc echi
pa U.R.S.S. cu 10 p, urmată 
de Cehoslovacia — 10 p (un 
joc mai mult disputat), Bra
zilia — 9 p, Coreea de Sud 
— 9 p etc. Turneul de con
solare s-a încheiat cu urmă
torul clasament:
lia ; 2. S.U.A.; 3. Canada ; 
Argentina ; 5. Ecuador; 
Republica Malgașă.

După cum s-a anunțat, la 
18 Iulie, cu prilejul întîlnirii 
de fotbal Iugoslavia — Bra
zilia, programată la Rio de 
Janeiro, Pels va susține ulti
mul său meci în echipa re
prezentativă a țării sale. Ast
fel, cunoscutul fotbalist bra
zilian, care și-a făcut debu
tul internațional în campio
natul mondial din 1958, pune 
punct carierei sale interna
ționale, la vîrsta de 31 de 
ani, după 13 ani de activi
tate sub culorile reprezenta
tivei, perioadă în care a luat 
parte la 4 cupe mondiale.

In ziua meciului, pe stadi
onul „Maracana", președinte
le Braziliei va înmîna lui 
Pele o medalie comemorativă.

Imaginea alăturată este, un 
cadru dintr-un serial de a-

venturi pe care îl realizează, 
actualmente, televiziunea bra
ziliană și care are ca inter
pret principal pe însuși... 
Peie. Faimosul atacant al na
ționalei braziliene joacă rolul 
unui autor de romane polițis
te (Plinio Pompeu) care, aju
tat de bogata sa imaginație, 
ca și de cunoștințele de judo, 
reușește — cu regularitate — 
să încurce socotelile unor oa
meni certați cu legea.

Realizatorii serialului s-au 
declarat extrem de satisfăcuți 
de aptitudinile actoricești ale 
fotbalistului, ca și de punc
tualitatea cu care se prezintă 
în flecare luni dimineața la 
ședințele de turnare, care au 
loc in Sao Paulo și în îm
prejurimile acestui oraș.

Denumirea originală : Alletik 
Club Panathinaikos (Clubul

PANATHINAIKOS ATENA

DOMAZOS (Panathinaikos)

Iată și lotul care s-a calificat 
în finala C.C.E. ț Ikonompoulos 
— Tomaras, Vlahos, Eleftherakis 
(Dumitrou), A. Kamaras, Sour- 

Grammos, Fllakurls, Antonla- 
Domazos, Kapisls (Kallgaris).

AJAX AMSTERDAM
luat ființă Tn anul 1900 și est» 
mal eficace club al campio

natului olandez cucerind 14 tit
luri.

în ultimul deceniu, fotbalul o- 
landez a fost dominat de marea 
rivalitate Ajax — Feljenoord. în 
care au intervenit, uneori, PSV 
Eindhoven, ADO Haga șl Sparta 
Rotterdam. Palmaresul in 
mal mari

cele
competiții continenta-

— Cupa

— Cupa
— Cupa

oamplonilor (6 prezen-
32 16 7 9 59—37 

cupelor (1) 2101 3—4 
tîrgurilor (1)

10 6 0 4 24—11

în divizia B la fotbal

METALUL BUCUREȘTI 
PORTUL CONSTANTA

0-0
Din nou, pentru a patra oară, 

bucureștenii au terminat nede- 
cis pe propriul teren. De data 
aceasta, elevii lui Popescu și 
Ignat au obținut un rezultat de 
egalitate (0—0) în compania for
mației constănțene Portul. Ca 
și în celelalte partide, punctul 
nevralgic al echipei Metalul l-a 
constituit atacul, care nu a pu
tut finaliza nici una din si
tuațiile create de-a lungul ce
lor 90 de minute. Replica oas
peților nu s-a rezumat, așa cum 
fac majoritatea echipelor ce e- 
voluează în deplasare, la un joc 
de apărare. Dimpotrivă, mai a- 
les în prima parte, constănțenii 
au abordat jocul de la egal și 
n-a lipsit mult ca în min. 22 pi 
să deschidă scorul.darGirip.de 
la cîțiva metri de poartă, a șu
tat intr-un adversar. în partea 
a doua, bucureștenii au avut 
mai mult inițiativa, dar com- 
ponenții liniei de înaintare 
fost impreciși în șuturile 
poartă.

A arbitrat foarte bine 
Ene — Craiova, (p. v.)

au 
la
A

HANDBAL
(Urmare din pag. I)

mult. Dar. acest meci a ridicat 
și alte probleme asupra cărora 
vom reveni.

Arbitri: Vladimir Cojocaru și 
Iordache Mihăilescu, ambii din 
Craiova, au 
meci dificil.

STEAUA :
(1), Birtoloni . ., 
Gațu, Speck, Goran (1), Coasă 
(1), Cristian, Marinescu (1).

DINAMO : Penu — Samungi, 
Moldovan (1), Nica, Lieu, Papp. 
Dan Marin (3), Bota (2), Coman, 
Dinea.

Dinamo a beneficiat de 5 a- 
runcări de la 7 m din care a 
înscris 2, iar Steaua de 2, am
bele transformate. Eliminări: 
Dinamo 12 minute, Steaua 4 
minute; faulturi: Dinamo — 38 
Steaua — 36.

condus bine, un
Dincă — Gruia

(2), Stockl (1),

1. Austra-
4.
6.

PROGRESUL-POLITEHNICA IAȘI
(Urmare din pag. I)

teni acuză dublul soc care-i 
proiectează, virtual, în divizia 
B. Cîteva contraatacuri ieșene 
se rup în faza finalizării, apoi 
gazdele se aruncă cu energia 
nebună a disperării în atac, cu 
7, 8. 9 oameni. Poate că efor
turile lor ar fi fost răsplătite 
de ioc. în cele din urmă, dar 
iată că î,rolul dreptății" îl ia 
arbitrul Birăescu, care în min. 
73 nu vede cum portarul Ior- 
dache este luat în brațe de fot
baliștii bucuresteni în momen
tul executării cornerului în ur
ma căruia mingea ajunge într-o 
pădure de oameni și picioare, 
cel al fundașului V. Popescu 
trimițînd-o în gol: 2—2. Ieșe
nii protestează — golul fiind 
urmarea unei infracțiuni mo
numentale — dar arbitrul este 
de neclintit și acordă gol. Ur
mează scene penibile. Oaspeții 
îsi pierd capul. Pal și Moldo- 
veanu sînt eliminați pentru ne-

sportivitate (condamnăm hotărît 
atitudinea lor), jocul degenerea
ză. publicul fluieră nemulțu
mit.

Primul vinovat este — fără 
îndoială — arbitrul Birăescu 
(foarte slab si Pînă la aceste 
momente), regizor nedorit al u- 
nui meci teribil care — fără 
grava lui greșeală — ar fi fost 
demn de stima tuturor iubito
rilor fotbalului.

în 9 oameni, Politehnica Iași 
cedează treptat, valurile atacu
rilor bucureștene macină rezis
tenta unei apărări admirabile 
Si deznodămîntul îl scriu Năs
tase (min. 80) și Matei (min. 
87). care dau loviturile de gra
ție unui adversar învins. în 
primul rînd. da conducătorul 
jocului.

încheiem aceste rlnduri a- 
ducînd elogiul nostru efortului 
extraordinar al fotbaliștilor ce
lor două echipe, care ieri ne-au 
uimit prin splendida lor dă
ruire în condiții îngrozitoare 
de joc.

PUNCTUL PE
săptămînal vest-

1“ a con-
Influentul 

german „Der Spiegel' 
sacrat un editorial Ligii fe
derale (Bundesliga), mai e- 
xact campionatului său care 
— începînd din 1963 — gru
pează numai echipe profesio
niste. Revista prezintă o se
rie de fenomene care se ma
nifestă în sînul și în jurul 
acestei activități.

Aflăm astfel că în turul

TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

Duțu și M. Mironov, cu toții 
calificați pentru sferturi de - 
finală. Printre eliminați se 
află 1 campionul mondial Ni- 
kancikov (întrecut de Miro
nov la indice), polonezii Ja- 
nikovski și Kurczab, campio
nul nostru Moldanschi.

în sferturi de finală s-au 
impus, din nou, Bărăgan (cap 
de serie cu 4 v, printre care 
la Kriss și la Fiedler), sovie
ticii Rafolko și Modzelevski 
și maghiarul Erdds (clasat ac
tualmente pe locul II în Cupa 
mondială). în seria lui Mod- 
zolevski, asistăm cu părere de 
rău la eliminarea lui Pongraț 
care cu 3 v are totuși indi
ce mai slab decît îstrate și 
maghiarul Mona. Tot în acest 
tur mai cad polonezii Nielaba

și Gonsior, Mannischeff 
Uhlig (ambii — R.D.G.).

în semifinale ocupă prime
le locuri l Bărăgan 4 v, Mod- 
zolevski și Paramonov (3 v), 
respectiv " ’ ’.. ~
Kriss (toți cu 3 v.

Finala 
cauză trăgătorului 
Paramonov. El a totalizat 4 
victorii, la fel ca și Razolko 
cu care s-a întîlnit într-un 
asalt de baraj. Paramonov a 
fost mai lucid și mai insis
tent și a cîștigat asaltul cu 
5—2.

Singurul nostru reprezen
tant în finală, Bărăgan, n-a 
mai putut repeta comporta
rea excelentă avută în sfer
turi și în semifinale. Obosit, 
el a reușit să cîștige doar 
primul asalt din finală, în 
fața dificilului Meltzig (5—3). 
Este foarte adevărat că a mai 
încercat victoria în alte

ți

Melzig, Rarolko.

a dat cîștig de 
sovietic

două asalturi, cu Mndzolew- 
ski și Kriss, în care a con
dus de fiecare dată cu 3—1, 
dar nu a mai avut resurse 
fizice, cedînd în cele din 
urmă la 3 și respectiv la 4. 
Oricum comportarea în an
samblu a tînărului nostru 
spadasin, care realizează cea 
mai bună performanță a sa 
și totodată cel mai bun re
zultat al trăgătorilor români 
la această probă, în Turneul 
țărilor socialiste, merită toate 
felicitările.

campionatului 1970—71 nu
mărul spectatorilor a scăzut 
cu o treime față de sezonul 
anterior (fără ca televiziunea 
să aibă vreo vină deoarece 
ea nu transmite decît sec
vențe înregistrate). La defici
tele provocate de această 
„evaziune" a spectatorilor, se 
mai adaugă perturbări mari 
din cauza goanei după achi
ziții foarte costisitoare de ju
cători și antrenori. Apoi, 
„Der Spiegel" mai notează că 
stabilitatea antrenorilor este 
extrem de șubredă (în 8 ani, 
cluburile din Bundesliga au 
reziliat 40 contracte 
trenori înainte de 
De asemenea, lipsa1 
fort a stadioanelor

de an- 
termen). 
de con- 
contras-

1. Para-
2.

Clasament final: 
monov (U.R.S.S.) 4 v.d.b., 
Razolko (U.R.S.S.) 4 v.d.b., 
3. Meltzig (R.D.G.) 3v., 4. 
Kriss (U.R.S.S.) 2 v., 5. BĂ
RĂGAN (ROMANIA) 1 v., 6. 
M?dzole\fski (U.R.S.S.)

Astăzi în ultima zi a con
cursului, probele de floretă 
fete și spadă, echipe.

V.

letie al întregii Atene). A luat 
ființă in anul 1908. In campiona
tul Greciei (început în anul 1922), 
se situează pe locul secund cu 
10 titluri cucerite după Olympia- 
kos Pireu care are 17. Dintre cele 
25 de ediții ale Cupei Greciei a 
cucerit cind.

Palmares tn competițiile euro
pene :

— Cupa 
te)

— Cupa

— Cupa

Total (9)

CU

campionilor (7 prezen-
24 6 8 10 33—33 

cupelor (1)
2 0 0 2 1—7

tîrgurilor (1)
4 112 3—3

30 7 9 14 37—43 38,3%

Total (8) 44 23 7 14 86—52 60,2%
In Cupa campionilor a partici

pat în anii 1958, 1961, 1967, 1968, 
1969 șl 1971. în anul 1970 a ajuns 
în semifinala cupei tîrgurilor. în 
plus, în 1961 Ajax a cucerit Cupa 
Rappan, dlspunînd în finală de 
Feljenoord Rotterdam cu 4—2. 
Iată șl lotul care a jucat în semi
finale (Internaționalii sînt subli
niau, în paranteze, nr. de selec
ționări șl anul de debut) : Stuy 
— Van Dyk (6—1969), Suurbier 
(18—1966), Hulshoff, Vasovici (la 
Ajax din 1966, 31 de meciuri în 
Iugoslavia între 1961—66 la Par
tizan Belgrad), Krol (3—1969) — 
Rijnders (7—1969), Neeskens (5— 
1970) — Mfihren (2—1979), Swart 
(30—1960), Cruyff (12—1966), Blan- ‘ 
kenberg, Keizer (20—1962).

Frederic MOISES

O TREIME MAI MULT...
A devenit un lucru obișnuit 
, înaintea fiecărui meci, 

antrenorii să examineze îm
preună cu jucătorii lor pla
nul tactic ce va fi urmat și 
să folosească prilejul pentru 
a Ie întări moralul de luptă. 
Dar pentru John Flaherty, 
antrenorul echipei engleze 
F. C. Jarvis, toate acestea par 
să nu fie suficiente. De aceea, 
înaintea meciurilor cu miză, 
el obișnuiește să invite la un 
ceai pe soțiile, logodnicele și 
prietenie jucătorilor săi, so- 
licitîndu-le cu acest prilej

Ei bine, această 
îmbunătățit simți-

sprijinul, 
„tactică" a 
tor performanțele obținute 
de F. ®. Jarvis în ultima 
vreme.

„Soțiile jucătorilor au o im
portanță mult mai mare pen
tru soarta meciurilor decit 
iși dă seama multă lume" — 
a explicat Flaherty. „Dacă 
are soția alături de el, un 
jucător dă un randament cu 
cel puțin o treime mai mare 
decit in mod obișnuit".

I BRAVISSIMO !

tează cu ceea ce oferă alte 
modalități actuale de petre
cere a timpului liber.

In rezumat, revista carac
terizează situația fotbalului 
profesionist vest-german, 
drept un veritabil „faliment”. 
O săptămînă mai tîrziu ,,Der 
Spiegel" a publicat opiniile 
unor cititori în această pro
blemă. Și există, între ele, 
una care pune punctul pe i. 
Iat-o : „In articolul dv. de 
70 000 cuvinte, ați pomenit 
numai de șase ori cuvîntu.1 
sport. Oare cauza falimentu
lui Ligii federale nu constă 
tocmai în faptul că în actua
lul fotbal profesionist partea 
de sport adevărat nu este de
cît de 6 Ia 70 000 ?"...

Cu un dineu de gală au 
sărbătorit jucătorii și supor
terii echipei italiene de fot
bal, U. S. Vinicella, rezulta
tul de 2—2 realizat in partida 
cu A. S. Gropollo. S-ar pu
tea crede, pe bună dreptate, 
că o asemenea remiză nu tre
buie să constituie un motiv 
de sărbătoare, dar cu acest 
2—2 V. S. Vinicella a obținut 
intr-adevăr un rezultat re
marcabil: a fost primul punct 
cîștigat după 32 de tnfrtn- 
geri consecutive! tn cinstea 
evenimentului, președintele 
clubului, Nicoletti, a dispus 
să se destupe două butoaie 
cu vin. Totodată in fața 
primăriei a fost arborat dra
pelul clubului, iar fanfara lo
cală a susținut un concert 
festiv...

TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
Finala turneului UEFA la fotbal, rezervat echipelor de juniori, se va 
disputa între selecționatele Angliei șl Portugaliei. în semifinale, desfă
șurate la Praga. Portugalia a învins cu 2—1 (1—0) echipa R.D. Germane, 
iar Anglia a eliminat cu 4—2 formația U.R.S.S. în această partidă, la 
încheierea timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal : 1—1. în 
urma executării loviturilor de la 11 m, fotbaliștii englezi s-au 
înscriind 3 lovituri față de una reușită de adversari.
A încetat din viață, in vîrstă de 
37 de ani, cunoscutul fotbalist 
italian Armando Picchi, care a 
activat mulțl ani in echipa Inter- 
nazionale. Picchi a suferit în ul
tima vreme de o boală incurabilă.

B
La Istanbul a continuat turneul 
de calificare pentru campionatul 
european masculin de baschet. 
Selecționata Iugoslaviei a dispus 
de Austria cu 96—54, reprezenta
tiva Republicii Arabe Unite a 
dispus cu 61—60 de formația Fin
landei. In clasament conduc echi
pele Turciei șl Iugoslaviei — 4 p

(din 2 jocuri), urmate 
landa — 4 p (3 jocuri), 
ca Arabă Unită 
Austria — 3 p

calificat

de Fln- 
Republi- 

— 3 p (2 jocuri), 
(3 jocuri).

Cijova a realizatAtleta Nadejda
, la Moscova cea mal bună per
formanță mondială a anului în 
proba de aruncarea greutății cu 
rezultatul de 18,80 m. Pe locul doi 
s-a clasat Antonina Ivanova — 
18,17 m. Săritura în înălțime a 
revenit atletei Nina Jdan, care a 
trecut peste ștacheta ridicată la 
1,81 m. Alte rezultate : 1 500 m 
bărbați: Vladimir Pantele1 —

3:43,9 : lungime (bărbați) Igor 
Ter Ovanesian — 7,84 m : 400 m 
garduri : Viaccslav Skomorohov 
— 50,2 (cel mal bun rezultat eu
ropean al sezonului).■
In competiția internațion; i au
tomobilistică „Raliul Acropole" 
conduce suedezul O. Andersson 
(pe ..Alpine Renault") cu 9761 p 

francezul 
Renault")

penalizare, urmat de 
J.P. Nicolas (pe „Alpine 
— 9782 p.p.

ciclist alEtapa a 9-a a turului .........
Italiei desfășurată pe distanta de 
141 km (Gasciana Terme-Forte 
clei Marni) a fost ciștigată de ita
lianul Basso în 3h 27,37. tn cla
samentul general nu s-a produs 
nici o schimbare Importantă. Con
tinuă să conducă Claudio Mi- 
chelotto, urmat de Aldo Moser 
și Felice Gimondl.

scorul.darGirip.de

