
Prind viață Hotărîrile Colegiului Ministerului Învățămîntului

FIECARE ȘCOALA-BENEFICIARA UNUI MINIM 
DE AMENAJĂRI SPORTIVE

interviu cu tovarășul profesor GHEORGHE POP, prim vicepreședinte

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

al Consiliului popular Județean Maramureș

Una dintre hotărîrile cu
prinse în planul de mă
suri elaborat la ședința 

Colegiului Ministerului învăță- 
ianuarie 

îmbunătățirea 
a școlilor de 
condiție sine 
ca învățămîn- 
; fizică,

a.c.mîntului din 29 
se referă la 
bazei materiale 
toate gradele, 
qua non pentru 
tul de educație fizică', ac
tivitățile din cadrul asocia
țiilor sportive școlare să poa
tă cunoaște un și mai mare 
avint. Evident, este vorba de 
un deziderat, la realizarea că
ruia trebuie să-și aducă a- 
portul toți factorii interesați 
ți în primul rind consiliile 
populare.

Pe această temă am orien
tat interviul nostru "u tova
rășul profesor GHEORGHE 
POP, prim vicepreședintele 
Consiliului popular județean 

Maramureș, care a avut deo
sebita amabilitate de a răs
punde la întrebările noastre...

• Este un fapt cunoscut că 
consiliile populare — pe în
treaga lor filieră — de 
județ și pînă Ia comună — își 
aduc un sprijin substanțial, 
concret, Ia asigurarea 
condiții tot mai bune 
rii tinerei generații, 
cest proces complex 
struire face parte și 
tatea sportivă. Pentru

la

unor 
instrui» 
Din a- 
de in
activi» 

a pro-

păși, sportul școlar trebuie să 
dispunem de o bază materială 
corespunzătoare. Cum a acțio
nat Consiliul popular al ju
dețului Maramureș pentru în
făptuirea unui asemenea dezi
derat ?

Apare un adevăr care nu 
mai trebuie demonstrat, acela 
că orice activitate-umană nu 
se poate dezvolta fără un 
fond material adecvat. Acest 
lucru este firesc șl cînd ne

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA
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AZI, LA BRĂILA, CLUJ, ORADEA Șl TIMIȘOARA

Returul sferturilor de finală ale „Cupei României** la fotbal
Slmbătă și duminică la Cluj

(Continuare în vag. a 3-a)

finalele Pentatlon ului atletic școlarConcursul se
' La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni 
Clujul va găzdui 
un important e- 
veniment atletic 
Internațional: cea 
de a HI-a ediție 
a concursului tri
unghiular de de
catlon România — 
Polonia — R.F. a 
Germaniei. Era 
firesc ca în dis
cuția noastră cu 
prof. Gh. Zâm- 
breșteanu, antre
nor federal, să a- 
bordăm unele as
pecte legate de 
modul cum se va 
desfășura această 
mult așteptată în
trecere sportivă.

— O primă 
întrebare: de ce 
ați investit o- 
rașul de suh 
Felcac cu misi
unea de a fi 
gazda „triun
ghiularului"?
— Pentru că

acest oraș reprezintă, 
vreme încoace, fief-ul 
tlonului nostru de perfor-

va desfășura alternativ

și Andrei Șepci (primiiSocolKurt
din stingă), doi dintre titularii echipei de 

decatlon a țării noastre 
Foto : N. DRAGOȘ

lar vor evolua... la ei acasă.
— Apropo de echipa ță

rii noastre : cu cine ne vom 
prezenta la start ?

— Voi aminti lotul nostru, 
în ordinea punctajului reali
zat : primul este Vasile Bog
dan, care a totalizat 7 773 de 
puncte. Este un atlet tînăr, 
în plină ascensiune, așa cum 
a dovedit-o la concursul de 
primăvară. 11 urmează Kurt

(Continuare' tn vag. a 4-a)

de O 
deca-

manță. De altfel trei dintre 
cei 6 atleți care vor repre
zenta România la triunghiu-

9

Astăzi, la Timișoara, în „Cupă" ultima ambiție a ceferiștilor în actualul sezon l revanșa în 
’ A _ mai sus a fost surprinsăfata Metalului București... Imaginea de 

victoria metalurgiștilor, cu 4—0 !
la meciul tur, încheiat cu 

Foto i V. BAGEAG

Contrast izbitor la C. E. de juniori

Echipă de aur la fete
și criză de valori

între 
putate 
astăzi avem o zi de Cupă, cu 
4 meciuri revanșă din sfertu
rile de., finală. Și, în contrast 
cu specificul cupei, astăzi pare 
să fie o zi liniștită, 
enigme sau alte motive 
senzație. Cînd . Steaua 
în Bihor cu 5 goluri 
cînd Metalul București 
zitează pe elevii lui

două duminici cu dis- 
etape de campionat.

fără 
de 

urcă 
avans, 
îi vi- 
Tache 

Macri cu zîmbetul acelui 4—0 
din prima manșă, cînd studen
ții clujeni, astăzi gazde, și-au 
depășit confrații timișoreni

chiar pe Bega cu 3—1. iar li
derul primei divizii. Dinamo, 
merge pe malul Dunării, la 
Brăila, sub garanția primului 
tur (4—1). la ce ne-am mai 
putea aștepta astăzi ?

In virtutea logicii elemen
tare, astăzi Cupa nu ne poate 
oferi surprize, singurul K.O. 
tehnic (dictat încă din prima 
manșă) puțind fi eliminarea 
a încă divizionarilor A, fero
viarii timișoreni, de o forma
ție (recte Metalul București) 
din eșalonul secund. Dar a- 
ceastă miercure de cupă -^în-

tr-un fel preambul la marea 
finală de pe Wembley, ce o 
așteptăm cu atîta interes diseară 
pe micul ecran — poate oferi 
un spectacol de bună factură.

Desigur, Crișul iși are orgo
liul său acum cînd poartă, 
pare-se. în buzunar pașaportul 
pentru diviza A și vrea să ofe
re o replică distinsă cupmeni- 
lor plecați direct de la Bra
șov spre Oradea ; Progresul 
Brăila se va strădui, probabil, 
să-și demonstreze promisele 
virtuți (neîmplinite încă) în 
fața internaționalilor Dinu, Lu- 
cescu. Nunweiller VI etc. (Du- 
mitrache. gripat, nu se știe 
precis dacă va juca) ; C.F.R. 
Timișoara va încerca imposi
bilul și în cupă, deși are cam 
aceleași șanse din campionat, 
iar Metalul este hotărît să se 
călească pentru „focul” din 
semifinală. Antrenorul univer
sitarilor. Șepci, mărturisea ieri 
că va aborda jocul cu 
seriozitatea, pentru a 
ambițiile ex-clujeanului 
gău et. comp...

Adunînd toate aceste < 
vom conchide că astăzi 
o etapă frumoasă, fără 
știe ce surprize, dar cu jocuri 
de calitate, cu ambiții veșnic 
vii. dar și sportive. Logic, as
tăzi va fi o zi cu goluri și cu 
fotbal veritabil. în fond, de 
ce n-ar fi 7

Mircea M.

★

toată 
stopa
Bun

ecourf 
va fi 

i cine

IONESCU

vor Începe 
că, In satul

Toate partidele 
Ia ora 17. Precizăm 
cînd scorul general al celor 
două manșe va fi egal, nu vor . 
exista prelungiri, golurile din 
deplasare nu se vor dubla, 
deci se califică în semifinale 
echipa de categorie inferioară.

la băieți
Dacă ediția anterioară a 

campionatelor europene de 
juniori, desfășurată la Niirn- 
berg, a reunit doar cinci

de băieți, 
care au 

i trecută la
noi- 
avut
Ga-

• ••
Miine pe terenul Tineretului: Universitatea București — I.E.F.S

: încheiat duminica trecută, 
campionatul masculin de 
(handbal a lăsat acum loc 
liber în preocupările iubito
rilor acestui sport, întrece
rii formațiilor feminine, care 
și-au prelungit disputa peste

termenele obișnuite din 
cauza jocurilor de baraj 
pentru turneul final al C.M., 
susținute de reprezentativa 
țării. Deci, singura satisfacție 
pe care o au în aceste zile 
amatorii handbal

că miine, cînd va avea loc derbyul „U“ BucureștiSă sperăm
— I.E.F.S. handbalistele noastre fruntașe vor avea condiții mai 
bune de întrecere! In fotografia noastră, o fază din meciul 
Confecția — Voința Odor hei, dștigat de prima echipă

aceea de a urmări lupta din 
campionatul feminin, întrece
re capabilă să satisfacă exi
gențele lor și care — în ul
timul timp — a furnizat 
cîteva copioase surprize.

Dintre jocurile care atrag 
în mod deosebit atenția ne 
vom opri, în mod special, la 
cele ale căror rezultate in
fluențează lupta pentru ocu
parea primelor locuri. După 
cum se știe în această dispu
tă sînt angajate încă de la 
început trei formații : Uni- . 
verșitatea Timișoara (dețină
toarea titlului), Universitatea 
București, eterna sa rivală și 
I.E.F.S., un nume nou în 
această... selectă societate, 
dar o prezență du certe ve
leități la cununa de lauri. 
De altfel, miine vom fl în 
măsură să știm cit a investit 
Universitatea București (ac
tualul lider al clasamentului) 
în campania sa de recuce
rire a titlului și cît de justi
ficate sînt speranțele ce se 
pun în tînăra echipă a stu
dentelor de la I.E.FJS. (aflata 
pe locul secund). Este un 
meci de mare atracție (te
ren Tineretului, de la ora 18) 
de la care, sîntem siguri, nu 
va lipsi nici unul dintre 
seloșii iubitori al handbalului.

selecțienate < 
le întreceri 
loc săptămîna 
lăți, s-au bucurat de o parti
cipare mult mai numeroasă și 
mai valoroasă. Patru reprezen
tative feminine, opt masculine, 
iar 
tivi 
tat 
în 
cei 
unanimitate de părere că eu
ropenele de la Galați s-au 
apropiat 
spectacular — de 
mari confruntări 
nale ale seniorilor.

Am făcut acest 
pentru 
bine contextul în care echipe- 

și sportivii laureați au reu-
Traian IOANIȚESCU

în turneul individual spor- 
din nouă țări și-au dispu- 
mult rîvnitele titluri puse 
joc. Specialiștii remâni și 
de peste hotare sînt în

ca nivel tehnic și 
cele mai 

internațio-

preambul
a putea aprecia mai

le

(Continuare în pag. a 2-a)

CONFERINȚA DE PRESA LA F.R.F.
1

• CÎND VOR AVEA LOC MECIURILE CU DANEMARCA? • NOUL CAMP1O 
NAT DE FOTBAL VA ÎNCEPE LA 22 AUGUST • VACANTĂ MINIMĂ OBLIGA 
TORIE PENTRU JUCĂTORI

In cadrul conferinței de pre
să de aseară, tov. Mircea An- 
gelescu, președintele Federa
ției române de- fotbal, a făcut 
o expunere a problemelor dis
cutate în cadrul ședinței ținute 
cu puțin înainte de Biroul fe
deral, a hotărîrilor luate.

Biroul federal a ascultat o 
informare a antrenorilor fede
rali Angelo Niculescu și Valen
tin Stănescu, privitoare la ac
tivitatea din ultima perioadă 
a lotului A și a celui olimpic. 
De asemenea, au fost reținute

• OBSERVATORI ROMÂNI LA MECIURILE ADVER 
SĂRILOR NOȘTRI

observațiile făcute de tov. Ion 
Balaș, vicepreședinte al F.R.F., 
care a condus acțiunile echi
pei naționale.

S-a hotărît menținerea eelor 
două formule de echipe, A și 
olimpică, eu mențiunea să ar 
putea interveni pe parcurs 
unele interferări, datorate fie 
unor promovări din lotul olim- 
pio în Cel al naționalei, fie, în 
caz de necesitate, în sens in
vers.

Ținîndu-se seama de progra
mul extrem de încărcat pa

ANTRENAMENT PUBLIC ÎNAINTEA EUROPENELOR DE BOX DE LA MADRID

tuni seara, la uzinele Se
mănătoarea din Capitală, tn 
fața unei săli arhipline, com- 
ponențil lotului pentru cam
pionatele europene de la Ma
drid au efectuat un antrena 
ment public, In compania unor 
boxeri din secțiile bucurește- 
ne. Antrenamentul, constlnd 
In trei reprize de luptă la 
mănuși, s-a transformat ade
sea tn adevărat» meciuri cu 
miză, In care adversarii nu 
»-au menajat. De altfel, In 
planul de pregătire al selec
ționaților pentru această zi, 
era prevăzută depunerea li
nul efort Intens. Asa «tind 
lucrurile, putem afirma «ă 
In general, obiectivul pa «ar»

șl l-au propus antr 
această demonstrație 
a fost

Doar 
tenerul 
conform unei înțelegeri prea
labile, au făcut o exhibiție

A PROMOVA ELEMENTE PENTRU ECHIPA NAȚIONALA
IATĂ CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ!

Ioturilor naționale și elemen
te eu certe perspective care, 
bine călăuzite de acum înain
te, vor putea forma baza vii
toarei selecționate de seniori. 

Aceste succese sînt, însă, 
palide dacă ținem seama de 
condițiile create în ultimii 
ani, de numărul tot mai mare 

( 
D. STANCULESCU

Munca profesorilor de edu
cație fizică și a antrenorilor 
care se ocupă de instruirea 
tinerilor baschetbaliști (prin 
aceștia înțelegînd mai ales pe 
minibaschetbaliști, copii și 
juniori) este ingrată prin ano
nimatul ei. Cînd și cînd se 
vorbește la finalele competi
țiilor de amploare despre nu
merele celor care au pregătit 
cele mai bune echipe, cînd 
și cînd se amintește că echi
pele lui X sau Y au cucerit 
campionatul național sau o 
altă întrecere de anvergură. 
In rest, un anonimat deplin, 
de loc stimulativ

Cine trebuie să facă selec
ția ? Cum trebuie antrenați 
tinerii începători ? Profeso
rii de educație fizică și an
trenorii școlilor sportive și 
a cluburilor cu secții de co
pii și juniori — este răspun
sul ia prima întrebare ; ac
centul pe pregătirea fizică 
(multilaterală și specifică) și 
tehnică — ar rezolva a doua 
problemă. Care este, de fapt, 
realitatea ? Uitîndu-ne la cele 
108 formații participante la 
campionatul național școlar 
și de juniori, vom vedea ca 
în componența lor au fost 
doar trei (!) jucători cu ta
lie de 2 metri și nici o jucă
toare de peste 1,85 m. Aceas
ta spune totul, sau aproape 
totul.Firește, nu se poate nega 
faptul că unele echipe au 
prezentat elemente bine do-

Pași prea timizi in selecția
și instruirea tinerilor baschetbaliști

tate fizic, temeinic pregătite 
tehnic. Acestea au obținut și 
cele mai bune rezultate în 
cadrul amintitei competiții. 
Este vorba, de pildă, de for
mațiile de juniori ale Liceu
lui nr. 35 București (antrenor 
G. Chiraleu). Școlii sportive 
Cluj (V. Mureșanu), C.S.M 
Iași (D. Pavelescu) și cele de

35junioare ale Liceului nr. 
București (Gh. Benone), Șco
lii sportive Cluj (II. I’op). 
Școlii sportive Satu Mare 
(Gabriela Both) si alte cîte- 
va. Mai mult chiar, pe lîngă 
faptul că s-au clasat pe locuri 
.fruntașe în cea mai însem • 
nată întrecere a juniorilor, 
teamurile respective au dat

Incontestabil, unii antrenori și profesori 
de educație fizică au obtinut rezul
tate meritorii în delicata activitate cu 

minibasehetbaliștii, cu copiii și juniorii 
practicanți ai baschetului, eie oglindindu-se 
în promovarea în loturile de seniori și se
nioare a unor elemente aflate încă la 
vîrsta junioratului.

Ținînd însă seama de numărul mare al 
antrenorilor și profesorilor salarizați spe
cial pentru depistarea și instruirea tineri
lor baschetbaliști, de condițiile materiale 
tot mai bune, de remarcabilul sistem com- 
petițional organizat pentru jucătorii tu
turor categoriilor de vîrstă, considerăm că 
rondele se situează încă sub nivelul po
sibilităților.

Performantele în domeniul descoperirii 
și pregătirii viitorilor baschetbaliști frun
tași pot și trebuie îmbunătățite prin înde
plinirea unor condiții esențiale și anume :

• cei desemnați (și salarizați) . pentru 
această muncă să dovedească mai multă 
preocupare pentru atragerea unui număr

niai mare de

T

antrenorii în
_______  , ! publică 

realizat.
Ion GySrffy șl cu par- 
său Gheorghe Chivăr,

n-a putut să-șl verifice te
meinic gradul de pregătire. 
Replica îndrăzneață a tînăru-

Mihai TRANCA

(Continuări in pag. a l-a1

In meci de antrenament, Victor Zilberman (stingă) îl 
obligă pe Ion Hodoșan să se retragă in corzi

Foto i B. VASILE

(Continuare în pag. a 2-a)

copii, din rîndul căroracît
să se poată efectua o selecție cu adevă
rat exigentă, în primul rînd sub raportul 
taliei, gabaritului și calităților fizice ;

• amenajarea unui număr sporit de 
baze simple, puțin costisitoare, pe care să 
se efectueze nu numai antrenamentele co
lective, organizate, ci și cele individuale, 
de care depinde în mare măsură desă
vârșirea tehnică și tactică a tinerilor jucă
tori ;

• antrenorii și profesorii de educație 
fizică să considere competițiile nu ca un 
scop în sine, ci doar ca etape de verifi
care a unei perioade de pregătire ;
• volumul și calitatea antrenamentelor 

să se ridice la niveiul impus de cerințele 
baschetului modern și să asigure progre
sul ritmic și rapid al tineretului ;
• formațiile divizionare A și B să pro

moveze cu tot curajul elementele de certă 
perspectivă și să le rodeze, creîndu-le po
sibilitatea de o atinge maximum de va
loare în minimum de timp.

penibilă, cu mișcări lente, lo
vituri oprite înainte de a a- 
junge la țintă, mîngîieri, îm
brățișări, orice în afară de 
ceea ce trebuiau să facă. Iată 
antrenamentul (de vîrf I) efeo- 
tuat de Gyorffy. Surprinză
toare a fost perseverența cu 
care cei doi au respectat ‘ în
țelegerea de a se menaja, în 
ciula intervențiilor spectatori
lor și chiar ale antrenorilor. 
Nu ne-am gîndit nici un mo
ment la un meci adevărat 
între cei doi. Acest lucru ar 
fi fost nefiresc, între ei exis- 
tind o distinctă diferență de 
categorie. Dar, în condițiile 
amintite, GySrffy a pierdut 
un antrenament. Și încă unul 
dintre cele mai importante...

Față de săptămîna trecută, 
situația în lot este evident 
îmbunătățită. Majoritatea se
lecționaților au manifestat o 
pregătire fizică bună, dispo
ziție de luptă șl o mai mare 
precizie în execuția diferite
lor procedee tehnice de ata». 
In ceea ce privește însușirea 
sau desăvlrșirea mijloacelor 
de apărare, cel mai mulțl 
component! al lotului mal au 
încă de lucru.

Iată acum cîteva observații 
de la meciurile de 
ment. ... 
ccanu : în absenți 
a lui Șt. Boboc,

A. Mihai —
antrena- 

P. Arizi» 
nemotivată 
campionul

eare II vor avea jucătorii noș
tri fruntași, unii angrenați în 
meciurile echipei naționale și 
în «ompetițiile -europene de 
club, s-a hotărît ca echipa 
olimpică să susțină, în toam
nă, doar unul din cele două 
jocuri cu Danemarca, Federa
ția noastră propunînd în asest 
sens data de 10 octombrie. Cit 
privește partida retur, ea ar 
urma să aibă los la 9 «au 10 
aprilie 1972. Dacă Federația da
neză nu va fi de asord «a pro
punerea ea primul meci să se 
dispute la 10 ostombrie, am
bele jocuri vor avea lo« In 
primăvara viitoare.

O decizie importantă a Bi
roului federal este aseea pri
vitoare la vacanța minimă «blj- 
gatorie a fotbaliștilor. Măsura 
se impunea eu attt mal mult, 
•u stt ni»i tnainte de In«epe- 
rea campionatului, nici ia re
luarea lui, tn primăvară, ju
cătorii nu-și refăsuseră pe de
plin forțele, în cadrul unei va
canțe. Ea va începe o dată eu 
încheierea tntreserilor din ca
drul campionatului și Cupei șl 
va dura cel puțin pînă la ÎS 
iulie.

S-a stabilit ca 
nat al diviziei A 
22 august.

Constatlndn-se
Joourilor susținute
sare de «ătre lotul aostru a

noul cam pi O' 
să înceapă Ia

«a nurrărul 
tn depla-

(Continuare tn pag. ■ l a)

BOXERII
IN

IN R.F.
Inceplnd

DINAM0V1ȘTI
TURNEU
a GERMANIEI

•
clubului Dl- 
din A. Mo
st. Bătănaș, 
Mihalcea, C. 

D. Mihalcea, 
Tîrîlă și 1.

de mîine, 
chipă de box, a 
namo, compusă 
raru, E. Gorea, 
P. Dobrescu, S. 
Ghiță, Gh. Ene, 
I. Olteanu, S.
Dascălu, va întreprinde un 
turneu în R.F. a Germaniei. 
Boxerii sus-amintiți urmează 
să susțină 4 meciuri. în o- 
rașele Neumunster, Lubek, 
Kaltenkirche și Flensburg.

17 — 20 iunie, la Cluj

A XVI-a ediție a „Cupei Voința** la ciclism
In saloanele hotelului • 

Victoria din Capitală a a- 
vut loc ieri o confeiință 
de presă inițiată de orga
nizatorii ,celei de a XVI-a 
ediții a competiției cicliste 
internaționale „Cupa Voin
ța”. Activiști al Oficiului 
pentru educație fizică și 
sport UCECOM ne-au in
format asupra datelor de 
desfășurare, ale traseului și 
participanților.

întrecerea, organizată ta 
colaborare «u A.S. Aoto- 
Pronosport, se va desfă
șura Intre 17 șl 20 iunie pe 
șoselele din împrejurimile 
Clujului, lată itinerarul t 
17 iunie, etapa I — Gluj— 
Alud—Cluj, 157 km | 18 la- 
nle, etapa a II a — Gluj— 
Felea», 7 km | 18 iunie, •- 
tapa a !II-a — Cluj—Hue
din—Cluj, 95 km | 19 iunie, 
etapa a IV-a — Gluj-Ealăn

— Cluj, 136 km | 20 iunie, 
etapa a V-a — circuit in 
orașul Cluj, 60 km. Cele 
5 etape însumează 453 km.

La competiție au fost 
invitați 80 de rutier! ro
mâni, precum și alergători 
din Austria, Ungaria. 
Bulgaria, Polonia, Franța 
și Italia. Vor fi alcătuite 
clasamente individuale și 
pe echipe, preeum și pen
tru ierarhizarea celor mal 
buni cățărători și sprin
teri.

Pentru stimularea rutie
rilor eare vor «ontrlbul 
dlreet ia dinamizarea «om- 
petiției și a performerilor 
vor fi atribuite numeroase 
premii de «ătre organiza
tori (UCECOM și A. E. 
koto-Pronosport), presum 
șl de «ătre ADAS șl alta 
instituții.
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Cu semnătură și ștampilă...
(dar fără RĂSPUNDERE)

Cupa Școlarul

O ÎNTRECERE CU 300 DE SPERANȚE

DE Ct ND 1ASAM COPIII

JT* tica sportivă, cu toată semnifica- 
tia și cu toate virtuțile ei s-a
impus — se știe —, la cele mai 
diferite nivele, în întreaga viață 

sportivă a țării. Cazurile de excepție 
n-au dispărut, însă, definitiv, manifestîn- 
du-se din cînd în cînd în toată liidoșe- 
nia lor.

Uneori, cum se va vedea din exem
plul de față, ele nu apar din umbra unor 
rele porniri ori 
ci, favorizate de 
interesul unor 
pe ușa din față 
cială!

S-a desfășurat, 
nala Crosului 
tradițională, cu obiective generoase de 
cuprindere a unui număr cît mai mare 
de sportivi ÎNCEPĂTORI în practicarea 
utilelor alergări pe teren variat. O în
trecere în care primul invitat este în
totdeauna fair-play-ul.

Prevederile regulamentului sînt cu
noscute de multă vreme, dar și pentru 
această ediție s-a făcut precizarea ur
mătoare: nu au dreptul de participare 
în cadrul întrecerilor Crosului tineretu
lui sportivi clasificați, indiferent de ra
mura sportivă și de categoria de clasi
ficare.

Nimic mai clar, precizarea, reamintind 
scopul principal al competiției.

Numai că, pentru unii, dorința de a 
cîștiga cu orice preț, chiar cu acela al 
incorectitudinii, a fost mai puternică. Și 
iată, că după verificările de rigoare (sa
lutară această idee care, poate ar tre
bui folosită și pentru alte sondaje în 
etica șportivă) se constată că mai mulți 
concurenți au participat la finalele de la 
Craiova, deși au diferite clasificări spor
tive. Mai mult, unii dintre ei au pri-

deprinderi individuale, 
miopia, credulitatea sau 
activiști sportivi, intră 
avînd o acoperire oft

recent, la Craiova, fi- 
tineretului, competiție

mit titlul de campion (1), buchete 
flori și, fără îndoială, li s-a părut 

fel de firesc să-și caute fotografiile 
ziare. Pentru ideea etică de care amin
team trebuie să spunem că Iuliana De
meter, Nicolae Olteanu, Tatiana Bălan, 
Margareta Nagy, Constanța Miu, Tudora 
Proca, Ioana lamandache, Mihaly De- 
neș și Constantin Berberete nu aveau 
dreptul să participe la finale și, cu atît 
mai puțin, să figureze pe listele campio
nilor sau ale celor clasați pe locuri 
fruntașe. Se vor face, sperăm, rectifică
rile corespunzătoare, dar cu aceasta dis
cuția nu ni șe pare încheiată.

Cum au ajuns acești tineri să se pre
zinte la startul unei competiții în caro 
altoie erau condițiile de participare?

Aflăm de la secția de resort din cadrul 
C.N.E.F.S. că listele de concurenți — în
trunind normele stabilite prin regula
ment, deci și pe «aceea ca final iștii să 
nu aibă nici o clasificare sportivă — 
trebuiau să poarte girul consiliilor jude
țene pentru educație fizică Șî sport. 
Tabelele trimise din județe au avut, in
tr-adevăr, și semnătură, și ștampilă. 
Chiar și din acele județe reprezentate (1?) 
de alergătorii fără drept de participare. 
Cum și de ce s-au semnat tabelele pri
mite din partea C.J.E.F.S. Harghita, Ia
lomița, Neamț, Cluj, Teleorman, Vaslui, 
Botoșani, Brașov, C.M.E.F.S. București ? 
Iată întrebări la care cei vizați au 
solicitați să răspundă limpede.

Pentru că nu mai 
bească la general ci 
pre stilul de muncă 
rea principiilor etice 
mișcării noastre sportive.

Dan GARLEȘTEANU

de 
la 
în

fost

vor- 
des-

trebuie să se 
la particular 

și despre respecta- 
care stau la baza

Ultima reuniune nautică 
de pe lacul Herăstrău a ali
niat la start cei mai tineri 
schifiști din București. în
trecerea a fost dotată cu 
„Cupa Școlarul" și în cadrul 
ei și-au disputat întîietatea 
peste 300 de rameri și vîslași 
de la Olimpia, Metalul. Clu
bul sportiv școlar, Steaua, 
C.N.U., Școala sportivă nr. 1, 
Rapid, Dinamo, Voința. Evo- 
luînd cu multă 
dăruire, canotorii de 
bul sportiv școlar au 
frumosul trofeu pus

Rezultate (primul 
Junioare I (850 m.): 
simplu : Codruța
(C.N.U.) 3:59 ; 2 vîsle : Meta
lul (Maria Cengea — Maria 
Radu) 3:42; 4+1 rame: Me
talul 
3:35 ;
Ana 
4+1

ambiție și 
la clu- 
cucerit 
în joc. 

loc): 
schif 

Blidaru

3:40 ; 4 vîsle : C.N.U. 
junioare II, simplu : 

Alexe (C.S.S.) 2:49;
Șc. sp. nr. 1 2:38;r. :

4 v.: Olimpia 2:35; Juniorii, 
simplu: Gheorghe Foca (Me
talul) 3:32 ; 2 v.: Dinamo 
(Măcriș — Tănase) 3:12;
2 f. c.: Dinamo (Ilie — Groza) 
3:27 ; 4 f. c.: Metalul 3:05 ; 
4+1: C.N.U. 3:17 ; 2+1: Me
talul 3:37 ; juniori II, simplu: 
Gabriel 
(Steaua) 
(Vasiliu 
4+1 r.: 
Șc. sp.
(băieți) 
pescu (C.N.U.) 3:37;
Dinamo (Zivideanu 
mate) 3:30; 2+1: 
3:37; copii (fete) — 
simplu: Doina ~
(C.N.U.) 2:24 ; băieți, simplu: 
Daniel Țurcaș (C.S.S.) 3:07 ;
2 v.: C.S.S. (Matei — Frost) 
2:45.

Clasament general i T. 
C.S.Ș. 84 p, 2. Metalul 76 p, 
3. Olimpia 51 p.

Minculescu—Vereș 
3:53 ; 2 v.: Olimpia 
— Simionescu) 4:03 ; 
Șc. sp. 1 3:23 ; 8+1: 
nr. 1 3:15; tineret 
simplu: Radu Po-

; 2 f. c.: 
- Sta-
Steaua 
500 m, 

Blidaru

Cine nu-și amintește de 
anii copilăriei, de fericirea 
ce ne umplea sufletul cînd 
.. .aflam o crăpătură în gar
dul unul stadion pe care se 
juca fotbal. Atunci „il dio", 
Baratkl, Bodola și alții e- 
rau pentru noi cel mici 
adevărat! „feți frumoși” 
Ia care nici nu speram 
vom putea ajunge.

Bineînțeles, 
mic nu s-a 
firea copiilor, 
fel. avizi de
ne preocupăm 
cern dorința micuților dor
nici de a-și vedea „idolii" ? 
O scrisoare primită de la 
un cititor din Iași — Mi
hai Apetrei 
tat : „.
ră din Imediata 
a stadionului se 
tocmai meciul In 
case echipa de
clubului Politehnica Iași. 
Zeci de copii, elevi, care 
participaseră ca spectatori 
entuziaști la intilnlre, (-au 
Îndreptat după aceea spre 
stadionul mare, pentru a 
vedea juclnd echipele pri
me. Zadarnic Insă. «Oamenii

că

ni*
In
la

pînă azi, 
schimbat 
ei fiind, 
fotbal. Cum

să satisfa-

„REGATA
urmează să plece la 

o reprezentativă

de ordine» an prins a-i 
alerga cu un zel demn de 
o cauză mal bună. Cei 
prinși erau sancționați pe 
loc... cu o nula, erau trași 
de urechi, înjurați. M-a cu
prins tristețea Ia 
acestui spectacol 
de necrezut. Dv. 
neți 1 Socotiți că 
nu dreptate ? Cu

Ce să spunem,
Apetrei, decît că sîntem de 
aceeași părere cu dv. Mira
rea noastră este cu atît mai 
mare cu cit, după cîte știm, 
Federația de fotbal a re
comandat cluburilor 
zatoare 
pentru 
gratuită 
dioane.

vederea 
aproape 
ce spu- 
am sau 

respect..." 
tovarășe

Astăzi 
Moscova 
masculină a canotajului nos
tru, care va participa la în
trecerile unui nou concurs 
nautic internațional. Este vor
ba de „Regata Moscova" la 
startul căreia au fost invitați 
schifiști din Bulgaria, Unga
ria, R. D. Germană, Româ
nia, Polonia, Cehoslovacia și 
U.R.S.S. Cursele se vor des
fășura sîmbătă și duminică, 
la toate probele olimpice.

MOSCOVA"
Printre canotorii care ne vor 
reprezenta la această tradi
țională întrecere se numără : 
Ștefan Tarasov, Ivan Cacenco, 
Mihai Naumenco, Iosif Orosz, 
Grigore Ivanov, Constantin 
Cuteanu. Antrenori: Paul 
Barcani și Radu Nicolae.

ne-a Intris- 
.pe terenul de zgu- 

apropiere 
terminase 
care ju- 

tinervt a

ALTCEVA AM FI DORIT

confirmat

revirimentul

Carolina Marin (Clubul sportiv școlar) la

r?cu-

României44

de campioane să se

Cu competen'.a-i
cu meticulozitate, cu 

(sprijinit

După turneul lui Stade Dijonais la București

DE LA CAMPIOANA TĂRII...

Finala pe 
echipe

Mai rar o finală de campionat 
national pe echipe ca aceea pe 
care a găzduit-o duminică mo
derna sală de gimnastică din O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej 1 Din 
mai multe considerente, concursul 
acesta poate fi socotit drept unul 
din cele mal reușite pe care 
le-am văzut în ultimii ani, în
trunind cîteva atu-uri cu care ne 
ob;snulesc doar marile întreceri.

Să amintim, mai ințîl, de par
ticipare. Subliniem din capul lo
cului acest aspect, pentru că 
toate cele 13 echipe (Dunărea 
Galați a renunțat în ultimul mo
ment. deși își anunțase prezenta) 
ce și-au măsurat foitele în finala 
canipionatulu1 — îmbucurător re
cord în competițiile noastre in
terne — reprezintă, convingător, 
măsura dezvoltării din ultimii 
ani, a revirimentului ce-1 înregis
trează gimnastica feminină. La 
acest prim fapt pozitiv pe eare-l 
remarcăm eu plăcere se adaugă 
un altul, de natură să amplifice 
sentimer tul satisfacției. Avem în 
vedere lupta sportivă pronrlu- 
zisă pentru locurile superioare 
ale ierarhiei interne, care a an
gajat. de data aceasta, un număr 
sporit elfi formații, toate aspirante 
■îndreptățite la titlul de campioa
nă. Deși foarte pe scurt, am 
amintit totuși de pasionantul duel 
dintre Petrolul și Dinamo Bucu
rești, ambele echipe componente 
ale serieț a IT-a. desfășurat în 
cursul dimineții. Disputa dintre 
aceste formații a reținut atît de 
mult atenția spectatorilor și a 
specialiștilor prezenți, îneît — 
după ultima execuție a Elenei 
Ceampclea la bîrnă — primele 
felicitări erau deja adresate an- 
trcnoarel Elena Sima șl celorlalți 
antrenori care se ocupă de pre
gătirea gimnastelor aparținînd 
clubului Petrolul. Aceasta repre
zenta, de fapt, acceptarea punc
tului de vedere că lupta sportivă 
este practic încheiată, că nici 
una dintre selecționatele progra
mate după amiază (în speță 
Sport Club Bacău și Flacăra 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej) n-ar 
mai avea vreo șansă de a depăși 
punctajul prezumtivei campioane.

Probabil că în acest timp, an
trenorul Mircea Bibire își stabi
lea planul de acțiune pentru e- 
cltipa sa. cu dorința ascunsă de 
a răsturna o ierarhie ce părea 
multora inatacabilă și eu credința 
că, avînd puțină șansă, lucrul 
acesta nu este cu totul irealiza
bil. Șl, intr-adevăr, a lipsit foarte 
puțin (doar 35 de sutimi 1) ca

sărituri...

Turneul echipei franceze de 
rugby Stade Dijonais (din pă
cate rezumat doar la orașul 
București) a însemnat o reușită 
propagandă pentru sportul cu 
balonul oval. Este foarte ade
vărat că sportivii oaspeți nu 
și-au etalat integral virtuțile 

decît în ultimul meci, cel cu 
Grlvița Roșie, el avînd o evo
luție cam prea temperamentală 
în meciul de debut cu Sportul 
Studențesc șl alta mal puțin 
convingătoare In întîlnlrea cu 
Dinamo. Totuși Stade Dijonais 
reprezintă o merituoasă amba
sadoare a rugbyulul francez, o 
formație care beneficiază de ju
cători cu o excelentă tehnică in
dividuală (Coureau, Savan — 
căpitanul echipei care a jucat 
doar în ultimul meci — Falvre, 
Verguet, Blanchet și Pontelin — 
unii dintre ei internaționali, se
lecționați în XV-le secund al 
Franței) cu o concepție moder
nă de joc in care primează ac
țiunile ofensive, dezvoltate su- 
pranumeric, cu participarea trei- 
sferturilor șl înaintării, legătură 
realizată impecabil de către li
nia a treia. Sub acest as’oect 
socotim că prezența echipei Sta
de Dijonais în țara noastră a 
fost utilă, adversarele ei avînd 
de învățat, Imbogățlndu-șl ex
periența.

Sigur că, vizavi de formația 
oaspe. Interesează și comporta
rea echipelor noastre, adversa
rele directe ale XV-lul din Dljon. 
Dacă pretențiile față 
Sportului Studențesc 
chiar atît de mari, 
de o echipă care 
aspiră la un loc în

de evoluția 
nu pot fi 

fiind vorba 
deocamdată 

__  _____ primul eșa
lon al rugbyulul nostru, cu ju
cători tineri șl încă neexpe
rimentați, tn schimb ne-am fl 
așteptat de la Grlvița Roșie la 
o evoluție mal aproape de 
loarea recunoscută a acestei 
chipe, multiplă campioană a 
rii și cîștlgătoare a uneia 
edițiile „Cupei campionilor 
ropenl".

Cei care au asistat însă

va- 
e- 

tă- 
din 
cu-

ia 
meci au rămas, evident, decep
ționați de modul inegal în care 
s-a prezentat formația grivlțea- 
nă. După o primă repriză în care 
rugbyștii Iul vidrei Moraru s-au 
imous. în general, printr-un joc 
mai ferm, mal bine organizat 
tactic șl mai eficace (au și con
dus la pauză cu 9—3), echipa 
gazdă, în care au fost operate 
unele schimbări (înlocuitorii ne
reușind să fie, însă, mal Inspi
rați și mai activi decît titularii) 
și-a subțiat treptat din forță, 15-

organl- 
soluții 

intrarea 
pe sta-

să caute 
a realiza 
a copiilor 

Ceea ce, după cîte
știm, a avut răsunet în 
țară. La Cluj, copiii intră 
gratuit Ia multe meciuri; 
pe
văzut 
scrie : 
elevi” 
blicat 
că la 
locuri
Încă — copiii vor fi lăsațl 
să vadă fotbal.

stadionul Dinamo am 
o placardă pe care 

„Rezervat pentru 
ș.a.m.d. V-am pu- 

scrisoarea în speranța 
Iași — cît șl In alte 
de care n-am aflat

M. Fr.

stndu-se depășită atît pe înain
tare. atuul recunoscut al Grlvl- 
tei Roșii, cît șl pe linia de trel- 
sferturi, care n-a mal avut pros
pețimea șl luciditatea necesare. 
Campioana țării ni s-a părut 
obosită, plictisită chiar, compor
tarea el explicînd într-un fel șl 
eșecul înregistrat în înttlnirea 
din campionat, cu Steaua, în 
care se decidea virtuala ocupan
tă a primului Ioc.

Singura echipă care a reușit 
să salveze prestigiul rugbyulul 
nostru a fost Dlnamo. Rugbyștii» 
Iui Titl Ionescu au ținut mult 
să înregistreze un rezultat bun, 
să șteargă în acest fel impre
sia. proastă ” ‘ '*
evoluții în 
dlnamovist 
început în 
reușind să 
o victorie _ . .
După modul cum a evoluat Di
namo în această partidă (șl ul
terior după jocul bun de la 
Cluj, --------------------------
derby al campionatului 
Steaua — se anunță a fl foarte 
atractiv.

Se impune în concluzie, să 
abordăm pe viitor cu o mal ma
re atenție meciurile internațio
nale prilejuite de turneele unor 
echipe " *”
zența 
trebuie 
pentru 
schimb 
sg ne ------ ,--------
valorifica ma! convingător cali
tățile.

lăsată de unele 
campionat. „XV“-le 
a acționat de la 

spirit ferm, colectiv, 
se Impună, să obțină 
pe deplin meritată.

cu ’ Agronomia), meciul
■ • cu

de peste hotare. Fre- 
unor asemenea teamuri» 

să stimuleze Interesul 
realizarea unui larg 

de experiență, totodată 
ofere prilejul de a ne

T. BRADETEANU 
Modesto FERRARINI

medaliile ...................... __
îndrepte spre Bacău si nu spre 
Ploiești. " ' ‘
noscutâ.
mult suflet și dăruire 
cu aceeași pasiune și de soția sa, 
Marina) Mircea Blblre are o bună 
echipă azi, ce poate deveni și 
mat bună mîine. Felicia Dornca 
(intr-un progres evidențiat în
deosebi la sol șl paralele), Ma
riana Mocanu, Ofetia Porumb, 18- 
lisabeta Trașcă, Tatiana Pruteanu 
și Silvia Cobzac au alcătuit un 
team de o remarcabilă Omogeni
tate, cu exerciții valoroase, bine 
executate, în general. A existat 
însă șl un punct nevralgic tn evo
luția sportivelor băcăuane — bîr- 
na. Ca și în cazul dlnamovisteior 
și petrolistelor, birna, această 
punte a suspinelor, a decis din 
nou desfășurarea și deznodâmîn- 
tul disputei sportive. Dacă la să
rituri, elevele lui Blblre n-au 
fost nici prea-prea, nici foarte- 
foarte (al treilea rezultat din con
curs), In schimb, la paralele, ele 
s-au întrecut pe sine (46,55 p, 
deci o medie de aproximativ 9.35) 
anunțtndu-se pretendente la titlu. 
A venit insă btrna. Trei concu
rente ap făcut cunoștință cu sal
teaua In timpul exercițiului, li
nele chiar de două ori (1?) și ast
fel S.C. Bacău (pierzînd mai bine 
de 9 puncte prin căderi) a ratat 
marea șansă de a deveni campi
oană a țării. La col, sportivele 
băcăuane au avut o comportare 
foarte bună (îndeosebi Domea). 
dar... era prea tîrziu. Trei zecimi 
de punct au rămas să separe 
echinele Petrolul și Sport Club 
Bacău, mărturie a dîrzeniei, 
echilibrului și frumuseții luptei

(Urmare din pag. 1)

lui elev al Iul M. Diaconescu 
n-a fost suficientă, diferența 
de valoare fiind evidentă. Ml- 
lmi s-a mișcat bine tn ring, 
el este în progres. C. Gruies- 
cu — R. Ivanciu : în fata ți
nui adversar puternic și por
nit pe harță, Grulescu a aa- 
ționat cu prudență, chiar re
ținut. Numai în ultima repri
ză s-a detașat de adversar, 
eschivînd frumos și contrînd 
eficace. A. Dumitrescu — V. 
Ivan : în raport cu perioada 
anterioară, campionul euro
pean s-a comportat mult mai 
bine. Primește încă destule 
lovituri (curios este faptul 
că a recepționat lovituri di
recte de stînga de la un ad
versar mai scund) și acceptă 
— nu știm de ce — 1 ’
aproape sau 
țâ, deși are 
bilă pentru 
Pometcu — 
nivelul unei 
pionat 1 Deși a încasat 
multe lovituri, Pometcu__
dovedit unul dintre cei mai 
în formă boxeri din lot.

lloduț I 
misiune 

partener 
rămînînd 
și a pri- 

.. Ni s-a

Croltoru: Iuptînd cu doi ad
versari (Enciu a boxat numai 
două reprize), Năstac s-a do
vedit în ascensiune la formă. 
Este îmbucurător faptul că a 
început să-și îmbunătățească 
mijloacele de apărare. I. A- 
lexe — AI. Pronor : campio
nul greilor a evoluat cu 
foarte multă siguranță, s-a 
mișcat excelent, în compania 
unui adversar pe care, cu 
cîtevâ luni în urmă, l-a între
cut cu dificultate. Alexe este 
unul dintre cei mai în formă 
componenți ai lotului.

Ion Monea, fiind ușor 
dentat, n-a participat la 
trenament.

Astă seară, la Ploiești, 
Ioc un nou antrenament 
bl ic.

accl-
an-
are 
pu-

sportive din finala campionatului 
feminin.

Deși dispune de un grup de 
patru gimnaste de lot (Rotlica 
Apăteanu, Alina Gorcac, Olga 
ștefan, Elisabeta Badea) care pot 
aspira la tricourile echipei națio
nale, antrenoarea Emilia Lipi nu 
are totuși, o „echipă" și acesta 
este motivul pentru care dinamo- 
vlstele nu și-au putut păstra 
titlul. Elena Toadcr și Maria 
Gurgu sînt, nimic de zis. gim
naste bune, cu reale aptitudini, 
dar lipsa lor de experiență șl-a 
spus cuvlnlul. Și apoi, vina nu 
trebuie dată nicidecum numai pe 
mezinele echipei, pentru c5, din 
păcate, au greșit destul și maes- 
trele veritabile. Or. concursul e 
concurs și orice greșeală se mă
soară In zecimi sau chiar puncte 
întregi ! Este mai mult ca sigur 
că preocupările manifestate la 
clubul Dlnamo pentru gimnastică 
(inaugurarea lucrărilor pentru 
construcția noii săli, ca și efor
turile ce se întreprind pentru în
tărirea echipei) vor duce la rezul
tatele scontate, la recîștlgarea 
poziției fruntașe pierdute în acest 
an.

Flacăra ni s-a părut o formație 
care clștlgă mereu In măiestrie 
șl maturitate sportivă, fetitele de 
acum cițlva ani fiind azi stele 
autentice. Anca Grlgoraș si Ilea
na Coman (ambele in vîrsta de 
13 ani), ni se par, cu precădere, 
Intr-un evident progres, confir
mat de altfel șl de buna lor com
portare in întrecerile internațio
nale la care au luat startul In 
ultimul timp.

Un meritoriu loc 5 a ocupat 
selecționata Timiș, deși două din
tre componentele ei, Mia Variu 
șl Rotlica Secoșan, au întrerupt 
un timp îndelungat antrenamen
tele din cauza pregătirilor pentru 
examenele de absolvire a liceu
lui. Ambele au lăsat o frumoasă 
impresie, comportarea lor întă- 
rindu-ne convingerea în reușita 
la examenul de admitere la IEFS. 
Fără Paula Ioan (în conva
lescența după operația de amlg- 
dale) Clubul sportiv școlar Bucu
rești a trebuit să se mulțumească 
cu un loc modest (6), nu îndea
juns de concludent pentru posi
bilitățile dovedite de componen
tele echipei.

Liceul cu program de educație 
fizică din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej perseverează în tentativa sa 
de a-și face un renume în pri
vința organizării competițiilor, în
scriind noi reușite în această direc
ție. Sub conducerea antrenoarel 
federale Marla Simionescu, a fost 
elaborat un meticulos plan de 
organizare a recentei finale de 
campionat, urmărit șl îndeplinit 
cu maximă rigurozitate. In con
secință, Întrecerea a avut numai 
de cîștlgat. La acest capitol doar 
cîteva rezerve : sala a fost cam 
friguroasă, iar multe gimnaste 
s-au plîns că au auzit cu mare 
dificultate muzica, pianul existent 
la sală fiind prea uzat.

Constantin MACOVEI I

ȘI ACUM FINALA...

lupta de 
de la semidistan- 
o alonjă aprecia- 
categoria sa. O. 
M. Toni : meci la 

finale de carn
ea m
s-a

CAMPIONATELE EUROPENE
DE JUNIORI

flhrnare ffin rx>u li

An*
toniu Vasile — C. 
campionul a avut o 
grea in fața unui 
dezlănțuit. A greșit i 
aproape de adversar ț 
mit lovituri evitabile. _ . _ „ 
părut puțin obosit. C. Cuțov 
— Gh. Bădoi : meci fără me
najamente, rapidistul dorind 
parcă să-și ia revanșa pentru 
infringerea din luna martie. 
Cuțov a recepționat cam 
multe lovituri, dar a șl dat 
foarte multe. Este bine pregă
tit fizic, ultima repriză gfisin- 
du-1 mult mai proaspăt decît 
pe adversarul său. V. Zilber- 
man — I. Hodoșan : partene
rul campio ui a fost foarte 
bine ales, astfel că antrena
mentul a constituit un exce
lent test. Deși a terminat cam 
obosit, Zilberman a făcut față 
cu brio ritmului susținut de 
luptă impus de Hodoșan, reu
șind să-și etaleze clasa. 
A. Năstac — N. Enciu și V.

șit să se impună în fața redu
tabililor lor adversari. Repre
zentativa feminină a Româ
niei (actuala campioană euro
peană) si reșițeanca Ildiko Zsi- 
zsik (ciștigătoarea medaliei de 
aur la proba individuală) au 
întrunit, și în urma unui son
daj printre antrenori și con
ducătorii delegațiilor străine, 
notele maxime, sportivele noas
tre impresionînd nu numai prin 
excelenta lor pregătire, ci și 
prin stilul cu care cționează, 
Avînd orientare și Iansînd bila 
cu precizie, atît în manșele 
„pline” cît și in cele „izolate”, 
campioanele europene, din rîn- 
dul cărora remarcăm alături 
de Ildiko Zsizsik, pe Vasilica 
Pințea, Margareta Bordei și 
Elisabeta Gali, au găsit cu 
ușurință ulița popicelor, rea- 
lizînd serii de șeptari și optari. 

cuvînt, fetele pregă- 
tînărul antrenor Con- 

Neguțoiu au evoluat
într-un 
tite de 
stantin 
bine.

Cum . .. ____
ții. antrenați la lot de Teo-

s-au comportat băie-

Ultimele întreceri zonale 
ale „Cupei României" la oină 
s-au desfășurat pe stadionul 
din Predeal. La start s-au 
prezentat doar trei echipe, în- 
registrîndu-se din nou absen
țe nemotivate. <

Cele trei competitoare și-au 
disputat întîietatea tur-retur. 
Superioară atît în jocul la 
„prindere", cit și la „bătaia" 
mingii, echipa Torpedo Zăr- 
nești a terminat 
neînvinsă : cu Crasna 
ceni (jud. Satu Mare) 
și 14—0, cu Voința 
11—10 și 12—5.

O frumoasă impresie 
sat oiniștii de la Voința Si
biu. pregătiți de jucătorul și 
instructorul voluntar Vece- 
slav Ciolacu. Sibienii au pur
tat cu repeziciune mingea, au 
realizat puncte suplimentare 
din bătaia mingii și unii din
tre ei știu să se apere erme
tic, reușind să treacă nevătă
mați prin culoarul de ducere 
și întoarcere. O singură notă 
discordantă : mărginașul 3 la 
întoarcere, Constantin Ca- 
coveanu, care tot timpul a 
protestat la deciziile arbitru
lui și s-a certat cu colegii.

în meciurile decisive pentru 
locul 2 în clasament. Voința 
Sibiu a întrecut pe Crasna 
Lucăceni cu 14—5 și 7—2. 
Clasamentul : 1. Torpedo
Zărnești 12 p, 2. Voința Sibiu 
8 p, 3. Crasna Lucăceni 4 p.

în urma jocurilor zonale, e- 
chipele C.P.B., A v î n t u I 
Curcani (jud. Ilfov). Biruința 
Gherăești (jud. Neamț), Avîn- 
tul Frasin, Celuloza Călărași, 
Viața Nouă Olteni (jud. Te
leorman), Torpedo Zărnești și 
Voința Sibiu s-au calificat în 
finala pe țară a „Cupei Româ
niei", programată între 3—6 
iunie pe stadionul din Man
galia. Ultimele meciuri ale 
competiției se vor desfășura

în prima fază sistem elimi
natoriu, o echipă fiind scoasă 
din cursa pentru trofeu după 
a doua înfrfngere. Primele pa
tru formații se vor întîlni a- 
poi într-un turneu tur-retur, 
iar restul echipelor vor juca 
pentru locurile 5—8 ale cla
samentului final.

AU, A DOUA ETAPA IN
Cele patru candidate la un 

loc în prima divizie — Gloria 
București, Sportul studențesc, 
Minerul Gura Humorului și 
Chimica Tirnăveni —. după -ce 
au susținut partidele primei 
etape în Capitală, s-au depla
sat la Sibiu și Cluj pentru ur
mătoarele două confruntări.

La Sibiu, se întîlnesc echi
pele GLORIA și CHIMICA 
TÎRNĂVENI, învingătoarea și 
învinsa de duminică. Firește, 
prima șansă aparține bucureș- 
tenilor, care ni se par a alcă
tui un team mai omogen și 
mai bine dotat. Jocul, care va 
fi arbitrat de Dan Lucescu, 
va începe Ia ora 17, pe terenul 
Metalul.

La Cluj. dispută dintre 
SPORTUL STUDENȚESC și

BARAJUL DE CALIFICARE
MINERUL Gura Humorului se 
anunță a fi echilibrată și deo
sebit de disputată, ambele for
mații avînd în componența lor 
jucători bine dotați și cu expe
riență. Meciul va avea loc pe 
terenul Babeș, la ora 10 și 
va fi condus de Th. Witing.

CLASAMENT DIVIZIA A
1. Steaua 19 :16 :1 2 338: 94 52
2. Grivița 18 15 0 3 287: 72 48
3. Dinamo 19 14 1 4 257: 76 48
4. Știința 18 9 3 6 126:105 39
5. Univ. 17 7 4 6 124:109 35

6. Poli 19 3 10 114:136 34
7. Farul 19 6 2 11 133:181 33
8. Agronomia 18 6 3 9 108:183 33
9. Rulmentul 19 7 0 12 103:235 33

10. Rapid 19 5 1 13 127:211 30
11. CSM Sibiu 18 5 2 11 64:220 30
12. Constr. 19 3 4 12 116:246 29

concursul 
Lucă- 
17—2 
Sibiu

au lă-

dor Buzea. iar la asociațiile 
și cluburile respective de către 
instructori și antrenori divi
zionari ? Pentru toată lumea 
reprezentativa noastră mascu
lină, care se anunța printre 
favoritele competiției, a con
stituit o decepție, ajungind să 
lupte cu popicarii suedezi (afi- 
liați doar de doi ani la sec
ția de asfalt a F.I.P.) pentru 
penultimul loc (7) în clasa
mentul pe națiuni. După pă
rerea noastră, explicația re
zultatelor nesatisfăcătoare în
registrate de jucătorii români 
trebuie căutată în următoarele 
cauze :

— Programul de pregătire 
indicat de specialiștii federa
ției nu a fost respectat de se- 
lecționabili în perioada cit au 
făcut antrenamente individuale 
la cluburile și asociațiile lor.

— Pregătirea moral-volitivă 
a fost ca și inexistentă. Ne- 
putînd descoperi cu ușurință 
particularitățile pistelor, con- 
curenții români s-au descura
jat șl unii nu și-au mai re
găsit ritmul normal nici pînă 
la consumarea tuturor bilelor.

— Slabă orientare tactică în

joc. Aproape toți performerii 
europenelor au tras la, canalul 
drept. în timp ce românii l-au 
căutat, dar fără succes, numai 
pe cel sting. Și încă ceva : 
popicele din plastic, folosite 
la Galați, au o altă deviere 
față do cele din lemn. Concu- 
renții străini imprimau un 
ușor efect loviturilor pentru a 
fi mai eficiente, iar sportivii 
noștri trăgeau drept și... 
spărgeau.

— în sfîrșlt. considerăm că 
pregătirea comună efectuată 
pe arena Constructorul din 
București n-a avut darul să-i 
aducă pe cel 7 tineri popicari 
într-o formă corespunzătoare . 
posibilităților lor reale. întrucît 
pistele au fost necorespunză
toare.

In concluzie, recentele cam
pionate europene au arătat 
că se simte în prezent o acu
tă criză de valori și, ceea ce 
ni se pare mai grav, este fap
tul că nici nu există condiții 
propice pentru recrutarea vi
itorilor performeri. Aceasta, 
deoarece cluburile și asociațiile 
nu se interesează de creșterea 
elementelor talentate.

COMERȚUL Tg. MUREȘ,

VOINȚA BUCUREȘTI, UNIVERSITATEA TIMIȘ OARA Șl UNIVERSITATEA IAȘI AU REVENIT lN ,A“
Cu jocurile disputate la sfîr- 

șitul săptăminii trecute, s-a 
încheiat. încă o competiție 
baschetbalistică. Este vorba de 
campionatul divizionar B care 
a oferit la această ediție o 
întrecere interesantă sub as
pectul luptei pentru calificarea 
în divizia A și pentru evitarea 
retrogradării, dar a 
de dorit din punct 
calitativ. După 18 
primele locuri s-au 
mațiile masculine
Tg. Mureș (antrenor E. Torday), 
Voința București (Gh. Chira- 
leu) și cele feminine. Univer
sitatea Timișoara (Ruxandra 
Wittman) și Universitatea Iași 
(Gh. Luca). De remarcat că 
ambele echipe de băieți revin 
în „A” după numai un an de

lăsat mult 
de vedere 
etape, pe 

clasat for-
Comertut

I.E.F.S. II 40-52 (30-24). Pro
gresul București — Arhitectu
ra București 
Rapid 1“ 
46—43 l 
rești 
29-43 
Craiova
(27-10). Știința Sf. Gheorghe 
— Voința Oradea 51—66 (17-27), 
Voința Tg. Mttreș — Metalul 
Saionta 59—51 (37-31). Foresta 
Arad — Medicina Timișoara 
31—40 (15-27), Universitatea
Timișoara — Universitatea Cluj 
51—50 (14-34).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții : P. Arcan, 
C. Albu, Șt. Iacob. Șt. Gurgui, 
P. Dumitrescu, S. Băloi, L. 
Briotă.

tea- 
pri- 

după 
în forma- 

ele vor 
după jude-

„penitență”, în vreme ce 
murile de fete reapar în 
ma 
multi 
„B“.
țiile 
fi < . _
carea unor contestații de către 
Biroul federal.

Rezultate. Masculin : Comer
țul Tg. Mures — Crișul Ora
dea 66—57 (28-16). Construc
torul Arad — Utilajul Timișoa
ra 56—53 (28-30), Politehnica
Iași — A.S.A. Bacău 67—56 
(33-23), Universitatea Craiova 
— Știința Mediaș 84—63 (47-22), 
Steagul roșu Brașov — Voința 
Tg. Mureș 64—59 (23-32, 51-51), 
Știința Petroșani — Voința 
Zalău 83—59 (47-23) ; feminin : 
Universitatea București —

divizie
i ani 

Cit 
retrogradate, 

cunoscute

a țării 
petrecuți 

privește
45—56 (33-24),

II — Voința Constanța 
(18-15), Medicina Bucu- 
— Politehnica Brașov 

(16-20), Universitatea 
i — Record Cluj 65—19 

Știința Sf.

A PROMOVA ELEMENTE PENTRU ECHIPA
(Urmare din pag. II

al unităților specializate în 
creșterea tinerelor elemente. 
Motivul acestei rămîneri în 
urmă ? A fost arătat, de e- 
xemplu, chiar cu prilejul, u- 
nei „Mese rotunde", organiza
tă, nu de mult, de secția de 
baschet a Catedrei de Jocuri 
sportive a I.E.FJS.-ului.

„Majoritatea antrenorilor 
doresc obținerea imediată a 
performanțelor de către echi
pele de juniori, copii și chiar 
de minibaschet, neglijînd, din 
această cauză, selecția ri
guroasă și pregătirea profun
dă", afirma prof. Constantin 
Dîrjan, antrenor federal pen
tru probleme de juniori .și, ti
neret ; „Pregătirea fizică, 
tehnică și tactica individuală 
sînt lăsate pe planul secund, 
în favoarea tacticizării chiar 
și la vîrsta cea mai fragedă, 
în scopul obținerii rezultate
lor imediate, indiferent de 
nivelul competiției", declara 
prof. Mihai Nedef, maestru 
emerit al sportului; „Nu e- 
xistă programe speciale, în 
funcție de vîrsta sportivă, nu 
există o gradație în formarea 
jucătorilor de baschet și din 
această cauză mulți tineri 
ajung în echipele fruntașe 
fără a avea o pregătire co
respunzătoare", spunea prof. 
Vasile Popescu, antrenorul 
formației Steaua.

Sînt numai cîteva păreri 
care exprimă, însă, , foarte 
clar un adevăr simțit din

plin, în mod negativ, în pre
gătirea tinerilor baschetba- 
liști : se lucrează pentru „per
formanțe" imediate, prin 
mijloace departe de a asigura 
un progres real. S-ar putea 
crede că vinovați sînt numai 
profesorii și antrenorii care 
se ocupă de juniori, ceea ce 
ar fi greșit, deoarece, alături 
de aceștia, greșesc și condu
cerile unităților sportive care 
au echipe de minibaschetba- 
liști, copii și juniori și de la 
care pretind clasarea pe 
locuri fruntașe în orice în
trecere. în aceste condiții, 
este firesc ca unii profesori 
și antrenori (Își, din păcate, 
aceștia sînt cei mai numeroși) 
să cedeze și să facă tot po
sibilul pentru un loc I în 
cine știe ce competiție. Ca 
urmare, apar toate fisurile 
pe care le constatăm și care 
duc la penuria de tineri bas- 
chetbaliști cu calități și pre
gătire superioare.

Acest lucru nu poate con
stitui o scuză pentru cei apro
ximativ 120 de profesori de 
educație fizică salariați ai 
celor 64 de secții de baschet 
ale școlilor sportive. Pentru 
că succesul, adevăratul suc
ces. poate apare numai prin 
pasiunea, abnegația, puterea 
de muncă a celor desemnați 
să crească tinerele cadre. 
Unii dintre aceștia (le-am a- 
mintit numele) au muncit 
bine, au înțeles că încunu
narea deplină a activității 
lor, cea mai frumoasă perfor
manță, este promovarea ele-

NAȚIONALA
mentelor 
ționale și 
ei nu este permisă abandona
rea principiilor de bază în 
selecția și instruirea copiilor 
și juniorilor. Insuficiența con
dițiilor materiale, invocată de 
unii, nu este decît pretext 
și exemplu] prof. Dorin 
Leahu care, obținînd spriji
nul conducerii școlii genera
le și a] comitetului de pă
rinți, a\introdus baschotu) fe
minin în comuna Bordușanl 
din Balta Brăilei, a creat e- 
chipe și a amenajat un teren 
■bituminizat, este cît se poate 
de grăitor. în aceiași timp 
el trel>uie să fie stimulativ 
pentru profesorii și antreno
rii din centre mari, unele cu 
o veche tradiție în acest joc 
sportiv, dar care de ani de 
zile bat pasul pe loc CI g. 
Mureș, Brașov, Oradea ia bă
ieți, Sibiu, Timișoara, Gdnți 
la fete, ca să vorbim de cele 
mai reprezentative).

După cum spuneam la în
ceput, activitatea cu copiii și 
juniorii este anonimă. Dar 
ea poate deveni prețuită și 
cunoscută dacă este organi
zată cum se cuvine, dacă cei 
desemnați să depisteze și să 
pregătească tinerii baschet- 
baliști se dăruiesc activității 
lor, muncesc perseverent și 
doresc să servească în mod 
real interesele baschetului 
prin promovarea elementelor 
cu talie și gabarit Ia nivelul 
cerințelor moderne, cu cali
tăți fizice bine dezvoltate, 
tehglcieni desăvîrșiți.

pentru loturile na- 
că pentru obținerea



Nr. 1278 (6712)

OLIMPICII" AU DAT UN PRIM RĂSPUNS ÎNDOIELILOR

Arbitri cu noroc și fără

DAR TIMPUL CERTITUDINILOR N-A SOSIT ÎNCĂ
puțini au fost aceia ca-Nu. .

re, în intervalul dintre cele 
două manșe ale meciului cu 
echipa națională a Albaniei, 
ne-au întrebat oarecum iro
nic, de ce am abordat în 
tr-un interviu proxima con
fruntare cu reprezentativa 
Danemarcei din preliminarii
le J. O., cînd noi nu ne 
calificasem încă. Argumen
tele acestora la ora respec
tivă : echipa Albaniei — ad
versar incomod chiar pentru 
formații mai versate, de pil
dă, primele reprezentative a- 
le R. F. a Germaniei, și Po
loniei ; „olimpicii" noștri — 
echipă de-abia răsărită sub 
razele palide ale unor cău
tări îndelungi și verificări 
nedătătoare de speranțe. Se 
uita însă (amnezie sau con
servatorism ?) că majoritatea 
jucătorilor lotului olimpic au 
■fost componenți ai lotului re
prezentativ B oare, în preaj
ma „El Mundialului", au 
evoluat în Mexic sub condu
cerea aceluiași antrenor : Va
lentin Stănescu, cu un succes 
ce s-a răsfrînt apoi pe pla
nul simpatiei și popularității 
asupra echipei naționale în 
meciurile de la Guadalajara. 
Scepticismul cu care au fost 
însoțite încercările olimpici
lor de a 
decisivă 
J. O. — 
erau alții 
echipei naționale — a stîrnit 
printre tinerii jucători che
mați să lupte pentru a re
prezenta fotbalul românesc 

, la Miinchen, o gama variată 
de reacții. De la dezorienta-

re, blazare șl lipsă de încre
dere în propriile posibilități- 
pînă la îndîrjire.

Ca . unul care a fost în 
mijlocul lor în zilele premer
gătoare meciului de la Tira
na, pot afirma că dacă înain
tea plecării de la București 
unii dintre jucătorii se mai 
îndoiau de utilitatea lor, gîn- 
dind la mult vînturata idee 
a prezenței masive a „mon
dialilor" printre „olimpici", 
atmosfera lotului a creat trep
tat o angajare unanimă a ju
cătorilor, o ambiție viguroa
să — și atît de tinerească I 
— de a se dovedi la înălți
me.

Trecînd peste dificultățile 
unei prime reprize (în care 
am văzut de ce una dintre 
cele mai puternice echipe 
din lume, cea a R.F.G., s-a 
chinuit pentru un succes mi
nim _ pe „Qemal Stafa"), 
regăsindu-și după pauză u- 
neltele jocului decis, ofensiv, 
inventiv, olimpicii români au 
dat un răspuns eficace îndo-

ielilor și semnelor de între
bare.

Nu vrem să supralicităm 
această calificare, care ne-a 
adus în turul II al prelimi
nariilor J. O., pentru că me
ciurile cu echipa Danemarcei 
constituie, la rîndul lor, 
trepte dificile de depășit pe 
drumul spre Miinchen. Nu 
vrem, de asemenea, să afir
măm că toii cei care nu ccn- 
tribuit la dubla victorie a- ‘ 
supra reprezentativei Alba
niei pot constitui certitudini 
în orice confruntare interna
țională. Căutările pentru o 
cit mai judicioasă selecție nu 
trebuie abandonate : actualul 
lot olimpic mai are posturi 
neasigurate : portar , extreme, 
un vîrf de atac. Un fapt este, 
însă, indubitabil : nu trebuie 
să abandonăm ideea consti
tuirii și rodării perseverente 
a unui eșalon secund al tri
colorilor. Și dacă un calendar 
corespunzător pentru acest 
lot rămîne deocamdată un 
deziderat (echipa de tineret

nu poate constitui o alterna
tivă), de ce n-am folosi me
ciurile unor competiții ofici
ale, ca Jocurile Olimpice, de 
pildă, unde tocmai miza- — 
acest măr al discordiei — îi 
poate căli pe viitorii titulari 
ai primei reprezentative ? Să 
nu uităm că „echipa de pe 
Wembley" s-a impus printr-o 
coeziune demnă de invidiat, 
printr-o sumă a valorilor do- 
bîndi’te într-un șir de bătălii 
cu adversari prestigioși și-n 
care a dispărut, treptat, acea 
paralizantă teamă de meciu
rile din deplasare, de șocul 
unor „nume" din elita soc- 
cerului mondial. Și, mai ales, 
să nu acredităm ideea că ex
periența pozitivă de creare a 
actualei echipe naționale s-ai 
datora numai existenței feri
cite a unui buchet de excep
ții. Alți jucători tineri și ta- 
lentați bat la porțile consa
crării. Să nu le barăm dru
mul cu idei preconcepute 1

Paul SLAVESCU

Note bune și rele la... purtare
se califica în faza 
a preliminariilor 

numai pentru că 
decît consacrații

Cititoril s-au obișnuit să gă
sească în ziarul nostru, după 
fiecare etapă a diviziei A, cla
samentul echipelor participan

te la această întrecere. In ace
lași timp, numeroase 
vin să Întregească 
competiției, relief înd ___
pecte : clasamentul golgeterllor, 
cel al turului și al returului, 
media notelor primite de echi
pe, jucători și arbitri

Mal există 
— și încă

evidențe 
imaginea 
alte as-

Mîine, la Pitești

F.C. ARGEȘ
MUNCHEN 1880
După cum am mai anunțat, 

stadionul „1 Mai“ din Pitești 
va găzdui mîine partida in
ternațională aijiicală dintre 
F. C. Argeș și cunoscuta e- 
chipă vest-germană Miinchen 
■1880, care își încheie 
turneul întreprins 
noastră.

în deschidere, de 
16, se va desfășura 
meciului dintre o 
nată a ziariștilor 
una

în
astfel 
țara

Ia 
revanșa 
selecțio- 

sportivi și 
a arbitrilor divizionari.

ora

. etc.
încă o evidență 

foarte precisă — 
despre care nu s-a vorbit insă 
niciodată. Este aceea legată de 
disciplina jucătorilor, de sanc
țiunile pe care aceștia le-au 
primit în urma abaterilor, mai 
grave sau mal puțin grave, 
săvirșlte.

Cercetînd registrul respectiv — 
destul de voluminos — aflat la 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină a F.R.F. constatăm 
că in actuala ediție a campio
natului cea mai disciplinată e- 
chipă a fost pîna acum Stea
gul roșu Brașov, nici un ju
cător al acestei formații necu- 
noscînd apăsarea unei sanc

țiuni. Este un fapt cit se poate 
de pozitiv, care ar putea să 
ambiționeze și publicul din o- 
rașul de la poalele Timpei, pe 
drumul unei atitudini sportive, 
corecte. Pe locul al doilea în
tr-un clasament al „fair-play“-u- 
lui se situează C.F.R. Timișoa
ra, cu un singur jucător a- 
vertizat, 
raportul 
timișoreni .
reproșeze. La acest capitol pot 
primi o T- "*
Universitatea Cluj șl Sport Club 
Bacău, care n-au avut nici un 
om suspendat.

Tn schimb, alte echipe, pe 
care Ie apreciem din punct de 
vedere tehnic, de pildă Rapid 
și Dinamo, în lupta lor accer- 
bă pentru titlu, au comis destul 
de multe iregularități, nume
roși jucători al acestor for
mații trebuind să fie sanc
ționați. într-o situație asemă
nătoare se află șl Universitatea 
Craiova, Farul. F. C. Argeș, Po
litehnica Iași, Progresul, Pe
trolul șl... aproape toate ce
lelalte.

Publicăm datele privitoare la 
situația disciplinară a jucăto
rilor, în speranța că secțiile de

Răsfoind
catalogul disciplinei

fotbal, antrenorii șl, bineîn
țeles. jucătorii vor trage con- 

corespunzătoare. 
~ Dumitrache 

(10.IX.70) ;
(24.IX.70) ;

(18.III.71) ;
3 etape 

mustrare 
(26.IV.71) ; 

(24.IX.70) ;
un _____
ceea ce arată că, sub 

disciplinei, feroviarii 
nu au nimic să-și

mențiune și Steaua,

cluziile
DINAMO ; 

vertisment 
suspendare 
ment 
(15.IV.71) ; 
Dinu — mustrare (24.IX.70) ; 3
etape (26.IV.71) ; Deleanu — 
mustrare (24.IX.70) ; 1 etapă

(10.X1I.70) ; avertisment (18.III.71); 
Constantinescu — mustrare 

Mustețea — mustrare 
Sălceanu — mustrare 
Stefan — mustrare 
mustrare (29.IV.71) : 

III — mustrare

a-
1 etapă 

avertis- 
mustrare 

(26.IV.71) ; — —. . 3

ETAPA A XXV-a IN CIFRE
© După 25 de etape, în 

actualul campionat al divi
ziei A s-au marcat 455 de 
goluri. In etapa a 25-a s-au 
înscris 22 de goluri. Această 
cifră globală n-a mai fost 
atinsă sau depășită din eta
pa a IX-a (24 de goluri).

•Făcînd o analogie cu eta
pa din tur, se observă ur
mătoarele coincidențe: Steagul 
roșu a învins Steaua la 
București cu 2—1, iar Ia Bra
șov tot cu 2—1; Rapid a 
învins pe C.F.R. Cluj Ia 
București cu 3—1, iar C.F.R. 
Cluj învinge Rapidul în a- 
ccastă etapă cu... 3—1. O altă 
simetrie: „U“ Cluj și Jiul 
au acumulat 24 și, respectiv, 
21 de puncte, înscriind... 24 
și, respectiv, 21 de goluri.

©' Caz unic în actualul 
campionat: doi jucători — 
Pal și Moldoveanu — din 
aceeași echipă — Politehnica 
Iași — au fost eliminați.

© Cei opt arbitri care au 
condus partidele acestei eta
pe au primit 33 de stele: 
cinci au prilnit 5 stele, doi 
au primit 4 stele, iar Șt. Bi- 
răescu nici o stea (este al

cavaler al 
a realizat

fluieru- 
această

(19.XI.70) ; 
(1.IV.71) ; 
(6.IV.71) ; 
(8.IV.71) ;

Nunweiller 
(29.IV.71).

RAPID : 
(10.XII.70) ; 
ment ( 
(17.Xn.70) ; 
Ștefan — 
mustrare 
(6.V.71) ; 

(11.111.71) ; 
(8.IV.71) ; 
(6.V.71).

PROGRESUL : I. 
trare (17.IX.70) ; 1 
70) : Dumbravă 
(24.IX.70) ; Raksi

Dinu — 
, , Dumitru 
(io.xn.7O) :

mustrare 
mustrare 
(1.IV.71) :

Cordea —
Dan —
Pop —

1 etapă 
— avertis-

3 etape 
(8.IV.71) ; 

(10.XII.70) : 
mustrare 
mustrare 
mustrare 
mustrare

Dinu — mus- 
etapă (10.XII. 

etape 
mustrare

(24.IX.70) : avertisment (ll.in.71) ;
Grama — avertisment (11.IH.71) ;
V. Popescu — mustrare (8.IV.71); 
’"x—_ mustrare (8.IV.71) :

i — .mustrare (6.V.71) ;
—_ mustrare (6.V.71).

—1— avertis- 
(10.XII.70) : _ mustrare

, 1 et-upa (u.V.if) j «tu* 
mustrare (1.IV.71) ; Mo- 
mustrare (1.IV.71) ; Mo- 
— mustrare (15.IV.71) ;

• mustrare (6.V.71) ; Ciu- 
mustrare (6.V.71).
Mihai Marian — 1 etapă 

Dodu — mustrare 
Caramalis — mustrare 
Stocker — mustrare 

Matei Popescu — 
(15.IV.71) ; Urmeș — 
(29.IV.71).

Măndoiu
Bekîeanu
NĂstase ________

PETROLUL : Bădin
ment _____
(1.IV.71) ; 1 etapă' (6.V.71) ; Gru
ber — i-----  ---------
raru — 
c'anu

Ciucu — 
pitii — i

JIUL :
(11JII.71)

(18.III.71) 
(1.IV.71) ;

(8.1V.71) ;
mustrare 
mustrare ___

SPORT CLUB BACAU : Hrițcu
—mustrare
(6.V.71) ;
(5.V.71),

FARUL
(io.xn.70) ;
(15.TV.71) ;
(29.TV.71) ;
(29.IV.71).

F.c. ARGEȘ : Ivan — 3 etape 
(10.XII.70) ; Olteanu — 2 etape 
(8.XII.70).

POLITEHNICA : Moldoveanu —
1 etapă
(8.IV.71) :
(8.IV.71) ;

(8.TV.71) ;
cescu — 

STEAUA : Dumitriu iii
tisment (10.XH.70) ;

— mustrare (1.IV.71).
UNIV. CRAIOVA :

— 2 etape (24.IX.70) , mustrare 
(8.IV.71) ; mustrare (15.IV.71) ;

Oblemeneo — mustrare (8.TV.71); 
3 etape (15.IV.71) ; Bălan — 
mustrare (8.IV.71) ; Desclnicu — 
mustrare (6.V.71).

„U« CLUJ : Ion Munteanu — 
avertisment (11.II 1.71) ; Uifăleanu 
-r- niustrare (8.IV.71) ; Crețu — 
mustrare (6.V.71).

U.T.A. : Calinin — avertisment 
(10.XTI.70) ; Broșovschi — 3 eta
pe (18.III.71) : 1 etapă (6.V.71).

C.F.R. CLUJ : Burlacii — 1
etapă (22.X.70).

CiF.R. TIMIȘOARA : Secelea- 
avertisment (29.IV.71).

(15.iv.7i) ;
VeHcu —
Mareș

Tăn ase 
Stoica 
Ghirca

mustrare 
mustrare
3 etape 
mustrare
1 etapă 
mustrare

(10.XII.70) ; mustrare 
Simionaș — mustrare 

Pal — mustrare
1 etapă (6.V.71) ; Stoi-
2 etape (6.V.71).

aver- 
Cristache

Strimbeanu 
: mustrare

Țin să felicit pe jucătorii 
ambelor echipe pentru dis
ciplina și sportivitatea cu 
care și-au disputat partida, 
această 
pentru 
portant în conducerea par
tidei".

De multă vreme n-am în
tâlnit o taemenea însemnare, 
într-o foaie de arbitraj. Am 
găsit-o ieri, citind raportul 
lui G. Niculescu, care a con
dus, duminică, întîlnirea din
tre Universitatea Craiova și 
U.T.A. Conducătorul jocului 

, face o afirmație cît se poate 
de adevărată, menționînd că 
a găsit un ajutor eficient în 
atitudinea corectă a jucători
lor celor două echipe. A ar
bitra, în aceste condițiuni, 
este o reală plăcere, arbi
trul avînd astfel posibilitatea 
de a aplica fără dificultate 
regulamentul, în litera și, 
mai ales, în spiritul lui. Dar, 
cît de grea devine. în schimb, 
sarcina arbitrului, atunci 
cînd jucătorii încalcă cu per
sistență regulile de joc, cînd 
este pus aproape la fiecare 
fază în situația de a sanc
ționa o neregularitate, un act 
nesportiv?

Se pare că și Chevorc Ghe- 
migian a fost un arbitru des
tul de... norocos, la partida 
Sport Club Bacău — Jiul. 
Atît din citirea propriei lui 
foi de arbitraj, cît și din lec
tura raportului observatorului 
federal, C. Ardeleana, reiese 
că partida, în ciuda mizei pe 
care o avea, nu a ridicat 
probleme. Poate că este șî 
meritul conducătorului jocu
lui, care a arătat, de la bun 
început, că nu va accepta 
nici cel mai mic rabat de la 
disciplină. Și iată că n-a mai 
fost nevoie, apoi, să fluture 
sub ochii jucătorilor carto
nașul galben, și cu atît mai 
puțin pe cel roșu.

Alți arbitri se plîng, 
de obstacolele pe care 
întâlnit în conducerea 
tidelor, fie din partea 
torilor, fie din partea publi
cului, iar cuvintele lor sînt 
întărite de rapoartele obser
vatorilor federali. Astfel, în 
meciul F. C. Argeș ( — Uni
versitatea Cluj, doi jucători, 
Crețu și Olteanu, au trebuit 
să fie 
tacuri 
tata, 
gat și 
cului, care a huiduit perma-

atitudine constituind 
mine un ajutor im-

nent deciziile luate împotriva 
echipei gazdă. La Timișoara, 
după terminarea meciului, 
cînd spiritele, oricum, tre
buiau să se fi liniștit, Se- 
celeanu l-a strîns de nas pe 
Tufan, un gest pe care nu-1 
mai poți întîlni decît la co
piii prost crescuți. Toate a- 
ceste aspecte negative sînt, 
firește, depășite de cele pe
trecute în meciul Progresul — 
Politehnica Iași, dar despre 
acestea din urmă ne-am o- 
cupat în alte materiale.

îndelung comentat, meciul 
de la București a fost văzut 
cu ochi critic și do către ob
servatorul federal, Ion Ale- 
xandreseu, secretar al Fede
rației române de fotbal, mai 
ales în referirea la arbitraj. 
Calificativul dat arbitrajului 
este : slab. Și, fostul inter
național arată de ce a apre
ciat în felul acesta: ,,N-a fost 
sancționat, la: golul al doilea 
al Progresului, faultul comis 
asupra portarului, iar golul 
al patrulea a fost precedat de 
o obstrucție, de asemenea 
nesancționată".

Dacă am vrea să facem e 
butadă, am spune că vinovat 
de toate acestea este... Pro
gresul, care, jucînd bine pe

parcursul întregii partide, a- 
vusese, în prima repriză, do 
nu știu cîte ori prilejul de 
a cîștiga partida și. de a-1 
salva astfel de la dezastru șl 
pe arbitrul Birăescul

Din raportul tov. Ion A- 
lexandrescu ni s-a părut in
teresantă și aprecierea pri
vitoare la portarul Politeh
nicii, Iordache i ,.Foarte bun. 
Plasament bun, siguran
ță". Iar nota, firește, 
este în spiritul acestor apre
cieri: 9.

Dar, iată și o notă care 
nu poate să ne bucure. Este 
acel „5“ pe care Răducanu 
îl primește din partea obser
vatorului federal, C. Drăgu- 
șin. Se face precizarea că, 
la un moment 
portar atît de înzestrat, a 
dat dovadă de superficiali
tate, dar că a făcut apoi e- 
forturi pentru a-și reveni.

Să încheiem cu obișnuita 
observație moralizatoare? 
Poate că Răducanu și-a fă
cut-o singur. Vorbesc despre 
aceasta, chiar eforturile lai 
de mai tîrziu de a-și re
veni. Dar nu a fost 
tîrziu ?

PRIMA ETAPĂ A

CAMPIONATULUI

dat, acest

prea

Jack BERARIU

FINALELOR

DE JUNIORI

însă, 
le-au 
par- 

jucă-

avertizați pentru a- 
periculoase,

Ar fi
atitudinea

repe
de adău- 

publi-

CONFERINȚĂ DE
(Urmare din pag. 1)

fost foarte mare în ultima pe
rioadă (11, față de 4 disputate 
pe teren propriu și alte 3 ju
cate pe teren neutru), s-a de
cis. în ideea unei solicitări mai 
raționale, să se pună accentul, 
în viitor, pe meciuri ce ar ur
ma să aibă loc pe terenul 
nostru.

Tov. Mircea Angelescu a mai 
arătat că vom avea observa
tori la viitoarele partide ale 
adversarilor noștri din Campi-

(Urmare din pag. 1) și obștești este

etapă, ordinea 
3 echipe. în clasa- 

„constant-valoric" 
de etape este urmă- 

1. POLITEHNICA 
(IANUL 199),

patrulea 
lui care 
„performanță" de la începu
tul campionatului).
• fie baza notelor acordate 

în această 
primelor 
men tul 
după 25 
toarea :
IAȘI 1 979 p.
2. Steagul roșu 1 956 (Ada- 
mache 190), 3. Dinamo 1 948 
(R. Nunweiller 188).

® Iată echipa eficacității, 
după 25 de etape: V. Popes
cu (3 goluri), Cojocaru (3), 
Dinu (4), Deleanu (2), Pescaru 
(5), Axente (7), Sălceanu și 
Dincuță (8), Frățilă (11), 
Dumitrache (11), Moldoveanu 
(12).

0 Situația în „Trofeul 
Petschowschi" după 25 de 
etape se prezintă astfel: 
]’. CLUJ 8,88, 2—3 Petroșani 
și Ploiești 8,66, 4. București
8,50, 5—6. Timișoara și Con
stanța 8,41, 7. Arad 8,23, 8. 
Bacău 8,07, 9. Pitești 7,66,
10. Iași 7,38, 11. Craiova 6,69, 
12. Brașov 5,93.

Adrian VASILESCU

referim la învățămîntul de 
educație, în toată complexita
tea lui — de la simple exer
ciții de înviorare, în pauzele 
dintre ore, la lecțiile de edu
cație fizică și, mai departe, 
la activitățile cuprinse în 
calendarul sportiv al asocia
țiilor din școli.

In acest context putem pre
ciza că periodic, Comitetul 
executiv al Consiliului popu
lar județean a analizat posi
bilitatea lărgirii continue a 
bazei materiale școlare, alo- 
cînd fonduri corespunzătoare, 
substanțiale. După o 
nea analiză, * " .
lansată o întrecere la 
tuturor școlilor din 
Maramureș cu tema

e-

Comisia Centrală de lu- 
niori a procedat la tragerea 
la sorți a primei etape fi
nale a campionatului repu
blican de fotbal al juniori
lor. Conform programului, 
la 6 iunie, vor avea loc ur
mătoarele partide (ale căror 
cîștigătoare se vor califica 
în etapa următoare)! Poli
tehnica Iași — S.C. Bacău 
și F.C. Galați — Metalul 
București, la Focșani: Stea
gul roșu Brașov — Petrolul 
Ploiești și cîștigătoarea gr. 
V — F.C. Argeș, la Tîr- 
goviște; Universitatea Cra
iova — S.S. Sibiu și Steaua 
„23 August" — Corvinul 
Hunedoara, la Rm. Vîlcea; 
Vagonul Arad — C.S.M. Re
șița și Minerul B. Mare — 
„U“ Cluj, la Alba Iulia.

Regulamentul prevede, în 
caz de egalitate după con
sumarea' celor 80 de minute

de
de
Dacă egalitatea va persista, 
loviturile de la 11 m vor fi 
executate alternativ, pînă la 
departajare.

joc, executarea unei serii 
cinci lovituri de la 11 m.

Agendă bucureșteană
SIMBAtA 5 IUNIE

Stadionul Republicii, ora
17.30 i Rapid — Steagul roșu 
(divizia A).

DUMINICA 6 IUNIE

PRESĂ LA F.R.F
onatul european și din preli
minariile olimpice. Astfel; An
gelo Niculescu și C. Roșculeț 
vor urmări meciul Finlanda— 
Cehoslovacia, iar Valentin Stă
nescu, întîlnirea Danemarca— 
Scoția.

Biroul federal a mai făcut, 
de asemenea, o amplă discuție 
asupra meciului de la Bratis
lava, cu Cehoslovacia.

Stadionul Republicii, ora 
13 1 Steaua — F.G. Argeș (ti- 
neret-rezerve); ora 
Steaua — F.C. Argeș 
vizia A) — meciul va 
televizat;

Stadionul Politehnica, ora 
17.30: Sportul studențesc — 
C.F.R. Pașcani (divizia B);

Terenul Constructorul, ora 
11 i Unirea —: Electronica 
(divizia C) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 î Flacăra roșie — Dună
rea Tulcea (divizia C);

Terenul Laromet. pra 111 
Laromet — Azotul 
(divizia C);

Terenul T.M.B., 
T.M.B. — Lotrul 
(divizia C);

Terenul Gloria, 
Mașini unelte — 
Drăgășani (divizia

în campionatul de juniori

15 I 
(di- 

fi

Slobozia

ora 11 l
Brezoiu

ora 11 I 
Unirea 

C).

FALSURI FLMMNTE...
@ Un 0-17 care... hate la

pe teren cu.,. 7 jucători!

aseme- 
a fost 
nivelul 
județul 

„Pentru 
cea mai Frumoasă și mai bine 
înzestrată bază sportivă". A 
fost o inițiativă materializată 
în tot cursul anului 1970, și ea 
a avut drept rezultat apari
ția a nu mai puțin de 24 
de noi microcomplexe sporti
ve școlare. In întrecerea din
tre școlile generale din co
mune, cei din Boliza (director 
Vasile Perța, profesor de 
specialitate, Florea Trifoi) au 
ocupat primul loc, urmați de 
cei din Mireșu Mare, Ungu
reni, Poienile-de-sub-Munte și 
Asuaju-de-Sus. Pe municipii 
și orașe, locul I a revenit Șco
lii generale nr. 7 din Vișeul 
ele rius (director, I. Zamfires- 
cu, profesor de specialitate, 
Iosif Noțki). Premii importan
te au răsplătit pe cei mai 
vrednici gospodari.

Acțiunea a continuat și în 
acest an cu obiective noi, mai 
complexe. Nu se poate desi
gur vorbi încă despre un bi
lanț general. Totuși, aș a- 
minti cîteva realizări în curs : 
amenajarea curților Școlilor 
generale nr. 11 și 14 din Baia 
Mare, Liceului teoretic din 
Cavnic, Liceul „Dragoș Vodă 
din Sighetu Marmației, Școlii 
generale nr. 1 din Vișeul de

Este foarte concludent 
faptul că dialogul nostru ur
mează o cale concretă, pal
pabilă. Dacă vreți să ne a-

în 1969,

nuntiți în ce orașe și școli 
se poate vorbi, chiar de pe 
acum, de existența unor a- 
menajări sportive corespun
zătoare, care să facă față șj 
lecțiilor de educație fizică, 
totodată competițiilor organi
zate la nivelul claselor și șco
lilor, unele cu caracter tra
dițional ?

Rămînînd în domeniul
xemplelor se poate aminti, 
în primul rînd, de complexul 
sportiv al Liceului nr. 3 din 
Baia Mare, care dispune as
tăzi de o pistă pentru atle
tism (120 m) sectoare pentru 
aruncări șl sărituri, terenuri 
pentru jocuri sportive (bas
chet și handbal) precum și de 
o sală de sport. Are, cum 
s-ar spune, aproape tot ce-i 
trebuie. Există, de asemenea,

tor organe și organizații 
stat 
legată de amenajarea 
spații 
în zona blocurilor de locuin
țe, in așa fel incit copii, tine
retul școlar să fie ferit de 
primejdia străzii, a traficului 
rutier, eliminîndu-se 
eventualitatea de loc 
a unor accidente cu 
cințe adesea tragice. Are 
vedere Consiliul popular 
dețean, în prezent sau în vii
torul apropiat, in planurile de 
construcție ți de sistematiza
re, prespectiva unor soluții, 
rezolvarea în ultimă instanță 
a unei asemenea probleme ?

Da, există în atenția noas
tră șl o asemenea problemă. 
Dovadă — construirea com
plexului sportiv de cartier din

unor
de joacă în cartiere,

renuri pentru jocuri sportive 
(volei, baschet, fotbal), sectoa
re pentru atletism și un ba- 
J... dw de dimensiuni re-

Df AMENAJĂRI: SPORTIVE
un proiect în legătură cu 
construirea la același liceu 
a unui bazin de înot. După 
aceea : la Liceul din orașul 
Baia Sprie a fost terminată 
amenajarea unui ter“" ■q" 
fotbal. în municipiul. 
Mare au fost 
terenurile de 
și o sală de 
Complexului 
pulul școlar 
aici au fost 
pentru culturism, haltere 
pregătire fizică. Pînă la finele 
anului viitor va fi inaugurat 
la Sighetul Marmației, la lo
cul ce se cheamă „Grădina 
morii" — Parcul copilului, cu 
terenuri sportive simple și 
spații de joacă pentru școlari 
și pionieri. In tine, se află 
în lucru o sală de sport la 
Liceul din Tg. Lăpuș, altele 
la școlile generale nr. 6 și 
7 din Baia Mare și un com
plex sportiv pe lîngă Liceul 
nr. 4 din Baia Mare.

• Una din problemele mult 
discutate la nivelul mul-

unui teren de
Baia 

date în folosință 
volei și handbal 
sport în cadrul 

sportiv al Gru- 
Industrial. Tot 
amenajate săli 

și

astfel 
dorită 
conse- 

in 
ju-

zin de înot 
duse.

o Peste 
elevii vor t
de vară. Vor exista modali
tăți ca ei să fie beneficiarii 
unor baze sportive pendinte 
de consiliile populare ? In 
această vară, acțiunea „Del
fin ’71" va avea direcții noi, 
și mai precise, Cu scopul de 
a iniția în natație zeci de mii 
de copii. Consiliile populare își 
vor aduce și ele un aport 
la reușita unei asemenea ac
țiuni cu o netă semnificație 
socială 1

Există Indicații precise ca 
pe marile baze sportive copiii, 
școlarii să aibă acces, bine-

cîteva săptămini 
intra în vacanța

Din păcate, asemenea momen
te „disciplinare" — secvența de 
față aparține meciului Steaua 
— U.T.A. — sînt destul de 
dese pe terenurile noastre și 
nu întotdeauna arbitrii sînt 
la fel de drastici ca acela din 

imagine...
Foto : Dragoș NEAGU

Pentru amatoarele
de a juca fotbal
In zilele de 3, 7 și 10 iunie 1971, 

la ora 17, vor avea loc pe sta
dionul Giulești, concursuri de se
lecție pentru echipa feminină de 
fotbal a clubului Rapid. Se pot 
prezenta fete intre 16 șl 22 de 
ani.

Informații suplimentare se pot 
obține la clubul Rapid, din oalea 
Giulești 18, tel. 17.01.40 sau 17.03.01.

în repetate rînduri. pagi
na noastră a găzduit cri
tici întemeiate la adresa 
actualului sistem de des
fășurare a campionatului 
republican de juniori și a 
neregularităților comise în 
perimetrul lui.

Acum, cînd s-a consumat 
— duminică — ultima etapă 
a acestuia, sîntem în mă
sură să semnalăm opiniei 
publice și federației noi 
mașinațiuni care FALSIFI
CĂ rezultatele și clasamen
tele seriilor, contribuind — 
pe căi străine de regula
ment 
rarhiei interne a 
natului de juniori.

Astfel. 
Farul I 
grapei, 
sportivă 
învinge _  __
I.M.U. Medgidia cu 17-0 (!!!), 
după ce în tur. pe teren 
propriu, cîștigase cu numai 
3—1 ; ca din întâmplare, 
în aceeași zi. la București, 
Electrica Constanta se RE
TRAGE de pe teren, in 
meciul cu Școala sportivă 
nr. 2. cu 14 minute inainte 
de final, la scorul de 5—1 
pentru gazde, care — chiar 
în condițiile victoriei zdro
bitoare a Farului — nu mai 
aveau nevoie decît de încă 
3 goluri pentru a-i întrece 
pe constănțeni la golaveraj, 
în fruntea clasamentului, la 
egalitate de puncte. ..

Această simplă expune
re a faptelor ne scutește, 
credem, de orice comentarii. 
Nu mai adăugăm decît fap
tul că juniorii de la Elec
trica n-au avut NICI UN 
MOTIV să părăsească tere
nul de joc, nesportiva lor 
decizie — nimic altceva

la denaturarea ie- 
campio-

a V-a, 
la șefia

în seria 
(candidată 

alături de Școala 
2 București) 

deplasare pe
nr. 
în

decît o___  _ „mină de ajutor" 
întinsă vecinilor de la Fa
rul — survenind la o fază 

„cavalerul fluiera
se pare 

■ de la 
corner 1

în care 
lui” acordase — i 
greșit — repunere 
margine în loc de

★
Din păcate, cazul 

sus nu este singular, el pu
tând fi acompaniat de alte
le de acest gen, dintre 
care ne vom mulțumi să o 
reproducem pe următoarea:

O La București. în ideea 
de a permite lui Dinamo 
București rotunjirea gol
averajului. Sirena trimite 
în teren numai 7 (!!!) jucă
tori. cea ce conduce — prin 
accidentarea lui Ghergheli 

la nedorita întrerupere 
partidei în... minutul

de mai

a i
16 !?

★
Neîndoios, cazurile abdi

cate de la regulament sint 
mult mai numeroase, dar 
ele devin greu de colectat 
dintr-un sistem competițio- 
nal atit de vast, care strin- 
ge la start 192 de forma
ții. ..

Falsurile semnalate aici 
VICIAZĂ, insă, desfășura
rea finalelor campionatelor 
și — în această conjunctu
ră — credem că a venit 
timpul ca federația să ana
lizeze cu maximă seriozita
te „accidentele. înfățișate, 
punind stavilă abuzurilor, 
împărțind drastice sanc
țiuni și dictînd rejucări sau 
altceva..care să restabi
lească adevărata ierarhie a 
valorilor.

în acest moment, mai 
mult decît pînă acum, exi
gența federației a devenit 
o DATORIE.

Ovidiu IOANITOAIA

Sighetul Marmației, care cu
prinde terenuri de volei, hand
bal și tenis, o microtribună cu 
o capacitate de 300 locuri. A- 
cest complex sportiv se 
termina încă în acest 
Tot la Sighet va începe în cu- 
rînd construirea unui bazin de 
înot. In Vișeu s-a terminat 
un alt complex sportiv de 
cartier (terenuri pentru hand
bal, tenis și volei). Preocu
pări similare există și în ora
șul de reședință al județului, 
la Baia Mare. In cartierul 
Săsar, de pildă, s-a amenajat 
un teren de mini-fotbal (cu 
porți) și altul de handbal (cu 
bitum), iar în cartierul Repu
blicii, un alt teren de minl- 
fotbal. Pe lîngă asociația spor
tivă „Chimistul" sînt în lucru 
trei terenuri de tenis (unul 
este practic finisat) pe care-și 
va desfășura activitatea un 
centru rezervat copiilor, șco
lari și pionieri. Tot în Baia 
Mare vor începe lucrările u- 
nui complex sportiv al pio
nierilor, care va cuprinde te-

va 
an.

înțeles, în mod organizat, sub 
îndrumarea unor comandanți 
sau instructori de pionieri, a 
profesorilor diriginți, a pro
fesorilor de educație fizică, 
după un program bine stabi
lit.

Cît privește acțiunea „Del
fin ’71“, toate bazinele de înot 
din județ vor avea afectate 
ore pentru primirea copiilor, 
pentru găzduirea unor centre 
de inițiere. Aș mai releva fap
tul că la Sighetul Marmației va 

■ începe construcția unui nou 
bazin. în fine, o inițiativă de 
loc lipsită de interes : pe așe
zările de pe firul Someșului 
și Lăpușului vor fi amenajate 
zone de practicare a înotului. 
Sub îndrumarea învățătorilor, 
a cadrelor didactice, mulți co
pil vor fi în măsură să se 
inițieze în natație. In aceas
tă direcție, desigur, o colabo
rare strînsă a tuturor factori
lor interesați și-ar putea gă
si o finalitate cît mai rodnică.

In încheierea Interviului a- 
cordat, tovarășul Gheorghe 
Pop a ținut să-și exprime sa
tisfacția pentru felul cum în
țeleg să sprijine acțiunea de 
amenajare a unor baze spor
tive în școli, nurheroși direc
tori, cadre didactice, comitete 
de părinți. Din acest efort co
lectiv vor rezulta și în viitor 
rezultate care vor reprezenta o 
mîndrie a tuturor cetățenilor 
din județul Maramureș.

Câștigătorii excursiilor în U.R.S.S. (Kiev-Soci) atribuite
la tragerea specială a lunii mai ia Pronoexpres

12. Nemeș loan; 13. Ka- 
rolyi Rozalia și 14. Batori 
Iolan Iuliana din Cluj ; 15. 
Ponț Ana — corn. Arghireș 
jud. Cluj; 16. Ardeleana
Cornel Radu — Constanța; 
17. Bălăceanu Ștefana — 
Craiova; 18. Pavelescu
Gheorghe — Galați; 19. Bă- 
lașa Ilie — Slatina; 20. Vîj- 
dea Sorin — Petroșani; 21 
Dreptu Gheorghe — Paș ■ 
câni; 22. Tomescu Nicolae 
— Tr. Severin; 23. Tablan 
I. Ștefan — corn. Pîngărați 
jud. Neamț; 24. Jumate
Constantin — Slatina; 25. 
Peter Etelka — Satu Mare:
26. Gligor Ileana — Sibiu ;
27. Secheiu Vasile; 28. Cle
buc Constantin; 29. Milet) ■ 
lescu Mihai-Gabriel; 30.
Braghna Silvia și 31. Boer 
Ivan din București ; 32.
Rob loan — Ineu Arad ; 33. 
Florescu N. Victor — Pu
cioasa jud. Dîmbovița ; 34
Constantin Ion — Comă-

nești jud. Bacău. 35. Keldi 
Waldegunde — corn. Cîrța 
Of. poștal Arpașul de Jos 
jud. Sibiu; 36. Corbeanu 
Petru — Brăila; 37. Vata- 
mani Nadejda — R. Sărat; 
38. Vasile Maria — R. Sărat 
jud. Buzău ; 39. Ion Filip — 
Reșița; 40. Viah Gheorghe
— Turda; 41. Gheorghiu
Alexandru — Craiova; 42.
Găman Anghel — Craiova;
43. Ivanov Vladimir — Cluj;
44. Ariton Ecatenina — Ga
lați ; 45. Sfrbu Toader — 
Galați; 46. Moldovan Gheor
ghe — Deva ; 47. Andraș 
Ion — Hunedoara ; 48. Radu 
Petru — Simeria jud. Hu
nedoara ; 49. Ion Aurel — 
Călărași; 50. Snalderman
Grimbcrg Natan — Iași ; 51. 
Morozan Rozalia — Baia 
Mare; 52. Dragoș Iosif — 
Baia Mare; 53. Cupă Iulică
— Tr. Severin ; 54. Or sz 
Bela — Tg. Mureș; 55. Co- 
măneanu Veronica — Plo

iești : 56. Lazăr Ion — Poia
na Cîmpina; 57. Stănescu 
Florentina — Roșiori de 
Vede; 58. Cărăgui Vasile și 
59. Ciocan Dumitru — Ti
mișoara ; 60. Tiptiș Ștefan 
— Ciunget jud. Vîlcea ; 61. 
Gheorghiță I. Marin — Foc
șani ; 62. Munteanu Elena; 
63. Nistor loan și 64. Ursu 
loan — București: 65. Istra- 
te Aristide — Călinești jud. 
Teleorman; 66. Ghiță Ale
xandru — București; 67. E- 
nică Gheorghe Apostu — 
Galați.
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CINE VA ClSTIGA ROLAND GARROS 71 ?
7

încercăm să găsim răspunsul cu PIERRE DARMON
PARIS, 1 iunie (prin telefon, 

de la trimisul nostru special.
Printre cele 15.000 de lo

curi ale tribunei Roland 
Garros există cîteva (vreo 
100—200) așezate alături de 
sectorul rezervat presei și 
care ne atrag inevitabil pri
virile. Acolo stau oficialită
țile tenisului, oameni care 
au lucrat la promovarea 
sportului alb.

II vedem pe Jean Borotra 
— „bascul zburător" de acum 
aproape o jumătate de veac, 
pe Henri Cochet — coechi
pierul său în cvartetul glo
rios al „mușchetarilor". Aici 
stă Donald Dell, cu alură de 
star holilywoodian, deși este 
doar organizator de turnee în 
acea parte a lumii, sau Fred 
Perry, singurul sportiv care 
a dețjnșrt simultan în 1929 ti
tlurile ,de campion al lumii 
la tenis de cimp și de masă- 
Iar acest' om cu alură încă 
tânără, cu trăsături ale feții 
care trădează originea sa de 
tunisian, nu este nimeni altul 
decît Pierre Darmon, ulti
mul din. seria marilor cam
pioni pe care i-a dat Franța.

Cu 5 ani în urmă, aici la 
Roland Garros, un tînăr din 
România, care nici nu împli-

GULYAS A FURNIZAT SURPRIZA

nise 20 de ani, debuta în 
Cupa Davis. Numele său i 
Ilie Năstase. Adversar i-a fost 
atunci tocmai Pierre Darmon.

— Poate părea exagerat, 
ne spune fostul as al rache
tei într-o pauză de 
dar atunci cînd am 
prima oară cu Năstase și am 
ciștigat, am avut senzația că 
mă aflu în fața unui viitor 
mare campion. Mă bucur că 
nu m-am înșelat...

Intuiția avută de 
al tenisului cum este 
nu poate surprinde, 
deci la acest... al. 
simț pentru a solicita 
pronostic :
— Credeți că Năstase poate 

cistiga acest Roland Garros 
’71 ?

— De ce nu, este răspun
sul celui care deține acum 
funcția de comisar general 

- al turneului. Năstase are 
forță de campion mondial și 
a dovedit-o în alte ocazii. 
Deși este favoritul nr. 3 
deține atu-ul unor victorii 
precedentele sale întâlniri 
Ashe și Kodes (n.n. 
(Richmond și, respectiv, 
Nisa). C'red că ajuns în semi
finale, 
voastră

meci, 
jucat

un om 
Daemon 
Apelăm 
șaselea 

un

campionul dumnea- 
are o mare șansă.

ZILEI ELIMININDU-L PE RICHEY
Disputarea ultimelor optimi 

de finală a adus noi surpri
ze pe tabloul campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Franței. Cea mai spectaculoa
să este desigur eliminarea a-, 
mericanului Cliff Richey (ca
pul de serie nr. 4), învins de 
vechea noastră cunoștință, 
maghiarul Istvan Gulyas. Ine
puizabilul campion al Unga
riei jSe dovedește și la 39 de 
ani un excelent jucător pe 
zgură, cunoscător al tuturor 
subtilităților tehnice și tac
tice.

A fost desemnat și adver
sarul lui Ilie Năstase în 
„sferturi" : fostul campion al 
S.U.A., uriașul Stan Smith, 
întâlnirea programată pentru 
miercuri după amiază (N R. 
azi) promite reeditarea pa
sionantelor dueluri dintre ei 
începute acum doi ani și care 
au decurs în favoarea jucă
torului român (scor general : 
3—1 pentru Năstase).

Marți au fost aflate și pri
mele două semifinaliste în 
proba de *implu-feminin : o- 
landeza Merete Schaar și 
australianca Evonne Goola- 
gong care a zdrobit inima

francezilor eliminînd-o 
Franțoise Durr.

REZULTATELE ZILEI
SIMPLU B (8-imi de 

finală) : Smith (S.U.A.) 
— Dominguez (Franța)
6— 4, 2—6, 8—6, 6—2 ; 
Gulyas (Ungaria) 
Richey (S.U.A.)
7— 5 4—6, 6—2 ;
BLU B (4-imi de fi
nală) : Ashe, Riessen 
(S.U.A.) 
lol (Chile) 1—6,
8— 6, 6—3 ; ' ’
(R.S.A.), “ ‘ "
Zeel.) — 
Passarell
6—4, 
PLU F (4-imî de fina
lă) : M. Schaar (Olan
da) —
6—2, 
gong 
Durr
6—0 ; 
Durr, 
ța) -

Ashe,
— Cornejo, Fil- 

7—5, 
' ; Mc. Millan 

Fairlie (N. 
Lutz (S.U.A.), 

(Portorico) 
5—3, 6—4 ; SIM-

- L. Tuero (S.U.A.) 
6—3 ; E. Goola- 
(Australia) — Fr.

(Franța) 6—3, 
DUBLU F : Fr. 
Chanfreau (Fran-

- W. Shaw (An
glia) — B. Stove (Olan
da) 6—3, 7—5.

Vedeta săptăminii

Vă’urez s-o poată fructifica.
Ii mulțumim lui Darmon, și 

Ii cerem încă o 
data aceasta, pe 
ral:

— Organizarea 
de turnee pentru Marele 
Premiu nu are darul să de
precieze oarecum campiona
tele de la Roland Garros ?

— Este o problemă, desigur. 
Avem 
dial 
acela 
don. 
clasice li se adaugă, sub e- 
gida Federației Internaționa
le, un supercampionat mon
dial. De fapt, Marele Pre
miu este încă în faza de ex
periment. El vrea să desem
neze un fenisman superior pe 
toate suprafețele de joc, dotat 
în plus cu o rezistență ca
pabilă să-l mențină in frunte 
un sezon întreg. Nu uitați, 
sînt 38 de turnee! Personal 
nu cred că aceste noțiuni se 
contrazic ci, mai degrabă, se 
completează.

părere, de 
plan pene-

circuitului
I

aici campionatul mon- 
pe zgură, mai există 
pe gazon, la Wimble- 
Acestor două probe

o
(după baraj) la „Marele premiu 

al orașului Brno“
în concursul internațional 

de talere și skeet, dotat cu 
„Marele premiu al orașului 
Brno“, trăgătorii noștri, 
special Ion Dumitrescu, 
avut o comportare bună 
proba de talere aruncate 
șanț. Campionul olimpic 
la Roma s-a clasat pe locul 
II, după două baraje, la ega
litate de puncte cu cîștigăto
rul trofeului. Pe echipe, for
mația română a ocupat locul 
secund.

Rezultate : șanț (200 buc.) 
Kruger (R.D.G.)

în 
au 
la 

din 
de

192 t, 2. I. Dumitrescu (Româ
nia) 192 t,
(R.D.G.) 190 t, 4. Șt. Popovici 
187 t, 5. Gh. Florescu 182 t.

Pe echipe: 1. R.D.G. 563 t, 
2. România 561 t. Skcct : 1.
M. Machacek (Cehoslovacia)
193 t, 2. N. Durnev (U.R.S.S.) 
191 t, 3. VI. Liboviczki (Ceho
slovacia) 191 t. ... 8. Gh. Sen- 
covici 188 t, ... 17. L. Cojocaru 
184 t (și locul doi după cuba
nezul D. Hernandez, în clasa
mentul juniorilor), 20. G. Pin- 
tilie 181 t, ... 27. D. Danciu 
175 t.

3. H. Schotte

Radu VOIA

BUB
Milada Karbanova, campioană europeană „indoor" la sări

tura în înălțime (1,80 m) și-a propus să arate că și rn aer li
ber poate fi o săritoare de temut. lat-o antrenindu-se in ve

derea campionatelor Cehoslovaciei de la începutul lunii iulie 
și a celor europene în aer liber (Helsinki, 10—15 august).

Foto : PRAGOPRESS—Praga

vr
IUNIE, 0 LUNA BOGATA

ÎN CAMPIONATE EUROPENE
„Cireșar-ulM sportiv vina 

încărcat cu multe și felu
rite evenimente cuprinzind 
multe din disciplinele olim
pice. în fruntea lor se si
tuează. fără îndoială, epi
soadele finale din compe
tițiile europene ale cluburi
lor de fotbal. Chiar astă- 
seară. generozitatea televi
ziunii noastre ne va face 
părtaș la finala C.C.E. 
dintre Ajax Amsterdam și 
Panathinaikos Atena. Mîi- 
ne, joi, la Leeds, altă fi
nală (meci-retur) între for
mația locală Leeds și Ju
ventus Torino. Vor continua 
in această lună intîlnirila 
din campionatul european 
și din preliminariile olim
pice.

Vinerea viitoare vor păși 
pe ringul Palatului sportu
rilor- din Madrid primii com
petitori pentru titlurile eu
ropene de box amator. Prin
tre ei se va afla și o gar
nitură completă de pugiliști 
români

Lumea tenisului trece 
printr-o perioadă foarte a- 
gitată. După ultimele tu
ruri ale turneului 
land Garros, vom 
prin intermediul 
de presă, de data 
tradiționala competiție 
la Wimbledon care 
te rachete ilustre 
toate continentele, 
jucătorii noștri — 
pentru cei ai altor 1 
angajate în Cupa Davis 
a doua jumătate a săptămî- 
nii viitoare (11—13 iunie) 
se va desfășura sub semnul 
unor dispute importante in 
semifinalele celor două 
zone europene (la Bucu
rești vom asista la întâlni
rea România — Iugoslavia).

Cum ne aflăm în prima 
lună de autentică (sperăm) 
vară, practicanții sporturilor 
nautice au in program mai 
multe competiții, regate de 
mare amploare Ia care vor fi

Rapid a debutat cu succes

ANDREA GYARMATY

■
Așchia nu sare departe 

de trunchi. Nici nu s-ar 
putea găsi o expresie mai 
plastică pentru prezentarea 
de pe acilm a celebrei îno
tătoare maghiare, urmașă 
a tltlei familii nu mai puțin 
cunoscută în lumea tratației 
din ultimele două decenii. 
Pentru completarea faimoa
sei colecții de trofee și me
dalii din panoplia existen
tă în casa Gyarmaty nu 
mal lipsește decît un titlu, 
cel pe care Eva Szekely 
l-a prezis fiicei sale încă 
de acum 4 ani. în probele 
de spate sau delfin 7 A- 
ceasta nu va depinde decit 
de dispoziția de moment a 
Andreei, excelent pregăti
tă pentru ambele procedee.

Marea speranță a înotu
lui maghiar pentru J.O. de 
la Miinchen a crescut și 
și-a desăvîrșit măiestria la 
Școala înotătorilor, creată 
de Federația maghiară de 
specialitate în Budapesta

AJAX Șl PANATHINAIKOS
GATA PENTRU FINALĂ

de la Ro- 
urmări — 
agențiilor 

aceasta — 
de 

reuneș- 
de pe 
Pentru 
ca și 

țări

prezenți și vîslașii ori cala- 
ciștii și canoiștii noștri, pre
cum si campionatele mondia
le care se vor desfășura î» 
nordul Italiei la Merano. 
Pe sportivii români sperăm 
să-i întâlnim pe locuri de 
frunte în clasamentele re
gatelor de canotaj de la 
Moscova (6 iunie) și de la 
Grtinau (19—20 iunie), ale 
regatei de caiac-canoe de 
la Duisburg.

Ridicătorii de haltere din 
Europa se vor reuni între 
19 și 27 iunie la Sofia unde 
își vor disputa campiona
tele continentale și unde, 
foarte probabil, vom nota 
noi modificări de recorduri 
(de la cele naționale pînă 
la cele mondiale).

Atleții încep să simtă tot 
mai mult apropierea cam
pionatelor europene de la 
Helsinki. în vederea lor, 
pretutindeni se organizează 
competiții. întâlniri bi- si 
multilaterale ca aceea de la 
sfîrșitul săptămînii viitoa
re (12—13 iunie) cînd se vor 
întîlni pe pista de tartan 
de la Torino reprezentati
vele Italiei, R. D. Ger
mane, Norvegiei și Româ
niei.

Adepții sportului cu 
cal-putere sau mai multi 
ne referim la călăreți 
automobiliști — au și 
numeroase confruntări 
perspectiva imediată. De 
Fontainebleau, călăreții 
vor îndrepta spre Aachen 
iar specialiștii în dresaj, 
la Wolfsburg (unde vor a- 
vea loc campionatele euro
pene), apoi la Reims și 
Vichy, unde vor concura și 
în primele zile ale lui iu
lie. Automobiliștii au în 
program diverse întreceri 
pentru C.E. al conducători
lor (raliurile Semperit, al 
Scoției, al Genevei) ca și 
pentru campionatul 
național al mărcilor (fai
moasa cursă de 24 de ore 
de la Le Mans).

un

inter-

Turneul de tenis de

/

în „europenele" feroviare de baschet masă de ia Zadar

S-a născut cu 17 
ani în urmă, la Bu
dapesta, în familia 
unor celebri spor
tivi : Eva Szekely, 
campioană olimpică 
în 1952 la 200 m 
bras și D^șzpjGyar- 
matv, căp j taru a 1 e- 
cinpet ♦ ndționSie de 
polo, triplă cam
pioană olimpică. Are 
1,69 m și 67 kg și 
este elevă, 
vățat să 
de la doi 
participă la 
ti.ții de la 8

A în- 
înoate 

ani și 
compe- 
ani. La 

Viena (1969), cîștigă 
trei medalii de aur 
la C.E. de juniori. 
Deplina confirmare 
are loc în 1970. la 
Barcelona, unde 
cîștigă două titluri 
continentale (100 m 
delfin și 200 m 

spate) Recordmană 
europeană la 100 m 
spate cu 66,5 (în 
1971) și 200 m spate 
cu 2:25,1 (în 1971). 
Anul trecut a fost 
cea de a doua 
sprinteră (60,3 —
îoo m liber) din 
lume. A fost aleasă 
în unanimitate cea 
mal bună 
a Ungariei

sportivă 
în 1970.

talentat!pentru cel mal 
sportivi. Elevii acestei scoli 
(de cultură generală) au 
avantajul de a putea folosi 
în permanență piscinele din 
Insula Margareta, progra
mul de învățămlnt fiind 
Intr-un mod armonios a- 
samblat cu cel de antre
namente. Acestor condiții 
excelente Andrea le-a 
«uprapu» un talent neobiș
nuit șl o voință eu totul 
remarcabilă. Cele 3 șl 6 
ore de pregătire zilnică, de 
la vlrsta de 12 ani, se văd 
astăzi materializate în per
formante de cea mai bună 
valoare, cărora specialiștii 
le acordă un credit deplin. 
Recentul ei record euro
pean, (2:25,1 la 200 m spa
te), obținut într-o perioadă 
de mare efort fizic, gră
iește de altfel suficient 
despre marile posibilități 

de care dispune sportiva 
nr. 1 a tării vecine.

• Cea de a XVI-a finală a 
C.C.E. la fotbal dintre cunos
cuta formație Ajax Amster
dam și neașteptata calificată 
Panathinaikos Atena, se dis
pută, azi, pe stadionul Wem
bley din Londra.

e Cei doi antrenori, Michels 
și Pușkas au anunțat forma
țiile probabile care se vor ali
nia în fața arbitrului englez 
Taylor : AJAX : Stuy — Va- 
sovici — Suurbier, Hulshoff, 
Blankeburg — Neeskens, Rijn- 
ders, Vad Dijk — Swart, 
Cruyff, Keizer. PANATHI
NAIKOS: Constantinou (Iko- 
nomopoulos) — Tomaraș, Ka- 
maras, Surpis, Vlachos — 
Kapsis. Domazos, Kalligeris 
— Gramos, Antoniadis, Fi- 
lakouris.

• Iată drumul spre finale 
al celor două echipe : AJAX: 
cu Nandori Tirana 2—2, 2—0 ; 
cu F. C. Basel 3—0, 2—1 ; cu 
Celtic Glasgow 3—0, 0—1 ; cu 
Atletico Madrid 0—1, 2—0. 
PANATHINAIKOS : cu Jeu- 
nesse (Luxemburg) 2—1, 5—0, 
cu Slovan Bratislava 3—0, 
1—2 ; cu Everton 1—1, 0—0 ; 
cu Steaua roșie Belgrad 1—4, 
3—0.

• Celebritățile echipelor : 
Cruyff, Van Dijk, Vasovici 
(Ajax), Kamaras (31 de ani), 
Domazos și Antoniadis (gol- 
geterul C.C.E. cu 10 goluri 
marcate) de la Panathinaikos.

Astă-seară, cu începere de 
la ora 20,30, Televiziunea ro
mână va transmite în între
gime această finală.

SOFIA, 1 (Agerpres). — La 
Burgas a început a 9-a edi
ție a campionatelor europene 
feroviare de baschet mascu
lin. La această competiție 
participă echipe din 13 țări, 
printre care și România. în 
primul său meci, formația Ra
pid București a învins cu 
87—51 (45—26) echipa fero
viarilor din R. F. a Germa
niei. Alte rezultate: U.R.S.S.— 
Franța 88—53 ; Cehoslovacia— 
Belgia 69—51 ; Bulgaria—El
veția 103—22 ; Polonia—Lu
xemburg 68—23.

Baschetbăliștii români 
obținut 
85—86 
77—87 
98—71

au 
următoarele rezultate : 
(42—44) cu Baildon ; 
(36—48) cu Legia și 

(42—31) cu ESG Linz.

*
La Cagliari (Italia) a con

tinuat turneul de, calificare 
pentru C. E. de baschet (m). 
Selecționata Italiei a 
o . pouă, . victorie : 
(44—28) cu Anglia, 
alt joc, reprezentativa 
riei a întrecut cu
(48—39) formația Albaniei.

obținut
96—48 

într-un 
Bulga- 

102—74

★

BELGRAD, 1 (Agerpres). — 
Turneul internațional de te
nis de masă de la Zadar, a 
revenit jucătorului maghiar 
Istvan Jonyer, urmat de l 
Stipancici (Iugoslavia), Sur- 
bek (Iugoslavia), campionul 
mondial, suedezul Bengtsson, 
Secretin (Franța).

Competiția feminină, a fost 
cîștigată de maghiara Beatrix 
Kishazi cu 5 v. (a terminat 
neînvinsă tuțneul). Au , urmat 
în clasament': Vostova, Gfo- 
fova (ambele' CefioâldVaefe), 
Resler (Iugoslavia), Simon 
(R.F.G.).

Turneul Internațional de 
baschet masculin de la Kato
wice a fost ciștigat de for
mația locală Baildon, care a 
terminat competiția neînvin
să : 6 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Legist Var
șovia — 5 P, Universitatea 
Timișoara — 4 p și ESG Linz 
(Austria) — 3 p.

C. M. de șah

FISCHER-LARSEN Șl KORCINOI
PETROSIAN IN SEMIFINALE

Mai avem mult piuă la primele succese

însemnări după campionatele europene de judo

în localitatea suedeză Gote- 
borg au avut loc întrecerile 
campionatelor europene de 
judo — individual și pe e- 
chipe — rezervate seniorilor. 
Concomitent s-au desfășurat 
lucrările Congresului 
Europene de judo, la 
reprezentat federația 
de specialitate,

Federația română 
». solicitat mal de mult afilie
rea la forul international, dar 
cerere® trebuia supusă apro
bării Congresului Uniunii Eu
ropene. Și, spre satisfacția 
noastră, după ce a fost pusă 
la vot, a primit aprobarea 
unanimă. Deci, în viitor, vom 
participa la competiții inter
naționale oficiale.

La Goteborg am asistat cu 
deosebit interes șl la întrece
rile campionatelor europene. 
Am constatat că valoarea 
sportivilor noștri este încă 
departe de solicitările unei 
astfel de competiții. De cele 
mai multe ori am văzut că

Uniunil 
care am 
noastră

de judo

R 111-a EDIȚIE A „TRIUMGHIU LARULUI"
(Urmare din pag. 1)

Socol cu 7 771 de puncte și 
Andrei Șepci cu 7 628 de 
puncte. Doi decatloniști care 
sînt foarte cunoscuți. De no
tat că toți acești trei atleți 
activează la .clubul Universi
tatea Cluj. Ceilalți trei repre
zentanți ai țării noastre sînt 
Mihai Nicolau (Steaua) cu 
7191 de puncte, Valentin 
Jurcă (Rapid) cu 7 114 punc
te și Ion Vasileseu (Poli Ti
mișoara) cu 6 949 puncte.

— Ce ne puteți spune 
despre oaspeți. Care dintre 
echipe se anunță a fi mai 
valoroasă ?

— Prin prisma rezultatelor 
de pînă acum, formația 
R.F.G. promite să fie adver
sara cea mai incomodă pen
tru sportivii noștri. Din pă
cate federația de specialita
te a R.F.G. nu ne-a comu
nicat încă lotul definitiv. îl

pot aminti, în schimb, pe cel 
al polonezilor : Tadeusz Janc- 
zenko ((7 803 p), Ryszard Ka- 
tuș (7 469 p), Leszek Edusc- 
wiez (7 418 p), Ryszard Iko- 
vvronek. (7 554 p), Edward Ko- 
zekiewicz (7 307 p) și Edward 
Miș (6 989 p).

— Ce se poate anticipa 
în ceea/ce privește rezul
tatele ?

— Atît numai că va fi o 
dispută foarte interesantă, cu 
schimbări de clasamente după 
fiecare probă. Prima clasată 
se va cunoaște abia la înche
ierea concursului. Din acest 
punct de vedere este sigur că 
triunghiularul va stârni inte
res.

— Cînd sînt așteptați 
atleții din Polonia și 
R.F.G. ?

— Și unii și alții vor sosi

la București, joi după amia
ză, cu avionul. în aceeași zi 
ei se vor îmbarca într-un avion 
special cu care urmează să 
facă deplasarea la Cluj.

în încheierea discuției pur
tate profesorul Gh. Zâmbreș- 
teanu și-a exprimat convinge
rea că triunghiularul de de
catlon 
R.F.G. 
venită 
zare a 
în rîndul elevilor. De altfel 
este de notat o coincidență 
fericită : în aceleași zile și pe 
același stadion se vor desfă
șura, în alternanță cu probe
le decatlonului, finalele Penta, 
tlonului atletic școlar, un fel 
de concurs-sinteză al „Anului 
atletic școlar". Două 
mente directe 
toare) pentru 
municipal din 
ocolit... (t. st.)

România — Polonia — 
va constitui o bine- 
acțiune de populari- 

atletismului, îndeosebi,

(Și
ca 

Cluj

argu- 
convingă- 
stadionul 
să nu fie

„priza" favorabilă, a fost ho- 
tărîtoare în obținerea victori
ilor. în continuare, deplasă
rile concurenților pe saltea se 
făceau cu un contact perma- 
nent al solului. Nici măcar 
cinci centimetri nu se depla
sau fără a avea solul sub 
picioăre șl, cu toate acestea, 
majoritatea procedeelor fina
lizate s-au efectuat tocmai 
din tehnica aruncărilor cu pi
ciorul (ashl-waza) : mătura
rea piciorului care înaintea
ză (de-ăshi-baral), secerarea 
mare exterioară (o-sotogari), 
secerarea mică interioară (ko- 
uchi-gari), secerarea mare in
terioară (o-uchi-gari), arunca
rea mare exterioară (o-soto- 
otoshl) etc. Or, pînă la per
fecționarea acestor procedee 
și a altora sportivii noștri 
mai au mult de muncit și de 
învățat. Se înțelege că la G6- 
teborg s-a concurat pe ta
tami, saltea pe care sportivii 
noștri ar fi învinși siguri. 
Este vorba de o saltea foarte 
alunecoasă, dură, dar în a- 
celași timp elastică, 
a-i obișnui, cit de 
sportivii noștri în

Pentru 
cît, pe 
vederea 

participării la concursurile in
ternaționale din alte țări an
trenorii îi pregătesc pe par
chet, asemănător ca 
care cu tatami-ul.

Desigur, s-ar mai 
vorbi despre condiția 
concurenților prezenți 
ropene, care le permitea aces
tora ca în finalul partidelor 
să atace mai-insistent decît la 
începutul lor, despre discipli
na fermă în timpul competi
ției, despre arbitrajul foarte 
precis — ipponul fiind acor
dat cu deosebită zgîrcenie —, 
despre numărul mare de com
petiții interne sau internațio
nale la care participă într-un 
an concurenții prezenți la 
europene și despre multe alte 
aspecte. Toate însă mi-au for
mat convingerea că trebuie 
să muncim mult pînă a avea 
succese la marile confruntări 
internaționale.

Iată acum și laureațll edi
ției din acest an a „europe
nelor" : Individual — cat. 63 
kg : 1. J. Mounier (Franța),

alune-

putea 
fizică a 
la eu-

Plchelaun (U.R.S.S.), 3. 
Szabo (Ungaria) și K.

2. S. 
Fr.
Weber (R.D.G.) ; cat, 70 kg : 
1. R. Hendel (R.D.G.), 2. An
toni Zajkowsky (Polonia), 
V. Dvoinikov (U.R.S.S.) și 
Guishard (Franța) ; cat. 
kg : G. Auffray (Franța),
G. Gogalauri (U.R.S.S.), 3.
Clement (Franța) șl B. Jack» 
(Anglia) ; cat. 93 kg : 1. H. 
Howiller (R.D.G.), 2. V. Po- 
kataev (U.R.S.S.), 3. E. Eugs- 
ter (Olanda) șl P. ~ “
(Olanda) ; cat. 4-93 
Ruska (Olanda), 2. 
(U.R.S.S.), 8. G.
(U.R.S.S.) șl R. Otto (R.F.G.), 
cat. absolută : 1. V. Kuznețov 
(U.R.S.S.), 2. O. Peretz (Spa
nia), 3. R. Otto (R.F.G.) șl
H. Kruis (Olanda) ; echipe :
I. Anglia, 2. Olanda, 3. Fran
ța și U.R.S.S., 5, Polonia, 6. 
Austria.

După Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), alțl doi șahiști s-au 
calificat în semifinalele tur
neului candidaților la titlul 
mondial. Danezul Bent Lar
sen a ciștigat cu 5>/2—3'/2 în
tâlnirea cu Wolfgang Uhlmann 
(R. D. Germană) Iar Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) a dispus 
cu 51/»—2>/, de Efim Ghellcr 
(U.R.S.S.). Marele maestru al 
merican Bobby Fischer, care

conduce cu 5—0 în fața luî 
Mark Talmanov (U.R.S.S.) 
este practic și el calificat ur- 
mînd să întâlnească în semi
finale pe Larsen. Korcinoi va 
juca cu Petrosian.

Semifinalele vor avea loc 
între 4 și 14 Iulie iar finala 
în septembrie. Cîștigătorul îl 
va întîlni pe actualul campion 
mondial Boris Spasski în 
cursul anului viitor.

3. 
P.
80
2. 
P.

Snajdars 
kg: l.W. 
V. Gucu 
Onașvili

prof. Anton MURARU
secretar general al F.R.J.

V. CIOCĂLTEA - LOCUL 3 LA BAJA
BELGRAD, 1 (Agerpres). — 

Turneul interzonal feminin 
de șah de la Ohrid »-a înche
iat cu victoria maestrel sovie
tice Nana Aleksandria: 13
puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat: 2—3. Lazare- 
vlcl (Iugoslavia), Zatulovskala 
(U.R.S.S.) — 12 p ; ... 7—8.
Polihroniade (România), Rad- 
zlkowska (Polonia) — 91/, p 
... 17. Baumstark (România) 
— 5 p.

Pentru semifinalele C. M. 
s-au calificat Aleksandria, 
Lazarevici și Zatulovskala.

• Memorialul „L. Asztalos" 
de la Baja a fost ciștigat de 
maestrul maghiar Forintos 
(11 p) fiind urmat în clasa-

ment d«: 2. Baghlrov
(U.R.S.S.) »»/« P ! 3. Ciocâlte» 
(România) și Lengyel (Unga
ria) — 9 p.

în ultimele runde, Clocâltea 
a remizat cu Forinto» |1 
C»om,

• în runda a 2-a a turneu
lui feminin de la Budapesta 1 
Porubski (Ungaria) — Keller 
(R.D.G.) 1—0 ; Honfi (Unga
ria) — Vokralova (Cehoslova
cia) 1—0. Perevoznic (cu pie
sele negre) a remizat cu Finta 
(Ungaria), iar partida Pogo- 
revici (România) — Heems- 
kerk (Olanda) s-a întrerupt.

Clasament : 1. Porubski cu 
2 p; 2. Perevoznic — l'/2 p.

TELEX « TELEX e TELEX e TELEX
Atletele din R.D. 
stabilit la Erfurt, 
manțe de valoare 
cher a ciștigat 100 
egalînd cea 
mondială a 
australiana 
git Herbst 
în lungime 
zer a parcurs 
Rita Schmidt 
la 1,83 m.

Germană au 
cite va perfor- 

: Renate Ste- 
.... m plat în 11,1, 

mai bună performanță 
sezonului deținută de 
Ralene Boyle ; Mar- 
a 
cu

învins la săritura 
6.74 m, Karin Bal- 
100 mg în 13,0 iar 
a trecut ștacheta

atletism de la 
maghiar Holub 
de aruncare a

In concursul de
Gy6r, sportivul 
a ciștigat proba 
greutății cu rezultatul de 18,86 m.
In proba feminină de aruncarea 
discului, victoria a revenit com
patrioatei! sale Kleiber cu 56,82 m.

primul 
bărbați

Rezultate Înregistrate In 
tur al probei de simplu 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Manchester : Bail 
(Australia) — Razlk (Sudan) 6—1, 
6—3; Gardiner (Australia) — C. 
Russell (Jamaica) 6—2, 9—7 ; Far
rell (Anglia) — Franchittl (Italia) 
6—3, 6—4; Di Matteo (Italia) — 
Beverley (Noua Zeelandă) 5—7, 
6—2, 10—8.

Disputată timp de trei zile Ia Ciu
dad de Mexico, întîlnirea de tenis 
contînd pentru „Cupa Davis“ 
(zona nord-americană) dintre e- 
chipele Mexicului și Canadei s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 în fa
voarea gazdelor. In ultimele două

Prima etapă a Turului ciclist al 
Angliei (Blackpoo1 — Penrith, 
152 km) a revenit lui P. Oosier- 
hof. cronometrat cu 3h 27:23.

H
Continvindu-și turneul în Repu
blica Sud-Afri.-an 1, echipa de 
rugby a Franței a învins selec
ționata orașului East London cu 
30—6 (9—3).

Federația iugoslavă de 
tenis a comunicat, aseară, 
forului omolog român 
componența echipei care 
va întîlni săptămîna vi
itoare (11—13 iunie) la 
București reprezentativa 
țării noastre în cadrul 
Cupei Davis. Ea cuprinde 
pe : Zeliko Franulovicl, 
Nikola Spear, Bora Jova- 
novici, Zlatko Ivancici. 
Căpitan nejucător : Rad- 
milo Nikollcl ; Antrenor : 
Ivko Plecevici.

partide de simplu, Mike Belkin 
(Canada) l-a învins cu 4—6, 6—4, 
7—5, 6—2 pe Marcelo Lara, iar 
Joaquin Loyo Mayo (Mexic) a 
dispus cu 4—6, 7—5, 6—1, 6—1 de 
John Sharpe. în finala nonei 
no rd-a meri cane a competiției, te- 
nismanii mexicani vor întîlni se
lecționata Noii Zeelande.

Proba de obstacole din cadrul 
concursului de călărie de la Wies
baden (R. F. a Germaniei) a re
venit concurentului vest German 
Hugo Simon (pe calul „Fair T.a- 
dy“), cronometrat cu timpul de 
41,4. Parcursul a măsurat 530 m 
cu 11 obstacole.

In ziua a doua a turneului in
ternațional de hochei pe iarbă de 
la Folkestone (Anglia), echipa 
Olandei a învins cu scorul de 
2—0 formația Franței Alte rezul
tate : Anglia (A) — Elveția, 4—0; 
R.F. a Germaniei 
1—0.

— Anglia (13)

Proba de simplu 
drul turneului de __ __ ____
linul Occidental, a fost cîștigată 
de jucătoarea vest-germană Hclga 
Masthoff-Niessen. în finală, 
ea a învlns-o în trei seturi (7—5, 
1—6, 6—3) pe compatrioata sa Ka- 
tia Ebbinghaus.

temei din ca- 
tenls din Ber-
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