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ROLAND GARROS -71
LA 12 IUNIE

TURNEUL

INTERNATIONAL

DE SAHJ

AL ROMÂNIEI
La 12 iunie, în aula 

Bibliotecii Centrala Uni
versitare din Capitală, 
va începe tradiționalul 
turneu internațional de 
șah al României.

La actuala ediție vor 
lua parte 10 jucători de 
peste hotare și 6 din 
țara noastră. Printre oas
peți se numără fostul 
campion al U.R.S.S., ma
rele maestru internațio
nal Iuri Averbach, pre
cum șl maeștri interna
ționali VI. Jansa 
slovacia) șl B. 
(R.D.G.), maeștri 
dor (Polonia), E. 
(Iugoslavia), S. 
(Cuba).

Cel șase reprezentanți 
ai României vor fi : ma
rele maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, 
maestru internațional 
Victor Ciocâltea și maeș
tri Dumitru Ghlzdavu, 
Mihai Ghinda, Emil Un- 
gureanu și Mircea Pavlov.

(Ceho- 
Malich
A. Si- 
Bukiel 
GarcU

NĂSTASE ÎNVINGE PE SMITH
Șl INTRA IN SEMIFINALE

Viitorul său adversar va fi Froehling (S. U. A.)
PARIS, 3 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Suita de surprize care a 

caracterizat actuala ediție a 
turneului de la Roland Gar
ros face ca, de pe lista can- 
didaților. la victorie, să nu 

fie prezenți, înaintea 
două 
decît .

mai 
ultimelor 
episoade, 
doi dintre marii 
favor! ți. Ei sint 
amîndoi repre
zentanți ai teni
sului din răsări
tul Europei, ro
mânul Ilie .Năs
tase și ceho
slovacul Jan No
des. Un al trei
lea semifinalist 
va fi, de aseme
nea, un campi
on est-european, 
desemnat prin 
întîlnirea din 
sferturi de fina
lă, care opune 
pe Zeliko Fra- 
nulovicl și Ist
van Gulyas. Un 
singur tenisman 
de peste Ocean 
aspiră la titlu și 
el face parte din 
categoria outsi- 
derilor, america
nul Frank Froeh- 
ling. învingăto
rul lui Ashe va 
fi pentru Năs-

tase un adversar neașteptat 
în semifinala programată 
sîmbătă.

încheierea partidei cu Stan 
Smith i-a adus lui Ilie Năs- 
tase o victorie scontată, deși 
nu total lipsită de emoții. 
Cu două seturi cîștigate u-

ajun, luînd și la 
un avans rapid

re-
cu

șor în 
luare
3—0, Năstase și-a permis « 
explicabilă relaxare. Aceasta 
a prilejuit, însă, masivului 
american acea revenire sur
prinzătoare care avea să 
creeze adevărate suspens-uri. 
El se dezlănțuie la fileu, pe 
care-1 domină cu alonja sa 
formidabilă, atacă retururile 
lui Năstase (adesea 
înalte) și reface din 
cap. La 3—2, jucătorul 
are două mingi de
(15—40) dar pierde setul III.

Aspectul jocului se schim
bă. La începutul 
IV-lea, Năstase 
mult mai atent, își 
admirabil adversarul

Radu

(Continuare în pag. a 4-a)

VOIA

ILIE NASTASE

prea 
handi- 
român 
break

setului al 
acționează 

pasează 
venit

IN LOCUL

ULTIMUL TEST PUBLIC ÎNAINTEA CE. DE BOX

AUREL DUMITRESCU IN REVENIRE DE FORMĂ
Arena Voința din Ploiești 

a fost luată cu asalt de iubi
torii boxului din localitate, cu 
prilejul apariției în ring a 
echipei reprezentative de box 
a României. De altfel, acesta 
a fost ultimul test public al 
selecționaților și, spre lauda 
lor și mulțumirea antrenorilor 
și specialiștilor, el a fost tre
cut cu bine, evoluția sportivi
lor fiind apreciată ca bună.

Imediat după reuniunea de 
la Ploiești, unul dintre antre
norii lotului, Titl Dumitrescu, 
spunea : „în această gală s-au 
reeditat cîteva finale de cam
pionat, s-au schimbat lovituri 
de o duritate excepțională, iar 
selecționații, deși au fost foar
te mult solicitați, au răspuns 
bine acestui ultim test". De 
altfel, antrenorul Dumitrescu 
nu a fost singurul care s-a 
arătat satisfăcut de evoluția 
boxerilor din lot. Ion Kiriac 
era mult mai volubil ca altă 
dată. Elevii săi C. Gruiescu 
și A. Dumitrescu arătaseră o

creștere evidentă a formei spor
tive și antrenorul steliștilor nu 
avea decît cuvinte de mulțu
mire.

Și acum să trecem în revis
tă pe fiecare dintre sportivii 
din lot care au boxat la Plo
iești. (Ion Monea, ușor acciden
tat, a fost scutit de medic).

La semimuscă. Mihai Aurel 
a avut doi parteneri : Gh. 
Cristea și St. Boboc. Constăn- 
țeanul a folosit mai mult ca 
altă dată loviturile directe de 
stingă și acestea âu avut o 
eficacitate deosebită, zdrunci- 
nîndu-1 evident pe Cristea. In 
rundurile următoare Boboc l-a 
solicitat mai mult pe campion 
care a recepționat cam multe 
lovituri.

La muscă Constantin Gruieg- 
cu a avut în V. Ivan un par
tener de întrecere excelent 
Ambii pugiliști s-au angajat 
cu multă ardoare in luptă, 
fiind aplaudați deseori pentru 
boxul practicat. Gruiescu este.

pro-oricum. într-un evident 
greș tehnic și fizic.

în sfîrșit, lucruri bune
pre Aurel Dumitrescu. După

Paul IOVAN

des-

(Continuare în pag. a 2-a)

Amintită întîmplător îna
inte de către unii con
ducători ai Federației 

române de fotbal, ideea că 
SENATORISMUL DE DREPT 
A AJUNS O FRÎNĂ REALA 
ÎN EVOLUȚIA ECHIPEI NA
ȚIONALE a fost exprimată 
foarte net miercurea trecută 
de către Ion Balaș, vicepre
ședintele federației, cu oca
zia conferinței de presă care 
a succedat ședinței biroului 
federal. Precizările făcute de 
președintele F.R.F., Mircea 
Angelescu, ca și exemplifică
rile la temă furnizate de an
trenorul Angelo Niculeseu 
ne-au întărit convingerea că 
forul de specialitate a ajuns

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Pft[Șf DINTELE MAO TZEDUN Șl VICEPREȘEDINTELE LIN DlAO AU AVUT
0 ÎNTREVEDERE CORDIALĂ CU TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, tovarășul Mao 
Tzedun, împreună cu tovară
șul său apropiat de luptă, 
Lin Biao, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, au 
avut joi dimineața o între
vedere cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, cu membrii 
delegației de partid și guver
namentale române.

întrevederea a decurs în
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială, în spiritul sentimen
telor 
ta te 
două

în jurul orei 9, sosesc la 
Palatul Adunării Reprezen
tanților Populari din întrea
ga Chină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, 
Ion Iliescu, George Macoves- 
cu, ambasadorul României la 
Pekin, Aurel Duma, cu so
ția.

Președintele Mao Tzedun, 
vicepreședintele Lin Biao și 
tovarășii Ciu En-lai, Kan

de prietenie și de uni- 
militantă dintre cele 
partide, țări și popoare.

Șen, Huan Iun-sen, Iao Ven- 
iuan și Li Sien-nien au adre
sat un cordial bun venit dis
tinșilor oaspeți români și 
și-au strîns mîinile cu căl
dură.

Apoi, tovarășii Mao Tze
dun, Lin Biao, Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de 
stat chinezi și oaspeți români 
s-au îndreptat spre Sala pro
vinciei Hunan, unde se aflau 
persoanele oficiale române 
care însoțesc delegația, pre
cum și membri ai ambasa
dei române la Pekin. Cei 
prezenți salută cu căldură pe 
conducătorii celor două par
tide și popoare. Președintele 
Mao Tzedun se adresează ce
lor de față, spunînd : „To
varăși, vă salut și vă urez 
toate cele bune. Să ne unim 
pentru a infringe imperialis
mul și pe toți reacționarii". 
Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Vă transmit un călduros sa
lut din partea Partidului Co
munist Român și 
român".

în continuare 
Mao Tzedun, Lin 
varășii Ciu En-lai, Kan Șen, 
precum și ceilalți conducă
tori de partid și de stat chi-

nezi au avut o 
prietenească cu 
Nicolae Ceaușescu 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale ro- 
mâne. Au fost de 
persoane oficiale

★
Tovarășa Elena 

însoțită de tovarășa Lin Tzia- 
mei, soția tovarășului Li 
Sien-nien, membru al Birou
lui Politic al G.G. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, a vizitat joi 
după-amiază Palatul de iar
nă din t’ekin. La vizită a 
luat parte tovarășa 
Duma, soția 
român în R.

convorbire 
tovarășii 

șl soția;

față și alte 
chineze.

1
Ceaușescu;

Maria 
ambasadorului 

P. Chineză.
★
a avut loc un 
gală organizat

poporului

tovarășii 
Biao și to-

Joi seara, 
spectacol de 
de Secția relații externe a 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez și 
Ministerul de Externe al 
R.P. Chineze în cinstea dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Social 
liste România.

La sfîrșitul spectacolului,' 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale. Elena Ceaușescu.

SENATORISMULUI DE DREPT"
DESCHISE

la concluzia că reprezentarea 
în echipa națională a atins 
faza „senatorilor de drept — 
frînă".

O concluzie care merită 
toată atenția și care ne obligă 
s-o raportăm la un istoric pe 
cit de interesant, pe atît de 
instructiv. Ani de zile, selec
ționerii români s-au zbătut 
între formulele „jucătorii cei 
mai în formă" și „jucătorii cei 
mai valoroși", criteriul al doi
lea fiind îmbrățișat în pro
porție de 95% de către actua
lul antrenor al echipei națio
nale, Angelo Niculescu. Con
testată la început, opțiunea 
sa a fost acceptată cu tim
pul și „echipa de pe Wem-

RECORDURI MONDIALE LA TUNARI?
O dată cu sosirea primilor 

oaspeți din U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Cuba, R .F. a Germaniei 
și Norvegia, pregătirile _ pen
tru campionatele internaționale 
de tir ale României și Marele 
Premiu Carpați au intrat în 
linie dreaptă. Azi și mîlne 
țintașii de peste hotare se vor 
antrena la poligonul Tunari, 
iar sîmbătă după amiaza va 
avea loc ședința tehnică. Ast-

fel că duminică, toate prepa
rativele fiind încheiate, concu- 
renții vor putea lua loo pe 
standuri cînd vor răsuna șt 
primele focuri ale acestei a 
XlV-a (.....................................ediții a „internaționale-

PENTRU AFIRMARE
bley“ n-a rămas un simplu 
vers cu diferite rime, ci o 
realitate.

O realitate apreciată. Sfi- 
dînd, uneori, forma din cam
pionat, A. Niculescu a chemat 
cu regularitate La lot jucă
torii integrați la început și, 
de multe ori, aceiași oameni 
care în campionat traversau 
perioade cenușii, în echipa

nală a ajuns la o stabilă for
mulă de 11 jucători, în care 
doar cite un accident sportiv 
(sau nesportiv) ajungea să în
locuiască unul sau cel mult 
doi titulari.

„Avem o echipă, o formulă 
de echipă sigură" — au gîn- 
dit (pe drept cuvînt) mulțl, 
includerea socotită (de unii) 
necesară și a cite unui

NO REZULTATE MODESTE, 
CI PERFORMANȚE AUTENTICE!

• 610 kilograme îi despart pe halte 
români de recordurile mon-rofilii 

diale! • Antrenorii și secțiile de
haltere n-au nici o vină? • Ce trebuie £ăcut 

pentru îmbunătățirea rezultatelor ?
la Jocurile Olim- 

Miinchen mai sînt 
450 de zile, ne 

de pe acum între- 
____  ___  la această mare 
competiție sportivă mondială, 
România va fi reprezentată și 
la haltere.

In anii de după război, țara 
noastră a fost prezentă la 
competiția olimpică de halte
re, la trei ediții : la Helsinki 
în 1952, la Roma în 1960 și 
la Tokio în 1964. Rezultatele 
halterofililor români nu au 
fost deosebite, cu excepția 
celui realizat de Lazăr

Deși pînă 
pice de la 
aproximativ 
putem pune 
barea dacă

Baroga

Categoria
Muscă (52 kg) 
Cocoș (56 kg) 
Pană (60 kg) 
Ușoară (62,5 kg)
Semimjlocie (75 kg) 
Mijlocie (82,5 kg) 
Semigrea (90 kg) 
Grea (110 kg)
Supergrea (peste 110 kg)

Adunînd diferențele, 
constata un total de 610 ki
lograme ! Este un decalaj i- 
mens, care ne pune pur și

vom

Tokio,
5, cu

în 1964 la J.O. de la 
unde a ocupat locul 
460 kg, la categoria semigrea.

Să vedem care este situația 
în prezent. Sînt halterofilii 
români capabili să obțină u- 
nele rezultate de valoare ? 
Analizîndu-le comportarea în 
marile competiții internaționa
le și comparîndu-le rezulta
tele cu ale celor mai buni 
din lume, ne vom da seama 
de existența unui decalaj va
loric enorm în defavoarea hal
terofililor fruntași din 
noastră. Tabelul 

edificator :
Recordul 
mondial

țara
de mai jos

este
Recordul 
național

307.5
337.5
360
420
420
425
460
465
472.5

i simplu .
pe categorii (27,5-152,5 
sînt uneori de-a dreptul 
domeniul fantasticului.

pe

Dumitru într-o fază a me

resc. Dar mai este încă ceva 
care are darul ' să mărească 
la maximum cota de interes 
a publicului și a specialiștilor 
pentru competițiile care vor 
începe duminică. In cazul cînd 

unele rezultate vor 
depăși pe cele 
mondiale sau eu
ropene, aceste re
zultate vor putea 
primi girul ofi
cial. Intr-adevăr, 
poligonul de la 
Tunari este prin
tre puținele din 
lume unde, con
form unei hotă- 
rîri a Uniunii in
ternaționale de tir, 
pot fi realizate și 
omologate recor
duri ale lumii și 
continentale și în 
cadrul campiona
telor internațio
nale (pînă de cu- 
rînd asemenea re
corduri nu puteau 
fi înscrise decît în 
competiția supre
mă sau continen
tală). Iată deci de 
cîtă prestanță se 
bucură în lumea 
tirului aceste cam
pionate organizate 
în România.

Desigur, printre 
cei care se antre
nează cu asiduita
te în aceste zile 
se află și sporti
vii români. Cei 
mai mulțl dintre 
ei abia s-au re
întors de la o 

concursuri de peste

ciulul de la Bratislava
Foto i PAUL ROMOȘAN 

list" suplimentar (de 
Dobrin) nemodificînd 
tura.

Ca destui alții, am 
ciat și noi acest 
drept o bună metodă de lu
cru. Gîndeam și noi că în e- 
chipa reprezentativă s-au im-

Marius POPESCU

națională reușeau să facă me
ciuri bune.

Condițiile superioare avute 
în cadrul reunirilor selecțio- 
nabiliior, climatul psihologic 
foarte favorabil de la lot, a- 
propierea sufletească a jucă
torilor strînși intr-un nucleu 
unitar — au fost considerate 
cauzele acestui (adeseori re
petat) salt valoric. Nu întim- 
plător, echipa noastră națio-

obicei 
struc-

apre- 
criteriu,

(Continuare în pag. a 3-a)Pistolarul Ion Tripșa a demonstrat o 
formă deosebită la ultimele concursuri 
internaționale. Un motiv în plus pentru 
ca evoluția lui la Tunari să fie așteptată 
cu interes Foto : Șt. CIOTLOȘ

Cauzele acestei rămînerl în 
urmă sînt multiple. In ulti
mii doi ani, de pildă, nu au 
fost corectate decît 6 recor
duri naționale de seniori, 
dintre care doar două la 
totalul celor trei probe. La 
aproape toate categoriile, 
cordurile naționale se mențin 
de cițiva ani fără măcar să 
fie amenințate de a fi dobo- 
rîte. Altele sînt atît de vechi, 
încît încep să fie... uitate i 
la cat. semigrea, de pildă, 
Lazăr Baroga deține din 1964 
recordul de 460 kg, și tot de 
atunci datează și recordul la 
cat. pană, 
este V. ’ ,
Este limpede pentru oricine 
că în sportul halterelor se 
bate de prea multă vreme pa
sul pe loc, sau chiar se înre
gistrează un regres.

Cauzele ? Pe de o parte hal
terofilii mai vechi, cu sufi
cientă experiență, cu o

re- lor“ și a IV-a ediții a Marelui 
Premiu Carpați (numai la ar
mele de vînătoare).

Numărul mare de partici
pant! și renumele multora din
tre ei constituie tot atîtea atu- 
uri pentru ca întrecerile să 
fie așteptate cu un interes fi-

serie de concursuri de peste 
hotare. Unii cu rezultate bune, 
alții doar cu dorința de a se 
reabilita, în zilele care ur
mează, la Tunari. Să sperăm 
că printre marii învingători 
vom avea ocazia să consemnăm 
și numele multor reprezentanți 
ai țării noastre.

Handbalistele de la Universitatea București conduc autoritar în clasamentul diviziei A
Canipionatul feminin de hand

bal, întrecere „aglomerată", din 
motive obiective, pe un spațiu 
de timp extrem de restrîns, 
a programat ieri o nouă etapă, 
a XXIII-a, în cadrul căreia, la 
București, a avut loc meciul

derby, încheiat cu victoria Uni
versității București. In acest 
fel, formația bucureșteană ,și-a 
consolidat serios poziția de li
der.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — I.E.F.S. 10—7 (8-4). 
Așteptat cu un deosebit inte
res, meciul de vîrf al campio
natului feminin nu a satisfăcut 
pe deplin exigențele spectato
rilor, prezenți, ieri, în tribu
nele terenului de la Tineretu
lui. Copleșite de miza jocului 
ambele formații au comis multe 
greșeli de ordin tehnic, evo- 
luînd, în general, destul de re
ținut în ofensivă. Superioare 
totuși la acest capitol și bene
ficiind de o apărare mobilă, 
bine pusă la punct în sistemul 
4+2, handbalistele de la Uni
versitatea București au obținut 
o victorie pe deplină meritată, 
care le consolidează poziția 
fruntașă în clasament. Partida 
a început în nota de evidentă 
superioritate a echipei „U“, 
care după ce a fost egalată la 
4—4 (min. 20), s-a detașat clar 

continuare, nelăsînd 
dubiu asupra formației 
Ieși învingătoare. Ne-a
în mod deosebit la 

versitatea, rapida circulație a 
balonului în atac, ca și modul 
inteligent în care această e-

Simona Arghir (,,V“), in mare formă ieri. înscrie un nou gol în poarta echipei I.E.F.S.

’, al cărui posesor
F. Balaș cu 360 kg 1Diferența 

kilograme
32.5
35
40
27.5
62.5
82.5
80

100
152,5

Diferențele

tu
340
372.5
400
447.5
482.5
507.5
540
565
625
gînduri. Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 2-a)

oricine, că din 
performantelor, 

au rămas mult în 
urmă față de nivelul internațional. Pentru 
a ieși din acest impas nedorit, se impun 
cîteva măsuri grabnice, care trebuie să stea 
in vederile federației de specialitate.

1. Slaba pregătire a halterofililor frun
tași se datorează unei munci defectuoase 
dusă de antrenori cu toate că elementele 
tinere sînt foarte talentate. Această rămî- 
nere în urmă reclamă o urgentă revizuire 
a procesului de instruire. în acest scop 
ar fi utilă poate și organizarea unor

Este limpede pentru 
punct de vedere al 
halterofilii români ai

experiență cu antrenori cu-schimburi de 
noscuți de peste hotare.

2. Acordarea unui sprijin 
rilor și asociațiilor, referindu-ne la dotarea 
unor săli cu materiale, la crearea unor 
condiții optime pentru practicarea acestui 
sport atît de dificil.

3. Culturismul constituie un teren exce
lent pentru recrutarea elementelor de va
loare. De aceea, toate secțiile trebuie să 
acorde acestui sport importanța cuvenită.

4. Planul de măsuri elaborat de F.R.H.C. 
privind îmbunătățirea performanțelor tre
buie să fie respectat ad-literam de toți 
antrenorii și sportivii.

eficient clubu-

nici- 
care 
plă- 
Uni-

Călin AN’TONfcSCU

(Continuate in pay. a 4 a)
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ILDICO JIJIC

me- 
aur la

Născută la Reșița, 
în ziua de 2 aprilie 
1949. Este necăsăto
rită. Lucrează ca 
montatoare la una 
din turnătoriile Uzi
nei de construcții 
de mașini din Re
șița.

Palmares : cam
pioană europeană 
la junioare șl com
ponentă a echipei 
ciștigătoare a 
daliei de
recentele C.E. de la 
Galați. Este realiza
toarea celui mai 
bun rezultat femi
nin la ediția 1971 — 
435 p.d. cu zero bile 
in gol la proba de 
100 lovituri. De mai 
multe ori s-a clasat 
pe primele șase 
locuri în campiona
tul național al ju
nioarelor (reamin- 
um că limita de 
virstă a junioratu
lui la popice este 
23 ani). Face parte 
din echipa divizio
nară C.S.M. Reșița.

Iidlco Jijic provine 
tr-o familie de sportivi, ta
tăl ei; Mihai Jijic, fiind te
mutul centru înaintaș de 
odinioară al echipei de fot
bal U.D.R. (acum, bătrinul 
Jijic este antrenor la cen
trul de copii C.S.M. Reși
ța). ildico, pe cind era co
pil. ca toate fetițele din 
orașul de pe malul Birza- 
vei vroia să facă sport, vi- 
sind să ajungă handbalistă 
sau gimnastă. Dar, jucind 
o dată popice la arena Clu
bului muncitoresc, a fost 
remarcată de inimosul in
structor cultural. Constan
tin Iordache (un mare a* 
mator al sportului de po
pice, care ulterior a deve
nit antrenorul ei Și al e- 
chipei feminine de popice 
a C.S.M.). De atunci, din 
1965. Ildico Jijic n-a mai 
abandonat acest sport. Fro- 
gresele ei tehnice sînt evi
dente : de trei ani este ne
lipsită din echipa naționa
lă de junioare ; de patru 
ani componentă de bază 
a formației divizionare 
C.S.M., rezultatele ei (obți
nute în divizie, anul acesta) 
fiind deosebit de valoroase

și 472 popice dobon- 
te din 100 lovituri mixte.

„în meciurile de divizie, 
ne spunea o dată căpitanul 
formației divizionare 
Reșița, Maria Stanca, 
ne este speranța. Ea 
de regulă, pe postul 
și ne aduce puncte 
țioase. Optimismul ei. 
și în momentele grele, cind 
sîntem conduse de adver
sare, ne dă curaj și aproa
pe întotdeauna refacem te
renul pierdut”.

în orele ei libere, Ildico 
se antrenează cu sîrguințâ, 
dar găsește timp și pentru 
treburile casnice și cele... 
extrasportive. După cum 
spun colegele, ea citește și 
are predilecție pentru fil
mele muzicale. — • -
este o a doua pasiune a 
lui Ildiko Jijic. Atît vara, 
cît și iarna, printre nu
meroasele grupuri de ex
cursioniști reșițeni care se 
duc pe malul lacului de la 
Văliug sau urcă pe 
Semenicului, poate 
zută și Ildico Jijic, 
valoroasa sportivă 
țeancă. (T. R.)

din 
Ildico 
joacă, 
nr. 1 
pre- 

chiar

Turismul

culmile 
fi vă- 
această 

bănă-

NU REZULTATE MODESTE,
CI PERFORMANTE AUTENTICEI

(Urmare din pag, 1)

vitate de circa 10 ani, nu mai 
sînt capabili să progreseze, 

iar pe de altă parte, cei ti
neri, recent introduși în lo
turile republicane, n-au nici 
experiența, nici vechimea ne
cesară realizării salturilor ca
litative corespunzătoare nive
lului internațional.

Se știe ca in sportul halte
relor procesul de instruire 
este îndelungat și anevoios. 
Pentru a obține rezultate deo
sebite. se cere o pregătire 
temeinică, timp de 8-10 ani I 
Or, toți sportivii generației 
tinere au la activ cu mult 
sub un deceniu de exerciții. 
Totuși, revenind la haltero
filii vechi, în care cu ani în 
urmă ne-am pus mari speran
țe (Z. Fiat, F. Balaș, Șt. Pin
tilie, Gh. Teleman etc.), ne 
miră că la o vîrstă relativ 
tinără pentru sportul haltere
lor, el nu mai sînt în stare să 
progreseze.

După părerea noastră, apa
riția prematură a fenomenului 
de plafonare, este o urmare 
a unei munci insuficiente la 
antrenamente, a incapacității 
antrenorilor de a îmbunătăți 
tehnica și metodele de 
pregătire ale elevilor lor. 
Din păcate, această situație 
este generală, atît la nivelul 
loturilor republicane, cît și în 
secțiile cluburilor și aso
ciațiilor. Cu regret trebuie să 
recunoaștem că antrenorii 
noștri sînt insuficient pregă
tiți pentru a garanta un pro
gres continuu elevilor lor. 
Ei pot asigura un salt cali
tativ pînă la un anumit nivel 
(juniori, tineret), dar mai a-

poi se dovedesc neputincioși 
de a-și pregăti sportivii pen
tru realizarea marilor perfor
manțe. ‘ 
că în 
rie de 
lentați 
deplin ________   ...
cîțiva ani, cind l-a văzut pe 
juniorul Ștefan Pintilie, re
cordmanul și campionul mon
dial Waldemar Bazanowski a 
exclamat i „Sînt sigur că 
Pintilie va deveni campion 
olimpic". Dar iată că prezi
cerile apreciatului sportiv po
lonez nu s-au adeverit. Gre
șit antrenat, fără o tehnică și 
o pregătire corespunzătoare, 
Pintilie a regresat în ultimii 
ani. Dar Pintilie nu i 
tuie singurul exemplu, 
pildă, F. Marton care 
urmă cu 10 ani se anunța 
mare talent s-a pierdut 
negura mediocrității, deși 
a avut atît la clubul Steaua, 
cît și la C.S.M. Cluj, condiții 
bune de a practica acest sport. 
Antrenorii (Ștefan Achim, T. 
Roman) nu i-au putut găsi 
calea spre o puternică afir
mare. La fel, Gh. Teleman 
(Dinamo). F. Balaș și V. llusu 
(Steaua), S. Herghelegiu 
(C.S.M. Cluj) etc.

De aproape un an, fede
rația de specialitate a pornit 
pe un drum nou și — spe
răm — bun. Acum, lotul națio
nal este format numai din 
halterofili tineri. Cu răbdare 
și o muncă perseverentă, în 
cîțiva ani, unii dintre ei ar 
putea realiza performanțe 

bune : M. Grigoraș, I. l’alin- 
kas, V. Deac sînt doar cîțiva 
reprezentanți cu mari pers
pective ai „noului val*. Fi
rește, în prezent nu putem

Așa se explică faptul 
ultimul deceniu o se- 
juniori extrem de ta- 
s-au pierdut într-un 
anonimat. In urmă cu

consti- 
De 
în 
un 
în 
ei

DUPĂ CONCURSUL COMPLET

DRESAJUL-O PROBĂ
Zilele trecute s-au încheiat 

Ia Craiova disputele etapei în- 
tîi a concursului complet, care 
ne-a oferit posibilitatea să a- 
preciem calitatea și cantitatea 
potențialului de care dispunem 
in această probă. Facem pre
cizarea că aprecierea noastră 
se referă, în special, la eșalo
nul al doilea, deoarece la acest 
concurs nu au participat — cu 
excepția lui Eugen Ioncscu și 
a lui Enache Boiangiu (numai 
la dresaj), — membrii lotului 
național, aflați în pregătire 
pentru dificila confruntare de 
la Gotha (R.D.G.). de săptămi- 
na viitoare. Trebuie să mai 
adăugăm și faptul că timpul 
nefavorabil a împiedicat, într-o 
bună măsură, desfășurarea nor
mală a 
curenții 
a avea 
bună.

Proba ....
progresul înregistrat de călă
reții de la_ cluburile Steaua 
(antrenori 
Marcoci) și 
ianu). dar 
făcător al ____ _ „ . _
(A.S.A. Cluj. A.S. Recolta Man
galia). Pe plan tehnic, credem, 
că se impune a se lucra cu 
precădere asupra opririlor, 
mersului înapoi și primirii — 
capitole la care concurenții au 
dovedit încă destulă nesiguran
ță.

Proba a doua, fondul

întrecerilor, deși con- 
au făcut totul pentru 
o comportare dt mai

de dresaj a evidențiat

Gh. Antohi și N. 
Dinamo (P. Andre- 
și nivelul nesatis- 
celorlalte grupări

DE MARE IMPORTANȚA
desfășurată pe o ploaie toren
țială —. a fost încheiată cu 
succes de toți cei 13 partici
pant! (opt dintre el fără nici 
o penalizare). Deși a avut o 
dificultate medie, am apreciat 
buna evoluție a cailor Valchir, 
Goya, Nimb, Hazlia (unii din
tre ei prezenți pentru prima 
oară la un concurs complet) 
ce ar putea să intre (confir
marea deplină o vom avea a- 
bia după etapa a doua) în ve
derile selecționerilor pentru 
campionatul balcanic.

Cu tot efortul depus în ziua 
precedentă, la obstacole caii 
s-au prezentat cu o condiție 
fizică satisfăcătoare, chiar dacă 
numai jumătate din ei au 
terminat parcursul fără nici o 
penalizare.

încheind scurtele notații pe 
marginea primei etape a con
cursului complet, trebuie să 
menționăm faptul că A.S. Re
colta Cislău și A.S. Recolta 
Mangalia se află la întîia par
ticipare la campionatul repu
blican de concurs complet. 
Strădaniile instructorului vo
luntar Gheorghe Iuja 
colta Cislău) au fost 
de locul 4 ocupat. în 
Ștefan Căruțașu. Din 
A. S. Recolta Mangalia numai 
pasiunea lui Gheorghe Teohari 
și Ilie Trăsnea nu sînt deajuns, 
aici neexistînd încă un antre
nor.

Emanuel FÂNTĂNEANU

(A.S. Re- 
răsplătite 
final, de 
păcate la

Azi, Gnvița Roșie

Agronomia ClujIN „CUPA OLIMPIA
A doua ediție a competiției 

de fond „Cupa Olimpia'’ începe 
astăzi cu desfășurarea etapei 
București—Oltenița—București, 

110 km. Plecarea se va da ia 
ora 16 de la km 11,500.
* La start, o serie de valoroși 
cicliști de la cluburile din Ca
pitală și din provincie, pentru 
care cele trei etape ale „Cupei 
Olimpia” constituie totodată, și 
o serioasă verificare în vederea 
competiției internaționale 
PA VOINȚA”,

pretinde acestor tineri rezulta
te excepționale, afirmarea lor 
la marile competiții. Totuși, am 
dori ca acestor băieți tineri 
să li se asigure o cît mai bună 
pregătire, care să le facili
teze saltul calitativ dorit.

Pentru ca aceste stări de 
lucruri să se îndrepte în mod 
radical, cluburile și asocia
țiile vor trebui să respecte 
indicațiile federației de spe
cialitate, colaborând în mod 
armonios în vederea realiză
rii tuturor obiectivelor. In 
ultima vreme munca s-a îm
bunătățit în secțiile cluburi
lor : Rapid, Steaua, S.N. Con
stanța. Dinamo, C.S.M. Cluj 
etc. Acestea oferă condiții 
tot mai bune halterofililor, dar 
din păcate ele mai manifestă 
o condamnabilă lipsă de exi
gență în privința rezultatelor. 
Conducătorii și antrenorii sec
țiilor de haltere SE MULIU- 
MESC CU OBȚINEREA TIT- 
LURILOR DE CAMPIONI, in 
loc să se preocupe ca rezul
tatele lor să fie cît mai bu
ne. In scopul obținerii unor 
victorii Ia competițiile interne, 
majoritatea cluburilor fae di
ferite manevre, slăbind sau 
îngrășînd concurenții, în func-

lată și un meci sincer!
„Parcă am mai văzut iocul ăsta"... 

spunea miercuri seară Țopescu, cam 
prin minutul 80 ți ceva — și observa
ția sa coincidea cu murmurul nostru : 
Ajax plimba mingea la mijlocul tere
nului — ți noi cum vedem minge plim
bată la mijlocul terenului,_ gata, țtim 
despre ce este vorba. Am ajuns să avem 
reflexele condiționate. Numai că Ajax 
conducea cu 1—0, mai erau cîteva mi
nute, olandezii luaseră măsura grecilor 
ți — la urma urmei — guldenul olan
dez e o monedă tare pe piață, ele
ment de care ar fi bine să ținem seama 
ți în analizele fotbalistice. Dacă ne-am 
fi dezlegat din reflexele noastre condi
ționate, am fi trebuit să observăm cu 
totul altceva, ți anume ; că 
sîntem mai aproape de

Astăzi, de la ora 17, pe te
renul Parcul Copilului, se va 
desfășura partida de rugby 
dintre echipele GRIVIȚA 
ROȘIE și AGRONOMIA 
CLUJ, .contînd pentru etapa 
a XX-a a campionatului di
viziei A.

_____ __  aproape de 
greci, ca joc, decît de olan
dezi. Grecii jucau cu un 
vîrf de atac — Antoniadis 
era pe post de Dumitrache 
ți nu-i ieșea mai nimic, căci 
la nivelul acesta e greu să 
prinzi un upercut decisiv. 
In apărare aveau ei ți un 
alde Răducanu, un Dinu, 
oameni aspri care nu se 
predau cu una cu două, 
care nu încasează țase go
luri chiar dacă sînt conduși 
din minutul 5, oameni care 
țin scorul strîns dar nu mai 
mult, fiindcă nici ei nu au 
serie a atacului. Sigur, 
schimbat mult, Panathinaikos asta mi 
s-a părut mult mai bună ca naționala 
greacă, viteza jucătorilor mi se pare 
superioară celei pe care o țtim — dar 
așa nu se cîștiga. Cu „viteză" și „an
gajament fizic total" — lozinci absolut 
juste — nu se cîștigă în fața unei echipe 
tehnice și de meserie ca Ajax. Asta ar 
fi trebuit să observăm, cred eu : nu 
poate cîștiga o cupă europeană echipa 
care atacă doar cu un om înainte, 
doar cu centrări în loc de un-doi-uri, 
cu un om nesusținut sau susținut cu in
termitențe. După aceea, după ce ne-am 
pătruns de acest adevăr, putem să piirn- 
băm mingea la mijlocul terenului cît 
vrem, să ne gîndim la ce vreți ți ce 
nu vreți — mai ales că, după manevra 
aceea nonșalantă la centru, olandezii 
au dat al doilea gol, de mare rafina
ment, bazat pe un „un-doi" magistral, 
îngenunchind taurul mediteranean. Căci 
tot meciul mi a făcut impresia unei 
lupte între un toreador olandez ți un 
taur grec ; estocada, adică lovitura de

I

marea me- 
Pușkaș i-a

grație, a fost de o rară eleganță. Alt
fel, finala campionilor nu s-a ridicat 
la înălțimea „cupmenilor" : Real — 
Chelsea, să recunoaștem, a fost alt
ceva, după cum — cred eu — și Ajax 
— Steaua roșie ar fi avut alt chip de
cît jocul de miercuri. Eliminarea iugo
slavilor apare abia azi ca un accident 
nedrept, care n-ar trebui să ne deruteze 
visurile și discuțiile : orice taur găsește 
o dată în viață un toreador imprudent 
și deconectat.

Oricum, meciul a fost sincer — ceea 
ce, chiar dacă vi se pare puțin, „con
tează enorm", după o expresie celebra 
în' jocul de belotă. De ce contează 
enorm ? Fiindcă, de la o vreme, tot 

vorbind despre reflexe con
diționate, nu mă mai poț 
uita la un meci fără a mai 
întreba dacă e sincer sau 
nu. E adevărat că aceasta 
e o problemă de luat în 

I seamă cînd citești o poe
zie... dar — prin grija mul- 

I tor „scenariști" și „drama- 
I turgi” apăruți pe stadioane 

— această problemă poe- 
' tică a intrat în proza de 

fiecare săptămînă a cam
pionatului. Am ajuns să fiu 
obsedat dacă pasa asta e 
trucată sau nu, dacă șutul 
ăsta e regizat sau nu, dacă 

e gol sau „plin de semnifi- 
loc de fotbal, vedem ro-

r1

golul ăsta 
cații"... In — -------,
mane polițiste. In loc de a fi supor
teri — devenim detectivi, facem anchete, 
comparăm răspunsuri, căutăm, gîn- 
duri ascunse. Scorurile nu mai sînt 
cifre, ci cifruri secrete, care nu știi ce 
seifuri deschid sau închid. Ca să nu mă 
refer la ceea ce ne referim cu toții (eu, 
ca progresist, nu mai am viață bună 
și mă zbat — ca în piesele clasice — 
intre datorie și pasiune I) — voi relata 
că am primit o scrisoare din Mediaș, 
semnată desigur Fantomas, care mă 
întreabă nici mai mult nici mai puțin 
cum interpretez rezultatul meciului de 
la Moscova, cu ocazia „festivalului 
lașin" I Mi se pare „mortal" : am ajuns 
să suspectăm pînă și rezultatele me
ciurilor amicale ? Am ațuns să sus
pectăm pînă și teatrul că e teatru ? 
Pe acest drum de costișe nu Știu dacă 
vom ajunge pînă la Vaslui — cum zi
cea poetul, dar el ignora ce s-a în
tâmplat cu juniorii Metaluluj Topieț, 
fiindcă ar fi găsit altă rimă la „ja
lea lui BELPHEGOR

CELE 12 PARTICIPANTE LA C.E. DE LA ESSENPRINTRE CULOARE
0 Luînd startul 

curs internațional 
la Ankara, Aurel 
fast campion al țării, 
cheiat cursa pe locul patru în 
2.26:32,0. întrecerea a fost cîș- 
tigată de renumitul alergător 
turc HusCin Aktas (2.20:34,0).
• La Liberec, în Cehoslova

cia. Rafira Fița a ieșit învin
gătoare pe 600 m (1:32,2) iar 
Nicolae loan la 1 500 m (4:05,4).

• Victor Grigore, de la C.S. 
Brăila, o autentică speranță a 
atletismului nostru, a îmbună
tățit recordurile republicane 
de juniori ii și III la arunca
rea greutății : 16,37 m (6 kg), 
16,33 m (5 kg) și 18,14 m (4 kg). 
El este pregătit de antrenorul 
loan Moroi u.

auție de șansele pe care le 
la anumite categorii.

Din cele arătate mai 
reiese în mod clar, că la 
actuală nici un halterofil 
mân nu poate avea (prin per
formanțele pe care le deține) 
perspectiva unei afirmări la 
J.O. de la Miinchen. Asta 
însă nu înseamnă ca elemen
tele tinere, cu certe calități, 
să nu participe la alte com
petiții internaționale, unde pot 
cîștiga experiență și unde, din 
contactele: cu cei mai 
vor avea mult de învățat.

sus 
ora 
ro

într-un con- 
de maraton, 

Scolobiuc, 
a în-

• Ion Paraschivescu, preșe
dintele colegiului central de 
arbitri din F.R.A., a fost con
firmat ca arbitru international 
de marș de către comisia de 
marș din I.A.A.F.

• TG. JIU (prin telefon). In 
localitate au avut loc Întrece
rile din cadrul concursului re
publican interjudețean, zona a 
IlI-a cu participarea sportivilor 
din județele Teleorman. Dîm
bovița, Mehedinți, Vîlcea, Olt 
și Gorj. 
nice :

B. 100 
400 m : 
me ; 
Golgiță (G) 
trișor (G) ...
Pascu (D) 6,51 ; disc 
(G) 31,62. F. 100 m : 
Marghescu (M) 12,9 ; lungime : 
Maria Ionescu (VI) 5,15 ; 100 
mg : Vasilica Hie (M) 16,8 ; 
800 m : Maria Ploilă (VI) 

2:23,5.
CLASAMENT : 1. Teleorman 

70 p., 2. Dîmbovița 63 p., 3. 
Gorj 53 p., 4. Mehedinți 48 p., 
5. Vîlcea 42 p., 6. Olt 28 p.

Citeva rezultate teh-

m : Pascu (D) 11,0 ; 
Ene

Crișan
(T) 53,0 ; înăl(i- 
(M) 1,94 ; suliță 

53,58 (1-I.C. : Pe-
57,87) ; lungime ; 

Radulea 
Georgeta

(Manole BALOI, corespondent)

de la Cagliari, 
__ ________ ultimul turneu 
de calificare pentru campionatul 
european de seniori care se va 
disputa în luna septemorie a a- 
cestul an, la Essen. In urma 
desfășurării celor cinci turnee, 
au fost desemnate următoarele 
echipe (primele două clasate in 
fiecare grupă) care vor lua par
te la C.E. : Polonia, ROMANIA 
(grupa de la Katowice), Iugo
slavia, Turcia (Ankara), Ceho
slovacia, Franța (Le Mons), Ita-

întrecerile 
s-a Încheiat șl

ECHIPA DE SENIORI
Pe adresa F. R. Baschet a so

sit o Invitație adresată repre
zentativei de seniori prin care 
se propune teamulul român să 
evolueze în trei turnee (3—5 
august la Catania, 7—9 august 
la Messina, 11—13 august la Pa
lermo), alături de selecționatele 
Italiei, Poloniei șl Bulgariei. în
trecerile ar constitui pentru 
toate cele patru echipe un bun 
prilej de rodaj (1 verificară 
Înaintea „europenelor* din luna 
septembrie.

ÎNTÎLNIREA DE COPII ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

INAUGUREAZĂ BAZINUL DE SĂRITURI „23 AUGUST"
Splendidul bazin 

de la „23 August'* 
gurat cu prilejul întîlnirii in
ternaționale dintre reprezen-

de sărituri 
va fi inau-

ÎN REVENIRE DE FORMĂ
{Vrtaart din pag. ij

mult, foarte mult timp, Dumi
trescu a arătat că este cu ade
vărat posesorul titlului euro
pean al cocoșilor. El i-a pus 
în evidentă dificultate pe Ivan- 
ciu și Popescu folosind (după 
cit timp oare 7) directa de 
stingă care a avut o pondere 
substanțială în cucerirea pri
mului său titlu european.

La pană, Gabriel Pometcu 
a boxat cu Ilie Gheorghe și 
Ion Adam. Pometcu s-a des
curcat bine, s-a mișcat mult 
și a lăsat o frumoasă impre
sie celor prezenți.

Antoniu Vasile a boxat cu 
un „ușor” (Gh. Popa) și un 
„semimijlociu** (D. Moraru). 
Cu ambii a jonglat cum a vrut, 
adueîndu-i uneori și în situa
ție de groggy. Evoluția lui si
gură face din el 
serios la un loc 
de premiere.

Calistrat Cuțov 
dentă creștere a formei și re
zistenței specifice. Adversarii 
săi. I. Paraschiv și V. Prodan, 
au încercat totul pentru a-1 
pune în dificultate, dar cam
pionul european al „semiușori- 
lor” nu a iertat nimic.

Victor Zilberman nu 
cel de altă dată. A 
multe lovituri, atît de 
Filip cît și de la Gh. 
Am avut impresia că 
luat meciurile în serios și acest 
lucru l-a simțit pe propria-i 
piele.

Ion Gyorffi a avut în N. En- 
ciu un adversar redutabil, care 
l-a solicitat din plin. Cu toate 
acestea, Gyârffi a mers foar
te bine si a lovit extrem de 
precis.

Alee Năstac și Horst Stump 
au reeditat finala campionatu
lui național. Metalurgistul, mai 
greu cu 4—5 kilograme, l-a 
solicitat din plin pe campion, 
care a făcut un antrenament 
foarte util.

Ion Alexe a arătat aceeași 
siguranță dintotdeauna. El a 
evoluat constant bine, „Hi in 
fata lui D. Zelinca, cil și în 
cele două reprize cit a boxat 
cu Angliei Iancu,

In concluzie, putem spune 
că reprezentanții noștri pentru 
C.E. de la Madrid se apropie 
de vîrful formei sportive, pe 
care dorim să-1 atingă exact 
în timpul competiției continen
tale și atunci, cu siguranță, 
reîntoarcerea acasă va fi în
soțită de o frumoasă recoltă 
de trofee.
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Bazinul de sărituri „23 August" este gata să primească oaspeți

un candidat 
pe podiumul

este în evi-

a fost 
primit 
la V. 
Bădoi. 
nu a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

I

Oenologli, sîntem siguri, au 
Recașul In evidența lor ca 
pe o localitate din a cărei 
viță de vie - de la Grasă pînă 
la Ottonel — au „cules** vi
nurile cele mal rare. Dar re
numele Recașulul — Inclusiv 
acela reieșit din hărnicia oa
menilor acestei bogate loca
lități bănățene — s-a Instaurat 
și și-a căpătat valoare de ca
rate, de cincizeci de ani În
coace, șl prin acel Atletlc- 
club, al cărui act de naștere 
a fost semnat în mal 1921.

Va fi greu, dacă nu chiar 
imposibil, ca actualul preșe
dinte al asociației sportive 
din Recaș, Victor Daniel, să 
fie convins să renunțe la pre
țiosul său album (o adevăra
tă Istorie), pe care l-aș vedea, 
însă printre exponatele din 
Muzeul sportului românesc. 
Presupun că amintitul album, 
aduntnd între filele Iul acti
vitatea de o jumătate de se
col a unei asociații sportive 
sătești, ar fl de natură nu 
numai să rețină atenția vizi
tatorilor, dar să trezească șl 
Interesul specialiștilor.

Atletic-club Recaș a debu
tat cu o echipă de fotbal 1 
Dar, imediat după constituire 
s-au pus bazele unei mișcări 
atletice. După cîțlva ani, mal 
exact în 1928, atletismul avea 
să se dezvolte atît de mult, 
incit reprezentanți ai Recașu- 
lui s-au numărat printre 
pretendențll la cucerirea de 
medalii la Jocurile Olimpice 
de la Amsterdam. „Pionierul** 
Nicolae Wagner, acum de 60 
de ani. îmi spune :

— Clubul nostru atletic era, 
pentru vremurile de atunci, 
unul dintre cele mal puter
nice din tară. N-am cucerit 
trofee nici la Olimpiada de 
la Amsterdam, nici la balca
niade, nici, mat tlrziu, la O- 
limplada de la Berlin. Dar cit

de emoționant este cind îmi a- 
mlntesc de faptul că noi, cei 
din Recaș, am purtat mesajul 
sportivilor români dincolo de 
granițele țării. Oriunde ne 
aflam In străinătate repre
zentam, desigur. România, 
dar nu ne ascundeam mân
dria de a ne ști din Recaș.

Cind afli că, încă de la 
începuturile existenței sale, 
clubul atletic din Recaș a a- 
dunat In jurul Iul 500 de 
membri nu se poate să-țl ră- 
mînă neobservat faptul că șl 
astăzi — ca o continuare a 
tradiției — aproape ’toți lo-

suitorii comunei sînt membri 
ai asociației sportive. El în
conjoară cu dragoste (este 
chiar o competiție între fa
milii, avînd ca obiectiv lan
sarea cîte unui atlet) pe ti
nerii care, după orgie de 
școală, după aceleade stu
diu acasă. după Orele de 
producție, sînt prezenți pe 
stadion. Numai prin transmi
terea și menținerea pasiunii 
pentru sport a fost posibil ca, 
în 1952, cind au avut loc în
trecerile primei ediții a Cu
pei satelor, cel din Recaș să 
cucerească locul I pe tară. 
De atunci, reprezentanții Re-

cașului au fost prezenți 
toate competițiile de 
de mare amploare, 
întotdeauna acasă 
șl cupe.

—Nu pot afirma

la 
masă 

el revenind 
cu medalii

. . ... că nu
tem fericiți ori de cîte 
sportivii noștri cuceresc 
fee la diferite întreceri, 
vă mărturisesc că sîntem

sîn- 
ori 

tro~ 
Dar 

----------- __ ----- și 
mai fericiți știind că, începînd 
de la copii și pînă la locui
torii maturi ai comunei, mulți 
sînt prezenți zilnic pe sta
dion. Am reușit — și pun 
aceasta șl pe seama educa
ției primite în familie, iar eu 
ca pedagog nu poț să fiu de-

cit mulțumit — să facem din 
sport, din practicarea exerci- 
țlilor fizice, o obișnuință pen
tru tinerii din Recaș. Vă dup 
seama cit de mult înseamnă 
acest lucru ? — mă întreabă 
șl mi se destălnule profesorul 
Martin Bauer, secrelarul co
mitetului comunal U.T.C., el 
însuși un mare animator al 
sportului. ,

Nu trebuie ascuns ''aptul 
că. astăzi, sportivii lin Re
caș (cu excepția eenipel de 
fotbal care activează in cam
pionatul județean), nu-șl mai 
înscriu numele printre câști
gătorii diferitelor competiții

11a, Bulgaria (Cagliari), Spania, 
Israel (Tel Avlv). In afara aces
tor 10 reprezentative, vor mal 
participa selecționatele U.R.S.S., 
deținătoare a titlului, șl K. F. a 
Germaniei, ca țară organizatoare.

Aceste 12 finaliste vor fl îm
părțite In două grupe de cîte 
șase, cu prilejul Conferinței per
manente F.I.B.A. ale 1 
crărl vor fl găzduite 
finlandez Rovaniemi, 
tul lunii Iunie.

cărei lu
de orașul 
la sfiișl-

INVITATĂ ÎN SICILIA
A fost alcătuit programul tur

neului internațional organizat de 
asociația sportivă I.C.H.F. în sala 
Floreasca : vineri 11 iunie, de la 
ora 18 : Banlk Ostrava — Dlna- 

S.K. Lodz ț Sim
la ora 18 : I.C.H.F. — 
S. K. Lodz — Bani Ic 

duminică, de la ora 
K. Lodz — Dinamo, 
- Banlk Ostrava.

mo, I.C.H.F. 
bâtă, de 
Dlnamo, 
Ostrava ;
9,30 : s. 
I.C.H.F.

FINALISTELE CRITERIILOR
NAȚIONALE ALE JUNIORILOR

MICI Șl COPIILOR

tativele de copii ale Româ
niei și R. D. Germane, pro
gramată sîmbătă și duminică. 
Dată fiind valoarea recunos
cută a tinerilor săritori din 
R. D. Germană, considerați 
cei mai buni în Europa, este 
de așteptat o întrecere de 
bun nivel tehnic, care va fi și 
o utilă verificare pentru spor
tivii noștri, aflați la începu
tul unui sezon estival deose
bit de bogat în competiții de 
amploare. La acest concurs, 
cinstea de a reprezenta Ro
mânia revine următorilor să
ritori : Sorana Prelipceanu, 
Francisc Kiss (Oradea), Vasi- 
le Nedelcu, Aurel Crăcănuș, 
Florentina Socol (București), 
Angela Popescu (Sibiu).

Cu acest prilej, componen- 
țli lotului de seniori, printre 
care campionii naționali Me
lania Decuseară și Ion Ganea, 
vor face sărituri demonstra-

★
De curînd s-a înapoiat de 

la Karlsruhe antrenorul Gus
tav Fischer, care a participat

la care sînt prezenți. Dar, 
credem, acest lucru nici nu 
are mare Importanță. Simplul 
fapt că atletismul șl-a păstrat 
cotele de Interes și popularita
te este un omagiu adus acelora 
care, cu 50 de ani In urmă, 
au pus aici bazele sportului. 
Șl tot ca un omagiu trebuie 
interpretat șl faptul că, de 
doi ani, asociația sportivă șl-a 
recăpătat numele ce l-a fost 
dat la naștere : Atletlc-club 
Recaș.

— Este frumos, este o con
tinuare a tradiției, îmi spune 
Victor Daniel. Dar...

Dar ce umDrește pasiunea 
nestinsă a acestui președinte 
(de 16 ani) al Atletic-clubu- 
lui ? Oarecare nepăsare, in
diferență pe care par a o 
manifesta organele locale din 
comună. Stadionul necesită 
reparații, lipsesc din dotare 
un minim de echipament șl 
materiale sportive. Ceea ce 
au putut realiza cu forțe pro
prii. președintele asociației, 
secretarul comitetului U.T.C., 
locuitorii —- au făcut fără 
rețineri, cu sacrificii, chiar. 
De acest lucru să fie siguri 
toți cel în măsură s-o știe. 
Dar Consiliul popular comu
nal, întreprinderile din Re
caș, Consiliul județean Timiș 
pentru educație fizică șl 
sport, Comitetul județean 
U.T.C. (acesta este singurul 
sprijinitor, în momentul de 
față, al asociației semicente
nare) șl chiar Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport ar putea ajuta mai 
mult Recașul. Să-i întrebe 
numai oe secretarul U r.C. 
și pe președintele Atletic-clu- 
bului. șl ei vor spune ce le 
trebuie. Pretențiile lor nu sînt 
de loc marl 1

Ion GAVRILESCU
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la a doua reuniune 
nizației mondiale a 
rilor de sărituri în 
prezentantul țării

a Orga- 
antreno- 
apă. Re- 
noastre, 

membru al Comisiei tehnice, a 
condus una din cele 11 grupe 
de lucru și a prezentat un 
referat despre pregătirea pe 
uscat și folosirea unor apa
rate ajutătoare. Particlpanții 
(antrenori din 18 țări, prin
tre care U.R.S.S., Franța, Spa
nia, S.U.A., Noua Zeelandă, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, R. F. 
a Germaniei) au urmărit ex
punerea cu viu interes și au 
solicitat amănunte despre 
aparatura utilizată de antre
norul român.

Nu de mult s-au încheiat fa
zele eliminatorii ale Criteriilor 
naționale pentru juniorii de ca
tegoria a Il-a (născuțl In 1954 
șl mal mid) șl pentru copil 
(nfiscuțl tn 1956 șl mal mici), 
care au desemnat următoarele 
echipe finaliste : juniori cat. a 
Il-a (turneul final va avea loc 
între 1—5 Iulie, la Botoșani) : 
Sc. sp. Botoșani, Sc. sp. Arad, 
Sc. sp. Constanța, Sc. sp. Pi
tești (se vor adăuga formațiile 
clasate pe primele două locuri 
în campionatul municipiului 
București) ; junioare cat. a Il-a 
.finalele Intre 1—5 Iunie, la Cluj : 
Sc sp. Brașov, Sc. sp. Cluj, 
Sc. sp. Satu Mare, Sc. sp. 
Sibiu (plus douâ din Capitală) ; 
băieți (finalele Intre 8—11 Iulie, 
la Mediaș) : Sc. sp. Bacău, Sc. 
sp. Constanța, Sc. sp. Mediaș, 
Llc. „Ion SlaAcl" Arad (plus 
două din Capitală) ; fete (fi
nalele între 8—11 Iulie, la Ora
dea) : Llc. nr. 2 Tg. Mureș, Sc. 
sp. Galați, Crișul Oradea, Sc. sp. 
Deva, Llc. nr. 35 București, O- 
llmpla București. %

ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI SE PREGĂTESC PENTRU
RALIUL NISIPURILE DE AUR"

De cîteva zile automoblliștii 
noștri fruntași sînt în fierbe
re : au început pregătirile 
pentru participarea la primul 
raliu internațional al sezonu
lui. Echipajele care urmează 
să plece mîine în Bulgaria 
vor fi definitivate în cursul 
zilei de astăzi. între 7 și 10 
iunie ele vor efectua recu
noașterea traseului, iar la 11 
iunie vor fi prezente la star
tul care se va da din cunos
cuta stațiune de pe litoralul 
bulgar al Mării Negre, Nisi
purile de Aur (Zlatni 
satzi). Acest raliu 
este organizat de 
(Automobil-turing 
Bulgariei) și are 
unei întreceri de 
cultate. Traseul ei măsoară 
2.093 km și străbate întreaga 
Bulgarie de la est la vest și 
înapoi. Pe parcurs concu
renții au de efectuat 10 pro
be speciale de viteză, Iar în 
final vor lua parte la o pro
bă de îndemînare și la un 
circuit de viteză care se vor 
disputa la Nisipurile de Aur. 
Raliul este deschis atît ma
șinilor de turism (categorie 
comună grupa 1 și 2) cît și 
mașinilor de grand-turism 
(de serie și speciale).

a sportului automobilistic.

Pias- 
tradițional 

A.T.C.B. 
club al 
renumele 

mare difi-

SE APROPIE 
RALIUL ROMÂNIEI

între 2 și 4 iulie urmează 
să se dispute raliul României 
în cadrul căruia se vor de
cerna titlurile de campioni 
naționali ai acestei discipli-

ne . . ___  ____________
In acest an sînt invitați să 
participe la raliul României 
toți concurenții care au luat 
startul și au terminat unui 
din cele 5 raliuri județene 
disputate pînă acum. Traseul, 
care va măsura circa 2100 
km și va include 10 probe 
speciale de viteză în coastă 
(plus o probă specială care 
se va disputa la București — 
circuit de viteză sau probă 
de îndemînare) este în curs 
de definitivare, la ora acea
sta efectuîndu-se ultimele re
cunoașteri.

ACTORII LA START

La 20 iunie va avea loc 
primul raliu al actorilor. El 
va fi organizat de A.C.R. și 
este rezervat actorilor profe
sioniști. Dacă traseul nu va 
pune probabil prea multe pro
bleme participanților (el are 
ca punct de plecare și sosire 
Bucureștiul și va măsura cir
ca 200 km), proba compli
mentară va fi o încercare ho- 
tărîtoare. Ea se va disputa 
Pe stadionul Dinamo în ca
drul unui program complex 
care va cuprinde printre al
tele : un concurs de eleganță 
(la conducere), un concurs de 

și un meci de fotbal, 
complimentară 

din parcurgerea 
efectuarea unei ga- 

schimbarea unei
care vor implica o 
cronometrare.'

Proba 
consta 
slalom, 
rări și 
operații 
singură

va 
unui

roți,
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reconizaf a fi 
intermediară, 
republican al 

să-și tragă cortina 
ciclu competițional, 
flecții.

Acest campionat, 
amplă întrecere 
„C

un experiment, o etapă 
un „stadiu', campionatul 

juniorilor se pregătește 
peste cel de-al patrulea 
invitînd la profunde re-

!
I
I

reprezentînd cea mai 
______ fotbalistică internă după 

„Cupa României', aliniind la start 192 de 
echipe împărțite în 16 grupe, s-a născut din 
ideea impulsionării activității la nivelul junio
rilor, din ideea scoaterii acestui important 
„capitol" fotbalistic din conul de umbră și 
nepăsare în care fusese lăsat de multe din 
organele județene.

Incercînd un bilanț, trebuie să conchidem — 
cu satisfacție — că într-o oarecare măsură

obiectivele primordiale urmărite au fost atinse, 
campionatul de juniori suscitînd mult mai mult 
interes în actuala formă organizatorică decît 
atunci cînd se afla la indemîna comisiilor ju
dețene, reușind acum să afirme echipe și 
jucători, demonstrînd că fotbalul românesc 
posedă mari resurse (încă neexploatate pe 
deplin...) în acest sector.

în continuarea unui mai vechi articol, găz
duit de această pagină, să procedăm acum 
la un nou „tur de orizont' în perimetrul în
trecerii juniorilor, folosindu-ne de observația 
proprie și de cea a altora, antrenori cu recu
noscute merite în creșterea tinerelor talente, 
avînd la îndemînă — ca principal instrument 
de lucru — foile de arbitraj, făcînd publice, 
cu încuviințarea forurilor de resort, diverse 
rapoarte ale cavalerilor fluierului".

I DIFERENTE DE VALOARE ASTRONOMICE...
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Nu credem că exagerăm a- 
firmîrțd că faptul care îl șo
chează pe cel rătăcit în tre
burile campionatului de ju
niori îl constituie — de la 
prima vedere — INCREDI
BILA diferență valorică din
tre echipe, manifestată pe te
ritoriul fiecărei serii (fără nici 
o excepție !), unde 3—4 echi
pe știu și vor să joace fotbal 
și alte 8—9 sînt mereu în
vinse . și mereu umilite, de
oarece sînt încropite în pri
pă și neechipate, cu jucători 
care lasă la fiecare meci im
presia că se întîlnesc pen
tru prima oară în viata lor.

Să folosim „proba” cifre
lor, încredințînd tiparului 
doar cîteva din scorurile — 
astronomice — ale returului 
de campionat, asigurîndu-vă 
că exemplele de mal jos nu 
reprezintă decît „acutele" U- 
nor duminici în care mai 
mult de jumătate din partide 
se termină la cinci-șase go
luri diferență i seria I : Po
litehnica 
Dorohoi 
Victoria 
Ploiești 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sighișoara 15—0 ; seria X-a : 
C.S.M. Reșița — Șc. sp. Lu
goj 11—0 ; seria a Vl-a : Di
namo București — Petrolul 
Videle 11—0 ; seria V-a : Fa
rul 
Mangalia 
Progresul București — 
Caracal 
șit, un

Fiecare serie a campiona
tului se consumă frîntă în 
două segmente : pe de-o 
parte cele 3—4 derby-uri ale 
unui sezon, aducînd față în 
față echipele cu veleități și- 
jucători, pe de alta, restul 
meciurilor, cenușii și neim
portante, ridicînd o singură 
problemă reală î cea a pro
porțiilor scorului...

Angajînd multe echipe lip
site de valoare — între care

■ iluzii : un junior indiscipli- 
nat și expurgat din teren as
tăzi, recalcitrant șl 
rigorile suspendării 
la 17 ani, e puțin 
că va deveni mîine 
tor corect și loial...

„CU CITĂ

suferind 
încă de 
probabil 
un jucă-

NEPĂSARE"..,
Dacă forul federal depune 
activitate insistentă pentruo

impulsionarea campionatului

Iași — Fulgerul 
15—0 ; seria Vil-a : 
Florești — Petrolul 

0—17 ; seria XV-a : 
C.F.R.

Constanța — Marina 
13—0 ; seria VIII-a: 

F.C.
9—0, și, în sfîr- 
școr care candi

dează. probabil, la recordul 
mondial în materie: C.S.M. 
Reșița — Metalul Topleț 
41—0 (aceasta datorită și al
tor cauze decît celei a dife
renței de valoare !).
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cărora de fapt ar trebui să 
se sprijine regularitatea și 
forța competiției, privesc cel 
mai adesea CU INDIFEREN
ȚA problemele juniorilor.

Să argumentăm :
a) starea terenurilor, pe 

care sînt programate meciu
rile oficiale (I) ale campiona
tului, continuă să rămînă — 
la modul general — nemul
țumitoare, arbitrii notînd nu 
o dată „teren denivelat, care 
va deveni în curînd imprac
ticabil" (Vulturii Lugoj — 
C.F.R. Timișoara) ; „nu-mi 
pot permite aprecieri asupra 
unor jucători, date fiind con
dițiile în care s-a prezentat 
terenul de zgură" (S.U.T. Ga
lați — Metalul Buzău) ; „te
ren tare" (Electroputere — 
Minerul Motru) ; „suprafață 
de joc fără iarbă" (Universi
tatea Craiova — 
Severin).

b) organizarea 
se face la voia
echipele sînt trimise pe alte 
stadioane și la alte ore ; ju
cătorii se echipează în spa-

observația arbitrului Gavril 
Iancu, la partida C.F.R. — 
U.M.T., fiind grăitoare : „nu 
au existat nici un fel de or
ganizatori care să interzică 
intrarea spectatorilor în te
ren".

c) neprezentările continuă 
(Chimia Suceava, Unirea Za
lău. Recolta Salonta etc.), e- 
chipele invocînd cele mai ne
consistente motive cu putin
ță. pene de mașină și intem
perii. neînțelegeri cu O.N.T. 
și I.R.T.A.. ajutîndu-se cu 
rapoarte și memorii, adeve
rințe șl dovezi trimise fede
rației.

Metalul Tr.

partldelor 
întîmplării,

de arbitraj—o necesitate • O propunere • '8 serii (întocmite după criteriul
geografic) in loc de 16!

d) asistența medicală se 
vede în continuare asigurată 
de cadre cu o discutabilă ca
lificare profesională, în une
le cazuri — vezi meciul Vic
toria Călan — Minerul Ani
na — ea lipsind cu desăvîr- 
șire.

încheiem acest capitol cu 
un fragment dintr-o însem
nare a arbitrului loan Nagai 
din Ploiești, la meciul I.R.A. 
Cîmpina — Caraimanul Buș
teni, rînduri la care subscriem 
fără ezitare, socotlndu-le ca
racteristice pentru maniera 
în care multe organisme 
sportive înțeleg să sprijine 
campionatul de juniori: „Me
ciul era programat la ora 
13,00, iar la 13,18 abia se 
puneau plasele și se marca 
terenul... Jucătorii au 
chemați să se echipeze 
marginea terenului... In 
portul de față, vreau să
cu cită nepăsare sînt privite 
de unele echipe jocurile din 
campionatul de juniori, care 
ar trebui să reprezinte de 
fapt pepiniera fotbalului ro
mânesc".

pus, cu incontestabile me
rite și drepturi, un număr 
de așa-ziși „senatori de 
drept". Grație lor și gratie 
antrenorului A. Niculescu, 
am ajuns chiar — recu
noaștem — la o echipă cu 
11 „senatori de drept”, în 
care, rar, cîte un fotoliu a 
fost ocupat de un Dobrin, 
Florian Dumitrescu. Anca 
sau Tătaru.

Socotită un pas înainte, 
formula constantă de e- 
chipă reprezentativă s-a 
transformat în senatorism 
— spune chiar conducerea 
federației.

Convinși de toată lumea 
că sînt cei mai buni, că 
sînt de neînlocuit, o parte 
din „senatorii" echipei re
prezentative nu-și mai dau 
azi silința la antrenamente 
ca altă dată, nu se mai 
pregătesc la fel de bine, 
unii devenind refractari la 
îndrumările tehnicienilor 
etc.

Fără a contesta vina ju
cătorilor, ne permitem să 
apreciem că o reală cotă 
de vină le revine celor 
care incriminează azi fe
nomenul. Angelo Nicules
cu, de pildă, spunea în a- 
mintita conferință de pre
să că „Dumitrache nu mai 
dă de multe luni randa
mentul corespunzător", 
dar nu este, oare, cel pu-

țin la fel de adevărat că 
numărul atacanților che
mați la lot a fost de re
gulă foarte redus, iar la 
Bratislava, de pildă, s-a 
aflat pe banca rezervelor 
un singur înaintaș (Tăta
rul ?

Promovînd politica asi
gurării unul „11“ stabil,' 
cu garanțiile valorii și ale 
omogenității, s-a ajuns —; 
după părerea noastră — la 
limita nedorită a acestei 
concepții, la închiderea 
porților echipei naționale, 
întredeschise numai foarte 
rar, în cazuri cu totul ex
cepționale.

Nu este de mirare, în 
consecință, că unii dintre 
titulari — știindu-și locul 
oricum asigurat în echipa 
reprezentativă — nu răs
pund jazi nivelului aștep
tat, cerințelor de joc, pre
tențiilor tehnicienilor.

Fără a lungi vorba, so
luția credem că se impune 
de la sine: menținînd va
lorile echipei naționale,' 
dar păstrînd acei jucători 
dispuși să se pregătească 
exemplar, lotul trebuie 
să-și deschidă hotărît por
țile în fața tinerilor ambi
țioși care visează '„basto
nul de mareșal" și sînt 
gata să nu precupețească 
nici un efort pentru a se 
impune în prima formație 
a țării;

FINALELE ȘCOLILOR SPORTIVE ALE 
ÎNVĂȚĂMiNTULlil PROFESIONAL Șl TEHNIC

Someșul Beclean (golaveraj 
8—110 !), Metalul Topleț, Me
talul Plopeni sau Marina 
Mangalia, spre exemplu, 
NU-ȘI JUSTIFICA cu nici 
un atribut prezența îritr-o 
întrecere cu rang național — 
campionatul de juniori pro
gramează cel mal adesea par
tide inegale, doar amuzante, 
cu puțin fotbal și puține pre
tenții!, NIVELUL LUI COM
PETIȚIONAL FIIND DE
PARTE DE A SATISFACE 
CERINȚELE soccerului ro
mânesc, decis să-și înmul
țească lzbînzile plecînd de la 
consolidări tocmai în această 
arie a tinerelor talente, a ge
nerației de mîine.

de juniori, acordînd sprijin 
material substanțial și con
tinuu, elaborînd și trasînd 
indicații, efectuînd controale 
și colaborînd la toate nive
lele, atunci FORURILE SPOR
TIVE LOCALE, pe umerii

★
cuviință 
făcute 

de

Credem de 
observațiilor 
campionatului ,____ _____
aliată cu publicarea unor opinii di
verse, venite de la antrenori cunos- 
cuți în perimetrul fotbalului româ- 
nesc-junior, cărora le-am adresat ur
mătoarele trei întrebări :

tele porților (Minerul Moldo
va Nouă — C.F.R. Timișoa
ra) ; meciurile sînt întrerupte 
de prezența în teren a pu
blicului (Victoria Roman — 
Minerul Comănești, C.F.R. 
Arad — U. M. Timișoara etc).

★
că expunerea 

_ pe marginea 
juniori trebuie

fost 
în 

ra- 
arăt

★

„JOCUL" CONTESTAȚIILOR CONTINUA
Scriam nu de mult că un 

defect functional al campio
natului de juniori — după o- 
pinia noastră „școală” me
nită să călească, să maturl- 
rlzeze și să propulseze auten
tice valori timpurii — îl 
constituie transformarea a- 
cestei competiții intr-un scop 
în sine. înrobit obsesiei punc
telor, căutate prin orice mij
loace, abdicînd — nu o dată, 
procedural — de la cele mai 
elementare prevederi regula
mentare. Deși recunoaștem că 
— prin comparație cu ace
eași perioadă a turului cam
pionatului — actualul sezon 
cunoaște mal puține contes
tații și mai puține memorii, 
această raportare (luată de 
unii drept „armă” de susți
nere) ni se pare totuși nefi
rească într-o Întrecere 
aceea a 
competiție 
a elanului.

E drept,
contestațiile nu mai 
Ele... pică, aproape fiecare e- 
tapă cunoscînd 5—6 (!) con
testații, marea majoritate ne
fondate sau netaxate, respin
se cu ușurință de forul de 
resort al federației. Caracte
ristic pentru acest sezon este 
fenomenul de dublă contes
tare (C.F.R. Timisoara — Mi
nerul 
Mare 
A.S.M.

juniorilor, 
a vîrstei

în acest

ca 
într-o 

pure șl

retur, 
curg.

Anina, Minerul B.
— Crișul Oradea, 
Tecuci — Metalul

Buzău etc.), fiecare echipă 
luînd maxime măsuri de pre
cauție pentru a-șl asigura 
victoria la „masa 
tendințe adesea ridicole la o 
cît de firavă verificare a ar
gumentelor.

Adăugind acestei „mode" 
faptul că marea majoritate a 
contestațiilor sînt introduse 
de formațiile din zona fără 
șansă a clasamentului 
xemplul cel mat semnificativ 
îl constituie Penicilina Iași, 
nu de mult o ..clientă” pen
tru falsuri în legitimațiile ju
cătorilor, echipă care contes
tă (fără motivație...) meciul 
cu Textila Botoșani, pierdut 
cu 0—8 ! — trebuie să con
chidem, cu părere de rău, că 
mentalitatea multora dintre 
conducătorii și antrenorii 
formațiilor de juniori ale 
campionatului este mutilată, 
abandonată satisfacției ime
diate 
Preț, 
ment 
tanță 
de instruire și acumulare 
timp.

Mai devreme sau mai 
ziu, deformarea aceasta 
concepție se încetățenește 
tinerii fotbaliști crescuți în- 
tr-un climat de fals și nespor- 
tivitate, iar reprimarea ei 
devine — pe măsura scurge
rii timpului — o operație 
mult mai grea.

1. CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ACTUALA 
FORMA DE ORGANIZARE A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE JUNIORI?

2. CARE VI SE PARE NIVELUL LUI COM- 
PETIȚIONAL ?

3. CREDEȚI CA SISTEMUL DE ARBITRAJ 
(STIPULTND DELEGAREA DE ARBITRI LO
CALI) ESTE REALIST?

verde”,

e-

a cîștigului cu orice 
ideea plasării în clasa- 
primînd — de la dis- 
— față de necesitățile 

în

tîr- 
de 

- la

„LOVIREA ADVERSARULUI FARA BALON"

Cu amabilitate, 
noastre :

au răspuns solicitării

TOMESCU

I

Parcurgem foile de arbi
traj și ne minunăm cîte eli
minări se pot dicta într-o 
etapă a campionatului de 
juniori (record — 19 în etapa 
a IlI-a), rămînem uluiți aflînd 
că există meciuri în care ju
cătorii trimiși la cabine, spre 
..calmare”, sînt în număr de 
doi, trei și chiar patru I

Să cităm : „Am fost nevoit 
să dictez 3 eliminări și 3 a- 
vertismcnte. Intrucît elevii 
din echipa Victoria se aflau 
în vacantă, au fost utilizați 
jucători PE FALS (subl. n.), 
tineri necorespunzători nlcî 
ca valoare fotbalistică, nici 
ca educație... La oprirea legi
timațiilor celor eliminați, am 
observat că jucătorii cu pri
cina erau alții decît cel din 
fotografiile respective !" (ar
bitru Ioan MORARU, raport 
suplimentar la meciul Vic
toria Florești — Petrolul Plo
iești).

Iată cîteva continuări: la 
partida MEVA Tr. Severin — 
Universitatea Craiova (1—4), 
3 jucători sînt eliminați : Gh. 
Bordei (Progresul Brăila) 
stabilește recordul de durita
te, fiind trimis la vestiar — 
pentru clasica „lovire a ad
versarului fără balon”, mo
tivul cel mal frecvent al ell-

minărilor •— după numai 10 
minute (I ?) de la începerea 
meciului ; doi jucători sînt 
eliminați pentru „bătaie reci
procă" în întîlnirea dintre 
Nicolina Iași — Minerul Gura 
Humorului (7—0); arbitrul 
Vasile Popa se vede obligat 
să-1 scoată în afara gazonu
lui pe Pleșu (Rulmentul) și 
Toma (Șoimii), la jocul Rul
mentul Bîrlad — Șoimii Bu
zău pentru faulturi repetate; 
în sfîrșit, partida Chimia Tr. 
Măgurele — Progresul Cora
bia (1—2), din 28 martie, se 
încheie cu un scandal în toa
tă regula, după care 4 jucă
tori (Ciangîru și Belu de la 
Chimia, Draghia și Cișmaru 
de la Progresul) sînt invitați 
să-și susțină „cauza" în fața 
comisiei de disciplină.

Exemplele de mal sus — 
venite primele sub condei — 
confirmă faptul că șl la ora 
prezentă campionatul nostru 
de juniori este prea adesea 
traversat de nervozitate 
brutalități, jucătorii — 
niile martorilor oculari 
ferme — cunoscînd mai 
țin fotbal șl mal mult... 
gilat, fiind nu o dată mai in
teresați de picioarele adver
sarilor decît de minge.

Să nu ne înconjurăm de

Și 
opi- 
sînt 
pu- 
pu-

TRAIAN
(Școala sportivă nr. 2)

1. Din punct de vedere valoric șl competițio
nal, campionatul actual nu-șl atinge scopul, 
datorită numărului mare de echipe, din care 
multe sînt nepregătite, contlnd doar simbolic. 
Opinez pentru 3—4 serii care să adune 
mele echipe ale campionatului în curs, 
care serie avlnd minimum 14 echipe.

2. Scăzut.
3. Dimpotrivă, este fundamental greșit, 

nlorll trebuie să învețe 
arbitrii locali le dau 
părtinire I

pri- 
fle-

Ju- 
încâ regulamentul. Iar 
adevărate lecții de...

*

ARDELEANUCONSTANTIN
(antrenor federal)

1. înainte, întrecerile juniorilor erau lăsate
— în exduslvitate — la latitudinea organelor 
județene, Iar treburile n-au mers prea bine. 
Actuala formă organizatorica este, cred eu, 
o etapă necesară, un experiment căutînd un 
compromis între masa de Jucători șl perfor
manță. Evident, cea mal bună soluție ar fi o 
divizie națională, dar asta înseamnă renunța
rea la masă, la posibilitatea — numeric su
perioară — a promovării. înființarea Comi
siei centrale șl aducerea fotbalului junior sub 
o singură tutelă ml se par cîștiguri Impor
tante.

2. Nemulțumltor, 
anul trecut. 
cat...

3. Nu, nu
fiind uneori 
nivel local. ________  ______ _  __ ____
central al arbitrilor n-au dus la nld un re
zultat precis. partenerul de 
argumentul numărului redus 
șl necesitatea trimiterii lor 
vizionare.

dar In creștere față de 
Orice experiment trebuie veri.fi-

este cel mal Indicat, rezultatele 
viciate de delegările efectuate la 
Tratativele noastre cu Colegiul

discuție aduclnd 
de arbitri buni 

la meciurile dl-

NICOLAE OPRIȘ 
(Universitatea Craiova)

1. Campionatul se desfășoară defectuos, cu 
Jocuri slabe, falsuri șl arbitri pătimași. Am 
jucat la Tg. Jiu, cu Victoria, șl băieții ml-au 
spus după med că înșiși adversarii recu
noșteau că slnt depășiți de vîrstă : ,.Ce vreți, 
trebuie să facem șl o echipă de juniori, alt
fel ne elimină din campionat..." Unde-1 reme
diul 1 Cred că în reducerea numărului de e- 
chlpe, la 2—3 serii a 16, repartizate după criterii geografice.

2. Cînd trei sferturi din echipe sînt „de 
umplutură", răspunsul e foarte simplu.

3. Sistemul de arbitraj trebuie modificat 
de urgență, dacă vrem cu adevărat să-1 în
vățăm pe copil fotbal. La Turnu Severin, 
contra Metalului, ca să ctștlgăm cu 1—0 a 
trebuit să marcăm 5 goluri I Arbitrul ie 
spunea băieților : „Măi, ăștia din Craiova, aid 
n-a cîștigat nimeni I".

LEON LAZAR
(Metalul București—campioana țării)

1. Sincer să fiu, am o părere proastă. Mul
te serii, puține meciuri... Personal, as Încli
na spre o selecționare, alcătuind 5—6 serii cu 
16 echipe. Nu însă mal puțin de 16. pentru 
că întrecerea Juniorilor trebuie să fie conti
nuă. fără pauze. La ora asta, orice echipă 
are de Jucat maximum trei meciuri dificile 
pe sezon, Iar pregătirea se efectuează tn con
secință 1 Cine pierde ? Fotbalul...

2. Bun — pentru cele 2—3 meciuri amintite. 
Foarte slab pentru restul, care reprezintă ma
rea majoritate.

3. Cred că se acordă prea multă importantă
acestei probleme. Dacă o echipă Joacă bine, 
e greu de crezut că ----- *
zuliarul. arbitrul va inversa re-

1
PETRE COMANIȚA
(Farul Constanța)

1. La ora actuală, campionatul de
cunoaște, în fiecare serie, un mare 
llbru valoric, care determină lipsa ______
stimulent de întrecere. în seria Farului, mul
te Jocuri cu Marina, cu Vulturii Tulcea, cu 
Celuloza, sînt mal slabe decît un antrena
ment obișnuit. Competiția nu stimulează tn 
nld un fel, de aceea sînt sigur că ar fi ne
cesară reducerea numărului de participant!, la 
60—70. cuprinzând Centrele de Juniori șl e- 
chlpele diviziilor A și B, împărțite tn 4—5 se
rii geografice.

2. Am răspuns : In general, meciurile sînt 
de nivel slab

3. Sistemul de arbitraj de astăzi distruge jo
cul tn sine, arbitrii locali fiind părtinitori din 
cale-afară ! In mod hotărît, sistemul trebuie 
schimbat, trebuie dirijați spre acest campio
nat și arbitri binecunoscuți. căci la vîrsta ju
nioratului arbitrul capătă funcțiile unul ade
vărat educator 1 Nu de mult, la Brăila, un 
meci al nostru a fost condus de Constantin 
Petrea. șl explicațiile, în teren, ale arbitrului 
au fost o adevărată lecție de fotbal, de mare 
ajutor pentru orice antrenor.

juniori 
dezechl- 
orl cărui

BRAȘOV, 3 (prin tele
fon). Stadionul Municipal 
din Brașov găzduiește în 
aceste zile finalele primei 
ediții a campionatului re
publican al școlilor spor
tive aparținînd învățămîn- 
tului profesional și tehnic. 
Cele 8 finaliste își dispu
tă cu ardoare întîietatea, 
oferind partide adeseori 
spectaculoase în care s-au 
remarcat o serie de tineri 
— mulți dintre ei în ul
timul an de juniorat — 
ce urmează a promova în 
formații de seniori. Ne-au 
plăcut, pînă acum, com
portarea tinerilor de la 
școlile sportive din Bucu
rești, Sibiu. Iași și 
șov, care, de altfel, 
contat Ia stabilirea 
hiei în cele 2 serii 
disputei.

Vineri se va cunoaște

Bra- 
au și 
ierar- 

ale

cîștigătoarea întreceri!.’ 
Iată rezultate înregistrate: 

Seria I: Energia Bucu
rești — Gloria Arad 4—0 
(1—0) ; Brașovia Brașov
— Olimpia Craiova 2—0 
(2—0) ț Gloria — Olimpia 
1—0 (0—0) ț Brașovia — 
Energia 2—2 (0—1) ț Ener
gia — Olimpia 1—1 (1—1); 
Brașovia — Gloria 
(2—1). Clasament i Brașe- 
via 5 p, Energia 4 p.

Seria a II-a: Șoimii Si
biu — Gloria Galâți 4—0 
(2—0); Viitorul Timișoa
ra — Unirea Iași 0—0 ț 
Șoimii — Viitorul 3—0 
(2—0) ț Unirea — Gloria 
6—1 (1—0); Șoimii — U- 
nirea 1—1 (0—0); Viitorul
— Gloria 4—1 (0—1). Cla
sament i Șoimii 5 p, Uni
rea 4.

7—1

C. GRUIA 
coresp.

la
Progresul — Politehnica lași

Beldeanu, Pal și Moldoveanu sancționați cu „mustrare"
In ședința sa de aseară. 

Comisia centrală de compe
tiții Si disciplină a luat în 
discuție incidentele petrecute 
la meciul Progresul — Poli
tehnica Iași, unde Beldeanu 
(Progresul) a fost avertizat 
pentru lovirea adversarului, 
iar Pal și Moldoveanu (Poli
tehnica Iași )au fost elimi
nați din joc. ca urmare a 
unor acte de indisciplină.

în condiții obișnuite, ju
cătorii respectivi ar fi fost 
sancționați drastic. Ținînd 
seama, însă, că aceste aba
teri au fost favorizate și de 
climatul ce s-a creat în te
ren pfin gravele greșeli de 
arbitraj. Comisia a hotărît 
să-i sancționeze pe cei trei 
jucători cu „mustrare”. Este 
de la sine înțeles, însă, că 
orice nouă abatere se va 
solda cu etape grele de sus
pendare.

Tot aseară. Colegiul cen
tral al arbitrilor a analizat 
arbitrajul lui Ștefan Birăescu

la meciul Progresul — Poli
tehnica Iași. In cursul zilei 
de astăzi se vor stabili mă
surile ce vor fi luate în 
acest caz.

CîȘTIGUm 
ATRIBUITE

F.C. ARGEȘ - 
MUNCHEN 1880 6-1 (4-0)

PITEȘTI, 3 (prin telefon), 
în ultimul meci din cadrul 
turneului pe care l-a în
treprins în tara noastră, e- 
chipa Miinchen 1880 (R. F. a 
Germaniei) a întîlnit pe di
vizionara A — F. C. Argeș. 
Piteștenii au cîștigat cu sco
rul de 6—1 (4—0), prin go
lurile marcate de Frățilă 2. 
Dobrin 2. Roșu, Jercan, res
pectiv Nestlera. A arbitrat 
bine W. Forister (R.F.G.). 
I. FEȚEANU — coresp.

*

Așadar, după doi ani de experiment, actuala formă de 
organizare a campionatului național al juniorilor se dove
dește — în cea mai întinsă arie a existenței sale — neco

respunzătoare, mai mult de jumătate din echipele chemate la 
startul întrecerii infirmînd încrederea ce li s-a acordat prin con
vocarea într-o competiție de interes republican.

Evident, F.R.F. — și îndeobște inimosul colectiv tînăr care se 
ocupă direct de treburile juniorilor — nu vrea să renunțe, cu 
ușurință, la prezentul sistem, înnobilat de pasiunea cîtorva antre
nori, dar sărăcit — în conținut — de NIVELUL SLAB al marii 
majorități a jocurilor, de neregulile ce-l caracterizează în bună 
măsură.

Avînd de partea noastră asentimentul UNANIM al specialiști
lor solicitați (în număr mult mai mare decît cei alăturați), cre
dem că putem cere ca F.R.F. să procedeze la o profundă ana
liză a campionatului de juniori, discutînd opinia antrenorilor 
care solicită REDUCEREA NUMĂRULUI DE ECHIPE.

Fără îndoială, în susținerea actualei forme organizatorice ni 
se va aduce argumentul masei mari a jucătorilor angajați astăzi 
în competiție, posibilitatea superioară a promovării, necesitatea 
prezentei etape de tranzit, stadiu de compromis între masă și 
performanță...

Teoretic, subscriem unor asemenea susțineri, dar PRACTICA 
actualului campionat de juniori demonstrează — fără putintă 
de tăgadă — că soarta promovării din sfera campionatului 
rămîne foarte vitregă, posibilitățile ei fiind minime. Exceptînd 
„centrele" și echipele cu renume — nu altele decît acele 3—4 
care animă fiecare serie — celelalte formații n-au oferit în 
acești doi ani NICI UN JUCĂTOR cunoscut.

Dincolo de orice speculație, adevărul este acesta : doar 40—50 
de echipe de juniori sînt înconjurate de atenție și se bucură

★ ★
de condițiile impuse de o întrecere națională, restul făcînd sim
pla figurație, achitindu-se — cu puțină conștiinciozitate — de 
îndeplinirea normelor impuse de federație.

A.c‘“a!a s*are fapt — care presupune doar 11 meciuri de 
echipa intr-un sezon, iar din acestea trei sferturi de coniple- 
zența, mai puțin disputate decît un antrenament „de casă" — 
nu se poate prelungi la infinit, ea neaducînd foloase mișcării 
sportive, invitînd, în schimb, la cheltuieli materiale și spirituale 
inutile. \

In concluzie, ne vedem nevoiți să constatăm că actuala formă 
de organizare a campionatului de juniori tinde să devină un 
experiment de dragul... experimentului, competiția socilitînd ime
diate restructurări fundamentale.

Tn această idee, punînd în balanță faptul că fondurile nece
sare deplasării echipelor de juniori sînt în general firave, con
siderăm că viitoarea formă de organizare va trebui să țină 
seama — înainte de toate — de criteriul geografic al reparti
zării participanților, două din seriile campionatului 1970—71 
putînd fi restrînse, fără dificultate, la una singură, coroborînd 
rațiunea teritorială cu cea valorică, dictată de poziția ocupată 
în clasamentul final al ediției abia încheiată.

Supunem forului federal sugestia deSupunem Forului federal sugestia de a proceda la întocmirea 
numai a 8 grupe (din cele 16 existente), alcătuite din primele 
șase clasate în competiția acestui an, configurația grupelor fiind 
determinată de imperative teritoriale, atit pentru reducerea even
tualelor cheltuieli de deplasare, cît și pentru a nu priva juniorii 
— în marea lor majoritate, elevi — de un început sau un sfîrșit 
de săptâmînă destinate activităților școlărești.

Ovidiu IOANIȚOAIA

PE STADION
Spectatorii prezenți la 

meciurile de fotbal din 
țară și din Capitală, au 
putut urmări — în nenu
mărate rînduri — atribui
rea unor cîștiguri în au
toturisme și bani.

$1 de astădată — _ mai 
precis duminică 6 iunie 
a.c. — spectatorii prezenți 
pe stadionul Republicii 
vor asista la atribuirea 
unor cîștiguri obținute de 
iucători la sistemele pre
ferate : LOTO PRONO- 
EXPRES, LOZ ÎN PLIC 
sau PRONOSPORT.

Plata acestor cîștiguri 
care se va efectua în pau
za meciului de fotbal 
Steaua — F. C. Argeș, va 
putea fi urmărită și de că
tre telespectatori. întrucît 
partida va fi transmisă 
pe micul ecran.

• Două zile v-au mai 
rămas la dispoziție pentru 
depunerea buletinelor la 
concursul Pronosport nr. 
23 de duminică 8 iunie 
1971. Publicăm în conti
nuare acest program : I : 
Steaua — F. C. Argeș; II: 
Farul — Politehnica Iași ; 
III : Petrolul — C.F.R.
Cluj ; IV 1 Jiul — Dinamo 
București; V: Universi
tatea Cluj — Universita
tea Craiova ; VI: U. T. 
Arad — Sport Club Ba
cău ; VII C.F.R. Timișoa
ra — Progresul; VIII: 
Progresul Brăila — A.S.A.' 
Tg. Mureș ; IX : Flacăra 
Moreni — Metrom Brașov; 
X; Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul Piatra Neamț; 
XI : Minerul Anina — Po
litehnica Timișoara ; XII: 
U. M. Timișoara — C.S.M.' 
Reșița ; XIII i Minerul 
Baia Mare — Crișul Ora
dea.

Vă recomandăm ca îna
inte de a vă fixa prono
sticurile să consultați 
„Programul Loto — Pro
nosport", care cuprinde a- 
mănunte asupra echipelor 
incluse în programul de 
concurs.

Rubrică redactată de 
Loto-Pronosport,



LA POPICE
mai bine, să se claseze

IN C.C.E.

Miirier; pe arena Constructorul

PETROLUL PLOIEȘTI DEBUTEAZĂ
A

TER OVANESIAN ÎNVINGĂTOR LA TORINO
<WF-

TELEX

• Patru dintre tinerele noa
stre floretiste (Viorica Draga, 
Magdalena Bartoș, Maria La
zar și Aurora Crișu) au par
ticipat la un turneu de flo
retă pe echipe, desfășurat la 
Regensburg (R. F. a Germa
niei). Ele au întîlnit selec
ționatele locale de senioare 
și tineret și le-au învins cu 
9—6 și, respectiv, 12—4.

• La Cluj s-a disputat me
ciul de scrimă dintre selec
ționatele orașelor Cluj și 
Poznan, victoria revenind 
scrimerilor clujeni cu scorul 
de 3—1. Iată rezultatele. Flo
retă băieți : Cluj — Poznan 
6—10 (Nemeș, Bejenaru și 
Vinereanu — cîte 2 v; No
wak și Swoboda — cîte 3 v ; 
Swiziak și Zatkowiski — cîte 
2 v). Floretă fete: Cluj — 
Poznan 13—3 (Haukler și 
Brișcan — cîte .4 v, Kapdebo
— 3 v, Orban — 2 v ; Gra- 
linska, Lechna și Moszinșki). 
Sabie : Cluj — Poznan 10—6. 
(Pop, Z. Rohoni șl Busch — 
cîte 3 v, Csillag ; Koruwinski
— 3 v, M. Lusak, W. Lusak și 
Koserinski). Spadă: Cluj — 
Poznan 8—7 (Szabo 3 v, Sin
ko, Orban — cite 2 v și Pre- 
zemski ; resp. Turmaniak 3 
v, Kazmierczab — 2 v, Wies- 
bil și Lasoda).

s-a

r HISE

Pe cunoscuta pistă nautică de laGrilnau, din apropierea capitalei R. D. Germane, 
disputat, zilele trecute, prima regată de caiac-canoe a acestui sezon. A fost o pasionantă 
întrecere între mânuitorii de padele și pagae din R. D, Germană care au în fața lor un 
sezon foarte bogat în competiții, printre acestea figurină și campionatele mondiale ce se vor 
desfășura în luna august la Belgrad.

Pentru început s-a disputat o regată pe distanțe mari avînd ca protagoniști pe caiaciștii 
care au concurat pe 10 
km: Klaus-Vwe Will, Joa
chim Mattern, Alexander Slat- 
nev ș.a.

întrecerile au reunit aproa
pe 250 concurenți seniori și 
juniori.

ÎNVINGE PE SMITH
(Urmare din pag, 1)

mult 
Face

Formația masculină de po
pice Petrolul Ploiești, cam
pioana țârii pe 1969—1970, ia 
startul mîine în noua ediție 
a „Cupei campionilor euro
peni". în această primă eta
pă a turului I a C.C.E., petro
liștii vor înfrunta două echi
pe puternice, campioanele 
Ungariei — Ferencvaros Bu
dapesta, și Iugoslaviei — Tri- 
glav Kranj.

Petrolul Ploiești s-a pregă
tit intens pentru această im
portantă reuniune Internațio
nală. Jucătorii acestei echipe, 
printre cei mai buni din țară, 
cu toate că nu joacă pe are
na lor proprie — partida se 
va disputa în Capitală pe 
baza Constructorul — sînt 
ferm hotărîți să se compor-

te cît
pe primul loc în această eta
pă. Cunoscînd potențialul 
formației și valoarea unor 
vechi jucători din acest oraș, 
cum sînt C. Vînătoru, D. Du
mitru, T. Nițulescu și V. 
Ivan, credem că vor reuși.

în ediția trecută a C.C.E., 
evoluînd tot în . compania 
campioanelor Iugoslaviei și 
Ungariei, Petrolul nu s-a 
calificat pentru turul II al 
competiției, trofeul fiind cu
cerit de Motor Dresda (R. D. 
Germană).

întrecerile de mîine se vor 
desfășura pe cele patru piste 
ale arenei Constructorul din 
București, începînd de la ora 
12, cu clasica probă de 200 
lovituri mixte.

La C. E. de box de la Madrid* 
vor reprezenta culorile URSS ur
mătorii pugiliștl (în ordinea celor 
11 categorii) : Valeri. Strelnikov, 
Viktor Zaporojeț. Aleksandr Mel
nikov, Valeri Sokolov (campion 
olimpic), Nikolai Hromov, Suren 
Kazarian, AbdrașidtAbdrahmanov* 
Valeri Tregubov (campion euro
pean), Iuzas Iuoțlavlcius, Vladi
mir Metelev, Vladimir Cernîșev.

■
Federația irlandeză de box a a* 
nuntat că la campionatele euro
pene de la Madrid (11—19 Iunie) 
va deplasa o echipă alcătuită din 
6 pugiliștl s McLaughlin (muscă), 
Dowling (cocoș), McCarthy 
(pană), Nash (ușoară), Hendrlcke 
(semlmljlode) șl Deherty (mij- 
lode mică).

In cadrul unul concurs atletla 
desfășurat la Naldk (URSS), Bo-’ 
Us Ivanov a stabilit un nou ra
cord unional Ia decatlon cu 8 237 
puncte. Iată rezultatele pa probe: 
100 m t 10,0; lungime: 7,34 m 5 
greutate t 15,02 m; înălțime : 2.01 
m ; 400 mc 50,2; 110 mg s 14,1; 
disc: 43,62 m; prăjină: 4,30 ml 
suliță C 75,30 m Si 1500 m 0 4:50J 
Pe locul secund s-a clasat Niko
lai Avilov cu 8 090 p.

TORINO. — Cunoscutul re
cordman sovietic Igor Ter O- 
vanesian a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu 7,92 
m. Italianul Franco Arese a 
terminat învingător în cursa 
de 1.500 m cu 3:44,1, iar 
sprinterul sovietic Borzov a 
fost cronometrat în proba de 
100 m plat în 10,4.

Alte rezultate : 800 m i Del 
Bueno (Italia) — 1:50,9 ; 5000 
m: Cindolo (Italia) — 13:54,0;

înălțime: Budalov (U.R.S.S.) 
— 2,12 m ; disc: Simeon (Ita
lia) — 59,86 m 5 ștafeta 4X100 
m : U.R.S.S. — 40,2.

ERFURT. — Sprintera In- 
gelore Lohse a stabilit un 
nou record al R. D. Germa
ne în proba de 400 m cu 52,7 
în proba similară masculină, 
victoria a revenit lui Klaus 
Hauke, cu 46,5, iar în cursa 
de 800 m masculin, a învins 
Manfred Fromm cu 1:48,8.

Cea de-a treia ediție a marato
nului nautic de la Guayamas (în 
Pacific) a fost cîștigată de înotă
torul mexican Guillermo Echevar
ria (campion olimpic în proba 
de 1 500 m), care a acoperit 42 
km în 10 h 46:00. Pe locul secund 
s-a clasat Abdel Gamal Abou 
(Republica Arabă Unită) — la 23 
sec.

Selecționata masculină de bas
chet a R.S.S. Ucrainene, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a jucat 
la Praga cu formația locală Spar
ta, pe care a învlns-o cu 81—67 
(40—33).

■

BULGARIA Șl ITALIA CALIFICATE
ÎN C. E. DE BASCHET MASCULIN

ROMA, 3 (Agerprts). —
La Cagliari a luat sfîrșit tur
neul de calificare pentru

la fileu și pregătește 
mai bine atacurile, 
break la al 7-lea ghem dar 
Smith egalează Ia următorul: 
4—3, 4—4. Servește Smith
acum. Năstase se concentrea
ză la maximum. Luptă. Este 
condus tot cu 40—30 dar
inițiază un schimb de mingi 
uluitor și trimite din fundul 
terenului un cros care nu 
se mai poate para. Egalitate, 
apoi avantaj pentru primitor 
— break I Servește Năstase 1 
15—0, 30—0... Din nou, Năs
tase luptă splendid. Egalita
te... Avantaj-serviciu... Meci!

O partidă bună a lui Ilie 
Năstase, aplaudată de spec
tatorii de pe terenul central. 
A fost, de altfel, prima oca
zie pentru tenismanul român 
de a-și demonstra și calită
țile de combativitate în fața 
unui jucător de talia excam- 
pionului Statelor Unite. Pen
tru amatorii 
menționăm că 
al întîlnirilor 
și Smith este 
pentru român.

Kodes, campionul ediției 
trecute, a trebuit să depună 
un efort mult mai mare pen
tru a trece de tînărul fran
cez Patrick Proisy (21 ani), 
incontestabil revelația acestui

de statistici 
scorul general 
dintre Năstase 
acum de 4—1

turneu. Proisy se prezenta la 
partida din sferturi de fina
lă fără să fi pierdut pînă a- 
tunci nici un set I A fost o 
luptă frumoasă în care fran
cezul — stimulat de încu
rajările publicului — a jucat 
de la egal la egal cu marele 
său adversar. Forța tehnică 
și tenacitatea lui Kodes și-au 
spus, însă, pînă la urmă cu- 
vîntul. 
ciei a 
ritată.

în
s-au disputat semifinalele de 
dublu bărbați. După întoar
ceri de scor dramatice a- 
mericanii Ashe și Riessen 
s-au calificat în fața cuplului 
McMillan (R.S.A.) — Fairlie 
(Noua Zeelandă). Pentru drep
tul de a accede 
luptă perechile
man (S.U.A.) și Carmichael- 
Ruffels (Australia).

O victorie franceză 
mifinalele de dublu

Campionul Cehoslova- 
obținut o victorie me-

aceeași după-amiază

6—1, 6—3, 3—6, 6—4; Kodes 
(Cehoslovacia) — Proisy (Fran
ța) 6—4, 8—6, 1—6, 6—1 ;
Dublu bărbați (semifinale): 
Ashe, Riessen (S.U.A.) — Mc
Millan (R.S.A.), Fairlie (Noua 
Zeelandă) 6—3, 
3—6, 8—6; Dublu 
mifinale): Durr, 
(Franța)—Bowrey, 
tralia) 6—4, 6—2;
(sferturi de finală): Morozo
va, Metreveli (U.R.S.S.) — 
Hunt, Crealy (Australia) 6—3, 
6—4.

r
I

la finală
Smith-Gor-

în se- 
femei.

I
I

Franțoise Durr și Gail Chan- I 
freau le-au eliminat pe cele I

Helen I 
le vor •

două Lesley, Bowrey și Hunt
Alte australience, 1 
Gourlay și Kery Harris le vor 
fi adversare în finală.

REZULTATELE ZILEI:
Simplu bărbați (sferturi desimplu oaroați țsierturi ae • 
finală): Ilie Năstase (Romă- I 
nia) — Stan Smith (S.U.A.) ■

Corespondență specială din Paris

ELITA CĂLĂREȚILOR
Concursul internațional o- 

ficial organizat de Societatea 
hipică franceză a reunit, după 
o perioadă de verificări sepa
rate, toată elita obstacoliști- 
lor din lume. Campionul 
mondial David Broome, în
vingătorii olimpici Hans 
Winkler și Willy Steînkraus, 
campioana amazoanelor, Ja- 
nou Lefebvre, și alte nume 
de rezonanță în arena hipică 
au alcătuit cele șapte echipe 
prezente Ia Fontainebleau — 
Anglia, Belgia, Elveția, Fran
ța, Italia,. R.F.G., S.U.A. — 
Brazilia fiind reprezentată 
doar de solitarul Nelson Pes
soa. Singura absență de mar
că : echipa Canadei, campioa
nă olimpică în Mexic.

în cele patru zile de între
ceri s-au disputat 6 probe 
individuale de dificultate 
p ' !cîndă și clasica „Cupă a 
Națiunilor", pe echipe. Reve
lația concursului a fost căiă- 

■ rețul francez Marcel Rozier 
— în mare progres — care 
și-a condus calul „Quo Va-

dis“ spre victorie în 
probe.

O impresie deosebită a 
sat și englezoaica Ann Mooi 
care, concurînd pe calul „£ 
prii Love", a < 
tîi, un 
II, iar 
cîștigat 
în care 
cal, în

Ceilalți cîștigători — Nel
son Pessoa (Brazilia), Alwin 
Schokemohle (R.F.G.) și 
Hans Winkler (R.F.G.) —
s-au remarcat prin siguranța 
cu care au „pilotat" caii pe 
care-i pregătesc pentru J. O. 
din 1972. Desfășurată în două 
manșe, întrecerea pe echipe 
s-a încheiat cu victoria for
mației R.F.G. — 5 p, urmată 
de Italia — 13 p și Anglia — 
16 p.

Următorul concurs cu ca
racter preollmpic va avea 
loc la Aachen (R.F.G.), unde 
se anticipează un record de 
participare.

Felix ȚOPESCU

obținut, mai în- I 
foarte meritoriu loc I 
în ziua următoare a 
proba de obstacole, 
a concurat pe același 
timpul de 56,6, ,

CLAY REINTRA LA 26 IULIE
6—3, 2—6, 
femei (se- 
Chanfreau 
Hunt (Aus- 
Dublu mixt

Ecouri după finala

C. C. E.

NEW YORK, 3 (Agerpres). 
— După înfrîngerea suferită 
în fața lui Joe Frazier, fostul 
campion mondial de box la 
categoria grea, Cassius Clay, 
își va face reintrarea la 26 
iulie. El îl va întîlni pe rin
gul astrodomului din Hous
ton, pe Jimmy Ellis, unul din 
sparring-partenerii lui și fost

cu 3 ani Incampion al lumii 
urmă.

• Deținătorul 
mondiale la categoria mijlo
cie mică, boxerul italian Car
melo Bossi, a acceptat să-și 
pună titlul în joc. Italianul 
urmează să-l întîlnească la 
Tokio în cursul lunii iulie pe 
japonezul Koichi Wajima.

centurii

campionatul european mascu
lin de baschet. Iată clasa
mentul fihal al competiției o 
1. Bulgaria — 8 p, 2. Italia
— 6 p, 3. Belgia — 4 p, 4. 
Albania — 2 p, 5. Anglia
— Op.

Primele două formații cla
sate au obținut calificarea 
pentru turneul final al C.E. 
programat în 
Essen.

în ultima zi 
reprezentativa

Turneul internațional de tenis da 
la Manchester a continuat cu op
timile de finală ale probelor da 
simplu. Simplu b. : Cooper (Aus
tralia) — Mandarlno (Brazilia) 
6—4, 7—5, 6—4; Matthews (Anglia)
— Dl Domenico (Italia) 8—6, 6—2, 
6—4 ; Russell (Jamaica) — Cra
mer (R.S.A.) 6—3, 6—4, 6—3; Mas
ters (Australia) — Panatta (Italia) 
3—6, 6—3, 10—8. 7—5; Simplu t. 5 
Sandberg (Suedia) — Teeguarden 
(SUA) 8—6, 6—3; Truman (Anglia)

— Reesa (SUA) - - - - ------- -
(SUA) — Hole 
6-1.

6—1, 6—2; Hogan 
(Australia) 9—7»

septembrie la

de întreceri, 
Bulgariei a 

învins cu 83—65 (43—37) e- 
chipa Italiei, iar selecționata 
Belgiei a dispus cu 76—58 
(38—29) de formația Angliei.

etapă a Turuluitreia
Angliei pentru amatorii 
pe circuit la Scarabo- 
revenlt englezului Cle-

Cea de-a 
dcllst al 
disputată 
rough, a
warth s 175 km în 4h 87:3B. In 
clasamentul general conduce o- 
landezul Den Hertog cu llh 43:21.’

Caravana Turului ciclist al Italie, 
a ajuns Joi pe țărmul AUrlaticil 
la Sottomarlna Udo,- punct final 
al etapei a 13-a Începută la Salo. 
A terminat învingător belgianul 
Sercu (218 km în 5h 41:50) urmat 
de Italianul Basso și un alt belgian 
Van Vllerberghe. In fruntea cla
samentului general n-a Intervenit 
nld o schimbare.

1

AJAX A MERITAT VICTORIA

,1

WgS

I
I Ajax Panathinaikos (2—0) din finala C.C.E.

Telefotoi A.P.-AGERPRES

Un gol de o rară frumusețe, marcat de Ajax in min. 5 : Keizer a centrat, Van Dijk a schim
bat, cu capul, direcția balonului, acesta a șters bara laterală, intrînd in poarta lui Ikoitomo- 
poulos. Fază din meciul

I
i
I
I
I
IHandbalistele de la Universitatea București I

(Urmare din pag. 1)
chipă a știut să-și valorifice 
valențele ofensive. în repriza 
secundă mai ales, în timp ce 
studentele de la I.E.F.S. su 
ratat mult și uneori din situații 
extrem de clare (Mamiaca 
min. 39, Costandache — min. 
41 și Băicoianu — min. 43 
bară), handbalistele de la Uni
versitatea au fructificat atent 
și cu multă răbdare toate mo
mentele favorabile. In acest 
fel ele au ajuns să conducă 
în min. 46 cu 10—5 și să nu 
mai aibă nici o emoție în fi
nalul partidei. Au marcat i 
Ibadula (4), Arghir (4), Dragoș, 
Scbraniko — Universitatea, 
Băicoianu (4), Bota (2), Guță — 
I.E.F.S. Au arbitrat V. Sidea 
și V. Pelenghian — București

I
I
I
I

Am-
16-a

LEEDS UNITED A CÎȘTIGAT 
CUPA EUROPEANĂ A TÎRGURILOR

Aseară, la Leeds, a avut loo 
returul finalei Cupei europene 
a tîrgurilor, dintre Leeds United 
șl Juventus Torino. Meciul s-a 
încheiat la egalitate 1—1 (1—1) 
dar trofeul a fost cîștigat de 
Leeds pentru că a marcat mai 
multe goluri în deplasare (la 
Torino : 2—2).

Golurile au fost marcate de 
Clarke (min. 12 și 58), Anastasi 
(min. 19).

Arbitrul Glockner (R. D. 
Germană) a condus echipele i

LEEDS UNITED : Sprake — 
Reaney, Cooper, Bremner, J. 
Charlton, Hunter, Lorimer, 
Clarke, Jones, Giles, Maddeley.

JUVENTUS : Tancredi — Spi- 
nosi, Marchetti, Furino, Morini, 
Salvadore, Haller, Causio, A- 
nastasi, Capello, Bettega.

Ipcepînd din toamna acestui 
an, competiția se va numi „Cupa 
U.E.F.A.". JACKIE CHARLTON

CELELALTE FINALE DE PÎNĂ ACUM
6—0

_ __ 1—1, 4—1
Roma — Birmingham 2—2, 2—0

Barcelona — Londra 2—2,
Barcelona — Birmingham
a.s. r -■ • „• ,
Valencia — Barcelona 0—2, 1—1’ 
Valencia — Dinamo Zagreb 2—1, 2—0
Real Saragossa — Valencia 2—1 
Ferencvaros — Juventus 1—0
Barcelona — Real Saragossa 6—1, 4—2 
Dinamo Zagreb — Leeds United 2—0, 0—0 
Leeds United — Ferencvaros 1—0, 0—0 
Newcastle United — Ujpesti Dozsa 3—0, 3—1 
Arsenal — Anderlecht 1—3, 3—0.

RULMENTUL BRAȘOV - 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 15—12 (5—5). Brașovencele 
au întîmpinat o rezistență dirză 
în prima repriză, nereușind să 
se desprindă de adversarele lor 
pînă la pauză. De-abia în a 
doua parte a jocului ele s-au 
impus prin acțiuni mai clare 
și mai decise. Principalele rea
lizatoare : Oancea (6) — Rul
mentul, respectiv Frantz (6). 
Au condus foarte bine T. Cu- 
rclca și D. Racoveanu (Bua.). 
C. GRUIA — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
C.S.M. SIBIU 15—7 (7—2). A- 
cest veritabil derby al codașe
lor, a dat un neașteptat de 
facil cîștig de cauză gazdelor, 
care au știut să profite de ab
sența celei mal bune jucătoare 
sibiene Magdalena Trandafir 
(accidentată). Cele mai eficiente 
jucătoare : Cordoș (7) — Mu
reșul și Brczaie (3) — C.S.M. 
Au condus corect G. Lungu și 
ii. Boschner (Brașov). C. ALBU
— coresp. .

TEXTILA BUHUȘÎ — CON- | 
FECȚIA BUCUREȘTI 9-9 i 
(4—6). Bucureștencele au în
ceput partida eu mult euraj, 
impunîndu-se în prima repri
ză mai ales datorită conducă
toarei lor de joo Constanța 
Dumitru. In repriza secundă 
jocul se echilibrează, gazdele 
atacă mai curajos și reușeso 
să obțină in extremis un re
zultat de egalitate. Principalele 
realizatoare : Agoroaie (4) pen
tru gazde, respectiv Matache 
(4). Au arbitrat R. Iamandi 
(bine) șl I. Dumitrescu (slab), 
ambii din Buzău. I. VIERU — 
coresp.

VOINȚA ODORHEI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 8— 
12(1-6).“.....................
drept de 
disputat 
cauză că 
hei este

Partida, cîștigată fără 
apel de studente, s-a 
la Sighișoara, din 

terenul Voinței Odor- 
suspendat.

I
I

„Prin urmare Ajax 
sterdam este cea de a 
cîștigătoare a Cupei campio
nilor europeni. Astfel, visul 
antrenorului Michels, nerea
lizat în urmă cu doi ani, cînd 
echipa sa a fost învinsă în 
finala cu Milan (1—4), a de
venit acum realitate". Cu a- 
ceste cuvipte își începe cores
pondența ziaristul englez 
John Jackson. în continuare, 
confratele din Londra scrie i 
„Ajax a cîștigat pe merit a- 
ceastă finală, în fața unui ad
versar redutabil ,care și-a 
apărat în mod demn cinstea 
de a fi finalista celei mai 
mari competiții europene re
zervată echipelor de club. O- 
landezii, mai subtili în com
binații, mai periculoși in 
atac, cu o tactică mai matu
ră, dar mai obosiți în final 
din cauza partidelor de cam
pionat, au realizat o victorie 
muncită, dar meritată. Vaso- 
vici — care se afla pentru a 
treia oară într-o finală a 
C.C.E. (o dată cu Partizan 
Belgrad, de două ori cu 
Ajax), a fost stilpul apărării, 
în timp ce Cruyff și-a etalat 
din nou marile sale calități 
de dribler și forța de pătrun
dere. Grecii au dominat mai 
mult, dar n-au putut stră
punge masiva apărare olan
deză. Ei au impresionat prin

ritmul impus, prin excelenta 
pregătire fizică. Portarul Iko- 
nomopoulos a prins o zi 
mare, iar Domazos și-a arătat 
din nou înaltele sale calități 
tehnice".

Meciul Panathinaikos — 
Ajax a produs modificări im
portante în programul coti
dian al cetățenilor greci pa
sionați sau nu de fotbal. Este 
de-ajuns să spunem că 
miercuri seara teatrele șl ci
nematografele — ne relatează 
din Atena corespondentul no
stru Jean Vandoros — au 
fost închise pentru a nu con
cura transmisia televizată a 
meciului. Pe stadionul lui 
Panathinaikos a fost Instalat 
un ecran enorm (10 m lăți
me), pe care mai multe mii 
de persoane au urmărit des
fășurarea jocului. Aceștia au 
fost mai avantajați decît un 
ultim transport de 5.000 tu
riști plecați cu trenul și care 
datorită unor întîrzieri n-au 
mai putut sosi la. 
pitala Angliei !

Ziarele apărute 
neața la Atena 
unele chiar pe prima pagină

timp în ca-

joi dimi- 
publică —

— relatări și comentarii des
pre finala C.C.E. „Ajax a re
tezat aripile lui Panathinai
kos" își intitulează ziarul 
„NEA“ cronica întîlnirii ’în 
care se subliniază că învingă
torii, deși au cîștigat pe me- . 
rit, nu au evoluat la cel mai 
bun nivel. „TO VIMA“ re
marcă, de asemenea, că re
zultatul este just, în timp ce 
„ATHLETIKI IHO" scrie ; 
„Am pierdut pentru că ata- 
canții noștri și în special An- 
toniadis au ratat numeroase 
ocazii de gol“.

Agenția „France Presse" 
publică declarația antrenoru
lui Rinus Michels (Ajax) 
„Panathinaikos n-a constituit, 
decît rareori, un pericol pen
tru apărarea noastră". Olan
dezul Cruyff a declarat : 
„După opinia mea, noi tre
buia să înscriem în 
repriză două 
goluri".

Antrenorul 
tena, Ferenc 
tat că Ajax 
merit trofeul, 
mai mare experiență inter
națională.

prima
sau chiar trei

echipei din A- 
Puskas, a ară- 
a cîștigat pe 
deoarece are o

I

In preliminariile olimpice : 
Austria — Luxembrug 3—2 
(meci de baraj, la Mar
burg — R.F.G.). La Moscova i 
U.R.S.S. — Olanda 4—0 (pri
mul joc). Echipa Austriei va 
întîlni în turul următor pe 
învingătoarele dintre U.R.S.S. 
— Olanda și Franța — Is
landa.

TURNEUL ANGLO-ITALIAN
o competiție care stimulează eficacitatea

S-a statornicit, în ultimii ani, 
tradiția unei ample confrun
tări inter-cluburi între socce- 
rul britanic și „il caleio” ita
lian. Șase echipe italiene (In- 
ternazionale, Bologna, Roma, 
Cagliari, Verona și Sampdoria) 
susțin meciuri tur-retur în ca
drul a trei grupe cu tot atîtea 
echipe engleze (Huddersfield, 
Blackpool, Swindon Town, 
Stoke City, Crystal Palace și 
West Bromwich). Spre deose
bire de anii trecuți, englezii 
sînt reprezentati acum și ei 
de formații din prima ligă, 
excepție făcînd doar Swindon 
Town (din liga a Il-a) pe 
considerentul că a cîștigat 
ediția de anul trecut a Tur
neului anglo-italian. Finala 

competiției va opune pe frun
tașele celor două clasamente 
din aceste țări.

După trei etape, conduce 
echipa Bologna cu 13 puncte, 
urmată de Roma și Cagliari

cu cîte 8 p. în timp ce în cla
samentul englez primele locuri 
sînt ocupate de Huddersfield 
și Blackpool cu 11 p, Swindon 
Town si Stoke City cu 10 p.

Desigur, cititorul din Româ
nia se va întreba cum au acu
mulat echipele atîtea puncte 
în numai trei meciuri. Și tre
buie să le explic că fericit 
inspiratul regulament al tur
neului acordă în afara puncte
lor obișnuite un supliment de 
un punct pentru fiecare gol 
înscris. în felul acesta se sti
mulează eficacitatea atacanți- 
lor, se sporește spectaculozita
tea meciurilor și, deci, atrac
ția lor asupra spectatorilor.

Rezultate din ultimele eta
pe : Bologna — Swindon Town 
3—1 ; Sampdoria — Hudders
field 2—3 ; Cagliari — Crystal 
Palace 2—0 ; Inter — West 
Bromwich 1—0 ; Verona — 
Blackpool 1—4.

Cesare TRENTINI

O campionate ® campionate © campionate ® campionate
IUGOSLAVIA. Cea de a 30-a 

etapă a campionatului nu a adus 
modificări importante în fruntea 
clasamentului. Punctul cîștigat 
de Hajduk Split în derbyul eta
pei. la Belgrad. în fața echipei 
Steaua roșie (1-1) o menține în 
fruntea clasamentului. Partizan , 
a pierdut două puncte în depla
sare la codașa Bdraț (0—1) și a 
ieșit pentru 
pentru titlu. 
Vojvodina — 
Olimpia 3-2 ;
1-0, Radnicki
3—0 ; Sloboda

moment 
Alte

Bor 2-0 ; Velej — 
Zeleznicear — Cellk 

(K) — Sarajevo
Maribor 2—0 :

din cursa 
rezultate :

Dinamo
Primele clasate :
1. Hajduk
2. Dinamo ■
3. Zeleznicear :
4. Partizan !

Radnicki (N) 3—2.
13 3 48—25
8 6 49—26 
7 7 49—31
9 7 38—23

30 14 
30 16 
30 16
30 14

etapa

41
40
39
37

CEHOSLOVACIA :
28-a) : 
Trnava 
plice -
Gotwaldow
1—1 ; Jednota Trencin ____
Plsen 3—1 ; z.V.L. Jillna — Banlk 
Ostrava 2—1 ; Tatran Preșov — 
V.S.S. Koslce 2—0. In clasament 
continuă să conducă echipa 
Spartak Trnava cu 38 p. care

a 
Praga—Spartak 

Sklo Union Te- 
T.E.

Dukla
0—0 ; Sklo Union
T.J. Trijlnec 1—0 ;

■v — Lokomotiv Koslce
Skoda

nu mai poate pierde locul I. Ea 
este urmată de Z.V.L. Koslce — 
34 p, Banlk Ostrava — 32 p. etc.

OLANDA : (etapa a 33-a, pe
nultima) : Haarlem — F.C. Utrecht, 
1—1 ; Ajax Amsterdam — Fe- 
lenoord Rotterdam 1—3 (disputat 
la 27 mal) ; Holland Sport — 
Go Ahead Deventer 2—2 ; N.A.C. 
Breda — N.E.C. Nljlmegen ' ' 
P.S.V. Eindhoven — M.V.V. 
astricht 2—0 ; F.C. Twente 
A.D.O. Haga 0—0 ; Sparta Rot
terdam — D.W.S. Amsterdam 
6—1 ; Excelsior Rotterdam — Vo- 
lendam 0—o ; Az 67 Alkmaar — 
Telstar 0—1. Primele clasate ;

1. Feijenoord
2. A-jax
3. ADO
4. Eindhoven

33
33
33

1—1 ;
Ma-

să 
p. 
și

27 de etape,După 
conducă Galatasaray 
urmată de Fenerbahce 
Goztepe — 33 de p.

înregistrate în etapa a

TURCIA :
continuă 
ca 37 de
— 36 p.
Rezultate
27-a : Ankaragucu — Galatasaray 
1—0 ; Fenerbahce — Eshfsehlr 1—1 
Altay — Bolu 5—1 : Mersln — 
GOztepe 1—0 ; Bursa — Beslk- 
tas 0—0.
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