
VIZITA DELEGAȚIEI Of PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Stmbătă, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
și membrii delegației de par
tid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România au 
părăsit Pekinul, plecînd pe 
calea aerului într-o călătorie 
prin țară. împreună cu oaspe
ții au urcat la bordul avionu
lui special tovarășul Ciu En- 
■lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politie 
al C.C. al Partidului Comu- 

jnist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
^Populare Chineze.

Prima etapă pe itinerarul 
vizitei din țară este Nankinul, 
unul dintre marile orașe ale 
Chinei, capitala provinciei Ki- 
angsu.

La aceste ore dinaintea 
amiezii străzile orașului Nan
kin sînt înțesate de oameni.

în pofida ploii calde, care 
se cerne fără oprire, pe mă
sură ce convoiul înaintează, 
mulțimea devine tot mal 
densă.

Dintr-o mașină deschisă, to
varășul Nicplae Ceaușescu, 
Ciu En-laj și' Siu Sî-iu, răs
pund prietenește aclamațiilor.RAPID FĂCUT K.Q. DE STEAGUL ROȘII: 1-3!

>
Aceasta-1 specialitatea Rapi

dului ! Cînd nimeni nu se aș
teaptă, capotează și dărâmă toț, 
sau aproape tot, ce a făcut în- 
tr.un... campionat întreg. Acum, 
cînd finalul de campionat a de
venit atit de Interesant, glule- 
ștenii cedează pe teren propriu 
.tn fața Steagului roșu. In min. 
38, formația brașoveană condu
cea cu 3—0 ! De necrezut, dar 
aceasta a fost realitatea. După 
un început destul de promițător. 
Rapid a primit un gol din picio
rul unui jucător ce l-a purtat 
tricoul mulți ani și era copilul

stadion Republicii ; timp 
frumos ; teren foarte bun ; 
spectatori — peste 10 000. 
Au marcat : DUMITRIU II 
(min. 30), GYDRFY (min. 35), 
IVĂNCESCU (min. 38 din 
11 m), PETRE ANU (min.
43) ; raportul șuturilor la 
poartă : 15—13 (pe spațiul
porții : 10—7) ; raport de cor- 
nere : 13—2.

RAPID : Răducanu 4 (min. 
37, Rămureanu 7) .— Pop
6, Lupescu 7, Dan 4, 
Greavu 4, Dinu 6, Dumitru
7, Năsturescu 5, Petreanu 6.

' Marin Stelian 4. Codreanu 6 
(min. 61 Angelescu 5).

STEAGUL ROȘU : Ada-
mache 9 — Ivăncescu 8, Je
nei 8, Olteanu 9, Rusu 7. 
Pescaru 9, Cadar 8, Drăgoi 
7, Dumitriu II 8 (min. 70 Ba_ 

< Unt 7), Florescu 8. Gyorfy 9. 
’ A arbitrat N. RAINEA (Bîr- 

lad) ajutat la linie, cu
unele greșeli, de V. Liga

■ (Galați) și E. Păunescu 
, (Vaslui).

Trofeul Petschowscâil : 4.

adulat al cartierului de lingă po
dul Grant, Dumitriu II. Era mi
nutul 30. Pînă atunci, Rapidul 
avusese inițiativa, dominase în 

■bună măsură, dar stegarii con
traatacau periculos, anunțîndu-I 
pe Gyorfl, pericolul nr. 1 al 
apărării rapidiste. Dar golul din 
min. 30 a venit la primul „un
dei" realizat de Dumitriu cu Flo
rescu. Fostul giuleștean a șutat 
de Ia 18 m, Răducanu a pus 
pictorul In tntîmpinare, mingea 
s-a înălțat șl a picat în plasă. 
Rapidul nu era pregătit pentru 
un asemenea șoc și va pierde 
teren. In min. 35, la o minge 
trimisă înainte, Gyorfi (inspirat 
mutat pe partea dreaptă, lingă 
Greavu), se desprinde din nou, 
trimite pe lingă fundaș, Ia Dră
goi. Iese Răducanu, dar mingea 
rămlne neclintită Ungă portarul

In C.C.E. la popice

Petrolul Ploiești — aproape 
6000 de „bețe" doborite!

Pe arena Constructorul: se lansează primele bile în edtția
1971 a C.C E. la popice

Petrolul a întrecut ieri, în 
prima etapă a turului 1 din 
C.C.E., orice așteptări- For
mația ploieșteană. cu un 
sextet cum rar s-a văzut 
(toți jucătorii ei s-au apro
piat de recordul oficial al 
țării, iar doi chiar l-au de
pășit), a realizat un punctaj 
astronomic — 5981 dip 1200 
bile(!) surclasind astfel e- 
chipele campioane ale Iu
goslaviei și Ungariei. Cei 
mai buni jucători de pe a- 
rena Constructorul din Ca
pitală au fost aseară Gh. 
Silvestru — 1128 p d (re
cordul — 1019 p d) și P. 
Purje — 1035 p.d. Ceilalți 
ploieșteni, care au contribu
it la această superbă victo
rie au fost — în ordinea 
Intrării pe piste : C. Vînă- 
toru — 961 p d, T. Nițules- 
cu — 960 p d, V. Ivan —

în vasta „Piață a poporu
lui", centrul orașului, clădirea 
cea mai înaltă este dominată 
de un mare portret al tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Pe 
laturile pieței — un adevărat 
inel viu. Răsună cîntece revo
luționare, fanfare intonează 
melodii populare chineze și ro
mânești.

Traseul de 11 km a reunit, 
după aprecierea gazdelor, pes
te 250 mii de locuitori ai Nan- 
kinului. Un șir neîntrerupt de 
steaguri ale celor două țări 
străjuie parcursul, încadrînd 
lozinci în limbile română și 
chineză : „Trăiască marea uni
tate dintre Partidul Comunist 
Chinez și Partidul Comunist 
Român, pe bazele marxism-le
ninismului și internaționalis
mului proletar !“. „Salut tova
rășului Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele chinez și român !“, 
„Un călduros bun venit dis
tinșilor oaspeți români !“, „Un 
călduros bun venit delegației 
de partid și guvernamentale 
române !“.

In cursul după-amiezii, oas
peții sînt invitați să cunoască

Min. 38: Ivăncescu transformă lovitura de la 11 m și 
Steagul roșu conduce cu 3—0 !

Foto: DRAGOȘ NEAGU

rapidist șl Drăgoi, șl Gyorfi o 
trimite in plasă : 2—0 ! Apoi,
Dumitru primește un avertisment 
pentru proteste la deciziile arbi
trului și pe teren atmosfera se 
încarcă de nervi. Rapidlștil se 
aruncă In atac cu ochii închiși. 
Inexplicabil, Lupescu trece mij
locaș, Dumitru fundaș central. Șl 
deruta avea să aibă urmări, căci 
contraatacurile brașovene vor 
face din nou ravagii. In min. 37 
Gyorfi scapă iar de unul singur, 
Greavu țl trintește in careu, dar 
N. Hainea nu fluieră 11 m (înce- 
pînd seria greșelilor de arbitraj) 
pentru că Ia faza următoare Pop 
să-l faulteze pe Florescu șl, în 
sfirșlt, 11 m, pe care, Ivăncescu 
11 transformă In min. 38. E 3—0 
pentru Steagul roșu. De cînd n-a

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. a 4-a)

Foto : Theo MACARSCHI

959 p d și V. Nicolcscu — 
938 p d.

O luptă pasionantă s-a 
dat între echipele oaspe — 
Fcrencvaros Budapesta și 
Triglav Kranj. La ultimele 
5 lovituri, jucătorul iugoslav 
J. Turk a fost mai precis, la 
„izolate", decît maghiarul J. 
Horvath, și astfel campioana 
Iugoslaviei a obținut un a- 
vantaj minim. Din formațiile 
oaspe, care au obținut și ele 
rezultate mari, s-au remarcat 
Varfalvi — 982 p d, Bencze 
— 854 p d, de la Ferencvaros 
și, respectiv, Prijon — 972
p d-

Clasamentul primei etape: 
1, F trolul Ploiești 3 p (5981 
p d), 2. Triglav Kranj 2 p 
(5614 p d), 3. Ferencvaros 

Budepesta 1 p (5613 p d).

T. R. 

cea rrai importantă construc
ție din această zonă : impună
torul pod de pe Ianțz.î, monu
ment al geniului creator al 
poporului chinez, expresie a 
unei remarcabile capacități 
tehnice.

Ca și la sosirea în port, în 
.timpul vizitării podului, pre
cum și la înapoierea la reșe
dința oficială, o mare mulți
me de oameni de toate vîrs- 
tele și cele mai diferite pro
fesii au continuat să încon
joare cu o căldură deosebită 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți mem
bri ai delegației.

Vizita la Nankin a îmbogă
țit cronica relațiilor de prie
tenie dintre cele două po
poare cu noi manifestări de 
neuitat, a prilejuit cunoașterea 
directă a unor realizări care 
cinstesc munca creatoare a po
porului chinez.

Seara, în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale 
române, a fost oferită de că
tre comitetul de partid provin
cial și comitetul revoluționar 
al provinciei Kiangsu o recep
ție.

ARBITRII BULGARI
Al CUPLAJULUI DE MIERCURI

Au fost desemnați cei doi ar
bitri din R. P. Bulgaria care vor 
conduce partidele cuplajului in- 
ferbucureștean de miercuri : Teo
dor Betchirov și Țvetan Stanev.

AZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL
După „avanpremiera" Rapid — Steagul roșu, azi, pe 

șapte stadioane din Capitală și din provincie au loc me
ciurile etapei a XXVI-a a diviziei naționale A la fotbal. 
Iată programul partidelor :

Constanța : FARUL — POLITEHNICA ; Ploiești : PE
TROLUL — C. F. R. CLUJ ; Petroșani : JIUL — DI
NAMO ; Cluj : „U" — UNIV. CRAIOVA ; Arad : U.T.A. 
— SPORT CLUB BACĂU ; Timișoara : C. F. R. — PRO
GRESUL ; București : STEAUA — F. C. ARGEȘ (meciul 
are loc pe stadionul Republicii și începe la ora 15, fiind 
televizat).

CLASAMENT

1. DINAMO 25 13 7 5 41—20 33
2. Rapid 26 11 10 5 30-20 32
3. Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
4. Univ. Craiova 25 11 6 8 21 — 19 28
5. Farul 25 10 8 7 34—33 28
6. Petrolul 25 9 9 7 29—28 27
7. Politehnica 25 11 4 10 39—33 26
8. Steaua 25 9 8 8 32--27 26
9. U.T.A. 25 11 4 10 32—28 26

10. „U" Clu| 25 8 8 9 24—24 24
11. F. C. Argej 25 8 8 9 32—32 24
12. Sport Club Bacău 25 10 3 12 31—34 23
13. C.F.R. Cluj 25 8 6 11 30—39 22
14. Jiul 25 9 3 13 21—29 21
15. Progresul 25 7 6 12 24—31 20
16. C.F.R. Timișoara 25 5 3 17 15-40 13

VACANTA OE VARĂ—
TRIMESTRUL CAMPIONATELOR,
EXCURSIILOR SI TABERELOR

7

• Peste 4000 de elevi in între
cerile finale • în prim plan: 
fotbalul, atletismul, gimna
stica și natațîa • Tabere de 
instruire sportivă la munte 
și la mare • „Delfin ’71“ = 

brevet de înotător

Cineva definea plastic va
canța de vară a elevilor din 
țara noastră drept trimestrul 
campionatelor, al excursiilor 
și al taberelor școlare. Este o 
definiție care ilustrează de 
mulți ani încoace, o reali
tate palpabilă : marca recrea
ție a vacanței se identifică 
cu o cuprinzătoare suită de 
acțiuni rezervate tineretului 
studios din școlile de toate 
gradele, pornind de la fi
nale ale unor concursuri și 
campionate republicane și 
continuînd cu excursii, dru
meții și tabere cu caracter 
sportiv sau de odihnă, dar în 
care exercițiul fizic consti
tuie nota dominantă.

Iată, succint, principalele 
momente care vor puncta 
vacanța sportivă de vară a 
acestui an.

Prima dintre finalele apro
piatei vacanțe mari este pro
gramată duminica aceasta la 
București. Ea este rezervată 
handbaliștilor din școlile pro
fesionale. Aproape 250 de 
elevi și eleve vor fi angajați 
— înte 6 și 9 iunie — în 
disputa pentru desemnarea 
echipelor campioane. Alte pa

în prima zi a „Internaționalelor" de tir ale României

Parada vedetelor la pistol viteză
și „meci

Cadrul natural îmbietor, po
ligonul Tunari cu instalațiile 
și anexele sale, ca și prezen
ța unu; număr mare de con- 
curenți, mulți dintre ei făcînd 
parte din elita tirului mon
dial și continental, toate la un 
loc- creează o ambianță extrem 
de plăcută atît pentru spor
tivi, cît și pentru spectatori. 
Iar dacă și vremea va fi fa
vorabilă, atunci sîntem con
vinși câ organizatorii, federa
ția noastră de specialitate, își 
vor vedea eforturile încunu
nate printr-o reușită deplină 
a acestor competiții care se 
inaugurează astăzi : campiona
tele internaționale de tir ale

tru finale se vor desfășura 
în continuare. Iată-le : Cra
iova (11—16 iunie), cu parti
ciparea echipelor finaliste de 
handbal din cadrul diviziei 
școlare și de juniori, cîte 6

englez'
României (la probele cu glonț) 
și Marele Premiu Carpați (la 
probele rezervate armelor de 
vînătoare).

-PROGRAMUL DE AZI
Ora 8,30 : festivitatea 

de deschidere.
De la ora 9 : Marele 

Premiu Carpați la talere 
aruncate din șanț și din . 
turn (skeet) — prima 
manșă de 100 de talere- 
seniori, femei și juniori..

De Ia ora 9,30 : armă li
beră calibru redus 60 1 
culcat și pistol viteză 60 
f (manșa I).

De la ora 11,45: ar
mă standard culcat 60 
f., femei Și juniori.

încă de ieri, la Tunari a în
ceput o adevărată canonadă. 
Concurențij oaspeți și cei ro
mâni s-ap antrenat din plin. 
Și pe aleile din preajma stan
durilor era multă lume, tră
gători, antrenori, diferiți ofi
ciali. Aici l-am, întîlnit și pe 
antrenorul emerit Petre Cișmi- 
giu, coordonatorul loturilor 
noastre ,pe care l-am rugat să 
comenteze pe scurt competi-

învingindu-l și pe Frank Froehling la Roland Garros

NĂSTASE VA JUCA AZI
In finală cu kodes

PARIS, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Deci, pasul cel mare a fost 
făcut 1 După atîtea „premiere" 
înscrise în palmaresul său, 
Ilie Năstase devine acum pri
mul tenisman român care va 
disputa finala de simplu băr
bați la Roland Garros. Desi
gur, speranțele noastre merg

de sări- 
cunoscut 
adevărat 

calită- 
aportului

Splendidul bazin 
turi „23 August" a 
o inaugurare cu
festivă, pe măsura 
ților lui și a 
în dezvoltarea acestei ramuri 
a natației. Dar, mai mult de
cît festivitatea propriu-zisă 
(în cadrul căreia antrenorului 
Gustav Fischer i s-a înmînat 
disploma de merit pentru ac
tivitate îndelungată și fructu
oasă, iar săritoarelor Mariana 
Voinea și Sorana Prelipceanu, 
diplomele de maestre ale 
sportului), ne-a impresionat 
performanța talentatei Sorana 
Prelipceanu, învingătoare în 
disputa directă cu reprezen
tantele R.D. Germane.

La băieți, Vasile Nedelcu 
a rezistat la impuse, dar a 
fost distanțat de adversarii 
săi la libere. REZULTATE: 
fete — 1. Sorana Prelipceanu 
(România) 358,25 p, 2. Eda 
Held (R.D.G.) 331,90 p, 3.Petra 
Richter .(R.D.G.) 330,90 p;
băieți: 1. Klaue Sievert 

echipe de băieți și fete ; 
București (12—13 iunie), cu 
specialiștii în atletism (peste 
400), reprezentanți ai licee
lor de cultură generală ; Con
stanța (12—13 iunie), cu gim-

Cehoslovacul Ladislav raita (nr. 2 la C.M. 1970 de pistol 
viteză) in timpul antrenamentului de acomodare de la Tunari 

Foto: V. BAGEAC
țiile la care vom asista în a- 
ceste zile.

„Și actuala ediție a între
cerilor se bucură de o parti
cipare numeroasă și valoroasă, 
mulți dintre oaspeți avind 
cărți de vizită prestigioase, ca 
titluri de campioni mondiali, 
olimpici și europeni. Aproape 
pentru fiecare, poligonul Tu

și mai departe, la locul I în 
întrecerea celor mai buni ju
cători de tenis pe teren de 
zgură, dar de pe acum per
formanța răsfățatului nostru as 
ai rachetei este de-a dreptul 
excepțională.

O după-amiază liniștită, cu 
cer acoperit, a venit să se ali
eze cu efortul jucătorului ro-

(R.D.G.) 339,5 p, 2. Dieter 
Waskov (R.D.G.) 331,50, 3.
Vasile Nedelcu (România) 
327,35 p.

întrecerile continuă dumini
că, de la orele 10 și 17, cu 
salturi de la 1 m.

D. S.

în „triunghiularul44 de la Cluj

DECATLONIȘTII POLONEZI 
CONDUC DUPĂ PRIMA ZI

Primul dintre
CLUJ, 5 (prin telefon, de l* 

trimisul nostru). Cu toate câ 
s-a bucurat de auspicii exce
lente (timp frumos, organizare 
ireproșabilă), triunghiularul de 

naștii de la „sportivă", cate
goriile maeștri, candidați 
maeștri I și a Il-a (aproape 
300) ; Pitești (13—14 iunie)

(Continuare in pao. a 3 a, 

nari este legat de o amintire 
frumoasă : înscrierea unei mari 
performanțe, cîștigarea unui 
trofeu sau stabilirea unui re
cord personal. Și de data a- 
ceasta poligonul oferă toate

C. COMARNISCHI

(9ontinuare tn pag. a 4-a)

mân, încă insuficient restabi
lit după puseul gripal din 
ajun, ferindii-l de arșița unui 
soare care s-a arătat de după 
nori abia către sfîrșitul zilei. 
Dar, așa cum începe jocul, 
Năstase nu arată deloo a... 
convalescent. Ei zdrobește pur 
și simplu pe adversarul din 
față, înaltul Frank Froehling 
(1,94 rr), nelăsîndu-i acestuia 
nici o șansă, atît la servîeiu, 
cît și la primire. Ghem după 
ghem, avantajul crește In fa
voarea românului și primul 
set este cîștigat la zero. Ur
mează 2—0 (a] 8-lea ghem clș- 
tigat consecutiv) și 4 mingi de 
break pentru Ilie Năstase. Era 
însă momentul de come-basls 
al jucătorului american, «are 
și tn precedentele sale apari
ții a avut asemenea reveniri 
surprinzătoare. Năstase pierde

Radu VOIA

(Sontinuare în pag. a 4-a)

români: Jurcâ
decatlon România — Polonia 
— R. E. a Germaniei a debu
tat neconvingător, cu rezultata 
modeste în proba de 100 m : 
primii trei clasați, Skowronek, 
Janczenko si Grube, au fost 
cronometrați nuttial cu 11 sec. 
Există, desigur, o circumstanța 
pentru toți concurenții : cu pu* 
tin timp Înainte de începerea 
probei s-a declanșat un vînt 
din față (2 m pe sec. in seria 
I ; 3 m pe sec. in celelalte se
rii). Walde, medaliat cu argint 
la J.O. din Mexic, a realizat 
11,1 (locul 8), la fel ca și pri
mul dintre reprezentanții târli 
noastre. Bogdan (locul 9). Jureă 
a alergat și el sub posibilități, 
obtinînd doar 11,2 (locul 12). 
Ceilalți atleți români au 
încheiat prima probă în 
ultima parte a plutonu
lui : Nicolau (15—11,3), Gavri
las (16—11,4). Vasilescu (17-11.5) 
și Șepci (18—11.5) Rezulta
tele slabe înregistrate la 
100 m vor influența rezul
tatele generale ale concursului, 
fiecare sportiv pierzind in me
die 150 p.

Proba de săritură în lungime 
le-a oferit un binemeritat suc
ces concurenților noștri. îndeo
sebi lui Jurcă : cu performan
ta de 7.62 m. el a făcut o as
censiune spectaculoasă in cla
sament. trecînd pe locul I. Cu 
7,22 îl talonează Skowronek, 
iar Walde. cu 7,25. a intrat in 
plutonul fruntaș. Dintre ceilalți 
reprezentanți ai României, nu
mai Bogdan și Nicolau își vor 
vedea fructificate eforturile.

Proba a treia, greutatea, ii 
va menține in frunte pe Jurcă. 
Cu o aruncare de 13,80 m (a 
treia din concurs), el va tota
liza un punctaj superior lui 
Walde (14,23 m) și Knul 
(14,53 m). cel mai bun rezultat 
al probei. De notat ascensiu
nea lui Nicolau. de pe locul 
12 pe 9 (13.68 m) și... semle- 
șecul lui Bogdan (12,45 m). pri
lejuind și trecerea sa de pe 
locul 9 pe 12. Șepci, modest în 
acest concurs, a sărit, totuși, 
de pe locul 15 pe 14 (13,25 m).

Polonezul Janczenko a reali
zat cel mai bun rezultat la 
înălțime : 2 :01 m. dar clasa
mentul general după această 
probă ii va găsi în frunte pe

liberlu STAMA

(Continuare' tn vag. a 4-a)
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1934), deși de data

semigrea :
(U.R.S.S.) 

grea ■ 
(România)

șu a reușit să treacă de pri
mul tur.

• Nici la următoarea e- 
diție la care au participat (Bu
dapesta

pentru partici-

In programul celei de 
a XIX-a ediții a cam
pionatelor europene de 
la Madrid figurează ur
mătoarele date. La 8 iu
nie : ședințe ale comisi
ilor medicală, financiară, 
de arbitri și de regula
ment ale AEBA. La 9 
iunie : ședință a Comite
tului executiv al AEBA ; 
ședința oficialilor selec
ționați pentru a arbitra 
sau judeca ; ședința că
pitanilor de echipe repre
zentative prezente la tyța- 
drid. La 10 iunie ; exa
menul medical și cîntarul 
oficial. Alcătuirea pro
gramului prin tragere la 
sorți. Prima ședință de 
examinare a candidaților 
pentru obținerea ecuso
nului de arbițru interna
țional. La 11 iunie ; a 
doua ședință a candida- 
ților pentru obți
nerea ecusonului Inter
național (dimineața). 
Seara, ora 20 : festivita
tea de deschidere si re
uniunea inaugurală (12 
meciuri). La 12 iunie : 
După-amiaza și seara 
două gale (a 2-a și a 3-a). 
La 13 iunie; din nou 
două gale (a 4-a și a 
5-a). La 14 iunie : galele 
a 6-a și a 7-a. La 15 iu
nie : galele a 8-a și a 
9-a. La 16 iunie : galele 
a 10-,a șl a 11-a. La 
iunie : semifinalele, 
două gale : la ora 18 
probabil ora 21. La 
iunie : zi de odihnă. Ex
cursie 
panți. La 19 iunie : fi
nalele la cele 11 catego
rii. cu începere de la 
ora 19. Ceremonia de în
chidere a competiției, ur
mată de serbarea „Festi
valul Națiunilor1*.

AUREL ZAHAN JOACA AZI

PRIMELE MEDALII

I

recucerească titlul de

ar-
o-

In finala cu 
Pietrzykowski, 

medalia de 
Iosif ' Mihalic

(2 bronz),
(2 bronz),
(2 '

Gheorghe Negrea 
primul titlu de 

european amator 
nostru.

■ .-i ...a. < - -

re-

ROMANESC I

PALMARESUL PUGILIȘTILOR ROMAN!
• Boxerii români nu au 

participat la primele două 
ediții ale campionatelor eu
ropene, care au avut loc în 
1925 la Stockholm și în 1927 
la Berlin.

aceasta au fost 5 (Sandu Ion, 
Dumitru Iordănescu, Ion 
Borcea, Ilie Petrescu și Mi
hai Stănescu), boxerii români 
nu au reușit să obțină 
zultate deosebite.

PENTRU ULTIMA OARA...

• înființată în anul 1926, 
Federația română de box și-a 
trimis reprezentanții la „eu
ropenele" din 1930, care s-au 
disputat la Budapesta. Lotul 
nostru a fost format atunci

CAMPIONI

Cat. semimuscă :
Gedo (Ungaria)

Cat. muscă :
CIUCA (România)

Cat. cocoș :
DUMITRESCU (Româ

nia)
Cat. pană :

Orban (Ungaria)
Cat. semi ușoară :

CUȚOV (România)
Cat. ușoară :

Frolov (U.R.S.S.)
Cat. semimijlocie :

Meyer (R.F.G.)
Cat. mijlocie mică : 
Tregubov (U.R.S.S.)

Cat. mijlocie :
Tarasenkov (U.R.S.S.) 

Cat.
Pozniak

Cat.
ALEXE

din patru pugiliști — Marin 
Plăieșu, Constantin Cionoiu, 
Ion Lungu și Nicolae Ca
rata. Aceștia au fost primii 
boxeri români care au urcat 
pe ringul campionatelor eu
ropene. Dintre ei doar Plăie-

• Campionatele europene 
de la Milano — 1937 au adus 
pugiliștilor români primele 

rezultate bune. Din lotul de 
șapte boxeri (Nicolae Rădan, 
Petre Pop, Gheorghe Iacob, 
Nicolae Băncescu, Marin 
Gașpar, Anton Oșca și Leo
nida Cotidis) doi au reușit să 
urce pe podium. Anton Oșca

greul** 
cucerește 
campion 
din istoria boxului 
Mircea Dobrescu (muscă) și 
Vasile Mariuțan (grea) urcă 
și ei pe podium, cucerind 
medaliile de argint.

• La „europenele** din 1959, 
de la Lucerna, Gheorghe Ne
grea pierde titlul de campion 
european 
polonezul 
cucerind 
gint., 
cupă locul trei și obține me
dalia de bronz la categoria 
ușoară.

• Gheorghe Negrea încear
că să-și

CUMULARZII
Boxerii români care au 

obținut mai multe me
dalii la campionatele 
europene sînt: Constan
tin Ciucă (1 aur, 1 ar
gint, 2 bronz), Gheorghe 
Negrea (1 aur, 2 argint), 
Ion Monea (2 argint, 1 
bronz), Nicolae Gîju (1 
aur, 1 bronz), Mircea 
Dobrescu (2 argint), Ni
colae Linca 
Ion Covaci 
Nicolae Puiu 
Virgil Badea

bronz), 
bronz).

de argint. Iar 
Ion Covaci,

cucerit medalia 
Ion Hodoșan, 
Gheorghe Chivăr și Ion Mo- 
nea au obținut medaliile de 
bronz.

I

Boxeri români, campioni .europeni în succesiune firească:
Gheorghe Negrea (1957), Nicolae Gîju (1967) și Ion Alexe (1969)

cucereșta medalia de argint 
la „cocoș1*, iar Marin Gașpar 
locul trei la „pană".

• Au trecut mulți ani pînă 
la următoarea participare a 
românilor la campionatul eu
ropean. „Reintrarea1* s-a pro
dus în 1953, la Varșovia. Bi
lanțul: 3 locuri trei cucerite 
de Nicolae Mîndreanu, Fran- 
cisc Ambruș și Nicolae Linca.

campion european la Belgrad, 
în 1961. Dar nici de data a- 
ccasta nu izbutește, pierzînd 
tot în finală, în fața cam
pionului italian Saraudi. Puiu 
Nicolae (cocoș), Constantin 
Gheorghiu (pană) și 
Badea (mijlocie mică) 
medalii de bronz.

De-a lungul celor 18 e- 
diții ale campionatelor 
europene, boxerii români 
au cucerit în total 37 de 
medalii : 6 de aur, 10 de 
argint și 21 de bronz.

I
I
l

I
Virgil 
obțin

...Șl DINTR-0 DATA I
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• La Moscova, în 
boxul românesc are 
medaliați: Ion Monea (argint), 
Constantin Ciucă, Puiu Nico
lae, Andrei Olteanu și Vir
gil Badea (bronz).

19G3, 
cinci

In căutarea

altor medalii

ai titlu-
Constantin Ciucă, Aurel Lu-

Pînă în noaptea finalelor madrilene încă purtători 
rilor de campioni, continentali: 
mitre seu, Calistrat Cuțov.

• Ediția din 1955, de la 
Berlin, îmbogățește palmare
sul pugilatului ■ românesc cu 
încă două medalii: Mircea 
Dobrescu obține medalia 
argint, iar Nicolae Linca 
cea de bronz.

Dintre membrii lotului, 
sînt purtători de medalii 
europene : Aurel Dumi
trescu (1 aur), Antoniu 
Vasile (1 bronz), Calis- 
trat Cuțov (1 aur), Vic
tor Zilberman (1 argint), 
Ion Monea (2 argint, 1 
bronz) și Ion Alexe (1 
aur).

PRIMUL TITLU

de
pe • Bilanțul „europenelor" 

de la Berlin — 1965: trei me
dalii de bronz prin Constan
tin Ciucă Nicolae Gîju și 
Antoniu Vasile.

• Campionatele europene 
de la Madrid reunesc pu
giliști din 27 de țări. Fede
rațiile naționale din Anglia, 
Bulgaria, R.D.

R.F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, 
România, Spania, 
Ungaria și U.R.S.S. prezintă 
pugiliști ia toate categoriile 
de greutate, 
semimuscă

• Cel mai mare succes de 
pînă acum al boxului româ
nesc la campionatele europe
ne a fost înregistrat în 1969, 
la București, cînd 4 reprezen
tanți ai țării noastre au ob
ținut medaliile de aur: C. 
Ciucă (muscă), A. Dumitrescu 
(cocoș), C. Cuțov (semiușoară) 
și I. Alexe (grea). V. 
man (semimijlocie) și 
nea (semigrea) au 
medaliile de argint. 
Covaci (mijlocie mică) 
mit medalia de bronz.

Zilber- 
I. Mo- 
cucerit 
iar I. 
a pri-

226 participant! 
înscriși! 

Citi vor sui în ring?
• Pînă în prezent și-au a- 

nunțat participarea 226 de bo
xeri. Cifra exactă o vom cu
noaște abia după vizita me
dicală și cîntarul oficial. Pînă 
atunci se pot produce multe 
modificări la fiecare oatego- 
rie, datorită fluctuațiilor de 
greutate la boxeri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Astăzi îl vom aplauda 
pentru ultima oară pe Aurei 
Zahan, pe „tunarul** polo- 
ulul românesc, pe acest ad
mirabil jucător de numele 
căruia sînt legate cele mai 
frumoase succese ale echi
pei Dinamo (de 14 ori cam
pioană a țării) și ale repre
zentativei. Ne vom despărți 
de cel mai vechi sportiv ac
tiv al clubului din șos. Ște
fan cel Mare, care și-a dă
ruit 20 din cei 33 de ani 
înotului și polo-ului. De 
celebra caschetă cu nr. 3, al 
cărui purtător a fost o veri- 
ubilă spaimă a portarilor 
lin întreaga lume. Și îl 
vom felicita cu căldură 
pentru cele 204 (record mon
dial) prezențe în echipa re
prezentativă, în contul că
reia a înscris 205 goluri.

Apa l-a atras ca un mag
net, de mic copil, de la 6 
ani, și de atunci nu s-a mai 
dezlipit de ea. înotător pa
sionat, cu un palmares în 
care figurează numeroase 
titluri de campion și recor
duri naționale (ultimul în 
1963 — 1:14,3 la 100 m
bras), el a debutat la 13 ani, 
ca jucător de polo, în echi
pa de juniori a Tînărului 
Dinamovist, afirmîndu-se 
apoi puternic în acest sport.

Cele 20 de veri și ierni, 
cu bucuriile și necazurile 
lor („măcar o dată aș fi 
vrut să urc pe podiumul o- 
limpic, de care am fost atit 
de aproape în 1964, la To
kio**) nu au lăsat urme pe 
chipul lui. Parcă este ace-

lași Zahan ala 
cărui „bombe", 
în urmă cu ani, 
făceau deliciul 
tribunelor și în
tristau mai În
totdeauna pe a- 
părătorii buturi
lor. „Unui sin
gur portar nu am 
fost în stare să-i 
marchez nici un 
gol — spune Za
han. Iugoslavului 
Kovacici. Iau 
pentru mine, mo
delul încă neega
lat de jucător 
complet a fost 
celebrul gruzin 
Mișa Mșvenirad- 

Actualilor 
coechipieri, 

tinerilor 
care îmi vor lua 
locul în echipă 
nu le doresc de- 

. cît să poată a- 
junge la valoarea 
lor. Și atunci, 
mai mult ca si
gur, mă voi simți 
recompensat pen

tru medaliile olimpice și eu
ropene la care am rîvnit atit 
de mult, dar la care nicioda
tă nu am ajuns".

Astăzi, mai mult ca sigur, 
tribuna de la Dinamo se va 
umple încet, încet. „Tata", 
cum le plăcea mai tinerilor 
săi coechipieri să-1 numeas
că, va juca pentru 
oară, 
dură, 
mare 
mult 
drum 
nor.

ultima 
Să-l aplaudăm cu căl- 
așa cum merită acest 
jucător, și să-i urăm 

succes pe 
de profesor

noul său 
și antre-

Adrian VASILIU

REFLECȚIILE 
UNUI ARBITRU

IN PATRU RlNDURI
După eliminarea lui 

Dumitru, în meciul de 
ieri de pe „Republicii1*, 
Dan și-a scos tricoul, 
nevrînd să mai joace 

Pentru un amic ce-l ai, 
Și cămașa poți s-o dai. 
Insă Dan schimbă tabloul. 
Ați văzut: dădu... tricoul!

TINERELE MAME PE
IN MARILE

După retragerea din fotbal; 
mă fac arbitrul eleganței.

★
Si cei din orchestrele de mu

zică populară folosesc fluierul, 
și totuși, publicul îi aplaudă.

★
Mai ușor este de condus au

tomobilul, decît un meci de 
fotbal. Cînd greșești, te flu
ieră doar agentul de circulație.

★
In zilele călduroase, este bine 

de noi. arbitrii. Cînd închidem 
ochii la vreo fază, dăm vina 
Pe razele de soare.

Cîteodată. la meci, ai impre
sia că publicul este format doar 
din oculiști. Toți îți strigă : 
„Puneți ochelari, dom’ arbitru!’’

★
Unii ne cred mari gurmanzi. 

De aceea ne strigă : „Ne-ați 
mîncat meciul !’<

★
Arbitrilor li se oferă flori 

numai cînd se căsătoresc.
★

A doua zi după meci, de
venim astronomi. Luăm „Spor
tul” și ne uităm după stele.

♦
Pe teren, arbitrul este su-_ 

veran. în schimb, regină este 
mingea.

Radu POP

PODIUMUL DE ONOARE
COMPETIJII

de părere că 
pot. după doar 
nașterea copi-

Medicii sînt 
sportivele-mame 
două luni de la 
lului, să înceapă antrenamente 
ușoare, acest lucru refleetîn- 
du-se favorabil asupra perfor
mantelor ulterioare. Și din nou 
practica le dă dreptate. Vesti
ta alergătoare de garduri Katin 
Balzer (R.D.G) a cîștigat titlul 
olimpic la Tokio, iar după doi 
ani a ajuns și campioană a Eu
ropei. In perioada celor doi ani, 
Karin a devenit mamă, fapt ce 
nu a impiedicat-o să ajungă 
cea mai bună alergătoare pe-te 
garduri din Europa. Să amin'jțn 
și de celebra Fanny Blanktrs- 
Koen. care, după zece lutn de 
la nașterea fiului ei Ian. sărea 
6,25 m in lungime și 1,71 m 
în înălțime...

Numele foarte multor spor
tive. mai mult sau mai puțin 
cunoscute, vin in sprijinul a- 
cestui adevăr : tinerelor mame 
le surîde marele sport !

Sportul și maternitatea. 
Două noțiuni care, pentru foar
te mulți, specialiști 
cialiști, aproape că 
Poate femeia-mamă 
rezultate bune pe . 
concurs ? Ultimele cercetări me
dicale dau un răspuns afir
mativ : maternitatea nu impie
tează asupra formei sportive. 
Și nu este o afirmație lipsită 
de conținut. Astfel, renumita 
săritoare și sprinteră poloneză 
Irena Szewinska, la numai un 
an după ce a devenit mamă, a 
luat startul, cu destul succes, 
la Campionatele europene de 
sală, iar acum se pregătește 
asiduu pentru C.E. de la Hel
sinki. Cehoslovaca Anna Hmel- 
kova a cucerit titlul de cam
pioană a Europei la 400 m plat, 
tot la un an după ce a adus 
pe lume un copil. Cu cinci luni 
înainte de startul Olimpiadei 
mexicane, săritoarea în înălți
me austriaca Ilona Gusenbauer 
a născut-o pe micuța Ursula.

I
I

de la I
I
I
I
I

Paul OCHIALBl

și nespe- 
se exclud.
să obțină 

pistele de

doi ani, 
decernat

Germană,
Grecia, 

Polonia,
Turcia,

adică 
la grea.

la Bucu- 
pentru 

european

In tinerețe, 
practicat cu 
fiind unul 
noștri ama-

o lună 
campionatelor, 

boxer

• In 1967, Ia Roma: Nicolae 
Gîju a devenit campion eu
ropean, Constantin Ciucă a

la catego- 
Kajdi, în 
deține o

înaintea în- 
cu- 

sovietic 
campion 

categoria u-

Chiriac.
Chiriac a 

succes boxul, 
dintre valoroșii 
tori.

• Mara succes românesc la 
campionatele europene de 
la Praga 1957. „Semi- ION MONEA. ACCIDENTAT I

I

îie.

su-

-L . .-.y X ț<V

se 
de

In- 
, la 
mal

zat
pus 
arbitru, .
spectatori. în stabilirea paterni
tății golului, singurul element 
care poate Înclina balanța este

GH. VIERU, PREȘEDINTELE 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE VICTO
RIA P.T.T.R, BOTOȘANI. Puneți 
sub semnul întrebării rezultatul 
medului dintre Sănătatea Dără- 
bani șl Flamura roșie Botoșani : 
18—1 In final, după ce la pauză 
scorul fusese de 2—0. Nu vă în
țeleg : Ii criticăm pe înaintași 
Dentru lipsă de eficacitate, șl în

spărtură in 
gea este deviată 
și... 1—0". întreb 
Moldoveanu, așa 
ziar, sau este 
Iată o problemă .... . ___
interpretări șl fără nici o conclu-

De multe ori, un gol reall-

N. ȘERBANESCU, CRATOVA. 
„In cronica meciului Politehnica 
Iași—C.F.R. Cluj se scrie : „Mol
doveanu execută o lovitură li
beră de Ia 18 metri, găsește o 

... zjjjyp. ceferist, min- 
de un apărător 
: este golul lui 
cum se scrie în 
un autogpl ?“ 

cu o mie de

• Acum 
rești, s-a 
prima oară titlul 
la categoria semimuscă. Pri
mul boxer care a intrat în 
posesia acestui titlu a fost 
micuțul sportiv maghiar 
Gedo, care l-a învins în fi
nală pe italianul Udella. Și 
la Madrid se va desemna 
un campion continental la 
această categorie supranu
mită a „jocheilor" bdxului.

• Spre deosebire de alte 
ediții, la Madrid vor lupta 
pentru medalia de aur a 
categoriei grea 20 de „co
loși". Un număr destul de 
mare, determinat de faptul 
că' turneul olimpic bate la 
ușă.

• Cei mai puțini boxeri 
— în număr de trei — îi 
prezintă Portugalia. Ur
mează, cu cîte 5 boxeri în
scriși, Cehoslovacia, Elveția 
și Suedia.

• Din partea țării noas
tre va oficia ca arbitru-ju 
decător și director de ring 
inginerul Constantin Chi- 
riuc, purtător al ecusonului 
A.I.B.Â., fratele antrenoru-

• Cu 
ceperii 
noșcuțul 
Evghenie Frolov,
continental la 
șoară (l-am admirat și noi 
la București în 1969), a 
nunțat 
vitatea 
Iov își 
menții 
veni inginer electronist.

a- 
că a abandonat acti- 
competițională. Fro- 
dă în prezent 

de stat pentru a

• Federația maghiară 
selecționat în echipă pe 
durabilul său semimijlociu 
Kajdi, campion european în 
1963 la Moscova 
ria semiușoară. 
vîrstă de 31 ani, 
formă excepțională și spe
cialiștii maghiari, în frunte 
cu antrenorul L. Papp, au 
declarat că în mod normal 
nu poate pierde centura.

DEVINE INDISPONIBIL
Aflăm, in ultimul moment, că 

în cursul antrenamentelor de la 
Snagov boxerul Ion Monea a su
ferit o criză reînnoită de artroză 
articulară la cotul sting, ceea ce 
îl face indisponibil pentru depla
sarea la campionatele europene 
de la Madrid. Acuzînd dureri a- 
cute, Monea a cerut el însuși un 
consuit medical, care a stabilit 
imposibilitatea folosirii brațului 
sting în ring fără riscul unui ac
cident. Firește. în această situa
ție, este greu de prevăzut că e- 
chipa de box a României poate 
primi un înlocuitor valabil la 
categoria semigrea.

Oricum, sîntem datori să subli
niem gestul lui Ion Monea care 
nu și-a ascuns incapacitatea fi
zică (vizînd eventuala deplasare 
la Madrid), ci a solicitat scoate
rea sa din lot. In acest fel, ma
rele campion de box, care este 
Ion Monea, se înscrie de pe acum 
printre candidații la trofeul fair- 
play pe acest an. Al. SIMOC

PALACIO DE DEPORTES
Celebra arenă , Palacio de Deportes" (Palatul sporturilor) din Madrid a fost Înălțată 

acum 12 ani, Inaugurată in mod oficial la 25 februarie 1960, arena este plasată in centrul 
capitalei spaniole, pe artera principală Felipe II. In tribunele sale pot lua loc aproxi
mativ 15.000 de spectatori. Aici sint amenajate 18 cabine pentru crainicii de radio și T.V. 
precum și un spațios birou de presă. Din ziua inaugurării și pînă astăzi, Palatul sporturilor 
din Madrid a găzduit aproape 200 mari evenimente sportive din ciclism, box, handbal, 
baschet, atletism, judo, patinaj, tenis, volei și altele,

ELENA Pvll’A. COMUNA COS- 
MEȘT1. „Iată-mă in fața unei coli 
țje hirtie șl scriind pentru pri
ma oară unui ziar. Sînt elevă in 
clasa a VIII-a și iubesc la nebunie 
fotbalul, poate chiar mai mult 
decît fotbaliștii (n.r. Poate ? Noi 
sîntem siguri 1). Fiind blondă, șl 
mie mi se spune „Dumitrachc". 
Abia aștept să se înființeze și la 
noi în comună o echipă de fot
bal." Nu pot să vă urez decît să 
vi se împlinească dorința a- 
ceasta. Eu vă dau concursul la 
realizarea celeilalte dorlnți, aceea 
de a vi se publica o epigramă 
adresată fotbaliștilor (deși poanta 
nu e chiar nou-nouțăj : 
Vă doresc succes deplin 
Șl v-o spun, fără ocol : 
Jocul să vă meargă-n plin, 
Iar baloanele în gol I

momentul cînd reușesc să înscrie 
14 goluri într-o repriză (un gol 
la flecare trei minute) devenim 
bănuitori ! Problema care 
pune acum este alta : față 
scorurile astronomice ce se 
reglstrează, în ultimul timp, 
unele meciuri, se Impune i 
multă atenție la delegarea arbi
trilor. Nu este de ajuns ca ei să 
cunoască regulamentul, ci trebuie 
să fie, în același timp, și buni 
socotitori. Altfel, există riscul ca 
o echipă care a înscris, cu su
doarea frunții, să zicem. 30 de 
goluri, să constate că în foaia de 
arbitraj n-au fost trecute dccit 
28. Ceea ce este foarte grav. Mai 
ales cînd a avut nevoie de toate 
30. Și s-au mai întîmplat cazuri 
dintr-astea...

măsura In care a contribuit la 
realizarea Iul. o parte sau alta. 
Dar povestea poate ti luată ori- 
cind de la început, fără a se 
ajunge la un acord. S-a consem
nat, de pildă, cel de al doilea gol 
al lui Ajax, în contul atacantu
lui olandez Haan. Dar grecii pot 
susține, la fel de bine, că a fost 
un autogol. N-aveațl o întrebare 
mai ușoară ? 1 ?

INGINER FLORICEL DRAGAN, 
de 
in 

stu-

BUCUREȘTI. La un meci 
fotbal pe care l-ați arbitrat 
preliminariile campionatului

dențesc, n-ați acordat gol, d 
vitură liberă indirectă, la o 
în care, executîndu-se un 
ner. mingea a lovit bara, 
nind la același jucător, care a 
înscris. N-ați făcut altceva d?eît 
să respectați regulamentul în 
felul acesta, fotbalistul respectiv 
jucase mingea de două ori. Păcat 
că spectatorii care v-au anost ro- 
fat nu pot veni acum să vă c?ară 
scuze !

lo
ază
■jr-

reve-

In aceste condițlunl este . 
unor păreri divergente Intre 

cronicari, antrenori șl...

MARIANA ȘTEFA. COMUNA 
FRUMUȘANI. MARCY MARIAN, 
PETROȘANI ETC. De fapl. răs
punsul este adresat atit dv. cit 
și cititorilor care au de gîpd 
să-mi pună întrebări cu aceeași 
temă : fotbalistului Florea Duni- 
trache îi putetl scrie, fie pc adre
sa clubului Dinamo, șoseaua ște
fan cel Mare nr. 7—9, sectorul 2. 
fie pe adresa de acasă : șoseaua 
Viilor nr. 101, bloc I, etal I, 
scara 5, apartamentul 135. secto
rul 4. Fiind vorba de o adresă 
prețioasă, notati-o !

PAUL NEDELCU. COMUNA 
SAELE Inima dv. bate pentru 
A.S.A, Tîrgu Mureș. Și ce dis
tantă este din județul Teleorman, 
în județul Mureș ! Fotbalul, însă, 
face minuni. Puteți scrie echipei 
dv. favorite, pe cea mai simplă 
adresă posibilă : A.S.A.' Tîrgu
Mureș.

Ilustrații» N. CLAUDIU
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Pentatlonul atletic școlar

ELEVII DE LA „BARIȚIU" SPR1NTEAZA AU SMULS ROPOTE DE APLAUZE LA SOFIA

JUNIOARELE NOASTRE AGINDA

SPRE VICTORIA FINALA
' CLUJ, 5 (prin telefon). — 
înainte de a consulta cifrele 
și de a stabili valoarea re
zultatelor celei de a Ill-a e- 
diții a pentatlonului atletic 
școlar, relevăm succesul or
ganizatoric și propaganda fă
cută acestei reuniuni a celor 
96 de atleți trecuți prin di
ficilele baraje ale etapelor pe 
școală, localitate și județ.

Un stadion excelent pus la 
punct, corturi-vestiare, pro
grame abundent difuzate și 
strict respectate, un oraș îm- 
pînzit de afișe și o vitrină 
centrală ce păstrează — pînă 
la ceasul premierii — trofee
le și tricourile viitorilor cam
pioni, seturi de fanioane, in
signe, brelocuri și ecusonul 
ediției clujene a pentatlonu-

lui și cîteva mii de semne 
de carte — un fel de mani
fest al atletismului școlar — 
toate răspîndite în tribunele 
„Municipalului", evidențiază 
deosebita atenție cu care a 
fost pregătită această compe
tiție desfășurată sub semnul 
„anului atletic școlar".

Trebuie menționată, de a- 
semenea, inspirata îmbinare 
a pentatlonului școlar eu în- 
tîlnirea internațională a de- 
catloniștilor din Polonia. R F. 
a Germaniei și România, care 
a prilejuit atleților școlari 
întîlnirea cu marea perfor
manță și le-a facilitat desco
perirea unora dintre secrete
le ei.

Concursul abordat de 16 
echipe (8 de băieți și 8 de

fete), a început cu proba 
100 m băieți, cîștigată 
11—1 de către clujeanul So
rin Boană, rezultat care a 
contat decisiv în promovarea 
echipei liceului Barițiu în 
fruntea „sprintului".

în proba următoare, greu
tate băieți, primul loc revi
ne cîmpineanului Nicolae Pa
vel (14,99 m. cu greutatea de 
5 kg) dar în fruntea clasa
mentului se menține tot e- 
chipa „Barițiu". Sîntem, însă, 
abia la început. Surprizele 
— opinează specialiștii
par, de obicei, către sfîrșitul 
concursului. Așadar pe mîi- 
ne, la bilanțul definitiv.

de 
cu

a-

Nușa DEMIAN

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

MANGALIA, 5 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Dacă preliminariile finalei 
„Cupei României" au avut 
nerv, echipele făcînd uz de 
tot arsenalul lor fizic și teh
nic, tn schimb turneul (tur- 
retur) pentru desemnarea e- 
chipel eîștlgătoare a trofeului 
a Început într-un ritm scă
zut, întrecerile nemaiavînd 
strălucirea celor din calificări. 
Mulțumindu-se parcă cu fap
tul că au ajuns în turneul 
final, Biruința Gherăeștî 
(jud. Neamț), Viața Nouă Ol
teni (jud. Teleorman) și Ce
luloza Călărași au dat o re
plică palidă oiniștilor de la 
C.P. București, cîștigătoarea 
trofeului. în formă bună, ti
pografii au mînuiț mingea cu 
e siguranță uimitoare, reu-

șindu-le aproape tot ce an 
Inițiat. Afirmăm fără teama 
de a greși că bucureștenilor 
le-a fost mai greu în califi
cări decît în turul acestei fi
nale.

Dacă am încerca acum, la 
jumătatea turneului final să 
Ierarhizăm celelalte echipe, 
n-am putea face diferențieri 
întrucît nu am observat lu
cruri aparte în jocul nicl- 
uneia dintre echipe toate 
prezentîndu-se de la un meci 
la altul în scădere de formă. 
De unde se poate deduce că 
oiniștii respectivi nu au su
ficientă pregătire fizică. Și 
încă o carență comună: jocul 
slab Ia ,.bătaia“ mingii, no- 
tîndu-se foarte puține puncte 
suplimentare.

Iată rezultatele înregistra-

te în turul turneului final 
care se încheie duminică la 
prînz: C.P.B. — Biruința 
Gherăeștî 15—0, Viața Nouă 
Olteni — Celuloza Călărași 
6—5: Viața Nouă — Biruința 
12—7; C.P.B. — Celuloza 
23—0; Biruința — Celuloza 
9—2; C.P.B. — Viața Nouă 
20—6. în clasament conduce 
C.P.B. cu 9 puncte, urmată 
In ordine de Viața Nouă 7 p, 
Biruința Gherăeștî 5 p, Ce
luloza 3 p.

Cîteva rezultate din turneul 
pentru 
Frasin 
16—7; 
Voința 
Frasin
Avîntul Curcani — Torpedo 
Zărnești 20—4.

Traian lOANlJESCU

locurile 5—8: Avîntul 
— Torpedo Zărnești 
Avîntul Curcani — 
Sibiu 19—4: Avîntul 

— Voința Sibiu 14—7;

Desfășurată în spiritul unei 
tradiționale prietenii. întîlnjrea 
de gimnastică dintre selecțio
natele de junioare ale Româ
niei și Bulgariei a demonstrat 
— nu atît prin rezultatele ob
ținute, cît mai ales prin ma
niera în care au concurat spor
tivele noastre — o școală au
tentică a gimnasticii românești, 
o perspectivă plină de spe
ranțe

Remarca vicepreședintelui 
Federației bulgare de gimnas
tică. A. Mircev. că. la ora ac
tuală. „România poate concura, 
în aceeași zi, la mai multe 
concursuri de junioare cu re
prezentative care aspiră pe me
rit Ia locul 1“ constituie pen
tru noi nu o amabilitate de 
gazdă primitoare, ci recunoaș
terea atîtor eforturi, a unor ani 
de căutări, de renunțări, con
cretizați azi printr-o pleiadă 
de gimnaste valoroase.

Echipa formată din Carolina 
Marin, Maria Antinie. Mariana 
Pătlăgică. Ileana Coman, Rodica 
Sabău și Petruta Paciurcă, fără 
a prezenta personalități dinainte 
etichetate, a smuls ropote de 
aplauze spectatorilor sofioti, 
prin maturitatea cu care fetele 
au abordat concursul, prin de
zinvoltura și siguranța lor.

Cîștigătoarea concursului. Ca
rolina Marin, a ajuns se pare, 
la o formă care ne-o recoman
dă aptă de a intra în curind 
în oricare din reprezentativele 
noastre. Cîștigarea acestui con
curs nu este de loc întîmplă- 
toare. Prezentînd un sol de
osebit ca compoziție și inter
pretare. ea a emoționat, sensi
bilitatea și eleganta — calități 
naturale specifice acestei feti
te modeste— au fost îmbinate 
cu un fond viguros acrobatic, 
din care n-ar strica și un salt 
cu întoarcere.

La bîrnă. saltul Înainte pe 
un picior executat impecabil, 
răsturnările lente înainte și îna
poi pe o mină, săriturile ample, 
ne-o prezintă pe Carolina Ma
rin ca pe o pretendentă seri
oasă la locuri fruntașe în orice 
competiție, la acest aparat. La 
paralele si sărituri mai multă 
originalitate ar ridica coeficien
tul valoric al exercițiilor. Ob
servația se referă, de fapt. la 
întreaga noastră echipă.

Maria Antlnîe a venît de Ia 
Sibiu în echipa de junioare cu 
un bogat bagaj motric bine pus 
la punct din punct de vedere 
tehnic, curajoasă, calmă. Ea a 
demonstrat. în special la bîrnă 
și sol. posibilități cu totul re
marcabile. Are nevoie însă de 
multă muncă pentru „ținută”.

Mariana Pătlăgică a concu
rat peste așteptări : la sărituri, 
bîrnă și sol ea a prezentat e- 
xercltii cu un coeficient de di
ficultate ridicat, bine executate 
și frumos interpretate. Locul 
II obținut este o răsplată bi
nemeritată.

Ileana Coman — la sărituri 
și paralele foarte bună. Stăpî- 
nită de emoții inexplicabile la 
bîrnă, ea a ratat un exercițiu 
greu — pe care în concursurile 
anterioare a arătat că îl stăpî- 
nește bine.

Rodica Sabău ca si Maria 
Antinie. debutantă într-un con
curs internațional, a concurat 
bine. în special la sol și bîrnă. 
Torentul de salturi înapoi la

soi. bfne executat, a arătat po
sibilitățile ei. care nu sînt su
ficient evidențiate în exerciți
ile prezentate.

Petruta Paclurcă s-ar părea 
că trece printr-o ușoară criză 
de formă. Fără a face notă dis
cordantă cu coechipierele, ea a 
fost mai reținută, mal puțin 
„bătăioasă".

Pentru modul în care a evo
luat. echipa noastră merită fe
licitări. ca și antrenorii care au 
pregătit-o. Intilnind un adver
sar modest, junioarele 
au luptat la Sofia mai 
propriile lor exerciții, 
gera federației întîlniri 
ficile pentru echipele 
de junioare. Acum, cînd avem 
mai multe gimnaste de valori 
apropiate, este foarte bine să 
le formăm tuturor personalita
tea. în primul rînd prin mal 
multe verificări în compania 
unor

noastre 
ales cu 
As su
mai di- 
noastre

echipe valoroase.
Atanasia IONESCU 

arbitră internațională

CONCURS INTERNAȚIONAL LA VARNA
La Varna. orașul gazdă 
viitoarelor campionate mon

diale, se Va desfășura In zilele 
de 11—13 iunie un mare con
curs internațional, cu partici
parea multor gimnaști valoroși. 
Forul nostru s-a fixat asupra

a
grupului de sportivi români : 
Felicia Dornea și Maria Mo
canii (fete), Mihai Borș și LI- 
viu Mazilu (băieți). Antrenori : 
Mircea Bibire și Ștefan Hăr- 
gălaș.

Pe agenda de lucru 
a federației de speciali
tate se află pentru pe
rioada următoare cîteva 
acțiuni interesanie. din
tre care spicuim s

• Date fiind greutăți
le ridicate de transporta
rea aparatelor de concurs 
din Capitală, federația de 
gimnastică a hotărît ca 
meciul dintre echipele 
reprezentative feminine 
ale României și Unga
riei să nu se mal dispute 
la Sibiu, așa cum se sta
bilise Inițial, ci la Con
stanța. unde la sfîrșitul 
săptămînii viitoare este 
programat și concursul 
gtmnaștilor din licee. în 
vederea întilnirli inter
naționale amintite, la 
sfîrșitul săptămînii vii
toare Ia Constanta va a- 
vea loc un concurs de 
selecție pentru desemna
rea celor șase componen
te ale naționalei.

• Arbitre românce vor 
funcționa ca „neutre” Ia 
întîlniri internaționale ln- 
ter-tări programate in 
perioada următoare : Ju- 
liela Cintoiu (la meciul 
Ungaria — Olanda) ; 
Elena Leușteanu (la tn- 
tîlnirea dintre echipele 
de junioare 
riei și R.D. 
Sonia Iovan 
Cehoslovacia 
junioare).

ale Bulga- 
Germane) 
(la meciul 

— Ungaria,

CA SA L CONTRAZICĂ PE HERIBERTO HERRERAH

Înotătoarele se AFLĂ DEPARTE DE BAREMURILE OLIMPICE

Un prim bilanț al evolu
ției înotătoarelor noastre în 
acest an nu apare prea încu
rajator astăzi, cînd fetele — 
în lume — au ajuns să par
curgă 100 m în 58,9, 200 m 
în 2:06.5 șl 400 m liber în 
4:22,6. în competițiile la care 
au participat în ultimele luni 
(destul de puțin? la număr), 
cele mai bune sportive din 
țară nu au depășit uri nivel 
mediocru, în comparație cu 
performanțele ce se înregi
strează pe plan continental. 
Excepție. într-o oarecare mă
sură, au făcut doar Anca 
Georgescu (în probele de 
bras) și Anca Groza (delfin), 
aflate în progres, dar și a- 
cesta Insuficient pentru a 
permite celor două 
înotătoare să aspire la 
fruntașe în ierarhia 
peană. Dintre celelalte
ponente ale lotului național, 
Agneta Sterner, Cristina Ba
inban, Liliana Burlacu șl 
Georgeta Cerbeanu au înre
gistrat cifre cu care ne obiș
nuiseră și anul trecut. Ar 
mai trebui, poate, subliniat 
și plusul realizat în ultima 
lamă de două tinere speran
țe. Pana Pop șl Lavinia Po
pia (14 ani), devenite neaș
teptat cele mai buna spatisțe 
din țară. Și cam atît.

Și nu se poate spune că 
înotătoarele noastre n-au 
avut la dispoziție condiții de 
antrenament, sau că ar fi 
tratat cu ușurință pregătirea 
lor hivernală.

Motivele pentru care nat.a- 
țin feminină continuă să «e 
afle la un nivel foarte slab, 
îneît la 
aproape 
zărim o 
lumină

Jocuri Olimpice, sînt însă al
tele. Astfel, înotătoarele noa
stre fruntașe (în cea mai 
mare măsură) sînt net handi
capate față de primele per
formere din lume prin fizi
cul lor și lipsa calităților 
atletice, urmare a unei selec
ții superficiale și a unei pre
gătiri unilaterale. Apoi, ele 
nu cunosc tehnica starturi
lor și a întoarcerilor (unde 
se pierd secunde prețioase), 
sînt rigide, lipsite de forță 
și mobilitate, spre deosebire 
de marile crauliște (procedeu 
la care sîntem extrem de de
ficitari) care înoată cu forța 
și ritmul băieților. Totodată, 
rezultatele modeste ale îno
tătoarelor se explică și prin 
greșelile frecvente pe care 

comit unii antrenori în do-

rinta unei afirmări cît mai 
rapide. Trecînd la o specia
lizare mult prea timpurie cu 
elevele lor pentru un proce
deu sau altul (cea mai bună 
dovadă o constituie faptul că 
probele de mixt la junioare, 
ca să nu mai vorbim de se
nioare, se desfășoară cu cel 
mult 4—5 concurente) nu 
mai reușesc să asigure spor
tivelor o ba?ă largă de dez
voltare. Să nu uităm, de pil
dă, că înainte de a obține o 
medalie de bronz la „euro
pene" în proba de 100 m 
spate, Cțistina Balaban a fost 
o bună craulistă și o nelip
sită participantă, recordmană 
chiar, a curselor de mixt.

Am dori să sugerăm stu
dierea modalității concentră
rii celor cîțiva performeri din

fiecare centru, la școli aflate 
în preajma bazinelor (care să 
le fie afectate la ore cît mai 
convenabile) și totodată gă
sirea unor posibilități de îm
binare cît mai perfectă a o- 
relor de învățămînt cu 
de antrenament.

Nu am epuizat, firește, 
dul problemei, atît de 
bătută în ultima vreme 
lumea natației. Păstrăm 
convingerea că un plus
efort pe plan organizatoric 
din partea federației de spe
cialitate, într-o deplină co
laborare cu cluburile direct 
interesate și o instruire a- 
decvată pot 
drăgesc cu 
sport mari

cele

fon- 
dez- 

în 
însă 

de

Moscova. Hotel 
Metropol. Aici au 
locuit vedetele in
vitate pentru me
ciul jubiliar Iașin, 
aici am discutat 
cu Giacinto Fac
chetti. căpitanul 
echipei Internazio
nale si al Squa- 
drei Azzurra. fot
balistul acesta 
frumos. delicat, 
stilat, ca un inalt 
funcționar al unui 
serviciu de proto
col. De cîteva zile. 
Inter era din nou 
campioana Italiei. 
O echipă alintată 
de glorie atunci 
cînd fusese pilota
tă de către Hele
nio Herrera, o e- 
chipă cu existența 
zbuciumată ulteri
or (o vreme chiar 
sub 
lui 
sub 
lui 
Heriberto

oferi celor ce în- 
adevărat acest 
satisfacțiii.

tinere 
locuri 
euro- 
corn-

această oră ne este 
imposibil să între- 
cît de mică rază de 
pentru apropiatele

AZI

FOTBAL: stadionul Re
publicii, ora 13 : Steaua — 
F C. Argeș (tlneret-rezerve) : 
ora 15 : Steaua — F.C. Argeș 
(divizia A) — meciul va fi 
televizat;,

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

Terenul Constructorul, ora 
11 : Unirea — Electronica (dl- 
vțzla C):

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Dunărea 
Tulcea (divizia C);

Terenul Laromet, ora 11 : 
Laromet — Azotul Slobozia 
(divizia C):

Terenul T.M.B.. ora 11 : 
T.M.B. — Lotru Brezol (divi
zia C):

Terenul Gloria, ora 11 : Ma
șini unelte — Unirea Drăgă- 
șanl (divizia C):

HANDBAL : Stadionul Di
namo, ora 9 : I.E.F.S. — Rul
mentul Brașov ((A): ora 10: 
Confecția — Universitatea 
București (fA).

LUPTE GRECO-ROMANE : 
Sala Dinamo, de la ora 10 : 
București — Praga (tineret).

NATĂȚTE : Ștrandul Tinere
tului. de la orele 10 șl 18 : 
campionatul de copil (cat. C 
s D) al municipiului Bucu
rești.

POLO : Bgzlnpl Dinamo, ora 
1Ș.30 : Politehnica Cluj — Di
namo București, ora 17 : Pro
gresul — Dinamp (div. A).

POPICE : Arena Giuleștl. de 
1a ora 8 : RaDld București — 
Gaz metan Mediaș, partidă tn 
cadrul campionatului mascu
lin,' divizia A (continuarea 
reuniunii de sîmbătă după- 
grrilgzM).

RUGBY : Stadionul Giuleștl, 
ora 9: Rapid — Constructorul; 
stadionul Dinamo, ora 10 : 
Dinamo — Steaua.

SĂRITURI : Bazinul „S3 Au
gust", de la orele 10 șl 17 : 
România — R.D. Germană 
(întrecere rezervată copiilor).

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 8.30 : campionatele in
ternaționale ale României șl 
Marele Premiu Carpați.

MM
-le

was

Agneta Sterner, campioana și recordmana probelor de delfinVacanța de vară-trimestrul campionatelor,excursiilor și taberelor
(Urmare din pag. fi

dinastia 
H.. apoi 

conducerea 
Foni, a lui 
... „ Herrș- 

ra), renaște anul 
acesta cu toate 
că este servită in 
continuare de a- 
proximativ aceiași 
jucători, iar între 
timp nu mai a- 
chiziționașe cine 
știe ce vedete de 
mare suprafață. .

— Cum explicați.
le Facchetti, relansarea Iui 
Internazionale, într-un mo
ment cînd multi credeau eă 
echipa asta e stăpînită de 
un proces de criză durabil ?

— La un moment dat presa 
și opinia publică din -Italia 
ne-au considerat o formație 
uzată, servită de jucători vlă- 
guiți, terminați. Această tristă 
reputație fusese acreditată de 
către fostul nostru antrenor 
Heriberto Herrera care decla
rase. la un moment dat. că 
nu mai sîntem în stare să aler
găm cum trebuie, să suferim 
la antrenamente și la meciuri, 
că sîntem storși de eforturile 
anterioare etc. Ce se întîm- 
plase ? Intr-o vreme echipa a- 
vea o comportare precară, an
trenorul nu înțelegea cauzele 
declinului ei. era grăbit șl a 
început să se disculpe dînd 
vina pe jucători. Noi eram insă 
de părere că Heriberto Herrera 
e de vină, iar campania lui 
împotriva noastră ne-a obligat 
să facem apel la toate energi
ile și capacitățile verificate în 
atîtea încercări, ca să demon
străm cine greșea. Mai întîi, 
el n-a înțeles că atunci cînd 
venise la Inter primea echipa 
dună cițiva ani de succese 
mari și de eforturi intense, de 
campionate, cupe și competiții 
internaționale dure și că noi 
jucătorii aveam nevoie un an, 
doi de antrenamente mai pu
țin solicitante, de multă odihnă, 
pe scurt de o perioadă de re
facere. deoarece uzura noas
tră era reală, dar trecătoare, 
iar înaintea unor noi campa
nii pentru succese eram obli
gați să acceptăm o perioadă

H.

domnu- bune.rezultate mai puțin
vroia să învingem imediat 

pe vremea lui Helenio Her
rera. ne cravașa tare, mereu 
mai tare cu cît lucrurile mer
geau mai puțin bine, ne obli
ga să memorăm scheme în 
loc să ne lase dreptul de a 
improviza soluții concrete din 
vastele noastre cunoștințe tac
tice. declara că nu sîntem pro
fesioniști serioși și ne controla 
acasă, seara la ora zece, ca să 
vadă dacă ne-am culcat. Noi, 
care am lucrat atîția ani cu 
Helenio Herrera, am putea să 
nu știm ce se cere unor pro
fesioniști ? 
cum, noi 
că vechea 
nu-i încă 
dovedit că 
că sîntem 
să învingem. Am contrazis de
făimarea.

— Care e tactica echi
pei Internazionale acum 
în perioada Invernizzi, 
fată de tactica echipei 

din perioada Helenio Her
rera ?

— invernizzi e un 
tînăr. care a venit la. 
mari veleități și ne-a 
la început : „Băieți, 
nostru e comun, iar_ „ .
în miinile voastre. Vă respect 
și vreau să ne înțelegem șl 
să ne bazăm pe o încredere 
reciproca fără limite”. în co
respondentă cu această măr
turisire. Invernizzi n-a venit 
să restructureze tactica Iui In
ter din perioada Herrera, fi
indcă noi o cunoșteam prea 
bine și cîștigasem cu ea mari 
bătălii. Așa incit, în prezent, 
jucăm în linii mari la fel ca

Vai de mine 1 A- 
am arătat tuturor 
gardă a lui Inter 
prea bătrină. Am 
ne-am refăcut și 

din nou în stare

antrenor 
noi fără 
spus de 
interesul 
eu sînt

mai înainte, numai că viteza 
jocului e ceva mai mică, fi
indcă trecerea anilor nu pu
tea să nu lase niscaiva urme.

— Spuneți-ne ceva des
pre înfrîngerea severă a 

echipei Italiei în finala 
campionatului mondial dis
putat în Mexic. După pă
rerea mea ea a exprimat 
superioritatea spiritului o- 
fensiv manifestat de către 
echipa Braziliei fată de 
valențele mai reduse ale 
tacticii betonului, reprezen
tativă pentru fotbalul ita
lian.

— Pentru noi. intrarea în 
finală a fost, totuși, o mare 
realizare. Așa ceva nu mal 
aureolase fotbalul peninsular 
de multă vreme. Dar, dacă e 
să mă refer Ia eșecul din fi
nală, trebuie 
mai pe larg, 
toate meciurile 
calități situate __ .
titudine. De aceea ar fi tre
buit să practicăm un altfel 
de joc decît la șes. adică o 
tactică
manevre 
strategia 
replieri 
fulgerătoare nu putea să nu 
ne obosească după cîteva me
ciuri și să ne aducă storsi în 
finală. Brazilienii. în schimb, 
cu jocul lor axat pe o cir
culație continuă a balonului 
prin pase scurte și medii, pe 
deplasări mai reduse ale ju
cătorilor. pot evolua la fel 
și cu succes la orice altitudine.' 
Iar spre deosebire de noi ei 
au jucat majoritatea partide
lor în localități situate la 1500- 
1600 m și numai una singură 
la 2500 m altitudine. Cred că 
înfrîngerea noastră 
această explicație, 
obosiți, n-am mai 
goare. forță. Asta 
în repriza secundă, 
pînă la pauză am 
cum egali coechipierilor Iul 
Pele. Tactica noastră, a Ita
lienilor, este foarte obositoa
re. Fiindcă scotînd practic ju
cătorul „libero” din economia 
echipei șl plasîndu-1 în spa
tele Hnîet de fundași ca so
luție extremă, estl obligat, de 
fapt, să acoperi spațiul de 
ioc numai cu nouă oameni. 
Nouă oameni care trebuie să 
alerge suplimentar pentru a 
compensa travaliul adversaru
lui efectuat în zece. încolo, tac
tica betonului e la fel de bună 
ca toate celelalte, iar noi Ita
lienii ne-am obișnuit cu ca, 
avem încredere în ea.

— Jucat! de mulțî ani în 
acest sistem pe rare-1 con
siderat! ca fiind uzant 7 Ce 
repercusiuni a avut pînă a- 
cum asupra capacităților du- 
mitalo fizice ? N-ați început 
să obosiți ?

Nu. Nu mă sîmt obosit; 
mă supun de atîta vreme 

sistem de joc obositor, 
mă supun în același timp 
program de viată strict și

să argumentez 
Noi am jucat 
numai în lo- 
la mare al-

mai economică, cu 
mai lente. Fiindcă 
noastră bazată pe 

șl pe contraatacuri

acceptă
Am fost 
avut vi- 
mai alea 

Pentru că 
fost oare-

cu elevii atleți din școlile 
profesionale (circa 250) ; Pia
tra Neamț (19—23 iunie), cu 
echipele de volei 15 b + 8 f 
din rețeaua școlilor profesio
nale și București (20—26 iu
nie) cu fotbaliști — 15 echi
pe — aparținînd, de aseme
nea școlilor profesionale.

Luna iulie va fi și mal bo
gată în competiții care 
vor consuma ultimul 
Deschiderea o vor face atle- 
ții cu cravate roșii, pionierii, 
finaliștii prezenți la Bucu
rești (3—4 iulie) la întrecerile 
de tetratlon, cîte 12 echipe 
de băieți și fete. Vor urpia, 
în ordine cronologică, fotba
liștii din liceele de cultură 
generală (Rădăuți. 11—16 iu
lie. 6 echipe), fotbaliștii din 
școlile generale (Roman,
19— 25 iulie, 6 echipe), atle- 
ții din școlile sportive (Pi
tești. 20—21 iulie, circa 400 
de concurenți), gtleții din li
ceele cu program de educație 
fizică (Cimpuîung Muscel.
20— 21 Iulie, peste 300), gim
nastele de la „artistică" (Bra
șov. 20—21 iulie, aproape 100) 
și înotătorii din școlile spor
tive (Reșița, 21—25 iulie, a- 
proximativ 300). Un campio
nat cu fază finală pentru 
școli sportive și lioee cu pro
gram de educație fizică este 
programat, de asemenea, la 
Rm. Vîlcea, între 6—16 iulie, 
în cadrul taberei ce va avea 
loc în acest oraș de pe valea 
Oltului.

în fine, în luna august este 
de notat finala altei compe
tiții de mini-fotbal dotată cu 
„Cupa Cravatelor roșii" și 
fixată la Constanța (25—31).

își 
act.

în același timp, apropiata 
vacanță de vară va fi punc
tată — peste tot în țară — 
de acțiunea „Delfin ’71", ini
țiativă de mare valoare so
cială, menită să asigure învă
țarea înotului de către toți 
copiii patriei.

Acestor multiple acțiuni 
sportive școlare de anvergu
ră li se adaugă altele cu ca
racter Internațional : Tetrat- 
lonul internațional pionieresc 
de la București (24—31 iulie), 
„Floarea prieteniei" la ci
clism (august), cu trei echi
paje pionierești care se vor 
deplasa în Ungaria (Buda
pesta — Balaton), participa
rea la competiții de natație, 
șah, atletism, ciclism și tenis 
de masă care vor avea loc 
în Cehoslovacia etc.

Capitolul tabere se prezin
tă și ei la dimensiuni la fel 
de spectaculoase. Le vom a- 
minti, în primul rînd. pe cele 
de instruire sportivă. Pe li
toral, tabăra „2 Mai" cu 6 
serii (una rezervată C.N.O.P.) 
care va cuprinde aproape 
1 500 de elevi, începînd de 
la 14 iunie — 12 septembrie. 
La Cîmpulung Muscel (2—19 
iulie) vor fi prezenți atleții 
din liceele cu program de e- 
ducație fizică (200), la Brașov 
(2—19 iulie) gimnastele de la 
„artistică" (125), la Bacău 
(22 iulie — 8 august) canoto
rii (120), Ia Rm. Vîlcea 
(1 — 18 iulie) fotbaliștii din 
școlile sportive și liceele cu 
program (140), Cheia (1 — 14 
iulie), pionierii specializați în 
orientare turistică, iar la Sna- 
gov (6 serii : 16 iunie — 12 
septembrie) aproape 700 de 
atleți, voleibaliști, calaclști și

canoiști, reprezentanți ai Șco
lilor sportive nr. 2 și 3, ai 
Școlii sportive de atletism și 
Liceelor cu program de edu
cație fizică din întreaga țară. 
Recapitulind, trebuie să pre
cizăm că în taberele de in
struire vor face popas elevi 
și eleve de la 37 școli spor
tive, 19 licee cu program de 
educație fizică și 4 licee de 
cultură generală.

O serie întreagă 
ce vor fi organizate 
ga țară, în puncte 
de un neasemuit pitoresc, vor 
avea un caracter de odihnă 
activă, în care activitatea 
sportivă se va afla, firește, la 
ordinea zilei. Iată cîteva din
tre ele i Năvodari (32 000 de 
participanți, în 6 serii), Ho- 
morod, Bucșoaia, Săliște, 
Bran, Bistrița-Horezu, Nuc- 
șoara-Argeș, Poniasca-Caraș 
Severin, valea Uzului, Nucet- 
Bihor, Brădet-Brașov, Zizin, 
Orăștioara de Sus-Hunedoara 
etc. Mai bine de 200 000 de 
copii și școlari vor fi bene-, 
ficiarii unor asemenea tabe
re de odihnă organizate pe 
plan central sau județean, cu 
contribuția tuturor factorilor 
interesați sau prin autofinan
țare. Alții — peste 100 000 — 
vor trăi bucuria de a parti
cipa la drumeții și excursii 
— mai bine de 400 de expe
diții pionierești — pe trasee 
care vizează în primul rînd 
cunoașterea așezărilor nata
le, a județelor de care apar
țin. în conceptul despre va
cantă aceasta trebuie să în
semne o împletire a educației 
fizice, cu cea culturală și 
estetică. Este evident că va
canța de vară 1971 se va în
scrie organic în acest context.

de tabere 
în întrea- 
geografice

FOTBAL ȘI
In plină mitologie, cu nume desprinse 
.—1. . Iliada _ fui Hpmer și din istoriadirect din

cetății divinei Palas Athena, ni s-a servit, 
îndată după lupta de supremație euro
peană din capitala Greciei, o altă par
tidă, disputată de astă dată în templul 
fotbalului din țara Albionului. O sută de 
mii de drept-credincioși au reeditat vuie
tul mărilor sudice si septentrionale, bîn- 
tuite de o cumplită furtună, în care n-a mai 
căzut victimă însă eroul Ajax, ci urmașii 
Zeiței înțelepciunii. Echipa care poartă nu
mele a doi luptători din răz
boiul Troiei a învins pe ur
mașii celor de la poalele 
Acropolei. Pentru că Ajax, 
transplantat în „țara lale
lelor", a înlocuit respectul 
nostalgic pentru epopeea 
llionului cu lupta realistă, 
acerbă, impusă de zeul contemporan Fot
bal. Asediul homeric la porțile ambelor 
echipe s-a terminat tot cu introducerea u- 
nui „cal troian" (devierea lui ‘
plasa argonauților eleni, școlari 
unui personaj cu mitul viu acum 
— Puskas.

Virtuozitatea tehnică, egală la

deși 
unui 
Dar 
unul 
reconfortant, fac multe sacrifi
cii ca să-mi refac și să-mi 
păstrez puterea.

Romulus BALABAN

MITOLOGIE

Vlahos) în 
evoluați ai 
10—15 ani

Virtuozitatea tehnică, egală la ambele e- 
chipe, a găsit totuși unele diferențieri de 
nuanfă : eleganța și finețea fotbalului me
diteranean păcătuia prin acel dribling în 
plus prin lipsa de forță ă pasei, prin can- 

■ fonarea unui Achile (Antoniadis) între doi 
și chiar trei apărători ai porții neerlandeze. 
și Ajax — pe cît de hotărît pe atît de 
neiertător — a servit o mai bună lecție de 
fotbal modern, în care numele semizeilor săi 
se contopesc în efortul comun al întregii 
echipe, iar ambițiile unor Cruyff, Keiser și 
Van Dijk nu fac decît să dea aripi unei 
puternice falange de luptători, desfășurată 
cu o incredibilă vigoare în atac și repliată

cu viteza fulgerului în apărarea propriei 
porți.. Individualismului lui Gramos și Fila- 
couris — deși retușat de lucidul Domazos 
— olandezij i-au opus dîrzenia apărării 
„om la om". Osmoza perfectă a valorilor 
din echipa Amsterdamului a acționat și 
reacționat ca un singur tăvălug, strivitor de 
speranțe și iluzii. Desfășurate pe un front 
larg cu contribuția decisivă a aripilor, a- 
tacurile lui Ajax nu cunoșteau nici o clipă 
de întîrziere și nici frîna mișcării inutile, 
așa cum arătau, frecvent, atenienii. „Un- 

doi"-urile olandezilor alter
nau. cu pasa lungă de tăria 
unui șut, adresată vîrfurilor 
de atac, care au surprins 
pe picior greșit apărarea 
imediată a grecilor și au 
îngenuncheat de două ori 

portar Ikonomopoulos.
. cum simplele, micile deosebiri 

între virtuțile tehnico-tactice ale celor două 
adversare au adus decizia pe care numai 
plusul de energie, exprimat prin viteza exe
cuțiilor, prin puterea de pătrundere în
tr-un perimetru defensiv supraaglomerat o 
pot conferi unei partide. Dar, pentru a- 
ceasta este nevoie ca orice echipă să arun
ce peste bord artificiile și înfloriturile care 
făceau odinioară farmecul jocului artistic 
dar care astăzi au devenit un lest parali
zant în obținerea victoriei sau a egalării. 

Ajax ne-a dat un exemplu demn de ur
mat atît prin virulența acțiunilor, cît și prin 
explozia jocului, care, ambele, sînt în con
tradicție cu manevrarea mingii „au ralenti" 
și Iu unison cu ritmul furtunos ■ impus de 
fotbalul aspru al zilelor noastre.

pe temerarul 
lată, deci,

Virgil ECONOMU



NUMEROASE PERSONALITĂȚI PREZENTE
LA LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV

început la București 
Comitetului executiv 

. La dezbateri par
ticipa personalități marcante 
din 15 țări. în frunte cu pre
ședintele Federației Interna
ționale' a Sportului Universi-* 
tar. dr. ,Primo Nebiolo (ItaJia).i 
Participă,- de asemenea, Iuri. 
Parfenov (URSS) prim-vice- 
președjnte, Emil Eaboureau 
(Franța), Teodor Olici (Iugo
slavia). Guy Schvaar (Elveția). 
Nicholas'. Rodis (SUA). vice
președinți,* dr. Michel Ostyni 
(Belgia) .secretar general,. 
Gunter Eglin (R.F. a Germa
niei). Ludovici Komadel (Ce-< 
hoslovacia). Walter Czisek: 
(Austria), .Zdislaw Straszak 
(Polonia). Kay* Tesch (Suedia),. 
B.iorne Nygardl (Finlanda), Je
sus Hermida țSpania), asesori, 
Armando Rodii a (Portugalia),
președintele comisiei de cen
zori. Konstantin " '
(Bulgaria), 
siei ....------------- ...
Emanuele ScarpieUo 
președintele comisiei

-1- Ieri au 
lucrările 
al F.I.S.U.

ssr 
iți a
mfĂi..........i Anastasov 

președintele comi- 
internationale' de control, 

(Italia), 
tehnice,

F. Rossner (Austria), preșe
dintele subcomisiei tehnice de 
iarnă. Santino Melissani (Ita
lia), președintele subcomisiei 
tehnice de vară, F. Lotz (R.F. 
a Germaniei), președintele co
misiei de studiu a sportului 
universitar, Charles Noens 
(Belgia), secretarul administra
tiv al F.I.S.U., Henry McKenzie 
(SUA), președintele comitetu
lui de organizare a Universia
dei de iarnă de la Lake Placid, 
Robert Allen (SUA) din co
mitetul de organizare a Uni
versiadei de iarnă, C.- Sanchez- 
Nayoral (Spania), președintele 
comitetului de organizare a 
Adunării Generale a F.I.S.U. 
ce va avea loc în septembrie 
la Madrid. Tibor Gal, vicepre
ședintele Consiliului sportului 
universitar din Ungaria. Claude 
Fineau, director al Asociației 
sportului școlar și universitar 
din Franța.

Educație Fizică si Sport și al 
Comitetului 
a oferit în 
un dejun la

Olimpic Român, 
onoarea oaspeților 
restaurantul Bucur.

★
de deschidere a 
de Traian Ștefă-

U.A.S.R.,

Simbătă 
sul Aoighel 
Consiliului

★
la amiază, tovară- 
Alexe, președintele 

Național pentru

Cuvîntul 
fost rostit 
nescu, președintele 
care a urat succes lucrărilor. 
Apoi, președintele Comitetului 
executiv, dr. P. Nebiolo (Ita
lia), a prezentat raportul de 
activitate, după care au avut 
loc discuții.

în cadrul 
bleme care 
s-a luat în ____----------------
adunare generală a F.I.S.U., 
programată anul acesta, in sep
tembrie. la Madrid, Univer
siada de iarnă de la Lake 
Placid (S.U.A.) — martie 1972 
și campionatul european 
studențesc de fotbal, care după 
cum se știe va 
viitor. în cursul 
tara noastră.

principalelor pro- 
au fost abordate 
discuție viitoarea

avea loc anul 
lunii iulie, in

(Agerpres)

N AST ASE VA JUCA AZI
iN FINALĂ CU KODES

r

(Urmare din -pag. 1)
acest ghem și pe cele urmă
toare, lăsîndu-1 pe Froehling 
să facă o serie de 7... Se pă
rea că în luptă intră cu an 
cuvînt decisiv, nu tehnica — 
unde Ilie făcea adevărate nu
mere de prestidigitator —, ci 
maj mult rezistența fizică, cea 
care ne dădea destule rrotive 
de îngrijorare. Și, totuși, de 
la mijlocul setului 3 Năstase 
întoarce din nou soarta jocu
lui. Cu un efort excepțional, 
el reface handicapul de la 
1—4 prin 
secutive.

j că, atîta 
i menținut 
'■jocului, 
scurte cu 
Froehling 
plaseze „dreptele' 
cu care îi decimase pînă atunci 
pe adversarii săi. Pentru a- 
ceasta, însă, era nevoie de un 
■joc de mare măiestrie, fără 
nici o fisură, iar Ilie Năstase 
a dovedit celor 12 000 de spec
tatori de pe terenul central 
că poate să-1 păstreze.

Setul al treilea trece la 
tivul jucătorului român, 
cel de-al patrulea — după 
uză — se menține la același 
aspect. Break pentru Năstase 
din primul ghem, apoi al doi 
lea, ceea ce urcă scorul la 
4—1 în favoarea sa. Să pre-

două break-uri con- 
Trebuie să 
vreme cit
un ritm 
alternînd

cele în lungul liniei, 
nu a putut să-și 

■“ puternice

spunem 
Năstase a 
variat al 

mingile

ao 
iar 
pa-

cizăm că acest avans n-a fost 
luat ușor. De fiecare dată au 
fost egalități de departajat, 
mingf de mare luptă (și spec
tacol) prilejuite de ambii ju 
cători și Năstase își pierde 
serviciul (4—2) dar reface a- 
vansiul la 5—2. Froehling cîș- 
tigă ghemul al 8-lea după ce 
egalase un ireci-bai : 5—3. El 
servește cu o forță disperată 
în următorul, care avea să 
fie și ultimul, salvînd încă o 
minge de meci a lui Năstase. 
A treia. însă i-a 
6—0. 2—6, 6—4,
Ilie Năstase. Atît a arătat ta
bela de scor la sfîrșitul me
ciului. In aplauzele tribunelor, 
jucătorul român părăsește te
renul pe care a dat întreaga 
măsură a măiestriei sale. Ului
torul Frank Froehling a tre
buit să se plece în fața unui 
jucător stăpîn pe toate secre
tele tenisului.

Adversarul lui Ilie Năstase în 
finala probei va fi ciștigătorul 
de anul trecut, jucătorul cehos
lovac Jan Kodes. Sobrietatea și 
stăpînirea perfectă a jocului 
de care a dat dovadă acesta au 
înfrînt virtuozitatea și sclipirile 
de moment ale adversarului 
său, iugoslavul Zeliko Franu- 
lovici. Nici chiar atunci cînd 
a condus detașat (cum a fost ca
zul în setul III, cînd a ajuns 
la 4—0) Franulovîci nu s-a pu-

fost fatală...
6—3 pentru

tut impune în fața tenacelui 
Kodes care a terminat învingă
tor, după un meci de bună 
factură, cu 6—4, 6—2, 7—5.

Ultima zi a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Fran
ței programează astăzi urmă
toarele finale :

simplu-feminin : Helen Gour- 
lay-Evonne Goolagong (ambele 
Australia) ; simplu-masculin : 
Ilie Năstase (România) 
Kodes (Cehoslovacia) ; 
mixt : Franțoise Durr, 
Barclay (Franța) — 
Shaw (Anglia), Tomas 
(U.R.S.S.), ultimii învingînd “ în 
semifinale cuplul G. Chan- 
freau (Franța), Bob Carmichael 
(Australia) cu 11—9, 6—2.

— Jan 
dubiu 
J. C.

Winnie 
Lejus

„TRIUNGHIULARUL" DE LA CLUJ
(Urmare din pag. 1)

Walde (1,98 m). Janczenko va 
ajunge pe locul 2 de pe 4, în 
timp ce Jurcă (1,89 m) va ocu
pa locul 3. Bogdan se va rea
bilita parțial. Cu 1,86 m. el va 
urca din nou pe locul 9, ur
mat de Nicolau (1,83 m). Cu 
1,89 m. Șepci a ajuns pe locul 
12.

Ultima probă a primei zile 
— 400 m — l-a remarcat pe 
polonezul Mis (48,4 sec), dar 
Walde cu 49,7 sec. își va păs
tra poziția de lider cu un punc-

tal de 4052. L-au urmat polo
nezii Janczenko (51,7 sec.) 3945 
p și Skowronek (49.3 sec) 3940 
p. Cel mai bine clasat dintre 
români este Jurcă (locul 6) cu 
3840 p. Iată și pozițiile celor
lalți decatloniști români : 8.
Bogdan 3808 p ; 11. Nicolau
3740 p ; 15. Șepci 3673 p ; 17. 
Gavrilaș 3498 p și 18. Vasilescu 
3358 p. în clasamentul general, 
acum, la jumătatea concursului, 
conduce echipa Poloniei cu 
19.363 p, urmată de cele ale 
R. F. a Germaniei cu 19.042 p 
și României cu 18.559 p.

Internaționalele" de tir ale României
(tJrmai-e din pag. 1)

condițiile tehnice pentru 
sulfate valoroase".

— Care este pulsul în ta
băra noastră ?

— Țintașil români s-au pre
gătit cu toată atenția. Șl pen
tru ei aceste competiții cons
tituie un test important, un

La lupte greco-romane

(ech pe de tineret)

re-
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sala Dlnamo din 
avut loc intîlnlrea 

de lupte greco- 
echlpele de tl-

Aseară, în 
Capitală, a 
internațională 
romane dintre --------  _
neret ale orașelor București și 
Praga. Meciurile la cele 9 ca
tegorii de greutate (la cat 4-100 kg 
oaspeții n-au prezentat concu
rent) au fost de bun nivel teh
nic și spectacular. în final, vic
toria a revenit seler" 
reștene cu ! 
remarcat I.
Șt. Badea 
învingători, 
juk, J. Ban 
oaspeți. Astăzi, 
tot in sala Dinamo, 
partida revanșă.

scorul
Gi’ou, 
și 
A.

i și

i'ionatei bucu- 
de 6—3, S-au 
V. Rădu'i seu, 
Hupcă de la 

Machu N. Ivas- 
I. Mulicr de la 
de la ora 10 

va avea loc

criteriu de selecție In vederea 
campionatelor europene de la 
Suhl (R. D. Germană) din lu
na august. O serie de rezul
tate bune obținute de el la 
Balcaniadă, in „Cupa țărilor 
latine și Greciei", sau la 
ternaționalele" de la Leipzig 
ne dau speranțe că și aici, la 
Tunari, trăgătorii noștri se 
vor afla printre protagoniștii 
concursurilor. Noi prezentăm 
sportivi valoroși Ia aproape 
toate probei» de seniori, femei 
și juniori.

Indiscutabil, aeeâț /estival >1 
tirului internațional, care v* 
țtne capul de afiș el poligo
nului Tunart timp d» patru 
sile, reprezintă un eveniment 
de mare Însemnătate, acum 
eu numai două luni înaintea 
campionatelor europene. A- 
eeasta este, de altfel, șl una 
dintre explicațiile abundenței 
de nume celebre pe tabelul 
participanților. Chiar din pri
nsa zi, la pistol viteză vor e- 
voiua, cu excepția campionu
lui mondial Liverzani (Italia), 
cei mai renumiți specialiști ai 
genului, laureați ai J. O. și 
campionatelor lumii. La fel și 
în cadrul clasicei probe de 
meci englez (armă liberă ca
libru redus 60 f culcat). Prin 
urmare, atuuri suficiente pen
tru ca „internaționalele" de 
tir ale României să se anunțe 
pline de prestanță chiar din 
ziua debutului.

1
f

NOU RECORD AL U.R.S.S. LA DISC

MOSCOVA, 5 (Agerpres). 
— în ziua a doua a con
cursului internațional de atle
tism de la Riga, sportiva so
vietică Faina Melnik a sta
bilit un nou record unional 
La aruncarea discului cu 62,90 
m. Pe locul secund 
Christine Spilberg 
Germană) 57,94 m. 
tat excelent a fost
în proba de aruncare a cio
canului cîștigată de record
manul sovietic Romuald Klim 
cu 71,02 m. La săritura în 
înălțime victoria a revenit lui 
Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) 
cu 2,11 m, iar în cursa de 
200 m (fem.) primul loc a 
fost ocupat de Nadejda Bez-

s-a clasat 
(R. D. 

Un rezul- 
obținut și

familnala (U.R.S.S.)
Alte rezultate : 1 

200 m : Kibîkin (U.R.S.S.) 
21,3 ; lungime : 
(U.R.S.S.) — 7,60 m ; 
Fedorov (U.R.S.S.) — 
feminin : 800 m : 
Stula (U.R.S.S.) — 
lungime : Elena 
(U.R.S.S.) — 6,32 m.

• Cu prilejul unui 
disputat la Munchen, atletul 
vest-german Wolfermann a 
realizat la aruncarea suliței 
performanța de 86,28 m. 
Schwartz a fost cronometrat 
pe 200 m plat cu timpul de 
21”2/10, iar Sauer a terminat 
învingător în proba de triplu- 
salt: 16,20 m.

i cu 23,3. 
masculin :

Kuzmenko 
prăjină) 
4,80 m; 
Sarmite 

2:08,0 ; 
Ringa

concurs

TURUL CICLIST
AL SERBIEI

5 (Agerpres). 
a Turului ci- 
(Aranjelovaț— 
revenit polo- 

180 km în 
român Șt. 
pe locul 6

individual

BELGRAD,
— Etapa a 3-a 
clist al Serbiei 
Majdanpek), a 
nezului Maceszen,
5hl3:0. Sportivul 
Suciu s-a clasat 
la 30 de sec.

în clasamentul 
conduce Daros (echipa olim
pică a Italiei), urmat de Ma
ceszen (selecționata Varșo
via) — la 50 sec. Șt. Suciu 
ocupă locul 7 la 1:45 de lider.

în clasamentul general pe 
echipe, pe primul loc se află 
selecționata olimpică a Ita
liei, urmată de Siporeska 
Pola — la 20 sec., Vojvodina
— la 1:10, Dezrobirea Bra
șov — la 2:05.

PE ARIPILE VÎNTULUI
După cum au remarcat 

probabil și cei mai puțin 
atrași de atletism, primăva
ra 1971 a debutat sub „sem- 

doi aruncă-nul“ discului, 
tori, suedezul Ricky Bruch 
și americanul Jay Silvester, 
reușind să depășească 
din marile granițe, 
celor 
carea

Din 
celor 
mină 
sînt pe cit de spectaculoase 
(70,12 m și 68,32 m Bruch și 
70,38 m Silvester) pe atît de 
inutile. Rezultatele de mai 
sus nu vor fi supuse omo
logării ca recorduri ale lu
mii sau ale -

Țost încălcate unele 
ale 
(La 
discul

cu 7,5 g mai puțin,

una 
„bariera" 

70 de metri la arun- 
discului.
păcate, performanțele 
doi atleți care do- 

cu . autoritate proba

Europei, întru-
cît au 
clauze 
I.A.A.F. 
70,12 m 
cîntărea 
iar în concursul în care a 
obținut 68,32 m numărul de 
arbitri era inferior celui ce
rut de regulament. Nici 
performanța lui Silvester nu 
poate fi omologată întrucît 
reuniunea de la Lancaster 
(California) nu a fost sanc
ționată de A.A.U.). Aceste 
clauze mai mult sau mai 
puțin determinante în sta
bilirea lungimii uneî arun
cări împiedică, de fapt, re
cunoașterea ca recorduri a 
performanțelor obținute în 
asemenea împrejurări. Atît 
la Malmoe cît mai ales la 
Lancaster (S.U.A.) vîntul ex
trem de puternic — 20 m/s 
la concursul din California 
— care în mod normal face 
Imposibilă desfășurarea unul 
concurs atletic a transfor
mat cele două reuniuni în
tr-o adevărată vînătoare a 
recordului mondial. Nimeni 
nu contestă valoarea excep
țională a celor doi atleți, ba 
dimpotrivă ! Se știe îftsă că 
majoritatea celor mai bune 
rezultate ale lui Bruch au 
fost obținute cu vînt din 
față, — fenomenul portantei 
lungind traiectoria discului

regulamentului 
aruncarea de 

lui Brueh

JOSE NAPOLES
ȘI-A RECUCERIT TITLUL

LOS ANGELES, 5 (Ager
pres). — Boxerul american 
de cat. semimijlocie. Jose 
Napoles, și-a recucerit titlul 
de campion al lumii, învin- 
gîndu-1 prin k.o. tehnic în re
priza a 8-a pe americanul 
Billy Backus. în vîrstă de 31 
de ani, Napoles a obținut a 
42-a victorie înainte de limi
tă din cele 59 de victorii rea
lizate în cariera sa.

• ••

cu cîțiva metri. Aruncătoru
lui suedez (74 de concursuri 
într-un an e totuși prea 
mult și ele aduc a tentative 
repetate), 
concursuri ad-hoc 
ce vîntul devine favorabil 1 
Cît privește întrecerea de la 
Lancaster, vă veți edifica ci
tind rezultatele complete, cu 
aruncători de 65 de metri 
de care nu a auzit nimeni 1 
Silvester 70,38 m (a avut o 
aruncare depășită de... 73,08 
m !!) Vollmer 67,38 m (cu o 
săptămînă în urmă își sta
bilise recordul personal la 
62 m), Hoffman 65,84 
Tollefson 64,92 i 
63,32 m, Lister 
Reamintim că în 
primul concurs al 
ter din acest an 
alți 9 aruncători 
bariera celor 60 
După cum bănuiți, 
aceasta sufla vîntul 1

Regulamentul internațio
nal al concursurilor de 
atletism nu pomenește nimic 
despre o limitare 
vîntului în probele 
cări. (La greutate 
ea are, de altfel, o 
redusă). Așa cum i 
însă lucrurile, se 
credem, intervenția 
ției internaționale, care, în- 
tr-o formă sau alta, să îm
piedice transformarea recor
durilor Ia aruncarea discu- 

’lui într-o funcție dependen
tă de tăria vîntului, căci • 
atletismul nu are nimic co
mun cu... loteria.

Vladimir MORARU

organizîndu-i-se
imediat

m, 
Kohler 

62,80 m ! 
aprilie, în 
lui Silves- 
(67,14 m), 
depășeau 

de metri, 
și de data

ni,

a vitezei 
de arun- 
și ciocan 
influență 

evoluează 
impune, 
federa-

ESTUDIANTES SAU NACIONAL?
Adversara lui Ajax in „Cupa intercontinentală ' va fi cunoscută

după barajul de miercuri
MONTEVIDEO, 5 (Ager

pres). — In meci retur pen
tru „Cupa Americii de Sud" 
la fotbal, echipa „Nacional" 
•(Uruguay) a dispus la Mon
tevideo, cu scorul de 
(1—0) 
Plata 
punct 
nutul 
mul joc, victoria revenise lui 
Estudiantes \cu același scor.

1—0 
de Estudiantes La 

(Argentina). Unicul 
a< fost marcat în mi- 
28 .de Masnik. în pri-

Conform regulamentului, cele 
două echipe urmează să sus
țină un al treilea joc. Acest 
meci de baraj va avea loc 
miercuri la Lima. Echipa în
vingătoare va întîlni în fina
la „Cupei intercontinentale", 
echipa olandeză Ajax Am
sterdam, recenta cîștigătoare 
a „Cupei campionilor euro
peni".

POGOREVICI CONDUCE

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA) 5 (Agerpres). 

— După disputarea a 5 run
de, în turneul internațional 
feminin de șah de la Buda-

mondială a amazoanelor, a fostLefevre, campioanaJanou
una din protagonistele marelui concurs de călărie desfășurat, 
la Fontainebleau în cursul săptăminii ce s-a încheiat.

pesta conduc Maria Pogore- 
vici (România), Veroczi (Un-' 
garia) și Heemskerk (Olanda) 
cu cite puncte fiecare.

în runda a 5-a, maestra 
româncă Maria Pogorevici 
(cu piesele negre) a cîștigat 
la Karakas (Ungaria), Bilele 
la Finta și Veroczi la Keller. 
Margareta Perevoznik (Ro
mânia) a remizat cu Vokra- 
lova, rezultat consemnat și1 
în partida Heemskerk —■ U- 
sakova.

SEMIFINALELE C. M. DE ȘAH
ÎNCEP la s iulie

Semifinalele C. M. de șah 
vor începe la 4 iulie. La Mos
cova, Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) îl va întîlni pe Vik
tor Korcinoi (U.R.S.S.), iar 
intr-un oraș care urmează să 
fie desemnat, americanul 
Bobby Fischer va juca îm
potriva danezului Bent Lar
sen,

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
UN MODERN STADION 

LA EREVAN

La Erevan se construiește 
un modern stadion pe malul 
rîului Rasdan. El va avea o 
capacitate de 70 000 de locuri 
și va fi cel mai mare din 
această parte a Uniunii So
vietice. Terenul de fotbal va 
fi prevăzut și cu instalații 
pentru meciuri în nocturnă, 
cuprinzînd 50 de reflectoare 
ce vor folosi, pentru prima 
oară pe o arenă sportivă so-

vietică, lămpile cu xenon. A- 
cestea sînt fabricate chiar la 
Erevan, la uzina de lămpi e- 
lectrice. Lîngă stadion se a- 
menajează, de asemenea, un 
mare parc sportiv pe o su
prafață de 180 ha. In incinta 
parcului se vor crea o piscină 
de 25 metri, un teren de te
nis cu tribune pentru 800 de 
spectatori, terenuri de bas
chet, volei și handbal, pre
cum și 12 terenuri de te
nis pentru antrenamente.

DESPRE INTILNIRILE PRIE-ZIARUL „GUANMINJIBAO"
TENESTI DINTRE JUCĂTORII DE TENIS DE MASA 

ROMÂNI - ‘.......Șl CHINEZI

Sub semnătura colectivă a 
echipei naționale de tenis de 
masă a R. P. Chineze. „Guan- 
minjibao” inserează un articol 
despre legăturile 
jucătorii fruntași 
populare ramuri 
cele două țări.

Articolul se ocupă pe larg 
despre primirea călduroasă fă
cută toamna trecută în Româ
nia selecționatei sportivilor chi
nezi. despre meciurile jucate 
Si schimbul util de experiență 
avut cu colegii lor români. Ju
cătorii chinezi arată că au fost 
adine Impresionați de noile con
strucții din București, oraj pe 
care unii dintre el 11 văzuseră 
cu cltiva ani Înainte, |1 care 
Intre timp a devenit „mal fru
mos, mal plin de măreție".

Cu aceeail caldă prietenie au

strînse dintre 
ai acestei 
sportive din

fost, la rîndul lor. înconjurate 
jucătoarele românce care s-au 
antrenat o perioadă în comun 
la Pekin cu colegele lor chineze 
Înaintea campionatului mondial 
de tenis de masă din Japonia, 

în legătură cu participarea 
la acest campionat se sublinia
ză în mod deosebit faptul că 
Federația română de tenis de 
masă a cerut excluderea echi
pelor regimurilor marionetă de 
la Pnom Penh si Saigon.

Arătîndu-se că membrii echi
pei naționale de tenis de masă 
din China salută cu frățească 
prietenie vizita delegației de 
partid si guvernamentale româ
ne, In articol se exprimă con
vingerea că aceasta va Întări 
li mal mult legăturile strtnse 
dintre sportivii chinezi el ro
mâni. dintre R. P. Chineză ii 
Republica Socialistă România.

„DIES ACADEMICUS"

Sub acest nume s-a des
fășurat, recent, la Dresda 
cea de a treia ediție a în
trecerilor sportive studen
țești din centrul universitar 
local. în ciuda timpului de
favorabil — friguros și ploios—1 
diferitele competiții au a- 
tras pe terenuri și în sălile 
de sport aproximativ 5 800 
de studenți. S-au disputat în-’ 
treceri de atletism (un triat-.; 
Ion), natație, popice, turnee 
de volei și tenis.

O altă acțiune cu caracten 
de masă care s-a desfășurat*1 
în ultima vreme, în toate lo-' 
calitățile din R.D. Germană,’ 
este „Spartachiada kilome
trului" la ciclism. întrecerea 
este deschisă copiilor șî ti
neretului începător și 
din parcurgerea unui 
bicicletă în cel mal ____
timp. într-o singură dumi
nică, această competiție a 
reunit în întrecerile organi
zate în 29 de centre aproape 
1 400 de copil șl tineri.

constă 
km pe 

scurt

TELEX
■•lecțlonzta mumlint d« twuehe* 
• U.R.S.S. »l-a încheiat turneul 
in S.U.A., jucind la Utah au re
prezentativa orașului. Gazdele au 
obținut victoria cu «corul da 
94—II. Aceasta a fost prima tn- 
frtnger» a baachetbaliitllor aovle. 
ttol din oale I meciuri «usțlnuta.

Etapa a |-a • turului aiOUM «1 
Angliei, desfășurată pe distanta 
Harrogate — Hull, a foot atgtigst* 
de olandezul Jan Alins (141 kt» 
In Sh 34:0). Bl l-a întrecut Ja 
■prințul final pe eehoalovaoul Jlrt 
Ha va.

In otaaamentul general Indivi
dual oonduoe elvețianul Hub- 
aohmtd, urmat de olandmul De» 
Hertog — la 14 seo.

Numeroși spectatori au oralrli 
ta Geneva meciul de box profe
sionist dintre deținătorul oenturil 
europene la cat. semimijlocie, 
englezul Ralph Charles, șl salan- 
gerul său oficial, francezul Roger 
Menetrey. Spre surprinderea ge
nerală, Menetrey a obținut victo
ria înainte de limită, devenind 
campion european.

In etapa a 2-a a turneului final 
al „Cupei Italiei" la fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Fiorentina — F.C. Torino 4—0 
(1—0); A.C. Milan — F.C. Napoli 
2—2 (1—2). în clasament conduce 
Florentina cu 3 p, urmată 
Napoli șl F.C. Torino — 
A.C. Milan — 1 p.

de F.C.
2 P și

RAPID FĂCUT K.O. DE STEAGUL ROȘU!
(Urmare din pag. 1)

mai fost Rapid condusă cu acest 
scor la București ? Greu de dat 
un răspuns imediat. în sfirșit, 
în min. 43, poate la singura 
fa,ă mai curată creată de îna
intașii giu’eștenl (dar care a 
avut la origine greșeala Iul Rusu) 
Năsturescu a centrat și Petreanu 
a înscris printr un șut puternic. 
In sufletele giuleștenilor nutreau 
de acum gîndurile de refacere a 
terenului pierdut. Șl în min. 44 
diferența putea fi micșorată. 
Dar la un 11 tn acordat gratuit 
de N. Hainea, la un plonjon 
spectaculos al Iul Năsturescu 
(cu cîtă ușurința s-a lâ-at păcă
lit arbitrul), Codreanu ratează 
penalty-ul !

După pauză, fotbalul n-a ieșit 
din mediocrity. Steagul roșu 
șl-a văzut de Jt>c și prin citeva 
contraatacuri clare putea să-și 
mărească avantajul. Gyorfi (min. 
46 șl 73, singur cu portarul), 
apoi Rădoi și Florescu ratează

Incredibil, lăsînd impresia că nu 
mal vor să înscrie. In acest 
timp ,în tabăra rapidistă nu se 
produc minuni. Giuleștenii ra
tează mari ocaz'l. nu-i pot țn- 
vinge pe Adamache nici de la 
6 m (Petreanu — min. 78, M. 
Stelian — min. 83) sau cînd 
reușesc se opune Pescaru, care 
salvează de pe linia porții (min. 
72). Dar bucureștenil nu-și pot 
stăpîni nervii. In min. 64, la un 
duel cu Pescaru. Dumitru atacă 
cu talpa șl arbitrul 11 elimină 
pentru joc periculos. După pă
rerea noastră, decizia a fost prea 
severă. Atunci, Dan face 
un gest necugetat, poate nemai
văzut pe stadioanele noastre, 
pentru care N. Hainea trebuia 
să-l elimine. Enervat de decizia 
arbitrului ,1a eliminarea lui Du
mitru, fundașul rapidist se dez
bracă de tricou șl-1 aruncă spre 
conducătorul de joc. Urmează 
aproape 3 minute de scene pe
nibile, după care partida se reia,

în aceeași atmosferă, și la ace
lași nivel mediocru. In cele din 
urmă. Rapid trebuie să accepte 
lnfrîngerea, ca urmare a com
portării sale nesatisfăcătoare.

TURNEUL ECHIPEI
RACING CLUB BEIRUT
Intre 31 iulie și 2 august, 

echipa Racing Club Beirut 
va întreprinde în țara noas
tră un turneu de trei jocuri, 
în prezent, se cunoaște nu
mai unul dintre parteneri : 
Petrolul Ploiești. S-ar putea 
Ca ceilalți doi să fie Steagul 
roșu Brașov și Farul Con
stanța.

O dată cu începerea activității în aer liber, in diferite localități din Republica Popu
lară Chineză au loc pregătiri in tense ale atleților in vederea intre cerilor din sezonul de 
vară. Iată un aspect de la un an trenament al sprinterilor. Foto: HSINHUA

PROGRESUL BUCUREȘTI — POLITEHNICA CLUJ 4—1 
LA POLO

Ieri, la bazinul Dinamo, 
loc meciul de polo, din 
campionatului republican, _____
echipele Progresul șl Politehnica 
Cluj. Bucureștenil s-au dovedit 
superiori colegilor lor de între
cere, lmpunîndu-se încă de la 

,ban-

a avut 
cadrul 
dintre

lmpunîndu-se Încă 
Începutul partidei. Totuși, _ 
carii" au Înscris numai un sin
gur gol __ , ,____ __
priză. în prima parte a repri
zei a Il-a, studenții au o rev.e-

(Boian) tn prima re-

nire puternică, reușind să ega
leze prin Pop. Finalul reprizei 
aparține Progresului, care ia din 
nou conducerea prin același Bo
lan.
sînt la 
mal înscriu cite un gol pe re
priză (Pantazl șl Pleșca). A ar
bitrat bine N. Nicolaescu (Buc.) 
Rezultat final : 4—1 (1—0, 1—1,
1—0. 1—0).(Pavel PEANA)

Următoarele două reprize 
discreția gazdelor, care

PAUL SOARE (STEAUA) CONDUCE IN „CUPA OLIM- 
’ ' CICLISMPIA" LA

Deoseblt de disputate au fost 
întrecerile cicliste de Ieri după- 
amiază, desfășurate pe intere
santul circuit din str. " ' 
Coravu. în cadrul etapei a Il-a 
din „Cupa Olimpia". La seniori,

Maior

după 30 de 
venit iul P. 
mat de T.
I. Gavrilă ________ _________
tul în urma sprinturilor Interme
diare (la fiecare 3 ture) : 1. T

ture, victoria » re- 
Soare (Steaua), ur- 
Vasile (Dlnamo) Și 

(Steaua). Clasamen-

Vaslle 18 p, 2. V. Selejan 16 p, 
C. Ciocan (Dlnamo) 14 p. 

etape, conduce țn 
general, p. Soare

3. ___
După două 
clasamentul 
(Steaua).

La juniori 
ture) — victorios a Ieșit Valen
tin Iile (C .S. Brăila), urmat de 
G. lonescu (Steaua) șl A. Nea- 
goe (Dlnamo). Clasamentul sprin
turilor Intermediare : 1. M. Fer- 
felea (Steaua) 14 p, 2. A. Vulcu 
(Steaua) ] 0 p, 3. A. Neagoe 
(Dlnamo) 7 p.

Astăzi, etapa a III-a (ultima), 
pe șoseaua Ploiești, varianta 
Buftea. Plecarea la ora 9, de 
la km 7.

prima etapă (13

FLORETISTII ROMANI 
TN „CUPĂ GIOVANINI"

In marele turneu Internațional 
de floretă — bărbați „Cupa Glo- 
vanini", care se desfășoară la 
Bologna, reprezentanții României

Competiția ciclistă Marele 
„Midi Libărâ” a continuat 
pa a 2-a, care a revenit belgianu
lui Eddy Merckx, cronometrat pe 
210 km în 5h 11:21. El a dispus 
la sprintul final de olandezul 
Zoetemelk și de belgianul Die- 
rickx. în clasamentul general in
dividual conduce Merckx.

premiu 
cu eta-

au trecut cu succes primul tur ; 
Falb și Ștefan cu 4v, iar Țiu, 
Haukler și Mureșan cu 3v în 
turul II, care nu se terminase tn 
momentul convorbirii noastre te
lefonice. au fost eliminați Hauk
ler și Ștefan, s-a calificat Falb 
șl luptau Încă cu șanse de cali
ficare Mureșan și Tiu.

MONCHENGLADBACH 
— CAMPIOANA A 
R. F. G. LA FOTBAL

Campionatul de fotbal al R. F. 
a Germaniei a luat sflrșit cu 
victoria echipei Borusla M&nchen- 
gladbach, care a țnvlns, !n ul
tima etapă (tn deplasare), pe 
Eintracht Frankfurt cu 4—1, tn 
timp ce principala sa •rivală. 
Bayern Mdnchen ,a pierdut (tn 
deplasare) cu 0—2 In fața lut 
M.S.V. Duisburg.
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