
VIZITA nmjltl Of PARTID
Șl fiOVtmiAHHIAU ROMÂNI, 

CONDUSA Of TOVARĂȘUL NICOLAE CtAUȘESCU, 
ÎN R.P.O. CIUMĂ

Vineri dimineață, delegația 
de partid și. guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
8 depus o coroană de flori la 
,,Monumentul Armatei Popu
lare Coreene" de pe colina 
Hebangzan, închinat memoriei 
soldaților și ofițerilor coreeni 
care și-au dat viața în războ
iul de apărare a patriei îm
potriva agresiunii americane 
din anii 1950—1953.

în aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, iu frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus 
coroane de flori la ..Monumen
tul 'Eliberării", înălțat în a- 
mintirea militarilor sovietici 
căzuți pe pămîntul Coreei in 
timpul celuj de-al doilea răz
boi mondial, și Ta „Monumen
tul Prieteniei", durai în me
moria voluntarilor chinezi ie 
și-au vărsat singcle, alătu'i 
de poporul coreean, în lupta

împotriva intervenției imperia
liste americane;

tn cursul dimineții, delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a vizitat 
Expoziția industrială și agri
colă a Republicii Populare 
Democrate Coijeene din Phe
nian.

La intrarea în pavilionul 
principal, pe o măre pancartă 
este scris in limba română : 
..Bun venit, delegației de pariid 
și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !".

l.a încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu scrie în 
cartea de onoare : „Vizitînd 
expoziția industrială și agrico
lă. am rămas plăcut impresio
nat de succesele remarcabile 
obținute de poporul coreean 
sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea. Adresăm 
poporului coreean cele mai

calde felicitări și.i urăm noi 
și mari succese pe drumul în
floririi patriei sale socialiste".

Expoziția a înfățișat un am
plu tablou al dezvoltării di
namice și complexe a econo
miei naționale coreene, a per
spectivelor sale în următorii 
ani.

I.i cursul după-amiezii to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Kim Ir Sen 
și soția ■ sa. Kim Săng E. pre
cum și membrii delegației ro
mâne au făcut o vizita la In
stitutul’de economie națională 
din Phenian, important centru 
de formare și perfecționare a 
cadrelor.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, împreu
nă cu tovarășul Kim Ir Sen și 
soția sa, precum și delegația 
română au părăsit Phenianul, 
plecind într-o călătorie prin 
țară.
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Cupa Davis: România conduce cu 1 — 0 in meciul cu Iugoslavia

NÂSTASE NE-A OFERIT 0 MARE SATISFACȚIE

Fază din meciul „U“-Cluj — Farul, din 
etapei disputată miercuri. Deși rămași in 
10 oameni, constățenii reușiseră să con
ducă pînă in min, 75 cu 2—1. lată mo
mentul în care universitarii clujeni au 
izbutit să voaleze prin Anca (nr. 8).

Foto î CALIN CREȚU-Cluj
(Citiți in pagina 3-a avan

cronica etapei a XXVIII-a și 
ultimele vești de la echipe)

Sîmbătâ 12 iunie 1971

ROMÂNIA - DANEMARCA

In preliminariile

J. O. LA FOTBAL

INV1NG1NDU-L NET PE FRANULOVICI; 3-0!
Tiriac a înfrsrupi jocul 

cu lovanovici în avantaj : 

2—1 • Azi la ora 14.30 

continuă partida amînată. 

Și urmează întîlnirea de 

dublu

La capătul a cinci ore de 
tenis disputat pe o caniculă 
istovitoare, reprezentativa 
României a luat avans în fața 
redutabilei sale adversare, c- 
cliipa Iugoslaviei. O dispută 
frumoasă, plină de momente 
de tensiune, a avut ca rezul
tat înscrierea acestui 1—0 pe 
tabela de scor, un prim, pas 
spre victoria în care sperăm. 
Ilie Năstase, în formă de zile 
mari, l-a învins net pe Zeliko 
Franulovici, iar Ion Țiriac 
conduce la întrerupere, cu' 
2—1 la seturi, în fața lui 
Bora lovanovici.

Există deci toate motivele 
de a privi cu optimism desfă
șurarea 'ulterioară a întîlnirii. 
Dar, trebuie precizat, pentru 
a obține punctele necesare 
calificării, tenismenii noștri, 
mai au de trecut cîteva obsta
cole ce pot fi dificile. Așa. 
cum a jucat însă Ilie Năstasw 
ieri și așa cum a luptat Ți
riac, victoria finală pare a 
se contura.

RECITALUL LUI

ILIE NÂSTASE...
Admirat și aplaudat, IlieNăstase a fost ieri din nou idolul tribunelor.

Fotografii de THEO MACARSCHIToți cei -care au resimțit a- 
rnărăciune, duminica trecută 
în fața televizoarelor, văzîn- 
du-1 pe Năstase cum pierde 
o mare finală la Roland Gar
ros, au trăit fără îndoială cli
pe de entuziasm la acest de
but dezlănțuit al excelentului 
nostru tenișmen în după a- 
miaza de ieri. Ilie a început 
cu 3—0 împotriva lui Franulo-

O nouă invitație la atletism

Pe „Republicii" - 
peste 5U0 de elevi 

la start!
Astăzi — de la ora 16,30 — 

stadionul Republicii din Ca
pitală va fi gazda finalelor 
campionatelor., republicane 
școlare de atletism. Parti
cipă peste 500 de elevi și 
eleve. Iată programul : ora 
16,30 : 110 m. g. serii, înăl
țime b., suliță b. și lungime 
f. : 16,50 : 100 m b serii ; 
17.10 :100 m f serii ; 17,30 : 
110 m.g. (f). 17,50 : 100 m. b. 
(t) ; 18,10 :100 m: f (f), gre
utate b.. triplu, disc f ; 18,20: 
400 m b serii (c.t.) ; 18,50: 
400 m f. serii (c.t.) : 19,10 : 
1 500 m f serii (c.t.) : 19,30 : 
1 500 m b serii (c.t.) întrece
rile vor continua duminică 
dimineața.

viei fără să-i lase acestuia 
dreptul la replică. Au fost 
momente de adevărat recital 
al supercampionului nostru, 
așa cum numai el știe să le 
creeze pe terenul de tenis. 
Abia la ghemul patru jucă
torul iugoslav reușește să re
intre în ritm, și atunci, e 
drept, riposta sa este foarte 
dîrză. El egalează scorul (3—3) 
iar de aci încolo, cu schim
buri splendide da mingi, cei 
doi competitori își cîștigă fie
care serviciul, menținîndu-se 
la distanță minimă. în pre

lungirile setului, la 6—5 neu
tru Năstase, acesta intră decis 
în fața serviciului adversaru
lui și cîștigă trei mingi con
secutive : 40—0 și trei setba- 
luri. Franulovici parează de 
două ori (30—40), dar un ul
tim retur al jucătorului român 
îl pune într-o defensivă fără 
speranță și aici ia sfîrșit cea 
mai disputată secvență a

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI ÎNCEPE ÎN CAPITALĂ

Al Xl-lea turneu internațional
de șah al României

Astăzi după-amiază, la ora 
16, - începe in Capitală, în 
Aula Bibliotecii centrale uni
versitare (Piața Palatului) cea 
de-a Xl-a ediție a tradiționa
lului turneu internațional pe 
care-1 organizează Federația 
Română de șah.

Concursurile acestea sînt 
bine cunoscute în lumea șa- 
liistă ca o manifestare de

prestigiu a federației noas
tre pe plan mondial. în de
cursul anilor, în rîndurile 
participanților concursurilor 
de la București s-au numărat 
jucători cu o mare reputație 
internațională. în Capitala 
țării noastre au jucat foștii

(Continuare tn pag. o 4-a)

PRIMA MANȘĂ-
10 OCTOMBRIE 

IA COPENHAGA!
Antrenorul principal al lotului olimpic, Va

lentin Stănescu, care miercuri seara a vizionat 
la Copenhaga partida Danemarca — Scoția, s a 
reîntors la București nu numai cu concluziile 
necesare pregătirii, „olimpicilor" noștri, ci și 
cu acceptarea oficială de către forul de spe
cialitate danez a propunerii federației noastră 
ca prima partiția să se desfășoare la Copen
haga, la 10 octombrie. Returul urinează să 
aibă loc în luna mai 1972, la București.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

CUTOV —ROSADO si ALEXE - HUSSING
y y

capete de afiș ale programului de azi
MADRID, 11 (prin telefon).

Cea de-a XlX-a ediție a 
campionatelor europene de 
box > a debutat astă-seară la 
Palatul sporturilor din Ma
drid cu o spectaculoasă defi
lare a participanților din cele 
27 de țări- Spectatorii au a- 
plaudat călduros prima evo
luție, festivă, a maeștrilor 
ringului angajați în lupta 
pentru cele 11 centuri conti
nentale. După alinierea tu
turor participanților, aceștia 
au fost salutați din partea 
Departamentului spaniol pen
tru educație fizică și sport, 
de către dl. Juan Gich Bech 
de Careda. în continuare a 
luat cuvîntul N. A. Nikiforov- 
Denisov (U.R.S.S.), președin
tele A.E.B.A.

Odată, încheiată festivi
tatea de deschidere, s-a dat 
prima bătaie de gong care a 
marcat inaugurarea competi
ției. Primele rezultate înre-
gistrate :

Campionul european alConsfătuire de lucru cu șefii catedrelor de educație fizică și sport din întreaga tară
Ministerul învățămintului, 

în colaborare cu Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, a organizat o con
sfătuire cu șefii catedrelor de 
educație fizică și sport din in
stitutele de învățămînt supe
rior din întreaga țară. Vineri, 
pe ordinea de zi au fost ur
mătoarele puncte :

— Unele concluzii desprinse 
din ședințele de dare de sea
mă și alegeri ale cluburilor 
sportive, prezentate de cont 
univ. Marin Bîrjega, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S.

— Concluzii desprinse in

urma desfășurării campionate
lor republicane universitare, 
prezentate de prof. Mircea 
Popescu, inspector in M.I.

în încheierea lucrărilor pri
mei zile a vorbit tov. AN- 
GHEL ALEXE, președintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică1 și Spoft.

Lucrările vor continua azi, 
cînd vor fi prezentate : „In
strucțiuni și recomandări pen
tru îmbunătățirea activității 
de educație fizică și sport în 
institutele de învățămînt su
perior".

categoriel semimuscă, ma
ghiarul Gedo, l-a învins la 
puncte, după un meci foarte 
disputat, pe sovieticul Strel
nikov. La cocoș, Melnikov 
(U.R.S.S.) b.p. Bahtiarevici 
(Iugoslavia).

Așadar, după cum știți, ca 
urmare a capriciilor sorților, 
la gala inaugurală cei 11 
boxeri români au fost spec
tatori. Ei au urmărit, cu a- 
tenție, posibilii adversari din 
tururile următoare, încercînd 
să le descopere părțile slabe.

Dar, să. facem cunoștință

Paul OCHIALBI 
Petra HENJ

(Continuare tn pag. a 4-a)

BOXUL LA T.V.

Transmisiile televizate de la 
campionatele europene de box 
încep In ziua de marți 15 iu
nie. Conform programului a- 
nunțat, emisiunile vor fi ur
mătoarele : marți 15 iunie, 
ora 22.30 : sferturile de fina
lă (în transmisie directă), 
miercuH 16 iunie, ora 17 : 
sferturi de finală (înregistra
re) și ora 22.25 : sferturi de 
finală (transmisie directă); 
joi 17 iunie, ora 16.30 : sfer
turi de finală (înregistrare) și 
ora 22.10 : semifinale (transmi
sie directă); vineri 18 iunie, 
ora 16 : semifinale (înregistra
re) ; sîmbătă 19 iunie, ora 22 : 
finalele (transmisie directă). 
Comentator: Cristian Țopescu.

ASTĂZI, PE SNAGOV

18 FINALE REPUBLICANE
LA CAIAC-CANOE

După două zile de intere
sante întreceri preliminarii 
(serii, recalificări, semifinale) 
disputate în cadrul campio
natului republican de caiac- 
canoe, astăzi, pe lacul Sna- 
gov, se va da startul în ma
rea cursă pentru cucerirea 
celor 18 titluri de campioni 
naționali. Astfel, de la ora 
9,30 au fost programate, în 
ordine, cele șapte probe olim
pice : K 1 și K 2 fete; K 1 
băieți, C 1, K 2 băieți, C 2, 
K 4 băieți. Reuniunea de di
mineață se va încheia cu fi
nala cursei de K 4 fete — 
500 m.

Iubitorii acestui sport vor 
putea urmări/ în continuare, 
de la ora 15, întrecerile pen

tru desemnarea noilor cam
pioni naționali la viteză 
(500 m) și fond (10 000 m). 
Este vorba de alte zece probe 
(neolimpice) pe care organi
zatorii le-au programat în ur
mătoarea ordine ; K 1 băieți, 
C 1, K 2 băieți, C 2 și șta
feta K 1 4X500 m. Iată și 
cursele finale ale probelor de 
fonti rezervate caiaciștilor și 
canoiștilor: K 2, K 1, C 2, 
C 1 și K 4.

Așadar, zi plină pe Șnagov, 
deoarece — conform regula
mentului — vor avea loc și 
alte „finale 11“ ce vor stabili 
ierarhia valorică a celor mai 
buni caiaciști și canoiști din 
țară.

—« 1 CE S-A SCHIMBAT 
UNIVERSITAR | LA POLITEHNICA BRAȘOV?

BASCHLTBAIIȘTII Bl LA S.K. LOBI
ÎNVINGĂTORI: 95-81 CLI I.C.H.F.

Meciul inaugural al turneului internațional de 
baschet, găzUuit în condiții de căldură sufocan
tă, de sala Floreasca. a opus echipa organizatoa
re a competiției, I.C.H.F., singurei formații oaspe, 
S.K. Lodz, de fapt o selecționată a orașului po
lonez, cu echipe numai în divizia B. Baschetba- 
liștii din Lodz nu s-au lăsat impresionați de po
ziția net superioară în „ierarhie" a bucureșteni- 
lor (după cum se știe aceștia au ocupat locul IV 
în divizia A), le-au dat o replică deosebit de pu
ternică și i-au învins cu 95—81 (57—41). I.C.H.F. 
a prezentat un lot în care au figurat noile achi
ziții (Antonescu, Dikay și FI. Niculescu), dar 
poate tocmai lipsa de coeziune a echipei a in
fluențat rezultatul. Au arbitrat bine Dan Chiriac 
și P. Pasăre.

în ai doilea meci, Steaua (cu lotul complet) 
— Dinamo (fără Albu și Diaconeseu) 89—88 (40— 
44, 77—77) Turneul continuă azi. .

Acpiune ofensivă a echipei din Lodz

Foto : M. FELIX

De mai multă vreme spor
tul universitar nu se mai 
confundă doar cu activitatea 
studenților bucureșteni, ci 
trăiește, primind continuu, 
valențe de calitate și dimen
siuni sporite, prin toate cen
trele în care învață zeci de 
mii de studenți și studente. 
Reamintind locul important 
al centrelor din provincie în

dezvoltarea generală a spor
tului universitar, notăm, tot
odată, cerința firească de a 
promova și de a da avînt în 
toate aceste verigi de bază ale 
mișcării sportive, activității 
de masă și de performanță. 
Pentru împlinirea acestui 
obiectiv ni se pare extrem de 
util, printre altele, un cît mai 
larg schimb de opinii și pu

nerea în discuție — spre a le 
rezolva — a problemelor care 
pe alocuri mai împiedică ob
ținerea unor rezultate pe mă
sura posibilităților și a cerin
țelor.

Cu dorința de a înlesni o 
bună cunoaștere a preocupă
rilor existente la ora actuală 
în sportul universitar, redac
ția noastră a organizat re-

Desprindem cu, satisfacție, din discuțiile 
purtate cu cadre didactice de răs
pundere de la Institutul Politehnic 

Brașov, că și aici sportului i se acordă 
atenția și sprijinul ce li se cuvine. Ne-o 
spune înainte de toate însăși prezența și 
participarea activă a conducerii institutului, 
ca și a altor cadre, la rezolvarea tuturor 
problemelor vizînd angrenarea sistematică 
a studenților în practicarea exercițiilor fi
zice, cît și creșterea calitativă a sportului 
de performanță.

Rezultatele înțelegerii cu care este pri
vită la acest institut activitatea sportivă, ca 
și ale condițiilor îmbunătățite din ultima 
vreme, în domeniul bazei materiale, sînt 
exprimate astăzi în succese evidente, supe
rioare celor obținute în anii trecuți. A cres
cut, astfel, numărul studenților brașoveni 
angrenați în tradiționalele competiții uni
versitare, s-au dezvoltat în mare măsură 
o serie de sporturi specifice așezării geo
grafice și care au o largă audiență in rîn- 
durile tineretului, s-au găsit rezolvări co
respunzătoare pentru îmbunătățirea selec

ției și procesului instructiv-educativ. Am no
tat, în concluzie, doar cîteva dtn acește 
realizări în dorința de a arăta progresele 
înregistrate de clubul Institutului Politehnic. 
Dar, așa cum rezultă din opiniile celor 
ne care i-am invitat la masa rotundă sînt 
încă destule direcțiile în care trebuie spo
rită atît preocuparea cît și eficiența muncii 
depuse.

Posibilitățile și resursele locale trebuie 
mai bine valorificate, îndeosebi pentru îm
plinirea multiplelor nevoi legate de asigu
rarea unei baze materiale corespunzătoare 
pentru bogata activitate sportivă de masă 
și de performanță.

Interlocutorii noștri au emis, de altfel, 
cîteva sugestii în această direcție și ne-ar 
face plăcere să aflăm că ele au avut 
ecou la factorii de resort.

în sfîrșit, reținem dorința și încrederea 
exprimate de invitați în legătură cu nevoia 
de a ridica sportul universitar din Brașov 
la nivelul importantelor cerințe și răspun
deri actuale.

ceqt o masă rotundă cu par
ticiparea unor factori de 
răspundere ai clubului spor
tiv Politehnica Brașov i prof, 
dr. ing. VICTOR STĂNESCU, 
prorector al Institutului, pre
ședintele clubului sportiv, 
prof. TEODOR VERDEȘ, se
cretar al clubului, lectorul 
universitar GHEORGHE
MARCU, din cadrul catedrei 
de educație fizică și sport, 
asistent universitar NICOLAE 
BUJDOIU, președintele U.A.S. 
din Centrul universitar Bra
șov.

Iată cîteva opinii expri
mate :

• Prof. Teodor Verdeș : 
înființarea cluburilor sporti
ve universitare (1966) a fost 
un lucru necesar, reclamat de 
viața de toate zilele. înfăp
tuirea acestui deziderat a de
terminat o creștere substan
țială a activității sportive de 
performanță în rîndul stu- 
dențimii și pentru a ilustra 
aceasta voi aminti doar cîte
va aspecte.

— Catedrele de educație 
fizică au un rol sub
stanțial în activitatea de per
formanță. Cadrele didactice 
au acum în normare și pre-

Paul IOVAN

(Continuare tn pag, a 2-a)
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Colaborare și răspundere
Constatăm cu satisfac

ție că, din ce în ce mai 
mult, noțiunea de colabo
rare capătă și în sport nu 
numai o recunoaștere una
nimă ci — lucru extrem 
de îmbucurător — un con
ținut corespunzător și prin 
aceasta își dovedește con
cludent eficiența. Am sub
liniat. de altfel, cu diferite.» 
prilejuri, numeroase 
mc de manifestare 
toate nivelele — a 
rării intre organele 
ve și toți ceilalți 
cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului, 
salutind mai ales faptul că 
această conlucrare tinde să 
devină una din principalele 
părți componente ale stilu
lui de muncă.

Ne-am îndepărta, insă, 
de realitate dacă am afir
ma că acum toate lucrurile 
au intrat pe făgașul lor, 
că nu se mai întimplă ca 
inițiative bune să fie re- 

. pede abandonate, să se ac
ționeze prea timid și cu 
rezultate încă modeste în
tr-un domeniu sau altul1, 
etc. Avem convingerea că 
elapa clarificărilor depline 
va da colaborării de care 
aminteam permanența, trăi
nicia și profunzimea pe 
care, de altfel, am început 
să Ic remarcăm.

Sint, însă, 
pecțe asupra 
pare util să 
dorința de a 
accente de 
și, cîteodată, unele 
țelegeri — să spunem 
cloar parțiale a drepturilor 
și obligațiilor pe care le 
presupune colaborarea în. 
domeniul mișcării sportive.

Se manifestă, așa cum 
a rezultat din lucrările ul
timei plenare a C.N.E.F.S., 
ca și cu prilejui altor im
portante dezbateri sportive,

■------- '

for-'
■ lai 

colabo- 
sporti- 
factori.

și cîteva as- 
cărora ni se 
ne oprim, cu 
semnata unele 
superficialitate 

, unele în-

cazuri cînd în destule locuri 
se așteaptă (deși indicațiile 
sint clare) adrese, sfaturi, 
recomandări și chiar acțiuni 
practice inițiate de orga
nele centrale 1 Alteori co
laborarea începe entuziast, 
in diverse ședințe, și se 
oprește brusc în clipa în 
care trebuie să se treacă la 
activitate, la muncă- In- 
tilnim și situații la fel de 
criticabile.
ar arăta 
fost bine înțelese : repre
zentanții forurilor de resort 
se întilnesc pe plan local, 
discută, întocmesc pla
nuri, își iau angajamente 
și... gata. Nici o altă parti
cipare efectivă, nici o altă 
preocupare pentru ca spor
tul să aibă in mod 
ceva de cîștigat.

Recentele dezbateri 
unor importante probleme 
ale mișcării sportive loca
le. inițiate și desfășurate in 
cadrul Comitetelor județene 
de partid, au subliniat o 
nouă trăsătură care trebuie 
să caracterizeze tot mai 
mult colaborarea dintre toți 
factorii responsabili pen
tru progresul sportului. 
Este vorba de o răspundere 
comunii nu numai în stabi
lirea obiectivelor ci și iu 
ceea ce privește realizarea 
lor la nivelul actualelor ce
rințe. Spunind aceasta în
țelegem că trebuie să se 
renunțe la practica de a 

•considera lucrurile încheia
te prin simpla constatare că 
anumite sarcini n-au fost 
îndeplinite din cauza unuia 
sau altuia din factorii cu 
atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului. 
Pentru că aceste atribuții 
specifice nu exclud cîtuși 
de puțin răspunderea comu
nă, generală.

Dan GARLEȘTEANU

DISCIPLINA EXEMPLARĂ -MUNCĂ ASIDUĂ
„SECRETELE1* PROMOVĂRII UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA

Echipa feminină de bas
chet Universitatea Timișoara 
își datorează în mare măsură 
promovarea in divizia A lec-

secției (ing. A.
T. Kne.jevici), 
educație fizică (prof. C. 
vănescu) îndeosebi,

Marcus și ing. 
de catedra de 

lo
de

duși aparențele 
că lucrurile au

> «KBS * 1 u
- - * ?

lată reprezentantele

universitar Ruxandratorului
Wittman (care a mai promo
vat pe baschetbalistele timi
șorene în anul 1958 !), o 
antrenoare pricepută și am
bițioasă. Depunînd o muncă 
asiduă, asigurîn'd o discipli
nă exemplară pe teren și în 
viața particulară a elevelor 
sale, izbutind să creeze un 
climat de prietenie și de ac
tivitate intensă, prof. Witt
man, sprijinită de conducerea

EXEMPLUL „CUTEZĂTORILOR"
La Palatul pionierilor, sub 

egida clubului „Cutezătorii" 
este tradusă in viață o ini
țiativă destinată să asigure 
pregătirea — din rîndul „cra
vatelor roșii" — a unor orga
nizatori sportivi pentru ac
tivitățile ce se vor desfășura 
în apropiata vacanță de 
vară.

Experiența anilor prece- ■ 
denți a dovedit cît de utili 
pot fi profesorilor de educa
ție fizică, antrenorilor și ins
tructorilor, acei colaboratori 
selectați din însăși masa co
piilor iubitori ai exercițiului 
fizic. Iată de ce este demnă 
de salutat inițiativa „Cuteză
torilor", care, a găsit un spri
jin nemijlocit din partea In
spectoratului școlar al muni
cipalul București și al Con-

siliului municipal al organi
zației pionierilor. Prin inter
mediul acestor instituții, „Cu
tezătorii" au primit la Palat 
copiii cei mai îndreptățiți a 
fi investiți cu o asemenea mi
siune de cinste și de răspun
dere — elevi fruntași la în

INIȚIATIVE

vățătuvă, elemente disciplina
te, care au desfășurat in ca
drul organizațiilor de pionieri 
din școlile respective, o acti
vitate rodnică, multilaterală.

Instruirea viitcrlor organi
zatori sportivi vizează — prin 
lecții care au loc Ce două ori 
Pe săptămînă — familiariza
rea cursanților cu noțiuni din

regulamentul și tehnica unor 
discipline sportive, precum și 
inițierea sau perfecționarea 
lor în fotbal, tenis de cimp, 
șah, natație, volei etc. Cursul 
de la Palat este condus de 
prof. C. Turcaș, directorul 
clubului „Cutezătorii" cu con
cursul unui colectiv de antre
nori și profesori cu recunos
cute virtuți pedagogice, cum 
sînt Dan Tănăscscu, Stelian 
Negoiță, Dan Matei, Enrico
Modgliano ș.a.

Prima serie de absolvenți 
va fi cunoscută la 20 iunie. 
Acesteia îi vor urma altele, 
cel puțin încă două pînă la 
finele vacanței. Nădăjduim în 
reușita acestei inițiative, du
pă cum am dori ca exemplul 
„Cutezătorilor" să nu rămînă ■ 
izolat,., (t.st.).

Finalele campionatelor de greco-romane

SUB SEMNUL NOULUI REGULAMENT

Timișoarei in divizia A 
Foto i I. SZABO-Timișcara
consiliul clubului (conf. P. 
Stanciu și conf. O. Țăranu), 
a menținut permanent pe ti
nerele baschetbaliste timișo
rene pe un loc fruntaș.

Menționăm că lotul este 
tînăr (media de vîrstă 21 de 
ani) și fără nume sonore. 
Antrenoarea a reușit să-i im
pună, însă, 
utilizînd la maximum cali
tățile unor jucătoare înalte 
(Grosskopf, Schneibii, Săvea
nu) și asigurîndu-i o pregă
tire fizică excelentă, datorită 
căreia și-a depășit cu regu
laritate adversarele în repri
za secu ida.

Iată acum numele jucătoa
relor care au readus Timi
șoara in circuitul principal 
al baschetului feminin româ
nesc : Lucia Anastasiu, Ga
briela Cheivan, Ildiko Deak, 
Ana 
kopf, 
rica 
van, 
Schneibii, Aurica Vasiu, Flo- 
rica Vîrșendan, Magdalena 
Zeiger.

un stil propriu,

Gubovschi, Ana Gross- 
Iolanda Ekrikiss. Vio- 

Hăurleț. Silvia Moldo- 
Rodica Săveanu, Gizela

Noi pași pe calea rezolvării
diferendului C.I.O

Este cunoscut „litigiul" dintre 
C.I.O. și F.'I.S. asupra proble
mei amatorismului în schi. In 
esență se pune, pe de o parte, 
sub semnul îndoielii admiterea 
la J.O. a unor sportivi care in 
vara anului 1970 au predat lecții 
de schi contra unui salariu de 
50 de dolari pe zi la școala de 
schi din Mannouth Mountain 
(S.U.A.), iar pe de altă parte, 
continuă să fie discutată regle
mentarea stabilită de F.I.S. la 
Barcelona, prin care (sub con
trolul federațiilor naționale) 
schiorii de elită își pot folosi 
titlurile și numele pentru sco
purile publicitare ale Industriei 
producătoare de schiuri și echi
pament ajutător. In această si
tuație. au fost acuzați de încăl
carea ' legilor amatorismului pes
te 50—60 de sportivi din elita 
schiului mondial, asunra cărora 
plana amenințarea neadmlterii 
la J.O., cunoscută fiind intran
sigența președintelui C.I.O„ 
Avery Brundage.

De aceea recentul congres 
F.I.S. de la Opatlja (Iugoslavia) 
s-a efeupat pe larg și de pro
blema statutului schiorilor cu
prinsă în paragraful 8 intitulat 
„Calificarea concurenților". Po
trivit noii reglementări, care ur
mărește să satisfacă cerințele 
C.I.O. șl principiile olimpice ale 
amatorismului într-o formulă 
proprie determinată de condițiile 
specifice schiului, F.I.S. a mai 
făcut un pas pe calea stabilirii 
unui acord cu C.I.O. In lumina 
noului său punct de vedere, sta; 
tutui schiorilor amatori poate fi 
respectat după următoarele re
guli :

— compensarea Integrali a ei» 
lătorlel apre locurile de antre
nament și competiții eu trenul, 
avionul, automobilul sau alts 
mijloace de transport ;

— rambursarea Integrali a ca
zării șl mesei In antrenament 
și in competiție ;

— o compensație pentru ieși
rea din activitatea productivi 
pentru o perioadă limitată ;

federație naționali de 
trebuie să Înscrie con-

„Orice 
schi nu _
curenți în orice competiție in
ternațională și nu trebuie să eli
bereze legitimație (licență) unui 
schior care :

— concurează sau a concurat 
contra unei remunerații ;

— concurează sau a concurat 
pentru premii în bani sau care 
a acceptat premii a căror va
loare depășește pe cea autorizată 
de F.I.S. ;

— permite sau a permis, fără 
autorizația scrisă și aprobarea 
federației sale naționale, ca pre
miile cîștigate în întrecerile 
sportive, rezultatele, numele, 
titlurile, fotografiile, să fie uti
lizate in scopuri publicitare sau 
pentru vînzarea unor produse, 
chiar și fără nici un avantaj 
material ;

— care în cunoștință de cauză 
concurează sau au concurat 
schiori necalificați 
Iile F.I.S. :

1. în afara unei 
prese a federației

2. dacă competiția „
direct controlată de F.I.S. 
de o federație națională, șl

3. dacă competiția este decla
rată „deschisă'* în invitația și 
calendarul F.I.S.

Licența unui concurent care 
a comis o încălcare a dispozi
țiilor de mai sus, va " 
retrasă de federația 
iar numele sportivului 
municat la F.I.S.

într-un alt capitol, 
ocupat și de susținerea (mate
rială) a schiorilor. Orice plăți 
făcute concurenților pot fi efec
tuate numai în anumite condiții:

că 
după regu- 

aprobărl ex- 
naționale, 

in cauza este 
sau

fi imediat 
națională, 
va fi co

1. perioadă de pregătire « se
zonului competlțlonal șl eare nu 
trebuie să depășească 60 de zilei

2. participare Ia competiție.
Desigur, noua reglementar* 

este mal concretă șl ea oferi 
garanții asupra statutului schio
rilor. Este, totuși, interesant de 
observat, in continuare, atitudi
nea C.I.O. care, prin glasul pre
ședintelui său, a afirmat In re
petate rînduri că, in principiu; 
nu se poate admite ideea unul 
statut special. Dincolo de po
lemică, consecințele care derivi 
din pozițiile diferite ar fi foar
te grave, deoarece excluderea 
unor sportivi din elita schiului 
alpin puțind duce la boicotarea 
J.O. prin retragerea acestei dis
cipline și organizarea unor cam
pionate mondiale separate.

Totuși, ținînd seama de pașii 
făcuțl de F.I.S., «de garanțiile 
suplimentare oferite, este de aș
teptat o înțelegere, un acord In
tre C.I.O. și F.I.S. care să puni 
definitiv capăt polemicii, Bă a- 
lunge temerile organizatorilor 
apropiatei ediț'J a J.O. de la 
Sapporo și Bă liniștească princi
palele echipe naționale.

Mihai BIRĂ

BARAJE ÎN CALEA

AFIRMĂRII TINERILOR JUCĂTORI
Există în sfera performan

ței voleibalistice — și poate 
nu numai în acest sport —■ 
un anacronism care influen
țează negativ ascensiunea 
sportivilor. Este vorba de 
promovarea tardivă a junio
rilor în echipele eșaloanelor 
superioare. Ne referim, desi
gur, la elementele de vîrf 
care apar în divizia națională 
de juniori și școlari. în ins
trucțiunile comune ale Minis
terului învățămîntului și 
C.N.E.F.S. este prevăzută po
sibilitatea ca juniorii cei mai 
talentați, cu perspective certe 
de a atinge marea performan
ță, să fie transferați la echi
pe de divizia A, pentru a liPetru ARCAN

ALERTA CONTINUĂ..IN DIVIZIA A,
a-
in

rugby 
doar 
clasamen- 

virtuală 
este greu

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon, de la trimisul nostru), 
întrecerile finale ale celei de 
a 45-a ediții a campionatelor 
naționale individuale de se
niori la lupte greco-romane 
au început vineri dimi 
nea ța. in sala Olimpia
din localitate. Chiar de 
la inaugurare, au tost tot mai 
evidente aprigele încleștări 
pentru întiietate. generate, de 
buna seamă de noile modifi
cări ale regulamentului inter
național, aplicate în 
girne la această competiție. 
Chiar campionul republican 
al categoriei 68 kg, Ruset Pâ- 
trașcu (Rapid București), avea 
să se convingă de intransi
gența arbitrilor, fiind desca
lificat pentru lipsă de comba
tivitate, în meciul din primul 
tur, împreună cu adversarul 
său Gh. Vădraru (Lugoj). Nici 
o partidă nu a luat sfîrșit 
in prima zi fără puncte teh
nice. De asemenea, meciurile 
încheiate la egalitate n-au 
fost lipsite de acțiuni puncta
te de arbitri. De pildă, A. 
Magheran (Tg. Mureș) și I. 
Vaideș (Brașov), la cat. 62 
kg, au terminat confruntarea

inlre-

lor nedecis, dar amindoi au 
realizat cite 7 puncte.

Competiția a început cu ca
tegoria 62 kg, unde participă 
cei mai mulți concurenți (36). 
Cel mai frumjs meci, la a- 
ceaslă categorie, l-au furni
zat reșițeanul M. Vlăduțiu și 
C. Toporjan (Galați). Luptă
torul din Reșița a executat 
numeroase procedee tehnice, 
unele mai spectaculoase ca 
altele și doar extraordinara 
rezistență a adversarului său 
a făcut ca întîlnirea să du
reze 9 minute. în final, pe 
tabela de punctaj a arbitru
lui judecător era o cifră im
presionantă : 23—2 în favoa
rea lui Vlăduțiu. O altă par
tidă spectaculoasă a realiza
t-o M. Baciu (Steaua), avîn- 
du-1 adversar pe I. Murja 
(Satu Mare). Baciu, fratele 
fostului campion mondial, ac- 
ționînd cu multă fantezie teh
nică, a obținut tușul în min. 
7. Tot prin tuș s-au încheiat 
și meciurile C. lonescu (Di
namo Buc.) — V. Nicolae 
(Ploiești), M. Ciutan (Rapid 
Buc.) — V, Moise (Pitești) și 
Gr. Alionescu (Slatina) — V. 
Pavelescu (Cîmpuiung Mușcel) 
— tușuri finalizate de primii.

La cat. 68 kg (31 concu-

renți) S. Popescu (Steaua) a 
încheiat partida sa cu V. Du- 
șu (Constanța), printr-un fru
mos tur de cap care i-a adus 
în min. 5 o binemeritată vic
torie la tuș. (S. Popescu con
ducea pină atunci cu 8—0). 
în alte meciuri, la aceeași ca
tegorie : I. RăUoi (Cîmplung 
Muscel) egal cu P. Popescu 
(Timișoara), E. Hupcă (Meta
lul Buc.) b. tuș Gh. Luca 
(Reghin), D. Racoviță (Bra
șov) b. tuș P. Csillag (Satu 
Mare), V. Prențu (Bacău) b.p. 
I. Blaj (Sibiu), Gh. Savovici 
(Slatina) b.p. I, Burcea (Pro
gresul Buc.); cat. 57 kg — 
(29 concurenți) . E. Salop 
(Constanța) b. tuș I. Moicea- 
nu (Sinaia), N.
ghe (Medgidia) 
Cotoi (Tg. Mureș), 
(Steaua) b. tuș S.
(Tr. ȘevL-rin), N, Iliuță (Ga
lați) b.p. V. Gherghina (Di
namo Buc.).

Sîmbătă au loc întrecerile 
semifinale, iar duminică di
mineața partidele decisive 
pentru cele 10 titluri de cam
pioni ai țării.

Gheor- 
b.p. V. 
I. Baciu 

Istrătescu

Coslin CHIRIAC

CE S-A SCHIMBAT LA POLITEHNICA
tOrmare din pag. 1J

gătirea echipelor de perfor
manță ale institutelor, acest 
lucru legînd mai bine pe 
profesori de locul de muncă.

— Procesul de antrena
ment se încadrează în ora 
didactică și poate fi contro
lat de M. I., catedră și fac
torii răspunzători 
C.N.E.F.S. și federații.

— Eficiența economică și 
tehnică a fost îmbunătățită, 
în prezent jumătățile de nor
mă au dispărut și acest fapt 
este îmbucurător.

— Vorbind despre activita
tea clubului nostru voi re
marca cîte za aspecte legate 
de secțiile arestuia, de baza 
materială, de procesul de in
struire și antrenament. De
sigur, datorită așezării noas
tre geografice, am ținut cont 
de ceea ce am putea realiza 
mai bine, de condițiile pe 
care le-am avut sau pe care 
le putem crea, de tradițiile 
sportului brașovean. Avînd în 
vedere toate acestea, ne-am 
axat activitatea pe unele 
spărturi individuale ca schi, 
alpinism, atletism, șah, tir, 
iar dintre jocurile sportive 
am ales baschetul, handbalul, 
voleiul și fotbalul. Putem a- 
precia că la unele din aceste 
sporturi au fost obținute re
zultate bune. Schiul, alpinis
mul. atletismul, baschetul 
băieți (a activat în prima di
vizie a țării) și fete. Normal,

din

cu 
a- 
că 
lei 
în

rezultatele noastre ar fi fost 
la o cotă și mai înaltă, dar 
lipsa bazelor sportive, a unei 
săli de sport, în mod special, 
în care să-și desăvîrșească 
pregătirea miile de sportivi 
studenți, face ca, deocam
dată, să ne mulțumim și 
ceea ce am realizat pînă 
cum. De altfel, voi arăta 
plătim anual peste 300 000 
chirie. Cu banii cheltuiți
ultimii 4—5 ani am fi putut 
construi o sală modernă, mai 
ales că, datorită așezării ora
șului nostru, mai mult de 6 
luni din an antrenamentele 
și competițiile au loc în 
Deci...

• Prof. dr. ing. Victor 
nescu; Sînt multe de 
despre sportul universitar, 
în prezent, el își are o viață 
a sa, intensă, susținută, dar 
pentru ca ea să fie și bună, 
chiar foarte bună, sînt nece
sare și niște condiții cores
punzătoare. Or, clubul nos
tru, cti regret o spun, deși 
nu duce lipsă de material și 
echipament sportiv, deși este 
înzestrat cu fonduri bănești 
suficiente, nu obține încă re
zultate pe măsura posibilită
ților. Cauza 1 Nu avem o 
sală de sport. încercăm să 
creăm sportivilor de perfor
manță condiții cît mai bune 
de pregătire și studiu. Am 
aflat că la Timișoara, cate
dra de educație fizică, în co
laborare cu conducerea insti
tutului Politehnic, a pus la 
dispoziția studenților sportivi

sală.

Stă- 
spus

de 
lipsa 
Mai 

efec-

un cămin special, bine uti
lat și dotat. Și fiindcă acesta 
este un lucru foarte bun din 
mai multe puncte de vedere, 
vom încerca și noi ca încă 
din această vară să rezervăm 
un asemenea cămin pentru 
sportivii noștri. Secțiile au 
fost alese bine. O parte din 
ele au și înregistrat rezul
tate mulțumitoare. Dar, ca și 
în viață, este loc și pentru 
mai mult și pentru mai bine.

• Rector Gheorghe Marcu: 
Multe , din posibilitățile 
progres sînt frînate de 
bazei sportive proprii, 
mult, jocurile sportive
tuează un plan de pregătire 
sărac tocmai din această ca
uză. Este necesar ca noua 
clădire a Institutului Politeh
nic să aibă și o sală de sport 
corespunzătoare. După cîte 
știu, ea este planificată, dar 
la dimensiuni reduse. Dacă 
tot se face ceva, atunci să 
fie bine făcut de la început. 
O altă doleanță ar fi ca or
ganele de resort să repartize
ze spații pentru amenajările 
sportive în mod corespunză
tor, nu așa cum s-a făcut 
pină acum. Căminele stu
dențești sînt în Bartolomeu, 
iar terenul pus la diposziție 
pentru sport se află la Dîrs- 
te !! Lîngă stadionul Munici
pal, la 5 minute de căminele 
care găzduiesc 5 000 y de stu- 
denți, există locuri unde ar 
putea fi amenajate terenuri, 
dar...

• Asistent Nicolae Bujdoiu:

In divizia A de 
pele s-au limpezit 
zona superioară a 
tului, Steaua fiind 
campionă. Fiindcă 
de presupus că XV-le mili
tar va pierde meciul din e- 
tapa a XXI-a cu Știința Pe
troșani, programat duminică 
pe „Ghencea", începînd de la 
ora 17,30. Oricum echipa lui 
P. Cosmănescu are în față un 
adversar mai puțin dificil 
decît cel al Griviței Roșii (o- 
cupanta locului 2), formația 
Farul, partida fiind progra
mată la Constanța.,.

Campionatul rămîne totuși 
interesant în zona echipelor 
amenințate cu retrogradarea. 
Foarte important pentru cla
sament va fi rezultatul cu 
care se va încheia meciul din
tre Constructorul București 
și C.S.M. Sibiu (duminică pe 
„Constructorul", de la ora 9). 
în caz de victorie, formația 
bucureșteană păstrează mari 
șanse pentru a schimba de
finitiv cu adversara, locul XI 
eu X. Rapidul, aflat pe ulti
mul loc. nu poate emite, 
practic vorbind, pretenții în 
partida cu Dinamo (sîmbătă, 
Pe „Giulești”, de la ora 17,30).

în țară, alte două partide. 
La Bîrlad Rulmentul, aflat

foarte aproape de zona retro
gradării, va încerca să obți
nă victoria în fața Universi
tății Timișoara. Se pare, o 
misiune nu prea grea dat 
fiind regresul de formă în 
care se află rugbyștii din Ti
mișoara. L^ Cluj Agronomia 
va primi replica Politehnicii 
Iași. Meci de tradiție în care, 
de obicei, victoria nu a scă
pat gazdelor, Ce va fi dumi
nică ? în mod normal elevii 
prof. Al. Paloșanu, care au 
ajuns la o anumită maturi
tate, nu pot pierde acest joc.

Iată și arbitrii jocurilor e- 
tapei a XXI-a: P. d’Ecclessis: 
Constructorul — C.S.M. Si
biu ; T. Witting: Steaua — 
Știința Petroșani; P. Nicu- 
lescu: Agronomia Cluj —
Politehnica Iași; FI. Tudo- 
rache: Ruîmenul Bîrlad — 
„U“ Timișoara; AI. Lemneanu: 
Farul Constanța — Grivița 
Roșie ; A. Găgeatu : Rapid — 
Dinamo.

se înlesni și grăbi astfel as
censiunea.

Prevalîndu-se însă de o 
altă prevedere — care acor
dă dreptul echipelor școlare 
de a reține sportivii valo
roși pînă Ia terminarea școlii 
— antrenorii preferă să sa
crifice viitorul vîrfurilor lor 
sportive din egoism, din do
rința obținerii unor rezultate 
mai puțin semnificative la 
nivelul eșalonului inferior. 
Așa se întîmplă că voleiba
liști care depășesc evident 
valoarea diviziei școlare și 
de juniori, la virsta optimă 
promovării lor (16—17 ani), 
la virsta cîn'd — sînt de pă
rere specialiștii — ar putea 
să se lanseze pe 
formanței, rămîn în continua
re timp de 2—3 ani într-un 
mediu în care 
nimic de învățat, întîrziin- 
du-li-se progresul firesc.

De pildă, junioarele Școlii 
sportive nr. 1 din București, 
pregătite de prof. Al. Chiriță, 
au atins de aproape doi ani 
un nivel superior diviziei 
școlare.

Firește, este dreptul antre
norului, al secției și al școlii 
să se bucure de rezultatele 
strădaniilor depuse ani în șir 
în pregătirea unor jucătoare 
sau a echipei. Dar, sub acest 
paravan, sînt afectate Inte
resele voleiului în general.

■ '■? Apare și măi de neînțeles 
faptul că în calea afirmării 
elementelor valoroase stau 
unități considerate nuclee de 
performanță, cum sînt școlile 

. sportive sau liceele cu pro
gram de educație fizică. De
sigur, nu este vorba de toate. 
Unele și-au respectat meni
rea. furnizînd elemente valo
roase, neîntîrziind să promo
veze în divizia A cei mai 
buni juniori (de pildă, Școa
la sportivă Constanța, antre
nor prof. Ion Cristian, a dai 
Farului toate jucătoarele sale 
capabile de mari performan-

drumul per-

nu mai au

Turneul final al juniorilor și școlarilor

STRÎNSE IN PRIMELE MECIURIMeci restanță rn „A“
Timișoara, 11 (prin telefon), 

într-un meci restanță din 
campionatul diviziei A, „U“ 
a întrecut la un scor cate
goric pe Agronomia Cluj : 
34—3 (13—3). A condus co
rect, Rene Chiriac (București).

A. PETRU, corespondent

BRASOV?
Noua holărîre a M. I. pri
vind prezentarea la examene 
a studenților sportivi este 
binevenită, ea rezolvînd o fa
țetă mai veche a acestei pro
bleme. La Conferința 
C.J.E.F.S. s-a apreciat că 
doar 8% dintre studenți fac 
sport. Aprecierea este nerea
lă. Cu toată baza materială 
slabă vreau să reamintesc că 
în toate facultățile s-au dis
putat și se dispută continuu 
competiții de baschet, volei, 
handbal, dotate cu „Cupa 
anilor I“, „Cupa Politehnicii" 
etc. în fiecare săptămînă, 
sute de' studenți participă la 
excursii și drumeții, iar din
tre cei 5 000 de studenți ai 
centrului, 1 600 practică schi
ul în mod organizat. Itinera- 
riile, cifrele și sumele inves
tite stau mărturie că sportul 
de masă nu este așa de ne
glijat cum s-a apreciat la 
conferința C.J.E.F.S. în plus, 
fiecare cămin este dotat cu 
aparate pentru practicarea 
exercițiilor fizice: haltere, 
extensoare, bănci de gimnas
tică etc. De . ce, întreb, doar 
8o/o dintre studenții 
veni. fac sport ?★

Iată cîțeva opinii 
tente privind situația 
lui sportiv Politehnica Bra
șov. Le publicăm pentru că 
ni se par interesante și im
portante nu numai pentru 
clubul brașovean, ci și pen
tru altele — din diferite cen
tre studențești ale țării.

brașo-

compe- 
clubu-

SCORURI

CRAIOVA, 
fon). într-un 
resc, în care 
nou aici, la baza sportivă a 
Școlii sportive 
iova — teren 
proaspăt, porți 
tribune noi în 
lui — s-a dat 
întrecerile 
al campionatului național de 
juniori și școlari. La acest 
eveniment sportiv s-au pre
zentat mulți spectatori care, 
atît dimineața, cît și după- 
amiază, au avut prilejul să 
asiste la jocuri interesante, 
în care echipele au oferit o 
pleiadă de talente. Unele 
partide au fost de un rar 
dramatism, datorită mai ales 
evoluției scorului. Ne refe
rim la meciul dintre Șc. Sp. 
2 Buc. — Șc. Sp. Bacău 
(m), joc în care cu 6 minu
te înaintea fluierului fi
nal, băcăuanii conduceau cu 
22—18, iar revenirea puter
nică a bucureștenilor din ul
timele minute, cînd au în
scris 5 goluri consecutiv, 
făcut ca scorul final să Ie 
fie favorabil cu 23—22.

Jocuri strînse 
și fetele: Șc. Sp.

11 (prin tele- 
cadru sărbăto- 
totul a fost

de elevi Cra- 
cu bitum 

cu plase noi, 
jurul terenu- 
azi startul în 

turneului final

Liceul 2 Iași 7—6, Șc. Sp.
Năsăud — Șc. Sp Arad 10—9.

Iată celelalte rezultate: Șc. 
Sp. 2 București — Liceul 2 
Brașov (f) 20—12, Dinamo
Buc. — Șc. Sp. Odorhei (m) 
18—14 și Șc. Sp. Arad — Șc. 
Sp. Tg. Mureș 21—20.
Ștefan GURGUI — coresp.

țe: Angela Morioanu, Marta 
Matei, Liliana Pașca, Emilia 
Cernega; profesorul vîlcean 
Laurențiu Stilea a dat clubu
lui Dinamo, cu doi ani înain
te de terminarea școlii, pa 
L. Dumănoiu, actualmen te-u- 
nul dintre componenții de 
bază ai lotului național; de 
asemenea, prof. C. Bengeanu 
din Cluj a promovat întreaga 
echipă a Liceului N. Bălcescu 
în lotul lui „U“, făcînd figură 
onorabilă în divizia A). Ju
cătorii promovați la timp au 
avut astfel posibilitatea să 
progreseze mai repede, în 
timp ce toți ceilalți au bătut 
pasul pe loc, s-au pregătit 
mai puțin pentru confruntări 
cu adversari inferiori, oricum 
ușor de învins. Mulți dintre 
cei nepromovați la momentul 
potrivit făceau sau fac parte 
din loturile naționale de ju
niori sau tineret (Victoria Ca- 
randa, Paula Cazangiu, Ana 
Maria Băltărețu, Radu Dumi
trescu, Cornelia Cîrstoiu etc.). 
Evident, lipsa lor de experien
ță în ambianța eșaloanelor 
superioare a avut repercu
siuni și în evoluțiile în ca
drul ■ loturilor naționale.

în discuțiile pe această te
mă pe care le-am avut cu 
secretarul general al F.lt.V., 
prof. Aurel Dobincă, acesta a 
subliniat necesitatea promo
vării urgente a tuturor ele
mentelor de perspectivă ce 
apar în diviziile școlare, con* 
damnînd totodată atitudinea 
unor antrenori și profesori 
care nu îngăduie elevilor lor 
să treacă mai devreme la 
cluburile de mare perfor
manță.

La rîndul său, inspectorul 
din Ministerul' Invățămîntu- 
lui, Marinei Oancea, vicepre
ședinte al F.R.V., ne-a decla
rat că secția de resort 
minister nu a fost și nu 
potrivnică promovării 
mentelor valoroase (dar 
mai cele valoroase), : 
însă împotriva integrării lor 
în divizia B, pe care nu o 
consideră, și pz bună drep
tate, un mediu propice a- 
firmărij unor talente.

în concluzie, credem că 
ar fi necesară o nouă con
sultare între factorii intere
sați, consultare care să ducă 
la soluționarea situației con
tradictorii existente în „sta
tutul" de promovare al junio
rilor. Pătrunderea tîrzie a 
acestora în divizia maximă 
le împiedică progresul firesc 
și • aceasta se repercutează 
negativ atît asupra valorii 
campionatului intern cît și 
asupra loturilor reprezentati
ve din care mulți dintre ei 
fac parte sau în care urmea
ză a fi selecționați.

i din 
este 
ele- 
nu- 

f ii nd

a

au realizat
I. Craiova —

Excursioniștii Loto-Pronosport
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport urmărește în per
manență să contribuie la ri
dicarea nivelului cultural și 
educativ al partiepanților 
prin premiile acordate. Ast
fel, la majoritatea tragerilor 
obișnuite, speciale sau excep
ționale Loto și Pronoexpres, 
se acordă excursii peste ho
tare.

Luni 14 iunie 1971, un grup 
de excursioniști pleacă în 
Republica Populară Ungară, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană și Republica Popu
lară Polonă (durata 17 zile) 
Pe itinerarul: BudapesLa — 
Bratislava — Brno — Praga 
— Dresda Weimar — Leip
zig — Berlin — Postdam — 
Frankfurt — Wroclaw — Cra
covia — Zakopane — Mis
kolc — Debrecen.

Liceul cu program de educație fizică (fotbal) Bacău
ANUNȚA

Examenul de admitere în clasa a IX-a va avea loc In peri- """ ... ° ...„. ..... ... . .. .. .. Bacâu> str.

anul 1956,
oada 20 iunie — 3 iulie 1971, in localul liceului din 
dr. Aroneanu nr. 43.

Pot candida elevii absolvenți a 8 clase născuțl in 
care au tăcut în școala generală limba 'franceză.

înscrierile se tac pină în ziua de 19 Iunie a.c., 
constînd în :

— probe practice eliminatorii ;
— examen scris la limba română și matematică ;
— examen oral la limba română, matematică șl Istorie.
Candidațil se vor prezenta cu vizita medicală efectuată la 

cabinetele medico-sportlve ale policlinicilor din orașele de 
reședință.

Orice alte informații se pot obține la secretariatul liceului, 
tel. 13184.

examenul

Un alt grup va pleca 
marți 15 iunie, pentru 8 zile, 
cu avionul în Italia pe itine
rarul: Napoli — Roma — Ca
pri — Amalfi — Sorento.

Vineri 17 iunie 1971, cu 
autocarul, va pleca un alt 
grup în Itaiia pe următoarea 
rută : Belgrad — Zagreb — 
Ljubljana — Veneția — Bo
logna — Modena — Milano
— Verona — Padova — Triest
— Budapesta — București.

Pârtiei pînd la sistemele 
Loto-Pronosport puteți obține 
excursii peste hotare, auto
turisme și bani.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 11 IUNIE 
1971

FOND GENERAL DE PRE
MII : 1,189.318 lei din care
75.016 lei report

EXTRAGEREA 1 : 52, 76,
37, 65, 57. 83, 45, 63, 6.

Fond de premii: 583.847 lei 
din care 43.413 
cat. 1.

EXTRAGEREA 
56, 28, 66. 79, 4,1

Fond de premii : 
din care 31.603 lei 
A.

Plata premiilor 
tragere se va face 
Capitală de la 19 
la 26 iulie 1971 
țară de la 23 iunie pină la 
26 iulie 1971 inclusiv.

lei report

a II-a: 48, 
80.

605.471 lei 
report cat.

la aceaslă 
astfel: în 

iunie pină 
inclusiv; in

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT
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La polii fierbinți oi clasamentului
de Al. CLENCIUDesene

coadăSrunto

Nr. 1288 (6722)

O nouă formulă
de organizare a diviziei C

ratificarea

« un foc!

12 serii a 14 echipe # 0 serie cu formații numai

nici
In discuție un referat

își așteaptă astăzi
Miercuri de foc . Tensiune. Dramatism. Cele trei lan

sate în cursa salvării realizează meciuri egale, mai mult 
sau mai puțin acceptate. Cuplaj interbucuresfean, cu 
tribune gemînd de suporteri, cu distinsul Bryan Glanville 
aprinzîndu-și havana la golul lui Lucescu. Disperare. Dra
mă. Suspens.

„Miercuri de foc', chemînd... o „duminică de foc", 
acum cînd răbdarea a fost răpusă și „cursa" se aprooie 
de sfîrșit, cînd fiecare gol cîntărește aur și calculele 
cele mai nebunești înnegresc hîrtia...

Acum... Pentru multe echipe — acum sau niciodată.♦
din Capitală Schimbări și in sistemul de promovare 
și retrogradare •* în ediția 1971-72 nu retrogradează 

o echipă
Paralel cu politica de impul

sionare a unor județe rămase 
în urmă, am avut în vedere și 
o mai mare eficiență econo
mică. Astfel, deoarece sarcini
le materiale, necesare execu
tării calendarului competițional 
apăreau excesive pentru o se
rie de echipe, o degrevare a 
bugetelor se impunea. Așa s-a 
ajuns la noua formulă care, 
pentru diminuarea cheltuielilor 
de deplasare (transport, cazare, 
masă), prevede distante mai 
mici și deplasări mai puține.

— In condițiile adoptă
rii noii formule se v» mo
difica și sistemul de pro
movare și retrogradare ?

— Pentru anul competițto- 
nau 1971-1972 nu se va efectua 
nici o schimbare 
de promovare în 
Nici o echipă nu 
ză din divizia C 
natele județene, iar campioa
nele, la județ și la municipiul 
București, în număr de 40, 
promovează direct în divizia C. 
Pentru ediția 1972—1973 pro
movează din divizia C 4 din 
cele 12 formații ciștigătoare ale 
celor 12 serii, împărțite în 4 
grupe a cite 3 echipe. Tn 
grupa I, vor fi repartizate for
mațiile ciștigătoare ale seriilor 
I. II și III ; în grupa .a Il-a, 
vor fi incluse echipele învingă
toare în seriile IV. V și VI ; 
în grupa a III-a vor fi intro
duse echipele ciștigătoare ale 
seriilor VII. VIII și IX. iar în 
grupa a IV-a vor fi reparti
zate formațiile învingătoare în 
seriile X, XI și XII. Tn grupe, 
echipele vor juca fiecare cu 
fiecare, tur-retur. Cele clasate 
pe locul 1 în fiecare grupă 
promovează în divizia B. Echi
pele de pe locurile 13 șl 14, 
din fiecare serie, retrogradează 
în campionatele județene.

Pentru cele 24 de locuri ră
mase libere, vor promova di
rect 8 echipe campioane în în
trecerile județene, cu cele mai 
puține formații de divizia C 
și prin baraj 16 echipe din cele 
32 rămase, împărțite, pe baza 
criteriului geografic, în 16 
rechi. Jocurile în perechi 
vor disputa tur-retur.

— Sînteți de acord 
prin introducerea unui 
măr mai mare de echipe, 
mai puțin pregătite, lătur» 
tehnică a competiției va a- 
vea de suferit ?

— Pentru început se va în
registra, desigur, o diminuare 
în ceea ce privește calitatea 
jocurilor. Cu timpul, însă, toate 
echipele vor trebui să se înca
dreze într-un regim superior 
de pregătire. Toate vor bene
ficia, și prin grija noastră, de 
tehnicieni, bine pregătiți, sa- 
lariați, toate vor trebui să aibă, 
pentru o instruire la nivelul 
dorit, terenuri adecvate, cu 
dimensiuni în limitele regula
mentare. Numai în felul acesta, 
apreciem noi. fotbalul nostru 
îsi va avea, cu adevărat, o bază 
de masă temeinică, aptă să fur
nizeze jucători de talent și de 
perspectivă și pentru eșaloanele 
superioare.

G. NICOLAESCU

Lulnd
prezentat de comisia centrală 
de competiții, cu privire la re
organizarea diviziei naționale 
C, Biroul F.R. Fotbal a apro
bat zilele trecute una din cele 
două variante propuse — și a- 
nume pe ACEEA CU 12 SERII 
A 14 ECHIPE — așteptînd as
tăzi și ratificarea Biroului 
C.N.E.F.S. în cazul în care a- 
cesta o va găsi corespunză
toare din punct de vedere or
ganizatoric și tehnic.

Prin urmare, în perspecti
vă — la acest eșalon — 12 
serii a 14 echipe (în loc de 8 
serii 
pină ....... _ 
măr de 168 de formații, față 
de 128 cite activau in vechea 
formă de organizare. Amănunte 
despre noua formulă am aflat 
de la tov. Flore» Tănăsescu, 
secretar general al F.R.F., cu 
care am purtat următorul dia
log :

— Ce criterii au stat I» 
baza modificărilor aduse 
diviziei C ?

— Pornind de la 
necontestat că, din 
vedere organizatoric 
s-a dovedit a fi o _ 
viabilă, care a chemat la o 
viață sportivă din ce în ce 
mai intensă numeroase centre 
provinciale, am dori să asi
gurăm acestei întreceri o arie 
și mai largă de dezvoltare. Prin 
Introducerea în divizia C — 
tn primul an — a tuturor echi
pelor campioane de județ și, 
In anii următori, a cel puțin 
24 dintre acestea, creăm for
mațiilor județene posibilități 
mai mari de pătrundere într-o 
competiție superioară cu ca
racter republican. Știți. în ul
timă analiză, ce înseamnă a- 
ceasta ? Mai multe terenuri 
de fotbal, deci o creștere a ba
zei materiale, oameni noi an
grenați și instruiți în activitatea 
fotbalistică, cu alte cuvinte 
centre noi pe harta celui mal 
popular șport.

a 16 echipe, cum era 
acum). însumînd un r.u-

în sistemul 
divizia B 

retrogradea- 
în campio-

faptul de 
punct de 
divizia C 
competiție

Turiști la Cluj,
dar pe banii cui?

J

pe
se

că, 
nur

la Cluj, vremea 
Soare <di-

Miercuri, 
a fost instabilă, 
mineața, ploaie zdravănă in 
jurul orei 12. Mai tîrziu picu
ra. pentru ca în timpul pri
mei reprize a meciului seni
orilor să plouă din nou mai 
tare. Terenul de pe stadionul 
Municipal era înmuiat și 
pentru a crea condiții de joc 
cît mai bune meciului de di
vizia A, organizatorii au îm
prăștiat talaș în zonele careu
rilor de 16 m și in fața por
ților. In ideea menajării ga
zonului, gazdele au decis ca 
jocul de tineret „U“ — Farul 
să se dispute de terenul cu 
zgură, din spatele tribunei 
principale. Dar, antrenorul 
constănțenilor, Enianoil Hașoti 
și V. Păcuraru, activist la 
clubul Farul, n-au îmbrăți
șat propunerea și, în mod 
surprinzător, au hotărît să nu 
dispute partida, motivînd ne
avenita lor poziție prin gri
ja pe care o poartă jucăto
rilor ca nu cumva să se ac
cidenteze (n.n. — deși tere
nul e omologat de comisia 
județeană de fotbal și aici au 
susținut meciurile de tineret, 
tot în condiții de timp ne
favorabil, Politehnica Iași, 
Petrolul. Universitatea Craio
va, Steaua). Farul, însă, nu a 
făcut acest lucru, deplasînd 
degeaba, sute de kilometri, o 
echipă întreagă, plus rezer
vele, dînd meci pierdut cu 
0—3.

Este adevărat, Clujul e fru
mos și merită văzut- Turismul 
e un sport la modă. Dar, în 
aceste condiții, pe banii cui 
a fost făcută excursia de că
tre cadeții Farului ?

C. ALEXE

ergem
SÎMBATA

ATLETISM: Stadionul Re
publicii, de la orei 16,30 : fi
nalele campionatelor repu
blicane școlare.

CAIAC-CANOE: Lacul
Snagov, de la orele 9,30 și 15: 
finalele campionatelor repu
blicane.

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 16 : întreceri 
în cadrul ..Cupei Școlii spor
tive nr. 2“.

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 18 : S. K. Lodz — 
Steaua și Dinamo — I.C.H.F.

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de 
la ora 18 : campionatul de 
copii (A și B) al municipiu
lui București.

POPICE : Arena Ciulești, 
de la ora 16 : Rapid Bucu
rești — Hidromecanica Bra
șov, partidă în cadrul cam
pionatului feminin (divizia 
A).

RUGBY : Stadionul Giu- 
lești, ora 17,30 : Rapid Bucu
rești — Dinamo București.

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare de la ora 
16 la 21 : turneul internațio
nal (masculin) al României.

DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Tn mod nor
mal — „1" solist, nu pentru câ gazdele s-ar fi angajat 
într-un sprint â la John Carles, ci pentru că oltenii, 
la această eră, prezintă o echipă vlăguită, cu o apă
rare de turtă dulce. N-ar fi exclus — ni se șoptește — 
ca fostul rapidist, Oblemenco, să încerce o minune, dar 
minunile nu trăiesc totuși la fiecare coif de drum.

C.F.R. CLUJ — STEAGUL ROȘU. „1". Pentru că o echipă 
care face 1—1 la Craiova nu acceptă retrogradarea. . în 
plus, Nichi Dumitriu a început să obosească, împărțind 
mingi savante unor coechipieri (excepție — Gyorffi), bla
zați sau mediocri „î“, cu mîna pe inimă...

FARUL — U T A. Pu iu Cosmoc nu poate lăsa să-i scape 
printre degete două puncte care-l pot duce în... „Cupa 
U.E.F.A.".

PETROLUL — STEAUA. înclinăm să credem că la ca
pătul unui meci echilibrat ploieștenii își vor apropria 
victoria, al cărei gust suporterii Petrolului aproape l-au 
uitat. în ciuda diferenței de rafinament, Bădin pare mai 
călit pentru bătălii aspre decît „sfîrleaza" lordănescu...

PROGRESUL — JIUL. Chiar dacă vor retrograda, băieții 
lui „Peniță" Moldoveanu vor să retrogradeze cu senti
mentul de a fi făcut totul pentru supraviețuire. Păcat că 
nu joacă Beldeanu, mijlocaș pe care s-ar putea să-l vedem 
cîndva în „națională", în dreapta lui Dumitru...

C.F.R. TIMISOARA — „U" CLUJ 1, X, 2.

F. C. ARGEȘ — RAPID. In tur — 1—1 ; în retur... 
o dispută pasionantă și dîrză, în care orice pronostic 
poartă marca hazardului, pentru că fiecare echipă poate 
„argumenta" — fără putință de tăgadă — o prezumtivă 
izbîndă. Pentru a o realiza, Rapidul — prima interesată 
în rezultatul de mîine — trebuie să mai găsească re
surse după „șocul" egalării de miercuri. în umbra podului 
Grant circulă un singur cuvînt de ordine : victorie I Ce 
zici, Dobrine ?

SPORT CLUB — POLITEHNICA. Sintem siguri că ieșenii 
— în dorința lor de mărire — își vor vinde pielea tare 
scump, chiar dacă Moldoveanu si Pali vor urmări meciul 
de pe tușă. La fel de siguri sîntem că gazdele — cum
pănite și inteligente la Brașov — nu-și pot permite 
luxul să cedeze vreun punct, acum cînd zestrea se ago
nisește cu atîta sudoare.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CUM VA ARĂTA ACEST CLASAMENT LUNI ?
1. DINAMO 27 13 8 6 42—23 34
2. Rapid 27 11 11 5 31—21 33
3. Steagul roșu 27 12 6 9 24—22 30
4. Farul 27 11 8 8 38—37 30
5. Steaua 27 10 9 8 39—30 29
6. Petrolul 27 10 9 8 31—31 29
7. „U" Craiova 27 11 7 9 23—25 29
8. Politehnica 27 12 4 11 44—36 28
9. U.T.A. 27 12 4 11 39—32 28

10. „U" Cluj 27 10 8 9 32—27 28
11. F. C. Argeș 27 9 8 10 36—38 26
12. Jiul 27 11 3 13 25—29 25
13. S. C. Bacău 27 10 4 13 31—40 24
14. C.F.R. Cluj 27 8 7 12 32—42 23
15. Progresul 27 7 7 13 27—35 21
16. C.F.R. Timișoara 27 6 3 18 18—44 15

LUPESC»
— Nu-mi place! ROIBUL ăsta par» mat

Macrl
— Mal .
Năstase, dr. Radulescu șl Dembrovschi
— Păi pentru el facem si noi... coadă!

Ultimele vești
de la echipe

S.C. BACAU IN TURNEU 
ÎN U.R.S.S.

Echipa de primă divizie S.C. 
Bacău va efectua, în perioada 
4—14 august, un turneu de trei 
jocuri în U.R.S.S. Programul 
jocurilor : la 6 august, cu Ză- 
ria Voroșilovgrad ; la 9 august, 
cu echipa olimpică, la Doneț ; 
la 12 august, cu Neftianik 
Baku.

Imediat, după etapa de 
miercuri, toate echipele și-au 
continuat cu asiduitate pre
gătirile în vederea asaltului 
final la care sînt chemate, a- 
cum, în final de stagiune. 
Peste tot ambiții către un loc 
mai bun și o comportare o- 
norantă, peste tot eforturi 
pentru a prezenta în teren, 
mîine, cea mai în formă gar
nitură. Am înțeles aceste lu
cruri ieri, din convorbirile 
telefonice purtate cu condu
cerile echipelor respective și 
din ultimele vești furnizate 
de corespondenții noștri. Pre
zentăm mai jos, pe scurt, 
„fișa" cotidiană a fiecărei 
formații.

cest „efectiv" așteaptă Petro
lul pe Steaua I

• S. C. BACAU. Băcăuanii 
își întăresc redata cu Nedel- 
cu (în locul lui Sinăuceanu) 
pentru periculoasa ofensivă 
ieșeană. După acel 4—1, de 
miercuri, Gîl nu anunță nou
tăți, ci doar 
Bacău, de la 
'neața jocului.

• U.T.A.,

că pleacă spre 
Iași, în dimi-

• DINAMO. încă se cau
tă înlocuitor pentru Nun- 
weiller III. între Mustățea și 
Stoenescu va fi ales al doi
lea fundaș central al dina- 
moviștilor pentru meciul de 
mîine. în rest, antrenorul 
Traian Ionescu ne-a anunțat 
că va folosi formația 
derbyul cu Rapid.

• UNIVERSITATEA 
IOVA. Incertitudini în 
craiovean: Donose și 
sînt accidentați, ceea ce 
cesită alte soluții pentru 
ciul cu liderul.

din

CRA- 
atacul 
Bălan 

ne- 
me-

sus-• PETROLUL. Grozea 
pendat, Dridea accidentat în 
meciul cu C.F.R. Cluj, Petruț 
și Mihai Ionescu accidentați 
miercuri la Petroșani. Cu a-

plecată de la 
Iași pe litoral, cu autocarul 
(și cu Birău indisponibil; 
dacă nu va fi recuperat, în 

, locul său va juca, probabil, 
Schepp), este așteptată de o 
formație (a Farului) din care 
vor lipsi Ghirca (suspendat) 
și Caraman ' (întindere mus
culară, miercuri, la Cluj). în
locuitorii vor fi, se pare, 
Pleșa și Turcu.

• C.F.R. TIMIȘOARA. E 
posibil ca Maori să înceapă 
jocul cu universitarii clujeni 
avîndu-1 în poartă pe Gabo- 
raș, în locul lui Korec.

• „U“ CLUJ a plecat Ieri 
la Timișoara cu formația care 
a învins Farul și cu intenții 
mari, mai ales acum cînd — 
după cum ne-a informat se
cretarul clubului clujean, Ti
tus Lucacîu — există o invi
tație la un turneu în Franța 
pentru 
cu cel 
ment.

• F.
tești, aflăm că Roșu este ac
cidentat și locul său va fi

luat da Frepurgel. Tn rest? 
formația care a învins „lan- ' 
terna", deci din nou fără Ol- 
teanu în linia de fund.

• C.F.R. CLUJ. Speranțe 
mari pe Someș, acolo unde 
trupa ceferiștilor clujeni va 
beneficia mîine de aportul u- 
nui om de nădejde, CoJocaru, 
refăcut după accidentul de 
la Ploiești.

• JIUL. Plecat ieri spre 
București, Jiul s-a oprit la..! 
Snagov, unde, după ușoare 
antrenamente (unul azi), va 
definitiva formația ce va în
cepe lupta cu Progresul. în 
principiu, este anunțată for
mația de miercuri, cu același 
Naidin în formă 
demonstrat-o și 
mentul de joi).

• RAPIDUL 
Pe cît posibil, să 
formația de miercuri. Singu
ra modificare posibilă : Mu- 
șat titularizat în locul lui 
Ștefan. Cu mari Speranțe și 
cu Neagu în poftă de gol 
(ieri, în meciul cu formația 
de rezerve a înscris 3 goluri; 
Năsturescu unul) a luat 
pidul drumul Piteștilor 
ieri după-amiază.

• STEAUA s-a retras
Snagov, PROGRESUL în . 
cui Herăstrău, iar STEVGUL 
ROȘU la Poiana Brașov.' 
După toate probabilitățile; 
cele trei echipe vor folosi 
garniturile din ultima eta
pă. Aceleași loturi, aceleași 
gînduri de izbîndă mărturisi
te ieri în toate cele trei ta
bere. •

excelentă (a 
la antrena-

va încerca,' 
mențină

Ra- 
de

la
par-

formația studențească 
mai bun loc în clasa-

C. ARGEȘ. Din Pi-

Un gol splendid, care ar fi putut hotărî soar
ta campionatului, Neagu deschide scorul — 
tn minutul 80 — în derbyul Dinamo — Rapid 
In ultimei» clipe ele jocului, insă, Dinamo va 
egala, relansînd lapte pentru' titlu

Foto t DRAGOȘ NEAGU

Pronosticul nostru la 
concursul Pronosport nr. 24

Etapa din 13 iunie
1. Dinamo Buc. — „U“ Craiova *
2. C.F.R. Cluj — Steagul roșu I
3. Petrolul — Steaua
4. Farul — U.T. Arad
5. C.F.R. Timiș. — „U“
6. F.C. Argeș — Rapid
7. S.C. Bacău — Polit.

' i,x
1

Cluj 1,X 
1.x,2 

Iași 1 
Metrom — Sp. Studențesc 1,2 
S.N. Oltenița — Portul 1
Bun. Giurgiu — Met. Tirg. 1,X 
CFR Arad — Min. Baia Mare 1 
Gloria Bistrița — Olimp. Or. 1 
CSM Reșița — Min. Anina 1

I, Balaș și Gh, Popescu — la

extraordinar U.E.F.A.
în Franța I. 
Gh. Popescu,

Congresul

Balaș, vice- 
membru al

Duminică urmează să plece 
președinte al F. R. Fotbal, și 
comisiei de organizare a campionatului european, care 
vor participa la Congresul extraordinar U.E.F.A. ce va 
avea loc între 14—18 iunie la Monte Carlo.

TENIS : Arena Progresul, 
ora 14,30-: continuarea me
ciului de simplu Ion Țiriac 
— Bora Iovanovici, urmat 
de partida de dublu (forma
țiile vor fi anunțate cu o o-ră 
înainte de începere).

Bol-

ora
Olimpia

DUMINICA

Re-

din
8,30 : 

de

ATLETISM : Stadionul 
publicii, de la ora 8,30 : fina
lele campionatelor republi
cane școlare.

BASCHET : Sala Floreas
ca, de la ora 9,30 : Steaua — 
I.C.H.F. și Dinamo — S. K. 
Lodz.

CICLISM : Circuitul 
strada Cîmpinei, ora 
campionatul municipal 
semifond.

HANDBAL : Stadionul Ti
neretului, ora 10 : partida 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mu
reș (feminin, div. A).

FOTBAL : Stadionul Dina
mo, ora 15,45 : Dinamo — U- 
niversitatea Craiova (tineret 
rezerve), ora 17,30 : Dina
mo — Universitatea Crai0”a 
(divizia A) ;

Stadionul Republicii, 
15,45 : Progresul — Jiul 

. troșani (tineret-rezerve), 
17,30 : Progresul — Jiul 
troșani (divizia A) ;

Stadionul Metalul, 
17,30: Metalul — 
Brăila (divizia B) ;

Terenul Voința, ora

ora 
Pe- 
ora 
Pe-

ora
Progresul

Uj

NUMITOR COMUN
ÎN JOCUL UNOR MARI FORMAȚII

11 : 
P1O-

11 :

Voința — Petrolistul 
deșt! (divizia C) ;

Terenul Electronica.
11 : Electronica —
Giurgiu (divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 
Tehnometal — Prahova 
iești (divizia C) ;

Terenul Sirena, ora
Sirena — Comerțul Alexan
dria (divizia C).

Terenul Autobuzul, ora 11; 
Autobuzul — Chimia Rm. 
Vîlcea (divizia C),

ÎNOT : Bazinul Dinamo, 
de la orele 10 și 17 : campio
natul de copii (A și B) 
municipiului București.

POPICE : Arena Gloria, 
la ora 8 : Gloria București 
Olimpia Reșița, partidă 
cadrul campionatului 
lin (divizia A).

RUGBY : Stadionul 
structorul, ora 9 : 
Constructorul 
C.S.M. 
Ghencea.
București 
șani.

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare, 
16 la 21 î turneul 
nai (masculin) al

TENIS : 
de la ora 
europeană 
(România 
Ion Țiriac — Zeliko Franu- 
lovici, urmat de IUe Năsta- 
S0 — Bora Iovanovici;

al

de

în 
mascu-

Con- 
partida 

București — 
Sibiu ; stadionul 
ora 17,30 : Steaua 
— Știința Petro-

de la ora 
internațio- 
României. 
Progresul, 
semifinala 

Davis

Arena
14,30 : 
a Cupei

- Iugoslavia)

ln ultima vreme, am asistat 
la cîteva meciuri fierbinți, am 
observat cîteva echipe reputate, 
cîteva somități fotbalistice. Fi
nalele Cupei cupelor șl Cupei 
campionilor le-am văzut pe 
micul ecran, meciul U.R.S.S. — 
Spania (din cadrul campionatu
lui european) și jubileul Iașin 
— la fața locului. Montate între 
ele, aceste partide vin să ofere 
o imagine sintetică, oarecum re
prezentativă,. a fotbalului jucat 
în prezent. Printre aspectele cele 
mai impresionante vom mențio
na pentru început alura atletică 
a jocului, capacitatea de efort 
a jucătorilor. Se aleargă foarte 
mult, se aleargă enorm in com
parație cu acum două-trei dece
nii, se fac zeci de deplasări lungi 
si rapide pentru marcaj și de- 
marcaj, pentru conservarea 
structurii de organizare a echipei. 
Detenta, forța șl rezistența au 
sporit, momentele de explozie 
s-au înmulțit. Asprimea solu
țiilor tactice a impus aceste atri
bute. Acumulările de ordin fizic 
sînt suportul aplicării unei stra
tegii severe, sint, de asemenea, 
factorul prin care se încearcă 
dezorganizarea ofensivei adverse. 
Indiferent de sistemul în care 
se joacă, totul e gîndit pe -on- 
dul unei mari disponibilități 
pentru alergare. Antrenamentele 
si tehnica odihnei au ajuns să 
facă din fotbaliști niște atleți 
în stare de eforturi mari, pre
lungite și mereu repetate. Ne 
aflăm în perioada de încheiere 
a campionatelor naționale din 
Europa și, cu toate astea, echi
pele sînt capabile să etaleze 
energii formidabile. Ați văzut 
cum joacă in competițiile inter
naționale formațiile engleze, la 
sfirșitul unul campionat epuizant. 
Chelsea e in stare să cîștige în 
fata unul mare rival (Rea! Ma
drid), luptînd 210 minute în 48 
de ore. Robustețea fotbalistului 
britanic nu poate fi străină de 
prezenta masivă a formațiilor 
insulare în etapele superioare 
ale Cupelor europene șl d® 
triumful acestora în două di..- 
u» ele (Cupa cupeloE g Cupal

tîrgurilor). Dar și meciul 
U.R.S.S. —- spania a tost o 
mostră de angajament fizic în
semnat. Amîndouă echipele, cre
dincioase Ideii unul marcaj su
focant, au muncit pînă la epui
zare. Spaniolii, tehnicieni rafi
nați, au evoluat și el ca pregă
tire atletică, în comparație cu 
propria lor imagine de acum 
cîțiva ani, dar în duelul pe acest 
plan cu fotbaliștii sovietici au 
cedat primii și au fost învinși, 
deși sînt mai îndemînatlci, mal 
iscusiți. Tn acest meci, precum 
și în finala dintre Real și Chel
sea au Ieșit victorioase echipele 
mal robuste, în dauna celor cu

prasollcităm Importanța facto
rului fizic, într-un fel nici nu 
ne bucură constatarea că fot
baliștii sînt obligați la eforturi 
din ce în ce mai mari (unde se 
va ajunge ?) ; aducem numai o 
mărturie obiectivă despre cursul' 
fotbalistului modern. Fiindcă, 
în prezent, pînă și cele mal stră
lucite vedete trudesc pe teren, 

* așa cum făceau înainte numai 
jucătorii netalentațl. /wtăzi, ce
lebritatea n-o mal ating decît 
fotbaliștii capabili de un Imens 
randament, adică aceia care con
jugă talentul cu un travaliu 
enorm.

Al doilea fapt de observație

Tactica fotbalului modern implică mișcarea continuă a jucătorilor

tehnică mal fină. Faptul nu tre
buie interpretat ca o dovadă a 
primatului factorului fizic, ca 
o mărturie că forța și rezistența 
jucătorilor pot compensa limi
tele lor tehnice. — - • -
însă, importanța acestei 
și dovedește că

El exprimă, 
laturi 

echipele mai 
puțin dotate pe plan tehnic au 
apreciat-o mai de mult, pe 
cînd celelalte au început s-o re
cunoască oarecum mai tîrziu ș! 
se află într-un stadiu de recu
perare. Ca să înțelegem mal bine 
acele corespondențe intime din
tre factorii jocului, vom men
ționa că atît timp cî’. au fost 
egali din punct de vedere al 
potențialului fizic, spaniolii au 
fost superiori în jocul de la 
Moscova (70 minute), Iar, în 
schimb, cu toate că s-au dove
dit niște excelenți alergători, fot
baliștii lui Panathir.aikos n-au 
amenințat de loc serios gloria 
Iul Ajax, fiindcă olandezii ău 
fost și el niș‘e atlețl Invulne
rabili, dar au avut în plus me
seriași mai buni și personalități 
mal mari. Nu intenționăm «ă su-

conține ideea că mijlocul tere
nului trebuie să l'ie o simplă 
zonă de pasaj. Tendința gene
rală de a spori eficacitatea jo
cului a convins pe antrenori șl 
fotbaliști că hotărîtor ■ esențial, 
este cefea ce se întîmplă în zona 
din fața celor două porți. Trei
mea medie a teremilul, acest 
spațiu neutru, al nimănui și al 
tuturor este străbătut cît mal 
simplu, mal repede, mal sigur, 
mai fără complicații. Această 
atitudine tactică devine proprie, 
în egală măsură, și echipelor 
care se betonează, recurgînd la 
pasa lungă pentru contraatac, 
precum și celor care .adoptă o 
strategie echilibrată, • servind 
ideea de joc construit rațional, 
bazat pe circulația balonului 
pentru dezechilibrarea adversa
rului. Astfel judecă șl procedea
ză Chelsea și Real Madrid, re
prezentativele U.R.S.S.'ului și 
Spaniei, iar jocul Iul Ajax se 
concentrează șl el în jurul ce
lor două mari puncte de spri
jin , ale formației Vasovld (in 
tata propție* twrți) ți Cruytt» ff

singură dată olandezii au ținut 
mingea la mijlocul terenului, pa- 
sind-o între ei, dar asta se în- 
tîmpla cînd mal erau doar cite- 
va minute de joc, iar el condu
ceau cu 2—0. In acest context) 
orientarea lor e de înțeles, și 
nu are nimic comun cu păstrarea 
balonului în zona mediană prin- 
tr-o beție de pase, atunci cînd 
echipa nu are avantaj sau mai 
mult, în circumstanța cînd e 
condusă. Însuși marele Bobby 
Charlton, poate cel mai inteli
gent constructor de faze din cîți 
are în prezent fotbalul mondial, 
încearcă de fiecare dată să eli
mine timpii morți din zona neu
tră. Dar problema jocului la 
mijlocul terenului o vom relua 
mai pe larg într-un articol dis
tinct.

Alte două observații, pe scurt. 
Sovieticii vor să introducă in 
arsenalul lor permanent șutul 
de la distanță, lovitura la poar
tă expediată din fața barajului 
de apărare. Dar procedeul e incă 
puțin asimilat. Fiindcă, pe cit 
le-a. reușit în partida de adio 
a iul Iașin, pe atît de mult au 
eșuat cu acest procedeu in me
ciul cu Spania. Tendința e însă 
salutară și are indiscutabile pers
pective.

In altă ordine de idei, marile 
echipe se exprimă din ce în ce 
mai mult ca structuri colective. 
Participarea tuturor jucătorilor 
la atac sau apărare a devenit 
un fapt comun. Dar accentuarea 
șl generalizarea stilului colectiv 
reclamă tot mai mult ca o con
trapondere prezența unor per
sonalități excepționale. S-a ob
servat funcția deosebită pe care 
Osgood și Cooke o au în echipa 
Chel-.ea, pe care Cruyff o înde
plinește la Ajax, Domazos la 
Panathinaikos. Amanclo șl Ve
lasquez la echipa Real sau 
Evriujlhin în reprezentativa 
U.R.S.S.

Aceste cîteva observații repre
zintă dovada validării definitive 
a unor adevăruri (nu și singu
rele) din suma cărora se edifică 
realitatea fotbalului modern.

: Romulu» BALABAN



Moment al dirzei dispute dintre Ion Țiriac și Bora Iovanovici (in prim plan)

CUPA
DAVIS ROMÂNIA CONDUCE CU 1-0

(Urmare din pag, ti

partidei. Trecuseră 40 de mi
nute de la’ prima minge, llie 
Năstase ciștiga setul cu 7—5.

Al doilea set al întîlnirii 
începe sub semnul oboselii 
crescînde a celor doi jucă
tori, puși la grea încercare da 
căldura sufocantă. Ei nu-și 
mai pot controla în mod de
săvârșit avantajul serviciului 
și urmează o sultă de break- 
uri. Năstase are însă ultimul 
cuvînt, reintrînd primul în se
ria de ghemuri câștigate la 
serviciu, iu 4—1. Avantaj ce 
se dovedește suficient pentru 
a încheia în favoarea lui și 
această a doua manșă : 6—2.

Foarte disputat este al trei
lea set. Franulovici conduce 
de două ori (1—0 și 2—1) în- 
tr-o nouă suită 
cîșțigate 
Au fost 
ardoare, 
ri bunde 
de pe partea dreaptă au al
ternat cu execuții de mare 
finețe ale lui Năstase. El își 
câștigă'. .serviciul la 3—2 și 
4—3, trebuind să lupte de fie
care dată. contra, unei puter
nice .opoziții a adversarului, 
Aici este ultimul moment de 
tensiune a întregii întîlniri. 
Franulovici servește: 0—15.
0—30, 0—40, Năstase cîștigînd 
minge după minge. Apoi 15— 
40 marchează ultima revenire 
a lui Franulovici care pierde 
imediat ghemul. Break deci
siv ! Năstase nu mai lasă 
mic nici în ultimul ghem,

contra 
egalități 
in care 
ale lui

de ghemuri 
serviciului, 

disputate cu 
atacurile fu- 

Franulovici

care îl încheie cu un servi- 
ciu-as.

Scorul general: Năstase — 
Franulovici 7—5, 6—2, 6—3. 
Meciul a durat lh40. Româ
nia conduce cu 1—0,

O DISPUTĂ DE MARE 
LUPTĂ

Desfășurat la alt diapazon, 
Intîlnirea dintre echipierii se
cunzi ai celor două teamuri 
— Ion Țiriac și Bora lova- 
novici — n-a fost eu nimic 
mai prejos pe planul dîr- 
zeniei cu care a fost purtată 
lupta. Au fost momente de 
dispută acerbă, mingi ținute 
mult timp în joc, ca și răs
turnări de scor surprinză
toare. Țiriac a părut stăpîn 
pe acțiuni de la începutul 
partidei, el dominîndu-și net 
adversarul. Acesta însă nu 
era decît insuficient încălzit. 
Iovanovici, cu marea sa ex
periență, reușește să se pună 
rapid pe picioare și de la 
0—2 face patru ghemuri la 
rînd. Acum, Țiriac părea în 
dificultate, dar doar pentru 
scurtă vreme. El revine pu
ternic, recuperează și își ad
judecă setul cu o irezisti
bilă serie : 6—4.

Caracterul acerb al parti
dei se menține și în conti
nuare. Din nou Țiriac con
duce la începutul setului 

. (2—1), este apoi condus la 
rîndul său (2—4) ca să se 
distanțeze în final cu 
break smuls cu greu:

Setul al treilea anunță un 
Bora Iovanovici mai hotărît 
El remontează rapid handi
capul de un punct din start

și preia inițiativa. La 5—2 
pentru iugoslav, scorul nu 
mai suferă răsturnări spec
taculoase. Țiriac, vizibil o- 
bosit, cedează pasul într-o 
întrecere care se prelungise 
pînă la limita timpului de 
joc. Meciul se întrerupe la 
scorul de 6—1 7—5, 2—6 pen
tru Ion Țiriac.

Ca o remarcă generală, se 
poate spune că deși nu s-a 
arătat în zi bună, lipsit de 
aplombul la serviciu care îi 
este caracteristic, Io-n Țiriac 
a luptat totuși admirabil.

Partida Țiriac — Iovano- 
vici va fi reluată astăzi, de 
la ora 14,30, pe terenul cen
tral de la Progresul. In con
tinuare este programat me
ciul de dubiu

un
7—5.

ni-
pe

ALTE MECIURI
ECHIPA R F.G. S-A CALIFICAT PENTRU

La MUnchen. în semifinala R. F. 
a Germaniei—Ungaria, tenismenil 
vest-germani au luat avans deci- 
siv după două zile de joc. Kuha- 
ke l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—2, 
2—6. 6—3 pe Gulyas, iar Bungert 
a dispus CU 5—7, 6—3, 6—3. 6—3 
de Baranyi. în partida de dublu, 
d-sputată ieri, cuplul Pohrnann— 
Fassbender a obținut punctul ne
cesar victoriei, lntrecînd perechea 
maghiară Baranyi—Szoke cu 5—7, 
6-3. 6—2, 4—6. 6—1.

FINALA GRUPEI B
cele două semifinale ale prl- 
grupe din zona europeană,

Tn
mei _  . .
rezultatele sint următoarele, după 
prima zl de întreceri : la Barce
lona, Spania—Franța 1—1 
bert—Jauffret 2—6,
Orantes—Proisy 6—2, 6—3):
la Praga, Cehoslovacia—U.R.S.S. 
1—0 (Pala—Korotkov 6—3, 6—4, 
7—5 ; Kodes—Metrevell 5—7, 6—3, 
6—4, 3—4 într.).

(Gis-
3-6, 2—6 ;

SAPPORO Șl ACLIMATIZAREA

„Mult discutata problemă a 
aclimatizării, dezăbătută pînă 
ta epuizare cu prilejul Olim
piadei mexicane, este reac
tualizată de sportivii care ur
mează să participe la Olim
piada albă din 1972, de la 
Sapporo (Japonia), — scrie 
bilunarul sovietic „.Sport za 
rubejom".

Observațiile făcute cu oca
zia întrecerilor desfășurate, 
la Sapporo, in cadrul „Săp
tămânii preolimpice" au dus 
la concluzia că altitudinea și 
diferența de fus orar au de
terminat variații sensibile în 
rezultatele sportivilor care nu 
au ținut seamă de aceste ele
mente. Astfel, fondiștii Grim
mer și Klause din R. D. Ger
mană au petrecut la Sapporo 
trei săptămini, timp in care 
Grimmer a ciștigat cursa de 
30 km, termini nd apoi pe lo-

cui al doilea, în urma norve
gianului Nerland pe distanța 
de 50 km.

La numai două săptămini 
după întrecerile preolimpice, 
Grimmer 
cipat cu 
de schi 
Falun.

Pentru
în Japonia doar cu citeva zile 
înainte de competiția în care 
a terminat învingător, lipsa 
aclimatizării, s-a dovedit a 
avea urmări, el fiind nevoit 
ulterior să renunțe la cam
pionatele Norvegiei, din pri
cina unei accentuate epuizări 
fizice. Alt campion norvegian, 
biatlonistul Solberg n-a reușit 
să se obișnuiască cu diferența 
de opt fuse orare dintre țara 
sa și Japonia. El a declarat 
că nu a putut dormi mai 
mult de 2—3 ore pe noapte 
și doar atunci cind s-a îna
poiat acasă și-a putut recă
păta ritmul normal de viață.

Antrenorii norvegieni cred 
că pentru a atinge o formă 
sportivă cit mai bună, con- 
curenții străini au nevoie de 
cel puțin zece zile de aclima
tizare. In orice caz avertis
mentul a fost dat...

Ji Klause au parti- 
succes la concursul 
din orașul suedez

Nerland care a sosit

„Spre zidul imposibilului"?
Cotidianul sportiv italian 

„Stadio", care apare la Bo
logna, consacră un recent 
comentariu, semnat de Gior
gio Maioli, evoluției recor
durilor de înot.

Au trecut vreo patru de
cenii de cînd apăruse Tarzan 
Era epoca în care Weissmul
ler a coborit sub un minut, 
epoca în care Johnny Weis
smuller era simbolul „epocii 
de aur“ a americanilor. A- 
ceastă epocă durează și azi in 
ciuda interferențelor austra
liene și japoneze. Ea consti
tuie mai mult decît un feno
men, ea demonstrează că na- 
tația este un fel dc produs ti
pic al noii lumi.

Performanța de 51,9 care 
reprezintă actualul 
mondial pe 100 m stil liber, 
probă de viteză pură în apă, 
s-ar putea să ne avertizeze 
că se apropie momentul în 
care vom începe să vorbim 
despre limite de netrecut, de 
limita posibilităților ome
nești. Cînd Mark Spitz a 
coborit sub 52 secunde, am 
privit deja rezultatul ca pe 
o minbne. Aceasta se intim- 
via în august 1970, an aflat 
la jumătatea drumului dintre 
olimpiade, deci in sezonul in

S TA DI O

nou. 
vorbit despre 
sport s-a pro- 
a trecut din- 
raționamentu- 
1946 s-a vor-

record

care se produc de obicei a- 
meliorări de recorduri.

Așa se petrec lucrurile din 
cele mai vechi timpuri ale 
istoriei sportului. Imediat 
după Olimpiadă, performan
țele sportivilor slăbesc puțin 
pasul pentru ca. in anul ur
mător, să apară din 
Totdeauna s-a 
miracol cind in 
dus ceva care 
colo de limita 
lui logic. Și în
bit de un miracol cînd Alex 
Jany, francezul din Toulouse 
a parcurs 200 m liber în 
2:05,4 și apoi 100 m liber în 
56,2. Apoi au trecut 20 de 
ani pentru a ameliora acest 
rezultat cu circa 4 secunde. 
Dar ce reprezintă patru se
cunde în economia timpului? 
Un grăunte de nisip. Și to
tuși au trebuit să treacă 20 
de ani pînă la performanța 
lui Spitz.

...Poate la Munchen vom 
vedea dacă într-adevăr am 
început să ne lovim de zidul 
de nelrccut care constituie 
limita posibilităților umane.

Redacția și administrația . Huiuiești, sir. Vasik Cvnta nr. 16, tekluaoe: centrală

Vislașele noastre invitateFinala „Cupei Davis
la „Regata Enghien“sc va juca pe

S A PROMIS ANliLAPtA
INTERESANTE DECLARAȚII 

TENISULUI
NEW YORK, 11 (Agerpres). 

— Potrivit știrilor transmise de 
agențiile internaționale de pre
să, echipa de tenis a S.O.A., 
deținătoarea Cupei. Davis. își 
va apăra trofeul (in zilele de 
9, 10 ș'i 11 octombrie)--ta' Char
lotte (Carolina de Nord) pe un 
teren de zgură. Proiectul de 
a acoperi terenul de la Char
lotte cu un strat de asfalt 
(cum s-a procedat in ultimii 
doi ani cu cel de la Cleveland, 
unde americanii au întrecut e- 
chipele României și R. F. a 
Germaniei) a fost se pare a- 
bandonat. Deși jucătorii ame
ricani sint specialiști ai terenu
rilor rapide, președintele fede
rației americane Robert Colwell 
și căpitanul nejucător Ed Tru- 

■ viile au luat această decizie 
pentru a relansa interesul fi
nalei din acest an.

In același timp, se anunță

„UIAlItWt POIND ULIII"
ALE CONDUCĂTORILOR

DIN S.UA
că 
ne

federația americană propu- 
_ anularea ..challenge-round-u- 

lui", impunînd astfel și echipei 
deținătoare a trofeului să par
ticipe la seriile eliminatorii Zo- 

. nale etc. Propunerea americană 
va fi luată în discuție la apro
piata reuniune de la Londra 
a Comitetului Cupei Davis.

Astăzi pleacă în Franța o 
reprezentativă a canotajului 
nostru feminin, care va par
ticipa ia întrecerea interna
țională nautică i Regata En- 
ghicii. Concursul are loc du
minică și programează numai 
probe de vîslă. La această re
gată au fost invitate fina
listele de la „europenele" de 
anul trecut, schifislelc din 
U.R.S.S., R. D. Germană, O- 
landa. România, franța. Lo
tul canotoarelor noastre este

format din următoarele trei 
„bărci" : 4-F-l vlsle (Ioana Tu- 
doran, Mitana Botez. Ileana 
Korondoszy, Elisabeta Lazăr 
4- Șefanla Borisov), 2 vîsle 
(Garoafa Cantemir, Crista 
Klos), simplu (Doina Bard aș). 
Antrenor: Ion Bulugioiu.

PROLOG CU RECORD
LA LE MANS

Sahistele românce au remizat
9

BUDAPESTA, 11 (Agerpres).
— După 10 runde, in turneul 
internațional feminin de șah 
„Memorialul Kato Haman”, 
conduce Veroczi (Ungaria) cu

Matt Busby preda ștafeta,..

7 p., urmată de Perevoznic (Ro
mânia) —• 61/, p, Pogorevici 
(România). Bilek și Porubski 
(ambele Ujigaria) — cu cile 6 p.

în runda a 10-a, Keller a 
ciștigat la Finta, iar Usakova la 
Kalchbrenner. Heemskerk a in- 
vins-o pe Sinka. S-au încheiat 
remiză partidele : Honfi—Pogo
revici, Perevoznic—-Bilek, Vok- 
ralova—Karakas și Veroczi— 
Porubski.

LONDRA, 11 (Agerpres). — 
Frank O’Farrel, antrenor al 
echipei Leicester City, a ac
ceptat să-l înlocuiască pe sir

LE MANS, 11 (AgerpresE 
— Participanții la tradițio
nala cursă automobilistică de 
24 de ore de la Le Mans au 
efectuat ultimele antrena
mente. Cel mai bun timp a 
fost realizat de mexicanul 
Pedro Rodriguez (pa 
„Porsclie-917") care a fost 
cronometrat pe 13,461 km în 
3:13,9 (medie orară de 
250,069 km). Performanța lui 
Rodriguez constituie un nou 
record pe un tur do circuit. 
Vechiul record, 3:21 (241,235 
km), aparținea englezului Vie 
Elford.

Turneul internațional de șah
(Urmare din pag. 1)

campioni mondiali Vasili 
Smîslov și Tigran Petrosian, 
iar actualul campion, Boris 
Spasski, și-a făcut un strălu
cit debut în turneul din 1954. 
De două ori s-a clasat pe pri
mul loc Victor Korcinoi, re
centul învingător al lui 
Gheller în competiția candi- 
daților la titlul suprem, iar

CIȘTIGATORH edițiilor 
PRECEDENTE

— L. Pachman (Celioslov.)
— Z. M'Jev (Bulgaria)
— A. Tolu? (URSS)
— V. Korciuol (URSS)
— L. Stein (URSS)
— It. Holmov (URSS)
— V. Korcinoi (URSS)
— Fl. Gheorghiu

1949
1951
1953
1954
1961
1962
1966
1967
1963 — B. Parma (Iugoslavia)
1969 — L. Șamkovlcl (URSS)

în rîndurile premiaților găsim 
mari maeștri ca I. Boleslav- 
ski, L. Szabo, I. Bilek și 
mulți alții.

In compania acestor jucă
tori de clasă, reprezentanții 
țării noastre au avut și au 
prilejul de a se perfecționa, 
de a-și demonstra valoarea, 
de a-și deschide drumul în 
arena internațională. în 1962, 
foarte tînărul Florin Gheor
ghiu s-a clasat pe locul 3—4, 
iar în 1967 tot el a adus miș
cării noastre șahiste marea 
satisfacție de a cuceri primul 
loc. Numeroși alți jucători

români au fost supuși aces
tui examen de valoare, obți- 
nînd adeseori, succese remar
cabile.

Turneul din acest an are 
o componență omogenă, re
unind la start 3. mari maeș
tri : Iuri Averbach (U.R.S.S.), 
Milko Boboțov (Bulgaria) și 
Florin Gheorghiu, — 8 maeș
tri internaționali: Bukici
(Iugoslavia), S. Garcia (Cuba), 
Hennings (R.D.G.), 
(Cehoslovacia), Sydor 
nia), Ribii (Ungaria), 
(Italia), Vizantiadis (Grecia). 
Țara noastră va fi reprezen
tată, în . afară de Florin 
Gheorghiu, de maestrul in
ternațional Victor Ciocă.ltea 
și de maeștrii Dumitru Ghiz- 
davu, Mihai Ghindă, Mircea 
Pavlov și Emil Ungureanu.

După cum se vede, în afa
ra jucătorilor foarte experi
mentați, federația noastră a 
inclus în rîndurile reprezen
tanților țării noastre și doi 
jucători foarte tineri — Ghiz- 
davu și Ghindă — dîndu-le 
astfel posibilitatea de a se 
afirma. Considerăm că acea
sta este o inițiativă foarte 
bună și sîntem convinși că 
— urmînd exemplul lui 
Gheorghiu și Ciocâltea — toți 
ceilalți participant! români 
la acest concurs se vor stră
dui să dea maximumul valo
rii lor, pentru a 
mai bun rezultat 
urăm succes !

Matt Busby în calitate de di
rector tehnic al echipei Man
chester United. începînd de 
la 1 iulie, Matt Busby va de
veni președinte al clubului 
din Manchester.

® Federația engleză de 
fotbal a sancționat cu o a- 
mendă de 7 500 lire sterline 
echipa F. C. Liverpool, pen
tru faptul de a fi aliniat o 
formație incompletă și slab 
pregătită în meciul de cam
pionat cu Manchester 
Echipa Leeds United 
amendată cu 500 lire 
ne. iar terenul său de 
fi suspendat între 14
și 4 septembrie, pentru com
portarea nesportivă a jucă
torilor și spectatorilor în 
timpul meciului de la 17 a- 
prilie cu echipa West Brom
wich Albion.

City, 
a fost 
sterli- 
joc va 
august

Jansa 
(Polo- 
Tatai

obține cel 
posibil. Le

S. Sm.

TELEX • TELEX • TELEX
Concursul automobilistic de Ia 
Brands Hatch (Anglia) a re
venit concurentului sud-african 
Jody Scheckter care, la volanul 
unei mașini „Merlyn Rowland”, 
a parcurs 50 km in 24:42,8 (me
die orară de 121,090 km).

La Santo Tirso s-au inlil- 
nit in meci tur pentru semi
finalele „Cupei Portugaliei” la 
fotbal echipele Benfica Lisa
bona și Tirsense. Fotbaliștii de 
la Benfica au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (2—1).
In cealaltă semifinală Sporting 
Lisabona va juca cu Vittoria 
Setubal.

H
Etapa a 10-a a Turului Angliei 
a purtat caravana ciclistă de 
la Weymourh Ia Bournemouth, 
de-a lungul a 138,400 km. Vic
toria a revenit olandezului Fe-

dor den Hartog. cronometrat cu 
timpul de 3h 31:59. In clasa
mentul general individual, pe 
primul loc a trecut din nou Fe
dor den Hartog. In clasamentul 
pe echipe conduce formația O- 
landel, urmată de Cehoslova
cia — la 42 sec. Franța — la 
7:04 etc.

Tn sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați cțin 
cadrul turneului internațional 
'de tenis de la Nottingham, ju
cătorul chilian Jalme Fillol l-a 
eliminat cu 6—4. 2—6, 6—1 pe 
japonezul T. Sakai, iar austra
lianul G. Perkins l-a învins cu 
6—3, 3—6 pe englezul Bovett. 
într-unâ din semifinalele pro
bei de simplu femei, tenismana 
americană Julie Heldman a 
dispus cu 6—2. 6—0 de austra- 
lianca Helen Amos.

Campionatele europene de box
SILVESTER-DIN NOU 

PESTE 70 M...
(Urmare din pag. 1)

pe scurt cu rivalii de sîmbă- 
tă ai reprezentanților noștri. 
Constantin Gruiescu este pri
mul român care va urca pe 
ringul întrecerilor madrilene. 
Sorții i-au desemnat un ad
versar dificil în persoana 
francezului Rabah Khaloufi, 
care, la. Saint-Brieuc a făcut 
remiză cu Ciucă. Khaloufi are 
un stil elegant, știe să-și fo
losească bine alonja. In lupta 
corp la corp, boxează ca un 
profesionist, cu numeroase 
obstrucții. -Boxerul francez a 
obținut în acest an o victo
rie asupra reprezentantului 
Uniunii Sovietice, Bugaevski. 
Cum Gruiescu are o viteză 
superioară adversarului său, 
credem că pugilistul român 
care a cîștigat toate cele pa
tru meciuri internaționale 
susținute în acest an, 
trece cu succes acest 
obstacol.

Campionul european
trat Cuțov (de astădată la ca
tegoria ușoară) va avea de 
înfruntat în primul meci... doi 
adversari : spaniolul Cristobal 
Rosado și publicul madrilen. 
Antrenorul lui Rosado, Santa
cruz, ne-a declarat că elevul 
său este un pugilist de ex
plozie și că temperamentele 
celor doi „ușori“ vor da naș
tere unei partide de zile 
mari. Adversarul lui Cuțov a 
participat la campionatele 
europene de la București și a 
fost învins atunci la puncte 
de către campionul european 
Frolov, 
ciul de 
de afiș

în turul doi pe cîștigătorul 
din partida Kazarian (U.R.S.S.) 
— Visser (Olanda).

Parcă știind că jMec-Năstac 
a fost bolnav în ultima vre
me, zeița Fortuna i-a rezer
vat mijlociului român în pri
mul meci un adversar pe care 
noi îl considerăm ceva mai 
ușor de învins. Este vorba de 
grecul Gianopoulos Butureas. 
De remarcat că nici viitorii 
adversari ai lui Năstac (pînă 
în Semifinale), nu au cărți 
de vizită impresionante. Ma
rii favoriți ai categoriei sint 
situați în compartimentul 
celălalt al tabloului comple
tat după tragerile la sorți.

In ultimul meci al galei de 
sîmbătă, campionul european 
Ion Alexe, cel mai puțin fa
vorizat de sorți dintre boxerii 

v " români, vă. avea de suportat 
asaltul vest-germanului Bus
sing, pe care, fără îndoială, 
cei care au urmărit europe
nele de la București îl cu
nosc, pentru că atunci el a 
fost învins de boxerul român 
la puncte, în semifinale. Nu 
exagerăm cu nimic, spunind 
că pentru a obține victoria, 
de data aceasta, Alexe tre
buie să evolueze la adevărata 
sa valoare, ceea ce sperăm 
că se va întîmpla. La înce
putul anului, boxerul vest- 
german l-a învins prin k.o. 
pe campionul Italiei, Scala.

• Bogată activitate atletică în Europa •„ Holub —’ 
nou record maghiar la greutate _• Echipa Franței — 
cel mai bun rezultat mondial al sezonului la 4x100 m 
(M) • Atleții japonezi, într-un lung turneu european

poate 
prim

Calis-

învingătorul din me- 
acum, considerat cap 
al galei, îl vă întilni

UN MINUT CU...
R. H. RUSSELL, președin

tele A.I.B.A.: „Se anunță un 
turneu foarte tare. Sint sigur 
că printre cei care vor avea 
un rol deosebit in realizarea 
unor spectacole pugilistice 
valoare se vor număra 
boxerii români pe care-i 
preciez foarte mult".

R. LISOWSKI, vicepreșe
dinte al A.I.B.A. : „Românii 
au fost întotdeauna comba
tanți de temut. De fiecare 
dată ei au oferit surprize 
mari proporții. Cred că 
se vor dezminți".

H. R. BANKS, secretar 
A.I.B.A. ! „Transmit un

tuturor iubitorilor borului din 
România, iar pugiliștilor care 
vor lupta aici, la Madrid, le 
doresc mult succes".

DIN CULISELE COMPETIȚIEI
• H. Cooper 

— pe ringul eu
ropenelor de la 
Madrid ! Numai 
că, de data a- 
ceasta, nu este 
vorba de profe
sionistul englez, 
fostul campion 
european, ci de 
un tînăr cu ace
lași nume, care 
evoluează la ca-

tegoria mijlocie-
mică.

• Fostul ad
versar al lui Va- 
sile Mariuțan, 
Kiril Pandov a- 
pără și acum cu
lorile echipei 
bulgare. El ne-a 
declarat că în
cearcă pentru ul
tima dată să de
vină campion 
european. ■
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de
Și
a-

de
nu

al 
salut

• Hotelul 
de Duque 
locuit, de la 
ter pînă la 
timul 
către 
fanții 
pugilistice 
România, 
trig, R. 
U.R.S.S..
ria, Cehoslovacia 
și Belgia.

Gon
ește 
par- 

. ul- 
deetaj, 

reprezen- 
scrimei 

din
Aus-

F. G.,
Bulga-

LĂSZLO PAPP! 
boxerii români, 
îmi pare a fi 
fi plăcut să am 
elev. Cred că 
cucerească și o 
de campion european".

„Dintre 
cel mai bun 

Cuțov. Mt-ar 
un asemenea 
va reuși să 
doua centură

STOCKHOLM, 11 (Ager
pres). — Cu prilejul unui 
concurs atletic desfășurat în 
orașul suedez Ystad, discobo
lul american Jay Silvester (în 
fotografie) a realizat o arun
care de 70,04 m, performanță 
care corectează cu 1,64 m 
recordul mondial anterior 
care-i aparținea. Dar satis
facția atletului american, a 
fost de scurtă durată, deoa
rece organizatorii au anun
țat că omologarea acestui re
zultat nu este încă certă. O- 
fieiali ai federației suedeze 
de specialitate se vor întruni 
pentru a examina dacă con
dițiile in care a fost stabilit 
recordul sint regulamentare.

La Paris a avut loc un 
concurs internațional la care 
au participat atleți din mai 
multe țări europene.

Sprinterul francez Jean 
Claude Nallet a terminat în
vingător în două probe : 200 
m în 21,2 și 400 m în 46,3. 
In proba de ștafetă 4X100 in, 
echipa masculină a Franței a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a 
cu 39.2. Proba de 
greutății a revenit 
Hoffmann (R. D. 
cu 19,62 m. In proba rnascu-

lină de 100 m, pe primul loc 
s-a clasat Valeri Borzov 
(U.R.S.S.) cu 10,3. Compatrio
tul său Iuri Zorin și-a adju
decat victoria la 400 m g. 
cu 50,5, iar Igor Ter Ovane- 
sian a cîștigat săritura în 
lungime cu 7,78 m.

Cu ocazia unui concurs 
care a avut loc la Gyula (Un

garia), sportivul maghiar Ho
lub a stabilit un nou record 
național la aruncarea greută
ții cu 19,81 m. Compatriotul 
său Csik a cîștigat proba de 
aruncare a suliței cu 82,94 m.

Alte rezultate • masculin : 
înălțime: Moravec (Ceho
slovacia) — 2,14 m ; ciocan : 
Encsî (Ungaria) — 71,68 m ; 
feminin : 1 500 m : Voetgyi 
(Ungaria) — 4:10,8.

sezonului 
aruncarea 
lui Dieter 
Germană)

Șase dintre cei mai buni 
atleți japonezi vor evolua în 
cursul lunii iunie la Varșo
via, Paris, Helsinki, Stock
holm. Oslo și Munchen. Prin
tre ei figurează Takaharu 
Koyama, autorul unui nou 
record național în proba de 
3 000 m obst. cu 8:32,4. Din 
lot mai face parte și record
manul Japoniei la săritura 
în înălțime, Tomizawa, care 
nu de mult a realizat 2,20 tu.
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AU FOST STABILITE DATELE SI LOCURILE 
DE DISPUTARE A BARAJULUI PENTRU DIVIZIA B

Biroul F. R. Fotbal a ținut 
aseară obișnuita sa ședință 
săptămînală. în cadrul căreia 
a stabilit datele și locurile 
unde se vor disputa meciurile 
d baraj pentru divizia B. A- 
ceste jocuri vor avea loc in
tre 20—27 iunie, cele 8 echi
pe de pe iocul I din seriile 
diviziei. C fiind împărțite în 
două grupe. La București se 
vor întrece formațiile de pe 
locul I din seriile 1, 2. 3 și 4. 
Grupa a II-a. cuprinzând echi
pele din celelate 4 serii, vor 
susține barajul la Oradea,

Alte hotărîri luate în ședin-

curs
di-
cu 
la
27

ța de aseară :
• Convocarea, la 4 iulie, a 

plenarei Comitetului federal;
• Organizarea unui 

cu antrenorii echipelor de
vizia A și B, precum și 
medicii acestor formații, 
București, în zilele de 26, 
și 28 iunie ;

• Echipele de juniori 
lectrica (Constanța) și Electro
nica (București) au fost sus
pendate pe două luni cornpe- 
tiționale. Jucătorii de la 
I.M.U. Medgidia, Metalul 
Topleț, Furnirul Deta și Si
rena București, care au luat

parte la meciurile în care nu 
și-au apărat leal șanșele — 
4 luni suspendare. Delegații 
echipelor 
jocuri au 
un an.

respective la aceste 
fost suspendați pe

■Ar 
comisia centrală de 
și disciplină a ho-

Aseară, 
competiții 
tărît suspendarea pe 3 etape a 
jucătorului constănțean Ghir- 
ca pentru atitudinea de la 
Cluj (lovirea intenționată a 
adversarului, cu piciorul). De 
menționat că fotbalistul Fa
rului nu s-a prezentat în fața 
comisiei.
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