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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Primii semifinaliști: ■■■■■

AUREL MIHAI o 
ș I

A. DUMITRESCU ■ <:/

și C. GRUIESCU
A

Cu un singur meci victorios, Au
rel MIHAI s-a calificat în semi
finale, asigurindu-și o medalie.

X.

«III
în programul de azi: Pometcu, Vasile, Cuțov, Gydrffi, Năstac și Stump

COHA DL TOVARĂȘUL NOI AL CLAUȘLSCU,

Marți, 15 iunie, a avut Ioc 
solemnitatea semnării comu
nicatului comun privind vizita 
în Republica Populară Demo
crată Coreeană a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

★
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, și-a încheiat 
ieri 15 iunie, vizita oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
soția sa. Elena Ceaușeseu, 
fost conduși de la reședința 
pînă Ia aeroport de tovară- 
Kim Ir Sen. cu soția sa,

Și 
au 
lor 
șui 
Kim Săng E.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, mem
brii delegației române au fost 
salutați în timpul trecerii lor 
prin oraș și la aeroport de 
numeroși locuitori ai capitalei. 
Luîndu-și cu căldură rămas 
bun de la oaspeții români, ce
tățenii Phenianului i-au con
dus cu aceleași calde sentimen
te de prietenie, stimă și cor
dialitate. exprimînd satisfacția

profundă pentru momentul de 
mare importanță pe care l-a 
înscris vizita delegației româ
ne în cronica relațiilor fră
țești de colaborare și solidari
tate militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Ceremonia oficială a plecării 
a avut loc pe aeroportul Sun 
An, împodobit festiv.

La sosirea delegației române, 
sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare De
mocrate Coreene și Republicii 
Socialiste România.

O gardă militară, alcătuită 
din unități ale infanteriei, avia
ției și marinei, cu drapel și 
muzică, a prezentat onorul.

Tovarășul Nlcolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășul Kim Ir 
Sen au trecut în revistă garda 
de onoare. în acest timp, în 
semn de omagiu, răsună 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășul Kim Ir Sen, îm
preună cu soțiile lor. membrii 
delegației române, au primit 
apoi defilarea gărzii de onoare.

întîmpinat cu urale și a- 
plauze, care nu contenesc mi
nute în șir, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen. întîmpinat cu vii

și repetate aplauze de cei pre« 
zenți.

Salutați cu entuziasm; cu vi
brante aclamații, tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Kim 1» 
Sen sînt înconjurați de mulți
mea aflată pe aeroport

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
strînge numeroase mîini ce se 
întind spre dînsul din mulțime; 
primește nenumărate buchete 
de flori, este salutat cu apla
uze și urale. în această atmos
feră de fierbinte prietenie, se
cretarul general al partidului 
nostru parcurge șirurile de 
oameni, salutînd mulțimea, In 
timp ce. reluate de mii și mii 
de glasuri, răsună necontenit 
cuvîntul „Manșe" — Trăiască 1 

înainte de plecare, la scara 
avionului. tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și soția sa, Elena 
Ceaușeseu, își iau rămas bun 
cu căldură de la tovarășul 
Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E. Cei doi conducători 
de partid și de stat își string 
miinile, se îmbrățișează cu 
căldură.

La amiază, avionul oficial al 
delegației române a decolat, o 
escadrilă de onoare a Forțelor 
aeriene militare coreene escor- 
tîndu-1 pînă la frontierele 
tării.

MADRID, 15 (prin telefon).
în reuniunile programate 

luni, la o oră tîrzie, după 
miezul nopții, încă doi pugi- 
liști români au mai făcut un 
pas spre vîrful piramidei va
lorilor continentale : Calistrat 
Cuțov și Horst Stump. Cam
pionul european la categoria 
semiușoară. Cuțov, a avut un 
adversar dificil în sovieticul 
Kazarian, boxer cu garda in
versă, posesor al unor lovituri 
de temut. Meciul a început 
sub semnul nervozității celor 
doi combatanți, amîndoi încer- 
cind să găsească cît mai repe
de drumul spre victorie. Trep
tat, ambii pugiliști s-au tem
perat și Cuțov, printr-un box 
derutant, a luat conducerea 
luptei, atacînd prin surprindere 
cu serii scurte. Boxerul sovie
tic. văzînd că pierde teren, că 
este depășit în viteză, a încer
cat să-și pună în valoare for
ța loviturilor, dar Cuțov a evi
tat excelent contactul cu aces
tea. în ultimul rund, reprezen
tantul nostru a atacat mereu, 
a lovit mult și variat, obți- 
nînd o victorie clară, cu 5—0. 
Pe buletinele celor 5 judecători,

decizia a fost acordată pugi- 
listului român cu 60-57, 60-57, 
60-58. 60-57, 60-57.

După încheierea partidei am 
reținut cîteva declarații 
unor specialiști și ziariști 
noscuți în lumea 
RAYMOND MEYER 
l'Equipe) : „Cuțov a 
cea mai bună 
ni-am îndoit nici 
verdictul juriului." 
TRENTINI (Stadio Bologna) : 
„Cuțov a boxat excelent. El 
are cele mai mari șanse de a 
cuceri medalia de aur". EMIL 
ZECEV (Bulgaria) — arbitru 
internațional : „Cuțov a cîștigat 
clar în fața la Kazarian, fiind 
tot timpul stăpin pe situație." 
CONSTANTIN DUMITRESCU : 
„Elevul meu a boxat inteli
gent. Este meritul lui.”

Horst Stump a întîlnit un 
adversar fără carte de vizită, 
portughezul Dos Santos, dar di
ficil prin stilul său obstruc
tionist. Reprezentantul nostru 
a găsit mai greu decit ne 
așteptam cheia spre victorie, 
tocmai datorită stilului de lup
tă neobișnuit practicat de par
tenerul său de întrecere.

Alte rezultate de luni : cat.

ale 
cu- 

boxului.
(ziarul 
aplicat 

tactică. Nu 
o clipă de 

CESARE

pană : Sokolov (URSS) b.p. 
Ruzika (RFG), Ergan (Tur
cia) b.p. Roesli (Olanda), Bo- 
toș (Ung.) b.p. Rubio (Spania). 
Rusinov (Bulg.) b.p. Omerovici 
(Iug.),
Wright (Anglia) ;
ușoară : Orban
Fambach (RDG), Lorbek 
stria) b.p. Wanek (Olanda), 
Hromov (URSS) b.p. Meronen 
(Fin.), Tatar (Turcia) b.p. Lu
cas (Spania). Szczepanski (Pol.) 
b.p. Capretti (Italia) Nash 
(Irl.) b.p. Avzakov (Bul.), cat. 
ușoară : Doruk (Turcia) b.p. 
Bocici (Iug.). Sivebaek (Dan.) 
b.p. Zach (Austria), . Stoicev 
(Bulg.) b.p. Petit (Franța) ; 
cat. semigrea : Skog (Norv.) 
b.p. Moreau (Franța), Gortad 
(Pol.) b.p. Toth (Ung.), Parlov 
(Iug.) b.ab. 2 Metelev (URSS).

AZI, SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI11 LA FOTBAL:
McCarthy (Irl.) 

cat.
(Ung.)

b.p. 
semi-

b.p. 
(Au-

,,U“ CLUJ STEAUA,

i

<

■

ZILBERMAN ÎNVINS DE KAJDI

METALUL BUCUREȘTI - DINAMO

&

VICTOR CIOCALTEA

In galele de marți seara, alți 
boxeri români au evoluat in 
ring.

AUREL MIHAI — Dogru 
(Turcia). Dogru are avantajul 
alonjei, dar garda inversă a 
lui Mihai îl incomodează foar
te mult. Românul lucrează l?ine 
cu serii la corp, punctînd mai 
mult decît adversarul său. In 
rundul doi, arbitrul Wolf 
(R.D.G.) dă un inexplicabil a- 
vertisment lui Mihai pentru 
lovituri cu mănușa deschisă. 
Acest incident nu schimbă însă 
aspectul partidei, care se des
fășoară în continuare în nota 
de dominare a lui Mihai. In 
ultima parte a partidei, româ
nul atacă insistent și reușește 
cîteva directe și croșee de stin
gă la figură deosebit de clare 
și precise. Partida a fost într-o

Paul OCHIALBI 
Petre HENf

(Continuare în pag. a 4-a)
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Turneul internațional de șah

FLORIN GHEORGHIU
LA A DOUA ÎNFRÎNGERE!

Din nou o rundă agitată în 
turneul internațional de șah.

Marea ei victimă a fost, a- 
seară. Florin Gheorghiu. După 
ce și-a construit 
Garcia o poziție 
cepută strategic, 
negre amenințau 
sivă decisivă, minutele de gin- 
dire rămăseseră foarte puține 
pentru român. Cubanezul, un 
tactician șiret, a profitat de a- 
ceasta, a complicat la maxi
mum lucrurile de pe tablă, a 
dat chiar o calitate și la mu
tarea 39-a i-a făcut negrului 
o combinație câștigătoare. Al 
doilea punct pierdut de Florin 
Gheorghiu !

Și Ciocâltea a trecut prin e- 
moții în întîlnirea cu Ribll. 
Campionul nostru (cu albele) a 
dominat cu autoritate jocul, dar 
— tot în criză de timp — a 
greșit, permițîndu-i adversa
rului să prelungească rezisten
ța. Totuși, la Întrerupere. Cio
câltea are 2 turnuri pentru 
damă, iar regele negru se află 
în plasă de mat.

Fulger s-a jucat a doua par
te a partidei Pavlov—Tatal. 
Pavlov ar fi meritat victoria

■■ i înmii.

în partida cu 
excelent con- 
cînd piesele 

o contraofen-

după cum a jucat, dar formi
dabila criză de timp prin care 
a trecut i-a îngăduit italianu
lui să se salveze cu remiză.

Hennings a cîștigat încet dar 
sigur la Ghinda, aflat departe 
de forma sa din campionatul 
național. Marii maeștri Bobo- 
țov și Averbach au remizat, 
oarecum convențional, la mu
tarea a 19-a. Ghizdavu are fi
nal mai bun la Sydor. lansa a 
cedat fără joc partida întrerup
tă din runda a 
Ghinda.

IN CLASAMENT : 
2 1/2 (1), Boboțov 2 
2 (2). Garcia 2 (1) - 
patru runde susținute, 
tea are 1 1/2 p (din 2) și o 
partidă întreruptă.

Astăzi, de la ora 9, se reiau 
jocurile neterminate în rundele 
a 2-a și a 3-a. După amiază 
— runda a 5-a. (V.Ch).

doua cu
Hennings 
1/2, Ribll 

■ toți din 
Cicâl-

între 16 și 19 iunie

1 500 DE SCOLARI 
BUCURESTENI 
TN ÎNTRECERI 

SPORTIVE

In întimpinarea Zilei 
pionierilor — 20 iunie — 
Comitetul municipal Bucu
rești, pentru educație fizi
că și sport organizează 
între 16—19 iunie, compe
tiții de mini-fotbal. bas
chet, handbal și volei cu 
participarea a peste 1500 
de elevi șl eleve din cla
sele III—IV și V—VI. În
trecerile. dotate cu cupe 
și premii, sînt programate 
pe bazele sportive ale Pa
latului pionierilor și pe 
stadionul I.M.F.

||||||

Azi, între .două etape de cam
pionat, la ' Cluj șl București, 
UNIVERSITATEA, DINAMO,
STEAUA șl o demnă reprezen
tantă a diviziei B — METALUL 
BUCUREȘTI — se prezintă la 
jocurile primei manșe a semifi
nalelor „Cupei României-.

Meciuri atractive, mal cu sea
mă cel de la Cluj, unde spe
cialista respectivei competiții (am 
numit-o pe Steaua), In evidentă 
ascensiune, grație talentului 
„noului val", Intîlnește pe Uni
versitatea, cu Barbu, In exce
lentă formă șl cu Adam care 
manifestă o evidentă poftă de 
gol. Clujul are ocazia să vadă 
azi, cu siguranță, un med fru
mos, chiar dacă studenții au ce
dat duminică în fața „lanternei". 
„Acasă" e, Insă, cu totul alt
ceva...

La București, stadionul Giu- 
lești primește ca oaspeți pe fot
baliștii de la Dinamo și pe com- 
ponențli revelației actualei edi
ții a „Cupei", divizionara B Me
talul București.

Duminică, liderul a gustat a- 
mărădunea unui neașteptat eȘec 
și acum, dnd lupta pentru titlu 
nu e Încă tranșată, fotbaliștii 
din șos. ștefan cel Mare vor 
încerca, desigur, alerglnd după 
doi iepuri, să prindă, pentru 
orice eventualitate, măcar... fi
nala „Cupei". Dinamo are șanse 
să realizeze acest obiectiv, pen
tru că în acest an sorții au fost 
de partea sa. Mal rar, poate 
chiar niciodată nu s-a Intlmplat 
ca liderul diviziei A să ajungă în 
semifinale întîlnlnd numai ad
versari din categoriile Inferioare. 
Să nu uităm că Dinamo a jucat 
eu Aurora Urzicenl (campionatul 
județean), Chimia Făgăraș (divi
zia C), Progresul Brăila (divi
zia B), după care urmează tot

Al. C

de Bryan GLANVILLE, 
scriitor și comentator 

englez de fotbal

La Constanța am avut 
posibilitatea să descopăr 
un mare jucător... șl o 
tactică stranie. Jucătorul 
se numește Domide, iar 
tactica atît de surprinză
tor greșită este aceea a 
Farului.

Un fotbalist ca Domide 
nu a jucat în Mexic? 
Aici, în provincie, ml te 
pare, se vorbește despre 
un complot bucureștean 
și se spune că tînărul a- 
rădean a fost atît de a- 
fectat, îneît ar fi decla
rat că renunță definitiv 
la națională. Sper să nu 
fie adevărat și, chiar 
dacă a fost așa, sper că 
va fi din nou selecționat. 
România nu-șl poate 
permite luxul să lase a- 
fară un jucător atît de 
dotat, jucător care to 
Anglia ar costa cîteva 
zeci de mii de lire ster
line. iar în Italia 
mult.

Domide — pe 
cunoșteam din 
dar nu-1 văzusem nici
odată jucînd — mi s-a 
părut un fotbalist splen
did prin jocul său corn-

Si mal
care-1 

auzite,

Iată unul din cele mai frumoase goluri ale sferturilor de finală 
ale Cupei. Autorul lui, dinamovistul Doru Popescu. Fază din 
meciul Dinamo — Progresul Brăila, disputat in Capitală, cînd 
bucureștenii și-au asigurat calificarea în semifinalele de azi 

Foto i Dragoș NEAGU

BUN VENIT LA CENTRELE
DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI!

Azi, deschiderea oficială a centrelor
Ca în fiecare an, la 16 iunie, 

în prima zi de vacanță, se face 
inaugurarea oficială a centre
lor de învățare a înotului. De 
data aceasta, evenimentul ca
pătă o amploare deosebită prin 
faptul că, pe lîngă obișnuitele 
centre organizate de comisiile 
județene, municipale și oră
șenești, de cluburi și asocia-

va
Și

ții, de școlile sportive, se 
desfășura o vie activitate 
datorită marii acțiuni „Delfin 
’71”, menită să îndrumeze cit 
mai mulți copii spre însușirea 
tainelor înotului. în rîndurile 
de mai jos. publicăm cîteva 
informații referitoare la acti
vitatea centrelor, unele aflate 
în ziua debutului (cum este cel

de la ștrandul 
Capitală), altele 
o perioadă de 
și fructuoasă.

Tineretului din 
avînd de acum 
muncă intensă

ȘTRANDUL 
AȘTEAPTĂ

OASPEȚI

TINERETULUI 
AZI PRIMII

(Continuare tn pag. a

Prima zi de vacanță, primele lecții de înot. Ștrandul Tineretu
lui așteaptă noi contingente de viitori înotători

Foto i Theo MACAHSCH1

Ștrandul Tineretului, „oaza" 
copiilor din Capitală și princi
pala pepinieră a cluburilor 

bucureștene. locul unde au în
vățat să înoate zeci de mii de 
copii. își deschide astăzi por
țile pentru cei doritori să se 
inițieze sub îndrumarea unor 
instructori calificați, cu o mare 
experiență. De altfel, profeso
rul metodist coordonator teh
nic al centrului. Adrian Bâr

fe STANCULESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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DATORIA NOASTRĂ ESTE DE A CREA 
Șl CONDIȚII DE RECONFORTARE PRIN SPORT
Interviu cu tov. NICOLAE MANOLACHE președintele Consiliului

județean al sindicatelor lași
lașul s-a înscris, în anii 

din urmă, în circuitul valori
lor sportive de renume. Să 
amintim doar succesul volei
balistelor de la Penicilina — 
care au cucerit de două ori 
consecutiv titlul de campioa
ne — comportarea meritorie 
a fotbaliștilor Politehnicii în 
prima divizie a țării — rezul
tatele bune obținute de bo
xeri.

Dar, activitatea sportivă nu 
se reduce numai la perfor
manță. Odfnenii muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului participă la nu
meroase acțiuni, a căror or
ganizare pleacă de la ideea

că sportul poate contribui la 
deconectare, la refacerea or
ganismului.

Pentru a afla și amănunte 
despre activitatea sportivă 
din întreprinderi și instituții, 
he-am adresat tov. NICOLAE 
MANOLACHE, 
Consiliului județean 
catelor.

— Dumneavoastră, 
aflați foarte mult in 
salariaților ieșeni, 
pînd Ia diverse acțiuni, 
puteți vorbi despre concepția 
acestora despre sport, și des
pre mișcarea fizică în gene
ral ?

—. Aș răspunde la această

președintele 
al sindi-

care vă 
mijlocul 
partici- 

ne

întrebare cu s invitație, în- 
tr-o zi de sîmbătă sau du
minică, la Repedea, aflată la 
o distanță de aproape 10 km 
și unde, atunci cînd vremea 
permite, foarte mulți oameni 
se îndreaptă spre pădure, 
parcurgînd distanța pe jos. 
Ounoscînd dorința cetățenilor 
orașului nostru — manifesta
tă cu diverse prilejuri — de 
a-și petrece timpul liber în 
condiții optime, vom amenaja 

curînd o frumoasă bază deîn

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare tn pag. a 3-a)

MIJLOACELE MODERNE DE REFACERE
IN SPRIJINUL MARII PERFORMANTE

Sub auspiciile Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport și ale Comitetului Olimpic Român a avut loc, 
recent, o reuniune de lucru, cu prilejul căreia cadre 

investite cu responsabilități în domeniul pregătirii loturilor 
noastre de performanță și, mai ales a celor olimpice au făcut 
un amplu schimb de experiență pe o temă practică de actua
litate i mijloacele moderne de refacere și alimentația de efort. 

An dezbatere au participat reprezentanți ai Gentrului de 
medicină sportivă, (Somitetului Olimpic Român, Gentrului de 
cercetări științifice, Gatedrei de fiziologie de la I.E.F.S., Dis
pensarului central pentru sportivi, medici de loturi, consilieri 
ai Consiliului Național. Din partea Biroului G.N.E.F.S. au fost 
prezenți vicepreședinții Emil Ghibu și Marin Bîrjega.

(supraantrenament), fie loca
lizate la nivelul unor apara
te, organe sau țesuturi (ini
mă, ficat, mușchi, ligamente, 
sistemul nervos central). In a- 
ceste condiții, capasitatea bio
logică de efort, care ar per
mite obținerea performanței, 
este frînată sau împiedicată 
de rămînerea în urmă a unei 
funcții. Continuarea antrena
mentului intensiv în contex-

RECUPERAREA DUPĂ 
EFORT

Problema n» este fără în
doială nouă, ea preocupă de 
multă vreme 
fost îndelung 
ferit mutații 
în concepție
Sportul contemporan de mare 
performanță supune organis
mul practicanților săi la e- 
forturi uriașe, de-a dreptul 
uimitoare la unele discipline, 
și cărora li se face față prin- 
tr-s selecție judicioasă, prin- 
tr-o pregătire științifică, gra
dată, riguros urmărită.

Se ivesc, totuși, situații, și 
nu chiar atît de rar, cînd în
tre solicitări și potențialul

pe specialiști, a 
studiată, a su- 
și restructurări 
și în mijloace.

biologic al sportivului survin 
stări de dezechilibru, mani
festate fie pe plan general

Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag. a 2-a) ’

j n domeniul înzestrării materiale a complexelor de refa- 
.A cere după efort se constată progrese. La bazele Sna- 

gov, Poiana Brașov, „23 August" și Floreasca func-
ționeazd saune și servicii de hidroferapie, iar altele au 
luat ființă la nivelul unor loturi olimpice. Din luările de 
cuvînt ale specialiștilor a reieșit, însă, faptul că ducem 
lipsă de masori. In această direcție ar trebui desfășurată 
o acțiune mai susținută prin organizarea de noi cursuri, 
sub îngrijirea Ministerului Sănătății sau a C.N.E.F.S. Dar 
cît mai curînd I

Rapoartele medicilor au condus la concluzia că starea 
de sănătate a „olimpicilor" este bună, că în cea mai 
mare majoritate ei sînt apți să facă față marelui volum 
de muncă reclamat de pregătirea și participarea la greul 
examen de anul viitor de !a Miinchen.
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in turneul international din Capitală

TINERII MAEȘTRI ANIMATORII PRIMELOR RUNDE
Primele runde 

naiului turneu 
pe care-1 organizează în fie
care an federația noastră de 
șah promit o desfășurare ani
mată acestei interesante com
petiții. în.tr-adevăr, chiar de 
la început s-a putut vedea că 
tinerii maeștri (șl candidați la 
acest titlu) care participă sînt 
hotărîți să creeze toate greută
țile posibile consacraților și 
să-și dispute în mod foarte 
serios locurile fruntașe în cla
sament. Lucrul acesta s-a vă
zut, în primul rînd, din opo
ziția pe care au întîmpinat-o 
cei trei mari maeștri. în par
tidele de pînă acum. Aver
bach a fost învins în ruda a 
3-a de către Jansa, lui Florin 
Gheorghiu i s-a întîmplat 
același lucru în partida cu 
Hennings, iar Boboțov a „lă
sat" două remize.

Tineretul, prezent în număr 
mare

• arată 
care n-are încă 20 de ani, a 
început cu două victorii, iar 
Șilvino Garcia a jucat în 
runda a 2-a o excelentă par
tidă împotriva experimenta
tului Tatai, cîștigînd în urma 
unui atac condus cu mult 
avînt și inspirație.

ale tradițio- 
interriațional

în acest concurs, se 
foarte bătăios. Ribli,

TATAI

GARC IA

In poziția din diagramă, Ne
grul — care a sacrificat o fi
gură pentru a ajunge aici — 
amenință foarte tare Ne5-

d4+, cu atac foarte puternic. 
Tînărul jucător cubanez se de
cide să sacrifice dama, pen
tru a păstra conducerea jo
cului. A urmat l 19, N:f5 ! 
Nd4+ (Dacă Negrul ia la f5, 
atunci urmează Ne3) 20 D 
:d4 ! c:d4 21 N:e6 + Rg7 22 Cd5 
(Acum Albul are 3 piese 
ușoare pentru damă și un 
atac puternic împotriva re
gelui advers) 22... N:d5 23 h6 
+ R:h6 24 Cf7 + Rh5 (Regele
negru a fost scos din adăpos
tul său și este acum „vînat" 
de figurile albe) 25 c:d5 Dc5 
26 Taci Db5 27 Tcel g5. (Se 
amenințase 
(Amenință Th6 mat) 28.... T 
:eb 29 d:e6 
criză de timp, o mutare inu
tilă) 3O...Te8 31 h3 Rh.4 32 
Te4+Rg3 33 Nel+ și Negrul 
a cedat, deoarece urmează 
mat.

Energic a condus jocul și 
tînărul nostru reprezentant 
Mihai Ghindă, în partida 
cu maestrul internațional 
Vlastimil Jansa. In poziția din 
diagrama 2, a urmat : 22... c5 ! 
23 b5 c4 24 f4 e :f4 25 
Nc5 26 Nd4 C/A5 (In 
neașteptat, centrul alb 
pioni este în pericol) 27 
f5 28 e5 (Stabilizează pentru 
moment centrul, dar lasă Ne
grului cîmpul d5 și diagonala 
spre hl) 28...Nd5 29 Thjl Ne7 
(Este luat în „Observație" pio
nul slab h4) 30 Chf3 Ce6 31 Cgl 
N:h4 32Ce2 (Pionul h4 a căzut, 
dar cu aceasta necazurile al
bului nu se termină...) 32... 
Tf8 33 Cf3 Ne7 34 Thl Cc7 
(„Pivotul", poziției negre este 
punctul d5. Pe acest punct 
vine acum calul negru) 25 
Tabl Ne6 36 Cd2 Cd5 + 37 Rf3 
Cd :j4 ! (O mică combinație, 
care mai cîștigă un pion) 38 
C:f4 C:f4 39 Ne3 (Dacă 39 
R:f4, atunci Ng5+ și N:d2) 
39...Nd5 + 40 R:f4 Ng5 + (Ne
bunii negrului fac ravagii) 41 
Iig3 f4 + 42 Rh3 j:e3 43 Ce4

GHINDA

IAN SA

Te5 + ) 28 Tfti

D:b2 30 e7 (în

9 
mod 

de
Re 3

TJ3+44 Rh2 NJ4+45 Rgl Rg7 
46 Tfl. în această poziție par
tida s-a întrerupt, dar nu se 
vede ce-ar mai putea spera 
albul.

Foarte bine stă în concurs 
și campionul nostru. Victor 
Ciocâltea, care după ce în 
prima rundă a fost liber. în 
a doua l-a „păcălit" pe Sydor, 
încă din deschidere. Iată cum 
s-au desfășurat lucrurile :

Ciocâltea — Sydor :1 e4 e5 
2 Cf3 Cc6 3 Nb5 a6 4 Na4 Cf6 
5 0—0 C:e4 6 d4 b5 7 Nb3 
<75 8 C:e5 (Deobicei se joacă 
aci 8 d :e5, dar Ciocâtea pre
feră această mutare, care i-a 
adus multe victorii — între 
altele o foarte frumoasă par
tidă contra dr. Troianescu, 
într-unul din campionatele 
trecute) 8...C:e5 9 d:e5 C6 10 
Ne3 Ne7 12 Cd2 Nf5 12 Cf3 
(Mai bine decît 12 C;e4 N:e4 
13 Dg4 Dd7 ! cum s-a jucat 
într-o partidă Klovan-Jurav- 
lev, în 1963) 12...Ng4 13 h3 
Nh5 ? (Trebuia N:f3) 1-4 g4 
Ng6 15 Cd4 Dc8 16 C;c6I (O 
surpriză dezagreabilă 1) 16... 
D:c6 17 N:d5 Dc8 18 Df31 
Poanta combinației Albului. 
Se reeîștigă figura sacrificată, 
cu un beneficiu de 2 pioni. 
Desigur, Ciocâltea a realizat 
ușor acest avantaj, deși .Ne
grul a mai opus rezistență 
pînă la mutarea a 50-a.

S. SAMARIAN

MIJLOACE MODERNE DE
(Urmare din pag. 1)

tul acestei stări de lucruri 
poate duce la consecințe ne
dorite. lată de ce apare ca 
absolut necesară înlăturarea 
acestor deficiențe prin reface
re și printr-o alimentare ra
țională.
MIJLOACELE NATURALE
— PRINCIPALELE SUSȚI

NĂTOARE DE EFORT'

Refacerea se realizează cel 
mai bine prin mijloace natu
rale, care pun în 
sibilitățile proprii, 
organismului. Al
inul rind, odihna, 
te procedeuri hidro-fizio-bal- 
neoterapice, băile de abur, 
masajul, exerciții de deconec
tare. Ua toate acestea se a- 
daugă alimentația — bogată 
în vitamine și săruri minera
le — și regimul de viață. în 
luarea majoritate a’ cazurilor, 
chiar după perioade îndelun
gate de erort drastic, metoda 
dă rezultate excelente. Așa 
reiasă din practica unor me
dici ca N. Ploieșteanu și N. 
Lazăr (lupte), Edith Petruț 
Gotul feminin de handbal), 
Carmen Dumitru (gimnasti
că). La consfătuirea amintită, 
ei au expus pe larg experien
ța acumulată în acest dome
niu. La substanțele medica
mentoase s-a recurs rar, sfera 
lor nedepășind pe aceea a vi
taminelor și a produselor de 
calciu și de fosfor. Totuși, 
câteodată este nevoie de mai 
mult, și atunci se recurge la 
susținătoarele de efort.

Ele sînt substanțe de origi
ne exogenă, de proveniență 
medicamentoasă (de sinteză), 
animală, vegetală sau mine
rală, factori de corecție bio
logică pentru prevenirea sau 
repararea unor deficite de a- 
daptare la circuitele pregăti
rii sportive de tnare perfor
manță.

De o deosebită importanță 
este delimitarea 
lor de efort, de 
dopante. Ea se 
după o schemă 
sică.

SUSȚINĂTOARELE DE E- 
FOKT : există în alimentația 
normală, au drept scop pro
tecția și refacerea organis
mului, fac să crească poten
țialul lui biologic, mențin

valoare po- 
intime, ale 
fi, în pri- 
apoi diieri-

susținătoare- 
substanțele 

poate face 
devenită cla-

sănătatea și longevitatea spor
tivului.

SUBSTANȚE DOPANTEi 
sînt produse sintetice, străine 
organismului, provoacă o 
creștere artificială a poten
țialului de efort, influențea
ză negativ echilibrul biologic, 
afectează grav starea de să
nătate. generind uneori chiar 
și accidente mortale.

Doctorii Miron Georgescu, 
Andrei Demeter, Petre Rado
vici și Ion Ștefan au prezen
tat la consfătuire expuneri 
ample în privința rolului și 
efectelor diferitelor susțină
toare de efort.

Din lista acestor produse 
medicamentoase vom cita i

Vitaminele, hidro și liposo- 
lubile, substanțe esențiale, re- 
prezentînd biocatalizatori im
portanți nu numai în meta
bolismul de efort, dar și în 
acela de repaos (A, Bl, B2, 
B6, Bl2, Bl5, PP, acidul fo
lie, C,-1J, E), substanțele pro
tectoare hepatice, substanțele 
fosforilante, sărurile minera
le, lizatele proteice, acizii a- 
minați, substanțe — așa zise 
— energetice, reprezentate de 
compuși glucidici ș.a.

In cadrul reuniunii, medi
cii de loturi au arătat multe 
aspecte din practica lor. Ast
fel, dr. Angela Lăzăroiu (at
letism) a subliniat necesitatea 
unei individualizări riguroase 
a administrării oricăror pre
parate, dr. Gabriel Cherebe- 
țiu (volei) s-a pronunțat în 
favoarea prudenței în pres
crierea lor, pledînd pentru 
utilizarea, în principal, a mij
loacelor naturale de refacere. 
El a folosit, de pildă, cu deo
sebit succes vitamina E, în 
prevenirea accidentelor sau 
leziunilor musculare, și acidul 
aspartic pentru refacerea să
rurilor din organism. Dr. 
Cherebețiu și alții au insistat 
asupra problemei somnului, 
viciat deseori de stările de 
surescitare, dinaintea sau du
pă unele întîlniri hotărîtoare. 
Și aici, însă, administrarea de 
deconectante sau sedative 
trebuie făcută diferențiat, ți- 
nîndu-se seama de toleranța 
subiectului.

fa
de

dr.

REFACERE
și ale unor federații, loturile 
olimpice au avut asigurate 
toate medicamentele necesa
re, în cantitate absolut sufi
cientă. Prescrierea lor s-a 
cut cu grijă și cu spirit 
răspundere.

Totuși, așa cum arăta
I. Drăgan, directorul C.M.S., 
au existat cazuri de adminis
trări neraționale. „Problema 
medicamentației sportive, a 
subliniat el, este una strict 
medicală, cu serioase implica
ții etice și de sănătate, care 
trebuie să cadă EXCLUSIV 
ÎN SEAMA DOCTORILOR". 
Se constată, la unii sportivi, 
goana după pilule, o adevăra
tă psihoză a medicamentului, 
in care ei văd ,-elixirul per
formanței". E drept că și unii 
antrenori întrețin această 
stare de spirit, încercînd să 
forțeze mîna medicului.

„Secretul principal al suc
cesului pe stadion —> cum 
spunea tov. Emil Ghrbu în 
alocuțiunea sa — constă, in 
primul rind, în pregătirea ști
ințifică și minuțioasă, într-o 
muncă asiduă, într-un regim 
de viață igienic și echilibrat, 
acel așa numit „antrenament 
invizibil".

SA COMBATEM PSIHOZA 
MEDICAMENTULUI 1

Prin grija și eforturile Mi
nisterului Sănătății, C.N.E.F.S.

DATORIA
(Urmare din pag. 1)

NOASTRĂ

SPRINTERII Șl FONDIȘTII

AU TRECUT In general
EXAMENUL

împărtășim întru totul Ideea 
priorității acordate în acest se
zon probelor olimpice (de altfel, 
in comentariile noastre am pro
cedat în acest sens), dar ne 
este gceu să credem că la apro
piatele campionate mondiale și 
europene — în programul că
rora mai figurează alte 
probe — nu sînt vizate, 
asemenea, obiective precise 
afirmare și că gîndurile spor
tivilor și antrenorilor nu se 
îndreaptă spre medaliile și 
titlurile care vor fi decernate 
la Belgrad. Așa îneît...

Dintre întrecerile feminine 
ne-a rămas, pentru discuția de 
azi. doar proba de K 4—500 m. 
Evoluția campioanelor (Dumi
tru. Calenic, Humă, Nichifo- 
rov) a fost la nivelul așteptat 
și — notind și cursa bună re
alizată de echipajul clasat pe 
locul secund (Ditcov, Ivanov, 
Serghei, Evdochimov) conti
nuăm să credem că antrenorii 
își întemeiază cu argumentul 
talentului, ambiției și valo
rii, părerea că în întrecerile 
feminine pot fi obținute re
zultate superioare.

Optimism și după probele 
sprinterilor ale căror rezul
tate ni s-au părut scontate. 
De semnalat victoria 
lui Vernescu, ca și a 
juiui Dragulschi-Pavel 
Sciotnic se află încă 
secunde distanță, dar 
sibilități la rapide progrese). 
Autoritar a cîștigat și ștafeta 
compusă din Botez-D Ivanov- 
Frank-Zafiu, <, 
mulă de 
să capete

Extrem 
deși în 
cele două 
simplu am
învingător cu aproape 5

11 
de 
de

clară a 
echipa- 
(Iacob- 

la două 
cu po-

o inspirată for- 
echipaj care începe 

omogenitate.
de spectaculoase, 

planuri diferite — 
probe de canoe. La 

—.1 admirat din nou 
clasa ridicată a lui Patzalchin. 
învingător cu aproape 5 se
cunde în fața lui Gh. Sido
rov. Iată că și pentfu proba 
de canoe viteză (500 m) pro
blema selecției ni se pare de
finitiv rezolvată (dacă nu se 
va apela la Patzaichin pentru 
alcătuirea unui echipaj de du
blu). în cealaltă cursă am în
registrat cea mai disputată 

dintre toate finalele cam/«- 
natelor naționale. Gh. Simio- 
nov—Gh. Danielov au cîști
gat și de data aceasta duelul 
direct cu S. Covaliov—V. Ca- 
labiciov. dar după o luptă 
foarte echilibrată în care fi
nișul a decis. Diferența de 
două zecimi de secundă din
tre învingători și canoiștii cla
sați pe locul II reliefează de
sigur faptul că la ora actua
lă avem cel puțin două echi
paje de valoare extrem 
apropiată și credem că 
greșim spunînd că pentru 
ceasta probă selecția nu 
va face ușor...

Rămîn acum în discuție 
doar cele 5 întreceri de fond, 
acele probe de mare dificul
tate care impun întotdeauna 
stimă și admirație. Urmărind 
cursele ne-am convins că și 
la acest important grup de 
probe, cuprinse în programul 
campionatelor mondiale și eu
ropene de la Belgrad, există 
progrese evidente si. credem, 
tot atîtea resurse. Desigur clu
burile au fost preocupate in 
mare și justificată măsură de 
o cît mai bună acoperire va
lorică a probelor, 
respectivi urmărind 
rea echipajelor cu cele 
mari șanse de victorie într-o 
finală sau alta. Din acest 
punct de vedere poate că lis
tele de start ale probelor de

de 
nu 
a- 
se

antrenorii 
înscrie- 

mal

Finalele seniorilor de la greco-romane
0 COMPETIȚIE DE REALE SPERANȚE

EXCELENT
FINALELOR

fond ar mai comporta modi
ficări sau completări pentru 
a permite concluziile corespun
zătoare. Și așa însă ele au 
oferit destule puncte de reper 
pentru antrenorii care se o- 
cupă de pregătirea lotului în 
vederea campionatelor mondi
ale și europene. La dublu, e- 
chipajul Coșniță—I. Terente s-a 
impus, după o cursă frumoasă, 
arătînd o bună valoare și 
multă ambiție. întrecerea de 
simplu a prilejuit lui V. Roș
ea o prețioasă revanșă asupra 
lui Conțolenco și poate că 
cele 10 secunde cu care el a 
cîștigat au mai descrețit frun
tea antrenorului emerit Radu 
Huțan. Oricum, să nu uităm că 
proba de 1000 m este OLIMPI
CA și că la această întrecere se 
aștepta înainte de toate o com
portare excelentă din partea 
lui V. Roșea. Probele de ca
noe au revenit favoriților : A. 
Simionov P. Maxim, la du
blu, L. Varabiov, la simplu, 
deși Ia mijlocul cursei a în
ceput furtuna și condițiile de 
dificultate au creat, o dată cu 
ele și posibilitățile unor sur
prize. Mai mult, campionii au 
cîștigat detașat anunțindu-șe 
candidați cu pretenții înteme
iate la medaliile de la Bel
grad. Aceleași constatări și in 
ceea ce privește 
K 4—10 000 m, ' 
asemenea, în 
nefavorabile, și 
perioritatea echipajului Ma- 
carenco-Varabiov-E.
Negraia, 
epuizantă 
înaintea 
sari.

Așadar, 
certitudini 
m și 10 000 ni, 
olimpice. Cel puțin așa ne 
arată acum... cronometrele și 
listele de rezultate. Ne expri
măm convingerea că priceperea 
antrenorilor și hărnicia sportivi
lor vor ști să aducă corectările 
necesare sau să consolideze po
zițiile cîștigate. Regatele de la 
sfîrșitul acestei săptămini pot 
prilejui noi calificări în actuala 
ierarhie valorică a caiaciștilor 
și canoiștilor noștri fruntași.

proba de 
disputată, de 

condiții total 
reliefind su-

sosit, după 
cu 35 de 

principalilor

Zabara, 
o cursă 
secunde 
adver-

parcă mai multe 
in probele de 500 

decît în cele

Dan GARLEȘTEANU

Otație
(Urmare

din pag. 1)

bulescu, ne-a declarat că toți 
instructorii au participat la un 
curs de împrospătare a cunoș
tințelor și că doar cei mai buni 
vor fi selecționați pentru a 
profesa în cadrul centrului. 
La „Tineretului”, ciclurile vor 
dura cîte 12 zile lucrătoare 
(trei ore pe zi), în bazin cu 
apă încălzită și împrospătată 
săptămînal. O problemă este 
aceea a transformării bazei în 
ștrand public, fapt care ar 
putea să îngreuieze activitatea 
de instruire. Conducerea ștran
dului (director tov. Nicu Con- 
stantinescu) ne-a asigurat. însă, 
că au fost luate toate măsurile 
pentru ca Inițierea copiilor să 
se desfășoare fără nici o per
turbare. Primele zile vor de
monstra dacă este posibilă o 
„conviețuire” între centrul de 
inițiere și ștrandul public de 
la Tineretului.

ÎN JUDEȚUL BIHOR,
40 DE CENTRE

MMM»

O NOUĂ BAZĂ SPORTIVA
LA BABADAG

Știam că în anul care a 
trecut, iubitorii sportului 
din orașul Babadag au a- 
vut motive de satisfacție. 
Cu fondurile acordate pen
tru dezvoltarea mișcării 
de cultură fizică și sport, 
prin munca entuziastă a 
cetățenilor, în acest mic 
oraș din nordul Dobrogei 
s-a amenajat un frumos 
stadion gazonat, prevăzut 
cu pistă de atletism, tri
bune, cabine pentru jucă
tori și arbitri, magazie pen
tru echipament ș.a.

Se pare însă că dragos
tea de sport este mare la 
Badadag. Dovadă ? Amă
nunte dintr-o scrisoare pri
mită de curind de la citi
torul și corespondentul 
nostru. Constantin Dolni- 
ceanu : ....In orașul Baba
dag, nu departe de stadio
nul nou, se afla într-un 
stadiu avansat de construc
ție o bază sportivă moder
nă. Un Ioc viran părăsit.

plin de gropi și noroi, a 
fost astfel transformat in
cit astăzi incintă ochiul. 
Terenul a fost nivelat, 
s-a adus pietriș, s-au tur
nat borduri, asfalt, a fost 
ridicat un gard împrej
muitor din beton. Aici ti
nerii din Babadag vor pu
tea juca — nu peste mult 
timp — volei, handbal și 
baschet. De asemenea este 
aproape terminată construc
ția unei popicării acoperite, 
prevăzută cu două piste. 
Menționez că pentru a- 
ceastă lucrare — întreaga 
bază sportivă — devizul 
prevedea cheltuirea a 
140.000 lei. Drept urmare a 
sprijinului acordat de sute 
de ectățeni — tineri sau 
virstnici — prin acțiuni 
voluntare patriotice, chel
tuielile au fost doar de 
50.000 lei”.

Felicitări. iubitorilor
sportului din Babadag I

Modesto FERRARINI

Aurel Vernescu — în continuare primul sprinter pe distanța, 
de 500 m

Foto : N. DRAGOȘ

BUN VENIT LA CENTRELE DE ÎNVATARE

agrement pe malul lacului 
Ciric. Pînă acum s-a introdus 
apa potabilă și au fost ata
cate lucrările Ia debarcader, 
popicărie, vestiare și bibliote
că. Urmează a se ridica aici 
un club profilat pe sport, a- 
proape 28. de terenuri de ve
lei, handbal, baschet, tenis. 
2—3 porticuri de gimnastică, 
umbrare, zone cu instalații 
pentru jocurile copiilor.

— în legătură cu aceasta, 
ne puteți spune cum este or
ganizată activitatea sportivă?

— Anul trecut am încercat, 
împreună cu C.J.E.F.S., să fa
cem o reașezare a asociații
lor, pentru că foarte multe 
ființau în unități unde prac
tic nu se putea 
fel de activitate 
felul acesta, de 
de asociații, noi 
concluzia că își 
ra munca în mai bune condi- 
țiuni, un număr de 66 de a- 
sociații. In anii 1969—1970 
pteocuparea noastră a fost să 
găsim noi forme, cît mai a- 
trâctive, pentru angrenarea 
unui număr mai mare de sa- 
lariați in sport. De mult suc
ces s-a bucurat la Nicolina 
și la Uzina metalurgică, un 
campionat de casă la fotbal, 
în timp ce la C.F.R., la „Țe
sătura" și la Uzina metalur
gică turismul a căpătat nu
meroși adepți.

Deși am obținut rezultate 
în măsură să ne dea satisfac
ții, ered că ar Uebui fă îm-

Nicolina 
ierarhia 

enumera 
care au

face nici un. 
sportivă. In 
la peste 80 

am ajuns la 
pot desfășu-

bunătățim în continuare 
structura organizatorică.

— Sportul de performanță 
ieșean și-a cucerit prin volei
balistele de Ia Penicilina, 
prin boxerii de la 
un loc de frunte în 
națională. Ne puteți 
cîteva din măsurile
facilitat aceste succese ?

— După o largă consultare 
și o profundă analiză s-a a- 
juns la concluzia că trebuie 
să facem și aici o redistribui
re de forțe. Spre exemplu, 
clubul Nicolina avea 12 sec
ții. în urma recomandărilor 
făcute ele s-au redus la 6, 
celelalte fiind date la asocia
ții care aveau deja, prin con
dițiile create, posibilități de 
afirmare. Degrevînd clubul 
Nicolina, am reușit ca secțiile 
rămase să obțină succese de 
prestigiu.

— O condiție sine qua non 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității o- 
stituie crearea unei baze 
teriale corespunzătoare, 
întreprindeți în această 
recție ?

— Cunoscînd faptul că 
Iile profesionale constituie o 
sursă inepuizabilă de talente 
pentru asociațiile și cluburile 
noastre, vom da un singur 
exemplu spunînd că în pla
nurile grupurilor școlare sînt 
prevăzute a se realiza ame
najări

N-ar 
dintre 
este și 
diții optime de reconfortare 
prin sport. • - - — ■

con- 
ma- 

Ce 
di-

șco-

sportive.
putea fi altfel. Una 
îndatoririle noastre 

aceea de a crea con-

S-a tras cortina peste întrece
rile celei de a 45-a ediții a cam
pionatelor naționale individuale 
de seniori la lupte greco-romane. 
Acum, după ce au fost Încheiate 
toate conturile, putem spune câ 
există perspective îmbucurătoare 
pentru apropiatele campionate 
mondiale, și, îndeosebi, pentru 
Jocurile Olimpice de anul viitor. 
Partidele. îneepind cu acelea din 
tururile eliminatorii și terminînd 
cu duelurile ultimei gale — care 
au desemnat pe campionii aces
tui an — au fost de bun nivel 
tehnic, viu disputate și multe 
dintre ele deosebit de spectacu
loase. Dincolo de aoeste consta
tări — suficiente pentru un cali
ficativ bun — trebuie menționat 
faptul că în lupta pentru intiie- 
tate la aproape toate categoriile 
n-au mai fost „senatori de drept". 
Multiplii campioni naționali, unii 
aureolați cu titluri mondiale sau 
europene, au fost nevoiți să se 
plece în fața altor luptători mai 
puțin cunoscuți, dar bine pregă
tiți, curajoși, și, ceea ce este mai 
important, in majoritate tineri. 
Am vrea să-i menționăm în acest 
sens pe Marin Preda (C.S. Cim- 
pulung Muscel), la cat. 52 kg, 
Mihai Boțită și Nicolae Olarii 
(C.S. Pitești), Alexandru Szabo 
(Crișul Oradea) și Ion Păun (Di
namo Buc.), cat. 57 kg, Marian 
Cititan (Rapid Buc.) și Grigore 
Alionescu (Alumina Slatina), la 
62 kg, Mihai Dreșcaru (Avîntul 
Botoșani) și Victor Prențu (S C. 
Bacău), cat. 68 kg, Romeo Tim- 
pescu (S.C. Bacău) șl Ion Fiscu- 
teanu (Metalul Buc.), la dat. 74 
kg Leizer Eizic (IPROFIL Ră
dăuți — noul campion al catego
riei 82 kg), Nicolae Lăcrețeanu 
(C.S. Pitești) și Lucian Paraschiv 
(Avîntul Botoșani), tot la 82 kg. 
Alexandru Frujină (C.S. Pitești) 
și Ion Mocanu (Voința Constanța), 
cat. 90 kg. Dumitru Manea (pes
cărușul Tulcea) și Ștefan Keilai 
(Crișul Oradea) la 100 kg.

Cu aceste evidențieri, r.u am 
epuizat lista luptătorilor care au 
șanse să obțină în viilor frumoa
se succese. Totul va depinde, insă 
de strădaniile antrenorilor lor. de 
preocuparea atentă a acestora 
pentru ridicarea continuă a va
lorii tehnice. O notă cu totul 
specială pentru elevul Alexandru 
Neagu, de la Șe. sp. hr. 2 Con
stanța. care s-a clasat pe locul 
3 la 48 kg, cu toate că nu are, 
datorită unul accident, nici un 
deget la mina stingă 1

Finalele de la Timișoara au fost 
dominate de luptătorii cluburilor 
bucureștene. îndeosebi de ia 
Dinamo (antrenori prof. Ion Cer
nea șl Dumitru Cuc) șl de la 
Steaua (prof. Vascul Popovlci șl 
Gheorghe Șuteu) ctire au cucerit 
cite patru titluri de campioni. 
Pentru aceste succese merită fe
licitări deopotrivă sportivii res
pectivi șl antrenorii lor. Celelalte 
două titluri au revenit, pe de
plin meritat, craioveanului Ion 
Stoica de la Electroputere (antre
nor Ilie -Marinescu) și rădăuțea- 
nul Leizic Aizlc, pregătit de an
trenorul Virgil Glierasiin. Am fi 
nedrepți să trecem cu vederea și 
alte secții de lupte, ai căror spor
tivi chiar dacă n-au ajuns pe 
prima treaptă a podiumului la 
nici o categorie, au luptat, totuși, 
cu ardoare pentru întîietate: Cri
șul Oradea (antrenor Itiliii Pan- 
tici), Progresul (Vaslle Constanti- 
nescu), Metalul (Iile Gheorghe) și 
Rapid (prof. Marin Melușleă) din 
București), Voința Constanța 
(Constantin Ofițerescul, Avîntul

Botoșani (Petru Ghețău), C. S. 
Pitești (Cornel Petrescu) și l.'nul 
Bălănescit), Pescărușul Tulcea 
(Ion Geambazu) și C.S. Cimpu- 
lung Muscel (Constantin Stan).

Nu putem avea cuvinte de lau
dă însă despre alte cluburi sau 
asociații sportive cu veche tradi
ție la greco-romane, ai căror lup
tători nu s-au mai aflat printre 
protagonist! la aceste finale : 
Vulturiț Textila Lugoj (antrenor 
Aurel Ciosa), C.S.M. Reșița (Ion 
Ionescu), C.F.R. Timișoara (Gh. 
Toth), Steagul roșu Brașov (I. 
Radu) și Dunărea Galați (I. Do- 
nose).

In confruntările de la Timișoa
ra, un rol important l-au avut de 
astă dată arbitrii chemați să apli
ce cu maximă atenție prevederile 
regulamentului internațional, re
cent modificat, pentru a-i intro
duce pe luptătorii noștri fruntași, 
mai devreme, în „atmosfera" 
mondialelor, prima competiție de 
mare amploare la care se va 
concura în condițiile ultimelor 
schimbări. Dacă in privința spa
țiului de luptă rotund în loc de 
pătrat, sportivii noștri vizați să 
ne reprezinte la campionatele 
mondiale de la începutul lunii 
septembrie sau la Olimpiada de 
anul viitor s-au obișnuit perfect, 
mulți dintre ei au plătit tributuri 
lipsei de combativitate, sancționa
tă cum era și firesc, cu decizii 
de descalificare. Or. primind 4 
puncte de penalizare de pe urma 
unei astfel de decizii, practic un 
sportiv nu mai are decît șanse 
minime de a râmine în concurs. 
Astfel de decizii au fost nume
roase la 
duite de 
campion 
(Steaua), 
Pătrașcu 
campion

întrecerile finalelor găz- 
sala timișoreană. Dublul 
mondial Gh. Berceanu 
cunoscuții luptători 
(Rapid Buc. 
al categoriei 68 kg), 

Penciu (Metalul Buc.), C. " '
și I. Gibu (Dinamo Buc.), N. Pa
vel (Steaua) și FI. -----;
(IPROFIL Rădăuți) sînt doar ciți- 
va dintre concurenții 
ieșit din 
tlurlle de 
rită acestor ..... ___ .
vărat că multe dintre avertismen
te au fost dictate cu ușurință, 
mal ales atunci eînd s-au intîlnit 
luptători de forțe apropiate, dar 
mȘl bine că s-a dat „âlarma" 
acținj. decît la mohdiâle sau la 
Olimpiadă.

Costin CHIRIAC

R.
fostul 

C. 
Virtosu

Răduț

care au 
cursa pentru ti- 

campioni, dato- 
verdicte. Este ade-

C.J.E.F.S. Bihor, în colabo
rare cu Consiliul județean al 
Organizației pionierilor, cu Ins
pectoratul școlar județean și 
cu Administrația 
a taberelor de 
mit un plan de 
organizarea a 
Pînă la 9 iunie.
(Aleșd, Sabolciu. Urviș, Finiș, 
Uileacul de Beiuș, Pocola, Tăr- 
caia, Ținea. Suplacul de Bar- 
cău. Voivozi, Salonta, Beiuș, 
Oradea și Girișu de Criș) se 
și organizaseră aceste centre. 
La Oradea, bazinul acoperit 
aflat în administrarea clubu
lui Crișul va găzdui și în 
această vară cursurile centru
lui de inițiere, care va avea 
drept instructori absolvenții 
Facultății de educație _ fizică, 
cu specializarea înot, 
tului pedagogic din

Ilie

permanentă 
elevi, a intoc- 
acțiune pentru 

40 de centre, 
in 14 localități

ai Institu- 
localitate.
GIHȘA

Sorana Prelipceanu va concura

la Antwerpen și Bolzano
Potrivit unei hotărîri a Federa

ției române de natație, sărttoarea 
Sorana Prellpceanu va concura la 
concursul european (pe grupe de 
vîrstă) de la Antwerpen (12—20 
iulie) și la tradiționalul concurs 
de Ia Bolzano (24 iulie — 3 au
gust).

I.C. A.B
Anunță

Desehiderea, la ștrandurile 
Izvor și Floreasca I, a 
cursurilor de înot pentru 
copii.

înscrierile se primesc 
zilnic, de la administrația 
ștrandurilor respective.

Durata unui ciclu este 
de al de zile, cursul fiind 
împărțit in 5 cicluri, pri
mul îneepind lâ data de 
21 iunie 1971.

Cursurile sînt 
de instructori de speciali
tăți:.

conduse

CLASE CU PROFÎL DE SCHI
LA LICEELE DIN PREDEAL Șl SINAIA

Încă trei zile de înscrieri
In baza planului de măsuri al Colegiului Ministerului Invățămîn- 

tului, îneepind cu anul școlar 1971/72 vor lua ființa la Predeal și Si
naia licee cu program de educație fizică avind clase profilate pe prac
ticarea schiului.

Concursul de admitere în anul I (clasa IX) 
Iunie — 3 iulie a.c. șl cuprinde :

— controlul medical (probă eliminatorie);
— examenul practic, de specialitate ;
— examenul teoretic, care se desfășoară In 

ta liceele de cultură generală.
înscrierile se fac pînă în ziua de 19 iunie, 

mentare pentru cei interesați se pot primi de la secretariatul Liceu
lui din Predeal (tel. 1547) șl la Liceul din Sinaia (tel. 1322).

Se va asigura întreținerea gratuită. în condiții de Internat, pentru 
an număr de ț2 elevi din fiecare clasa din cel admiși, care au domi- 
îiljul in afara localităților Predeal și Sinaia.

va avea loc între 20

aceleași condițlunl ca

Iar Informațiile supli-

LA GALATI, LUCRURILE 
NU MERG PESTE TOT 

BINE
Cel mai mare centru de în

vățare a înotului din Galați 
este al clubului sportiv Dună
rea, găzduiț de bazinul Tine
retului. Aici, inițierea se face 
sub două forme,: prin efec
tuarea orelor de educație fizi
că de către elevii claselor I, 
a Il-a și a Iii-a ale* școlilor 
generale nr. 16, nr. 21 și nr. 25 
și de către copiii grădiniței 
nr. 17. prin înscrierea direct 
la club a doritorilor de a în
văța înotul. Antrenorii Fr. 
Schiving și Gh. Stoian Se pot 
mindri cu unele realizări re
marcabile. Numai in acest -an 
și-au însușit tainele înotului 
250 de copii, cei mai buni din
tre aceștia fiind îndrumați 
către secția de performanță a 
clubului Dunărea.

La bazinul Liceului „Vasile 
Alecsandri", unde își desfășoa
ră activitatea prof. D. Danetiu 
de la Școala sportivă, lucru
rile nu stau, însă, tocmai bine. 
Cei trei antrenori și un in
structor au avut la centrul de 
inițiere numai 100 de copii, 
dintre care doar 40 au învățat 
pluta sau ceva mai mult. Scu
ză s-a găsit întotdeauna : apa 
din bazin este deseori neîncăl
zită. Discutînd, însă, această 
problemă cu direcțiunea Liceu
lui „Vasile Alecsandri”, ni s-a 
răspuns că nimeni și niciodată 
nu a reclamat temperatura scă
zută a apei. Pe cine să crezi ?

Al treilea centru de inițiere 
funcționează în cadrul clubu
lui Cutezătorii, de Pe lingă 
Casa Pionierului, unde elevii 
claselor a IV-a. a V-a, a Vl-a 
și a VII-a sînt pregătiți de an
trenorul Fr. Schiving.

în privința acțiunii „Delfin 
’71”. trebuie precizat că s-au 
luat serioase măsuri organiza
torice. Consiliul municipal al

pionierilor, în colaborare cu 
Inspectoratul școlar municipal 
și cu C.J.E.F.S., a întocmit un 
plan de acțiune amănunțit 
care urmărește învățarea îno
tului de către elevii tuturor 
celor 30 de școli generale. 
Inițierea se va face în serii 
de cîte 15 zile, la cele două 
bazine acoperite, sub îndruma
rea a șapte instructori care 
urmează actualmente un curs 
special.

T. SIRIOPOL

BAZINUL ACOPERIT DIN 
BRA1LA, FOLOSIT INTENS

înmănunchiate în acțiunea 
„Delfin ’71", eforturile dirigui
torilor sportului brăilean— s-au 
îndreptat către cuprinderea a 
peste 2 000 de copii în acțiu
nea de învățare a înotului. 
Sase școli generale și un liceu 
pedagogic, aflate în apropie
rea bazinului acoperit, inaugu
rat la 26 aprilie. își desfășoară 
orele de educație fizică sub 
formă de lecții organizate de 
inițiere în înot. Acțiunea nu 
se va încheia la închiderea 
anului școlar, ci va continua 
pînă la 26 iunie, dată la care 
va avea loc un examen cu cei 
aproape 800 de elevi ai școlilor 
de mai sus. in compania cen
trului similar din Mediaș.

Tot la noul bazin, profesorii 
Felix Heitz (fost multiplu re
cordman și campion național) 
și Ionel Alexandru au organi
zat grupe de copii între 6 și 
16 ani. Actualmente, numărul 
grupelor este de cinci (110 
cursanți). dar, o dată cu în
ceperea vacanței, se speră să 
se ajungă la 60 de grupe. In 
scopul asigurării unei instruiri 
cît mai corecte, s-a luat mă
sura organizării unor cursuri 
teoretice și practice la care 
iau parte 24 viitori instructori.

N. COSTIN

la poligonul Domnești „Cupa Steaua«
îneepind de azi, poligonul 

de pe șoseaua Domnești va 
găzdui o importantă competi
ție cu caracter republican la 
tir, tradiționala întrecere do
tată cu „CUPA STEAUA”. 
Și-au anunțat participarea nu
meroși trăgători seniori și ju
niori din Capitală și din țară. 
Programul, deosebit de încăr

cat. s-a eșalonat pe parcursul 
a șase zile și cuprinde între
ceri la toate genurile de pis
toale și arme (cu glonț, de vî- 
nătoare, cu aer comprimat și 
calibru mare).

Azi, îneepind de la ora 9, 
au loc întrecerile de armă li
beră calibru redus 60 focuri 
culcat seniori, skeet (100 buc.) 
și pistol liber.

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CÎMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185 telefon 1638

ANUNf A
CONCURSUL DE ADMITERE in ANUL I (clasa a IX-a) pen

tru anul școlar 1971—1972 va avea loc Intre 22 iunie — 3 iulie 1971.
Examenul teoretic se desfășoară in aceleași condiții ca la li

ceele de cultură generală.
Controlul medical și exămenul practic (probe eliminatorii) slnt 

programate în zilele de 22 șl 23 iunie 1971 pentru a permite can- 
didaților să se înscrie la alte unități școlare.

La examenul practic candidatul prezintă adeverință de sănă
tate eliberată de circumscripția sanitară din care tace parte.

Examenul practic constă din trecerea unei probe la alegere 
și a trei probe generale.

Probe la alegere
Fete : 100, 200, 400, 600, 100 mg, lungime, înălțime, greutate disc, 

suliță '
Băieți : 80, 300, 600, 90 mg, înălțime, prăjină, lungime, greutate, 

disc, suliță, ciocan.
Probe generale : 60 m, lungime, aruncarea mingii de oină.
Media la examenul de admitere este dată de notele de la exa

menul practic și teoretic.
Pentru anul școlar 1971—1972, în zilele de 17—21 iunie 1971 la 

sediul liceului are loc EXAMENUL PRACTIC pentru ocuparea ur
mătoarelor locuri la clasele V—VIII.

Clasa a V-a, 20 locuri fete, 20 locuri băieți ;
Clasa a Vi-a, 10 locuri fete, 10 locuri băieți ;
Clasa a Vll-a, 12 locuri fete, 12 locuri băieu ;
Clasa a VUI-a, 10 locuri fete, 14 locuri băieți.
Sînt preferați elevii bine dezvoltați fizic.
Liceul eentral experimental de atletism este liceu de cultură 

generală cu secții real și uman, care oferă cele mai bune condiții 
tineretului școlar pentru atingerea unor performanțe înalte, paralel 
cu asigurarea unei bune pregătiri de cultură generală.

Absolvenții liceului în baza planului de invățămînt parcurs pot 
susține concursul de admitere la oricare institut de învățămint 
superior.

SE ASIGURA ÎNTREȚINEREA GRATUITA IN CONDIȚII DE 
INTERNAT PENTRU ELEVII DIN ALTE LOCALTTAȚI SI IN 
CONDIȚII DE SEMÎINTERNAT PENTRU ELEVII DIN ORAȘUL 
CÎMPULUNG.

Informații suplimentare la secretariatul liceului.
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VĂ PREZENTĂM CELE DOUĂ PROMOVATE ÎN DIVIZIA A
O EXPLICAȚIE

ale 
aceste 

un

presei 
lucrări 

fenomen 
firească 

face pu- 
luate

De două săptămîni, în ur
ma unei hotărîri a Biroului 
federal, presa nu mai are ac
ces la ședințele Comisiei cen
trale de competiții și dis
ciplină. S-a apreciat, ni s-a 
spus, că fiind vorba de lu
crări interne ale unui orga
nism al F.R. Fotbal, prezen
ța altor persoane, fie ele și 
reprezentante 
sportive, la 

■nu constituie
normal, procedura 
fiind aceea de a se 
blice doar hotărîrile 
în ședințele respective.

Nu putem respinge, „de 
pe scaun", cum se spune în 
limbaj judecătoresc, această 
argumentare, mai ales că 
s-ar putea face multe ana
logii și aduce numeroase e- 
xemple în sprijinul unei 
asemenea metode de lucru. 
Și chiar dacă am avea re
zerve în legătură cu juste
țea și cu foloasele acestei 
măsuri, ele n-ar schimba cu 
nimic starea de fapt, nepu- 
tînd face altceva decît să 
ne oprim, potrivit 
uzanțe, în fața 
se pentru noi.

Tot în urma 
ții a Biroului 
aflat ieri, în momentul cînd

decît 
bunelor 

ușilor închi-

unei dispozi- 
federal, am

ne pregăteam să consultăm 
materialele în baza cărora 
alcătuim, de luni de zile, 
rubrica noastră „DINTRE 
SUTE DE RAPOARTE", că 
a fost oprit accesul presei 
și la rapoartele observatori
lor federali și la foile 
arbitraj. în consecință, 
briea indicată mai sus 
bufe să-și înceteze apariția, 
deși, credem, aceasta 
prindea unor cerințe 
ale opiniei publice și 
Federației, în dorința ambi
lor factori de a fi expuse cu 
obiectivitate și criticate 
constructiv aspectele nega
tive de pe terenurile noastre 
de fotbal și, în același timp, 
de a fi evidențiate toate 
faptele care vin în sprijinul 
întrecerii 
sportive.

Tot ce 
este să 
măsură,

■ cititorilor 
pecte disciplinare, ca și ri
nele luări de poziție în a- 
ceste probleme sau în cele 
de arbitraj le vor rămîne, 
de-aici înainte, necunoscute 
sau cunoscute numai prin 
hotărîrile finale.

cores- 
reale 

ale

CRIȘUL
ORADEA

A.S.A
Tg. MUREȘ

Ia dreapta : Laszlo Szolosi (22

sportive, al eticii

putem să 
regretăm 

cerîndu-ne 
că o serie

facem 
această 

scuze 
de as-

Jack BERARIU

CODREA APT DE JOC
Revenit din R.F. a Ger

maniei, unde a însoțit echi
pa de tineret a Rapidului 
(care a întreprins un tur
neu) și unde a urmat un 
tratament medical, fundașul 
Codrea și-a reluat antrena-

mentele în cadrul 
echipe feroviare.

Prezentîndu-se în 
condiție fizică și de 
este exclus să-l revedem pe 
Codrea în partida cu S.C. 
Bacău.

După 7 ani,

primei

bună 
joc. nu

FRĂȚILĂ ATACĂ DIN NOU
TITLUL DE GOLGETER

In rîndul de sus 
de ani), Nicolae Dondoș (28 
Hajnal (20 de ani), Istvan 
ani), loan Czako (28 de ani), Florea Ispir (22 de ani), antrenorul 
T. Bone. în rîndul de jos : Atila Caniaro (20 de ani), Petru Varodi 
(22 de ani), Arpad Fazekaș (22 de ani'. Din fotografie lipsesc: 
Gheorghe Bay (30 de ani), loan Șleam (26 de ani), Francisc Toth 
(29 de ani), Ion Mureșan (27 de ani), Ștefan Naghi (20 de ani) și 
Tudor Nistor (22 de ani). E. Lucaci (20 ani).

Formația de bază : SOLYOM (BAY) — ȘLEAM. TOTH, ISPIR 
SZABO. NAGHI, BOlONI, LUCACI (CANIARO), MUREȘAN, FAZE
KAȘ HAJNAL.

la stînga
de ani). Nicolae Naghi (29 de ani), Iuliu 
Solyom (29 de ani), Iosif Bolbni (18

Foto : D. MITA

Cu o etapă îna
intea încheierii 
campionatului di
viziei B, cîștigă- 
toarele celor două 
serii și implicit e- 
chipele promova
te în divizia A se 
cunosc : A. S. AR
MATA TG. MU
REȘ și CRIȘUL 
ORADEA.

în rîndul de sus — de la stînga la dreapta : Alexandru Sătmă- 
reanu (19 ani), Nicolae Arnoțchi (30 ani), loan Bule (21 ani), Ioan 
Lucaci (25 ani), Gheorghe Dăr'ăban (25 ani), Ioan Sărac (22 ani), și 
loan Moț (20 ani). în rîndul din mijloc : Ladislau Cefan (26 ani), 
Arcadie Suciu (28 ani), Petre Șchiopu (25 ani), antrenorul Ladislau 
Vlad (41 ani). Alexandru Naghi (25 ani), Elemer Cociș (25 ani), Ște
fan Balogh (27 ani). în rîndul de jos : Iosif Baumgartner (21 ani) și 
George Bologan (20 ani). Din fotografie lipsesc: Mircea Neșu (30 
ani), Ioan Catona (22 ani) și Alexandru Cocoș (20 ani).

Formația de bază : CATONA (BAUMGĂRTNFR) — SĂRAC, 
LUCACI, BULC BALOGH, SA.TMAREANU II DĂRĂBAN (NEȘU), 
SUCIU, N. ALEXANDRU (COCIȘ), ARNOȚCHI, CEFAN (ȘCHIOPU).

Foto : Gheorghe CHIȘ — Oradea

ÎN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI CERNUT BINE
REPUBLICAN DE JUNIORI

MI-AU PLĂCUT DOUĂ VEDETE
Așadar, sita a cernut bine 

și iată că în semifinalele 
campionatului republican re
zervat juniorilor s-au califi
cat cele mai bune patru e- 
chipe : Metalul București
(învingătoare, în etapa ante
rioară, cu 3—1 asupra Poli-

După o perioadă în care 
ieșise din prim-planul divi
ziei A, în urma acelui grav 
și nefericit accident, 
FRĂȚILĂ 
29 de ani ai săi, în 
celor mai eficace jucători. 
Șutul — arma sa nr. 1 — a 
rămas la fel de periculos 
pentru adversari, ca și în 
ânii tinereții. Frățilă a gă
sit la F.C. Argeș mediul pri
elnic și s-a încadrat bine 
în ansamblul echipei. El re
prezintă „omul de șoc“ al 
liniei ofensive, vîrful de 
atac, ce consretizează ac
țiunile inițiate de Dobrin

TITI
revine, la cei 

rîndul

și ceilalți coechipieri. Dumi
nică, în meciul cu Rapid, 
Frățilă a deschis scorul 
doar pripeala l-a făcut 
rateze un alt gol, cu 
l-ar fi egalat pe Tătaru 
fruntea clasamentului pun- 
cherilor diviziei A.

Tătaru are 14 goluri, iar 
Frățilă și clujeanul Adam 
13. Secundanții jucătorului 
de la Steaua și-au înscris, 
cîndva, numele pe lista gol- 
geterilor. Performanța lui 
Frățilă, revenit la vechea 
formă, este mai mult decît 
meritorie, căci el reocupă 
această poziție fruntașă

7 ani, de atunci, 
cînd, împreună

tehnicii Iași), Petrolul Ploiești 
(2—1 cu F. C. Argeș), „U“ 
Cluj (1—0 cu Vagonul) și 
Școala sportivă Sibiu (6—5 
cu Corvinul Hunedoara, după 
executarea penalty-urilor).

O cît de sumară prezentare 
a semifinalistelor se impune. 
Tinerii jucători metalurgiști 
nu au nevoie de prea multe 
recomandări. Ei sînt, de alt
fel, deținătorii titlului și, 
după cum se prezintă în ac
tualul turneu final, au toate 
șansele să-l păstreze. Pregă
tită de priceputul și inimosul 
antrenor Leon Lazăr, echipa 
se prezintă ca un tot omo
gen, deține o bună pregătire 
fizică (elocvent în acest sens 
este și faptul că s-a desprins 
de adversar, în ambele me
ciuri, în repriza o doua) și 
posedă două individualități 
remarcabile: Mateescu (mij
locaș) ,și Trandafilon (înain
taș central).

Un ansamblu sudat (cel 
puțin așa a apărut în parti
dele susținute la Brăila) îl 
constituie și echipa Petrolul, 
în plus, „ll“-le antrenat de

Gigi Dumitrescu posedă și 
apreciabile calități volitive.

Cît privește pe „U“ Cluj 
(antrenor Willy Covaci), a- 
ccastă formație — după cum 
remarcă antrenorul federal 
Constantin Ardeieanu, care 
a văzut-o la „lucru" la Alba 
Iulia — dovedește dț/ansate 
cunoștințe tehnico-tactice, iar 
componenții ei impresionează 
prin gabarit. Elementele de 
bază ale echipei sînt Matei, 
Furnea, Coca și portarul Făt.

în sfîrșit, datorită și efor
turilor depuse de antrenorul 
Traian Tudoran, Școala spor
tivă Sibiu a ajuns pentru a 
doua oară consecutiv în tur
neul final. Bine închegați, 
sibienii practică un bun joc 
colectiv, din 
prinzîndu-se, 
șii Muscă și 
și înaintașul

Semifinalele 
șura duminică la Brașov. în 
cuplaj, după următorul pro
gram : ora 9 — Metalul 
București — Petrolul ; ora 
10.30 — „li" Cluj •— Școala 
sportivă Sibiu

ARBITRII C. PETREA Șl
LA BALCANIADA DE

(Urmare din pag. 1)

ansamblu des- 
totuși. mijloca- 
Vîrlan, precum 
central Turlea. 

se vor desfă-

AL. PÎRVU
TINERET

vor face deplasarea 
Petrea și Al. 

conducă 
acestei

Cîștigătoarea seriei a VII-a
seara

După cum se știe, între 
3—11 iulie, se va desfășura 
la Atena Balcaniada de fot
bal a reprezentativelor de ti
neret. împreună cu echipa

după
1964,
Pavlovici, a fost golgeterul 
campionatului. (C. ALEXE).

noastră, 
și arbitri* C. 
Pîrvu, invitați 
cîteva partide 
compQt.iții.

■ ■ 4®*^%

-z-. , —■*

va fi cunoscută... mîine

A fost stabilit programul barajului pentru divizia B

Așeară, a avut loc tragerea 
la sorți a jocurilor din bara
jul pentru promovarea în di
vizia B. Jocurile vor aveg loc 
la datele de 20, 24 și 27 iu
nie, după următorul program:

In grupa de la București, 
duminică 20 iunie, DELTA 
TULCEA — CHIMIA SU
CEAVA (stadion Ciulești), 
CHIMIA RM. VÎLCEA — 
METALUL PLOPENI (sta
dion Politehnica). Ambele 
partide încep la ora 9.30. Joi 
24 iunie, ora 17,30 : CHIMIA 
RM. VÎLCEA — DELTA ; 
METALUL — CHIMIA SU
CEAVA. Terenurile vor fi 
stabilite după prima etapă.

Duminică 27, ora 9,30 : 
DELTA — METALUL ; CHI
MIA SUCEAVA — CHIMIA 
RM. VÎLCEA.

în grupa de la Oradea, un
de toate partidele vor începe 
la ora 17,30 :

Auzim deseori că în fotbal 
jocul de Ia mijlocul terenului 
(convențional, tacticienii îm
part spațiul dintre porți în 
trei fîșii egale, măsurînd fie
care 35 de metri în adîncime) 
a avut, are și va avea o im
portanță foarte mare. A spu
s-o unul, altul și ideea a 
prins. Circulă ca un adevăr 
aprioric, s-a învelit în cara
pacea dogmei, aproape nimeni 
nu se îndoiește de valabilita
tea ei și nu se întreabă de ce 
o fi neapărat așa. Există și o 
altă părere, care susține, bi
neînțeles, că adevărul s-ar a- 
fla la polul celălalt (mijlocul 
terenului e un spațiu unde ar 
trlbui să se întâmple foarte 
puține evehimente, să se joace 
simplificat, să fie traversat cît 
mai repede ca o zonă de pa
saj). Dar ultima are populari
tate mai mică, prima bucurîn- 
du-Se. măcar la noi în țară, 
de foarte mult credit. Să ve
dem de ce oare spațiul de la 
mijlocul terenului este inves
tit de către unii cu o sem
nificație strategică excepțio
nală ? Este, într-adevăr, argu
mentată această credință ?

Validarea ei ar fi posibilă 
dacă s-ar demonstra că, echi
pa cea mai laborioasă în a- 
ceastă zonă, care pasează, 
combină și păstrează balonul 
■mult și bine în treimea de 
mijloc a trenului concentrînd 
aici numeroși jucători, are 
mai multe șanse să înscrie 
goluri și e mai asigurată îm
potriva atacurilor adverse. 
Astfel stau oare lucrurile ? 
Ceea ce se întâmplă aici la 
mijlocul terenului influențea
ză notabil acțiunile decisive 
desfășurate în fața celor două 
porți ? Fiindcă numat aseme
nea argumente ar fi în mă
sură să consacre logic și defi

iunie : CHI-
CÎȘTI-

Duminică 20 
MIA FĂGĂRAȘ — 
GĂTOAREA SERIEI A VII-a; 
INDEPENDENTA SIBIU 
VULTURII TEXTILA 
GOJ.

Joi 24 iunie : INDEPEN
DENTA — CHIMIA ; VUL
TURII TEXTILA — CÂȘTI
GĂTOAREA SERIEI A VII-a.

Duminică 27 iunie : CHI
MIA — VULTURII TEXTI
LA. INDEPENDENȚA — 
CÎȘTIGĂTOAREA SERIEI A 
VII-a,

După cum se vede, în se
ria a VII-a nu a fost de
semnată campioana. în urma 
contestației depuse de Arie- 
șul Turda, datorită nepre- 
zentării în ultima etapă a 
formației Gloria Baia Mare, 
Comisia centrală de competi
ții și disciplină a hotărît ca 
cele două formații să se în
tâlnească joi, 17 iunie, 
17,30, la Turda.

nitiv însemnătatea zonei me
diane.

Elemente pentru susținerea 
acestei teze sînt cam dificil 
■de găsit. Premisele, acțiunile 
pregătitoare ale fazelor de fi
nalizare nu se pot realiza, 
construi, decît acolo, în fața 
porții adverse, iar nu la mare 
distanță de ea. Amintiți-vă 
crîmpeie din meciuri, judecați 
în spațiu mica istorie a fiecă
rui gol și veți observa că ea 
începe și se termină în imen
sa majoritate a cazurilor în

la mijlocul terenului nu pare 
a reprezenta o măsură inteli
gentă și pentru că exclude 
șansa de a surprinde, facili
tează organizarea apărării ad
verse, nereușind nici să-i dis
loce dispozitivul, învățat să se 
constituie într-un anumit fel 
și să aștepte sosirea înaintași
lor la marginea zonei de se
curitate. Pe scurt, o apărare 
nu va ajunge să fie destră
mată manevrînd la distanță 
de poartă, ci numai prin pă
trunderea și acțiunea înainta-

PUNCTE DE VEDERE

acea porțiune de teren cuprin
să între linia porții și o dungă 
imaginară, trasă cam la 35 de 
metri de ea. Pasele rapide, 
demarările explozive, circu
lația de balon cursivă și sur
prinzătoare, acțiunile indivi
duale — amestec de forță și 
fantezie — iată ce are șansă 
să fisureze un dispozitiv de 
apărare, să-l dezechilibreze, 
să-l uluiască, să-i neutralizeze 
capacitatea de adaptare și re
flexele etc. Dar toate acestea, 
numai atunci cînd numitele 
manevre se petrec la extremi
tatea cîmpului advers, în 
preajma spațiului de pedeapsă 
sau în interiorul acesteia iar 
nu în zona neutră, în zona 
nimănui, față de care poarta 
e atât de departe. Rareori, în 
condițiile strategiei actuale, 
un balon expediat din treimea 
mediană are șanse să fie tran
sformat în gol, fără alte ma
nevre intermediare (reprezen
tând, de fapt, adevăratul mo
ment pregătitor).

A pune accent pe jocul de

șilor în perimetrul acesteia. 
Jocul efectuat la mijlocul te
renului e lipsit de virtuți con
crete pentru ameliorarea ca
pacității de atac. El repre
zintă, de fapt, expresia nepu
tinței de a sparge, de a se in
filtra și de a dezechilibra așe
zarea aglomerată a apărători
lor care se opun. Neputînd 
periclita real, poarta adversă, 
unii antrenori și jucători se 
mulțumesc să păstreze min
gea și să mimeze ofensiva 
într-o zonă care ar trebui. în 
fond cît mai repede străbătută 
între cele două suprafețe e- 
sențiale ale terenului, spațiile 
din preajma porților. Fiindcă 
aici e mai confortabil, marca
jul sever lipsește, se poate 
alerga lent și puțin. Dar tot 
ce se întâmplă dincolo de 35 
metri de poarta pe care vrei 
s-o asediezi reprezintă numai 
acțiunea de apropiere de locul 
unde trebuie început și des
fășurat atacul.

Pentru randamentul apără
rii, jocul de la mijlocul tere

nului pare la fel de puțin util. 
Deoarece un tactician bun 
nu-și va uza gratuit jucătorii, 
obligîndu-i să încerce, cu prea 
puțin randament neutralVa- 
rea adversarilor care se apro
pie, tocmai acolo într-o zonă 
largă, unde există atîtea posi
bilități să treacă și omul și 
mingea. Numai în situația 
cînd ești inferior pare oare
cum rentabil să pasezi la mij
locul terenului, adică să păs
trezi balonul nu ca să-ți ataci 
adversarul, ci lipsindu-1 de 
minge, să-1 duci în situația de 
a nu te putea ataca. Credem 
că este greșită ideea după 
care echipa mai bine înfiptă 
la mijlocul terenului își cul
tivă în acest mod șansele de 
victorie. Avem de a face cu 
o erezie înrădăcinată în op
tica multora pe care și unii 
au luat-o cîndva în serios. 
Dar ea reprezintă, de fapt, un 
fals și oricine îl investighează, 
cît de cît, va descoperi acest 
lucru. înăsprirea tacticii ac
tuale a sugerat unora să 
se retragă din spațiul unde 
contactele cu adversarul sînt 
inevitabile și dure. Așa a a- 
părut acest subterfugiu, numit 
joc de la mijlocul terenului. 
Porțiune care trebuie, în fond, 
parcursă în cea mai mare vi
teză, simplu și în minimum 
de timp. Sîntem, în schimb, 
de acord cu tendința de a 
concentra în zona de mijloc 
cît mai mulți jucători. Nu 
pentru a realiza acolo o inu
tilă rețea de pase. Ci în ideea 
unui nucleu de jucători de 
rezervă, aflați în poziția cea 
mai avantajoasă pentru inter
venții în atac săli apărare, 
cu scopul de a realiza supe
rioritatea numerică.

Romulus BALABAN

Fază din meciul de tineret 
Petrolul — Steaua (0—1). Por
tarul bucureștean Coman res
pinge — autoritar și specta
culos — un atac al gazdelor 
Foto ; Ion POPESCU, Ploiești

ANUNȚ
Muzeul Sportului din 

România — amenajat la 
tribuna oficială a sta
dionului „23 August" din 
Capitală — este des
chis pentru public în 
fiecare zi, între orele 
10—18. Luni închis.

)

plet. Este bun paseur, realiza
tor, joacă bine cu capul, este 
bătăios, și mai ales are o vi
ziune a jocului de-a dreptul ex
cepțională pentru un fotbalist 
tînăr. Pasele sale sînt adesea 
mici capodopere lucrate cu în- 
cîntătoare și impresionantă vi
clenie. Ele sînt demne de rele
vat nu numai prin precizia și 
originalitatea concepției lor, ci 
și prin exactitate. Foarte ade
sea, cînd Domide dă aceste 
pase fenomenale, ai impresia 
că el nu a lovit mingea cu 
suficientă forță, că apărătorul 
— de regulă fundașul lateral, 
victimă preferată a acestor 
pase insidioase — va avea po
sibilitatea să le intercepteze. 
Dar nu. Ajunge mingea, ajun
ge și extrema, iar sărmanul a- 
părător ratează de puțin inter
cepția. Mereu aceeași iluzie, a- 
ceeasi ratare, Diabolic acest 
Domide !

La Constanța, el a jucat ro
lul vîrfului de atac și l-a jucat 
foarte bine, deși îl juca în fe
lul său. rămînînd totuși coordo
nator. Ca atacant, se deplasea
ză. se demarcă tot timpul, în 
continuă căutare a spațiilor li
bere care. în fotbalul contem
poran. sînt din ce în ce mai 
’•are. Aceasta în linii generale, 
în fața unei apărări ca aceea 
a Farului, totul poate este mai 
ușor de realizat. N-am mal vă
zut. așa cum am mai spuș, o 
tactică asemănătoare, un „ca- 
tenaccio" fără un mijlocaș re
tras. Adică, Farul a jucat cu 
un libero în spatele unei linii 
nu de 4. ci de numai 3 apă
rători. Aceasta însemna că de 
la început Farul renunța la po
sibilitatea de a lăsa atacantii 
adverși în ofsaid. Apoi, se pre
zenta cu un singur mijlocaș în 
fata lansărilor pe contrepied, 
rare dar eficace, efectuate de 
U.T.A. Și, în sfîrșit. renunța, 
de asemenea, la posibilitatea de 
a folosi unul dintre mijlocași 
ca atacant în numeroasele oca
zii în care se afla în ofensivă.

Și nu numai atît. cu toată 
prezenta unui libero, apărarea 
Farului era tot timpul descope
rită la pasele în profunzime. 
Tocmai ceea ce nu acceptă și 
este imposibil la o apărare de 
tip „catenaccio”. Dintr-o aseme
nea pasă în adîncime. dată de 
cel mai bun vîrf al U.T.A.-ei. 
Domide, a fost înscris primul 
gol.

La București, am avut prile
jul să revăd o cunoștință foarte 
simpatică: Mircea Lucescu, ex- 
căpitan al naționalei, un jucă
tor bun, băiat cult și deosebit 
de manierat. Prima oară ne-am 
cunoscut la Guadalajara, în 
Mexic, la Grand Hotel, unde 
naționala română era găzduită. 
El mi-a prezentat pe toți ju
cătorii și oficialii. Mă cunoștea, 
întrucît citise traducerea româ
nească a romanului meu ..Jerry 
Logan“. Știam multe lucruri 
despre el dintr-un interviu 
fascinant pe care îl dăduse u- 
nui coleg scoțian, în Brazilia, 
unde jucase echipa României. 
Lucescu se comporta ca un ju
cător englez din vechea școală: 
foarte corect, foarte sportiv, de- 
plingind — nu la modul perso
nal, ci sub „speciae aeterni-

tatis” — faptul că un jucător ar
gentinian l-a lovit de mai multe 
ori într-o întâlnire susținută la 
Rio. În seara următoare, îmi 
spunea cit de plăcută găsește 
Anglia, atît pentru faptul cS 
fusese chiar pe Wembley, cu 
prilejul acelui faimos 1—1 prin 
care România își făcuse fai
mă mondială, cit și pentru fap
tul că ambianța l-a cucerit.' 
Mai ales la Liverpool. îi plă
cuse ceva ce-mi place și miei 
sportivitatea tifosilor marelui 
club din Liverpool, tifosii cele
brului Kop, de dincolo de poar
tă, tot timpul dispuși să aplau
de adversarii, să improvizeze; 
originali si comici. „Cînd a Ju
cat aici Dinamo — mi-a spus 
Lucescu — știau să strige la 
perfecție: Dumitrache, Dinu, 
Lucescu".

În Anglia. Lucescu a fost de
semnat de un săptămînal lon
donez jucătorul cel mai frumos 
al naționalei române, un Geor
ge Best al românilor. Dar, e- ' 
xistă o diferență destul de 
mare. Best este unul dintre ju
cătorii cei mat străluciți din 
lume. în România nu am văzut 
nici unul ca el. Dar Best nu 
este licențiat. Lucescu însă e.’ 
în sfîrșit. avem și în Anglia 
jucători licențiati: pe centrul 
atacant Steve Heighway, de la 
Liverpool, care juca pînă anul 
trecut într-o echipă de amatori; 
si pe colegul său de club Brian . 
Hali. Este însă o diferență. Si 
anume că în timp ce Hali si 
Heighwav se simt străini în 
mediul fotbalului de elită. Lu
cescu, Ia fel de inteligent ca 
și ei, este familiarizat cu a- 
cesta. „Sînfem un colectiv* — 
îmi spunea. Chiar dacă nu prea 
agrează cantonamentele..

încă un amănunt: Lucescu 
crede că fotbalul englezesc de
vine din ce în ce mai puternic; 
că echipele de club ;,vor do
mina lumea", că sînt mai va
loroase decît naționala Angliei, 
că dacă Arsenal va întâlni for
mația Angliei, o va învinge. Nu 
prea sînt convins să cred 
în mică măsură ceea ce-mi 
spune simpaticul Lucescu și a- 
nume că Anglia era în Mexic 
mai puternică decît Brazilia, 
care ar fi cîștigat „Cupa“ cu 
ajutorul Fortunei.

Dar nu mă miră faptul că si 
cluburile braziliene au vrut să-l 
achiziționeze pe Lucescu. Este 
un bun jucător și, în plus, un 
mare sportiv.

AZI, IN CUPA
(Urmare din pag. 1)

o echipă ce activează în eșalo
nul secund. Asemenea șansă mai 
rar !

Dar meciul cu Metalul Bucu
rești se antlnță, totuși, intere
sant. Oboseala manifestată de di
vizionara A, pe de o parte, și am
biția celor ce au reușit să eli
mine, printre alte echipe, pe Pe
trolul șl C.F.R. Timișoara, fără 

gol, pe de altă 
anunță o partidă echili-

C.F.R.
sfi primească
parte, 
brată.

Iată șl arbitrii celor două me
ciuri ;
17,30) : Metalul
Ghemtngean, ajutat la linie de 
C. Niculescu și V. Tom (toți din 
București) ; „U" Clijj-Steaua :
I. Rus (Tg. Mureș), ajutat de N. 
Barna (Tîrnăveni) șl S. Marian 
(Sighișoara).

(care vor începe la
Dinamo :

ora 
C.

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXIX-a, DIN 20 IUNIE, 

A DIVIZIEI A
Univ. Craiova — Progresul : I. RUS, ajutat de I. Soos și Z. 

Szecsei (toți din Tg. Mureș) ;
Petrolul — C.F.R. Timișoara : C. DINULESCU, ajutat ,de

A. Văduvescu și V. Roșu (toti din București) ;
Rapid — Sport Club Bacău: EM. VLAICULESCU (Ploiești), 

ajutat de I. Chiriță (Ploiești) și N Stănescu (Buzău) :
Steaua — C.F.R. Cluj : C. NIȚESCU (Sibiu), ajutat de V. 

Cioc (Mediaș) si T. Andrei (Sibiu) ;
Jiul — Farul : M. BICĂ, ajutat de G. Motorga și S. Lazăr 

(toți din București) ;
„U“ Cluj — Dinamo: N. CURSARU (Ploiești), ajutat de 

M. Marinciu (Ploiești) și V. Pîrvescu (Buzău) ;
U.T.A. — F. C. Argeș: A. PÎRVU. ajutat de M. Niță și

A. Paraschiv (toți din București) ;
Steagul roșu — Politehnica : I. CÎMPEANU, ajutat de E.

Călbăjos și T. Gabor (toți din Cluj).

AUTOTURISME, EXCURSII ÎN GRECIA Șl BANI 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 22 IUNIE 197J

Marți 22 iunie a.c. va 
avea loc o nouă tragere ex
cepțională LOTO la care se 
atribuie în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 
1300 și SKODA S 100, 
excursii în Grecia cu avio
nul cca. 8 zile și cîștiguri in 
bani.

Vor fi efectuate 4 extra
geri, în 3 faze :

Faza I: extragerea I de 
4 numere diferite din 90 ; 
faza a Il-a : extragerea a 
Il-a de 6 numere diferite 
din 90; faza a lila: extra
gerile a IlI-a și a IV-a de 
cite 8 numere diferite din 
90. în total se vor extrage 
26 de numere. Cîștigurile

vor fi atribuite pe 7 catego
rii.

Participarea se face pe 
variante de 2, 5 și 15 lei, 
variantele de 15 lei dînd 
dreptul de participare la 
toate cele 5 extrageri.

Luni 21 iunie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2. marți, 22 
iunie 1971.

Participînd cu varfante 
combinate sau cu „combi
nații cap de pod" vă sporiți 
simțitor șansele de a obține 
cîștiguri mari.

cîștigurile concursului 
PRONOSPORT NR. 24 DIN 13 
IUNIE 1971.

categoria I : (13 rezultate) 
1 variantă 10% a 91.961 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 11,6 variante a 9.513 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 259,4 variante a 638 lei.

Cîștigul de categoria I a revenit 
participantei MIRAUȚA MARGA
RETA din comuna Frasin Jude
țul Suceava.

Rubrică redactată de 
Loto-Pronosport
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ROMÂNI AU DEBUTAI (Wrmart din pag. 1)

însemnări din <R. D. Vietnam ARMATELOR PRIETENE

FOTBAL SI CICLISM PE FLUVIUL ROȘU
9

t

C.E. DE BOX

armate- 
baschet 
primul 
Steaua

aproape un ceas, 
era o duminică

obișnuită... Bunul 
translatorul Do 
un veteran de

nu una 
prieten, 
Quang,

50 de ani, dar cu chip și 
de 
să

adolescent, avusese 
mă avertizeze încă 
„Duminică va fi o 
pentru noi, micro-

...Hanoi. De la hotelul „Re- 
unificarea" pînă-n strada 
Hang Day, unde se află sta
dionul, faci de obicei, cu 
mașina, vreo zece minute. In 
ziua aceea, însă — o super
bă duminică de toamnă, cu 
zăpușeala ceva mai moderată 
—. aveam să străbatem ace
lași drum în

Pentru că 
cu fotbal.

Șl 
meu 
Duk 
vreo 
alură 
grilă
de luni : 
zi mare 
biștii („nous autres ies 
Se redeschide sezonul 
tic internațional. Așa 
nu-ti plare fotbalul 
să te duci în altă parte, pe 
mine să nu contezi duminică 
între 16—18 1

Cum să nu-mi placă fotba
lul 1 L-am asigurat pe Quang 
că. din punct de vedere al 
împă Urnirii 
picățele, nu 
bire între 
Dunăre și 
Roșu și că. deci. în virtutea 
arestul adevăr, nici pe mine 
nu se va putea conta, dumi
nică între 16—18, pentru alt
ceva decît pentru sportul-rege.

Fotbal pe Fluviul Roșu ! 
Fotbal, dar mai întîi... ciclism.

Părea că în acea după amia
ză toate bicicletele Hanoiului 
s-au angajat în una și aceeași 
cursă : către strada Hang Day. 
O cursă au relenti, a virtuozi
tății echilibristice și a perfor
mantei de a înainta cu viteză 
de melc — și chiar de a... sta 
pe loc — fără să pui măcar o 
clipă piciorul pe caldarîm... E- 
rau mii și mii de biciclete 
adunate într-o masă compactă 
de metal și cauciuc, de oameni 
(uneori cîte trei și chiar patru 
pe același vehicul), al căror 
zîmbet perpetuu se lua la în
trecere cu strălucirea spițelor 
rotite lin... Văzusem pretutin
deni în Vietnam oameni pe bi
ciclete („Un om și o bicicletă” 
— o posibilă parafrază vietna
meză la bogzianul „Un om 
și-un cal”) : îi întîlnisem pe 
nesfîrșitele drumuri de tară de 
la Nguya Xa și pe cărările 
spectaculoase ale Munților 
Saungi. departe, la Quang Binh, 
pe malul Oceanului și aici. în 
Hanoiul care și-ar putea în
scrie pe emblemă, alături de 
scutul apărării de cartea stu
dențească și de roata dințată a 
industrializării, ghidonul bici
cletei... Cu o seară înainte, vă
zusem. la circul vietnamez, cel 
mai senzațional număr de ci
clism acrobatic pe care l-am 
văzut vreodată. Fusese, to
tuși. numărul cel mai puțin

fans...”): 
fotbalis- 
că, dacă 
și vrei

pentru balonul cu 
este nici o deose- 
microbiștii de pe 
cei de pe Fluviul

aplaudat. „Pentru că, îmi ex
plicase Do Duk Quang, aseme
nea exhibiții realizează, la noi, 
pină și copiii".

„Care este cel mai popular 
sport în Vietnam ?” îl întreba
sem pe Quang. „Desigur. îmi 
răspunsese el. ciclismul. Și ti
rul cu arcul. Și tenisul de 
masă... Dar. în primul rînd, 
fotbalul 1“

Care va să zică, tot Măria Sa 
Fotbalul... Pe stadionul de 

30 000 de locuri, fanfara mili
tară. în elegante costume alb- 
roșii, 
meze și cîntece de la... Caraibi 
(se juca în compania selecțio
natei cubaneze), iar tribunele 
se legănau simetric în ritmul 
acestor melodii, prezentînd ima
ginea unei mări cu valuri su
puse unei partituri de balet... 
Tot ca niște balerine au plutit 
peste gazonul verde cele 46 de 
fete îmbrăcate în superbe voa
luri multicolore, oferind celor 
două echipe, adunate la centru 
cu rezerve și antrenori, cu me
dici si masori, cu conducători 
oficiali, buchete de flori din 
grădinile ex plozi v-fecundel 
toamne de pe Mekong.

..Cînd au rămas pe teren 
numai cei 22 de gladiatori 
aruncați în focul primei re
prize. s-a putut vedea că la- 
tino-americanii sînt mai înalți 
cu un cap și ceva decît 
sării lor. „Asta n-are 
importanță, a răspuns 
observației mele, ai să 

într-adevăr, încă de 
mele pase, aveam să 
puținătatea staturii nu 
că nu le creează neajunsuri și 
complexe vietnamezilor, dar 
chiar le aduce unele avantaje... 
Desprind cîteva dintre însem
nările făcute în timpul acelui 
meci : ..Vietnamezii : viteză de
bordantă. pase la firul ierbii, 
fără preluare. Din cînd în 
cînd. driblinguri prelungite — 
dar numai extremele : de pil
dă aripa dreaptă Ahn (pron. 
Ain), un 
care nu 
mingea, 
ascundă 
undeva 
panteră . ____
ploziei... Cînd explodează, însă, 
pare posedat: aruncă apărăto
rii. prin fente viclene. într-o 
parte și alta — sau îi face 
să se ciocnească unul de al
tul —. trece fulgerător de pe 
dreapta pe stingă, și cînd 
crezi că epuizat, va pasa, 
pleacă glonț spre poarta ad
versă. intră în careu, unde 
— cum naiba face 1 — nu 
se lasă faultat și își încheie 
automat acțiunea cu un șut 
la poartă... După cinci ase
menea acțiuni, toate oprite Ia 
portar. Ahn se duce cu min
gea pînă-n plasă, spre eviden
ta. nu părere de rău. ci stu-

intona marșuri, vietna-

adver- 
nici o 
Quang 
vezi..." 

la pri- 
văd că 

numai

fel de Kruyff, virtuoz 
numai că „ascunde” 

dar izbutește să... se 
el însuși, așteptînd 

Ungă tușă, ca o mică 
la pîndă, momentul ex-

PENTATLONIȘTII FRANCEZI AU CÎȘTIGAT
CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA BERNA
Italianul Medda locul I la individual

ZURICH. 15 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
pentatlon modern de la Ber
na s-a încheiat cu victoria 
sportivului italian Maris Med
da cu un total de 5 201 punc
te. Pe locul secund s-a clasat 
austriacul Peter Zobl-Wessely 
— 5 115 puncte, urmat de 
francezul Michel Gueguen — 
5049 puncte. Pe echipe victo
ria a revenit formației Fran
ței — 14 783 puncte, urmată 
de Italia — 14652 p. și Aus
tria — 14 388 p. etc.

Ultima probă — crosul —

a fost
(Franța) cu timpul 
12i36,l (1 297 puncte).

cîștigată de 
cu

Verdy 
de

TURNEUL RUGBYSTILOR 
DE LA C.F.R. BRAȘOV 

IN R.D.G.
Recent s-a întors din R.D.G. e- 

chlpa de rugby C.F.R. Brașov, 
unde a susținut două partide. In 
prima aj jucat cu formația Dy
namo Potsdam, cu care au ter
minat la egalitate (3—3), iar în 
cea de a doua disputată la Gttrs- 
drow, au întîlnft o selecționată ■ 
națională, gazdele învingînd cu 
17—3.

pefacție a portarului cubanez. 
„Cum ai făcut, dom Te ?" pare 
acesta să-l întrebe, scărpi- 
nîndu-se în cap.... Ahn îi 
strînge mîna, 
litărește (este 
se ascunde din nou 
teră vicleană — pe 
dreapta”.

Partida se-ncheie 
în. favoarea echipei 
Din nou fanfara, < 
flori, din nou tribune legă
nate.

Plecăm de la stadion cu ma
șina. pregătiți să navigam încă 
un ceas pe valuri de bicicle
te... Pe drum, Quang filozo
fează : „Jucăm, totuși, cam 
naiv : nu ținem cont de legea 
avantajului, nu știm să apre
ciem cu subtilitate ofsaidul... 
îți dai seama cit ne-a ținut 
în loc războiul 1” „Și. totuși, 
îi spun, Ahn este genial". „Ahn 
îmi spune Quang. nu este de
cît un soldat venit în per
misie ; de-ai ști cîți ca el 
sînt nevoiți să-și treacă anii 
departe de gazon, de-ai ști !...”

încep să știu, de cînd 
aflu în R. D. Vietnam, 
ce în ce mai bine. Și 
mai de aceea, figura lui^ 
îmi rămîne în conștiință 
numai ca un chip de 
tremă genială, ci și ca unul 
de soldat și cetățean.

Primește 
prețuire și 
panteră de

cap...
sportiv și mi- 
combatant) și

— pan- 
tușa din
cu 2—1 

i locale, 
din nou

gîndurile mele de 
respect, Ahn, mică 

pe Fluviul Roșu.
Petre DRAGU

TURNEUL DE BASCHET
MASCULIN DE

BUDAPESTA, 15 (A-
gerpres). — La Buda
pesta au început între
cerile turneului 
lor prietene la 
masculin. în 
meci. echipa
București a întîlnit se
lecționata militară a 
R.P.D. Coreene de care' 
a dispus cu 83—81, deși 
la pauză a fost condusă 
cu 47—37. într-Un alt 
joc. Cehoslovacia a în
trecut Polonia cu 81—80 

-.37—40).

oarecare măsură echilibrată, 
dar în fiecare repriză Mihai a 
știut să agonisească puncte, 
care au atîrnat greu în ba
lanța victoriei ce i-a fost a- 
cordată cu 5—0.

AUREL DUMITRESCU — 
Gotfryd (Polonia). Dumitrescu 
evoluează frumos de la dis
tanță. plasînd directele sale 
de stingă foarte precise. Polo
nezul încearcă să provoace 
schimburi de aproape, însă 
campionul european nu accep
tă această tactică. Gotfryd este 
derutat de precizia tirului pu- 
gilistului nostru, care ne-a a- 
mintit în acest meci de forma 
bună pe care a avut-o la „eu
ropenele” de la București. In 
ultimul rund. Dumitrescu bo- 
xează intr-adevăr ca un ade
vărat maestru al ringului. Un- 
doi-urile sale la figură își a-

LA SAO PAULO
și 1 iulie, urmea-Intre 25 iunie ...

ză să se desfășoare, la Sao Paulo 
un jnare turneu internațional de 
baschet, la care vor participa se
lecționatele masculine ale Iugosla
viei, Mexicului, Argentinei, Uru- 
guayulul și Braziliei. Iată pro
gramul pe zile comunicat de or
ganizatori : 25 iunie : Mexic — 
Uruguay; Brazilia — Argentina ; 
26 iunie : Iugoslavia — Argentina; 
Brazilia — Uruguay: 27 iunie : zi 
de odihnă ; 28 iunie : Iugoslavia
— Uruguay; Brazilia — Mexic ; 
29 iunie : zl de odihnă ; 30 iunie: 
Uruguay — Argentina : Iugosla
via — Mexic; 1 iulie : Argentina
— Mexic: Brazilia — Iugoslavia.

De trei ori campion mon
dial la spadă (în 1966 la 
Moscova, în 1967 la Montreal 
și în 1970 la Ankara), Aleksei 
Nikancikov 
un trăgător de o 
rar întîlnită. Cum 
această stabilitate 
invidiat? Printr-un antrena
ment metodic, printr-o bună 
pregătire 
moralului

Tînărul 
tic este 
fizică la Institutul tehnic din 
Minsk și timpul liber și-l îm
parte între marile sale pa
siuni ■ scrima și muzica sim
fonică. El a putut fi văzut 
în acest an, de două ori pe 
planșele sălii Floreasca; mai 
întîi într-un turneu de spa-

este considerat 
constanță 

a ajuns la 
demnă de

fizică și datorită 
său excelent.
„mușchetar" sovie- 

lector de educație

TFNISflENELE N01SEPE JUNIOARE
ÎNVINGĂTOARE IN R. I). GERMANĂ

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
reprezentativele tenismenilor ju
niori ale țării noastre au evoluat 
la Magdeburg. în compania echi
pelor R.D. Germane. S-au dispu
tat două meciuri paralele, la bă
ieți șl fete, după sistemul „Cupei 
Davis" (4 meciuri de simplu și 
1 dublu). Victoriile au rămas 
împărțite între cele două repre
zentative. Junioarele noastre au 
cîștigat întîlnirea feminină cu 4—1. 
Echipa României a fost for
mată din talentatele jucătoare 
Virginia Ruzicl și Florența Mihai, 
de la Dinamo, pregătite de an
trenorul Aurel Segăreeanu, care 
a condus lotul tinerilor sportivi 
români în această deplasare. Este 
remarcabil acest succes, mai ales 
că ambele Jucătoare românce (16 
ani) au suportat handicapul de 
vîrstâ, gazdele prezentînd echipa 
de tineret a țării (pînă la 21 ani). 
In schimb, reprezentativa noastră 
de juniori a pierdut meciul mas
culin, la scor identic : 1—4.

Iată rezultatele tehnice ale în
tîlni rilor : FETE : România — 
R.D.G. 4—1 (Mihai — * Lehmann 
6—2, 4—6, 6—4; Ruzicl — Domscke 
6—3, 6—3; Ruzicl. ~ -
scke, Sauer 6—1. 6—3 ; Mihai — 
Domscke 6—8,
— Sauer 6—4, 
România
— Schneider 1—6, 6—4, 6—1; 
măjan — Emmrich 2—6, 
0—6; Neacșu, Almăjan —

mrich, Schneider 5—7, 2—6, 2—6; 
Almăjan — Schneider 6—8, 7—5,
3— 6: Neacșu — Emmrlch 3—6,
4— 6).

dă, apoi în Turneul țărilor 
socialiste, unde chiar dacă 
nu a obținut rezultate satis
făcătoare (în definitiv, ex
cepțiile confirmă regula și 
în materie 
impresionat 
guranța sa.

Avînd în 
experiență 
sportivă am considerat 
prezintă interes părerile sale 
despre antrenamentul scrime- 
rului în general și despre con
dițiile ce trebuie îndeplinite 
pentru a ajunge la o cit mai 
mare stabilitate a formei 
sportive. Iată ce spune el :

„Partea principală a antre
namentului trebuie să conste 
în pregătire atletică, iar in 
cadrul acesteia preocuparea 
de a găsi mijloace capabile 
de a dezvolta reacția sponta
nă, sporirea vitezei și a sim
țului echilibrului, Pentru a 
întreține aceste calități, atît 
de necesare unui scrimer, eu 
am jucat toată iarna fotbal 
pe zăpadă înghețată, unde 
echilibrul, viteza și reflexele 
sînt puse la grea încercare. 
Am mai făcut crosuri cu ru
peri rapide de ritm și am 
jucat baschet. Multe se pot 
învăța privind filmele diferi
telor competiții de scrimă. In 
ele descoperi mereu procedee 
noi în maniera de luptă a 
adversarilor. Personal mi-arn 
îmbogățit repertoriul cu pro
cedee de finețe ce păreau re
zervate numai floretiștilor și 
nu păreau, în nici un caz, 
recomandabile spadasinilor. 
Executate în mare viteză, ele 
dau rezultate excelente. Deci 
este necesară și o doză de 
imaginație, de inițiativă per
sonală.

Se vorbește mult de pregă
tirea psihologică care pentru 
mine este sinonimă cu încre
derea în sine. Pot spune că 
atunci cînd ești bine antre
nat, această neprețuită cali
tate apare de la sine".

ting ținta de fiecare dată, ne- 
lăsînd nici o speranță pugilis- 
tului polonez. Victoria la punc
te i-a fost acordată lui Dumi
trescu cu 5—0.

VICTOR ZILBERMAN — 
Kajdi (Ungaria). Maghiarul a- 
tacă din primul minut. Româ
nul se apără și rareori răspun
de, destul de timid și nehotărît. 
Campionul maghiar lovește în
totdeauna primul și Zilberman. 
în loc să contreze, preferă să 
se ascundă între mănuși sau 
să țină. In ruridul trei. Zilber
man se hotărăște să atace și 
obține avantaj, mai ales în 
lupta corp Ia corp, dar această 
pîlpiire nu a fost suficientă 
pentru a răsturna rezultatul 
in favoarea sa. Kajdi este de
clarat învingător la puncte cu 
4-1.

CONSTANTIN GRUIESCU 
b.p. Junghausz (Ungaria). De
cizia i-a fost acordată cu 5—0.

Alte rezultate de marți : cat. 
semimuscă : Escudero (Spania) 
b.p. Konstandinov (Bulgaria) ; 
cat. muscă : Rodriguez (Spa
nia) b.ab. II Groth (Danemar
ca). Mc. Lauglin (Irlanda) b.p. 
Osben (Turcia) ; cat. cocoș s 
Badari (Ungaria) b.p. Cosentino 
(Franța) : cat. semimijlocie : 
Sandal (Turcia) b.ab. I Fernan-

polonez Tomczyk. Astfel se 
prevede o semifinală Pometcu 
— Sokolov. Antoniu Vasile, 
revenit Ia categoria sa fireas
că, cea care l-a consacrat, are 
acum de înfruntat pe vest-ger- 
manul Peter Hess, boxer cu 
vechi state de serviciu, 
triva căruia campionul 
are, totuși, prima 
Oricum. învingătorul 
vea de-a face. în 
nale, cu campionul 
al „penelor” (trecut 
goria semiușoară), maghiarul 
Orban. Alec Năstao pare să 
beneficieze de lipsa de expe
riență a campionului francez 
Yanick Dufour, care boxează 
cu gardă inversă și posedă, 
după părerea specialistului pa
rizian Georges Peeters, o lovi
tură redutabilă. Dacă șansa îl 
susține in continuare pe Năs- 
tac. atunci, în semifinale. în 
mod normal, el poate trece și 
de danezul Noergaard, învin
sul din astă-primăvară a lui 
Stump. Ia București. Proaspă
tul semigreu Horst Stump va 
întîlni pe foarte puțin cunos
cutul pentru noi norvegian 
Skog. pe care nu-1 poate re
comanda prea mult nici mă
car victoria asupra campionu
lui francez Moreau. Se pronos-

impo- 
român 
șansă, 

va a- 
semifi- 

european 
la cate-

Mihal Dom-
J—<5 ,
2—6 ; Ruzicl
6-4). BĂIEȚI : 

R.D.G, 1—4 (Neacșu- - - - - A1-
8—6,
Em-

Fotbalistul sovietic Evriujihin in plină cursă spre poarta scoțienilor în care a marcat unicul 
gol al meciului amical, disputat luni seară la Moscova

Telefoto c A.P.-AGERPRES

ÎN MECI AMICAL : 
U.R.S.S. — SCOȚIA 1—0

La Moscova s-a disputat întîl- 
nirea Internațională amicală din
tre selecționatele URSS și Sco
ție Încheiată eu victoria gazde
lor : 1-0 (1—0). prin golul mar
cat în minutul 25 de Evriujihin.

F.C. SANTOS TRECE 
PRIN MARI DIFICULTĂȚI

RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 
Cunoscutul club brazilian F. C. 
Santos trece printr-o serioasă 
criză financiară. Rezultatele nu 
mal sînt nici ele ca odinioară : 
recent F. C. Santos a obținut cu 
greu un meci nul în compania 
modestei echipe Ferroviaria. Po
tențialul echipei a fost diminuat 
prin transferarea unor Jucători 
valoroși ca Toninho șl Carlos Al
berto. Claudio și Joel sînt acci
dentați. iar Dlaz, Rildo șl Pele 
au ajuns la o vîrstă cînd randa
mentul nu mal poate fi maxim, 
în cercurile apropiate clubului se 
discută chiar despre un eventual

transfer al Iul Pele pentru ca 
prin obținerea unei sume impor
tante să se poată remedia dificul
tățile prezente.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
A SOSIT LA HELSINKI

Selecționata Cehoslovaciei a so
sit Ia Helsinki în vederea meciu
lui pe care îl va susține astăzi 
cu echipa Finlandei în cadrul 
campionatului european (grupa 
I). Din lotul cehoslovac fac parte: 
Viktor, Dobias, Hrivniak, Pollak, 
Hrdllcka, L. Kuna, F. Vesely, A- 
damec, Capkovld, Karko (care îl 
înlocuiește pe Jokl, accidenat) 
etc.

La 14 iulie, reprezentativa Ce
hoslovaciei va pleca în Brazilia 
unde va întreprinde un turneu 
de mal multe jocuri. ț

LUI GERD MULLER I S-A 
RIDICAT SUSPENDAREA
După cum se știe. Internațio

nalul vest-german Gerd MUUer

(Bayern MUnchen) a fost suspen
dat pe 8 etape, iar colegul său 
de dub Mrosko pe două etape, 
pentru atitudinile nesportive ma
nifestate în iarna acestui an, cu 
prilejul unui turneu efectuat in 
Peru. Mrosko și-a ispășit pedeapt 
sa. Iar lui Gerd MUUer i s-a 
ridicat suspendarea după termi
narea campionatului. Astfel, am
bii vor juca în finala Cupei 
R.F.G." care va avea loc sîmbătă, 
la Stuttgart : Bayern MUnchen — 
F.C. Koln.

ȘTIRI, REZULTATE
• La 21 iulie, echipa Braziliei 

Va întîlni pe „Maracana" din Rio 
de Janeiro, selecționata Unga
riei.

• în semifinalele „Cupei Por
tugaliei" t Benfica — Tirsense 
3—1, Sporting Lisabona — Setu- 
bal 1—1 (med tur).

• Zenit Leningrad — Eintracht 
Gelsenkirchen 2—1 (1—1) — med 
amical.

de constanță!) a 
prin stilul și si-

ION ALEXE EXPLICĂ INSUCCESUL

vedere vasta 
și valoarea

sa 
sa 
că

• După meciul cu Hussing, campionul european Alexe ne-a mărtu
risit : „M-a învins un boxer foarte puternic, un adevărat Hercule. 
Boxerul vest-german a fost mal bun de astă dată, decizia este dreaptă. 
In forma în care se prezintă nu văd pe nimeni care ar putea să-1 
învingă pe Hussing. — --------Cred că va deveni campion euroo^an*4.

Pe pistele de atletism

DUPĂ 520 KM DE MARȘ, DOAR
30 DE SECUNDE INTRE ÎNVINGĂTOR

Șl AL TREILEA CLASAT
® Westermann in jurul a 60

PARIS 15, (Agerpres). — 
Tradiționala cursă de marș 
Strasbourg-Paris a fost cîști
gată de atletul Josy Simon. 
(Luxemburg). învingătorul, în 
vîrstă de 38 de ani, a parcurs 
520 km în 73 h 08, realizînd 
o medie 
Pe locul 
francezul 
iar locul

orară de 7,150 km. 
secund s-a clasat 

Bracq. — la 20 sec., 
trei a fost ocupat

TELEX
Proba de urmărire pe echipe din 
cadrul concursului Internațional 
de ciclism de la Tula a fost cîști
gată de formația URSS (Bîkov, 
Stepanenko, Rapp, Lațiș) în 4:35,35. 
O altă selecționată sovietică a 
ocupat locul doi în 4:36,05, Iar 
echipa R.F. a Germaniei s-a si
tuat pe locul trei cu 4:37,45. Pro
ba de semifond cil adițiune de 
puncte a revenit cehoslovacului 
Milan Puzrla — 40 puncte, urmat 
de Udo Hempel (R.F. a Germa
niei) 32 p, Anatoli Stepanenko 
(URSS) — 20 p. In cursa de pe
rechi, pe primul loc s-au clasat 
Ugo Hempel șl Ernst Klausmayer 
(R.F. a Germaniei) — 30 p.

Turul Elveției a continuat cu e- 
tapa a 5-a (Lenzerheide — Bel
linzona). Victoria a revenit rutie
rului vest-german Albert Fritz 
(175 km în 4h 55:53).

In clasamentul general indivi
dual conduce elvețianul Louis 
Pfenninger, urmat de italianul 
Arnaldo Caverzasi — la 18 sec., 
belgienii George Plntens — la 35 
sec. și Roger de Vlaemlnck — la 
54 sec.

IB
După șase etape, In competiția 
clclistă „Turul Mării Baltice" con
duce polonezul Tadeusz Mycek, 
urmat de compatriotul său Josef 
Pytowskl — la 3 sec. șl sovieticul 
Oleg Tusumhanov Ia 4 sec. In 
clasamentul pe echipe, pe primul 
loc se află selecționata de tineret 
a URSS, urmată de Polonia - 1® 
3:13 sec.

Etapa a 6-a (Augustov — Kap- 
sukas) a fost cîștigată de ciclis
tul sovietic Igor Moskalev 
km în 2h 56:58).

a
A luat sfîrșlt. turneul de 
de la Beckenham (Anglia).

<120

tenis
_ __ ____ _  _______  Pro

ba de simplu bărbați a revenit 
jucătorului american Stan Smith, 
care în finală a dispus cu 9—7, 
6—4, 6—2 de indianul Premjit Lall. 
în finala probei de simplu femei, 
tenismana australiană Kerry Mel
ville a învins-o cu 6—0, 3—6, 9—7 
pe americanca K. Pigeon.

Rezultatele celorlalte finale : 
dublu feminin : C. Janes, F. 
Truman (Anglia) — O. Morozova, 
I. Iansone (URSS) 6—3, 9—7; du
blu masculin : Ball, Masters (Aus
tralia) — Addison, Keldle (Aus
tralia) 6—3, 3—6. 6—3.

După 10 runde, In turneul In
ternațional de șah de la Natanya 
(Israel) conduce Kavalek cu 71/: 
p, urmat de Benko — 6‘/« p (1), 
Parma — 6 p (2), Browne — 6 
p (1). Reshewsky — 51/, p (1) etc.

In runda a 10-a Benkd l-a În
vins pe Vesterlnen, Browne pe 
Richter și Kagan pe Janosevlcl. 
S-au Încheiat remiză partidele 
Zuckermann — Kraldrnan șl Blei- 
man — Blsquier.

m ® Ryun ciștigător pe 800 m

de englezul Colin Young — 
la 30 sec.

★
MUNCHEN. — în cadrul 

concursului internațional at
letic de la Dormagen (R. F. a 
Germaniei), recordmana mon
dială la proba de aruncarea 
discului Liesel Westermann a 
terminat învingătoare cu per
formanța de 59,85 m. în pro
ba de 400 m victoria a reve
nit sportivului sud-african 
Broberg cronometrat în 47,1. 
Sprintera vest-germană An- 
nelie Wilden a cîștigat cursa 
de 100 m cu timpul de 11,6.

Alte rezultate i 
suliță 
73,18 
bach 
1 500 
3:45,8.

masculin i 
: Struse (R.F.G.) —
m ; greutate : Birlenn- 

(R.F.G.) — 18,38 m; 
mi Norpoth (R.F.G.) —

*

NEW YORK. — Luînd star
tul în cadrul concursului at
letic de la Hayward (Califor
nia), cunoscutul recordman 
american Jim Ryun. a cîștigat 
proba de 800 m cu timpul 
de 1:49,3.

★
PARIS, — Cu prilejul unui 

concurs internațional desfășu
rat Ia Vittel, sprinterul Kone 
(Coasta de Fildeș) a terminat 
învingător în cursa de 100 m 
cu 10.5. în același timp a 
fost cronometrat și francezul 
Sainte Rose. Proba de triplu- 
salt a revenit senegalezului 
Mansour cu 15,91 m.

dez (Spania) ; cat. grea : Ste
vens (Anglia) b.p. Ozbey (Tur
cia), Cernîșev (U.R.S.S.) b.ab. 
II Pandov (Bulgaria).

ȘANSE PENTRU SEMIFINALE

Miercuri seara. In ultima lor 
încercare de a promova în se
mifinale și deci de a-și asi
gura oricum o medalie, alți 
boxeri români urcă în ringul 
madrilen cu prilejul sferturi
lor de finală. Gabriel Pometcu 
va încerca să-și valorifice re
centa experiență internaționa
lă și să mai facă un pas 
înainte, în dauna tînărului ita
lian Carrara, un boxer pe 
care specialistul milanez Giu
liano Orlando îl consideră „abia 
în formare”. Și campionul so
vietic Sokolov va face, pro
babil, același lucru cu tînărul

t'

>
*

tichează calificarea românului 
în semifinale, unde va întîlni 
pe învingătorul partidei Par- 
lov (Iugoslavia) — Gortad (Po
lonia). Campionul european al 
semiușorilor, Calistrat Cuțov, 
are de înfruntat în „sferturi" 
pe redutabilul campion bulgar 
Stoicev. Cuțov. după recon
fortanta victorie asupra sovie
ticului Kazarian, pornește fa
vorit în această dispută și 
majoritatea specialiștilor îi a- 
cordă credit, prevăzîndu-I, tot
odată. și alte succese viitoarei 
Tînărul nostru campion Ion 
Gyorffi, va avea o sarcină 
destul de dificilă în fața ex
perimentatului Kottysch (R.F. 
a Germaniei). Cu toate acestea, 
elevul lui Titi Dumitrescu va 
încerca să facă un pas serios 
spre una dintre medaliile cam'- 
pionatelor.

VEDETA SAPTAMINII

ECHIPAJUL
H. MARKO-G. VAN LENNEP

Marko (stingă) și Van Lennep (dreapta) după 
terminarea cursei

Doi automobiliști cvasi- 
amatori, austriacul Helmuth 
Marko și olandezul Gys 
van Lennep au fost vede
tele săptămînii sportive prin 
neașteptata dar nu mai pu
țin magistrala lor victorie 
în cursa de 24 de ore de 
Ia Le Mans, una dintre cele 
mai faimoase probe 
mobilistice din lume, 
formanța echipajului 
triaco-olandez este de 
ori mai valoroasă pentru că 
învinsul a fost plutonul de 
ași ai volanului ca Rodri
guez, Attwood, Beltoise. Po
sey. Chinetti și a doborît, 
totodată, _ ‘ ;
de distanță (5 335,313 
cu media orară de 
km), situîndu-se pe 
loc în 
Iui de 
fapt ce 
succes

A 39-a cursă de la 
Mans, ultima în cadrul 
reia au putut fi văzuți 
lizi de peste 3 000 cmc, va 
rămîne în istoria automo
bilismului ca una din cele 
mai perfecte din punct de 
vedere al spectacolului teh
nic fiind, bineînțeles, și cea 
mai rapidă. învingătorii 
„cursei masacrante” — edi
ția ’71, au fost însă mo
dești în declarațiile pe care 
le-au făcut imediat după 
întrecere. „Știam că mașina 
noastră — un «Porsehe 917» 
era bine pregătită și echi
pată după ultimele cerințe 
ale tehnicii. Dar nici mă
car nu am fi visat ca noi 
să obținem victoria. In 
cursă. însă, am devenit în
drăzneți și, din clipa cind 
am luat conducerea, am pi
lotat cu prudență (!) pentru 
a evita orice defecțiune a 
minunatei mașini pe care 

Mim avut-o la dispoziție”.

auto- 
Per- 
aus- 
două

recordul absolut 
km 

222,304 
primul 
Indice- 
(1,302),

clasamentul 
performanță 
a adus un al doilea 
firmei Porsche.

Le 
că- 
bo-

Austriacul Helmuth Mar
ko, născut acum 28 de ani 
la Graz, este doctor 
drept și îndeplinește 
ția de judecător la 
naiul din orașul său 
Pasiunea curselor 
mobile a avut-o 
tînăr, iar prima 
(într-un Raliu al 
a obținut-o la vîrstă de 
22 de ani. Profesorul său 
în arta volanului a fost 
regretatul pilot austriac Jo
chen Rindt. De altfel, cursa 
de la Le Mans a constituit 
pentru Marko un prilej de 
a onora memoria prietenului 
său prematur dispărut. 
„Această victorie — a de
clarat Marko — o dedic lui 
Jochen Rindt, maestrul meu 
de care mă leagă atitea 
amintiri.”

Olandezul 
nep (29 de 
blond ca 
său. este agent comercial 
și se ocupă cu vînzarea 
automobilelor „Volkswagen”. 
Cunoscut ca pilot de raliuri, 
el a fost echipierul france
zului Larousse cu care a 
cîștigat cîteva întreceri im
portante. întrebat ce crede 
despre cursa de la Le Maus, 
van Lennep a răspuns : 
„A termina victorios 
este o consacrare la 
visează și cei mai buni, 
cursa este prea dură, _ 
lungă, mașinile sînt supuse 
unui regim infernal, bolizii 
cu care am alergat noi cos
tă mult și investițiile sînt 
enorme în raport cu ceea 
ce aduce o victorie. Cea 
mai mică defecțiune meca
nică atrage o catastrofă : 
cazul mașinii -Matra Sim- 
ca» a lui Beltoise care, fiind 
nevoit să se oprească pen
tru o defecțiune măruntă, 
a ratat victoria”.

In 
func- 
tribu- 
natal. 
auto-de

încă de 
victorie 

Dunării)

Gys van Len- 
ani), la fel de 
și coechipierul

aici 
care 
Dar 
prea

I

I

NACIONAL MONTEVIDEO PROPUNE LUNA 
SEPTEMBRIE PENTRU FINALA 

„CUPEI INTERCONTINENTALE" LA FOTBAL
Echipa Nadonal Montevideo a 

propus formației Ajax Amsterdam 
ca finala „Cupei Intercontinentale" 
la fotbal să se dispute în cursul 
lunii septembrie. Clubul sud-ame- 
rlcan sugerează ca primul meci 
să se dispute la Amsterdam, Iar 
returul la Montevideo. în cazul

în care cele două formații ar fl 
la egalitate deplină după cele 
două Intllnirl ,cea de a treia par
tidă ar urma să se dispute la 
Lima.

Ieri, într-un meci 
de old-boys

RAPID — STEAUA 1—1
Ieri, s-a disputat în Capitală, 

un med de fotbal între veteranii 
echipelor RAPID și STEAUA 
(C.C.A.). Partida, foarte dispu
tată și de bună calitate, s-a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0).

GRIVITA ROSIE — 
STIINTA PETROȘANI 3—3 

' LA RUGBY

în turneul final de handbal de la Craiova
ELEVII BUCURESTENI ÎNVINGĂTORI 

TN PARTIDĂ
Marți, în cea de-a patra zl a 

turneului final pe țară la hand
bal, competiție rezervată echi----- ... -------- j au

S-au întîlnlt, într-un mecl-res- 
tanță 
flată 
ința 
4 în 
(ceea 
mai bună echipă din provincie). 
Puțin a lipsit să asistăm la o 
surpriză : Știința Petroșani a des
chis scorul — o încercare reușită 
de Moromeze, în min. 30 — Grl- 
vlța egallnd abia In min. 45, 
prlntr-o lovitură de pedeapsă

la rugby, Grivlța Roșie, a- 
în declin de formă, și Ști- 
Petroșanl, ce țintește locul 

clasamentul campionatului 
ce ar însemna că este cea

competiție rezervată 
pelor școlare șl de juniori, 
avut loc, în fața unui numeros 
public, . "'
tractive și. totodată, Importante 
pentru configurația clasamente

lor.
La băieți, derbyul zilei l-a con

stituit partida dintre Școala spor
tivă nr. 2 București șl Școala 
sportivă Arad. După un joc viu 
disputat, bucureștenil șl-au ad
judecat victoria cu 24—17 (12—9). 
La fete, în centrul atenției a stat 
jocul dintre Liceul nr. 2 Brașov șl 
liceul nr. 2 Iași. După o con-

partide deosebit de a-

CU ARĂDENII
fruntare palpitantă, au cîștigat 
elevele din Brașov cu 16—15 (9—6). 
Marea Învinsă de pină acum, for
mația masculină Dinamo Bucu
rești, lipsită de aportul a doi 
titulari (Marin șl Zamfirescu — 
accidentați). a dispus marți de for
mația Școlii sportive Tg. Mureș 
eu 18—15 (9—9).

Alte rezultate — FETE : Școala 
sportivă 2 Buc. — Școala sporti
vă Arad 9—7 (5—5), Școala spor
tivă Craiova — Școala sportivă 
Năsăud 6—3 (3—2) ; BĂIEȚI :
Școala sportivă Bacău — Școala 
sportivă Odorhel 24—18 <10—11). 
întrecerile continuă.
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