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Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, face o vi
zită oficială de prietenie în 
Republica Democrată Vietnam, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc- din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam.

Din primul moment al vizi
tei. Hanoiul a făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, mem
brilor delegației române, o 
primire deosebit de călduroasă.

In întîmpinarea oaspeților, 
la aeroportul Gia Lam se 
atlau tovarășii Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, membru al Biroului

Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Mun- 
ceso din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al A- 
dunârii Naționale, cu soția, 
Fam Van Dong, membru af 
Biroului Politia al C.C. al Par
tidului celor ce Munceso din 
Vietnam, primul ministru al 
Republicii Democrate Vietnam-, 
alte persoane oficiale.

Conducătorii de partid și de 
stat români și vietnamezi își 
strîng mîinile cu căldură.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan treo în revistă 
garda de onoare, formată din 
militari ti armatei populare 
a R. D. Vietnam în uniforma 
de paradă.

Tovarășul Le Duan invită 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, să ia loc în prima 
mașină în următoarea mașină 
se allă tovarășii Ion Gheorghe

Maurer și Fam Van Dong. Co
loana oficială se îndreaptă 
spre centrul orașului, spre re
ședința rezervată oaspeților.

Tn momentul sosirii la reșe
dința oficială, tn fața căreia 
era arborat drapelul de stat 
al Republicii Sosialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
române au fost salutați de 
președintele Republjcii J?emo- 
crate

Tn 
apoi 
celor

La 
avut 
Comitetul Central al Partidu
lui celor ce Muncese din Viet
nam și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vietnam, Ton Due Thang. 
marele salon a avut loo 
o întîlnire protocolară a 
doi șefi de stat.
Palatul Prezidențial a 

loc o recepție oferită de

Comportare remarcabilă la europenele de box

9 PUGILISTI ROMANI IN SEMIFINALE!
9

• Pometcu învingător prin k.o., In A fost o zi bună pentru boxerii noștri. După ce marți sea
ra primii trei candidați români la medalii au obținut verdicte 
favorabile, consfințind superioritatea lor, iată câ în cursul 

galelor de miercuri seara aiti pugiliști de-ai noșiri au sporit 
contingentul semifinaliștilor, dînd un total de care putem fi 
mîndri și pe care, deocamdată, celelalte delegații îl invidiază,

MADRID, ora 2 noaptea:
Alee Năstac (România) b. ab. II Dufour (Franța) ; Horst 

Stump (România) b. ab. III Skog (Norvegia).

timp ce Sokolov pierde la puncte

Metalul învinge pe Dinamo!
Confirmîndu-și renumele, „competiția K.O.* ne-a oferii ieri, 

. în prima manșă a semifinalelor CUPEI ROMÂNIEI, un rezultat 
demn de... săptămîra europeană a boxului. Singura reprezen
tantă a diviziei B ajunsă în faza semifinalelor, echipa ME
TALUL BUCUREȘTI, a reușit o surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată viciorie, în fala puternicei formații dinamoviste, lide
rul diviziei A.

La Cluj, cîștigătoarea precedentei ediții a Cupei, _ echipa 
bucureșteană STEAUA (o specialistă în materie) a obținut un 
prețios rezultat egal, care-i mărește șansele de a ajunge în 
finală.

Rezultate tehnice :
METALUL BUCUREȘTI — DINAMO 1-0 (1—0) 
UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA 2—2 (2—1)

Partidele retur ale semifinalelor Cupei României se vor dis
puta miercuri 23 iunie.

Și totuși, Fortuna
i-a ajutat pe învinșiO

METALUL BUCUREȘTI —DINAMO 1-0 [1-0]
Se vede treaba «ă Metalul 

și-a propus să producă marea 
senzație a sezonului! Ce va 
reuși, încă nu se poate spune. 
Cert este însă că ieri meta- 
lurgiștii au semnat o primă 
surpriză, atît de gustată de 
majoritatea celor 10 000 de 
spectatori adunați în Giulești. 
Și surpriza aceea' atît de do
rită s-a născut rapid, în mi
nutul 3, cînd fundașul Nedel- 
cu respinge cu capul spre cen
trul terenului, acolo Georgescu 
„calculează” uimitor o minge 
(cum o va mai face de cîteva 
ori în prima repriză) și-l des
chide pe dreapta pe Iancu, 
extrema metalurgiștilor se 
duqe nălucă, centrează paralel 
cu linia porții, prin fața lui 
Deleanu, cealaltă extremă,

MADRID, 16 (prin telefon).
Ultimul pugilist român 

care a evoluat In reuniunea 
de marți noaptea, în cadrul 
sferturilor de finale, a fost 
Constantin Gruiescu. 
tatul meciului său cu 
ghiarul Junghausz este 
noscut i victoria 
a fost 
român, de toți cei 5 judecă
tori. Dar, deși decizia a fost 
unanimă și s-ar putea crede

Rezul- 
ma- 
cu

la puncte 
acordată boxerului

erau frumos eschî- 
și, deseori, croșeele 
ale boxerul ut ma

il găseau nepregătit 
Gruiescu. La sfîrși tul 

reprize, maghiarul

nostru 
va te 
scurte 
ghiar_ 
pe 
primei 
avea un ușor avantaj. Dar, 
a venit rundul doi. Gruiescu 
și-a reglat mai bine „tirul", 
a început să se deplaseze 
mai derutant, să aprecieze 
mai bine distanța, și stingă 
directă să oprească maf toa-

V

VASILE (România)
Hromov (U.R.S.S.)

CUȚOV (România)
Kingwell (Anglia)

POMETCU (România) 
Botos (Ungaria)

STUMP (România) 
Jensen (Danemarca)

NASTAC (România)
luoțiavicius (U.R.S.S.)

nouă tentativă a lui Junghausz de a-l ataca
Telefoto : A.P. AGERPRES

Constantin Gruiescu (stingă) evită o 
din apropiere

SEMIFINALIȘTI
CAT. SEMIMUSCA t

MIHAI (România) — Escudero (Spania)
GedS (Ungaria) — Rozek (Polonia)

CAT. MUSCA :
GRUIESCU (România) — Blazynski (Polonia)
Rodriguez (Spania) — Mc.Laughlin (Irlanda)

CAT. COCOȘ :
DUMITRESCU (România) — Badari (Ungaria)
Melnikov (U.R.S.S.) — Dawling (Irlanda)

CAT. PANA :
— Tomczyk (Polonia)
— McCarthy (Irlanda)

CAT. SEMIUȘOARA:
— Orban (Unparia)
— Szczepanski (Polonia)

CAT. UȘOARA.-
— Sivebaek (Danemarca)
— Beer (R.D.G.)

CAT. SEMIMIJLOCIE s
— Sandal (Turcia)
— Lassandro (Italia)

CAT. MIJLOCIE MICA:
GYORFFI (România)
Belici (Iugoslavia)

Stan Gabriel, este punctuală, 
precisă și decisă la întilnlrc 
și trimite un „cap“ irezistibil 
E 1—0 pentru divizionarii B! 
Și surpriza poate lua propor
ții chiar peste 4 minute, cînd 
Deleanu trimite o minge aca
să, dar Caval se împiedică. 
Mingea trece lateral prin fața 
porții goale, însă acolo nu-i 
nimeni din atacul metalurgist, 
și... cîte regrete în tribună 
Metalul incintă prin jocul său 
spontan, excelent dirijat de 
Georgescu și Savu Mircea și 
animat de „săgeata” Iancu, 
care-1 amețește pe Deleanu în 
prima repriză. Divizionara B

Mircea M IONESCU

Turneul internațional de șah

O RUNDĂ A REMIZELOR
Obosiți, probabil, de tensiunea 

primelor patru '•unde, participan- 
țll la cel de-ai Xl-lea turneu In
ternațional de șah al României 
și-au îngăduit ieri o zi de re
paus. Așa se Intim plă de altfel, 
la. toate marile concursuri.

După amiaza de miercuri a 
fost, așadar, una a remizelor. Re-

f wIli4

(Gontinuare în pag. a 4-a)

zultatul de egalitate a fost înre
gistrat, pe rînd, în partidele Uo- 
gureanu—Pavlov (deși albul deți
nea considerabil avantaj de po
ziție), Ribli—Sydor (o poziție com
plet blocată), Averbach—Hennings 
(cu un pion în plus pen>u ma
rele maestru), Tatai—Ciocâltea 
(ușoară superioritate pentru cel 
din urmă), Gheorghiu—Bukici 
(în care primul, după o stare 
gripală, încearcă să-și reintre în 
formă), Ghinda—Garcia (o ega
litate dorită de ambii concurențl).

Liniștea serii ar fl putut să fie 
tu'burată de întîlnlrea Jansa — 
Foboțov, tn cave au fost multă 
vreme reproduse mutările din 
partida a doua a meciului Fi
scher—Taimanov. Jansa, cu albele, 
a sacrificat — ca șl Fischer — 
un pion pentru Inițiativă. Bobo- 
tov, insă, a găsit continuări mal

% Stevens (Anglia)
Hussing (R.fxG.)

— Tregubov (U.R.S.S.)
— Rutkowski (Polonia)

CAT. MIJLOCIE :
— Virtanen (Finlanda)
— Brauske (R.D.G.)

CAT. SEMIGREA :
— Parlov (Iugoslavia) 

Sachse (R.D.G.)
CAT. GREA :

Cernîșev fJ.R.S.S.) 
»— Dendrys (Polonia)

■ÎS ‘ V • * %

if

FEMININ DE

balonul în fața atacantuluiPetre Iosif, portarul Metalului, reține cu siguranță
Doru Popescu. Secvență din partida Metalul București-Dinamo (1—0), disputată 

dionul Giulești Foto : V. BAGEAC

dinamovist 
ieri pe sta-

Astăzi se dispută ultima eta
pă din campionatul feminin de 
handbal, divizia A. Această 
rundă finală este mai mult 
formală, pentru că atît echipa 
campioană (Universitatea Bucu
rești). cît și cele două forma
ții retrogradate (CSM Sibiu și 
Constructorul Timișoara) sînt 
deja cunoscute. Mai rămîne 
doar posibilitatea unor nesem
nificative urcări sau coborîri 
la mijlocul clasamentului. Iată, 
de altțel. cele 5 partide pro
gramate astăzi : Textila Bu- 
buși — Rulmentul Brașov,

NAȚIONALA DE POLO POATE ASPIRA LA MAI MOLT
@ Rezultatele din prima etapă a sezonului srnt concludente pentru

actualele posibilități 9 Atmosfera de lucru ideală ® Ce mai

lipsește tricolorilor pentru a se integra solid în cercul marilor formații? .OLIMPIC

bune decît Taimanov la Vancou
ver. Din păcate, acest Interesant 
dialog teoretic a fost întrerupt 
de criza de timp. După ce Jansa 
a recîștigat pionul sacrificat, și 
presa poziția neagră, părțile au 
convenit asupra remizei, câ să 
fie în tonul rundei.

In partidele întrerupte de dimi
neață, Pavlov a tîștlgat (mira
culos) finalul cu Ribli, Iar Vn- 
gureanu (fără joc) pe acela cu 
Garcia. Remize tn partidele iul 
Ungureanu cu Hennings și Bu
kici.

IN CLASAMENT s Hennings 
3,5 p, Ungurear.a, Boboțov și Pa
vlov 3 p.

Astăzi 'Ie la ora 16. se Joacă 
partidele rundei a 6-a

Valeriu CHIOSE

că pugilistul român o obți
nut 0 victorie facilă, pentru 
cei ce n-au urmărit meciul 
la televizor trebuie să spu
nem că lucrurile, în ring, 
n-au fos. de loc simple. 
Campionul maghiar, un bo 
xer experimentat și foarte 
puternic, l-a făcut 
clipe grele lui 
Așa cum începuse 
putini ar fi 
acorde credit boxerului 
mân. Junghausz ataca 
permanență, stîngile 
oprire ale reprezentantului

destule 
Gruiescu.

meciul, 
Îndrăznit să i 

ro- 
în 
de

HANDBAL
Univ. Timișoara — IEFS, Voin
ța Odorhci — Mureșul Tg. 
Mureș, iar în Capitală, de la 
ora 17 pe terenul Tineretului, 
Confecția — CSM Sibiu și 
Univ. București — Constructo
rul Timișoara.

START
EDIȚIE

J

te încercările de atac ale 
adversarului cu mai multă 
precizie. După 6 minute de 
luptă, situația era perfect 
echilibrată. Tn ultimul rund, 
bo.xerul român a fost 
decis, stîngile directe 
fost dublate uneori si 
dreapta (scoasă destul de
ziu de la cutie), as'fel că el

Paul OCHIALBI 
Petre HENT

mii 
an 
da 

tir-

(Gontinuare în pag. a 4-a)

Lotul halterofililor români a plecat ia
campionatele europene de la Sofia

Azi dimineață, a părăsit Ca
pitala. lotul de halterofili ro
mâni pentru a participa la cea 
de a 30-a ediție a campiona
telor europene de haltere, pro
gramate intre 19 și 27 iunie, 
la Sofia. Din delegație fac par
te halterofilii Ion Hoftopan, 
Z. Fiat (cat. muscă), E. Covaci 
(cat. cocoș) și V. Bădescu 
(cat. pană). Delegația este 
condusă de Lazăr Baroga, se
cretar general al F.R.H.C. și 
antrenorul emerit Ștefan Pe
trescu. înainte de plecare, La-

zăr Baroga ne-a declarat 6 
„La Sofia, tinerii noștri halte
rofili vor avea o misiune difi
cilă. Datorită concurenței deo
sebite și a sportivilor de certă 
clasă Internațională, haltero
filii români nu pot candida 
la medalii. Ne mulțumim cu 
obținerea unor rezultate bune t 
recorduri naționale sau, mă
car. personale. Nu putem alinia 
o echipă completă la actuala 
ediție a C.E., deoarece la ca
tegoriile mari nu avem per
formeri de valoare”.

Azi, la Cluj:

CEA DE A XVI-a
A J5 CUPEI VOINȚA

LA
(prin

CICLISM
telefon, de

începute cu aproape jumă
tate de an în urmă, sub con
ducerea 
A. 
pregătirile 
de polo, 
calificarea 
pic de la 
într-o fază 
ficărilor.
este foarte importantă, avînd 
ca scop omogenizarea din 
toate punctele de vedere a 
unui lot restructurat, ce cu
prinde jucători mai mult 
sau mai puțin experimentați, 
cu valori tehnice și posibi
lități fizice diferite

închegarea unei formații 
robuste, care să poată face 
față cu succes celei mai di
ficile competiții cu caracter 
mondial necesită, desigur, un 
timp îndelungat. Orientîn- 
du-se mai bine în alegerea 
partenerilor, pentru meciu
rile de verificare, antrenorii

ex-internaționalilor 
Grințescu și N. Firoiu, 

echipei naționale 
avînd ca obiectiv 
în turneul olim- 
Miinchen, se află 
nouă, cea a veri- 

Această perioadă

lotului, împreună cu federa
ția Ce specialitate, au alcă
tuit un program bogat pen
tru acest an, poate chiar 
prea încărcat pe alccuri, —

tricolorii urmînd să susțină 
peste 40 de meciuri interna
ționale — cifră record. Așa
dar, o primă garanție că la 
toamnă, după încheierea

o echipă
i mari. Există însă cîțiva 

neri ambițioși care s-au afirmat 
deja, iar alții care bat la porțile lotului. 
Nu au calități fizice impresionante și ba
gajul lor de cunoștințe teh.iice poate fi 
încă îmbunătățit. Dar ei alcătuiesc un co
lectiv în care domnește disciplina, înțe
legerea și dorința de progres. Szabo, de
canul lor de vîrstă, continuă să le fie 
exemplu, Culineac, Zamfirescu, Mihăiles- 
cu, Novac, Cornel Rusu au ajuns la ma
turitate, iar D. Popescu, lazăr, Huber, 
Nastasiu, M. Popescu, CI. Rusu. Slavei se 
integrează tot mai bine în mecanismul de 
joc potrivit calităților și temperamentului 
sportivilor noștri.

Pentru ca „7"-le României să pătrundă

a-„Trofeului Jadran“, vom 
vea la îndemînă alte argu-

Adrian VASiLIU

(Sontinuare în pag. a 2-a)

Nu mai avem, e drept, 
jucători

cu 
ti-

în concernul marilor echipe ale polo-ului 
mondial, componenții săi (ca și acei jucă
tori _ mai tineri care intră în vederile se
lecționerilor) vor trebui să muncească zil
nic pentru dezvoltarea forței și rezisten
ței, pentru a-și îmbunătăți viteza (media 
echipei pe „sută" trebuie să ajungă la 60 
de secunde). Pe un asemenea foncf ei vor 
putea să-și șlefuiască încontinuu tehnica 
paselor, a șuturilor (de la distanță sau 
din preluări), să se încadreze în jocul mo
dern care cere permanentă mișcare. In 
plus, atmosfera de lucru este mai bună 
ca oricînd, iar competenta conducătorilor 
ei — de netăgăduit. Posibilități, deci, de 
a spera, pe baze temeinice, ia un loc de 
frunte în viitorul turneu olimpic.

CLUJ 16 
la trimisul nostru).

Orașul de pe malurile So
meșului este în aceste zile 
gazda unor evenimente spor
tive de prim rang. Dintre ele 
se detașează, fără îndoială, 
meciurile de fotbal de divizia 
A pe care le susține astăzi 
(n.r. ieri) și duminică „U“ in 
cadrul „Cupei României” și 
campionatului național, apoi 
cea de a XVI-a ediție a „Cu
pei Voința” la ciclism, com
petiție internațională care de
butează mîine (n.r. astăzi).

Lăsînd colegului nostru 
Alexe grijile fotbalului, 
vom ocupa într-o ultinjă 
vancronică de întrecerea 
clistă. 
aici, 
tot ce are mai bun ciclismul 
românesc. Rutieri din 13 clu
buri din Capitală și din 
provincie, membri ai loturi
lor naționale și tineri care 
aspiră la realizarea per
formanțelor în sportul cu pe
dale. alergători cu vastă ex
periență internațională și de- 
butanți în marile întreceri vor 
lua JOI DIMINEAȚA STAR
TUL TN PRIMA ETAPA A 
CELEI DE A XVI-A EDIȚII 
A ..CUPEI VOINȚA" CE SE- 
DISFUTA PE RUTA CLUJ -

C. 
ne 
a- 
ci- 

La ora cînd telefonez. 
Ia Cluj, se află reunit competiția

VASILE 
TEODOR, 

unul din prota
goniștii întrecerii

Foto :
Drago? NEAGU

AIUD — CLUJ.
Alături de el. la 
organizată de Oficiul pentru 
educație fizică și sport 
UCECOM și A.S. Loto-Prono- 
sport sînt prezenți cicliști din 
Franța. Ungaria și Bulgaria. 
Este posibil ca în cursul serii 
să sosească și echipe din 
Austria și Bulgaria.

Amabilele gazde clujene au 
pregătit totul din timp, 
nuțlos, oferind caravanei 
cllste condiții optime.

Așadar, timp de patru 
— de Joi oină duminică — 
asista la cele 5 etape

mi- 
cl-

zile 
vom 

ale

Voința” care, se pare, 
competiția ciclistă nr.

„Cupei 
devine
1 a tării. Prin felul cum a 
fost concepută, prin partici
parea valoroasă pe care și-a 
asigurat-o și. mal ales, dato
rită ambiției rutierilor noștri 
de a se impune în fața se
lecționerilor, „Cupa Voința" se 
anunță ca o competiție de an
vergură, 
primele

Așteptăm cu emoție 
Invîrtituri de pedală.

Hrisfache NAUM
(Alte 

pag. a
știri de ciclism, în
2-a, la rubricS).
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Gimnastica in producție pe cale de generalizare

Un interesant (și reușit) experiment inițiat

Mr. 1293 (6727)

la Combinatul textil „Someșul" din Cluj
DE LA BIROUL FEDERAL

Aștern aceste rînduri pornind 
de la un adevăr recunoscut de 
toată lumea : în rindul salariați- 
lor combinatului nostru textil fo
loasele gimnasticii în producție 
sînt atît de evidente îneît nimeni 
aproape nu mal invocă argumente 
în sprijinul practicării el.

Și un alt adevăr : cu ani 
urmă sute de muncitoare 
combinat erau prezente, 
schimburi, la această activitate 
menită Să le corecteze unele po
ziții vicioase, să le sporească tot
odată capacitatea vitală. Pe a- 
tuncl combinatul nu dispunea de 
un local adecvat, gimnastica în 
producție se desfășura'în condiții 
destul de dificile. Și, totuși, in 
pofida unei asemenea stări de 
fapt afluența muncitoarelor la 
„reprizele" de gimnastică înregis
tra proporții spectaculoase. O 

era

in 
din 
pe

proporții spectaculoase, 
activitate cotidiană, care 
practicata conștient.

Acum combinatul nostru bene
ficiază de un local nou, cu hale 
spațioase, ultramoderne. Condi
țiile de lucru sînt infinit supe
rioare. Totuși gimnastica In pro
ducție n-a fost dată uitării, mun
citoarele noastre și-au manifestat 
dorința de a o reintroduce. De 
atei lde®a relansării acestei acti
vități.

Startul l-am făcut în primăvară, 
în mod experimental, cu colecti
vul a două ateliere, de fapt cele 
mai mari, „tricotaje" șl „confec
ții", care însumează peste 1 200 
de salariate. De două ori pe zi — 
In schimbul I la ora 11, in schim
bul II la ora 20, cite 5 minute 
electiv, muncitoarele aparținînd 
acestor două unități pot fi vă
zute practlcind exerciții de gim
nastică. Este o acțiune In care 
aportul consiliului asociației sper-

Live nu s-a lăsat așteptat. Prin 
intermediul acestuia au fost pre
gătite instructoare chiar din rin- 
dul muncitoarelor atelierelor; la 
tricotaje, Eva Balogh, iar la con
fecții, Marta Igna, sportive și 
coordonatoare ale acestei activi
tăți.

Experimentul reprezintă de 
bună seamă o reușită, fiind vorba 
de o activitate care a intra’t m 
obișnuință, de la care NIMENI 
nu se eschivează. Caracterul uti
litar al gimnasticii în producție a 
fost subliniat nu o data în con
sfătuirile organizate pe locurile 
de muncă. Utilitatea vizează nu 
numai o stare de bună dispoziție 
generală, ci ameliorarea unor de
formări de curbură a coloanei 
vertebrale, a unor tendințe spre 
varicoze. Prin gimnastica în pro
ducție neajunsurile provocate de 
poziția ortostaticâ a muncitoa
relor din combinat treptat 
să dispară.

Reușita experimentului a 
rizat crearea unui puternic 
rent de opinie în întregul combi
nat. De aici a izvorît și inițiativa 
generalizării Iul. Din a doua ju
mătate a acestei Luni, gimnastica 
in producție va fi practicată în 
toate cele 10 ateliere ale combi
natului, aceasta insemnmd parti
ciparea a peste 2 500 de munci
toare, întreprinderea noastră a- 
vînd un specific net feminin.

Nu încape nici un dubiu că 
relansarea gimnasticii în produc
ție va însemna, pe firul genera
lizării ei, o reușită. Concură la 
aceasta toți factorii de răspundere 
din întreprindere, în frunte cu 
directorul general al combinatu
lui, ing. loan Szloma, un inimos 
susținător- al tuturor formelor de 
activitate sportivă, comitetul de

partid care Îndrumă îndeaproape 
consiliul asociației sportive, pre
cum și comitetul sindical, inte
resat, firește, ca prin exercițiu 
fizic salariatele să capete un plus 
de vigoare, dar să-și sporească 
în același timp rândamentul lor 
în procesul de producție.

VILMA CETERAȘ 
președinta comitetului sindical 
al Combinatului textil „Someșul** 

Cluj

în ședința din 15 iunie, bi
roul Federației române de pa
tinaj a ratificat hotărîrea clu
bului sportiv Dinamo, prin 
care sportiva Beatrice Huștiu 
este suspendată pe timp de 
Un an. cu începere de la 
data de 15 aprilie crt., pen
tru neparticiparea sa, fără 
motiv întemeiat, la finalele 
campionatelor naționale de 
patinaj artistic pe anul în 
curs.

.. .Adică, de ce ? Vin și întreb — că 
n-o fi foc — de ce ? De ce atîta bocet, 
jale și vorbe grele că n-avem certitudinea 
campioanei, cu două etape înainte de sfîr- 
șit ? V-ar fi plăcut mai mult să știți de 
cinci săptămîni cine e șeriful ? Atunci, 
toată lumea ar fi scris că avem un cam
pionat mediocru, dominat de o singură 
echipă... Acum, sărim cu toții că dată 
fiind situația, nici o echipă nu merită a fi 
campioană, pentru că Rapid și Dinamo 
termină „pe burtă' — cum se zice ia 
cursele de cai — și nu se dovedesc imba
tabile, ba chiar sînt ieșite din formă, pro- 
vocînd surprize enorme. Ei și ce-i cu asta ? 

plin de ten-

cum se zice ia

încep
favo- 

cu-

RUTIERII BUCUREȘTENI AU CUCERIT
„CUPA VIITORILOR

Desfășurată între 11 și 12 
iunie în localitățile Coldiz și 
Hartha (R-D. Germană), 
„Cupa viitorilor ași ai ciclis
mului" a reunit peste 50 de 
tineri rutieri din Danemar
ca, R.D. Germană, România 
și Ungaria. Ciclismul nostru 
a fost reprezentat de o echi
pă a Școlii sportive nr. 3 
București, alcătuită din ,Va- 
sile Miu, Viorel Murineanu 
și Teodor Drăgan. în cele 
irei etape ale competiției, ru
tierii noștri au avut o foarte 
bună comportare, reușind, în 
final, să cîștige primul loc 
în această importantă* com
petiție tradițională. Pentru 
frumoasa performanță merită 
felicitări atît alergătorii, cît 
și antrenorii lor Constantin 
Cîrjan, Alex. Someșan și Dan 
Budișteanu. Iată rezultatele 
pe etape și finale :

Etapa I — 11 iunie dimi
neața — contratimp indivi
dual la Coldiz, 28 km : 1. Se
eger (Dynamo Berlin) 
40:40 ;... 6. T. Drăgan 41:21 ; 
10. Vasile Miu 41:50; 23. V. 
Murineanu 43:00 ;

Etapa a Il-a — 11 iunie 
după amiază — cursă pe cir
cuit la Hartha, 45,5 km :

AȘI Al CICLISMULUI"

»
1. Lotzch (S.C. Karl Marx 
Stadt) ;... 13. V. Miu ; 18. V. 
Murineanu ; 22. T. Drăgan ;

Etapa a III-a — 12 iunie 
— etapă la Coldiz, 136 km : 
1. Sanftleben (D.H.f.K. Leip
zig) 3 h.28:40 ; ...5. V. Miu ; 
28. T. Drăgan — același 
timp ; V. Murineanu — acci
dentat — a abandonat.

Clasamente generale : 1. Se
eger (Dynamo Berlin) 
5 h. 18:24 ; 2. Hăgeholtz (Dy
namo Berlin) 5 h. 18:32 ; 
3 TEODOR DRAGAN 
5 h 19:05 ; 8. VASILE MIU 
5 h 19:34 ; echipe 1. ȘCOA
LA SPORTIVA Nr. 3 BUCU
REȘTI 10 h 38:39 ; 2. Dy
namo Berlin 10 h. 38:49 ; 
3. S.C. Karl Marx Stadt 
10 h 39:48. în clasament au 
figurat 16 formații.

A FOST
LOTUL PENTRU

ALCĂTUIT
BALCANIADĂ
specialitate a
rutierilor ro-

mai tari 
le cadâ 
prezenta 

- milă și

Carol Corbu 17,12 m la triplu!Cum a sărit
Deoarece. <Ie 

trulater atletic 
n-am putut dispune în timp 
util de unele amănunte, le-am 
solicitat prof. Gheorghe Zim- 
breșteanu, antrenorul federal, 
la înapoierea in Capitală a de
legației atleților români. Iată, 
pe scurt, cîteva 
acestuia :

„Concursul s-a 
într-o atmosferă 
ceva în maniera 
fotbalistic italian. Lume destul 
de multă, gălăgie, aplauze, un 
cadru general foarte plăcut. 
Organizarea a fost bună, sta
dionul — cu tartan — bine pus 
la punct ; vremea excelentă, 
doar un vînt sîcîitor din față 
care a încurcat ceva socoteli 
ale sprinterilor.

Dată fiind forța adversari
lor, pentru atleții noștri se 
punea problema unei noi vic
torii asupra norvegienilor, care 
veniseră însă cu o echipă sen
sibil ameliorată valoric față 
de meciul 
bineînțeles, 
zultate cît 
urmă, cu 
editat victoria asupra norve
gienilor. dar rezultatele bune, 
cu unele excepții, s-au lăsat 
așteptate.

în prima zi, cei mai mulți 
dintre ai noștri au avut o evo
luție modestă și paradoxal cel 
care s-au mișcat bine (la cea 
mai bună cotă valorică a lor 
din acest sezon) n-au obținut 
Și o clasare corespunzătoare. 
Astfel. Lupan a alergat 1500 m 
în 3:44,3 dar nu s-a clasat de
cît al șaselea, iar Neamțu, cu 
3:45,8. a fost ultimul. La fel, 
și Jurcă la lungime (locul 3 cu 
7,72 m) și echipa de 4 x 100 m 
— 40,5 s record egalat, tot a 
treia. Ceilalți au evoluat sub 
nivelul obișnuit. In ziua a 
doua, situația, în linii mari, 
a fost aproape identică, numai 
că au ieșit la iveală și citeva 
succese. Gheorghe Cefan a 
fost admirabil la 3000 m obsta
cole, echipa de 4 x 400 m (Dul- 
gheru, Nicolae, Petronius, Puiu) 
a făcut o cursă admirabilă, 
terminată pe locul secund în 
3:09,6, același timp cu al ita
lienilor și cu o zecime mai 
puțin decît cel al norvegieni-

la recentul pa- 
de la Torino

din opiniile

desfășurat 
deosebită, 

unui derby

de la Constanța și, 
obținerea unor re
ntai bune. Pînă la 
efort, ei și-au re-

lor. Schneider a aruncat (64 m 
la ciocan) bine, ca și Naghi 
(58,48 m Ia disc) dar olou-ui a 
fost prilejuit de comportarea 
excepțională a lui Carol Cor
bu. Pe foaia de concurs el era 
înscris al optulea, adică ulti
mul. De la prima sa încercare 
a obținut 16,48 m (Drehmel 
15,79 m. Gentile 16,27 m). La 
a doua : Corbu 16,39 m, Dreh
mel 16,42 m, Gentile 16,32 m ; 
a treia : depășit — 16,35 m — 
15,97 m ; a patra săritură : 
16,62 m — 16,61 m — depășit, 
în a cincea încercare. în timp 
ce Drehmel a depășit și Gen
tile s-a... depășit sărind 16,55 
m, Corbu a obținut un nou 
record național cu 16,84 m 
care lăsa impresia 
cheiat lupta, 
sa săritură, 
nut 16,93 m 
A urmat și 
din concurs a lui Corbu, ulti
ma .. mișcare pe stadion, toa
te celelalte probe fiind încheia
te. Am apucat doar să-I fac 
atent pe Carol asupra pasului 
doi (la săritura de 16,84 m era 
cît pe-aci să ajungă în groa
pă), cerîndu-i să-1 lungească pe 
ultimul. Corbu s-a concentrai 
și... 17,12 m. Cei peste 12 000 
de torinezi au izbucnit în urale 
și aplauze entuziaste, pe care 
campionul nostru le merita din 
plin 1“

16,84 
că a în-

Dar, în ultima 
Drehmel a obți- 
(Gentile 16,47 m). 
ultima încercare

vocînd surprize enorme. Ei și 
Avem un campionat frumos, 
siune și noi dăm cu pietre, 
In loc să fim naturali și să 
spunem că ne place. Un 
campionat e viața unui 
soccer — și viața e natural 
să cuprindă de toate : și 
logică, și mistere, și nepre
văzut, și neputințe, și clipe 
de sfîrșeală, și antipatii, 
și ură, ca să nu mai spun 
de fapte urîte, lingă fru
museți ca „fair-play"-ul ti
mișorean care nu vinde 
nimănui nimic. Dinamo și 
Rapid nu mai au putere, 
nu mai au noroc — ce e 
de groază în asta ? Una din ele va cîștiga 
chinuită, sleită și de loc triumfal campio
natul, ceea ce n-o va împiedica, sper, la 
toamnă s-o elimine pe Ajax din primul 
tur, după cum s-a mai văzut... E un chin 
să cîștigi un campionat — așa cum e un 

să 
în
a- 
se

să cîștigi un campionat — așa cum e 
chin să urci Everestul, dar cine știe 
vadă sportiv lucrurile nu dă cu leuca 
omul sau în oamenii — fiindcă băieții 
ceștia sînt oameni și nu fiare I — care 
zbat amarnic, penibil, după atîtea încer
cări grele, să iasă primii la mal. Vine prie
tenul nostru, al tuturor nebunilor care ți
nem mușcate la fereastră chiar pe vreme 
de viscol, vreau să zic Fănuș Neagu — și 
dă cu pumnul în masă că de ce a pierdut 
Dinamo la Jiul ? Dar de ce să nu piardă ? 
Jiul își apăra furibund sărăcia, foarte fru
mos din partea lui. Nu — zice Fane, — 
Dinamo pierzînd la Jiul, și încă în depla
sare, nu mai are obraz să iasă prin Eu
ropa I Ei, pe dracu I Luați campionatul 
olandez și vedeți cum a pierdut Ajax la 
Jiul lor, în etapa a XlV-a, sau campionatul 
englez, sau cel vest-german și vedeți cum 
oriunde se joacă fotbal, unde e luptă.

unde e viață, campionii sau cei i 
pot pierde la cei slabi, fără să 
blazonul și după aceea se pot | 
magnific în fața lumii. Eu nu cer 
nici nu îndrug scuze pentru Dinamo și Ra
pid — mai mult, îmi pare rău că Farul, 
U.T.A., Steaua, Steagul sau Craiova nu-s 
acolo în lupta epuizantă pentru titlu, fiind
că au crezut prea devreme în forța invin- 
cibilă a acestor două superputeri. Nu tre
buiau să creadă — și am fi avut acum un 
final de campionat turbat. Eu cer să se 
înțeleagă că un campionat e o viață a 
dracului de grea, că un campion cîștigînd 
cu chiu cu vai dar onest nu e de luat în 
bășcălie, că

i'

pînă și Anquetil sau Merckx 
pot să-și dea duhul la tre
cerea Pirineilor, fără ca 
lumea să-și smulgă părul 
din cap, ba dimpotrivă — 
exaltîndu-le slăbiciunile o- 
menești. Exagerez ? De 
ce n-aș exagera ? Un mare 
poet — alt mare prieten 
al nostru, al cailor verzi 
pe gazon verde, Adrian 
Păunescu — ne atrage a- 
tenjia să nu mai exage
răm, noi, ăștia gazetarii. 
Dar de ce să nu exage
răm, tovarăși î Și — la ur
ma urmei — noi exage- 
pus șerbet pe clanjă ? „U“râm ? Noi am , ,

Craiova nu exagerează bătînd-o pe Di
namo, acasă ? Și ce-i urîf în asta ? Dar 
Progresul, căzînd în B, nu exagerează ? 
Poate cineva, cu mîna pe inimă, să spună 
că Progresul e echipa care merită să 
cadă în B ? Doctorul meu — om fără pa
timi — susține că echipa care ar trebui 
să cadă e Rapidul I El nu exagerează ? 
Dar dl. arbitru austriac de la tenis nu a 
exagerat, că-mi venea..., doamne iartă- 
mă, că era om cu părul alb I ? Dar eu su
ferind pentru păcătoșii ăștia din dr. Stai- 
covici, nu exagerez ? Dar englezul acesta 
care zice că jucăm mai frumos ca italie
nii, nu exagerează ? Dar dacă nu exage
rează ? Dar poetul care susține că meciul 
Dinamo — Rapid a fost un meci prost și 
urît, nu exagerează ? Adică poeții pot 
exagera — și noi, nu ?

Să fim naturali, tovarăși : să exagerăm, 
cînd e cazul, să nu exagerăm, iar cînd e 
cazul, căci oricum ar fi tot acolo ajun
gem, la ultima etapă cînd vom cunoaște, 
fără îndoială, campioana.

BELPHEGOR

AGENDA COMPETIȚIONALA
• între 25 și 27 iunie se 

desfășoară in Capitală competi
ția internațională dotată cu 
„Premiul Olimpic”, un prim test 
al alergătorilor români în ve
derea participării la Balcani
ada de la Sofia. Alături de e- 
chipele noastre naționale vor 
concura și cele ale Bulgariei Și 
Ungariei. întrecerile vor avea 
loc pe șoseaua București-Olteni- 
ța (25 iunie, proba olimpică de 
contratimp pe echipe) și pe 
circuitul din str. Maior Coravu 
(27 iunie).

• Ediția din acest an a „Cu
pei ziarului Sportul" la velo
drom se va desfășura la Di
namo între 2 și 4 iulie. Sinț 
programate probe clasice și 
probe de spectacol. Lotul pis- 
tarzilor români va avea de în
fruntat dîrzenia (și. firește, va
loarea) participantelor din Bul
garia și Ungaria. De rezultatele 
obținute de tricolori în această 
competiție sînt legate speranțele 
tehnicienilor noștri într-o po
sibilă lansare a pistarzilor, pe 
orbita olimpică.

Federația de 
alcătuit lotul 
mâni pentru Balcaniada de 
la Sofia (16—18 iulie) : Va
sile Teodor, Constantin Gri- 
gore, Ț. Puterity, Ion Cosma, 
N. David, Ștefan Ene, Cris
tian Tudoran, M. Bădilă, 
Cristian Camer (pentru pro
ba de 100 km contratimp pe 
echipe și pentru proba indi
viduală). Alex. Sofronie, Va
sile Selejan, Ștefan Suciu, C. 
Ciocan și N. Gavrilă (pentru 
proba individuală). în com
petițiile programate pînă la 
Balcaniadă, federația și an
trenorul Nicolae Voicu vor 
selecționa din acest lot pe 
membrii echipei naționale.

PRINTRE CULOARE
O Proba de maraton redus (35 

km) desfășurată pe șos. Bucu
rești __ ploiești s-a încheiat cu 
victoria așteptată a lui Mihai Pă- 
duram de la Metalul Roman care 
a acoperit distanța în 2.02:07,8. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
M. Hatoș (Dinamo) 2.07:43,0, I. 
legher (Dinamo) 2.09:54,4, Gh. 
Barbu (Farul C-ța) 2.13:55,0, P. 
Lazăr (Farul) 2.14:56,4, I. Vișan 
(Dinamo) 2.16:38,6. Au terminat 
cursa 12 din cei 17 alergători 
care luaseră startul. (N. D. Ni
colae, coresp.).
• La Brăila, Kodica Dragu (an

trenor Ion Moroiu), de 16 ani, a 
aruncat sulița la 45,16 m. La 
Cluj, Georgeta Pop (16 ani) a să
rit 1,60 m la înălțime.

Cupa Dunării44 la motocros
DOUĂ ABANDONURI FATALE PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI

I.C. A.B.
Anunță

Deschiderea, la ștrandurile 
tzvor și Floreasca I, a 
cursurilor de Înot pentru 
copii.

Înscrierile se primeso 
zilnic, de la administrația 
ștrandurilor respective.

Durata unul ciclu este 
de 21 de zile, cursul fiind 
Împărțit In 5 cicluri, pri
nțul tnceptnd la data de 
21 Iunie 1971.

Cursurile stnt conduse 
de instructori de speciali
tate.

Dacă, anul trecut motocrosiștii 
români s-au numărat printre lau- 
reațli „Cupei Dunării", acum cu 
totul surprinzător ei au pășit cu... 
stîngul. Iată clasamentele primei 
etape a competiției dunărene des
fășurată duminică la Trzlc : indi
vidual — 1. A. Mandricenko
(U.R.S.S.) 30 p, 2. O. Hamersmid 
(Cehoslovacia) 27 p, 3. P. Rulev 
(U.R.S.S.) 25 p. ...7. Aurel lonescu 
21 p, ...14. Adam Crisbai 14 p ; 
echipe — 1. U.R.S.S. 10 p, 2. Ce
hoslovacia 8 p, 3. Bulgaria 6 P, 
4. Iugoslavia 5 p, 3. Ungaria 4 p, 
6. România 0 p.

După cum se vede, din cele 6 
reprezentative care au luat star
tul în cea de a doua ediție a 
„Cupei Dunării", selecționata țării 
noastre n-a reușit să acumuleze 
nici un punct, datorită faptului 
că doi din cel patru motociclișii 
români n-au putut termina cursa, 
abandonînd în manșa a doua. 
Din păcate, este vorba tocmai de 
campionul balcanic Ștefan Chițu 
și de Mihal Banu, care după o 
manșă unde s-au situat printre 
animatorii întrecerilor, au fost 
nevolțl să oprească din cauza 
unor defecțiuni tehnice, pe cît 
de nedorite, pe atît de ușor pre- 
venlblle, cel puțin în situația 
unula dintre alergători. Șl cit de 
mult era necesară o astfel de

prevenire dacă ținem seama că 
echipa României avea absolută 
nevoie de prezența încă’ a unui 
alergător pentru a figura cu 
puncte în clasamentul pe națiuni. 
Să exemplificăm. Dacă lui Ștefan 
Chițu i s-a defectat motocicleta, 
presupuntndu-se că nu mai func
ționa aprinderea, o operațiune 
tehnică extrem de delicată, în 
schimb, Mihal Banu nu și-a con
trolat în pauza dintre manșe șu
ruburile de la coroana roții din 
spate, pierzîndu-le, unul după 
altul, pe traseu, tocmai cînd se 
întrezărea că reprezentativa țării 
noastre va ocupa locul III in cla
sament, după puternicele formații 
ale Uniunii Sovietice și Cehoslo
vaciei, prezente la Trzic cu pri
mele garnituri. Cum in clasamen
tul pe națiuni contează primii trei 
sosiți în cursă, cele două aban
donuri au fost fatale pentru 
echipa României. Nu pot fi total 
absolviți de starea necorespunză
toare a mașinilor cu care au luat 
startul ștefan Chițu și Mihal 
Banu nici antrenorii lotului Tra
ian Macarie șl Otto ștefani care 
ar trebui să fie mai exigent! cu 
elevii lor, obișnuindu-i să se în
grijească mal mult de motocicle
tele pe care concurează.

șl încă ceva : alergătorii ro
mâni, care au evoluat într-o com

panie de elită, formată din 15 de 
alergători din 14 țări cu prestigiu 
în acest sport, au avut o com
portare frumoasă în prima man
șă (Aurel lonescu și Adam Cris- 
bai au sosit printre primii 10 con- 
curenți), însă în final au dat semne 
vădite de oboseală, fiind întrecuți 
de adversari pe care îi depă
șiseră în timpul cursei. Prin ur
mare, cel patru motocroslștl, toți 
tineri care, mai mult sau mal 
puțin, au început să se maturi
zeze in arena confruntărilor in
ternaționale, sînt capabili de re
zultate mai bune, dacă în viitor 
se vor strădui să aducă pregăti
rea tehnică la același numitor 
cu cea tactică și, ceea ce ni se 
pare ia fel de important, vor ma
nifesta o preocupare sporită față 
de întreținerea mașinilor.

Tr. IOANITESCU

tovarășii /Aurel Duca, 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., și Re
mus Bucșa, prim secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, primarul Clujului.

Reuniți pe stadion pentru 
a întîmpina — în cîntec și 
voie bună — ziua de 20 iu
nie, sărbătoarea pionierilor, 
cei 2 500 de mesageri ai cra
vatelor roșii, care au evoluat 
în cadrul celor 5 ansambluri 
ale Festivalului, s-au între
cut în exerciții pline de gra
ție, ritm și voioșie, în fapt 
o virtuozitate colectivă, izvo- 
rîtă dintr-o muncă intensă, 
condusă cu răspundere și pa-

rariu.
Intitulate sugestiv „O gră- 

dină-i casa mea", „Navigam 
spre comunism", „Flori, Par
tidului", „Partid iubit, părin
te drag", „Cîntec, joc și voie 
bună", cele cinci ansambluri 
de pe masiva scenă verde a 
„Municipalului" clujean au 
îmbinat fantezia costumelor 
cu frumusețea dansului și ca
dența pasului sportiv, reali- 
zînd momente de o deosebită 
îneîntare.

Nușa DEMIAN

MÎINf, CONFERINȚA ANUALĂ 
A FtDLRAJIEI DE HOCHEI

A CAMPIONATULUI DE OIRT-TRACK
SIBIU (prin telefon). Pe 

pista special amenajată a 
stadionului Voința din loca
litate, s-a desfășurat etapa 
I a campionatului națio
nal de dirt-track, la care au 
participat 14 alergători de la 
Vagonul Arad, Metalul Bucu
rești și Voința Sibiu. între
cerile, excelent organizate, au 
prilejuit o aprigă dispută în
tre deținătorul titlului, I. Bo-

Naționala de polo poate aspira la mai mult

bîlneanu și I. Marinescu, în
cheiată în manșa a Xl-a 
cînd, în lupta directă pentru 
departajare, Marinescu (după 
ce a condus două ture) a că
zut și a pierdut trei locuri.

CLASAMENT : 1.---------
neanu (Voința) 12 p, 
Voiculescu (Metalul)
3. ' “
4.
5.
8
7.
8.
6 P.

I. Bobil-
2. C.

10 p,
I. Ioniță (Metalul) 9 p, 
I. Marinescu (Metalul) 9 p, 
I. Tichindeleanu (Voința) 

P, 6.
Gh.
I.

Al. Pis (Voința) 7 p, 
Sora (Metalul) 6 p, 
Lăzărescu (Vagonul)

Ilie IONESCU

(Urmare din pag. 1 f

mente pentru a aprecia șan
sele poloiștilor noștri la J.O.

La finele primei etape 
(martie—mai). în care s-au 
jucat 10 partide, selecțio
natei române i-au fost o- 
puse — exceptînd reprezen
tativele Ungariei și S.U.A. — 
cele mai puternice team-uri 
din lume, alături de forma
ții din al doilea eșalon. Mai 
precis, anul acesta, poloiștii 
români au cîștigat în fața 
R.D. Germane (7—6), Bulga
riei (11—2 și 6—4), Cehoslo
vaciei (7—2 și 5—1), au fă
cut o „remiză" (4—4) și au 
pierdut în fața Italiei (4—5), 
fiind învinși de Iugoslavia 
(3—6) și U.R.S.S. (2—5 și 
4—5). Din aceste comportări 
se pot desprinde totuși cîteva 
concluzii.

De pildă, este cert că nu 
mai avem o echipă cu cîteva 
valori individuale, ale căror 
posibilități tehnico-tactice a- 
sigurau selecționatei țării o 
prezență în primul pluton al 
polo-ului mondial. înlocuito
rii lui Zahan, Kroner, Bla- 
jec, Grințescu, Mărculescu

primele 5—6

la care joacă 
mondial este

sau Firoiu, situîndu-se — cel 
puțin pînă la această oră — 
sub nivelul atins de prede
cesorii lor. Cu toate acestea, 
distanța pe scara valorilor 
internaționale dintre frun
tașe și „7“-le României nu 
s-a modificat, echipa noas
tră numărîndu-se în conti
nuare printre 
din lume.

Deci nivelul 
așii polo-ului
mai scăzut față de anii tre- 
cuțl, majoritatea echipelor 
aflîndu-se, de asemenea, în 
plină transformare. Or, în a- 
ceastă conjunctură, cu un e- 
fort în plus, reprezentativa 
României are șanse mult 
mai mari de a se integra în 
caruselul elitei.

Urmărind primele meciuri 
tie verificare, apare tot mai 
evidentă concluzia că rezis
tența, capitol la care au fost 
mult timp deficitari, a fost 
îmbunătățită la majoritatea 
componenților lotului. Aceștia 
înoată acum mai mult, unii 
(Zamfirescu, Mihăilescu, 
Popescu) fiind capabili 
joace 4 reprize. Și noua 
rientare tactică spre un

D.
să
o-

joc

ofensiv, cu cît mai dese con
traatacuri, este vizibilă în 
intențiile tricolorilor, indife
rent de adversarul pe care 
ei îl au în față. în partidele 
pe care echipa noastră le-a 
pierdut, la Iugoslavia, Italia 
sau U.R.S.S., poloiștii români 
au atacat cel puțin toi; atît 
ca și adversarii lor. Din pă
cate însă 
care au 
respective 
țiunilor a 
rit, mai ales în situațiile (ex
trem de numeroase) de supe
rioritate numerică. Cauzele ? 
Ni le explică chiar unul din
tre antrenori, maestrul spor
tului A. Grințescu :

„In primul rind, nu mai 
avem jucători cu personali
tate, care să ia 6 acțiune pe 
cont propriu, sau să aibă cu
rajul de a finaliza cu șuturi 
puternice de la 5—6 metri 
un contraatac supranumeric. 
Apo’, procentul paselor de
fectuoase în fazele de fina- 
lizar este destul de mare. 
Cei mai mulți componenți ai 
lotului au cunoștințe bogate ; 
le lipsește încă acea scînteie 
a lui Zahan, rafinamentul lui

— afirmă toți cei 
vizionat meciurile
— finalizarea ac- 
lăsat mult de do-

Kroner, sau al Iui Mărculescu, 
dîrzenia lui Blajec sau Fi
roiu. Ele nu se pot căpăta 
decît după sute și sute de 
ore în bazin, lucrînd cu plă
cere, așa cum au făcut foștii 
mei coechipieri".

La cele arătate mai sus 
am mai vrea să adăugăm că 
nici sistemul defensiv al na
ționalei nu este încă pus lâ 
punct, motiv pentru care a- 
desea echipa primește goluri 
ce ar fi putut fi ușor evi
tate. „Zona" nu este întot
deauna suficient de elastică, 
iar atunci cînd încearcă să 
se apere „om la om", jucă
torii noștri sînt uneori sur
prinși de adversari mai ra
pizi.

Dar. important este fapt"! 
că antrenorii lotului și ju' - 
torii își dau bine seama de 
aceste defecțiuni. Cum le vor 
remedia ? Rămîne de văzut 
la următoarele confruntări, 
la capătul unui drum ce în
cepe la Magdeburg (iunie) și 
continuă Ia Varna, Budapes
ta, București (J.E.), pentru a 
se încheia pe țărmul Adria- 
ticei, la cel mai important 
turneu al anului.

A apărut

nr. 6 al revistei

SPORT și TEHNICĂ
cu un cuprins bogat și va
riat din care menționăm :

De ziua aviației româ
nești.

„Săgeți" 
Tragedia 

nith”-ului.
Cu cine 

Stewart.

supersonice, 
din nacela „Ze-

se „bate" Jackie

Dispozitive de asigurare 
antifurt a automobilelor.

Stațiile orbitale, piatră 
de hotar în explorarea Cos
mosului.

Amplificator de 100 wați. 
Convertor pentru benzile 

radioamatorilor,
precum și numeroase alte 
articole tehnice, reportaje, 
știri, noutăți, magazin etc.

32 pagini bogat ilustrate.

FINALA PE ȚARĂ A

NAVOMODELIȘTILOR
Timp de trei zile, pe lacul 

artificial al secției de navomo- 
dele Jiul Petroșani, s-a desfă
șurat finala campionatului re
publican de navomodele aero 
și hidroglisoare. La cele patru 
probe de concurs s-au prezen
tat seniori și juniori din ora
șele București, Constanța, Ga
lați, Giurgiu, Deva, Sebeș și 
Petroșani. Timpul destul de fri
guros, cerul acoperit și ploile 
intermitente n-au împiedicat pe 
navomodeliști să-și dispute în
trecerile. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de maes
trul sportului Leontin Ciortan, 
care a Înregistrat recordul de 
143,655 km/h la navomodele de 
10 cmc, cu elicea la apă și de 
Ștefan Pop, realizatorul noului 
record de 181,269 km/h la na- 
vomodelele de 2,5 cmc cu elice 
aeriană, ambii de la secția de 
navomodele Jiul Petroșani.

Cîștigătorii finalelor : catego
ria B 1 (navomodele cu elice 
aeriană echipate cu motoare 
Diesel de 2,5 cmc) : 1. Ștefan 
Pop (Jiul Petroșani) 74 p 
(154,374 km/h — campion repu
blican), 2. Aurel Lazăr (Portul 
Constanța) 58 p (114,650 km/h), 
3. Florian Ciochir (Cetatea 
Giurgiu) 38 p (68,181 km/h) ; 
juniori : 1. Adrian Țăruș (Vo
ința Deva) 86 p (138,996 km/h
— campion republican), 2. Vic
tor Dăscălescu (Tehnic Club 
Pionier-Buc) 85 p (138,461 
km/h), 3. Nicolae Velicu (Ce- 1 
tatea Giurgiu) 47 p (68,441 V 
km/h) ; categoria A 1 (navomo
dele cu elice la apă. echipate
cu motor Diesel 2,5 cmc) : 1. 
Leontin Ciortan (Jiul Petro
șani) 77 p (115,385 kmzh — 
campion republican), 2. Dan 
Voiculescu (Aeronautica Bucu
rești) 72 p (100,558 km/h) ; ju
niori : 1. Adrian Cirstea (Ceta
tea Giurgiu) 46 p (59,210 km/h
— campion republican), 2. Ni- 

Velicu (Cetatea Giurgiu) 
(44,888 km/h) ; categoria

(navomodele hidroglisoare 
cmc) : 1. Dan Voiculescu

(Aeronautica 
(113,207 km/h 
publican), 2.
(Politehnica
(105,882 km/h), 
Ciortan 66 p (106,509 km/h); 
categoria A 3 (navomodele hi
droglisoare de 10 cmc) : 1.
Leontin Ciortan 81 p (137,404 
km/h — campion republican),
2. Gheorghe Păcuraru 
tila Sebeș) 45 p (66,767
3. Costel loan (Cetatea 
giu) 29 p, (40 km/h).

/

Mîlne, lncepînd de la ora 18, 
în sala de la etajul VIII a 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport (str. 
Vasile Conta nr. 16), va avea 
loc conferința anuală a Fede
rației române de hochei pe 
gheață. Ședința, In cadrul că
reia va fi discutată munca 
Comitetului federal, are urmă
toarea ordine de zl : 1. Ana
liza activității în sezonul 
1970-1971 și 2. Discutarea pla
nului de măsuri pentru anul 
1972. Vor lua parte membri 
ai Biroului și Comitetului fe
deral, antrenori, activiști, ar
bitri și cadra de specialitate.

colae
37 p
A 2
de 5

București) 74 p 
— campion re- 
Ion Ungureanu 

Galați) 70 p 
3. Leontin

(Tex- 
km/h),
Giur-

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CÎMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185 telefon 1638

ANUNȚĂ
CONCURSUL DE ADMITERE IN ANUL I (clasa a IX-a) peâ< 

tru anul școlar 1971—1972 va avea loc Intre 22 iunie — 3 iulie 1971.
Examenul teoretic se desfășoară In aceleași condiții ca la liceele de cultură generală.
Controlul medical și examenul practic (probe eliminatorii) sînt 

programate în zilele de 22 și 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 face parte.

Examenul practic constă din trecerea unei probe la alegere șl a trei probe generale.
Probe Ia alegere.

suli^etS * ^00, lungime, înălțime, greutate, disc,
80,z S00’ 60°* 00 înfilțlme, prăjină, lungime, greutate, uisc, sulița, ciocan.

Probe generale : 60 m, lungime, aruncarea mingii de oină.
Media la examenul de admitere este dată de notele de la examenul practic șl teoretic.
Pentru anul școlar 1971—1972, In 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 Vl-a, 10 locuri fete, 10 locuri băieți 5
Clasa a Vil-a, 12 icuri fete, 12 locuri băieți ;
Clasa a VIII-a, 10 locuri fete, 14 locuri băieți.
Sînt preferați elevii bine dezvoltați fizic.
Liceul central experimenta] de atletism este liceu de cultură 

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

Absolvenții liceului In baza planului de invă(ămînt parcurs pot 
susține concursul da admitere la oricare institut de tnvătămint superior.

SE ASIGURA ÎNTREȚINEREA GRATUITA TN CONDIȚII DE 
INTERNAT PENTRU ELEVII DIN ALTE LOCALITĂȚI SI ÎN 
C?MPULUNGE SEMIINTERNAT PENTRU ELEVII DIN ORAȘUL ■ 

Informații suplimentare la secretariatul liceului.
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DACĂ MÂI ERAU ÎNCĂ DOUĂ ETAPE,
A.

U.T.Â. CÎȘTIGA CAMPIONATUL!"

Centrul de copii și juniori Farul Constanta este de părere Mircea Petescu
cam- 
o ca-

LA RĂSCRUCEA DINTRE PROMISIUNE SI FAPTA
9

■ ■■

înființat în august 1965, 
Centrul de copii și juniori 
Farul Constanța a fost taxat 
mult timp drept „neproduc
tiv", lipsit de randament și 
de perspectivă.

Primii ani de activitate ai 
Centrului — înaintea venirii 
prof. Petre Comăniță la con
ducerea lui — s-au consumat 
sub semnul provizoratului și 
al soluțiilor de moment, echi
pele Centrului ocupînd locuri 
cel mai adesea mediocre în 
clasament, numele jucătorilor 
lansați din perimetrul lui — 
Biliboacă, Etern, Girip, Bo
țea, Grămoșteanu — puțind 
fi ușor memorate.

Perioada amintită a cores
puns cu una de declin mate
rial al centrului, nevoit să 
accepte partajarea fondurilor 
concedate de federație cu... 
clubul Farul, a cărei fostă 
conducere fși confecționase o 
metodă de lucru din a trata 
bunurile materiale ale centru
lui (în special echipamentul) 
drept proprietăți, Farul — 
după mărturisirea profesoru
lui P. Comăniță — „cheltuind 
în interesele sale o bună par
te din cei 
reprezentat 
pe 1970".

de echipament —, trebuie să 
exprimăm totuși o nedume
rire t oare o unitate sportivă 
de prestigiul și forța pecunia
ră a Farului nu-și poate plăti 
din bugetul propriu... un ma
gaziner ?! Ni se pare o ano
malie ca magazinerul stadio
nului „1 Mai", care se ocupă 
îndeobște de treburile echipei 
divizionare și mult mai tîr- 
ziu — în timpul liber — de 
cele ale centrului, să fie sa-

• echipele de copii (gr. 56 
și 57) au dominat cu autori
tate competițiile județene, o- 
cupînd locurile întîi.

Marea satisfacfie a noului 
colectiv al centrului nu este 
legată atît de rezultatele în
scrise în clasamente, ci — 
mai ales — de procesul de 
promovare care se anunță 
rodnic în viitorul sezon, soco
tit de antrenori „sezonul con
firmărilor depline": 4 dintre

rea testului Cooper la juniorii 
republicani și mărirea capa
cității vitale, urmărită în ca
drul unei „grupe-martor“.

★

® Greul perioadei de inceput a fost - se pare - depășit..,

® Oare Farul nu poate plăti un magaziner?! ® Toate echipele

Centrului au ocupat locuri I... ® Intr-un an competițional.

juniorii au jucat un singur meci pe gazon ? I

190 000 lei, cit a 
bugetul centrului

★

lariat al acestuia din 
plătit din banii-subvenție 
niți de la București.

urmi, 
ve-

\ La ora prezentă, relațiile 
centru-club au fost readuse, 
prin strădania ambelor părți, 
la parametrii colaborării, at
mosfera de lucru a devenit 
propice, Centrul avînd echi
pament într-o condiție și can
titate mulțumitoare. Clubul 
Farul este acum — în virtu
tea posibilităților sale econo
mice superioare — cel care 
întinde o mină de ajutor 
,,fratelui" mai mic.

Reamintind termenii ami
cali ai relațiilor dintre Farul 
și Centrul de copii și juniori 
care-t poartă numele — nu 
de mult clubul a cedat aproa
pe 4 000 lei pentru procurarea

★
în

ILIE OANĂ — consilier

la Petrolul
Antrenorul Ilie Oană, care a 

activat aproape doi ani în Grecia, 
s-a înapoiat de puțin timp In 
țară.

După cum slntem Informați, Iile 
Oană activează din nou la ve
chiul său club. Petrolul Ploiești. 
Pînă la terminarea actualei ediții 
a campionatului diviziei A, înca
drarea apreciatului tehnician este 
cea de consilier al secției de 
fotbal.

Ce reprezintă Centrul, 
iunie 1971 ?

Șase grupe de copii și 
niori — de la cei născuți în 
1953 pînă la cei in 1958 — 
însumînd 120 de legitimați, 
aflați în grija unor antrenori 
cu posibilități recunoscute: 
Petre Comăniță (grupa 53 și 
57), Gheorghe Smărăndescu 
(grupa 55 și 56) și Adam 
Munteanu (grupa 5.4 și 58), 
cărora li se va alătura chiar 
în această lună — în ideea 
reorganizării centrului pe 
grupe apropiate de vîrstă — 
fostul jucător al Farului, 
Gheorghe Datcu.

Pentru a marca revirimen
tul Centrului in vremea din 
urmă, trebuie să menționăm 
că anul competițional abia 
încheiat a fost fructuos pen
tru echipele de juniori și co
pii Farul Constanța:

ju-

• juniorii republicani (gr, 
53) au dobîndit primul loc în 
seria a V-a a campionatului 
național;

• grupa de juniori II (gr.
54) a cucerit titlul de cam
pioană județeană ;

Observînd starea de oboseală 
manifestată, de clțiva ani, de 
către fotbaliștii echipelor diviziei 
naționale în flnalurile campiona
telor (fenomen riejustiflcat de 
lungimea sau duritatea campio
natului nostru, mult mal puțin 
aspru decit altele), federația in
criminează în urma investigațiilor 
sale lipsa unei perioade anuale 
de vacanță suficientă ca durată 
șl dispune ca jucătorii să bene
ficieze de un minim obligatoriu 
de zile pentru odihnă. Iată, deci, 
ca nu numai calitatea șl Intensi
tatea antrenamentelor sînt vino
vate de jocul slab al fotbaliștilor 
noștri, d șl insuficienta odihnă, 
lipsa unul echilibru Între proce
sele biologice de efort șl de re
facere. Nu se antrenează bine șl 
nu se odihnesc bine. Antrenorii 
și jucătorii greșesc șl Intr-o di
recție Șl In cealaltă. Nu ou mulțl 
ani In urmă, necesitatea odlhned 
era șl mal mult Ignorată. Capete 
pustii susțineau cu cerbicie că 
fotbaliștii ar trebui să se antre
neze de 365 ori pe an, cite 8 ore 
zilnic. Am Ieșit, desigur, de sub 
zodia acestor aberații, dar este 
ișecesar, totuși, să învățăm că 
pregătirea sportivă șl competiția 
fără am orii-z oarele repaosulul sînt 
oarecum zadarnice șl dăunătoare.

Este regretabil, dacă vreți, că 
federația trebuie să fie aceea care 
să dicteze in continuare cum tre
buie să se antreneze șl să se 
odihnească fotbaliștii. Că aceste 
elementare probleme profesionale 
nu sînt perfect elucidate pentru 
antrenorii șl jucătorii noștri. Dar, 
cu toată-«oeastă tristețe Iscată de 
constatarea că judecata tehnlde-

juniorii Farului au fost con- 
vocați în tabăra națională de 
la Snegov; Ilfan Mustafa — 
3 ani în centru de copii și 
juniori — a jucat 8 meciuri 
in prima echipă divizionară, 
pe postul de fundaș dreapta ; 
marea majoritate a jucători
lor formației de tineret — 
rezerve provin din incihta 
Centrului; în sfîrșit, Ștefan 
Ciurea (portar) și Aurel Ra
dulescu (vîrf) sînt cooptați de 
prof. C. Ardeleanu în lotul 
reprezentativ de juniori.

Evident, aceștia sînt primii 
pași, apăsați, ai unui Centru 
de la care s-a așteptat — 
peste ani — un randament 
superior, dar care n-a găsit 
mediul și 
de muncă 
vreme.

metodele eficiente 
decît în ultima

★
Am vizitat de curind Cen

trul : se lucrează intens, eu 
seriozitate, la fiecare grupă 
numărul de antrenamente re- 
prezentind — în vremea va
canței — numărul... zilelor 
săptămînii, antrenamente va
riate, din care plictiseala sau 
stereotipia au fost alungate.

Petre Comăniță ne-a des
serts îndelung — și ne-a e- 
xemplificat — cele două ex
perimente pe care le practică 
în aria centrului i îhdeplini-

Totul ar părea subscris 
ideii de evoluție în Centrul 
amintit, dacă n-ar exista mult 
discutata (și încă nerezolva
ta...) problemă a terenului de 
joc.

Să explicăm i
• Centrul posedă un teren 

de zgură, construit de CJEFS 
și omologat doar de Comisia 
județeană, dar NEREGULA
MENTAR pentru competițiile 
de rang republican (vezi cam
pionatul juniorilor), ceea ce 
a condus la pierderea — prin 
contestație — a unuia dintre 
jocurile cele mai importante, 
cel cu Școala sportivă nr. 2 
București...

• Nici un teren gazonat 
nu stă la dispoziția copiilor și 
juniorilor, al căror proces de 
instruire este decisiv influen
țat de vicisitudinile zgurii ; 
iarna, antrenamentele se des
fășoară — după afirmațiile 
lui Adam Munteanu — pe o 
platformă betonată)!?), acce
sul pe terenurile de iarbă ale 
stadionului ,,1 Mai" (între ca
re unul este destinat — în 
exclusivitate — rugbyștilot) 
fiind interzis cu litere de 
foc... Este suficient, ' credem, 
să amintim că în întregul an 
competițional 1970—1971, ju
niorii Farului au intrat O 
SINGURĂ DATĂ pe stadio
nul „1 Mai".

Cum proprietarii stadionu
lui se dovedesc fermi pe po
ziția lor... greșită, problema 
ar fi practic de nesoluționat, 
dacă n-ar exista posibilitatea 
unei rezolvări venite din par
tea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, 
care procedează acum la lu
crările de finisare ale unui 
teren gazonat cu dimensiuni 
regulamentare, aflat chiar in 
complexul de la „1 Mai"...

Abia atunci, cînd Centrul 
va avea la indemină un te
ren gazonat pe care să-și in
struiască elevii, pretențiile 
noastre vor crește substanțial, 
solicitind rezultate pe măsu
ra condițiilor oferite.

Intr-o miercuri de 
pionat, la Iași. Stau la 
fea cu Mircea Petescu. Vor
bim de 
Petescu 
profund, 
ratură, 
viață. în 
temă centrală... U.T.A. Ea in
teresează oricînd, pe oricine. 
Mai ales acum, cînd va pre
da cununa campioanei.

— Dacă nu pierdeam un 
punct cu Rapidul, acasă, în 
etapa a V-a a returului, cîș- 
tigam titlul și anul acesta.

— De altfel, atunci, la 11 
aprilie, știați prea bine ce 
perspective vă deschide vic
toria sau înfrîngerea.

— Știam prea bine și am 
luptat cu toții pentru victo
rie. Nimeni nu ne poate acu
za că n-am 
Atunci, însă, 
senzațional, 
Iar 
ne-a 
tape 
tase, 
greșul, 
dată. Trebuia să 
noi tribut șansei.

— Dacă privim clasamen
tul atent, vedem că nu punc
tul acela pierdut cu Rapidul 
v-a împiedicat să ieșiți din 
nou campioni.

— Strict teoretic, nu punc
tul acela. însă el n-a fost un 
punct ca orice punct din cla
sament. Prețul său a fost 
mult mai mare, de ordin mo
ral. Un punct care avea să 
ne coste alte puncte. Rata
rea „marii lovituri" în fața 
Rapidului a născut printre 
noi un fel de psihoză. Sub 
starea aceasta, am jucat apoi 
primul meci, cu Steaua, la 
București. Am constituit o 
decepție, atunci ! Așa

toate, cu inginerul 
se poate discuta, 
orice : teatru, lite- 
mecanică, muzică, 
final, aleg totuși ca

forțat victoria. 
Răducanu a fost 
apărînd totul, 
fost învins el,cînd a

ocolit șansa. Cu trei e- 
înainte, șansa ne aju- 
la București, cu Pro-

Ne ajutase și altă 
plătim și

au
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scris ziarele. Și așa am fost. 
Atunci, poate unii dintre noi 
și-au zis că nu mai putem 
fi campioni. Ce greșeală ! Se 
jucaseră doar 6 etape.

— Peste o singură etapă 
însă, prin victoria asupra 
brașovenilor, U.T.A. venea la 
numai două puncte de lider 
cu șanse reale în lupta pen
tru titlu, mai ales că Dinamo 
urma să joace la Arad.

Petescu fringe dialogul. 
Tace, și tăcerea sa gravă tră
dează atîtea reproșuri inte
rioare.

— Dar tocmai atunci — 
continui singur discuția — a 
venit „lanterna" șl a sem
nat „minunea" campionatu
lui...

— Nici acum nu știu cum 
am pierdut meciul acela ! 
N-a mai fost vorba de șan
se. Am jucat noi incredibil 
de slab. Și după „minunea" 
aceea de la Timișoara, ne-a

prins Dinamo, acasă. Și ne-a 
înfrînt, deși am avut atîtea 
ocazii la 0—0. Dacă nu pier
deam un punct cu Rapidul, 
nu pierdeam nici la Timi
soara. Și, dacă nu pierdeam 
ia Timișoara, nu pierdeam 
nici cu Dinamo. Nu-i vorba 
doar de un simplu raționa
ment teoretic. Cu aceste 5 
puncte la activ, astăzi ne gîn- 
deam Ia adversarul din 
„Cupa campionilor europeni" 
și. poate, Feijenoord s-ar fi 
gindit și ea Ia noi. Pentru 
că, sînt convins, U.T.A. e mai 
bine pregătită pentru acest 
final de campionat decît Di
namo și Rapid. Dacă mai 
erau două etape, după 27 
iunie, U.T.A. cîștiga pentru 
a treia dată consecutiv cam
pionatul. Am pierdut însă, 
zic eu, punctul de sprijin Ia 
11 aprilie...

Petescu tace mai multe 
clipe. „Știi, continuă el în- 
tr-un tîrziu, Călinescu are o 
vorbă : „Cine luptă poate fi 
învins, dar numai luptînd 
poate fi și învingător'"

într-o miercure de 
pionat, 
cînd am 
Petescu dialogul acesta ami
cal, fără hîrtie și creion, se 
știa doar că U.T.A. nu va 
mai cîștiga campionatul. Nu 
se știa, atunci, că Dinamo va 
remiza cu Rapidul, că Uni
versitatea Craiova nu va 
ceGa nici un punct liderului, 
la București, că Rapidul va 
pierde la Pitești, iar U.T.A. 
va învinge la Constanța, rea- 
lizînd 13 victorii (cîte are și 
liderul) șl apropiindu-se, ast
fel, la 4 puncte d'e fotoliul 1.' 
Atunci nu se știau toate a-, 
cestea.„

• cam- 
săptămînă trecută, 

purtat cu Mircea

Mircea BATRINU ‘

nil or de la cluburi n-a ajuns încă 
în stadiul de Independență, vom 
aplauda, desigur, inițiativa fede
rală, Intervenția forului oficial 
pentru reglementarea chestiunilor 
privind odihna jucătorilor.-

Cu excepția celor două formații 
calificate În finala Cupei Româ
niei, restul echipelor diviziei na
ționale vor disputa ultimul joc 
oficial al sezonului la 27 Iunie, 
lai prima etapă a campionatului 
viitor a fost fixată la 22 august. 
Două luni separă deci, cele două 
date, Interval care ar putea h 
împărțit In jumătăți aproximativ 
egale, dedicate, prima odihnei, 
relaxării, recreării, Iar următoa
rea, antrenamentelor pentru în
trecerea viitoare. Poate pentru 
prima oară în ultima decadă, fot
baliștii noștri au posibilitatea să 
se odihnească aproximativ o lună. 
Poate pentru prima oară în a- 
ceastă perioadă Ideea că este 
necesară o adevărată perioadă de 
refacere triumfală la concurență 
cu Ideea absurdă după care 
sportivii ar trebui să se antreneze 
în tot cursul anului. Să precizăm. 
Nu vrem să spunem că jucătorii 
noștri muncesc mult, el vrem să 
subliniem că muncesc mediocru, 
tntinzlnd pelteaua de la 1 Ianua
rie la 31 decembrie, șl ajungînd 
în situația că nu pot fl supuși 
la eforturile necesare fiindcă nii 
sînt lăsațl o dată pe an în situația 
de a se repauza cum trebuie. 
Este un fapt comun pentru ori
cine cunoaște cit de cit substra
tul fiziologic șl biochimic al pro
cesului de antrenament că numai 
niște organisme cu potențialul 
Intact șl supercompensat, numai 
indivizii feriți pe cit se poate de

pericolul uzurii biologice șl cu 
sistemul nervos refăcut de pe 
urma supralncordăril sau deze
chilibrului proceselor fundamen
tale pot acumula șl transforma 
în expresii de randament efec
tele normale ale pregătirii. Să nu 
uităm că echipele profesioniste, 
acelea care manifestă de regulă 
atîta vigoare după niște campio
nate extenuante pentru cineva din 
afară, șl slnt în stare (după cum 
am văzut) să comită o Imensă 
risipă de energie In finale de 
mare Interes ca Real Madrid — 
Chelsea. Panathlnalkos — Ajax 
(ar mar putea fl citate șl multe 
alte nume faimoase), dedică în 
fiecare an odihnei o lună înche
iată, după care sînt în stare să 
joace un fotbal de mare inten
sitate pe parcursul celorlalte un
sprezece.

în sfîrșit, 
cepe să fie 
salutată eu
Am mal avea de comentat 
singur lucru. Să se renunțe la 
modalitatea de mers în concediu 
cu toată trupa, să plece jucătorii 
singuri care Încotro vor sau în 
grupuri mici, realizate în jurul 
unor nuclee de interes afectiv. 
Să nu mal vadă oamenii și-n 
concediu aceleași fizionomii, să 
nu mal audă aceleași voci, ace
leași Idei sau pseudoldel din tim
pul anului. Să se renunțe la pro
gramul de Înregimentare, să se 
ducă la mare șl la munte (In a- 
ceastă succesiune, împărțind In 
două perioada vacanței) pentru o 
recreare In condiții de solitudine.

DE JUNIORI

Ideea de odihnă In
și în fotbalul nostru 
onorurile cuvenite, 

un

R. B

în scopul efectuării unei se
lecții cît mai eficiente pentru 
loturile reprezentative de ju
niori (I și II) și pentru tabe
rele centralizate, Federația 
română de fotbal a hotărît 
organizarea unor întîlniri în
tre selecționatele de serii din 
campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor. Pentru 
a se evița deplasările lungi și 
obositoare, jocurile se vor des
fășura după criteriul geogra
fic, după următorul program : 
22 iunie, la IAȘI ; seria I — 
seria a II-a ; 23 iunie, la O- 
RADEA : seria a XIII-a — 
seria a XlV-a ; la DEVA : 
seria a Xl-a — seria a XII-a; 
la TR. SEVERIN : seria a 
IX-a — seria a X-a; Ia 
BUCUREȘTI : seria a V-a — 
seria a Vl-a ; seria a VII-a — 
seria a VIII-a ; 24 iunie, la 
BRAȘOV : seria a XV-a — 
seria a XVI-a ; la GALAȚI ; 
seria a III-a — seria a IV-a.

în faza următoare, la 30 iu
nie, la Bacău, București, Ti
mișoara și Sibiu vor avea loc 
partide între selecționatele 
alcătuite în primele 8 jocuri.

:■

Finalul campionatului diviziei A

ACEEAȘI ORĂ (Șl ACEEAȘI ZI) DE DISPUTARE
A TUTUROR MECIURILOR

BIHOR : OFICIALII DE 
BOX IN... BĂNCI

profesorii D. Huțanu, M. Mun
teanu, E. Olariu, M. Brinzei, 
M. Toairaș, D. Lungu, N. Roșu 
și C. Puștianu, precum și spri
jinul acordat de Lucian Boto- 
șeneanu și Gheorghe Oprea 

Radio-clubul județean

ruința și Făclia. Sportivele de 
la Stăruința s-au dovedit supe
rioare, învingînd cu 3—0. La 
sfîrșitul jocului, toate fotbalis
tele au primit drept premiu 
cîte o... ciocolată. Dulce ca 
mierea e „plinea" fotbalului !

asemenea „căutători de 
viclenia proverbială aurme", _____  a

„vulpilor" a fost dezmințită. Fa
bula „Corbul și vulpea” a fost 
bine învățată 1

IALOMIȚA : FESTIVAL 
SPORTIV ȘCOLAR

IAȘI : „VÎNÂTOARE 
DE VULPI"

la 
avut loc 
de radio

în pădurea Ciric, aflată 
marginea lașului, a 
un interesant concurs 
„vlnătoare de vulpi", desfășu
rat în cadrul etapei j 
La întreceri au participat 33 
de băieți și 17 fete de la 
școlile generale nr. 4 și nr. 8, 
Liceul nr. 3 și Casa pionierilor 
din Iași, de la școlile generale 
Goești — Lungani, Voinești, Co- 
ropeeni — Ciortești și Casa 
pionierilor Pașcani. După o 
dispută aprigă între micii spor
tivi pentru a găsi în cel mai 
scurt timp toate trei „vulpile”, 
au fost desemnați cîștigătorii : 
Rodica Căliman (Casa pionieri
lor Iași) și Emil Rotaru (Șc. 
gen. 18). Trebuie să remarcăm, 
de asemenea, aportul deosebit 
adus la pregătirea echipelor de

județene.

în scopul reîmprospătării cu
noștințelor în domeniul spor
tului cu mănuși, la Oradea s-a 
desfășurat un scurt colocviu la 
care au fost prezențl toți ofi
cialii de box din județul Bihor. 
Arbitrul internațional Petru 
Mihelfy a adus la cunoștința 
celor prezențl ultimele noutăți 
din acest sport, după care au 
urmat aprinse discuții.

Cu acest prilej s-a subliniat 
și faptul că în municipiul Ora
dea se simte nevoia înființării 
unei noi secții . *
singura secție existentă la C.S. 
Crișul nu are o activitate co
respunzătoare.

de box. deoarece

MUREȘ: DIN NOU FOT
BAL FEMININ LA REGHIN

Cu o săptămînă în urmă In
formam pe cititorii noștri că 
la Reghin a avut loc o partidă 
de fotbal feminin. Iată că în 
răstimpul care s-a scurs fetele 
din Reghin au...recidivat. Peste 
2 000 de spectatori au asistat la 
o nouă întîlnire fotbalistică, de 
data aceasta între echipele Stă-

Cu ocazia închiderii festive a 
anului școlar, la Slobozia a avut 
loc un mare festival sportiv 
școlar. Numeroșii spectatori 
prezențl au asistat la demon
strații de gimnastică, întreceri 
de atletism și ștafete, la dis
putele din cadrul etapei jude
țene a campionatului școlilor 
generale și al campionatului re
publican al copiilor la atletism, 
la două partide de fotbal. Cu 
acest prilej Selecționata școlară 
a orașului Slobbzia a învins cu 
3—1 pe fotbaliștii din Călărași, 
iar reprezentativa elevelor de 
la Liceul din Slobozia a cedat 
cu 2—1 în fața fotbalistelor 
de la Confecția Călărași.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Ichim, prim secretar 
al Comitetului județean Slobo
zia al U.T.C., a înmînat și dra
pelul de centru fruntaș în pre
gătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei, centrului Slo
bozia.

Să dorim, deci, tuturor ele
vilor o vacanță plină de bucu
rii, așa cum se anunță a fi pe 
toate meleagurile patriei.

VRANCEA: „CUPA SPE
RANȚELOR" LA OINĂ

Pe terenul 23 August din Foc
șani s-a desfășurat etapa pe

Au mai rămas numai două etape în campionatul divi
ziei A. Titlul și-l dispută, mai pasionant ca oricînd, eter
nele rivale, Dinamo și Rapid, iar ocupanta definitivă a 
locului 15 nu se cunoaște (totuși) nici acum, Progresul avînd 
încă șanse teoretice de a-l evita.

fieși întîrziată, măsura OREI UNICE de începere a tu
turor partidelor (inclusiv a... reprizei a doua I) este cerută 
de asigurarea unui final de campionat care să respecte 
spiritul întrecerii.

Adoptîndu-se o asemenea măsură, se preîntîmpină, în- 
tr-un fel, suspiciunile „de amabilitate" (care planează asu
pra cîtorva meciuri de divizia A), operîndu-se ca și la 
partidele de divizia B, unde F. R. Fotbal a hotărît (cu 
toată justețea) nu de mult, din aceleași rațiuni, aceeași 
oră de începere a jocurilor.

Cerem federației de specialitate să fie consecventă cu 
ea însăși.

Fără îndoială că așteptata măsură n-ar face, pe de 
altă parte, decît să sporească interesul — și așa destul 
de mare — suscitat de ultimele 'două etape ale acestui 
pasionant campionat.

„Căutătorii de vulpi" din echipa județului Iași, împreună cu 
prof. E. Olariuantrenorul lort

județ a concursului de oină 
„Cupa Speranțelor”, rezervat 
celor mai tineri iubitori ai a- 
cestui sport. De remarcat fap
tul că în afara unor școli cu 
un bogat palmares au venit 
și reprezentative aflate la pri
ma lor participare la un con
curs : Șc. generală Gologanu și 
Șc. generală Jariștea. In urma 
rezultatelor înregistrate, pentru 
etapa finală, care va avea loc 
la Piatra Neamț, s-a calificat 
echipa Școlii generale nr. 2 Su
rata (antrenor prof. Dumitru

Hărăbor), din componența căre
ia remarcăm pe : Ghiță Negrea, 
Sandu Cristian și Eduard Nes
tor.

Vrîncenii, păstrători al unor 
vechi tradiții, nu se dezmint 
nici în ceea ce privește spor
tul nostru național.

Rubrică redactată de
Emanuel FÂNTÂNEANU 

(după corespondente trimise de 
Mihai Croitoru, Vasile Rodan, 
Iuliu Farcaș. Ion Jinga, Mircca 

Roșea).

9 îr/a/
la Progresul

Centrul de copil șl juniori al 
clubului Progresul București or
ganizează In perioada 22 Iunie — 
22 Iulie, la baza sportivă din str. 
Dr. Stalcovld, o selecție pentru 
copiii născuți în anii 1955—1961. 
Cei Interesați se pot prezenta In 
zilele de marți, miercuri, Joi șl 
vineri ale fiecărei săptămlnl, di
mineața de la ora 8, avînd asu
pra lor pantofi de tenis șl chl- 
loțl de sport.

Cea mai importantă com
petiție ciclistă a anului, „Cu
pa Voința" se va disputa în
tre 17—20 iunie pe șoselele 
din împrejurimile Clujului, în 
organizarea UCECOM și A. S. 
Loto-Pronosport.

„Cupa Voința" va reuni la 
startul ei pe toți fruntașii ci
clismului românesc și alături 
de el o serie de rutieri din 
Polonia, Ungaria și Franța.

Ca și la edițiile precedente, 
A. S. Loto-Pronosport va pre
mia pe sportivii fruntași, iar 
o autocaravană Loto-Prono
sport dotată cu stație de am
plificare va însoți plutonul 
de-a lungul întregului traseu. 
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 24 

DIN 16 IUNIE
GENERAL DE PREMII : 
lei din care

FOND
2 605 022 
report.

EXTRAGEREA I t 
15 21.

FOND DE PREMII : 
din care 1 118 429 lei 
eat. 1.

28 6 7
1 705 872 
report

lei
10

lei 
la

Finala campionatului de 
copii — promoția 1955 — pe 
Capitală, care a opus echi
pele Steaua și Dinamo, a luat 
sfîrșit cu scorul de 1—1 (1—0). 
A trebuit să se recurgă la 
executarea a cinci lovituri de 
la 11 metri, din care steliștii 
au înscris 4 goluri, iar dina- 
moviștii doar unul. Deci, cîș- 
tigătoare cu 5—2 a ieșit 
STEAUA, care devine astfel 
campioană a Bucureștiului la 
această categorie de vîrstă.

In imagine, talentatul por
tar al Stelei, Dan Rotaru, 
respinge spectaculos una din 
loviturile de la 11 metri.

MHne, la Ploiești

UN ATRACTIV

CUPLAJ
Mîine, cu începere de la o- 

rele 16, stadionul Petrolul din 
Ploiești va găzdui un atractiv 
cuplaj fotbalistic, în deschi
derea căruia o selecționată a 
arbitrilor divizionari bucureș- 
teni va întîlni o echipă simi
lară ploieșteană. Meciul-„ve- 
detă“ va opune reprezentati
vei ziariștilor sportivi o for
mație de foști jucători ai Pe
trolului, între care frații Mun- 
teanu, Marinescu, Pahonțu, 
Topșa, Babone, Fronea, Ma- 
roși etc.

kt

42
lei
la

EXTRAGEREA A II-A s 32
13 19 35

FOND DE PREMII t 899 150 
din care 353 569 lei report 
cat. A.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală începlnd de joi 24 
iunie pînă la 31 Iulie 1971, inclu
siv, In țară începlnd de aproxi
mativ luni 28 Iunie pînă ' 
Iulie 1971 Inclusiv. 
CIȘTIGURILE TRAGERII

DIN 11 IUNIE
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 

riantă 100% a 100 000 lei șl 
riantă 10% a 10 000 lei ;

la 31
LOTO

1 va- 
1 va-

3,35 a 26 894 lei ; a 3-a : 35,75 â 
2 520 lei ; a 4-a : 31,6 a 2 851 lei ; 
a 5-a : 173,25 a 520 lei ; a 6-a : 
263,25 a 342 lei.

REPORT CATEGORIA I 8 23 507 
lei.

EXTRAGEREA a II-A : Cat. A 
1 variantă 100% a 82 410 lei șl 1 
variantă 25% a 20 602 lei ; B : 
3,55 a 20 115 lei ; C : 8,35 a 8 552 
lei ; D : 20,10 a 3 553 lei ; E : 
26,70 a 2 674 lei ; F : 39,10 a 1 826 
lei.

AMBELE EXTRAGERI 8 Cat. Z! 
1455,75 variante a 100 lei.

Ciștigul de 100 000 lei a fost 
obținut de CONSTANTIN IOAN 
din Urzlcenl, iar cîștlgul de 82 410 
de IONESCU ELENA din Bucu
rești.

C :



PRIMA MANȘĂ A SEMIFINALELOR CUPEI ROMÂNIEI

Deținătoarea Cupei pleacă de la Cluj 
cu o „remiză" încurajatoare

UNIVERSITATEA CLUJ - STEAUA 2-2 (2-1)
CLUJ, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Un meci sălciu le-a 

dat clujenilor să vadă 
această după-amiază, 
cele două echipe, prin prisma 
numelor și a unor comportări 
meritorii altă dată,, le promi
teau o întîlnire nu numai 
specifică de Cupă, dîrz dispu
tată, dar și de nivelul diviziei 
A în care activează. Dar, 
dezamăgire. Dezamăgire tota
lă tn privința valorii de joc. 
Dezamăgire 
de minute, 
comportarea Stelei. Dezamă
gire și mai mare, după 
pauză, cînd echipa gazdă a 
dispărut din joc, arătînd o 
prăbușire pe cît de mare, 
pe atît de neașteptată. Dacă 
Universitatea ar fi marcat 
în prima repriză patru goluri, 
nu era de mirare, așa cum, 
după pauză, bucureștenii pu
teau face scor.

Steaua a avut poate unele 
circumstanțe atenuante, pen
tru că n-a putut prezenta 
cea mai bună garnitură. Pe 
banca indisponibililor, lîngă 
Sătmăreanu, au luat loc Tă
taru și Pantea, accidentați 
la Ploiești. în tabăra clujea
nă, o absență mai veche și 
regretată — Solomon, și o 
alegere neinspirată, Moldo
van, în locul lui Ștefan.

Totuși meciul promitea, 
în primele 10 minute, după 
două ratări (Ștefănescu min. 
2 și Adam min. 7), ambele 
echipe reușesc să înscrie. 
Mai întîi gazdele. In min. 8, 
Uifăleanu centrează puternic, 
Adam „pune" latul, mareînd

fost 
în 

deși

în primele 45 
provocată de

de la 5 metri. Clujenii n-au 
timp să se bucure prea mult 
căci vor fi egalați în min. 
10: Iordănescu centrează,
Cimpeanu lasă mingea să 
treacă, Mihăilă și Moldovan 
se încurcă ținui pe altul, și 
Marcu înscrie in poarta goală. 
A urmat o perioadă de fotbal 
slab, cu greșeli copilărești ale 
apărătorilor militari, îndeo
sebi. Dar iată că în min. 26 
se construiește o fază de 
excepție : Crețu trimite înalt, 
in careu plonjează Uifăleanu, 
care trimite cu capul în gol, 
jos, la colț. Repriza e a gaz
delor. Steaua termină greu 
pînă la pauză, apărarea se 
chinuie, mijlocașii, retrași, 
nu construiesc nimic și Ior
dănescu fără Tătaru pare un 
străin între apărătorii ad- 
verși.

După pauză, rolul se in
versează. Steaua combină 
mai eficace, acoperă terenul 
mai bine și șutează de la 
distanță. Universitatea... dis
pare, nu mai e capabilă să 
dea replica așteptată. în te
ren intră acest puști, Aelenei, 
care avea să schimbe com
plet, în bine, jocul echipei 
sale. în min. 75, el trimite 
o pasă ideală, Iordănescu 
sare peste balon, Dumitriu 
țișnește și, după 5—6 pași,
șutează pe lingă Ștefan, 
egalînd. Gazdele trimit pri
mul șut la poartă în această 
repriză abia în. min. 76, în 
timp ce Steaua îl pusese la 
încercare pe Ștefan cu 
vituri puternice.

în legătură cu acest 
cîteva cuvinte trebuie

despre arbitraj. Ignorînd to
tal legea avantajului, con
ducătorul jocului a defavo
rizat ambele echipe, produ- 
cînd derută în teren și ne
mulțumire în tribune. Cînd 
Iordănescu sau Uifăleanu se 
pregăteau, de pildă, să șu- 
teze la poartă, ei erau opriți 
pentru faulturile comise mai 
înainte. Și acestea sînt doar 
două exemple din multe al
tele.

A 
șeii 
(Tg. 
greșeli, de N. Barna (Tîrnă- 
veni) și 
șoara).

„U" 
(min. 18 
Pexa, i 
Stîncel, 
Barbu, Adam, 
(min. 75 Ardeleanu).

STEAUA i Haidu — 
grea, 
Cristache, Naom, Vigu, 
fănescu (min. 57 
Dumitriu III, 
Marcu.

arbitrat, deci, cu gre- 
supărătoare, loan Rus 
Mureș), ajutat, tot cu

S. Marian (Sighi-

CLUJ; Moldovan 
I Ștefan) — Crețu, 
Cimpeanu, Mihăilă, 

Anca, Uifăleanu, 
D. Mocanu

Ne-
Ciugarin, Hălmăgeanu, 

Ște- 
Aelenei), 

Iordănescu,

Constantin ALEXE

7 lo-

meci, 
spuse

Trei regate internaționale
la caiac-canoe

La sfîrșitul acestei săptă
mîni, caia oiștii și canoiștii 
noștri vor participa — ală
turi de alți sportivi fruntași 
ai,continentului — la 
cerile unor noi regate 
naționale :

PRAGA

între- 
inter-

Sîmbătă și duminică, pe 
Vîltava, va lua startul în ca
drul unui tradițional concurs 
nautic un lot de caiaciști și 
canoiști, condus de antreno
rul Nicolae Navasart. Printre 
sportivii care se deplasează 
în Cehoslovacia se numără : 
Petre Maxim, Aurel Slmio- 
nov. Eugen Botez, Ion Dra- 
gulschi, Ernest Pavel, Lipat 
Varabiev, Maria Lovin.

sfîrșitul acestei săptămîni pe 
pista nautică de la Bochum 
(R.F. a Germaniei). Cîțiva 
dintre sportivii români care 
au fost invitați La această 
regată : Ivan Patzaichin, Ata- 
nasie Sciotnic, Costel Coș- 
niță, Ion Iacob, Aurel Ver- 
nescu, Vasile Simiocenco, 
.Victoria Dumitru, Maria Ni- 
chiforov (seniori), Chirilă Si- 
mion, Vasile Diba, Maria 
Ivanov (juniori). Antrenori : 
Radu Huțan și Corneliu Bâr- 
sănescu.

SOFIA
<*

BOCHUM

O puternică reprezentativă 
a caiacului și canoei noastre 
urmează să evolueze, tot la

/
Pe lacul Pancearevo, timp 

de două zile, o selecționată 
de caiaciști și canoiști ju
niori ne va reprezenta la în
trecerile unui alt concurs 
nautic internațional. Este 
vorba de „Regata Sofia", ale 
cărei dispute vor avea loc, 
de asemenea, sîmbătă și du
minică.

Caiaciștii maghiari se pregătesc intens în vederea concursuri* 
lor internaționale ale acestui sezon și a campionatelor mon
diale. Iată-i pe pista de apă oferită de Un canal al Dunării, 
la sud de Budapesta Foto i M.T.I.

Și totuși, Fortuna
i-a ajutat pe învinși!

(Urmare din pag. 1) pe

Campionatele europene de box
(Urmare din pag. I)

a obținui punctele necesare 
victoriei. A fost o victorie 
a tacticii, de altfel singura 
modalitate de a învinge un 
adversar de talia lui Jun- 
ghausz.

Alte rezultate înregistrate 
marți i cat. 
Rozek (Pol.) b 
(Anglia), Ged<5 
Udella (Italia); 
Blazynski (Pol.) 
rojeț (U.R.S.S.); 
Dawling (Irl.)

mai are două ocazii de gol 
prin Dumitriu (min. 23 și 25), 
dar nu reușește „marea lovi
tură" și imediat Dinamo e la... 
11 pași de egalare. O centrare 
venită de pe dreapta depășește 
grupul fundașilor centrali, în 
marginea careului Nedelcu o- 
prește mingea cu rcîna și... cel 
mai clar penalty, în min. 25. 
Stoenescu însă trage nu prea 
tare, un șut fără fentă, por
tarul Petre respinge și... face 
să renască ambițiile Metalu
lui, decis în apărare, atent la 
mijlocul terenului și argint 
viu în ofensivă, acolo unde 
Iancu mai aruncă o dată tri
bunele în extaz (min. 37), dar... 
nu și mingea în plasă. Alar
mat de perspective, Dinu își 
cheamă de cîteva ori oamenii 
ia luptă, dar, deși Doru Po
pescu trimite în ultimul mi
nut al reprizei o „rachetă" 
pe lîngă rădăcina barei, lide
rul nu face decît să anunțe o 
luptă de zile piari pentru re
priza secundă. Și Dinamo va 
domina după pauză mai mult 
datorită ambiției lui Dinu, ve
nit nu o dată să încerce el 
egalarea, însă Metalul e călit 
pentru „flăcări" domoale, și 
respinge cu calm mai tot ce 
•vine în careul său, în cîteva 
faze (min. 47, 49, 52, 57, 61) eu 
prețul unor eforturi supreme 
(excelează fundașul Apostol). 
Și cînd se credea că Metalul 
s-a dăruit exclusiv defensivei, 
Mateescu observă că marcajul 
Dm la om al dinamoviștilor a

strîns mai toată suflarea 
partea dreaptă, eere o minge 
pe stînga, o primește, aleargă 
nestingherit, centrează, dar la 
numai 4 metri de poartă, Stan 
Gabriel ratează golul gata fă
cut. Și urmează din nou asal
turi dinamoviste, însă Doru 
Popescu e neinspirat, Dumi- 
trache nervos spre final (cînd 
aruncă cuvinte grele — poves
te veche ! — tușierului G. Ni- 
culescu) și, deși vin și Dinu 
(min. 78 ș! 86) și Deleanu
(min. 77) să forțeze egalarea, 
totul este zadarnic. Metalul 
știe să se apere. Dinamo con
firmă pasa neagră prin care 
trece, nu reușește „remiza" de 
orgoliu și scapă numai cu 0—1, 
scor fericit dacă ne gîndim că 
în ultimele 3 minute (dintre 
care două prelungiri) Metalul 
a avut de trei ori marea șansă 
să ridice scorul prin Dumitriu, 
Iancu și Savu Mircea. Nu știm 
ce va face, mai departe, Me
talul in „acțiunea Cupă". Știm 
doar că, ieri, Fortuna i-a sal
vat pe dinamoviști de la un 
scor, poate iremontabil.

Arbitrul C. Ghemigean, aju
tat la linie de C. Niculescu și 
V. Tonea (toți din București), 
a condus bine formațiile >

METALUL : Petre — Nedel
cu, Moraru, Apostol, Cojocarii, 
Savu Mircea, Mateescu, Iancu, 
Georgescu, Dumitriu, Stan Ga
briel (min. 83 Troi).

DINAMO : Cavai — Che- 
ran, Stoenescu, Sandu Gabriel, 
Deleanu, Dinu, Moldovan 
(inin. 65 Both), Sălceanu, Doru 
Popescu, Dumitrache, Haidu.

semimuscă: 
p Abrahams 

(Ung.) b p 
cat. 
b p 
cat.

P
(U.R.S.S.) 
(Anglia) ; 

Lassan- 
2 (rănire) 
(U.R.S.S.), 
p. Kiria-

muscă:
Zapo- 

cocoș : 
Oterob 

(Spania), Melnikov 
b. ab. 2 Turpin 
cat. semimijlocie: 
dro -(Italia) b. ab. 
Abdurahmanov 
Wolke (R.D.G.) b. 
kov (Bulg.); cat. grea : Den- 
derys (Pol.) b. p. Juhâsz 
(Ung.), Hussing (R.F.G.) b. p. 
Limant (R.D.G.).

Cu un upercut la ficat
In ultimele gale 

rilor de finale au 
gul ultimii boxeri români care 
aspirau, cu multă îndreptățire, 
să se califice pentru semifi
nale. La categoria pană Ga
briel Pometcu continuă cursa 
pentru medalii. In prima re
priză a meciului său cu ita
lianul Carrara, el debutează 
cu un croșeu de dreapta pe 
care adversarul său îl recep
ționează în .plină bărbie. Car
rara cade, este numărat, reia 
lupta și se lansează într-un 
atao disperat pentru a recu
pera handicapul. Pometcu în
să, mai tehnic, ripostează 
atent, temperîndu-și adversa
rul. El observă că italianul 
face greșeli mari și urmărește 
lovitura decisivă. După cîteva 
croșee de dreapta la cap, Po
metcu plasează un năpraznio 
upercut la ficat și Carrara 
este învins prin k.o. în repri
za a doua. în semifinale, Po
ol etcu va încrucișa mănușile 
cu polonezul Tomczyk care a 
reușit să-1 învingă la puncte 
(3—2) pe campionul olimpic, 

sovieticul Sokolov.

ale sfertu- 
urcat rin-

I
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L-ați recunoscut pe cîntăreț ? Este campionul mondial de 
box la toate categoriile Joe Frazier, în timpul unui concert 
dat în cadrul turneului său european. Deși amatorii de muzică 
ușoară din respectivele țări au manifestat o bizară rezervă 
față de boxerul cintăreț, asistența cifrîndu-se rareori la cîteva 
sute de persoane, el a declarat în cursul unui interviu tele
vizat că viitorul său „se numește muzica". Să mai spună ci
neva ci sportivii nu au un optimism robust!

temerară;
DAR Șl COCHETĂ.,,

Nicolette MUnes-Waker, o tt- 
nără englezoaică de 28 ani, ab
solventă a facultății de psiholo
gie, a părăsit sîmbătă localitatea 
Deale din Tara Galilor pentru a 
realiza prima traversare solitară 
a Oceanului Atlantic întreprinsă 
pînă acum de o femele. Ea spe
ră să atingă, la bordul ambar
cațiunii „Azlz”, coastele Statelor 
Unite, la Rhode Island, punctul 
terminus al călătoriei, ' “ '

•zile.
Nicolette șl-a luat cu 

lîngă provizii de apă 
șl mtncara pentru 70 . . ,
cele mal frumoase rochii, trusa 
de machiaj șl parfumul favorit, 
întrucît după cum a explicat 
ea înaintea plecării, trebuie să-șl 
sărbătorească cit mal frumos so
sirea Ia New York.

to <0 de
slne, pe 
potabilă 
de zile,

FIUL CA Șl tatăl;
în campionatul R.F. a Germa

niei de haltere, Jurgen Negwer. 
în vîrstă de 16 ani, a cucerit 
recent titlul național Ia juniori 
în cadrul categoriei cocoș cu 
257,5 kg. Faptul nu ar fi reținut 
prea mult atenția dacă numai 
cu cinci săptămîni mal înainte, 
tatăl său, Gtlnther Negwer, 
vîrstă de 40 de ani, nu ar 
cîștigat, la aceeași categorie, 
tlul de campion la seniori 
285 kg.

REVANȘA BICICLETEI
Producătorii americani șl stră

ini de biciclete au fost luațl prin 
surprindere de o „fenomenală 
creștere a cererii de biciclete to 
S.U.A.”, scrie săptămînalul 
„Time". Marii producători ame
ricani șl-"-l contractat deja în-

Docizia din repriza a treia
Semiușorul Antoniu Vasile 

confirmă speranțele puse în 
el. In partida cu vest-germa- 
nul Hess, reprezentantul nos
tru. n-a reușit să se desprin
dă de adversar în primele 
două reprize. După o primă 
repriză de studiu prelungit, în 
cea secundă, cîteva schimburi 
de lovituri provocate de Hess

DUMITRESCU TN FORMA 
LA MOMENTUL POTRI

VIT I

Antrenorul emerit 
Ion POPA : „Dumitres
cu a început să boxeze 
mai bine. Se apropie 
de adevărata lui valoa
re și este bine că face 
acest salt în momentul 
cel mai important. 
Zilberman a făcut tot 
ce a putut. Dacă risca 
de la început, 
putea să ia o 
neavantajoasă 
el".

meciul 
turnură 
pentru

îl hotărâse pe român să con
traatace și să puncteze de cî
teva ori foarte precis, lovituri 
care își vor spune cuvîntul în 
ultima parte a meciului. Ulti- 

• mele treț minute se desfășoa
ră în nota de dominare a bo
xerului nostru. Hess nu mal 
are replicile din primele re
prize și recepționează lovitu
rile românului fără să mai 
poată răspunde cu eficacitate. 
A fost rundul în care s-a de
cis victoria lui Vasile care i-a 
fost atribuită cu 5—0. Următo
rul adversar al lui Vasile va 
fi campionul european al „pe
nelor", maghiarul Orban, care 
l-a învins la puncte pe irlan
dezul Nash.

10000 de spectatori au confirmat
La categoria mijlocie mică, 

tînărul nostru reprezentant 
Ion Gyorffi și-a înscris numele 
în rîndul medaliaților actua
lei ediții a campionatelor eu
ropene, la prima sa partici-

pare. El a avut un meci difi
cil în compania vest-germanu- 
lui Kottysch, un boxer dur și 
tenace. încă din primele mi
nute Gyorffi plasează direc
tele sale de dreapta care-și a- 
ting cu regularitate ținta. Ri
postele reușite ale adversaru
lui sînt foarte rare, românul 
deplasîndu-se excelent în ring. 
In rundul II Kottysch schim
bă tactioa de luptă, încercînd 
să-l provoace pe Gyorffi la o 
dispută de aproape. Românul 
acceptă provocarea, dar după 
o experiență tristă, revine la 
lupta de la distanță și îl expe
diază pe Kottysch la podea în 
ultimul rund. învingător cu 
4—1 a fost dedarat Gy3rffi. 
Arbitrul grea Lantzidis a fost 
singurul care nu i-a acordat 
decizia, pentru o victorie con
firmată de toți «ei 10 000 de 

In semifinale, 
Gyorffi va întîlnl pe campio
nul european Tregubov 
(U.R.S.S.), care l-a învins prin 
abandon în repriza secundă 
pe irlandezul Doherty.

Alte rezultate : cat. pană : 
Botos (Ungaria) b.p. Ergan 
(Turcia), Mc. Carty (Irlanda) 
b.p. Rusinov (Bulgaria) ; cat. 
semiușoară — Hromov 
(U.R.S.S.) b. ab. I. Lorbek 
(Austria), Szczepanski (Polo
nia) b.p. Tatar (Turcia).

Cat. ușoară: Sivebaek (Da
nemarca) b.p. Doruk (Turcia); 
cat. semigrea: Jenssen (Da
nemarca) b. ab. II Koletisch 
(Austria), Sachse (R.D.G.) b.p. 
Calvez (Spania).

Calistrat Cuțov b.p. Stoicev 
(Bulgaria), după un meci în 
care boxerul român și-a sur
clasat adversarul timp de 
două reprize. Decizia i-a fost 
acordată cu 4—1.

spectatori!

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

ILIE NĂSTASE și ION TIRIAC 
printre capii de serie la Wimbledon

LONDRA, 16 (Agerpres). — 
Organizatorii turneului de te
nis de la Wimbledon, care va 
începe la 21 iunie, au comu
nicat lista capilor de serie în 
cele patru probe. Principalul 
favorit la Simplu bărbați este 
campionul australian Rod La
ver, în timp ce românul llie 
Năstase este al 7-lea cap de 
serie. Năstase figurează în 
poziția a doua la dublu mixt, 
unde urmează să facă din nou 
pereche cu tenismana ameri
cană Rosemary Casals, cu 
care anul trecut a cîștigat a- 
ceastă probă. La dublu băr
bați, cuplul Năstase — Țiriac 
este al patrulea cap de se
rie, în timp ce la simplu fe
mei, favorita principală este 
jucătoarea australiană Mar
garet Court

Iată capii de serie : simplu 
masculin; 1. Rod Laver, 2. 
John Newcombe, 3. Ken Ro
sewall, 4. Stan Smith, 5. Ar
thur Ashe, 6. Cliff Richey, 
7. Ilie Năstase, 8. Cliff Drys
dale ; dublu bărbați: 1.
Roche — Newcombe, 2. Ro
sewall — Stolle, 3. Hewitt— 
McMillan, 4. Năstase — Ti
riac ; dublu mixt: 1. M.
Court — M. Riessen, 2. R. Ca

sals —ț I. Năstase, 3. B. J.' 
King — O- Davidson, 4. J, 
Dalton !— F. McMillan.

KODES ÎNVINS 

DE UN JUCĂTOR 

DE 16 ANI!
Din cauza timpului nefavo

rabil. meciurile programate 
în turneul de tenis „Queen’s 
Club“ de La Londra s-au dis
putat pe terenuri acoperite. O 
mare surpriză a furnizat tî- 
nărul jucător englez Tony 
Mottram (16 ani), care l-a în
vins cu 6—2, 6—3 pe ceho
slovacul Jan Kodes, recentul 
cîștigător al turneului de la 
Roland Garros. Alte rezulta
te : Metreveli (URSS) — 
Szoke (Ungaria) 6—4, 9—8 
Gonzales (S.U.A.) — Panatta 
(Italia) 9—8, 6—3 ; Sedgman 
(Australia) — Taylor (Anglia)
6— 2, 6—3 ; Addison (Austra
lia) — Ralston (SUA) 6—4,
7— 5 ; Drysdale (RSA) — Mc 
Manus (SUA) 6—4, 4—6,6—4.

TELEX • TELEX • TELEX

treaga producție pe anul 1971, 
iar desfacerile au atins peste 
200 la sută față de nivelul anu
lui trecut datorită, cum califică 
„Time", „celui mal mare val de 
popularitate ai bicicletei din În
treaga sa istorie de 154 de ani". 
Săptămînalul apreciază că ame
ricanii Încep să prefere bicicle
ta automobilului, lntrucît aceasta 
constituie o soluție la problema 
poluării atmosferei, cel mal ra
pid mijloc de deplasare în ora
șele sugrumate de traficul auto
mobilistic și, totodată, „un mij
loc de a face mișcare în aer li
ber”.

FOSBURY SE PREGĂ
TEȘTE PENTRU J.O.

Campionul olimpic la săritu
ra în înălțime Dick Fosbury an” 
trenează, în prezent, un grup de 
13 copil la această probă. In pa
ralel, Dick pregătește examenele 
de absolvire a Institutului de 
tehnologie din Chicago și parti
cipă la principalele concursuri 
atletice. După o pauză mal în
delungată, el a reușit o săritură 
2,13 m, într-un concurs organi
zat la Corvallis (Oregon). După 
examenele din decembrie, a de
clarat Fosbury, mă voi pregăti 
intens.

STILES A PĂRĂSIT 
„LUMINILE RAMPEI'

Presa britanică comentează de
clinul celebrului fotbalist Nobby 
Stiles despre care s-a vorbit atît 
de mult In perioada camplaM.- 
tulul mondial din 1966. După ce 
a Jucat 14 ani la Manchester Uni
ted, Stiles a fost cedat, acum, 
pentru o sumă derizorie, clubu- 

Mlddlesborough, care 
secundă, 

despre a- 
mal stră-

Iul F.C. 
activează în divizia 
„Sunday Times" scrie 
ceasta ; „una din cele

lucitoare vedete ale fotbalului 
britanic a părăsit luminile ram
pei".

MOSCOVA, 16 (Agerpres). 
Turneul feminin de șah de 
la Moscova a luat sfîrșit cu 
victoria maestrei sovietice 
Alia Kușnir, care a totalizat 
10 puncte din 13 posibile. Șa- 
hista româncă Margareta 
Teodorescu a ocupat locul 5 
cu 71/i puncte.

In cadrul campionatului mondial 
de motocros (dasa 500 cmc,) s-a 
disputat la Stribro (Cehoslovacia) 
un concurs care a revenit belgia
nului Roger de Coster (pe „Su
zuki”). L-au urmat în clasament: 
2. A. Well (R.F.G.) pe „Maico” ; 
8. B. Aberg (Suedia) pe „Mai
co”. în clasamentul general 
conduce A. Well — 54 p, urmat 
de Coster — 53 p; P. Frie-
derichs (R.D. Germană) — 42 p.

Concursul internațional de tenis 
de masă de la clubul „Vander
bilt” din New York a fost câști
gat de suedezul Kjell Johansson 
care a dispus in finală de cam
pionul mondial Stellan Bengtsson 
cu 2—0. Pe echipe, primul loc a 
fost ocupat la egalitate de puncte

BASCHET ELECTRONIC
Federația vest-germană de bas

chet va organiza ediția 1971 a 
campionatelor europene, între 10 
șl 19 septembrie la Essen, apoi 
la Augsburg turneul preollmplc, 
urmate de întîlnlrile din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Față de acest 
program încărcat, organizatorii 
șl-au asigurat serviciile unul or
dinator electronic, menit a ușura 
munca de informație a ziariștilor, 
antrenorilor și tehnicienilor. In 
timp record, mașina furnizează 
fișe cuprinzînd maximum de 
date privitoare la orice întîlnlre.

Operatorii, în număr de aproa
pe patruzeci, sînt aleși dintre 
arbitrii Internaționali.

IDEILE VIN ALERGÎND
Lupta împotriva sedentarismu

lui se manifestă sub cele mal 
diferite forme în toate sectoarele 
de activitate din U.R.S.S. In fai
mosul centru al fizicienilor ato- 
miștl de la Dubna, tînărul doc
tor Leonid Iakutin se ocupă de 
mal multe luni de zile cu pro
blemele repausului activ al cer
cetătorilor șl al personalului teh
nic din această citadelă a știin
ței moderne. Principala formă 
de mișcare în aer liber adop
tată de acest medic pentru per
sonalul institutului de cercetări 
o constituie alergarea. Afișe, pa
nouri atrag pretutindeni aten
ția că „Alergarea este sănătatea”, 
sau că „fiecare kilometru în plus 
este un succes personal”.

La rîndul lor, cercetătorii care 
participă Ta aceste alergări (cro
suri prin împrejurimile sau par
curile orașului) au recunoscut că 
le vin mal ușor idei noi atunci 
cînd aleargă decît atunci * * 
stau în „intimitatea liniștită 
camerei".

cînd
0

Bravo, formidabil stroc!...
(,,NEPSPORT“-Budapesta)

CONGRES EXTRAORDINAR U.E.F.A
MONTE CARLO, 16 (Ager- 

pres). — La Monte Carlo se 
desfășoară lucrările Congre
sului extraordinar al Uniunii 
europene de fotbal la care 
participă delegații din 33 de 
asociații și federații de pe 
continent.

Principala problemă ce va 
fi pusă în discuția delegaților 
este locul forului european în 
organizația mondială, relați
ile sale cu Federația Interna-

țională de fotbal. Secretarul 
general al U.E.F.A., elveția
nul Baumgartner, a declarat că 
acest for, reprezentînd 12 mi
lioane de jucători, va cere o 
reprezentare mai echitabilă 
în diferitele comisii, precum 
și în repartizarea echipelor la 
campionatul mondial și la 
Jocurile Olimpice.

La lucrări asistă și pre
ședintele F.I.F.A., Stanley 
Rous.

de selecționatele Suediei șl Japo
niei, urmate de Ungaria, Iugosla
via șl S.U.A.

Turneul de spadă de la Londra 
s-a încheiat cu următorul clasa
ment : 1. Karl MUller (Austria) 
5 v; 2. Ted Bourne (Anglia) 3 
“ Rudolf_ Trost (Austria) 2
4. Jeep
5. Nick 
Ronald

3.
Norman (Norvegia) 
Halsted (Anglia) 2 
da Silva (Brazilia)

vi v; 
v;
6. 
Va

La Wichita (Kansas) s-a desfă
șurat un concurs de atletism 
in cadrul căruia Randy Matson 
(S.U.A.) a aruncat greutatea la 
20,77 m. Pe locurile următoare: 
K. Salb — 20,26; Al. Feuerbach — 
20,06 m. G. Daniel a ocupat pri- 
mul loc la 220 y cu 20,7.

La Toronto* in preliminariile tur
neului olimplo de fotbal, repre
zentativa Canadei a terminat la 
egalitate cu formația Insulelor 
Bermude : 1—1. în clasamentul
grupei conduce echipa Mexicului 
cu 4 p (două meciuri), urmată 
de Canada cu 3 p (din trei jocuri).

A luat sfîrșit campionatul mas
culin de volei al Bulgariei. Titlul 
de campioană a revenit echipei 
ȚSKA Septemvrisko Zname din 
Sofia. Pe locul doi s-a cldsat 
echipa Levski Spartak Sofia, iar 
pe locul trei, Slavia Sofia.

In cadrul turneului feminin de 
volei do la Zakopane s-au întilnit 
selecționatele Poîbnlel șl Ungariei. 
Voleibalistele maghiare au obți
nut victoria cu scorul de 3—0 
(15—5, 15—7, 15—4).

o ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri o
GH. SICORSCHI Șl L. GIUȘCĂ — PRIMII 

ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA STEAUA' LA TIR
Pe poligonul Domnești se dis

pută tradiționala competiție cu 
caracter republican, „Cupa Stea
ua" la tir. La întreceri sînt pre- 
zențl numeroși trăgători din în
treaga țară. In prima probă, ar
mă liberă calibru redus 60 f. 
culcat seniori, a terminat victo
rios dlnamovlstul Gh. Slcorschl, 
cu un rezultat destul de bun, 
593 p. Cel de al doilea cîștigător 
al primei zile a fost pistolarul 
L. Glușcă, de la I.E.F.S., care a 
punctat 548 la proba de precizie.

Iată primii trei clasați : armă 
liberă calibru redus 60 f. culcat :
1. Gh. Slcorschl (Dinamo) 593 p,
2. P. Șandor (Steaua) 591 p, 3. 
N. Rotaru (Metalul) 590 p. Pistol 
precizie 60 f. seniori : 1. L. Gluș
că (LE.F.S.) 548 p, 2. M. Dumi
triu (Steaua) 540 p, 3. G. Toth 
(U.T.A.) 538 p. La Juniori a riști- 
gat I. Corneliu (Steaua) cu 
517 p. La skeet (talere aruncate

din turn) după 100 buc. conduce 
N. Vlădolu (Steaua) cu 95 t. 
Întrecerile continuă. (T. R.),

ATLEȚ1I BUCUREȘTENI 
ÎN ÎNTRECERE

Pe lingă faptul că s-a dispu
tat pe caniculă faza pe munici
piul București a campionatului 
republican de atletism, găzduită 
de stadionul Republicii, a avut șl 
condiții organizatorice dificile :

secretarele au scris țlnînd foile 
pe genunchi, stația de amplifi
care nu a funcționat, oamenii de 
teren au absentat. Totuși, au 
fost înregistrate cîteva rezultate 
bune, dintre care amintim : se
niori : 100 m plat C. Stan (CAU) 
10,3 ; înălțime C. Schafeș șl M. 
Purice (CAU) 2,02 m ; senioare : 
100 m plat V. Anghel (Met.) 
12,1 ; lungime M. Samuels (Cuba) 
6,18 m ; disc A. Menls (Din.) 
56,26 ; juniori I : triplu salt C. 
Bădol (SSA) 14,61 m ; înălțime 
Z. Szlgyarto (Steaua) 1,94 ; Ju
nioare 1 : 1 500 m C. Holub (Met.) 
4:38,8 ; lungime D. Cătlneanu 
(Met.) 6,06 m. (C. M. MUREȘA- 
NU-coresp.).

LICEUL NR. 2 BRAȘOV (FEMININ) Șl ȘCOALA 
SPORTIVĂ NR. 2 BUCUREȘTI, CAMPIOANE 

NAȚIONALE DE HANDBAL LA JUNIORI Șl ȘCOLARI

MECIURI ÎN GAMPIO 
NATUL DIVIZIEI A ’ 

LA POPICE (m)

CRAIOVA, 16 (prin telefon de 
la Vasile Popovici). în ultima zi 
a campionatelor școlare de Ju
niori lg handbal, s-a Înregistrat 
o mare surpriză : echipa feminină 
a Liceului nr. 2 din Iași a între
cut formația campioană a anu
lui 1970. Școala sportivă nr. z.

deschizînd drum spre cîștigarea 
titlului echipei Liceului nr. 2 din 
Brașov (antrenor : Dumitru Po
pes cu-Collbași)

La masculin, primul loc a fost 
ocupat de echipa Școlii sportiva 
nr. 2 din București (antrenor: 
prof. Gheorghe Alexandrescu).

FLACĂRA CEttPINA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 6092—4999 p. <L

La Cîmpina echipa Flacăra a 
întilnit pe Voința Tg. Mureș. 
După ce au fost aruncate șl ulti
mele bile, arb“-il au consemnat 
victoria eehlpr locale : 5 092 — 
4 999 p. d. Printre evldențiațl : 
Nicolae Gruia (868 p d) de la 
gazde fl L. Martina (877 p d)

C. VÎRJOGHIE-coresp.
RAFINĂRIA TELEAJEN — GLO
RIA BUCUREȘTI 5497—5211 p. d.

Aseară, la Helsinki •

CEHOSLOVACIA - FINLANDA 4-0 (2-0) ÎN C.E. DE FOTBAL
La Helsinki s-a desfășurat miercuri seară meciul de fotbal dintre 

selecționatele Finlandei șl Cehoslovaciei din cadrul grupei I a preli
minariilor campionatului european de fotbal. Cehoslovacia a cîștigat 
cu 4—0 (2—0), prin punctele înscrise de Capkovic, Pollak și Kordo 
(2). In această grupă conduce echipa Cehoslovaciei cu 7 puncte (din 
patru Jocuri), urmată de cea a României cu 3 puncte (din 3 Jocuri). 
Alte amănunte — In ziarul nostru de mîlne.


