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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID

CONDUSA DE TOVĂRĂȘII AICOIAE CEAUȘESCU,

Așadar, anticipațiile au 
fost confirmate ! Nici 
ambițioșii metalur

gist! din divizia secundă, 
învingători cu 1—0 în parti
da tur, nici universitarii 
Clujului, cîndva (mai exact 
in 1965, după finala cu Di
namo Pitești) ciștigători ai 
trofeului, n-au putut stri
ca... finala de anul trecut, 
dintre Dinamo și Steaua. 
Returul semifinalelor n-a 
putut produce, deci, nici o 
surpriză, scorurile ambelor 
partide revanșă fiind cate
gorice, fără dubii, anulînd 
fără drept de apel rezulta
tele și iluziile primei man
șe. Și Steaua și Dinamo 
și-au luat ieri rolul în se
rios și au învins fiecare la 
patru goluri diferență, per
formanța deținătorilor („Cu
pei” avînd parcă pondere 
mai mare, dacă ne gindim 
că adversarul său, cu care 
remizase 
mină, pe 
tuși parte 
cietate” a 
tru.

Dincolo de rezultate și de 
jocul decepționant al învin
șilor, trebuie să remar
căm evoluția e’kcelentă a 

finalistelor, care au prac
ticat un fotbal alert, teh
nic. spectaculos. Vrem să 
credem că jocurile de ieri 
n-au fost o intîmplare, că 
ele au dovedit forma bună 
a celor două echipe bucu
reștene și că revanșa 
lei de anul trecut va 
revanșă de spectacol, 
cum se cuvine la un
de stagiune fotbalistică. A- 
nul trecut, în finala „Cu
pei României”, Steaua a 
învins cu 2—1. Să vedem 
ce se va întîmpla Ia 4 iu
lie. Va mai puncta, încă 
odată, specialista Cupei, 
sau va realiza Dinamo ma
rele event ?

acum o săptă- 
Someș, face to- 
din „înalta so- 
fotbalului

S-AU CALIFICAT IN FINALĂ
DINAMO - METALUL BUCUREȘTI 5-1 (1-0), în tur o-l

STEAUA „U“ CLUJ 4-0 (2-0), in tur 2-2

Miercuri dimineață tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția. Elena Ceaușescu, și 
membri ai delegației de par
tid și guvernamentale române, 
însoțiți de tovarășul S. Luvsan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și de tovarășa Teren 
Jarjir, soția tovarășului _D. Mo- 
lomjanț. 
Politic, 
P.P.R.M., 
uniunea 
de iurte 
gai.

Conducătorul delegației ro
mâne primește explicații din 
partea președintelui uniunii și 
a șefului de brigadă, Harlo, cu 
privire la munca și preocu
pările cooperativelor.

După ce se fotografiază în 
fața iurtei împreună cu ospita
lierele gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa. ceilalți 
oaspeți sînt invitați să asiste 
la tradiționalele întreceri spor
tive mongole, reunesc,

membru al Biroului 
secretar al C.C.
au făcut o vizită la 

agricolă din așezarea
Gher. aimacul Han-

al

Finala „Cupei României" dintre Dinamo și Steaua

O ECHIPA IN MARE FORMA

fina- 
fi o 
așa 

final

A. Frolich cu Artist s-a im
pus în cadrul probei de dresaj

Foto t M, FELIXi

Șl O••• FIGURANTA

Mezinul partidei, bucureș- 
teanul Aelenei, înscrie al 
4-lea gol pentru Steaua

Foto; T. MACARSCHI

dă-
pe

Acel 2—2 de la Cluj le 
dea unora speranța că 
stadionul Republicii se poate 
realiza o surpriză. Dar n-a 
fost chip. Steaua își continuă 
drumul plin de succese și 
ieri și-a înscris în palmares 
o nouă victorie. Universita
tea n-a reușit, măcar o cli
pă, să-i pună probleme echi
pei bucureștene. Dimpotrivă, 
putea încasa cel puțin tot a- 
tîtea goluri ca și surata sa 
din orașul de pe Someș, 
C.F.R.-ul, care duminică, a 
pierdut în fața aceluiași ad-

versâr cu 6—0. Formația 
bucureșteană a delectat tri
bunele, i-a îneîntat pe cei 
20.000 de spectatori cu com
binații și faze de mare efect, 
după care a punctat fără 
cruțare, iar porția de goluri 
putea fi dublă.

Să încercăm să redăm fil
mul acestei partide și citito
rii își vor da seama că ieri, 
pe gazonul de pe Republicii, 
n-a jucat decît o singură e- 
chipă, formația bucureșteană. 
Abia începuse partida și oas
peții greșesc în apărare, o-

ferindu-i lui Pan tea posibili
tatea de a înscrie. Atacantul 
militar a intrat, însă, în 
unghi dificil și cu un fel de 
șut-centrare a trimis peste 
poartă. Era minutul 1. O com
binație de mare spectacol 
(Iordănescu — Vigu — Cris- 
tache. șut de la 25 m) reali
zată în min. 10 îl pune din 
nou în alertă pe portarul 
clujean. Dar în min. 11, Mol
dovan va fi simplu specta-

tor : după o combinație la 
centru, Dumitriu III șutează 
senzațional de la 25 m și 
mingea se duce în plasă, a- 
proape de păianjen. Peste 
patru minute, oaspeții pri
mesc din nou gol. Dumitriu 
III centrează, mingea purta
tă de vînt vine destul de ta
re, Moldovan, neatent, o sca
pă din brațe și Pantea șu-

C. ALEXE

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul republican de călărie (etapa I)

A. FROLICH SI GH. TEOHARI
PRIMII ÎNVINGĂTORI

Baza hipică din calea Plev- 
neî cunoaște, începînd de 
ieri dimineață, din nou ani
mația specifică concursurilor. 
Călăreții de- la Steaua, Di
namo, C.S.M. Sibiu, Centrul 
de călărie București Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Iași, A. S. 
Rovine Craiova, A.S.A. Cluj, 
A. S. Recolta Cislău, A. S. 
Recolta Mangalia și A. S. 
Mondial Lugoj au început 
disputele din cadrul etapei 
întîi a campionatului repu
blican de obstacole și dre
saj.

Primii care au intrat în în
trecere au fost cei 20 de dre
sori de la categoria ușoară, 
membri ai cluburilor Steaua, 
Dinamo, C.C.B. și C.S.M. Si
biu. După evoluția primilor 
concurenți, sibianul Adolf 
Frolich cu Jucu preia, cu 
330 p. conducerea plutonului, 
datorită, în special, execuției 
foarte bune a galopului alun
git, a pasului mijlociu, a se- 
mivoltei de 10 m diametru 
și a contragalopului. Cu toa
te eforturile depuse de Eu
gen Ionescu cu Merișor șl 
Dumitru Vclea cu Vinovat, 
A. Frolich nu poate fi de
pășit.

Dar, Vlad Postelnîcu de la 
C.C.B. cu Adonis primește 
din partea arbitrului note 
maxime la: pornire în trap 
mijlociu, schimbarea mîinii 
în trap alungit, semivolta

de 10 m diametru, contraga- 
lop și galop îngrămădit pe

F. EMANUEL

(Continuare în pag. a 4-a)

Turneul internationalLEGILE ASPRE ALE ȘAHULUI...
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Marele nedreptățit al run
dei a 11-a, dacă nu chiar al 
întregului turneu, va rămîne 
Victor Ciocâltea. în reuniu
nea de aseară el a jucat (cu 
negrele) o partidă de mare 
energie împotriva lui Bobo- 
țov, l-a atras în complicații 
grele și și-a impus — pînă la 
urmă — punctul de vedere. 
Adversarul cel mai periculos 
al campionului nostru n-a 
fost, însă, marele maestru 
bulgar ci... ceasul de control, 
într-o poziție net cîștigată 
(două piese în plus) Ciocâl
tea n-a făcut în timp regu
lamentar mutarea 40. Motiv 
pentru care punctul i-a fost 
atribuit lui Boboțov. Așa pre
văd legile șahului..,

într-o po- 
Zugzwang. 
în 16 mu-

Ribli l-a învins pe Ghinda, 
aflat — indiscutabil — într-o 
evidentă eclipsă de formă, 
iar Jansa pe Sydor, după ce 
i-a așezat piesele 
ziție totală de 
Garcia a remizat 
țări cu Bukici.

în partidele neterminate, 
Ghizdavu se apără intr-un 
final inferior de turnuri și 
pioni la Averbach

în întreruptele de ieri di
mineață ; Hennings — Garcia 
1—0, Ghinda — Sydor 0—1, 
Tatai — Ungureanu >/»—Va-

CLASAMENTUL: Hennings 
6Va—2Vî (1), Ghizdavu 6—3 
(1), Boboțov 6—4, Ciocâltea 
51/2—31/2 (1) etc.

Astăzi, runda a 12-a.

după cum spun localnicii, 
„cele trei vitejii bărbătești" — 
lupta corp la corp, tragerea cu 
arcul și concursul călăreților, 
la care participă numai copii, 
precum și la dresarea unui 
cal sălbatic prins cu arcanul.

Întrecerile, desfășurate după 
ritualul străvechi, sînt urmă
rite cu atenție de oaspeți, care 
răsplătesc eu aplauze măiestria 
remarcabilă a participanților. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înminează daruri luptătorilor 
și arcașilor care s-au dovedit 
cei mai buni, precum și învin
gătorului în cursa de călăreți, 
o fetiță de 10 ani. și altor vir
tuoși ai acestei întreceri, din
tre care cel mai mic abia a 
împlinit... 5 ani.

Miercuri la prinz, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România au primit 
pe membrii conducerii Asocia
ției de prietenie mongolo-ro-

mâne in frunte cu .T. Batmung, 
președintele 
supleant al 
prorectorul 
Stat a R.P. _

In Sala Congreselor a pa
latului Marelui Hural Popular 
din Ulan Bator, a avut ioc, 
miercuri după-amiază. mitin
gul prieteniei mongolo-române 
cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
nia.

Luînd cuvîntul la 
tovarășii Jumjaaghiin 
bal și Nicolae Ceaușescu

asociațiel, membru 
C.C. al P.P.R.M., 
Universității de 

Mongole.

Român, 
de Stat
Româ-
miting,
Țeden- 

i aii 
adresat cele mai bune urări 
de noi victorii în construcția 
socialistă, în dezvoltarea și 
înflorirea României socialiste 
și Mongoliei populare, pentru, 
întărirea colaborării șl priete
niei dintre cele două partide, 
țări și popoare.

COPIILOR-LARG ACCES

PE BAZELE SPORTIVE!

La Craiova
multe inițiative, dar
(de ce?) și obstacole

ultimele documente 
partid care se referă 

la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport 
este precizată, printre altele, 
sarcina ca Ministerul Invăță- 
mîntului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport și consiliile populare să 
ia măsuri pentru utilizarea 
intensivă a tuturor bazelor 
sportive. In acest scop s-a 
precizat că trebuie să se a- 
sigure accesul organizat al 
elevilor și tinerilor din școli 
și cartiere pe toate terenurile 
sportive, în săli și baze spor
tive, inclusiv în cele aparți- 
nînd cluburilor și asociații
lor sportive.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective au fost aplicate 
numeroase inițiative de fo
losire a bazelor sportive 
pentru desfășurarea lecțiilor 
de educație fizică sau a di
feritelor activități sportive 
extrașcolare, impulsionîn- 
du-se astfel activitatea spor
tivă de masă și cea de atra
gere largă a copiilor și elevi-

Cicliști din Bulgaria, Ungaria și România
la startul „Premiului

Mîine șl duminică. Bucureștlul 
va găzdui o nouă competiție ci- 
cllstă. Este vorba de ediția pe a- 
cest an a întrecerii internaționale 
„Premiul olimpic", la startul că
reia se prezintă echipele națio
nale ale României, Bulgariei și 
Ungariei. Cele două probe — în
sorise pe programul J.O. șt C.M. 
— se dispută după următorul 
program :

Vineri : începînd de la
15, pe Șoseaua Olteniței
13,6), start în proba de i 
timp pe echipe (juniori — 40 km,

i ora 
(km. 

conlra-

olimpic14

lor în practicarea exercițiilor 
fizice și a ramurilor sporti
ve.

Obținerea unei eficiente 
maxime, în această direcție, 
prin generalizarea inițiative
lor valoroase este, însă, îm
piedicată de unele obstacole 
artificiale. Din această cau
ză, ore întregi multe baze 
sportive stau nefolosite, în 
timp ce copiii se joacă pe 
străzi 1 Ne-am convins vizi- 
tînd recent unele baze spor
tive din orașul Craiova cît 
de multe sînt posibilitățile 
nevalorificate de factorii de 
resort pentru o organizare 
superioară a activității spor
tive a elevilor. Așa, de e- 
xemplu, terenurile bitumini- 
zate de volei, handbal și 
baschet din curtea Liceului 
Buzești, au fost folosite doar 
pentru o lecție de educație 
fizică, la care nu a venit 
profesorul de educație fizică! 
După ultima lecție de curs, 
pe un teren de baschet s-au 
prezentat echipele reprezen
tative de fete ale claselor a 
V-a B și a Vl-a C, care. prin, 
căpitanii de echipe stabilise
ră din proprie inițiativă să 
susțină un joc de baschet. 
Arbitrajul era asigurat de 
un elev cunoscător al regu-

prof. Gh. VLĂDICĂ

seniori — 80 km) ; participă
, chipele Bulgariei, Ungariei, 
mâniei (I, II și juniori.
șl cele de „speranțe olimpice" 
I șl II) — la seniori ; cele 
bune formații autohtone de 
neri — la juniori ;

Duminică : începînd de

e- 
Ro- 

precum
mal 

ti-

zilei

_________ _____ ___  ... r ora
8,30, pe str. Maior Coravu, start 
în proba de circuit (juniori — 10 
ture, 17 km și seniori — 30 ture, 
51 km) ; sînt programate sprin
turi la două ture, dar clasamen
tul final va fi alcătuit pe baza 
clasificării la sosirea din ultimul 
tur (sprint final).

Oaspeții sosesc în cursul 
de astăzi,

Fără Îndoială, cursa de vineri 
este deosebit de importantă pen
tru sportul nostru cu pedale. Vii
torii reprezentanți la Balcania
dă vor evolua pentru prima oară 
public. Știm de la început că el 
nu s-au pregătit special, că for
mația este alcătuită in pripă. 
Tocmai de aceea este Interesant 
de văzut care este valoarea lor 
la începutul (tîrziu, poate prea 
tîrziu) unei activități de pregă
tire și omogenizare ce trebuia să 
debuteze Încă din luna ianuarie.

(Continuare în pag. a 3-a)

Luptători români in Turcia
Pe stadionul Mihat-Pașa din 

Istanbul vor avea loc vineri, sîm- 
bătă și duminică întrecerile tradi
ționalului turneu internațional de 
lupte libere al Turciei. România 
va fi reprezentată de campionii 
republicani Ion Arapu, P. Coinan, 
L. Ambruș V. Iorga și Șt. Stîngu. 
Luptătorii români au plecat ieri 
spre Istanbul.

IN FAȚA BOXERILOR ROMANI
SE AFLA ACUM OLIMPIADA, UNDE

'SUCCESUL DE LA MADRID AR PUTEA

| FI CONFIRMAT Șl COMPLETAT CU AUR!
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7 ■
® Se impun retușuri in antrenamente ® Este necesară 
o individualizare mai accentuată a pregătirii fizice pentru 
rezistență in competiții de lungă durată @ Lotul 
pentru J.O. trebuie lărgit, dar criteriul de selecție să rămină

După aproape două săptă- 
mîni de aprige dispute pugi- 
listice, în care s-au înfruntat 
peste 200 de boxeri, reprezen- 
tînd elita sportului cu mănuși 
din Europa, campionatele con
tinentale de la Madrid s-au 
încheiat, nu fără a furniza 
multe și suculente surprize, nu 
fără a oferi un prilej de in
teresante observații sau de utile 
învățăminte. Deși n-au cuce
rit nici o medalie de aur, to
tuși pugiliștii români au în
cheiat competiția cu un bilanț 
apreciabil, 9 dintre ei ureînd 
pe podiumul medaliaților. A- 
cum, cînd tensiune.a campiona
telor a dispărut, cînd tehni
cienii noștri au dispus de un 
răgaz de cîteva zile, în care 
au avut posibilitatea să re
flecteze cu calm, cu luciditate 
și obiectivitate, asupra compe
tiției recent încheiate, am soco
tit necesar să cunoaștem păre
rea competentă și, deci, auto
rizată a unora dintre factorii 
care s-au ocupat direct de . 
gătirea reprezentanților țării 
noastre la cea de-a 19-a 
ție a C.E. de la Madrid.

In acest scop am invitat la

pre-

edi-

forma sportivă si nu
redacție, pe antrenorul emerit 
ION POPA, coordonatorul în
tregii acțiuni de pregătire, prof. 
CONSTANTIN DUMITRESCU, 
antrenor emerit, prof. ALE
XANDRU VLADAR, antrenor 
federal, și dr. PETRE RADO
VICI, medicul lotului, cu care 
am discutat unele aspecte ale 
comportării boxerilor români la 
Madrid, ca și cîteva intere
sante probleme privind pers
pectivele participării la viitoa
rele J.O. de la Munchen.

Red. : Cum apreciați 
nivelul ultimei ediții a 
C. E. și, în acest con
text, comportarea boxe
rilor români ?

IC ’ POPA : „Spre deosebire 
de aite ediții, la Madrid am 
avut posiDUitatea să urmăresc

Mihai TRANCĂ
Romeo CĂLĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Reflecfii după campionatele europene

Reprezentantul nostru la categoria mijlocie mică, Ion GyOrffy (stingă) 
in meciul său decisiv pentru medalia de bronz cu vest-germanul Kottysch.virsta

cu atenție părerile inter------! jn Specjc|( a. 
comportarea 

de preocupă-
Am ascultat cu atenție 

locatorilor noștri și, 
cetea referitoare la 

boxerilor români. Eliberați 
rile firești, generate de o astfel de com
petiție, invitații noștri au analizat cu lu
ciditate, adesea cu spirit critic și auto
critic, comportarea reprezentanților pugi- 
lismului românesc. La sfîrșitul discuțiilor 
putem desprinde cîteva concluzii, pe care 
le considerăm deosebit de utile pentru 
pregătirea viitoare a boxerilor români.

— Deoarece în aprecierile arbitrilor 
există unele tendințe noi, privind felul 
în care este dysă lupta în ring, pentru 
competițiile viitoare trebuie să se ținăcompetițiile viitoare trebuie să 
seama de aceste interpretări.

— în pregătirile ce urmează a 
<ua în vederea participării 'a 
Olimpice, antrenamenteie trebuie 
pete un mai mare accent individual, atîl 
din punct de vedere tehnico-tactic, cît și 
din punct de vedere fizic. Este necesar ca 
pregătirea fizică să fie rezolvată de o 
asemenea manieră, încît toii reprezentan-

se efec- 
Jocurile 
să ca

Jii noștri să poată da maximum de randa
ment în competiții de lungă durată, cu 
mai multe meciuri.

— Selecția în echipa națională nu tre
buie să aibă bariere de vîrstă, singurul 
criteriu rămînînd forma sportivă manifes
tată înaintea marilcr întreceri.

— Este necesar să fie intensificată pre
gătirea psihologică a boxerilor.

Ultima mare întrecere internațională 
dinaintea turneului olimpic din 1972 s-a 
încheiat, fără îndoială, cu un succes. Ea 
a evidențiat posibilitățile de afirmare, în 
continuare, pe plan internațional ale bo
xerilor români. Jocurile Olimpice de la 
Munchen vor supune, fără îndoială, pe 
reprezentanții noștri unor încercări muit 
mai grele. Tocmai din aceste considerente 
apreciem că pregătirea echipei ce ne va 
reprezenta la Olimpiadă trebuie privită . 
cu multă seriozitate și încă de pe acum 
pentru ca la Munchen ’72 succesul de la 
Madrid să poată fi confirmat și, eveniua’ 
completat și cu... aur.
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RĂSPUNS LA O SCRISOARE

Mai reveniți peste cîteva săptămini,
tovarășe D.N.

5

A REVENIT CU GlNDURI MARI lN DIVIZIA A

Trista odisee a unui bazin clujean transformat in magazie de materiale

Pe adresa subredacțiel din 
Cluj ne-a parvenit deunăzi o 
scrisoare prin care semnatarul 
D.N. .(am fost rugați să păs
trăm rezervă asupra nume
lui), ne întreabă de ce a fost 
abandonat bazinul din incinta, 
liceului S. Brassai, „de care 
eu și colegii mei am beneficiat 
în adolescență și de care co
pilul meu, care învață azi in 
același liceu, nici n-a auzit 
măcar”.

...Și nici nu putea s-audă — 
și. mai ales, să-1 vadă — din 
moment ce amintitul bazin 
are. de circa 18 ani, o cu to
tul altă destinație. £1 ser
vește. de atita amar de vreme, 
ca magazie de materiale 
Grupului școlar-construcții...

Transferul s-a făcut rapid, 
fără nici o problemă de... 
conștiință: într-o penurie de 
spațiu, noua unitate școlară 
(amintitul grup-construc(ii), 
venită să funcționeze in in
cinta liceului Brassai, a de
montat dușurile și a montat 
pe suprafața bazinului o du
șumea peste care a „plantat” 
rafturi pentru materiale. Tris
tă improvizație, care va îm
plini curînd o vîrstă (două 
decenii) total incompatibilă cu 
termenul de „provizoriu”.

Intre timp, Grupul școlar 
construcții s-a mutat intr-o 
casă nouă, lăsînd. însă — ca 
un cui al lui Pepelea — ma
gazia cu materiale în ograda 
vechii gazde, care nu poale 
readuce bazinul la funcția lui 
inițială (operație care, după 
cum am fost informați, n-ar 
costa prea mult, deoarece e- 
xistă instalația-cazan pentru 
apă caldă, rezervor —, iar 
debitul de apă este suficient 
pentru alimentare).

Consultindu-1 pe tovarășul 
Francisc Szollosi, directorul li
ceului S. Brassai, asupra... per
spectivei. dînsul ne-a împărtă
șit regretul de-a nu putea să 
redea, încă, elevilor această 
importantă bază sportivă, 
„deși patrimoniul nostru spor
tiv este foarte restrîns (n.r. o 
sală de gimnastică destul de

veche, o curte bituminizată) și 
extrem de solicitat. Dorim ba
zinul în special pentru copiii 
din primul ciclu, cărora li s-a 
mărit numărul orelor de edu
cație fizică și pe care, iarna, 
mai greu îi scoatem m curte. 
Cind îl vom primi, ii vom 
mări capacitatea pe suprafața 
intregii săli care-1 găzduiește”.

Ce spune, însă, beneficiarul 
de astăzi al spațiului care as
cunde, sub dușumeaua lui. 
mult rîvnitul bazin ? „Nu ți
nem -de loc să râmînem acolo 
dacă am avea unde să ne 
mutăm calabalicUl — ne de
clară tovarășul Ion Stan, di
rector adjunct al Grupului șco
lar construcții. Noul internat 
nu are nici un fel de depen
dințe — proiectul construcției 
nu a răspuns necesităților —, 
iar subsolul cantinei nu per
mite nici un fel de amenajări 
pentru că el conține apă. Ime
diat ce vom avea un spațiu 
adecvat (n.r. posibil în ’72, 
cind este prevăzută construc
ția unui nou internat), vom 
căuta să eliberăm bazinul".

Deci, în ’72 apare posibili
tatea. iar în ’73 (aparent) cer
titudinea. Regretăm tovarășe 
D.N. că pînă atunci copilul 
dv va absolvi liceul fără să 
fi știut măcar de existența u- 
nui bazin de înot în școala 
unde a învățat. După cum 
n-au știut, de altfel, atîtea 
promoții care s-au perindat 
în ultimele două decenii prin 
liceul Brassai, singurul liceu 
clujean cu... bazin !

Sperăm, însă, că printr-c 
superbă înțelegere (nu e oare 
timpul ?) și printr-un sublim 
efort se va descoperi în tot 
Clujul un spațiu mai adecvat 
pentru o magazie, pornindu-se 
astfel — cu doi ani mal de
vreme — la „dezgroparea1* 
bazinului.

Iată de ce vă Invităm to
varășe D.N. să ne mai scrieți 
peste cîteva săptămîni ; poate 
vom fi în posesia unor vești 
plăcute.

Nușa DEMIAN

L-am întîlnit pe profe
sorul Simion Pompiliu — 
antrenorul handbalistelor 
de la Rapid și principalul 
ajutor al antrenorului fe
deral în pregătirea lotu
lui feminin — la una din ul
timele partide ale campio
natului diviziei A. Acolo, 
pe „Tineretului", alături de 
întreaga echipă feroviară, 
privea din tribună jocurile 
și nota într-un blocnotes 
cuvinte și prescurtări in
descifrabile pentru cei din 
jur. L-am interpelat în
tr-o pauză, solicitîndn-i 
cîteva impresii despre anul 
trăit în „B“ de echipa sa și 
despre planurile pentru

mod onorabil. Aș vrea să 
subliniez Un lucru : Sar
cina echipei — și în ge
neral a unei formații re
trogradate — a fost difîci- 
•lă, pentru că absolut toate 
participantele la divizia B se 
năpustesc, pur și simplu, 
asupra unei ex-divizionare, 
o eventuală victorie obți
nută în fata ei cîntărînd, 
moral, foarte mult și fiind 
trecută In palmaresul... de 
prestigiu al respectivei 
echipe 1 Aceasta a fost și 
situația noastră. Așa că aces
te 18 victorii din 18 posi
bile nu au însemnat pentru 
noi o joacă...

— Ce plan de luptă v-ați

Echipa Rapid bucurești, sus (de la stingă la dreapta): Ana 
Stănișel, Vasilica Șerban, Carolina Mănăstîrla, Nela Vasilescu, 
Mgrlana Constantin, antrenorul Simion Pompiliu; jos: Maria 
Buzaș, Ștefania Oancea. Julieta Topirlan, Violeta Dumitru, 

Elena Florea, Ștefania Constantin, Elena Ștefan.
Foto: I. BAKCI

mulțumit. Jucătoarele au 
cîștigat toate meciurile dis
putate, reușind să se în
toarcă în prima divizie în

viitorul sezon In divizia
A.

— Ce părere aveți despre
comportarea echipei dv. în
divizia B ?

— Fără discuție că sînt

VORBE FRUMOASE
...E bunâ și Dinamo, e bun șl Jiul, e bun 

și C.F.R. Timișoara, e bun si Bacăul, e bunâ 
și Steaua, e bun chiar și Progresul, n-am 
auzit atîtea cînturi de slavă la adresa 
retrogradate de foarte mulți ani, Chirilâ 
smuls lacrimi, dacă știam așa nu mai 
sumam de-a lungul campionatului atîtea 
be în pustiu, ajungînd de rîsul celor 
azi mă îmbrățișează ca și cum am fi 
campionatul, l-as fi ascultat mai de mult pe 
tov. Dejoianu din București care mă roagă 
foarte subțire „să nu mai scriu că sînt 
patizantul acestei echipe, să las asta pe 
mo noastră, a foștilor venusiști si uniriști 
facem zid In Iurut et. mai ales atunci cînd 
vedem cum se duc campanii profund 
drepte împotriva ei", e bună și U.T.A., e bun 
și Steagul care a jucat pe 
pînă și meciul inutil de la 
Ploiești a fost admirabil, 
numai miere și sirop curg 
în jurul campionatului 
care-și dă duhul, nu m-oș 
mira să primesc scrisori 
sau să citesc articole ca- 
re-l omagiază pe Angelo, 
lucrurile merg pînă acolo 
îneît, la televizor, înainte 
ca Barbu clujeanul să tra
gă la 
nescu 
„gol" 
ratat, 
seală 
că poeții — pe bună 
toriior să nu uite de 
duce naibii și proza 
e, < “ 
joacă, „pe tăiete' 
f-. vm >miMwupi, au nu cuoeni
în teoria lipsei de conflict. Să ne uităm la 
box, a fost acolo o luptă a contrariilor că 
mort să fii si te trezeai, numai că și aici iar 
încep vorbele frumoase, calde, din inimă, că 
să mai învățăm, să facem pe dracu-n patru 
pentru îmbunătățirea condiției fizice, ca să 
nu ne mai plîngem de arbitri, să fim demni, 
să ne vedem lipsurile, să nu ne lăudăm cu 
9 oameni în semifinale, atunci cînd n-am luat 
t' ’ ’ __ ____(
nu clasamentul pe națiuni, că< 1 ” •» V. —-
țească bagajul de vocabular’

poartă, Efimache lo- 
anunță „gol" I și 

a fost, Barou nu a 
e atîta pace și 
și bunătate în

unei 
mi-a 
con- 
vor- 
care 
luat

sim- 
sea- 
care

ne-

polop cu „Poli",

obo- 
inimi 
dreptate — cer proza- 
lupta contrariilor că se 

—m------  ’■•.j-j— fotbalul. Așa e, așa
să nu ne lăsăm amăgiți că meciurile se 

.—că, „pe tăiete", campionii joacă demn, la 
fel de demn ca retrogradații, să nu cădem 
în teoria lipsei de conflict. Să ne uităm la 
box, a fost acolo o luptă a contrariilor că

că 
de 
ne 
ne

fon, în noapte, primit de subsemnatul), 
„mai bine...*, bine. Sînt de acord, sînt 
acord în numele luptei contrariilor să 
vedem lipsurile, să nu sctncim, să nu 
lăudăm, să nu ne-o luăm în cap, să punem 
accentul pe aur și nu pe bronz, să nu ne
luăm după presa spaniolă care ne ține și 
ea în vorbe prea frumoase. Bine prea fru
moșilor, bine prea înțelepților, bine prea lu
cizilor, bine prea exigenților, sînt de acord 
să fiu și eu exigent, lucid, critic, dar (tot în 
numele aceleiași lupte a contrariilor) ce fa- ' . . .. i • ce fa.

ce
facem cu lacrimile lui Antonio, 
cern cu durerea lui Năstac, 
cu propria mînie cînd văd ceea ce văd 
și cînd aud ceea ce aud ? Astea nu con
tează ? Astea nu-s și ele ale omului ? Astea 
nu-s la fel de sfinte si de respectabile ca 
aurul ? Cu

fac

ce

cer proza-

încep vorbeje^ frumoase, calde, din inimă,

pentru îmbunătățirea condiției fizice, ca să 
nu ne mai plîngem de arbitri, să fim demni, 
să ne vedem lipsurile, să nu ne lăudăm cu

,1. „vuiiiuiuic, uiuiiui tmu n-am luat 
nimic de aur, că la box totul e aurul și omul, 
nu clasamentul pe națiuni, că „mai bine i-ai 
spune, lui Paulică Ochialbi să-si îmbunătă-

... ----- (textual, tele-

vorbe frumoase și cu ce idei 
inteligente por uita o ne
dreptate ? Eu, personal, nu 
mai am vorbe în „bagajul 
meu de vocabular" și nu 
pot decît să mă uit într-o 
parte cînd mi se replică 
înțelept și calm :

—• Trebuiau să-i pună 
jos I Să-i facă k.o...., dacă 
erau mai buni I în boxul 
amator, numai k.O.-ul con
tează...

—- Du-te dumneata să 
pui k.o. boxeri care chiar 
cînd cad în cap arbitrii 
nu-i numără I la mai lăsa- 

ți-mă în pace...

CORESPONDENȚA »

A. Paulescu — București: Nu mă așteptam 
ca tocmai dv., care m-ați făcut praf de atî
tea ori, să salutați faptul că „în ultima vre
me telecronica e mult schimbată în bine..." 
Fair-play-ul dv. mă face să roșesc și să cred 
mai departe în om.

Vasile Ion — Aleea C.F.R. nr. 3 Timișoara : 
Ca „progresist", mă bucur că C.F.R. Timi
șoara nu a fost miloasă cu Progresul. în rest 
— citiți mai sus ce mi-a scris tov. Dejoianu.

Fan-Tomis : Vă voi satisface dorința cînd 
veți învăța să vă adresați politicos și cu bună 
cuviință celor pe care nu-i cunoașteți.

BELPHEGOR

GALAȚI : O revedere 
emoțicnaniă

Amfiteatrul Liceului gVaslle 
Alecsandri“ din Galați a fost, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, gazda 
unei emoționante întîlniri. Ab
solvenții promoției 1961 au rede
venit pentru cîteva ore din nou 
elevi, răspunzând la apelul profe- 
sorilor-diriginți. După ce fiecare 
„elev“ a prezentat bilanțul a 10 
ani de activitate, am remarcat 
cu deosebită plăcere că mulți 
dintre ei se numără, acum, prin
tre promotorii mișcării de educa
ție fizică și sport. Sa amintim 
doar pe profesorul Marin Petres
cu, activist al C.J.E.F.S. Galați, 
Constantin Crcțu, cadru didactic 
la liceul în care a învățat, Ma
riana Crcțu, profesoară la Liceul 
pedagogic Galați. De asemenea să 
notăm că dintre foștii mentori de 
acum un deceniu, au fost pre- 
zenți conf. univ. Glieorghe Ma- 
nolescu, decanul Facultății de 
educație fizică șl sport a institu
tului pedagogic de 3 ani Galați, 
profesorii Mircea Vodă și Ma
riana Bîrsan, cunoscuți pentru 
activitatea lor deosebită în do
meniul sportului școlar.

Profesori șl „elevi“, au promis 
să se întîlnească din nou. peste

cinci ani, cu un șl mai bogat bi
lanț de realizări.

ROȘIORI DE VEDE:
I. Voinescu, C. Ciucâ și 

I. Molnar în mijlocul pionie
rilor

După ce cu un alt prilej con
semnam prezența în mijlocul co
piilor a unor sportivi fruntași, 
iată că de la Roșiori ne parvine 
vestea că alți trei reprezentanți 
de frunte ai sportului românesc 
au participat la o întîlnire cu 
pionierii. Maestrul emerit D» 
Voinescu — remarcabilul portar 
de acum ctțiva ani , maestrul 
emerit Constantin Clucă — cu
noscutul boxer — și maestrul 
sportului Iosif Molnar — multiplu 
campion republican șl balcanic la 
călărie, au vorbit copiilor despre 
ce Înseamnă să fii sportiv de 
performanță, despre modul cum 
trebuie să te pregătești pentru a 
ajunge Să cucerești laurii consa
crării.

A urmat un festival sportiv or
ganizat de Casa Pionierilor șl 
C.O.E.F.S. Spectatorii au asistat la 
demonstrațiile ansamblului de 
gimnastică și ale rachetomodeliș- 
tiior, la jocuri de fotbal șl hand
bal.

Prezența unor reprezentanți de 
frunte ai sportului în mijlocul ti
nerei generații constituie un ex
celent mijloc de propagandă, 
pentru sport, pentru mișcare în 
general, mult mal util decît o... 
conferință pe aceeași temă.

SATU MARE : Slalom nautic 
pe Someș

Pe rîul Someș, sub egida 
C.J.E.F.S. Satu Mare și A.S. O- 
llmpia, s-a desfășurat un con
curs de slalom nautic, dotat cu 
„Cupa Someșul". La startul com
petiției au fost prezențl sportivi 
de la U.T.A.. Voința Arad și, 
bineînțeles, Olimpia. Canoiștii și 
caiaclștli sătmăreni s-au compor
tat foarte bine, cucerind în final 
trofeul. Remarcăm pe I. Asztal- 
nok, Dora Mihalca. P. Mezdsi, D. 
Crișan. I. Kordos și P. Stark.

Slalomul nautic începe deci șl 
la noi să prindă viață. Condiții 
există. Rîurile noastre de munte 
așteaptă c-oncurențil. Mai tre
buie doar să apară organizatorii. 
Și vom aștepta mult ?

SUCEAVA : Campionat dc 
rugby în 10 pentru școlari

Este cunoscut sprijinul acordat 
de Inspectoratul școlar județean 
sportului eu balonul oval. Iată 
însă că acest ajutor s-a materia
lizat într-un campionat de rugby 
în 10. rezervat școlilor generale. 
La întreceri au participat 18 e- 
chlpe, împărțite în 4 grupe. In 
turneul final lupta s-a dat între 
reprezentativele școlilor generale 
din Mitocul Dragomirnei, Putna, 
Șiret, Vama, titlul revenind, 
după dispute dîrze elevilor din 
Mitocul Dragomirnei.

Să notăm că Inspectoratul șco
lar intenționează să dezvolte și 
mal mult baza materială a acestui 
sport, să mărească numărul echi
pelor participante la campionat.

BRAȘOV : Săptămîna 
atletismului

Tinerii sportivi făgărășenl au 
participat de curînd la săptămîna 
atletismului. Pe stadionul din lo
calitate au fost prezente 29 de 
echipe școlare din comunele și 
orașele iudețulul, venite să se 
întreacă în cadrul „Triatlonului 
princhindeilor" șl „Tetratlonul 
prieteniei". La triatlon a învins 
reprezentativa din Bod-sat, iar lâ 
tetratlon, Școala generală din 
Frejmer.

Sîntem convinși că „princhln- 
deil" nu vor pierde ocazia de 
a-și măsura din nou forțele șl 
alte competiții. Vacanța e lungă. 
Timp berechet. Deci, drum liber 
sportului.

Rubrică redactată dc 
Emanuel FÂNTÂNEANU 

cu sprijinul corespondenților 
T. Neguiescu, A. Verba, C. Alexa, 

V. Lazăr

alcătuit pentru viitorul se
zon ?

— Prima acțiune este re
întinerirea echipei, dat fiind 
că în actuala ei compo
nență există diferențe în
tre maniera de joc a ve
chii garnituri și a „noii ple
iade". Apoi, tendința pe 
care caut s-o imprim hand
balistelor de la Rapid este 
de a practica un joc de 
mare viteză, cu dese 
schimbări de locuri, cu o 
circulație derutantă pen
tru apărările adverse. După 
cum vedeți, de cînd s-a 
încheiat divizia B, echipa 
asistă la toate partidele de 
A, disputate în Capitală, 
pentru a cunoaște stilul vii
toarelor adversare.

— Ce loc sperați să ocu
pați în divizia A ?

— Mă așteptam la în
trebarea aceasta. Sincer 
să fiu ea mă frămîntă și pe 
mine de multă vreme. Ana- 
lizînd obiectiv valoarea 
și posibilitățile actuale 
ale formației, ele ne îndrep
tățesc să aspirăm la Unul 
din primele 6 locuri ale 
clasamentului. Dar, fiecare 
echipă și fiecare antrenor 
au speranțe și fac pronos
ticuri. Care se vor dovedi 
din ele cele mai exacte ? 
Greu de spus...

H. ALEXANDRESCU

CE FAC ABSOLVENȚII I.E.F.S. CU SPECIALIZAREA ?
Rugbyul — sport care a 

căpătat o largă aderență în 
rîndul publicului din multe 
țări — solicită, datorită com
plexității sale, un volum de 
muncă deosebit. Este moti
vul pentru care specialiștii 
apreciază că Inițierea în tai
nele lui trebuie făcută de 
timpuriu. O pledoarie ’ în 
sprijinul acestei afirmații o 
constituie și faptul că în ță
rile cu un rugby dezvoltat 
(Franța, Anglia) numărul co
piilor care practică acest 
sport este foarte mare. Așa 
se explică apariția în pri
mele reprezentative a unor 
jucători formați, cu bagaj 
tehnic bogat, antrenorii a- 
vînd, în ultimă instanță, nu
mai misiunea de a șlefui pe 
tinerii sportivi.

Pornind de la ideea că 
practicarea de timpuriu a 
rugbyului este o garanție a 
unor succese viitoare, ne-am 
propus în rîndurile de față 
să încercăm o scurtă in
cursiune pe această temă în 
lumea balonului oval de la 
noi.

★
în fiecare an părăsesc băn

cile facultăților de educație 
fizică numeroși absolvenți 
pregătiți în diverse specia

RALIUL
Filialele județene A.C.R. 

Baia Mare și Satu Mare au 
organizat duminică prima 
ediție a unui concurs auto
mobilistic care va deveni tra
dițional : Raliul Castanilor, 
întrecerea a stîrnit interes, 
la start fiind prezente 16 e- 
chipaje din județele Cluj, 
Satu Mare, și Baia Mare. 
Ele au avut de acoperit un 
itinerar de 250 km, care a 
inclus și traversarea munți
lor Gutîi cu cei aproape 20 
km de serpentine (Baia Mare

CASTANILOR
— Baia Sprie — Curmătura 
Gutîiului — Sighetul Mar- 
mației — Valea Tisei — Ne
grești — Satu Mare — Seini 
— Baia Mare). Iată cîștigă- 
torii întrecerii : clasa 600 
cmc: I. Mitru-Șt. Mitru
(Satu Mare) ; clasa 850 cmc: 
Șt. Pop-I. Benea (Baia Mare); 
clasa 1100 cmc: A. Jurcă- 
V. Roșea (Cluj) ; clasa 1300 
cmc: V. Strîmbu-V. Onoacă 
(Cluj).

V. SASARANU-coresp.

lități. Bineînțeles, printre ei 
se află și profesori cu specia
lizarea rugby. Precizarea are 
menirea de a scoate în evi
dență faptul că absolventul 
respectiv este obligat, prin
tre altele, ca în activitatea 
sa viitoare să aibă un a- 
port la. dezvoltarea sportului 
pentru care s-a pregătit; a- 
dică să formeze cadre, să de
pisteze talente sau să facă 
propagandă disciplinei res
pective. încă de la început 
vrem să precizăm că mulți 
dintre cei pregătiți pentru a- 
cest sport bărbătesc își aduc 
contribuția așteptată. Să a- 
mintim, de pildă, de profeso
rul Alexandru Ștefu, care, 
ajuns în Constanța, s-a ocu
pat îndeaproape de formarea 
unui centru viabil de juni
ori, iar acum depune aceeași 
activitate susținută Ia Sucea
va. dedicată tot formării ca
drelor tinere; de Ion Vasili
ca, profesor la Școala sporti
vă „Energia" din București, 
unde a format un adevărat 
nucleu rugbystic, care i-a 
permis să aibă la ora actua
lă... 3 echipe. El este și an
trenorul juniorilor de la Vul
can. De asemenea, Mihai 
Ganțu se ocupă la Școala 
sportivă nr. 2 de 60 de copii, 
pe care îi pregătește ca vii
tori rugbyști. Un alt exem
plu pozitiv : Nicolae Vizitiu, 
activist al C.M.E.F.S. Bucu
rești și unul dintre antreno
rii reprezentativei noastre de 
juniori.

Să insistăm puțin asupra 
unor aspecte care influențea
ză negativ dezvoltarea în
tr-un ritm mai accelerat a 
mișcării rugbystice. Apare 
ca frecventă o anume situa
ție : școlile au obligația să 
prezinte în diverse competiții 
școlare echipe, în special la

baschet, volei sau handba?, 
ceea ce într-un fel, dirijează 
automat activitatea profeso
rilor către aceste sporturi. 
Și atunci, cel cu specializa
rea rugby se reprofilează. De 
pildă, Andrei Baraș, la Școa
la sportivă nr. 1 și Mircea 
Leonte — fost jucător inter
național de rugby, antrenor 
de categoria a III-a — se o- 
cupă de handbal.

Sînt. totuși, semne în țară, 
tare dovedesc posibilități ne
așteptate atunci cînd există 
interes și pasiune. Amintim 
de lăudabila inițiativă a In
spectoratului școlar județean 
Suceava și a Ministerului 
Transporturilor fi Telecomu
nicațiilor, care au introdus, 
în școlile aflate sub directa 
îndrumare, rugbyul. Deci, 
cum ne spunea cunoscutul 
internațional Rene Chiriae, 
asistent la I.E.F.S...... ,ca pro
fesor cu specializarea rugby 
poți desfășura o activitate pe 
profil numai dacă ești repar
tizat în județul Suceava sau 
la una din școlile ce depind 
de M.T.T."

Un absolvent ne făcea o 
mărturisire care aduce în 
discuție urmărirea activității 
lor după terminarea studii
lor. Cazul lui Mihai Zarafu, cu 
specializarea rugby, care este 
edificator. Se știe că el acti
vează la Galați, că se ocupă 
de rugby, dar organele spor
tive județene ne*au adus la 
cunoștință că nu figurează 
în rîndurile cadrelor didacti
ce din acest județ !? Comen
tariile sînt de prisos.

★
Cîmpuî investigațiilor este 

foarte larg, motiv pentru ca
re așteptăm și opiniile citi
torilor. Ceea ce iese însă în 
evidență este faptul că efor
turile conjugate ale specia
liștilor. ale diferitelor orga
ne cu atribuții pe linie de 
sport ar putea contribui la 
dezvoltarea rugbyului.

loan VALENTIN 
Modesto FERRARINI

(Urmare din pag. 1)

mai multe meciuri, deoarece In 
asistarea boxerilor la colț am 
fost ajutat și de colegii mei 
C. Dumitrescu, 1. Chiriae și T. 
Niculescu. Acum pot spune că 
nivelul competiției, în ansam
blu, a fost superior edițiilor 
precedente. Și cînd afirm acest 
.lucru mă refer la un evident 
echilibru de forțe, statornicit 
la un plafon înalt, la măi toate 
categoriile de greutate. îmi a- 
rmnlesc că la „europenele" din 
1963 (Moscova) și 1965 (Berlin) 
supremația boxerilor sovietici 
și polonezi era certă, lupta pen
tru medaliile de aur dindu-se, 
in special, între aceștia. Dife
rența mare de valoare a în
ceput să scadă de la Roma 
(1967) șl București (1969), dis- 
părînd aproape complet, acum, 
la Madrid. Echilibrarea valo
rică între pugiliștii din Europa 
nu este, după părerea mea, 
urmarea unui declin al boxe
rilor sovietici, ci consecința 
ascensiunii către vîrful pira
midei a pugiliștilor din multe 
țari, plinire care Ungaria, 
K D.G. și, bineînțeles, România. 
Bilanțul rezultatelor obținute 
dc reprezentanții noștri îl con
sider bun, în ciuda faptului 
că nici unul dintre ei n-a cîș- 
tigat titlul de campion conti
nental. Ei s-au aflat în per
manență - și părerea este 
unanimă — printre protagoniș
tii întrecerilor".

ALEXANDRU VLADAR t 
„Numărul mare de participanți 
(peste 200) comparativ^ cu edi
țiile precedente, atestă crește
rea popularității boxului pe 
continentul nostru. In mai 
multe țări din Europa, care cu 
ani în urmă nu emiteau pre
tenții la locuri fruntașe în ie
rarhia continentală, ca Spania. 
Turcia, irlanda, R.D.G., valou- 
î ea boxului a crescut simți 
toi Cind afirm aceasta nu mă 
gîndesc numai ia medaliile ob 
ținute, ci mai seamă la bogă 
pa și varietatea bagajului de 
cunoștințe tehnice, folosite în 
meciurile susținute. Referin- 
du-mă la boxerii români. tre
buie să menționez că el au 
fost foarte apreciați, ca ur
mare a boxului practicat de-a 
lungul întregului turneu. Nu e 
mai puțin adevărat că stilul 
de luptă al băieților noștri, 
combativ și dinamic, a fost 
pe guștul spectatorilor madri

leni, care i-au susținut de la 
început și pînă la încheierea 
întrecerilor. De pildă, Calistrat 
Cuțov, apreciat pînă la finală 
ca cel mai complet boxer al 
turneului, a manifestat multă 
măiestrie în folosirea tuturor 
procedeelor de atac și de apă
rare și la toate distanțele de 
luptă. Dacă el n-a reușit, to
tuși, să intre în posesia meda • 
liei de aur, trebuie să avem 
în vedere faptul că, pînă în 
finală, lui Cuțov i-au fost opuși 
4 adversari dintre cei mai 
valoroși ai categoriei. Numai

de lovire a adversarului pe 
distanța celor trei reprize, in
diferent dacă ele au fost rea
lizate în atac, contraatac, sau 
în defensivă. De fapt, acesta 
este țelul către care tind toți 
boxerii cu pretenții la supre
mație in arena internațională. 
Și, de data aceasta, se pare 
că acest obiectiv a fost foarte 
aproape de a fi atins. La Ma
drid, astfel de boxeri au fost 
preferați de juriu. Așa se ex
plică înfringerea lui Gyorffi în 
meciul cu Tregubov, ca și vic
toriile lui Vasile asupra lui

tire penîru această 
competiție ?

ION POPA : „La ultimele 
ediții ale Jocurilor Olimpice, 
boxerii de pe continentul nos
tru au deținut supremația, cîș- 
tigînd aproximativ 70 la sută 
din medaliile puse în joc. Cum 
în ierarhia europeană sportivii 
români se situează pe un loc 
fruntaș, aceasta dă speranțe că 
și la J.O., ei își vor onora 
cartea de vizită. Dar, pentru 
realizarea cit mai deplină a 
acestui deziderat trebuie să a-

In fața boxerilor români
SE AFLĂ ACUM OLIMPIADA

CSSWJ

în meciul cu Kazarian (U.R.S.S.) 
el a depus un efort cît pen
tru patru meciuri. In schimb, 
adversarul său din finală, Be
yer (R.D.G.) a făcut trei me
ciuri cu adversari slabi, și nu
mai 5 reprize (i-a învins îna
inte de limită. în acest timp, 
Cuțov a luptat pînă la meciul 
final, 11 reprize. Este o dife
rență I Aprecieri favorabile se 
cuvin și altor componenți ai 
echipei noastre i Antoniu Va
sile, Alee Năstac, Ion Gyorffi, 
Constantin Gruiescu și Aurel 
Mihai. N-au atins nivelul aș
teptărilor Aurel Dumitrescu și 
Victor Zilberman".

Red. : Comparativ cu 
celelalte ediții, ați 
constatat tendințe noi 
în boxul european ? Ce 
preferințe au manifes
tat arbitrii în aprecie
rile lor ?

CONSTANTIN DUMITRES
CU : „Nu e vorba de noi ten
dințe, de schimbări spectacu
loase ale stilului de luptă. Au 
întrunit sufragiile juriului și 
au fost încununați de succes 
acei boxeri care au reușit să 
îmbine cit mal multe acțiuni

Orban și Beyer în dauna iui 
Cuțov. învingători au fost de
clarați pugiliștii care au avut 
inițiativa mai mult timp, chiar 
dacă învinșii lor au practicat 
un box mai tehnic".

ALEXANDRU VLADARI 
„Asemenea situații ca cele 

de mai sus au fost multe la 
Madrid. Și cum dintotdeauna 
arbitrajele au influențat decisiv 
stilul de luptă și, deci, pregă
tirea boxerilor, am convinge
rea că, în viitor, se tinde spre 
o asemenea manieră de luptă. 
Vor fi favorizați, așa cum a 
fost cazul la Madrid, boxerii 
activi, care conduc lupta, stă- 
pînesc ringul, care lasă impre
sia (uneori, poate, falsă) de 
superioritate".

Red. : Avînd încă 
proaspătă în memorie 
imaginea deplină a 
boxului care se prac
tică în Europa, ce 
șanse acordați boxe
rilor români la viitoa
rele J. O. ? Considerați 
necesare unele corec
tări în planul de pregă-

doptăm grabnic o serie de mă
suri. De pildă, unele categorii 
de greutate sînt deficitare : co
coș, semimijlocie, semigrea. A- 
ceasta ne face să ne gîndim la 
necesitatea lărgirii lotului, în 
intenția de a efectua înlocuirea 
unor titulari. Victor Zilberman, 
boxer tînăr cu reale calități, 
nu privește ' cu destulă serio
zitate pregătirea, nu manifestă 
suficientă dorință de afirmare. 
De asemenea, Aurel Dumitres
cu, e foarte inconstant în com
portare, ca urmare a superfi
cialității cu care se pregătește 
în anumite perioade. De aceea 
ne gîndim încă de pe acum la 
unii posibili înlocuitori, cum 
ar fi Tr. Cerchia, A. Moraru, 
D. Conilurat, Gh. Ciochină, P. 
Dobrescu, S. Tirilă".

C. DUMITRESCU : „Cred că 
vîrsta nu e un criteriu de al
cătuire a echipei reprezenta
tive pentru turneul de la Miin- 
chen. Există boxeri bătrîni la 
26—27 de ani, ca urmare a 
vieții nesportive pe care o 
duc. In schimb, Szczepanski, 
la 32 de ani, a devenit cam
pion european, iar Kajdi a 
realizat aceeași performanță la 
31 de ani. Lotul trebuie, in
tr-adevăr, lărgit, dar criteriul 
selecției pentru Olimpiada din 
1972 trebuie sa rămînă forma

sportivă. In pregătirea viitoare 
a componenților iotului este 
necesar să se pună un accent 
mult mai mare pe individuali
zarea antrenamentelor.

Nivelul mediu al boxului in
ternațional este în prezent des
tul de ridicat. Pentru a ieși in 
evidență, pentru a convinge 
arbitrii este> necesar ca boxe
rul să aiba o manieră perso
nală de a acționa, un element 
determinant, însușit pînă la 
perfecțiune. Pregătirea la ge
neral nu mai poate duce la 
performanțe mari. O astfel de 
cerință o rezolvăm numai prin 
individualizare, prin asigura
rea continuității în pregătire, 
atît' la club cît și la lotul na
țional. Aș vrea să mai adaug 
că la Madrid pregătirea fizică 
a sportivilor români a fost, în 
general, bună, dar către final, 
rezistența a scăzut. Aceasta ne 
face să ne gîndim la angre
narea sportivilor noștri in mai 
multe competiții cu același sis
tem de disputare. Mijloacele de 
apărare au fost mai bine puse 
la punct, de data aceasta, dar 
ele trebuie să fie îmbunătățite 
în continuare. Calitățile fizice 
— viteză, forță, rezistență — 
trebuie perfecționate în toate 
componentele lor”.

Dr. PETRE RADOVICI : „în
treg lotul participant la cam
pionatele europene de la Ma
drid s-a bucurat de o stare 
de sănătate bună, a dispus de 
capacitate runcțională de efort 
la un nivel ridicat. Materialul 
uman pe care îl avem la dis
poziție este foarte bun. Totuși, 
în rîndul echipei noastre au 
existat unele diferențe evidente 
între felul cum s-a făcut față 
efortului fizic. Unii au rezistat 
mai mult, alții mai puțin. Cu
țov a pierdut, de piidă, in fi
nală, din lipsă de rezistență 
pentru al 5-lea meci consecu
tiv. Tocmai de aceea consider 
necesar ca pe viitor individua
lizarea pregătirii fizice să se 
realizeze mai consecvent și in 
stabilirea volumului maxim de 
antrenament să se colaboreze 
în continuare cu medicul. De 
asemenea, latura psihologică a 
pregătirii nu trebuie neglijată, 
ci dimpotrivă, este necesar să 
fie privită cu toată atenția. 
Sînt mulți boxeri în lot care 
pot mult mai mult decît a- 
rată și dacă nu o fac, aceasta 
provine din cauza lipsei cali
tăților morale, 61 de voință’’.

DEȚINUT
La controlul antidoping e- 

fectuat cu prilejul campiona
telor republicane de caiac- 
canoe, analiza făcută sporti
vului Andrei Conțolenco 
(Steaua) a ieșit pozitivă (e- 
fedrină). Luînd în discuție 
acest caz, biroul federației de 
caiac-canoe a hotărîț anula
rea titlului de campion re
publican cucerit de acest

DE ANDREI CONȚOLENCO
sportiv în proba de K 1 bă
ieți — 1000 m. în locul lui 
a fost declarat campion re
publican sportivul Ion Irimia 
(Steaua). S-a hotărîț. de ase
menea, suspendarea caiacis- 
tului Andrei Conțolenco pe 
o perioadă de șase luni.

Prin aceeași decizie. Andrei 
Conțolenco a fost descalificat 
și în proba de K1 — 10 000 m 
unde ocupase locul II.

Loto-Pronosport
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL Nr. 25 DIN 

23 IUNIE 1971
FOND GENERAL DE PRE

MII : 2.472.333 lei din care 
1.586.974 iei report

EXTRAGEREA I : 4 41 40 
27 43 1.

FOND DE PREMII : 
1.644.422 lei din care 1.184.897 
lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a: 44 
26 29 16 24

FOND DE PREMII : 827.911 
lei din care 402.077 lei report 
categ, A.

LOTO
CISTIGURILE TRAGERII 

DIN 18 IUNIE 1971 
EXTRAGEREA I : Catego

ria 2 : 1,70 variante a 52.354 
lei ; categoria 3 : 18,05 a 4.931 
lei ; categoria 4 : 16,50 a 5.394 
lei ; categoria 5 : 137,55 a 617 
lei ; categoria 6 : 327,85 a 271 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
112.509 lei.

EXTRAGEREA a II-a: 
Categoria A: 1 variantă 
(10o/o) a 71.516 lei; categoria 
B : 4 a 17.879 lei; categoria 
C : 8,85 a 8.081 lei; catego
ria D : 24,70 a 2.895 lei; ca
tegoria E : 27,60 a 2.591 lei; 
categoria F: 44,95 a 1.591 lei.

AMBELE EXTR AGERI:

Categoria Z : 1384,85 variante 
a 100 lei.

Cîștigul de categoria 2 
(100%) a fost obținut de CIO- 
BANU GHEORGHE din Ro
șiorii de Vede, iar cîștigul de 
categoria A (10%) de Pll O 
ELISABETA din Oradea care 
obține un autoturism la ale
gere plus diferența in nume
rar.

Cîștigătorii categoriei C (5 
premii 100%) obțin cite o ex
cursie în Grecia în valoare 
de 7.000 lei plus diferența în 
.numerar.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONSPORT.

ANUNȚ
S-a deschis bazinul de 

înot al Clubului sportiv 
Constructorul, din Șos. 
Tancului nr. 130, la inter 
secția Bd. lancului — Sta 
dion, șos. Pantelimon 
Vatra Luminoasă.

Va funcționa un cent: - 
de inițiere și pregătii) 
polisportivă pentru eopi' 
tineret și adulți la gim
nastică, înot, patinaj pe 
ițole, volei, baschet, hand
bal, sub îndrumarea ca
drelor de specialitate — 
profesori șl antrenori.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

WALDEMAR BASZANOWSKI S-A ÎNTRECUT
PE SINE: 450 kg -RECORD MONDIAL

• Piotr Korol (U.R.S.S.) record mondial la „aruncat"

Neavînd posibilitatea de a 
intra în legătură, în timp 
util, cu cineva din delega
ția atleților noștri prezenți 
în capitala Finlandei- n-am 
putut afla decît cîteva dintre 
rezultatele înregistrate în 
prima zi a întîlnirii mascu
line de atletism Finlanda — 
România. La încheierea pro
belor programate marți- 
echipa României avea un 
avantaj de 3 puncte (54—51).' 
în paralel, la Helsinki, se 
desfășoară și meciul dintre 
reprezentativa țării gazdă și 
R.S-S. Estonă (62—49 p).

Cel mai bun rezultat al 
concursului a fost înregistrat 
de fondistul finlandez Tuo-

minen, 28:17,2 în cursa de 
10 000 m. Atleții români au 
avut în general, o comportare 
satisfăcătoare, impunîndu-se 
în trei probe. La înălțime, 
primele două locuri au fost 
ocupate de Șerban loan și 
Csaba Dosa cu 2.14 m, fin
landezul Pesonen fiind al 
treilea cu 2,08 m. Tot cu un 
dublu succes s-a încheiat și 
cursa de 110 mg, în cadrul 
căreia Viorel Suciu a aler
gat 13,9 
— 14,1. 
obținut 
Neamțu 
pe care 
luptă. El a realizat 3:46,1, 
finlandezul Kaukumiako 
3:46,2. Petre Lupan 3:464.

Ne-au mai parvenit, de 
asemenea, rezultatele la 100 m 
(Vilen — Finlanda 10,2 și 
Zamfirescu — 10,6) și la
aruncarea ciocanului (Mieti- 
nen — 64,38 m Schneider — 
63,30 m).

s iar Ervin Sebestien 
Un frumos succes a 
brașoveanul Mircea 

în cursa de . 1 500 m, 
a cîștigat-o la mare

10N TIRIAC SA CALIFICAT
TURUL III

173,5 kg ® Balcaniada va avea loc Intre 13-15 
noiembrie la Atena

• Organizatorii Jocuri
lor Olimpice de_ lamă de 
la Denver din 
mințit știrile 
ar fi renunțat 
rea pistei de 
Pringle, președintele Comi
tetului de organizare a ex
plicat că a fost vorba doar 
de o intervenție a societăți
lor pentru protecția naturii 
care au crezut că apariția 
pîrtiei de bob va dăuna 
peisajului local. „Pentru 
jocurile din 1976 — a spus 
Pringle — vom construi pis
ta de bob, așa cum vom 
construi toate Instalațiile 
necesare bunei desfășurări 
a programului olimpic com
plet".

• Comitetul Olimpic Bri
tanic a anunțat că o parte 
din lotul său olimpic pen
tru 1972 se va pregăti timp 
de trei săptămini la altitu
dine, probabil la- St. Morltz. 
E vorba de alergători de 
fond, canotori, cicliști, adi
că de cei care depun efor
turi tn regim de rezistență. 
Deplasarea la MOnchen a 
lotului britanic se va face 
cu 5 pini la 11 zile înainte 
de începerea întrecerilor.

• Oficialitățile sportive 
franceze au desemnat cu
noscuta stațiune termală 
Vittel drept centrul de an
trenament al loturilor olim
pice. La Vittel există un 
stadion 
tism și 
stalațil 
pentru 
se vor 
sală de sport 
trei piscine etc.

• Potrivit unei 
hotărîri, membrii 
olimpice elvețiene 
mi, la cerere, dispensă sau 
amtnarea de la serviciul 
militar tn perioada pregăti
rilor ți concursurilor olim
pice.

• Comitetul de organi
zare a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Sapporo a 
acceptat recomandarea Fe
derației internaționale de 
schi cu privire la 
carea parcursului 
de coborîre. Acest 
situat pe muntele 
a fost considerat de specia
liștii federației prea peri
culos, mal ales in primele 
două sute de metri. Punc
tul de start va fi deplasat 
spre vest, pe o pantă mai 
puțin Înclinată. Noul traseu 
va avea lungimea de 2 737 
tn, cu o diferență de nivel 
de 780 m.

• Interesul
rile Olimpice 
vor avea loc ___ __
Mfinchen este deosebit de 
mare, anunță agențiile In
ternationale de presă. Nu
mai în primele zile au fost 
vîndute peste 240 000 de bi
lete de intrare la diverse
le competiții ale Olimpia
dei-

1976 au dez- 
susținind că 
Ia construi- 
bob. Robert

modern pentru atle- 
jocuri pe gazon, în
de tir 
călărie.
construi

st terenuri 
La toamnă 
act o mare 
(6000 mp),

recente 
loturilor 
pot pri-

modifi- 
probei 

parcurs,
Eniwa,

pentru Joc ti
de vară care 
anul viitor la

• Vineri și sîmbătă va 
avea loc Ia Praga meciul 
internațional feminin dintre 
echipele Cehoslovaciei și Ro
mâniei, o întîlnire care se 
anunță destul de echilibrată.

Lunga serie de surprize 
înregistrate încă din primul 
tur al turneului de la Wim
bledon a furnizat un bogat 
material comentatorilor de 
specialitate ai ziarelor și a- 
gențiilor prezenți în tribu
nele lui All England Club. 
Referitor la eliminarea jucă
torului român Ilie Năstase 
de către francezul Georges 
Goven, corespondentul agen
ției „France Presse" a scris 
printre altele : „învingător 
saptămîna trecută Ia East
bourne, în fața australianu
lui Ken Rosewall, tînărul 
Jucător francez a confirmat 
excelenta formă sportivă 
în care se află. Foarte mo
bil, cu retururi perfecte la 
serviciile românului, reu
șind splendide passingshots- 
uri pe rever, Goven a făcut 
o partidă remarcabilă. Sar
cina sa a fost, ce-i drept, 
ușurată de forma slabă a 
Iui Năstase, care, cu o jumă
tate de oră înainte, învinsese 
greu pe australianul Keldie. 
Dar nu s-ar putea spune că 
oboseala a influențat jocul 
Iui Năstase. Mai degrabă 
el a fost incomodat de rapi-

BENGTSSON ÎNVINGĂTOR LA TORONTO
MONTREAL, 23 (Ager

pres). — Concursul de tenis 
de masă de la Toronto s-a 
încheiat cu victoria campio
nului mondial, suedezul Stel- 
lan Bengtsson, care a dispus 
în finală cu 21—19, 18—21,

21—8, 21—15 de compatriotul 
său Kjell Johansson. Pentru 
locurile 3—4, iugoslavul 
rakasevicl l-a învins 
21—19, 21—18, 22—20, 
maghiarul Jonyer.

ditatea mingii pe terenul de 
gazon cu care nu este obiș
nuit, in vreme ce Goven 
s-a adaptat mult mai bine".

Rezultate neașteptate au 
caracterizat și primul tur al 
probei de dublu bărbați. Ast
fel, cuplul australian Roche, 
Newcombe, favoritul nr. 1 
al turneului, a fost eliminat 
cu 2—6, 9—7, 7—5, 6—3 de 
perechea Pilici (Iugoslavia), 
Drysdale(R.S.A>), iar sud- 
africanii McMillan, Hewitt 
(capi de serie nr. 3) au pier
dut cu 5—7, 6—3, 8—6, 6—3 
în fața cuplului americano- 
brazilian Graebner, Koch. 
Alte rezultate din proba de 
dublu i Goven, Proisy (Fran
ța) — Fletcher (Australia), 
Segal (R.S.A.) 1—6,
6—4, 9—7 ; Lutz 1 
Passarell (Porto 
Barth (S.U.A.), 
(Danemarca) 6—4,

★
Miercuri S-au disputat alte 

partide din turul II, printre 
ele și cea în care Ion Tiriac 
a dispus de neo-zeetandezul Fa
irlie cu 6—3, 6—3, 7—9, 8—6. 
Alte rezultate : Barthes—Pan
cho Gonzales 7—5, 8—9, 3—6, 
6—3, 6—4 ; Okker—Ruffels 8—9, 
6—4, 6—3, 6—4 ; Pilici—Kalo- 
gheropoulos 6—2, 6—2, 3—6,
3— 6, 6—1 ; “ ' ‘ “
9—7, 6—3, 6—4 ;
6— 8, 6—3,' 6—2. 
Proisy 6—4, 6—4, 
femei (turul II)
E. Fernandez 6—4, 6—2 ; K. 
Melville—R.M. Casals 7—5,6—4; 
Jansone—Truman 1—6, 7—5,
7— 5 ; B. J. King—Gilchrist
4— 6. 6—1. 6—0.

9—8, 
(S.U.A.), 

Rico) — 
T. Ulrich 

6—4, 6—3.

6—2, 6—2,
Metreveli—Dent 

Laver—Moore 
7—5 ; Ashe— 
6—4. Simplu- 

î W. Shaw— 
6—2 :

SOFIA, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Waldemar Baszanowski (Po
lonia) este campionul Conti
nentului la categoria ușoară. 
El și-a adăugat la impresio
nantul său palmares — 2 
titluri olimpice, 5 mondiale 
— cel de-al șaselea titlu eu
ropean. Nici nu se putea alt
fel, pentru că marele record
man al lumii, care are la 
activ 27 de recorduri mon
diale, s-a întrecut pe sine și 
de data aceasta.

Baszanowski a ratat de 
două ori la „împins" greu
tatea de 140 kg! Se părea că 
va rata și a treia încercare. 
Dar — surprinzător 1 
sportivul polonez (în dorința 
de a se odihni) a cerut ridi
carea barei la 145 kg (pen
tru că la repetare regulamen
tul prevede o pauză maximă 
de 3 minute). După ce au 
trecut aproape 10 minute, 
timp în care au evoluat și 
alți concurenți, Baszanowski 
apare pe podium și ridică cu o 
ușurință uimitoare 145 kg. 
Numai un mare campion, cu 
experiență îndelungată, își 
putea permite un asemenea 
risc. Dar „festivalul" Basza
nowski nu se încheie aici. El 
își egalează propriul record 
al lumii la „smuls" (137,5 kg) 
și apoi la „aruncat" reușește

halterofil 
Basza- 

a cucerit 
la Sofia, 
campion 

la cate- 
;l 2 record 

(a se ve- 
Iri-

Ilustrul 
polonez 
nowski 
din bou, 
titlul de 
european 
goria ușoară șl 
stabilit un i.. 
mondial 
dea relatarea 
mlsului nostru spe
cial) care nu a a- 
vut, însă, viață lun
gă...

totalizînd 
nou record
447,5 kg, 

el). El cere

astfel 
mon- 
deți- 

o în

167,5 kg, 
450 kg — 
dial (V.r. 
nut tot de 
cercare suplimentară (în a- 
fara concursului) și ridică 
173 kg, stabilind al doilea 
record în aceeași seară. Re
cordul său n-a trăit însă de
cît 5 minute. Sovieticul Piotr 
Korol (care nu a luat star
tul la categoria ușoară) reu
șește, în afară de concurs, la 
a treia încercare 173,5 kg.

Am regretat din nou că, la 
această categorie. România 
nu a avut reprezentant. Față 
de decalajul valoric între 
primii patru clasați și urmă
torii șase care au luat star
tul, orice halterofil fruntaș

DE ATLETISM

UN FILM T.V. CONSACRAT
Telespectatorii vest-germani 

au avut prilejul să urmă
rească recent un film de două 
ore (destinat să atragă atenția 
publicului asupra viitoarelor 
Jocuri Olimpice de la Mtin- 
Chen) In care erau tratate 
Intr-un mod amuzant aven
turile purtătorului flăcării •- 
limpice de-a lungul secolelor. 
Plecat din străvechea Olim
pie, în anul 776 înaintea erei 
noastre. pentru a răspîndi 
ideea Jocurilor In lume, o- 
mul tntîlnește succesiv pe 
Neron, Attila, Cristofor Co- 
lumb, frații Mongolfier etc.,

Santos vrea
să-l vindă pe Pele

10. DE LA MONCHEN
etc., pentru a ajunge în cele 
din urmă la MOnchen tinde 
va descoperi cn uimire uria
șa desfășurare de mijloace 
ale tehnicii moderne puse în 
slujba organizării Olimpiadei 
de vară din anul 1972. Ae- 
tori cunoscuțl și personalități 
ale vieții sportive vest-ger- 
mane (printre care și pre
ședintele Comitetului de or
ganizare a J.O., Willy Dau- 
me) și au dat concursul la 
acest film, avînd ca scop lan
sarea celei de-a două tranșe 
a loteriei olimpice. Beneficii
le realizate prin loteria olim
pică vor acoperi o parte din 
cheltuielile de organizare a 
Olimpiadei de la MOnchen. 
în anul 1970 această loterie 
a adus o rețetă de 68 milioa
ne de mărci, iar anul acesta 
se speră că ea va realiza 75 
de milioane de mărci.

din țara noastră ar fl putut 
obține locul 5.

Clasamentul categoriei U- 
ȘOARA : total : 1. Waldemar 
Baszanowski (Polonia) 450 kg 
— record mondial, 2. Zbig* 
niev Kaczmarek (Polonia) 
435 kg, 3. Iozsef Mathe (Un
garia) 412,5 kg, 4. Ștefan Țon- 
cev (Bulgaria) 400 kg, 5. An
gelo Mateos (Spania) 390 kg, 
6. Pietro Massala (R.F.G.) 
387,5 kg. Medaliații pe sti
luri : împins 1. Baszanowski 
145 kg, 2. Mathe 145 kg. 3. 
Kaczmarek 140 kg ; smuls 
1. Baszanowski 137,5 kg — 
record mondial egalat, 2. 
Kacsmarek 125 kg, 3. Țoncev 
115 kg ; aruncat: 1. Kacz
marek 170 kg, 2. Baszanow
ski 167,5 kg, 3. Mathe 157,5 
kg. CIsamentuI pe națiuni : 
1. Polonia 32 p, 2. Ungaria 
20 p, 3. U.R.S.S. 10 p, 4. Bul
garia 12 p. 5. România 4 p, 
6. Suedia 3 p.

★
în cursul zilei s-a întrunit 

comisia balcanică de haltere, 
prezidată de reprezentantul 
României, Ștefan Petrescu. 
La ședința la care au parti
cipat Asen Stoev (Bulgaria), 
Esak Kazangi (Turcia) și R. 
Tidibakos (Grecia) s-a hotărît 
ca balcaniada din acest an 
să se desfășoare între 13—15 
noiembrie la Atena.

Ion OCHSENFELD

LEX

BRUXELLES (Ager
pres). — Meciul de atletism 
(masculin) al celor șase na
țiuni, disputat la Bruxelles, 
a fost cîștigat de selecționata 
Spaniei cu 101 p, urmată de 
Belgia — 88 p, Elveția — 
86 p, Olanda — 82 p, Dane
marca — 74 p și Austria — 
53 p. Cîteva rezultate : 200 m : 
Sarria (Spania) — 21,3 ; 110 
mg : Toerring (Danemarca) — 
14,0 ; 10 000 m : Roelants 
(Belgia) — 28:56,8 ; 400 m.g. : 
Hofer (Elveția) — 51,4 ;
5 000 m : Salgado (Spania) — 
14:02,4; greutate : Bauer 
(Austria) — 18,15 m; înăl
țime : Wiesser (Elveția) — 
2,10 m.

• întîlnirea de atletism 
disputată la Erfurt între se
lecționatele feminine ale R.D. 
Germane și Olandei a luat 
sfîrșit cu scorul de 95—40 în 
favoarea gazdelor. De remar
cat că atletele din R.D.G. au

cîștigat toate probele 1 Iată 
rezultatele: 100 m : Stecher 
11,2 ; 200 m : Stecher 23,0 ; 
400 m : Seidler 52,5 (record 
R.D.G.) ; 800 m : Pohland
2:05,0 ; 1 500 m : Kleinau
4:10,9 (record R.D.G. ; cea 
mai bună performanță mon
dialii a anului) ; lungime : 
Herbst 6,63 m ; înălțime 
Schmidt 1,79 m ; disc: Illgen 
58.16 m ; suliță Fuchs 59,84 m.

• în meciul atletic dintre
echipele masculine ale Gre
ciei și Bulgariei care se des
fășoară la Atena, după prima 
zi conduc oaspeții cu 60—46. 
Cîteva rezultate: 800
Atanasov 1:48,6; 100
Papageorgopoulos 10,2 ; 
obst. : Jelev 8 :37,0.

• La Lahr (R.F.G.), 
tul vest-german 
Schmidt a realizat 73,45 m 
la aruncarea ciocanului (a 
doua performanță mondială a 
anului).

m :

m : 
m : 

3 000

atle- 
Walter

Copiilor-larg acces pe bazele sportive!
(Urmare din pag. 1)

Iilor de joc. Oriunde, aseme
nea inițiative lăudabile, de 
folosire în chip plăcut, re
creativ și util a timpului li
ber se cer stimulate și spri
jinite. La Liceul Buzești 
însă, portarul de serviciu, 
constatînd că fetele nu sînt 
însoțite de profesoara de e- 
ducație fizică, și că trecuse 
de ora 17 cînd se încuie 
poarta, a intervenit prompt 
invitîndu-le să înceteze jocul 
și să părăsească imediat 
curtea școlii. Astfel, pe tere
nurile sportive s-a așternut 
liniștea, iar pe chipurile fe
telor amărăciunea că le-a 
fost luată plăcerea de a ju
ca baschet. Pasiunea și do
rința elevelor pentru acest 
sport era însă atît de mare, 
îneît cele două echipe au în
cercat să continue jocul pe 
stradă. Era mult mai 
dacă ar fi 
pe baza 
unde din 7 
doar două 
Noi le-am 
menea îndemn dar 
priviți cu mirare. 
voie — i----  . ” ,
dintre fete — aici fac antre
namente numai echipele care 
plătesc chirie.

Continuînd vizitarea tere
nurilor sportive din Craiova 
îată-ne și la fosta bază spor
tivă a asociației Dinamo, 
acum transferată la U.T.C. 
de Consiliul Popular Co-

bine 
făcut acest lucru 
sportivă 
terenuri 

erau 
adresat

Rovine, 
de sport 
ocupate 1 
un 
am 

Nu 
ne-a răspuns

ase- 
fost 
este 
una

mitetului județean, pentru a 
fi transformată în Casă de 
cultură a tineretului. Sala de 
sport a fost frumos reame- 
najată și rezervată pentru 
dans ; se află în curs de a- 
menajare un bar; joia, Sîm- 
băta ți duminica au loc di
ferite reuniuni. în sala de 
șah au mai rămas doar două 
mese și un biliard. Popicăria 
acoperită nu s-a mai folosit 
în acest an fiind 
ție, sala de box 
loc de depozitare 
materialei (lopeți, roabe etc.). 
Nici terenul de volei bitumi- 
nizat nu a mai fost folosit în 
acest an.

Se impun atenției cîteva 
concluzii. încă nu s-au găsit 
peste tot modalitățile de fi
nalizare în practică a unei 
hotărîri apreciate ca deose
bit de bună și care se cere 
urgent rezolvată, mai ales 
acum cînd a început vacan
ța. Cum să intre copiii fn 
mod organizat pe bazele 
sportive ? — iată o proble
mă care mai provoacă încă 
discuții. Se susține că elevii 
să vină numai sub conduce
rea cadrelor didactice. Da, 
este foarte bine și ideal, ca 
profesorii să fie alături de 
elevi în procesul activității 
extrașcolare, sprijinindu-i și 
supraveghindu-i. Este o vină 
a conducerilor de școli, a 
organizațiilor de pionieri și a 
organizațiilor de U.T.C. că 
nu au reușit să rezolve peste 
tot în acest fel intrarea pe

în repara- 
a devenit 

a diferite

bazele sportive. Dar ne în
trebăm de ce la bazele spor
tive care constituie puncte 
de mare atracție pentru tine
ret să nu admitem în anumi
te zile ți între anumite ore 
intrarea acestora ți fără pre
zența profesorilor, avînd în
credere în capacitatea ți 
priceperea lor de a-și orga
niza singuri activități sporti
ve interesante ți utile. Entu
ziasmul cu care elevele de la 
Liceul Buzești începuseră în
trecerea este o dovadă a sa
tisfacției pe care o pot simți 
copiii jucîndu-se, ca să nu 
mai vorbim de faptul că 
practicarea sportului le pro
duce multă plăcere, îi re- 
crează, este deosebit de utilă 
pentru sănătatea și dezvol
tarea fizică armonioasă.

în ceea ce privește fosta 
bază sportivă Dinamo, spe
răm că noul proprietar, Co
mitetul județean U.T.C. care 
poartă răspunderea în orga
nizarea activității sportive în 
rîndul tineretului studios, și 
este direct interesat în a 
oferi exemple de respectare 
a legislației sportive în ceea 
ce privește dezafectarea ba
zelor sportive, va asigura 
condiții mai bune decît în 
trecut, ca încă din această 
vacantă iubitorii de sport 
din Craiova să poată juca 
aici popice, tenis de masă, 
volei, handbal, să facă an
trenamente de box, să prac
tice culturismul și multe alte 
activități sportive.

tn concursul de atletism al 
celor 6 națiuni desfășurat la 
Bruxelles, proba de 1 500 s-a 
încheiat cu Victoria olande
zului I. Wassenaar (nr. 6), 
urmat de danezul Hansen (5) 
Și spaniolul Borraz (mascat 

de Hansen).
Foto : BELGA - Bruxelles

PARIS, 23
Presa sportivă 
tinuă să publice știri referi
toare la un eventual transfer 
al cunoscutului jucător bra
zilian Pele la noul club fran
cez „Paris Saint Germain 
F. C.“. Potrivit declarațiilor 
lui Pele, el nu ar dori să pă
răsească clubul Santos acum 
cînd se află la apusul carie
rei și fiica sa trebuie să în
ceapă școala. Dar conducerea 
clubului din Sao Paulo, pen
tru a face față dificultăților 
financiare, este interesată de 
acest transfer, care i-ar adu
ce în casă o sumă care i-ar 
permite să achiziționeze doi 
jucători mai tineri, în speță 
Dirceu Lopez și Tostao.

(Agerpres). — 
pariziană con

TURNEUL
DE FOTBAL (juniori)

DE LA RIJEKA
In etapa a doua a turneului in

ternațional de fotbal (juniori) 
care se desfășoară la Rijeka, e- 
chlpa Dinamo București a fost 
întrecută cu 3—0 de formația 
Rljeka. tn aceeași grupă. Inter a 
dispus de Velez cu 2—0. Alte re
zultate : Crikvnlca — Ollmpique 
2—1, Vasas Gyor — Dinamo Za
greb 0—0, Crvena ZVezda — Ru
dar 3—0, Legia — Ajax 3—0, 
Dukla — Leeds 0—0, Orijent — 
Partizan 0—1.
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FĂRĂ BĂRBOȘI 
Șl MUSTĂCIOȘI...

Cercurile diriguitoare ale atle
tismului american se arată îngri
jorate de abundența coafurilor 
diverșilor atleți, ca și de fantezia 
nemărginită pe care aceștia o au 
în ornamentarea cu bărbi, per
ciuni și mustăți uriașe. După un 
calcul sumar, se pare că mai 
mult de jumătate din atleții ame
ricani s-au lăsat atrași de exce
sele podoabelor capilare, venind 
în contradicție cu Igiena șl este
tica.

O primă măsură a fost luată 
împotriva studentului Bill Skin
ner, aruncător de suliță, de la 
Universitatea din Tennessee, care 
a fost scos din echipa universi
tății din pricina unor mustăți 
uriașe și a unei coafuri gen Bu- 
fallo Bill. Apelul făcut de acesta 
la consiliul administrativ univer
sitar a fost respins, așa îneît cel 
în cauză trebuie să aleagă ori 
frizerul ori o altă universitate.

UN JUBILEU
AL VEȘNICEI TINEREȚI
Una din cele mal interesante 

școli din U.R.S.S. și-a sărbătorit 
zilele acestea un sfert de secol 
de existență. Este vorba de școala 
medie sportivă nr. 35 din Tbilisi, 
cu profil de fotbal. Ea a dat țării 
o serie de mari jucători ca 
MESHI, KALOEV, KOTRIKADZE, 
CIKUASELI, TORIADZE, HE- 
LADZA etc.

Concepută inițial ca pepinieră 
de jucători pentru Dinamo Tbi
lisi, școala a căpătat un larg re
nume, cîștlgînd de zece ori cam
pionatul unional de juniori. Ne- 
număreți jucători de frunte ai 
echipelor divizionare sovietice 
și-au făcut aici ucenicia.

Cu ocazia jubileului, foștii elevi 
al școlii, Iluștri fotbaliști deve- 
nlțl apoi profesori, medici, ingi
neri etc. au susținut un meci îm
potriva veteranilor dlnamoviștl 
din Tbilisi. Școala și-a confirmat 
reputația, lnvingînd cu 3—2, prin 
punctele marcate de foștii inter
naționali Meshi și Kaloev.

CONCURENTUL ARE...
86 DE ANI

Cu toate că s-a clasat pe ulti
mul loc și l-au trebuit nu mal 
puțin de șase ore și jumătate 
pentru a acoperi cel 80 de kilo
metri ai „Circuitului ciclist Bol- 
mensee" din Suedia, Gustav 
Haakansson a devenit cunoscut 
nu numai în această țară, dar 
și peste hotarele el. Intr-adevăr, 
el a reușit această performanță 
la respectabila vlrsla de 86 -0
ani. Interesant este faptul că 
Haakansson a debutat ca ciclist 
de curse la 66 de ani, Rezultatul?

Medicii afirmă că, actualmente, 
acest veteran al sportului cu pe
dale se bucură de o stare fizică 
generală asemănătoare celei a 
unul bărbat de maximum 60 de 
ani. Deci, pedalînd, Haakansson 
a... întinerit eu 26 de ani.

NINO DIN NOU 
TN FAȚA PUBLICULUI

Puțin deprimat după ultima in- 
frîngere în fața IUI Monzon, Nino 
Benvenuti își caută refugiul in
tr-un alt gen de activitate. Pe 
timpul sezonului de vară. Nino 
va fl animatorul șt prezentatorul 
unui show la un celebru cabaret 
din Viareggio, denumit parcă 
simbolic „La Bussola".

lat actualul sezon cu un bilanț 
Ieșit din comun : în 24 de meciuri 
disputate formația a înscris 9 go
luri șl a primit... 236 1 Bineînțe
les. jucători! de la Sattelpeilstein, 
nu au cîșugat nici un meci, est- 
fel că ei au ocupat Ultimul loc 
în clasamentul final cu 
puncte 1 Comentînd acest
tat, presa vest-germană scrie 
jucătorii formației au totuși 
consolare : au retrogradat... 
mod cinstit I

Concursul de motocros (con- 
tînd pentru campionatul 
mondial la clasa 250 cmc) 
desfășurat la Bergharen (O- 
landa) a fost cîștigat de spor
tivul belgian Sylvain Gebo- 
ers. învingătorul (pe o mo
tocicletă „Suzuki"). s-a clasat 
pe locul secund în 
manșă 
tor în 
urmat 
triotul 
zuki"), 
tersson 
zul K. ____ ___
na") etc. în urma acestor re
zultate, în campionatul mon
dial conduce Robert cu 73 p. 
urmat de Mikkola (Finlanda!
— 51 p, Palm (Suedia) — 
p, Pettersson — 36 p.

w
„Cupa R. D. Germane" 
fotbal a revenit în acest 
formației Dynamo Dresda. 
finala competiției, desfășurată 
la Halle, fotbaliștii de la Dy
namo Dresda au învins cu 
scorul de 2—1 (după 
girl) echipa Dynamo

a
Rezultate înregistrate 
pa a Il-a a 
europene de fotbal dotată cu 
„Cupa Alpilor" : F.C. 
terthur — Sampdoria 
(1—1). F.C. Lugano — Lazio 
2—2 (2—0), Lausanne — Va
rese 1—1 (1—1), F. C. Basel
— Hellas Verona 4—1 (2—1)

prima 
și a terminat învingă- 
cea de-a doua. L-au 
în clasament compa- 
său Joel Robert (,.Su- 
suedezul Oile Pet- 
(,.Suzuki"), finianda- 

Vehkonen („Husqvar-
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la
an
în

prelun- 
Berlin.

în eta- 
competiției

Win-
1—3

UN RECORD 
PE NEGTNDITE

zero 
rezul- 

oă 
o 

în

Bed- 
atle-

Reprezentativa feminină de 
baschet a R.S.S. Ucrainene, 
aflată în turneu în Ceho
slovacia, a jucat la Banska 
Bystrica cu o selecționată lo
cală. Baschetbalistele sovieti
ce au obținut victoria eu sco
rul de 56—22 (31—14).

PESTE 90 000 DE ELEVI 
ÎN COMPETIȚII

Uriașa bază * de masă, care 
creează sporite posibilități de se“ 
lecție, explică dominația înotăto
rilor americani. După cum subli
niază publicația de specialitate 
„Swimming World*, 91 309 elevi 
(dintre care 17 229 de fete) din 
3 078 școli participă regulat lâ 
concursurile de înot din S.U.A, 
Recordul îl deține statul Califor
nia, cu 18 750 de elevi din 460 de 
școli !

UN RECORD... NEGATIV

Echipa de fotbal TSV Sattel- 
peilstein. care activează într-una 
din grupele categoriei C a cam
pionatului vest-german, a înche-

Tentativa făcută de Dave 
ford în cadrul unul concurs .. 
tic internațional, la Stockholm, 
de a-și ameliora propriul record 
pe 5 000 metri, s-a încheiat cu un 
eșec. Din fericire, organizatorii 
l-au Înregistrat cu toate precau
țiile necesare timpul realizat pe 
trei mile șl s-a constatat că a- 
cesta constituie un nou record 
european (12:53,2) care, acum, aș
teaptă omologarea.

PRETENȚII EXAGERATE
Fernando Rlera, antrenorul 

naționalei chiliene de fotbal, a 
devenit disponibil, federația res
pectivă renunțînd să-| mal pre
lungească contractul din 
pretențiilor exagerate ale 
tuia. Rlera ceruse o sumă 
reprezenta 
președintelui __ _ __ ____
Salvador Allende.

Clubul argentinian Boca Ju
niors s-ar fl arătat dispus să-l 
angajeze pe Rlera, dar cu -on- 
dtția să-șl revizuiască pretențiile.

Campionatul ciclist de fond 
al Franței, disputat la Gap, 
pe distanța de 257 km, a fost 
cîștigat de tînărul rutier 
Yves Hezard în 6h 32:22. Pe 
locui doi a sosit Dumond, 
iar pe locui trei — Guimard.

Meci internațional de popice

căuza 
aces- 
care 

dublul remunerației 
Republicii Chile,

la Constanța
VOINȚA CONSTANȚA — 

B. S. G. SANGERHAUSEN 
(R.D.G.) 2365—2253 pd. Cele 
mai bune jucătoare : Isofia 
Burlacu (426 pd), Aurelia Ivan, 
Florica Biro (cîte 393 p d) și, 
respectiv, Melita Schollmeyer 
(398 pd).

■vjflfc.:/-».';

Bizara îmbinare 
de sporturi din 
fotografia alăturată 
nu este un simplu 
capriciu. Pilotul 
raliuri Sandro 
nari poarta pe 
oerlșul mașini! 
(Lancla 
schiorul 
Bruno Alberti, 
se presătește 
felul acesta 
autod romul 
Monza 
aerul cu o viteza da 
115 km 
pentru 
cursă de sabl 
metrul 
se 
luna 
Cortina 
Telefoto 
U. P.

de 
Mu- 
aeo- 
salo

P21500).
italian 

ca re 
în 
pe 

din 
(qpinte.Tînd
pe oră)* 
tradiționala 

’ .kilo- 
lansat.0 ce 

va desfășura 
viitoare la 

d’Ampezzo.
j
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DINAMO-METALUL 5-1 (1-0)

Foto : DRAGOȘ NEAGU

ii u s-a 
pe linie

V A

gol. După un 
amețitor și un

Semifinalele „Cupei României

Intrată in teren calmă, sub 
liniștea epoleților de campi
oana și a reintrării lui Nun
weiller III, Dinamo a jucat 
mai legat, mai calculat și mai 
ambițios ca niciodată, neîndo- 
indu-se o clipă de calificare, 
chiar dacă în pauză Metalul 
era încă... în finală. Desigur, 
cu un gol primit în prima 
repriză, și acesta din penalty 
(în min. 29, Apostol face henț 
lingă poartă într-un grup de 
fundași, iar Dumitrache trans
formă dezinvolt, sus, sub bară, 
deasupra portarului) și cu cele 
trei mari ocazii cit roata... „no
rocului" (pentru alții !) de a 
egala, de la începutul reprizei 
secunde (în min. 48 și 50 Emil 
Dumitru trage pe lingă șt peste 
poartă din situații formidabile, 
iar în min. 53 Georgescu tri
mite de puțin pe lîngă un spa
țiu pustiu al porții), Metalul 
poate acuza scorul final drept 
prea sever. Ar fi însă o ar
gumentație subiectivistă pentru 
Metalul, și nimic mai mult, 
căci băieții lui Paul Popescu, 
cei care ne îneîntaseră cu o 
sâptămină în urmă prin jocul 
lor bun, au evoluat ieri crispat 
de la bun început, modest, 
uftica lor preocupare și titlul 
de glorie din prima repriză 
fiind încurcarea adversarului 
prin orice mijloace Nu s-au 
văzut nici Savu Mircea, nici 
Georgescu, nu s-a văzut nici

periculosul Iancu, nu s-a vă
zut decît un... Metal cu apă
rarea ruginită peste sâptămină 
și ea vinovată de jocul nervos 
al primelor 45 de minute, ce 
au debutat cu un cartonaș gal
ben pentru Dinu (min. 1) și 
un gest grosolan al lui Eucescu 
(în min. 6 își lovește adversa
rul fără minge ; arbitrul... nu 
vede !).

Așa cum jucase noua cam
pioană în prima repriză, cînd 
a ratat cel puțin de două-trei 
ori, numai utopicii puteau cre
de în minuni clupă pauză. Dar 
în stadionul arhiplin, sub un 
soare generos, au existat și 
utopici născuți mai ales de 
primul sfert de oră al reprizei 
secunde, cînd Metalul cutează 
să iasă la atac, dar este ocolit 
de șansă, iar Nelu Nun
weiller, „rege" pe tot terenul, 
se mai duce odată în careul 
advers, vestind coechipierilor 
că a venit clipa marelui șoc. 
Și, în numai patru minute, în 
loc de 1—1, scorul devine 4—0, 
grație virtuozității și elanului 
întregii formații dinamoviste, 
dar și defensivei divizionarei 
B, rămasă fără replică după 
golul doi, înscris de Sălceanu 
(min. 61), după o lovitură de 
cap a lui Dinu. „Reduta" din 
Pantelimon devine în aceste 
patru minute simplă stană de 
piatră și Radu Nunweiller cară 
o minge aproape de la centru, 
trece ca la antrenament prin
tre... jaloane și înscrie cil un 
șut elegant de la 18 m (min. 
63), pentru ca peste un minut 
să-1 servească pe Dumitrache, 
faza încheindu-se cu cel mai 
frumos gol al partidei. In pa
tru. minute, conturile se în- 
cheiaseră, utopicii nu mai e- 
xistau, surpriza dispăruse și ca 
teorie.... Dinamo își incintă su
porterii prin tot soiul de pase,

Așa a înscris Dinamo al 
patrulea 
dribling
„un-doi" cu Radu Nunwei
ller, Dumitrache 
mai opj-it decît... 
porții.

iar Metalul se străduie să li
miteze scorul, dar și să înscrie 
golul de onoare (reușește în 
min. 78 '
Iancu îl 
Gabriel), 
ochesc o 
min. 88)
mai înscriu un gol (centrare 
Radu Nunweiller — 
ceanu la 
nou „cap"

Brigada 
dusă de C. GHEMINGEAN, .. 
jutat la linie de C. Niculescu 
și Aurel Berttu (ales în ultim 
moment, deoarece tușierul V. 
Toma nu s-a prezentat) a ar
bitrat bine- următoarele for
mații :

prin Troi, după ce 
„păcălește" pe Sandu 
Dinamoviștii zburdă, 

dată bara (Dumitrache 
șl în ultimul minut

„cap“ Săl-
Doru Popescu, din 
și mingea în plasă).
bucureșteană eon

a-

DINAMO : Constantinescu 
Cheran, Nunweiller III, San
du Gabriel, Deleanu, Dinu, 
Nunweiller VI, Sălceanu, Mus- 
tățea, Dumitrache, Eucescu 
(min. 84 Doru Popescu).

METALUL : Petre Iosif 
46 Matache) — Nedelcu, 
raru, Apostol, Cojocaru, 
Mircea, Mateescu, Iancu, Gdbi -
gescu, Emil Dumitru, Stan Ga
briel (min. 46 Troi).

0 ECHIPĂ ÎN MARE FORMĂ
(Urmare din pag. 1)

în avanpremiera ultimei etape a diviziei A

(min
Mo- 

Savu

tează în poarta goală. A tre
cut doar un sfert de oră și 
e ‘2—0 pentru Steaua. Jocul 
se desfășoară la discreția e- 
chipei gazdă. în min. 17, la 
capătul unei combinații ex
celente Tătaru — Iordănescu, 
ultimul șutează fulgerător în 
bară. în minutele 35 și 36 
consemnăm alte cîteva faze 
de mare primejdie la poarta 
universitarilor.

După pauză, la apariția pe 
teren a echipelor, tribunele 
regretă că nu-1 mai văd pe 
Iordănescu. Acesta rămăsese 
la cabină, acuzînd dureri la 
glezna lovită de Crețu. Dar 
intră imediat în rol alt ta
lent, Aelenei. Acesta începe 
să zburde printre clujeni și 
Stîncel nu-1 poate opri de
cît prin fault grosolan (min. 
48), pentru care i se arată 
cartonașul galben. Dar Aele
nei nu 
min. 50 
printre 
lent, de

se... astîmpără. în 
jonglează, jonglează 

apărători, pas excc- 
parcă ar spune

Conform unui regreta
bil obicei, laurii, ca și cri- 
ticiie cele mai ascuțite — 
corespunzătoare după caz 
perioadelor de succese sau, 
dimpotrivă, momentelor 
grele ale echipelor — re
vin antrenorului principal. 
El >,le ia“ pe toate, la 
bine sau la rău. După... 
poarta pe care o deschide 
titlul acestei însemnări, in- 

desigur. că acum 
la Dinamo și la 
Nicușor.
returul acestui 
ba chiar și a- 
cîștigarea titlu

lui n-a mai 
ziare (sau a 

parcimonie 
despre

sa nu

țelegeți, 
ne referim 
„secundul”

In tot 
campionat, 
cum. după 
lui. numele 
apărut prin 
apărut cu o 
tristătoare), 
activitatea 
zit mai nimic...

Crudă nedreptate 1
Antrenorul priceput, har

nic și modest 
în doi ani. la 
reștean fiind, 
ca și cel

Mircea M. IONESCU

Vigule, șutează !“ și Vigu, cu 
stîngul, expediază balonul 
puternic la semiînălțime. 
Plonjonul lui Moldovan este 
tardiv și tabela de marcaj 
arată 3—0. în continuare, 
Steaua realizează faze de 
mare spectacol, iar Crețu 'îl 
faultează și pe Aelenei. Abia 
în min. 66 clujenii realizează 
prima fază periculoasă la 
poarta lui Haidu, dar, la șu
tul lui Adam, portarul bucu- 
reștean are* un reflex exce
lent și respinge în corner, 
în sffrșit, in min. 78, cursa 
de goluri a echipei bucureș- 
tene este încheiată de tînărul 
Aelenei, care ridică scorul la 
4—0, reluind in plasă centra
rea lui Pantea. Și după o 
suită întreagă de faulturi, 
Crețu primește avertisment 

• pentru că de data aceasta i-a 
venit rîndul lui Marcu 
cunoască... atențiile. Dar 
ciul era încheiat.

Arbitrul I. RUS (Tg. 
reș), ajutat la linie de 
Barna (Tîrnăveni) și S. 
rian (Sighișoara), a 
bine următoarele

STEAUA : Haidu — Săt- 
măreanu, Ciugarin, Negrea, 
Cristache, Naom, Vigu, Pan- 
tea. Tăiai u, Iordănescu (min. 
46 Aelenei), Dumitriu III 
(min. 78 Marcu).

„U“ CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon, Cîm
peanu, Stîncel, Anca, Uifălea- 
nu, Barbu, Adam, D. Moca
nu (min. 29 Munteanu I, min. 
54 Ardeleanu).

0 partidă fără
F.C. Argeș —Petrolul

Stadionul 1 Mal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — a- 
proxlmatlv 9 000. A marctat 
PIGULEA (min. 64 și 86). Ra
portul loviturilor la poartă : 
15—24 (pe spațiul porții: 11—15). 
Raport de cornere : 5—7.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 — 
Pigulea 9, Olteanu 7, Vlad 7, 
Ivan 6. Prepurgel 7. M. Po
pescu 7, Dobrescu 5, Frățilă 
5 (din min. 64 Radu). Dobrin 
7 (din min. 82 Ștefănescu), 
Jerean 5.

să-i 
me-

Mu
tt

Ma- 
condus 

formații :

PETROLUL : M. < lonescu 7 
— Gruber 6, Bădta 6, Mocanu 
5. N. lonescu 5, Cringașu 6, 
Moraru 7, Dincuță 
7. Cotigă 6, Stroe 5 
68 Ciupi tu).

5. Grozea 
(din min.

COMȘAA arbitrat O.
4r-^'irTllr4r> ajutat la linie de 
N. Mogoroașe șl Al. Ene (toii 
din Craiova).

Trofeul Petschovschl : 7.
La tlneret-rezerve : F.C. Ar

geș — Petrolul 1—3 (0—2).

sare și piper
Ploiești

în careu, Mocanu

Semifinalele campionatului 
republican 

al școlilor profesionale

(ce ajunsese 
Bacău, bucu- 
să fie iubit 
mai drag 

vlăstar al meleagurilor de 
pe Bistrița) care la sfir- 
șitul turului acestui cam
pionat obținuse 
puncte și locul I 
namo — în retur, 
campioni au strîns 
puncte, care pot ajunge 17 
duminică — merită din 
plin prețuirea tuturor iu
bitorilor noștri

„Secundul” 
unul dintre 
antrenori ai 
mânesc.

de20 
cu Di- 
actualii 

doar 15

de fotbal. 
Nicușor este 
PRINCIPALII 
fotbalului ro-

m. p.

...A marcat Oblemenco. Este minutul 50 al partidei de la Craiova, cu Progresul, și echipa 
bucureșteană este virtual retrogradată. Dar „bancarii" vor reveni puternic și vor termina 
meciul la egalitate, amînînd trista „pronunțare" —pentru ei sau pentru... C.F.R. Cluj — pentru 

ultima etapă
, Foto I ,V. POPOVICI — Craiova

Barajul pentru divizia B

După o zi de pauză, între
cerile campionatului republi
can al școlilor profesionale se 
reiau astăzi, cinci sînt pro
gramate semifinalele compe
tiției. Iată meciurile t Grupul 
școlar UCECOM Galați — 
Școala profesională Nicotină 
Iași și Grupul școlar industria 
lemnului Suceava-Grupul șco
lar Centrocoop Constanta. Par
tidele vor avea loc pe tere
nurile din Complexul sportiv 
„23 August", cu începere de 
Ia ora 8,30.

ORADEA. 23 (prin telefon), 
în etapa o doua a barajului 
pentru divizia B s-au dispu
tat meciurile :

CHIMIA FĂGĂRAȘ 
DEPENDENȚA 
(0—1). Meciul 
desfășurarea sa

IN-
2—1SIBIU

a plăcut prin 
și, mai ales,

1

Campionatele de velodrom 
ale Bucureștiului au conti
nuat ieri cu desfășurarea 
probei de viteză (.juniori 
mici) și 1.000 metri cu start 
de pe loc (juniori mari). La 
viteză s-au întrecut 34 de 
concurenți, oferind un lung 
șir de dispute. Pe alocuri 
destul dc pasionante. Gh. 
Șchiopu (Șc. sp. 1). după ce 
a învins în semifinală la 
luptă mare pe P. Cimpoieru 

, (Se. sp. 3) — decizia arbi
trului o consideră discutabi
lă —. și-a adjudecat titlul, 
întrecînd în finală în mod 
categoric pe Șt. Popescu (Șc. 
sp. 3). Pe Jocul 3 — P. Cim- 
■poieru, iar pe 4 Dan An
drei (Steaua).

In proba juniorilor mari 
s-au obținut o serie de tim
puri destul de bune, deși 
atmosfera nu a fost de loc 
calmă. Dinamoviștul Anton 
Neagoe a devenit campion 
parcurgînd 1.000 m în 1:12.0. 
Pe locurile următoare: A. 
Vulcu (Steaua) 1:13.9, M. Fer- 
felea (Steaua) 1:14,7, Gh. Pîr- 
vulescu (St) 1:15.3, Gh. Io- 
nescu (St) 1:15.4, M. Roșu 
(Dinamo) 1:15,5, N. Voican 
(Șc. sp. 3) 1:16,2, M. Dima 
(Olimpia) 1:16,6, H. Marines
cu (Olimpia) 1:16,7 Gh. Tu
dor (St) 1:17,6.

Campionatele continuă as
tăzi, începînd de la ora 16,30.

prin evoluția scorului. Jucătorii 
ambelor echipe au făcut multă 
risipă de energie, luptind pen
tru fiecare balon. In prima 
repriză, sibieniî au atacat mai 
periculos și în min. 10. la o 
lovitură de colț, Chercioiu a 
reluat cu capul în plasă peste 
portarul Torz, încremenit pe 
linia porții : 1—0 pentru Inde
pendența. Peste 5 minute. Ro
taru (Independența) ratează o 
ocazie, trimițând balonul în 
bară. După pauză, Chimia e- 
voluează mai bine și atacă in 
permanență. în min. 62. Ioni- 
ță reia cu capul mingea în 
poartă, aducând egalarea. Cu 
trei minute înainte de fluierul 
final. Feher (cel mai lucid 
jucător de pe teren) profita 
de o ezitare a apărării sibiene 
și înscrie : 2—1 pentru

.mia. Competent și 
arbitrajul lui M. Bădulcscu — 
Oradea (L Ghișa. coresp.).

VULTURII TEXTILA LU
GOJ — ARIEȘUL TURDA 3—0 
(0—0). După o primă repriză

e-
de

echilibrată, în care ambele 
chipe au avut cîteva ocazii 
a înscrie (cea mai mare fiind 
ratată de Vraja, de Ia Vultu
rii. în min. 45, care, singur, 
de la 12 m a șutat pe lingă 
poartă), în partea a doua cei 
care s-au impus cu autoritate 
au. fost lugojenii, 
trenorului Țirlea 
deschidă scorul în 
condiții cu totul 
Ghișe este faultat 
m ; lovitura este 
impecabil de Mihai peste por
tarul 
din 
tar 
los 
Cel 
cat.
chescu. în 
nații frumoase cu Vraja, 
acest moment. pe teren 
vede o echipă : Vulturii, 
își mărește avantajul în 
82 prin Becheru. A arbitrat 
foarte bine I. Barbu — Ai ud. 
(V. Sere, coresp.).

Duminică, pe micul ecran

CAMPIONATUL REPUBLICAN
(Urmare din pag. 1)

dar

obstacole ca- 
La start s-au 
călăreți, ei a- 

dificultățile

A.
2.

341 
No- 

cu

(C.C.B.) cu
5. Dumitru
Sibiu) cu

6. Hant
Sibiu)

spus 
apa- 
doi- 
im- 

exe-

Hoinar
Roșea 

Bondoc 
Schneider

cu Saray,

Cislău) cu Miraj

S' 
de la C.C.B 
ocupînd po- 
334 p. 
nu și-a

piciorul sting, acumulează 
341 p și trece în frunte.

Anghel Donescu cu Soli- 
man nu primește decît 316 p, 
insuficiente pentru a pericli
ta poziția primilor clasați. A 
Frdlich este depășit, apoi, 
de Eugen Cotan 
cu Baba Novac, 
ziția a doua cu

Adolf Frolich 
însă ultimul cuvînt. El 
re în concurs cu un al 
lea cal, Artist, cu care 
presionează prin precizia 
cutiei majorității celor 19 fi
guri obligatorii ale progre
siei. Cu 357 de puncte, A. 
Frdlich își depășește pentru 
a doua oară adversarii, 
de data aceasta decisiv.

Clasamentul probei : 1. 
Frolich cu Artist 357 p, 
V. Postelnicii cu Adonis 
p, 3. E. Cotan cu Baba 
vac 334 p, 4. A. Frdlich 
Jucu 330 p, 5. A. Donescu cu 
Sol iman 316 p, 6. E. lonescu 
cu Merișor 312 p.

După-amiază, concursul a 
continuat cu disputele în ca-

drul probei de 
tegorie ușoară, 
prezentat 25 de 
vînd de trecut 
unui parcurs cu 10 obstaco
le. Evoluînd sigur, Ghcorghe 
Teohari (A. S. Recolta Man
galia), cu Jupiter, a reușit să 
se impună în fata adversari
lor săi, terminînd parcursul 
fără penalizare și cu un timp 
foarte bun.

CLASAMENTUL PROBEI : 
1. Gh. Teohari cu Jupiter 
1:00, 2. H. Miiller (C.S.M. Si
biu) cu Barosan 1:02,2, 3.
Victor Conțiu (A.S.A. Cluj) 
cu Făurel 1:04,6, 4. Mihai A- 
luneanu 
1:05,5, 
(C.S.M.
1:07,6. 
(C.S.M.
1:11,6, 7. AI. Cîmpeanu (A.S. 
Recolta
1:19,2, toți cu 0 p.p.

Concursul continuă astăzi, 
de la ora 8,30, cu proba de 
dresaj Sf. Gheorghe, iar de la 
16,30, cu obstacole categoria 
ușoară.

Elevii an- 
reușesc să 
min. 46, în 

deosebite : 
la circa 40 

executată

Amatorii de fotbal pot ur
mări duminică pe micul e- 
cran. aspecte înregistrate de 
la meciul amical internatio
nal Norvegia — R. F. a Ger
maniei. Transmisia va începe 
la ora 15,15.

PITEȘTI, 23 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). A tre
buit să treacă mai bine de o 
jumătate de repriză pentru 
ca cele două formații să-și 
justifice prezența în teren. 
Pînă atunci ele nu-și pără
siseră 
du-se prudent și spectacolul 
fusese 
părea ca a venit să facă nu
mai act de prezență, iar pi- 
teștenii țineau să arate că se 
menajează pentru turneul 
din Iran. în min. 28 am în
registrat primele „focuri de 
artificii". Stroe a ratat în fața 
porții argeșene, apoi Cotigă 
a șutat periculos, obligîndu-1 
pe Ariciu să arunce balonul, 
în ultima instanță, peste 
poartă. Au urmat „represa
liile" gazdelor 1 o combinație 
Dobrescu-M. Popescu și șutul 
defectuos al lui Dobrin, ur
mat de trei lovituri libere în 
preajma careului de 16 m 
ratate de Frățilă și Dobrin. 
Și cu asta, au fost încheiate 
„conturile" primei reprize.

La reluare, F.C. Argeș se 
decide la acțiuni mai ferme. 
Olteanu și Dincuță se knoc- 
autează reciproc la o minge 
înaltă, fundașul central arge- 
șean părăsește terenul și re
intră după șapte minute. în 
min. 55, Dobrescu pătrunde

„tranșeele", tatonîn-

deplorabil. Petrolul

cu balonul 
îl faultează și arbitrul acor
dă penalty. Cu gîndul la cla
samentul golgeterilor, execu
tă Frățilă, însă defectuos. M. 
lonescu respinge, la balon 
sare din nou Frățilă, șutează 
iar, portarul petrolist însă 
respinge și a doua oară. Pe
trolul „cade" surprinzător, se 
retrage pas cu pas și invită, 
parcă, gazdele la vizite 
mai dese în careul lor.
va trece mult și o astfel de 
„vizită" va lăsa urme în pla
sa oaspeților. Dobrin are o 
acțiune reușită, pasează la 
Prepurgel și acesta, de pe 
stînga, trimite balonul 
Pigulea, care, venit din urmă, 
reia cu capul imparabil, des- 
chizînd scorul în min. 64. 
Oaspeții se „înămolesc" și 
mai rău, deruta îi copleșește 
și localnicii profită de situa
ție, controlînd nestingherit 
terenul. E clar că Petrolul 
s-a „predat" și acceptă o ca
pitulare fără condiții. Pigu
lea semnează ultimul act. 
„înfipt" din nou în apărarea 
petrolistă, fundașul piteștean 
prinde un șut din void de la 
20 metri — în minutul 86 — 
și stabilește scorul final 
(2—0), închizînd dosarul unei 
partide de .slabă factură teh
nică, care n-a depășit limi
tele unui lejer antrenameht 
de mijloc de săptămînă.

tot
Nu

la

lui

George MIHALACHE

Pronosticul nostru la concursul
Pronosport nr. 

din 27 iunie
26

1971
1. Farul — Rapid
2. Politehnica — Jiul
3. S.C. Bacău — „U“
4. Progresul — ;,U“ i
5. Dinamo — Steagul roșu 1
6. C.F.R. Cluj — U.T.A. l,x,2
7. C.F.R. Tim. — Steaua x,2
8. Farul — Rapid Tin. rez. x,l
9. Politehnica — Jiul Tin.

rez. 1
10. S. C. Bacău — ;,U“ Craio

va Tin. rez. 1
11. Progresul — -„VJ“ Cluj

Tin. rez. 1.2
12. Dinamo — Steagul roșu

Tin. rez. 1
13. C.F.R. Cluj — U.T.A. Tin.

Cv. 
Cluj

I
I
I
I

Chi-
autoritar

Azi, in Capitală

I

In cadrul grupei de la Bucu
rești a barajului pentru divizia B 
se va disputa azi o nouă etapă. 
In program figurează două 
partide, care, conform regula
mentului, se vor desfășura pe te
renuri diferite : DELTA TULCEA 
— CHIMIA RM. VILCEA pe sta-

Cocan, ieșit inoportun 
poartă. Apoi, portarul Ta- 
(Vulturii) scoate miracu- 
mingea de la păianjen, 
de al doilea gol s-a mar
in min. 73. autor fiind Lu- 

urma unei combi-

aionul Politehnica, și METALUL 
PLOPENI — CHIMIA SUCEAVA 
pe stadionul Giulești, ambele de 
la aceeași oră — 17,30.

Brigăzile de arbitri ce vor con
duce ambele meciuri vor fi co
municate cu două ore înainte de 
începerea partidelor.

BĂIEȚI BUNI... •••

Lotul echipei Steaua, campioana municipiului București la 
categoria de vțrstă a copiilor născuți în 1956: Florin, Du
mitrescu, Drăghici, Gresoi, antrenorul E. Jenei, Ivan, Hen- 
culov, Spălățelu (rîndul de sus); Roman, Pătrașcu, Avram, 
Sorohan, Mateescu, 9'ud.or, Florea, Ciotcă (rîndul de sos).

Fotoi Theo MACARSCHI

Sînt amîndoi ti
neri. Unul, blond, 
cirlionțat și cam fi
rav. Altul, brunet, 
mai spătos. Unul are 
18 ani. celălalt 20... 
și amîndoi joacă Ia 
aceeași echipă : ASA 
Tg. Mureș...

Sînt amîndoi la 
„vîrsta întrebărilor”, 
a întrebărilor care se 
adresează în egală 
măsură vieții, iubirii, 
viitorului... Dulcea 
pasăre a tinereții 
cîntă în inima fiecă
ruia, dar nu același 
cîntec. parcă...

Unul din ei a 
accidentat acum 
două luni... O 
torsă pe care

fost 
vreo 
en

torsă pe care trata
mentul atent a rezol
vat-o cu promptitudi
ne... „Din. punct de ve
dere medical”, a spus 
doctorul, e totul 
regulă... Numai 
nărui în cauză 
era de aceeași părere.

în 
ți
nu

El acuza și mai acu
ză încă dureri... Și 
la acest capitol, nu
mai cl poate decide... 
Nici cea mai minu
țioasă radiografie nu 
poate stabili cu pre
cizie ceea ca susține 
cel în cauzal...

Venea, uneori. Ia 
antrenament, privea 
din tribună la cole
gii lui care aleargă și 
asudă din belșug, aP°i 
ridica din umeri :

— Ce să fac ? Nu 
mă simt încă bine ' cu 
piciorul !...

Pusese între timp 
vreo cinci kilograme 
în plus, iar clienții o- 
bișnuiți ai unui local 
din Tg. Mureș erau 
gata să jure că tină- 
rul ..indisponibil” nu 
resimte nici un fel de 
dureri cînd dansează, 
seara, neobosit., ală
turi de o fată de care, 
se spune, este îndră
gostit pînă peste u- 
rechi.

...In vremea asta, 
un alt tinăr, cu trico
ul leoarcă de trans
pirație, alerga pe tot 
terenul, stringind din 
dinți și pompînd ne
obosit baloane atacu
lui care forța >,lacă
tul” apărării adver
se... Acest băiat cu 
cîrlionții blonzi a fost 
„contrat” de cîteva 
ori de adversari, a 
rămas chiar la pă- 
mînt, uneori, dar de 
fiecare dată se ridica 
mai indîrjit, mai ho- 
tărît, 
să se 
toria 
pînă 
tură_ ____ „__

...Acest tinăr TRĂ
IEȘTE pentru echipa 
lui. El a plîns la ieși
rea din teren, și la 
Piatra Neamț și la 
Bacău, unde echipa nu 
reușise să-și vadă 
împlinite visele de 
victorie... Acest tinăr. 
care citește cărțile de

ca un om decis 
bată pentru vic- 
ECHIPEI SALE, 
la ultima pică- 
de energic...

a ..XI-a” in vreme ce' 
rotile trenului sau ale 
autobuzului se învir- 
tesc spre un nou oraș 
unde-1 așteaptă altă 
partidă, se roagă, 
pă antrenament :

— „Tibi baci", 
am voie să ma 
puțin cu balonul ?

...Băieți buni și bă
ieți răi... Vreți și nu
me de băieți buni și 
băieți răi ? Sînt des
tui... Năstase. Iordă
nescu. Beldeanu, 
Smarandache, I. Con
stantinescu, Ghirca, 
Cringașu. Stoica, 
Crețu, Rcgep, Co- 
drea. Gruber, Barbu 
și alții și alții, și. 
bineînțeles, și cei doi 
tineri de Ia Tg. 
reș : Caniaro și 
lony...

Cine sînt cei 
și cei răi ?

du-

mai 
joc

Mu-
B6-

buni

G. M.

copiilor născuți in 1956
oferită de 
felicitările 
antrenorilor 
Emerich Jenei (Steaua) 

Gheorghe Cosma (Progresul), 
pentru buna pregătire asigu
rată elevilor lor. ne 
o plăcută îndatorire 
menționa numele citorva din
tre speranțele autentice ale 
celor două cluburi pe care 
le-am văzut ieri la lucru : 
Florea, Roman, Dumitrescu, 
Ion Aurel de la Steaua și 
Dragu, Laslu, Tudoran și 
Nemeș (Progresul).

Ieri s-a desfășurat, pe stadi
onul Republicii, în deschiderea 
partidei de cupă dintre Steaua 
și „U” Cluj, finala pentru de
semnarea campioanei munici
piului București Ia fotbal, ca
tegoria copii născuți în 
între echipele Steaua Și 
greșul. La capătul Unui 
foarte disputat și care 
arareori a oferit celor 
zenți multe momente de 
bal autentic, victoria a 
venit cu scorul de 2—0 (0—0) 
echipei Steaua (prin golurile 
marcate de Dumitrescu), care 
intră astfel în posesia Cupei

C.M.E.F.S.
pe care le 

ambelor 
Jenei

Odată cu 
adresăm 

echipe, 
Și

1956, 
Pro- 
meci 

nu 
pre- 
fot- 
re-

facem 
din a

Rd. T.

SELECȚIE DE COPII LA RAPID
și juniori 
București

Centrul de copii 
al clubului Rapid 
organizează o selecție pentru 
copiii născuți în anii 1955— 
1961. Amatorii se pot pre-

zenta la stadionul Giulești 
începînd de azi pînă în ziua 
de 10 iulie, de la ora 9.

Copiii vor avea pantofi de 
tenis și chiloți.
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