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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FINLANDA

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, au plecat marți 
dimineața în Finlanda, unde 
vor face o vizită oficială, la 
invitația președintelui Repu
blicii. Urho Kekkonen, în
tre 29 iunie și 3 iulie 1971.

Șeful statului român este 
însoțit de Janos Fazekaș, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Mircea Bălănescu, ambasa
dorul României la Helsinki, 
de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa au 
fost prezenți: Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Petre 
Lupu. Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
.tec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
Vici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ion Stănescu, 
precum și soțiile conducăto
rilor de partid și de stat, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consi-

liului de Stat și ai guvernu
lui. conducători de instituții 
centrale și organizații ob
ștești.

Erau, de asemenea, pre
zenți însărcinatul cu afaceri 
ad-interim
București, 
membri ai 
deze, șefii 
matice acreditați în 
nia și alți membri ai 
lui Diplomatic.

al Finlandei la 
Pertti Kaukonen, 
ambasadei 
misiunilor

finlan- 
diplo- 
Româ- 
Corpu-

Un mare număr de locui
tori ai Capitalei au venit la 
aeroport pentru a conduce pe 
șeful statului nostru. Ei ova
ționau îndelung, scandau 
„Ceaușescu — P.C.R. expri- 
mîndu-și și cu acest prilej 
dragostea și stima față de 
conducătorul partidului și 
statului nostru, prețuirea 
pentru neobosita sa activi
tate consacrată dezvoltării 
prieteniei și colaborării Ro-

mâniei socialiste cu toate ță
rile, cauzei păcii și înțele
gerii între popoare, sporirii 
continue a prestigiului inter
național al patriei noastre. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește aclama
țiilor mulțimii, strînge cu 
căldură mîinile multor cetă
țeni.

Avionul oficial a decolat 
la ora 8,30. îndreptîndu-se 
spre Helsinki.

Sosirea la Helsinki
Ora 12,30. Avionul preziden

țial aterizează pe aeroportul 
Sentula din Helsinki.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, sînt 
întimpinați cordial de președin
tele Urho Kekkonen și de so
ția sa. Cei doi șefi de stat își 
string mîinile, își adresează 
calde cuvinte de salut.

Sînt intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

Președintele Consiliului 
Stat al României. însoțit 
președintele Finlandei, trece
poi în revistă garda militară, 
care prezintă onorul. Șeful sta
tului român salută drapelul 
finlandez.

însoțiți de președintele Fin
landei și dc alte înalte ofi
cialități ale țării gazdă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa. persoanele oficiale care îi 
însoțesc se îndreaptă apoi spre 
Helsinki. La ieșirea din aero-

de

de 
do 
a-

port, oaspeții români sînt salu
tați de militari din garnizoana 
orașului, care prezintă onorul.

Coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliști, se în
dreaptă spre Palatul preziden
țial, reședința rezervată șefului 
statului român. In fața palatu
lui sînt arborate, pe înalte ca
targe, drapelele României si 
Finlandei.

Mulțimea aflată aici aplaudă 
cu căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. la coborî- 
rea sa din mașină : șeful sta
tului român răspunde cu cor
dialitate 
spontane

acestei manifestări 
de simpatie.

★
după-amiază,Marți 

ședințele 
României. Nicolae Ceaușescu. 
și soția sa, Elena Ceaușescu. 
au primit la reședința oficială 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Helsinki. împre
ună cu soțiile lor.

după-amiază, pre- 
Consiliului de Stat al

turneul de lupte de la Constanta
Marele turneu de lupte de 

Ia Constanța cu peste 120 
de participant din 17 țări 
numai la greco-romane, este 
foarte aproape. Presa face 
zilnic pronosticuri, publică 
date despre echipe sau des
pre sportivi. Așa că urc spre 
Poiana Brașov ca să-i văd 
pe luptătorii români aîlați 
în aceste zile de vacanță, în- 
tr-o scurtă tabără de pregă
tire. îi mai văzusem — în 
trecere, Și zilele trecute. 
Odată, după o prelungită 
„ședință" de încălzire, încin
seseră o partidă de fotbal 
pe platforma asfaltată a 
parcării... Altă dată i-am 
surprins, cînd, cu obrajii a- 
prinși de efort, se întorceau 
din ascensiunea contracrono- 
metru pe care o întreprinse-

seră pe jos pînă în vîrful 
Cristianului și înapoi. Pasul 
vioi, nu trăda deloc obosea
la. Treningurile groase și pro
soapele de la gît, fețele ușor 
supte de efort îi „demascau" 
pe luptătorii care încercau 
să-și facă și categoria, să 
scadă în greutate prin aceste 
mari eforturi, prin ședințele 
de saună de la complexul 
Ruia și prin regimul riguros 
de alimentație stabilit de 
medicul Nicolae Ploeșteanu, 
colaborator al luptătorilor 
de peste patru ani.

M-am strecurat deci, pe 
sub aleea de brazi ce con
duce spre vilele Făget și 
Rîndunica, unde, după cum 
mă așteptam, i-am găsit și 
pe luptători și pe antrenorii 
Ion Corneanu și Ion Bătrînu.

De la ei am aflat — și în 
aceeași zi am și văzut — că 
pregătirile luptătorilor, cu 
toată vremea capricioasă, se 
desfășoară, în majoritatea 
lor, în aer liber pentru că 
și la „mondialele" de la 
Sofia, programate la sfîrși- 
tul lui august, întrecerile 
se vor disputa pe un sta-

Mihai BIRA ,
i

(9ontinuare tn vag. a 4-af

AZI, LA BAZA HIPICĂ
DIN CALEA PLEVNEI

Gheorghe Berceanu finalizează spectaculos o centurare la
terală cu toată împotrivirea adversarului

Foto : DRAGOȘ NEAGUIntilnirea șefului statului ro
mân cu reprezentanții diploma
tici acreditați în capitala fin
landeză a ilustrat, prin larga 
participare și atmosfera cordi
ală, bunele legături pe care 
țara noastră le Întreține cu 
numeroase state ale lumii. O- 
magiile prezentate președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei de către ambasadorii din 
capitala finlandeză, discuțiile 
purtate au reliefat, o dată în 
plus, stima și prestigiul de 
care se bucură țara noastră în 
lume.

•ir
Tn cursul după-amiezii, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu, 
a depus o coroană de flori la 
mormîntul fostului președinte 
Juho Kusti Paasikivi. fonda
torul politicii externe de pace 
și neutralitate activă a Finlan
dei.

SPORTIVII SUBSCRIU DIN TOATAINIMA
LA POLITICA Șl ACȚIUNILE PARTIDULUI
ÎN NUMELE NOSTRU, îl MULȚUMIM TOVARĂȘULUI

0 TEMĂ, DE LA ÎNCEPUT CONTROVERSATĂ

ASTĂZI RĂSPUND CE116 ANTRENORI Al DIVIZIONARELOR A CARE NE SPUN
PĂREREA Șl DESPRE COMPORTAREA ECHIPELOR LOR

ÎNCEPE CONCURSUL
INTERNAȚIONAL
DE PENTATLON

MODERN

pre- 
pre- 
pro-

for-

AL TUTUROR NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, glasul ade

ziunii depline a tuturor ce
tățenilor patriei față de poli
tica partidului nostru ne um
ple sufletul de optimism, în
credere 
Bucuria 
menea 
Partidul 
un asemenea comandant, cum 
este secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se manifestă pregnant coe
ziunea de monolit a întregu
lui popor în jurul partidului, 
fiindcă totdeauna, înainte de 
a întreprinde ceva, partidul 
se sfătuiește cu poporul, în
deplinește statornic ceea ce 
a făgăduit.

Am urmărit cu emoție și 
viu interes vizita de peste 
trei săptămîni întreprinsă în 
țările socialiste ale Asiei de 
delegația de partid și guver
namentală a României, 
dusă de iubitul 
matul tovarăș 
Ceaușescu. Ea a 
itor consecvența 
în înfăptuirea liniei genera
le elaborată la Congresul al 
X-lea al P.C.R., internaționa
lismul politicii noastre exter
ne, sensul eminamente con
structiv promovat de către 
partid în dezvoltarea relații
lor prietenești, grija față de 
refacerea coeziunii dintre

și o mare bucurie, 
de a avea un ase- 

conducător, cum este 
Comunist Român, și

țările socialiste, pentru o 
strînsă unitate în lupta îm
potriva imperialismului. înal
ta răspundere față de desti
nele României, față de cau
za socialismului și păcii.

în această călătorie lungă, 
de o uriașă responsabilitate 
politică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a desfășurat o ac
tivitate strălucită, care inspi
ră stimă, respect și prețuire. 
Secretarul general al parti
dului a acționat în numele 
nostru al tuiuror, în nume
le poporului 1

MIRON OLTEANU 
secretar al C.N.E.F.S.

Pe un itinerar de zeci de 
mii de kilometri, străbătînd 
distanțe uriașe între tropi
ce și paralele de nord, în 
patru țări socialiste ale con
tinentului asiatic, delegația 
română, condusă de tovară
șul Nicolae 
desfășurat o 
rioasă, de o 
tate politică.

Partidul nostru promovea
ză neabătut principiul potri
vit 
te 
lor 
lor
rite, discuțiile sincere, schim
bul larg de opinii, respectul

Ceaușescu, a 
activitate labo- 
mare însemnă-

căruia contactele direc- 
dintre conducătorii state- 

socialiste, sau ale țări- 
cu orînduiri sociale dife-

O REUȘITA DEPLINA
con

ți mult sti- 
N i c o 1 a e 

ilustrat gră- 
partidului

Concursurile și campionatele 
internaționale m-au purtat de 
mai multe ori în China popu
lară, de sportivii căreia mă 
leagă prietenii trainice. Am 
cunoscut ospitalitatea acestui 
mare popor, eforturile lui con
structive, 
care o 
noastră, 
munist 
cretarul 
Nicolae

Am înțeles, deci, pe deplin 
entuziasmul de nedescris cu 
care a fost primită aici, ca de 
altfel pe tot itinerarul său 
asiatic, delegația de partid și

stima deosebită pe 
nutrește față de țara 
față de Partidul Co- 

Român și față de se- 
său general, tovarășul 
Ceaușescu.

guvernamentală română. Po
poarele acestor țări au ținut 
să răspundă astfel mesajului 
de prietenie pe care-1 aducea 
România prin înalții săi soli, 
în frunte cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

Iar noi sîntem mîndri și fe
riciți de reușita deplină a aces
tei vizite, sortită să rămînă 
neștearsă prin rodnicia discu
țiilor purtate și însemnătatea 
istorică a documentelor care 
s-au elaborat.

MARIA ALEXANDRU
maestră emerită a sportului

Azi, meci de rugby pe ,,Dinamo"

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - ANGOULEME

suveranității, neamestecul în 
treburile interne, cunoașterea 
reciprocă, reprezintă ele
mentele primordiale ale des
tinderii internaționale, insta
urării unui climat de înțe
legere și, în ultimă instan
ță, de salvgardare a păcii în 
lume.

Cu aceste gînduri au ple
cat la drum lung mesagerii 
poporului român și aceste 
idei au reieșit pregnant din 
toate luările de cuvînt ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cadrul acestui turneu pur- 
tînd o evidentă amprentă is
torică.

Ii mulțumim conducăto
rului nostru înțelept, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pen
tru truda neobosită și gene
roasă pe care o depune spre 
binele poporului român, pen
tru victoria cauzei socialis
mului și păcii.

Campionatul de fotbal s-a 
încheiat, dar interpre
tarea lui din unghiuri 

diverse poate furniza încă 
numeroase date interesante. 
In acest fel, farmecul dispute
lor se va prelungi în perioada 
de interimat dintre o ediție 
și alta. In acest fel, se va 
ajunge la decantarea unor a- 
devărvtri importante, răspîn- 
dite în cuprinsul opiniilor pe 
care le vom solicita și publi
ca. A fost un campionat in 
stare să furnizeze specialiști
lor, comentatorilor, repere 
numeroase și substanțiale. A 
fost un campionat a cărui 
experiență se cuvine delimi-

I. CUM
TELE EDIȚII)

II. CUM
DUCEȚI ?

tată și încorporată în judecă
țile celor ce pregătesc viito
rul echipelor noastre. Ne des
părțim de o întrecere care 
n-a pierit, ci s-a transformat, 
începînd de a doua zi, intr-o 
pagină de istorie a fotbalu
lui supusă acum reflecțiilor 
noastre. Inaugurăm perioada 
retrospectivelor printr-o an
chetă la care au fost invitați 
să participe mai întii cei 16 
antrenori ai echipelor comba
tante in divizia A. O primă 
întrebare care face obiectul 
unei teme mai largi, o a do
ua care se rezumă la aprecie
rea

CARACTERIZAȚI 
CAMPIONATUL RECENT

(PRIN
echipei proprii.
RAPORT CU PRECEDEN-
ÎNCHEIAT?

începînd de astăzi, ama
torii întrecerilor de pen
tatlon vor putea urmări 
desfășurarea unui mare con
curs internațional organi
zat de federația română de 
specialitate.

Echipele participante — 
Bulgaria, Cehoslovacia, 

Franța, U.R.S.S.. România, 
cu excepția aceleia a 
S.U.A. care sosește azi și 
va intra în concurs joi — 
și-au încheiat ultimele 
gătiri, fiind gata să se 
zinte la startul primei 
be : călăria.

Dintre cele șapte
mâții (țara noastră parti
cipă cu 2 echipe), cea mai 
redutabilă ni se pare a fi 
selecționata U.R.S.S., care 
are în componența sa ele
mente de o valoare recu
noscută (V. Șiliahln ți V. 
Șmelev). Alături de aceste 
..prime viori”, din lot mai 
fac parte V. Kriajaev și 
V. Verenciuk.

Și pentatloniștil bulgari 
au în echipă sportivi va
loroși. Printre ei și pe 
medaliatul cu bronz la 
C.M. de juniori din 1969, 
Emanoil Ăzmanov. Ceilalți 
membri ai echipei sînt : 
Mihail Andronov, Nikolai 
Kamenov și Gheorglii Na- 
tcv.

Reprezentativa Franței 
are în componenta sa pe 
Marcel Spiess, Claude Gui- 
cuet, Lucien Guigucl și 
Pierro Salvadori (locul XI 
la C.M. de juniori din 1970). 
iar cea a Cehoslovaciei este 
compusă din : Jaroslav Ko- 
rab, Jaroslav Novak, 15o- 
humil Starnovskî și Jan 
Bariu.

Țara noastră participă la 
acest concurs cu două echi
pe. Din prima fac parte 
Dumitru Spîrlea, Marian 
Cosmcscu, Albert Covaci, 
Constantin Zamfir. Cea de 
a doua formație 
pusă din : Ivan 
lexandru Nagy. 
Călina, Florin 
sportivi care, i 
vor secunda bine 
din

APRECIAȚI EVOLUȚIA ECHIPEI PE CARE O CON-

■ este com- 
Banet, A- 
Constantln 
Mureșanu. 

sperăm, li 
pe cei 

prima garnitură.
Azi. de la ora 9, la baza 

hipică din Calea Plevnei 
se va da startul în prima 
probă : călăria.

conf. univ. dr.
OCTAV TROIANESCU, 

maestru emerit al sportului 
maestru internațional de șah

Tn pag. 4 alte declarații 
semnate de sportivi și acti
viști ai mișcării sportive.

I
I
I

Citiți în pag. 3-a ancheta noastrăa

Em. F.

Radu Nunweiller, absent în imagine, deschide seria celor 8 goluri înscrise în partida 
Dinamo—Steagul roșu Foto : DRAGOȘ NEAGU

Activitatea de educație fizică și sport din județul Neamț in dezbaterea 
Biroului Comitetului județean de partid

A V

REALIZĂRI DE NECONTESTAT, DAR IÎICA SUB NIVELUL

al echipei An-

Dinamo va fi 
de lag. Teodor

totdeauna a fi un om de bază 
cum sperăm să fie și în parti- 

Foto i THEO MACARSCHI

Durbao (Steaua). 
Marinescu (Știința

Angouleme actlvea-

Partlda de pe 
condusă 1* centru 
Witing.

Al doilea med 
gouleme tn țara noastră va avea 
loc vineri seara, In nocturnă, la 
Constanța, unde rugbyștll fran
cezi vor juca în compania Fa
rului. Antrenorul Al. Carnabel 
urmărește ea prin acest test 
să-șl verifice lotul tn vederea tur
neului pe care echipa sa îl va 
întreprinde, în a doua jumă
tate a lunii Iulie, In Polonia.

Fundașul Durbac s-a dovedit 
al reprezentativei noastre, așa 
da internațională de astăzi

șl Constantin (Dlnamo). Rezervă: 
Dădu Ionescu (Steaua).
• centri : Dragomlrescu șl Nlca 

(Dlnamo). Rezerve : Suclu (Stea
ua).
• fundași: 

Rezerv» : V. 
Petroșani).

Echipa din _______ . ...
ză tn Prima ligă a campionatului 
francez. Din lotul formației oas
pete fac parte șl doi jucători ro
mâni, cunoscuțli internaționali 
Paul Ciobănel și Valcriu Irimes- 
cu,

OASPEȚII AU SOSIT ASEARĂ ÎN CAPITALĂ
Ultima partidă Internațională 

de rugby .programată în Capitală 
în actualul sezon competițional, 
va avea loc astăzi după-amiază, 
Începînd de la ora 17,30, pe sta
dionul Dinamo, cînd o selecțio
nată divizionară va primi replica 
puternicei formații franceze din 
Angouleme.

In alcătuirea XV-lul ce II vor 
alinia în aceșt meci amical, an
trenorii coordonatori ai lotului, 
prof. Al. Teofilovici și Petre Cos- 
mănescu, s-au Izbit de unele di
ficultăți, In special tn comparti
mentul Înaintării, unde indisponi
bilitatea lui Baciu și Dinu, acci
dentați și încă nerestabillțl, pune 
sub semnul întrebării formula 
liniei I.

In principiu, cel doi antrenori 
Intenționează să Înceapă jocul cu 
următorul XV :
• linia I : Drăgulescu (Grivlța 

Roșie), Pop (Steaua), Ioniță (Grl- 
vița Roșie, un junior promovat 
de dteva săptămîni In prima gar
nitură a echipei Iul Vlorel Mo- 
raru). Rezerve : Ciocan (Gloria 
București), Iorgulescu (Dlnamo), 
Popovlcl („U“ Timișoara) șl Or- 
telecan (Știința Petroșani).
• linia a Il-a : Atanasiu (Gr. 

Roșie), Șerban (Steaua). Rezervă: 
Postolache (Steaua).
• Unia a III-a : Pop (Gr. Ro

șie), Demian (Gr. Roșie), Răș- 
canu („U“ Timișoara). Rezerve: 
Iftlmle (Dlnamo), Achlm (Stea
ua) șl Corneliu Octavian (Gr. 
Roșie).
• mijlocași : Bărgăunaș (Știin

ța Petroșani), Nlcolescu (Dlna
mo). Rezerve: Țața șl Glugiuo 
(Steaua).
• aripi : Suciu („U" Timișoara)

CERINȚELCS Șl AL POSIBILITĂȚILOR LOCALE
edința Biroului Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. care a analizat 
activitatea de educație fizică și 

sport din județ a întrunit toate condițiile 
pentru c se solda cu rezultate dintre cele 
mai fructuoase. Participarea la dezbateri 
a reprezentanților tuturor instituțiilor și 
organizațiilor interesate ți responsabile 
în același timp (C.J.E.F.S., sindicate, U.T.C., 
Inspectoratul școlar, Consiliul popular ju
dețean, organizația de pionieri, U.J.C.A.P.), 
competența și realismul punctelor de ve
dere exprimate, spiritul de exigență în 
care a decurs analiza, observațiile judi
cioase făcute, sugestiile și propunerile vi- 
zînd o îmbunătățire continuă a activității 
puse în discuție, angajamentele asumate, 
măsurile adoptate, — toate acestea au 
asigurat reușita deplină a ședinței mențio
nate.

Pentru noi, invitații, a reieșit limpede 
din desfășurarea analizei la care am fost 
martori condițiile deosebit de favorabile 
ce îi sînt ți ii vor fi ți mai mult create 
mișcării sportive din județul Neamț, spi
ritul de emulație existent, dorința unani
mă de colaborare, de conjugare a efor
turilor tuturor factorilor locali, sub atenta 
îndrumare ți cu sprijinul neprecupețit al 
organului județean de partid, în direcția

permanentei dezvoltări a educației fizice 
ți sportului.

Hotărîrea adoptată de Biroul Comitetu
lui județean de partid, care prevede 
măsuri eficiente în legătură cu răspândi
rea educației fizice ți a sportului în rîn- 
durile elevilor, ale oamenilor muncii din 
întreprinderi ți instituții, în mediul rural, 
creșterea nivelului performanțelor sportive, 
îmbunătățirea pregătirii și perfecționării 
cadrelor, intensificarea propagandei spor
tive, dezvoltarea bazei materiale, urmează 
a fi difuzată și pi 
zaiiile de partid, ; 
stituțiilor și organizațiilor cu 
acest domeniu, asigutîndu-se 
numai cunoașterea ei de către 
tor interesat, ci ți perspectiva 
ei în viață.

Este un fapt cert că, sub

relucrată în toate organi- 
precum și pe filiera in- 

atribuții in 
astfel nu 
fiecare fac- 
transpunerii

La constituirea sa, în primăvara 
anului 1968,județul Neamț a be
neficiat — în domeniul educației 
fizice șl sportului — de o moș
tenire relativ modestă.

După mal bine de trei ani de 
atunci. progresele realizate ne 
apar ca deosebit de remarcabile, 
ele reflectînd, fără îndoială, ro
dul unor preocupări evident mai 
susținute în acest sector de reală 
Importanță socială, pe care le-au 
stimulat atît noul cadru de or
ganizare administrat! v-terltori-il A, 
cît și măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
In iulie 1967 
sportului din

Dezvoltarea 
sportului s-a
tntr-un proces evolutiv 
care a cuprins toate 
de activitate, cu deosebire — cum 
era șl firesc — cel economic, $1 
care a adus județului Neamț, prin 
valoroasele realizări obținute, lo
cul Iutii pe țar» în întrecerea 
pentru depășirea planului In in
dustrie, investiții — construcții șl 
circulația mărfurilor; precum șl 
ta întrecerea dintre consiliile 
populare județene.

Constantin FIRANESCU

și prevederile Legii 
decembrie
educației
Încadrat,

1967. 
fizice șl 
de altfel, 

general, 
sectoarele

Este un fapt cert că, sub conducerea 
atentă ți îndeaproape de către organele 
ți organizațiile de partid, printr-o mai 
bună organizare ți îndeplinire exemplară 
a măsurilor stabilite, pe calea îmbunătă
țirii substanțiale a condițiilor materiale, 
activitatea de educație fizică ți sport dip 
județul Neamț va realiza progresul dorit 
ți așteptat, se va ridica la înălțimea pa
siunii ți exiqentei oamenilor din aceste 
locuri.

(Gontinuare în pag. a 2-a)
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DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

OMULUI DE LA CATEDRA...
Cine a făcut afirmația 

că învățătorul repre
zintă, intr-un fel, 

al doilea părinte al copi
lului, al elevului, a rostit 
de bună seamă un 
adevăr, 
rareori 
treacă 
legere, 
odată și în afecțiune, pe 
adevăratul părinte. Titani 
ai artei, culturii și știin
ței, de la noi și de pretu
tindeni, ca George Enescu, 
Nicolae lorga, Thomas 
Mann, Rudyard tippling, 
Albert Einstein, pentru a 
folosi doar cîteva exem
ple alese la intimplare, nu 
uită, în memoriile, în 
evocările lor, pe cei care 
le-au pus în mină con
deiul sau creionul.

Superba noblețe a mun
cii omului de la catedră 
constă, evident, în carac
terul ei anonim. Este o 
noblețe de un fel deosebit, 
proprie acestei misiuni 
sociale de înaltă răspun
dere, convingătoare prin 
definiție, cuceritoare prin 
firescul ei. Fiindcă omul 
de la catedră este acela 
care deschide copilului, 
școlarului, porțile luminii 
și ale vieții, înaripîndu- i 
idealurile și dirijîndu-i, cu 
tact și răbdare, pașii că
tre împlinire, către per
fecțiune.

Apare firesc, de aceea, 
că omului de la catedră să-i 
fie desemnată o zi anume 
din an în care să fie sti
mat și prețuit altfel de- 
cît în zilele de școală. Ho- 
tărind, o „zi a învățăto
rului", partidul și statul 
nostru aduc un călduros

mare 
Un om care nu 
reușește să-l în- 

in iscusință, ințe- 
înțelepciune, cîte-

omagiu acestor neobosiți 
modelatori ai sufletului și 
trupului copiilor noștri.

In impresionantul eșa
lon al slujitorilor cate
drei, un rol tot mai im
portant revine profesorului 
in trening, pedagogului 
care știe ca prin exerci
țiu fizic să cultive la co
pii curajul, tăria de carac
ter, simțul demnității, spi
ritul de echipă. Avem in 
această privință oameni- 
model, pe care copiii îi 
prețuiesc și îi respectă, 
profesori ca Francisc Ma
tei din Beiuș, A.postol Bu- 
zatu din Giurgiu, Tiberiu 
Bazilides din Gheorghieni, 
Sigmund Lupu din Foc
șani, Gheorghe Popescu— 
Colibași din Brașov, soții 
Mătușa din Ploiești, în
treaga pleiadă a dascăli
lor de sport din Capitală, 
în frunte cu Victor Tibacu, 
Ștefan Bujor, Jenica Aitel, 

. Aurora Podlaha sau Ste- 
lian Gheorghiu. Ne-ar fi 
necesare nu rinduri, ci 
pagini întregi pentru a e- 
numera pe cei mai destoi
nici și mai pasionați din
tre acei care contribuie 
nemijlocit la formarea u- 
nor generații pline de vi
goare, de optimism sănă-. 
tos.

De ziua voastră, dragi 
făurari de viitori cetățeni 
vrednici la trup ca și la 
minte, întregul popor vă 
adresează gînduri calde 
de recunoștință, vă doreș
te sănătate și putere de 
muncă pentru a purta mai 
departe, peste ani, cu cin
ste și spirit de dăruire, 
nobilul vostru mesaj.

Tiberiu STAMA

'/

SERBAREA SFÎRȘITULUI DE AN 
ȘCOLAR... SPORTIV

N-am refuzat invitația nici 
de astădată. Resepctînd tra
diția, Școala sportivă nr. 2 
din București ne-a anunțat 
și la'finele acestui an — al 
12-lea — o serbare-demon- 
'strație sportivă. Și, evident,

republicani, alții atît de mici 
de parcă-i trăgeau mănușile 
de box în jos, apoi preșcolari. 
Toți din cei care, indiferent 
de vîrstă, au crezul : „Voi 
fi sportiv". Este dorința lor 
un vis de nerealizat sau exis-

timpul numărului lor, cînd 
niște fluturași, cînd mici 
broscuțe ascunse în gazonul 
stadionului. La fel de reușite 
demonstrațiile de gimnastică 
modernă și sportivă, exerci
țiile ansamblurilor acrobatice

: ? :.?i- '

.. ■■■ ■

Fotoreporterul nostru Dragoș Neagu a fost impresionat tot 
care l-a și i , ' .

~ ' ' . ’ ' ‘ t de „programul cu bănci" pe
surprins în fotografie. Firesc, fiind vorba de o idee originală, execuție perfect 

sincronizată și vîrstă... preșcolară.
noi ne-am 
tîlnirea de 
neretului.

O tribună frumos renovată 
și zeci, sute de elevi, de fapt 
copii care „s-au logodit cu 
sportul". O defilare obișnuită, 
panouri, stindarde, rinduri de 
elevi ai școlii. Unii mai mari, 
purtînd medalii de campioni

prezentat la... în- 
pe Stadionul Ti-

Ne-am obișnuit ca a- 
tunci cînd vorbim de rug
by să consemnăm cu sa
tisfacție că acest 
frumos, bărbătesc, cîștigă 
mereu noi adepți. Și nu 
numai în centre mari, cu 
tradiție, ca de pildă Ti
mișoara, ~ 
ci și în 
mici, ca I 
morului...

Dintr-un astfel de oraș 
în care rugbyul este în
drăgit — OLTENIȚA — 
am primit zilele trecute o 
scrisoare. Era semnată de 
M. Voicu și 
fel: „Vin la 
mintea de a 
tr-un număr 
rului cîtorva 
să consemneze un eveni
ment sportiv petrecut în 
orașul nostru. Publicarea 
unui asemenea material 
— chiar și într-o formă 
comprimată — ar avea 
aici un efect favorabil în 
dezvoltarea rugbyuiul din 
Oltenița".

Fiind vorba 
darea poziției 
intr-un oraș, 
să ajutăm, 
deci faptul i 
tea lunii iunie s-au împli
nit 10 ani de la înființa
rea echipei locale de rugby 

Ș.N.O. — care activează

sport

Petroșani, Cluj, 
alte orașe mai 

Săcele, Gura Hu-

începea ast- 
dv. cu rugă- 
face loc în- 

viitor al zia- 
rînduri care

de „consoli- 
rugbyului" 

ne grăbim 
Reproducem 

„...la jumăta-

RUGBYȘTILOR 
DE LA OLTENIȚA., 
în divizia B. Pentm a săr
bători deceniul, s-a orga
nizat un meci festiv intre 
cei care au pus bazele a- 
cestui sport in Oltenița și 
actuala echipă (19—21, 
scor final). La sfirșitul în- 
tîinirii, asociația sportivă 
a înminat diplome cîtorva 
„veterani" ai 'echipei din 
1961: ing. ANTON DIHO- 
RE, MIRCEA POPA, 
GHEORGHE ROMA, frații 
CRISTEA ș.a. Serbarea, 
foarte reușită, a atras in 
tribune un mare număr 
de elevi și tineri din în
treprinderi dornici să 
practice acest sport. Sîn- 
tem siguri, gindindu-ne la 
atmosfera din jurul festi
vității, că rugbyul va fi 
iubit in continuare in ora
șul nostru..."

Ne-am grăbit să repro
ducem o parte din scri
soarea primită, îndeplinind 
astfel dorința autorului ei. 
Fiind vorba de o aniver
sare, nu putem să nu u- 
răm și noi ani mulți rug
byului din Oltenița, felici- 
tînd în același timp pe 
rugbyștli „de ieri" și „de 
azi“ ai orașului. Celor în 
activitate, urări în plus : 
să obțină succese luptînd 
sportiv, practicînd un joc 
frumos, ofensiv. Și dacă 
se poate, să nu mal for- 
faiteze...

Modesto FERRARINI

DE MÎINE, ÎN BUCUREȘTI 0 NOUĂ Șl INTERESANTĂ

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ: „CUPA UCECOM"
par- 
vor 
din 

cadrul unui mare turneu in
ternațional, dotat cu „Cupa 
UCECOM" și organizat ch 
prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființarea primelor 
asociații și cluburi sportive 
în cooperativele meșteșugă
rești. La această întrecere, 
rezervată echipelor feminine, 
iau parte patru puternice for
mații, dintre care trei de 
peste hotare : SPARTAKUS 
BUDAPESTA, START BRA
TISLAVA și SEPTEMVRI 
SOFIA, cărora li se adaugă 
o selecționată a UCECOM-u- 
lui, alcătuită din handbalis
te de la cele mai bune echi
pe Voința din țara noastră. 

Competiția va începe mîi- 
ne, programînd următoarele 
partide : ORA 17 : Sparta- 
kus Budapesta — Start Bra
tislava ; ORA 18.15 : Voința 

Sep’-emvri Sofia. întrece- 
Și 

din

Miine, pe terenul din 
cui sportiv Voința, se 
disputa primele partide

DOI ARBITRI ROMANI LA 
„TROFEUL IUGOSLAVIA"

La solicitarea forului de 
specialitate din Iugoslavia, 
doi arbitri români vor con
duce jocuri în cadrul celor 
două turnee internaționale 
dotate cu „Trofeul Iugo
slavia". Astfel Varac Pelen- 
ghian va arbitra în grupa 
masculină de la Rijeka, iar 
Teodor Curelea în cea fe
minină de la Tuzla.
TURNEUL CAMPIOANEI 

DE JUNIOARE
A CEHOSLOVACIEI

De cîtva timp se află 
turneu în țara noastră 
mația feminină 
SLAVOJ ZORA, care deține 
titlul de campioană de juni
oare a Cehoslovaciei. în pri
mul lor meci, tinerele hand
baliste

în 
for- 

de handbal

rile vor continua vineri 
sîmbătă tot pe terenul 
parcul sportiv Voința.

cehoslovace, au 
tîlnit la Sf. Gheorghe 
ția Șc. sportive din 
tate, care și-a înscris 
ipares o frumoasă 
internațională : 9—7 
Continuîndu-și turneul, 
voj Zora a evoluat la Bra-

șov, în compania echipei Li
ceului nr. 2, care recent a 
cîștigat titlul de campioană 
de junioare a țării noastre. 
Net superioare, brașovencele 
au învins cu scorul de 10— 
5

șc,

dispu-
com-

în- 
forma- 
locali- 

în pal- 
victorie 

(4-2). 
Sla-

(7—2).
Gh. BRIOTA, coresp.

JIUL PETROȘANI A 
CÎȘTIGAT „CUPA 

SPORTIVE"
La Petroșani s-au 

tat jocurile din cadrul
petjției internaționale organi
zată de Șc. sportivă din lo
calitate și la care au luat 
parte Lokomotive Gera, 
Sizady Aron din Kiskunha- 
los (Ungaria), Textila Sebeș, 
Șc. sportivă Tg. Jiu, Șc. spor
tivă și Jiul Petroșani. Pînă 
înaintea ultimei etape, con
ducea formația Lokomotive 
Gera, dar — în final — a- 
ceasta a fost învinsă de Jiul 
Petroșani cu 11—8 și astfel 
echipa din Petroșani a trecut 
pe primul loc cu 9 p., fiind 
urmață de Lokomotive Gera 
8 p., ‘și Sizady Aron 7 p.

Șt. BĂLOI — coresp.

tă de acum elemente care 
dovedesc contrariul ? Am a- 
flat-o din cuvîntul 
de către tov. prof, 
stantin Popescu, 
rul școlii : „Numai 
an am atras spre 
sportivă 5125 de 
ceea ce reprezintă 
mare performanță 
noastre de-a lungul 
ani de la înființare.
52 campioni 
recordmani naționali, peste 
150 sportivi cu categorie de 
clasificare I și II, 24 elevi au 
cîștigat numai luna aceas
ta titluri de campioni repu
blicani juniori la gimnastică 
— sportivă, modernă — și 
handbal... La echipe deținem 
titlul de campioni republi
cani pe 1971 la handbal ju
niori, locul I la echipele — 
băieți și fete — de gimnasti
că (categoria a IlI-a), locul 
II în campionatul național de 
volei și handbal (junioare)..."

După emoționante premieri 
și felicitări, au urmat 
monstrațiile sportive.

Au fost la început în tri
bună doar părinți ai copiilor 
și cadre didactice. După în
ceperea programului, însă, 
numărul celor care rămîneau 
să privească era din ce în ce 
maj, mare. Explicabil, deoare
ce elevii școlii ne-au 
zentat uneori 
dividuale sau 
de-a dreptul 
Vom aminti, 
originalul 
bănci". în jurul a trei bănci, 
trei grupe de cite 6 fetițe îm
brăcate cu costume de gim
nastică divers colorate și fun- 
dițe albe în păr păreau în

rostit
Con- 

direoto- 
în acest 
mișcarea 
elevi — 
cea mai 
a școlii 
celor 12 

!... Avem 
republicani, 9

de-

pre-
exerciții — în
de ansamblu — 

îneîntătoare. 
de pildă, de 
„program cu

MMI DE NECONTESTAT, DAR IACA SUB
NIVELUL CERINȚELOR Șl Al POSIBILITĂȚILOR

(Urmare din pag. 1)

Pentru a sugera amploarea 
luată de fenomenul sportiv, este 
semnificativ — credem — Bă fa
cem apel la dteva puncte de re-

per, să reproducem (în tabelul 
alăturat) unele comparații pe. care 
Le-a scos In evidență și recenta 
analiză a activității de educație 
fizică și sport din județul Neamț, 
efectuată de Biroul Comitetului 
județean de partid.

1968 1971

Secții de performanță 5 17
Echipe divizionare 4 12
Titluri naționale 6 12
Recorduri naționale 5 39
Antrenori 36 61
Profesori de ed. fizică 85 118
Arbitri 125 265
Instructori sportivi 380 814
Baze modernizate 6 18
Baze simple
Participanți la campionatele

158 219

asociațiilor sportive 8 400 23 200
Excursioniști 15 000 35 000
Pionieri în acțiuni de drumeție 35 000 117 000

Târg accesibile și necostisitoare 
de practicare a exercițiilor fizice. 
Analiza făcută a mai dezvăluit că: 
nu s-au folosit toate mijloacele de 
propagandă în direcția convingem 
maselor asupra utilității practi
cării exercițiilor fizice și sportu
lui în condițiile societății contem
porane ; se manifestă încă slăbi
ciuni de natură organizatorică, 
mult formalism și lipsă de ini
țiativă în activitatea asociațiilor 
sportive și a unităților de servire 
turistică a populației; nu se între
prind — mai ales la sate — su
ficiente acțiuni diferențiate po
trivit condițiilor geografice locale 
(tovarășul Dumitru Mușat, vice
președinte al Consiliului popular 
județean, arăta că s-a făcut prea 
puțin pentru răspîndirea schiului 
în satele de munte, a înotului și 
a canotajului în localitățile limi
trofe lacurilor) ; în școli desfășu
rarea orelor de educație fizică 
lasă adesea de dorit, iar mulți 
elevi se eschivează de la frecven
tarea lor (tovarășul Ioan Vlad, 
prim-secretar al Comitetului mu-

nicipai Roman al P.C.R., sublinia 
că peste î 000 din cel 13 000 șco
lari romașcani beneficiază de sou- 
tiri la orele de educație fizică).

Apreciind că și sportul de per
formanță dispune de posibilități 
mal largi de afirmare pe plan na
țional, membrii Biroului au ară
tat că ceea ce împiedică încă un 
progres mal rapid sînt deficien
țele ce se manifestă în procesul 
de selecție șl de Instruire, în 
munca de Îndrumare și control, 
in folosirea judicioasă a cadrelor 
tehnice și a instructorilor sportivi.

In privmța bazei materiale s-a 
subliniat că dezvoltarea ei din ul
timii ani, destul de apreciabilă, nu 
a putut duce încă la acoperirea 
tuturor nevoilor minimale. Astfel, 
numai 40 la sută dintre unitățile 
școlare ale județului beneficiază 
de baze sportive simple, chiar și 
Școala sportivă din Piatra Neamț 
fiind lipsită de o bază proprie, 
ceea ce îngreunează procesul de 
instruire. Acută a devenit și insu
ficiența terenurilor de joacă pen
tru copiii din noile cartiere de 
locuințe (problemă asupra căreia 
s-a referit pe larg tov. Nicolae 
Vasiliu, președintele Consiliului 
județean al Organizației Pionie
rilor), ceea ce face necesară, așa 
cum s-a solicitat în ședință, o 
angajare mai fermă din partea 
consiliilor populare, inclusiv cel 
județean, care au posibilitatea și 
chiar datoria, conform legii, să 
hotărască măsuri in acest sens șl 
să le înfăptuiască, folosind pe 
scară mai largă și munca patrio
tică a cetățenilor.

șl cu panglici, precum și „so
lo"-urile executate de elevi 
ai școlii care nu mai sînt 
anonimi ci nume în discipli
nele respective : Luminița Ci- 
zer, Rodica Pintea, Fl. 
Ceaușel sau chiar eleve — 
invitate — de la Mladetze 
Praga. Tot un succes — de
monstrațiile de 
(în „7“), de minl-fotbal, 
clism 
ș.a.

Nu 
însă, 
cului" fără să 
puțin de numele cîtorva din
tre profesorii și antrenorii ca
re au lucrat la pregătirea de
monstrației : Ileana Iosif, Au
relia Bunea, C. Atanasiu, P. 
Sacerdoțeanu. Iulia Rătăres- 
cu, Alexandrina Pop, M. 
Ganțu, Mariana Lucescu, R. 
Popescu, N. Grigore ș.a. Mai 
ales lor, de fapt tuturor ca
drelor didactice ale școlii, li 
se -cuvin felicitări. Lor care 
muncind cu pricepere și mi
gală pregătesc nume de re
zonanță ale sportului de 
miine.

(curse de

mlni-rugby
ci- 

urmărire)

se cade să 
„cronica de

i încheiem, 
! la fața lo- 
amintim cel

LOTUL NOSTRU TREBUIE REMANIAT!
Edhipele noastre reprezentati

ve de orientare turistică au 
început confruntările internațio
nale din noul sezon, particlplnd 
Băptămlna trecută la două com
petiții organizate excelent in îm
prejurimile Slănlculul Moldovei: 
Balcaniada și „Cupa României". 
Pentru prima întrecere, ele l-au 
avut ca adversari pe sportivii 
bulgari, Iar pentru cea de a 
doua șj pe ced maghiari.

Balcaniada a constat dlntr-o 
etapă individuală destul de grea, 
cu trasee lungi, abrupte, avlnd 
apreciabile diferențe de nivel șl 
șerpuind printr-o pădure rareori 
străbătută de către oameni. 
Acest gen de traseu i-a 
pus în dificultate pe mulți dintre 
concurenți, iar nouă ne-a adus 
prima (șl singura) satisfacție : 
Paula Chiurlea a cîștigat întrece
rea feminină și titlul balcanici 
urmată de Georgeta Llță șl de 
concurenta bulgara Olga Cloba- 
nova.

In proba masculină, concurențll 
noștri au depășit cele mal pesi
miste așteptări : Ortwin Lexen a 
sosit pe locul al 3-lea, loan Gheu- 
că pe al 4-lea, iar Klaus Schuller 
în coada clasamentului, la o di
ferență de... 52 minute deM. Fr.

LUNA COMPETIȚIILOR DE TINERET
Dacă perioada care urmea

ză înseamnă pentru jucătorii- 
seniori de tenis de masă un 
interval prelung de pregă
tiri în vederea noului sezon 
competiționai din 
iulie va fi o lună 
concursuri deschise 
și juniorilor. Este 
pentru că ei se află în va
canță și, în consecință, fede
rația noastră de specialitate 
a alcătuit din vrem© pentru 
acești tineri sportivi un ju
dicios calendar competiționaL 
Desigur, forul tehnic s-a gîn- 
dit că aceste întreceri vor 
constitui și teste importante 
pentru verificarea și selecțio
narea echipelor României ca
re vor participa la campiona
tele europene de juniori de 
la Ostende (Belgia), dintre 17 
și 22 august.

Suita confruntărilor va fi 
inaugurată cu cea de a treia 
ediție a campionatelor repu
blicane de copii (echipe și in
dividual la două categorii de 
vîrstă pînă la 12 ani și 13—14 
ani). Gazda acestor întîlniri :

toamnă, 
plină de 

copiilor 
și firesc,

sala sporturilor din Cluj. în
tre 2 și 4 iulie.

Apoi, peste două săptămîni 
(19—21 iulie), va fi rîndul sălii 
de sport din Hunedoara să pri
mească oaspeți: formațiile 
de juniori care se întrec în 
cadrul returului campionatu
lui. După o singură zi de 
pauză, tot la Hunedoara se 
va desfășura în premieră 
„Cupa Prieteniei", competi
ție internațională inițiată de 
federația română pentru ju
niori și junioare (echipe șl 
individual). Și-au anunțat 
prezența sportivi din Ceho
slovacia, R.D. Germană, Un
garia, Polonia, Bulgaria șl 
România.

Așadar, trei competiții de 
tineret a căror importanță 
este deosebită pentru noi, 
mai ales în actuala penurie 
de valori — cu două-trei ex
cepții — la seniori, cînd toa
tă atenția antrenorilor tre-, 
buie să se îndrepte către eșa
lonul de perspectivă, cel al 
speranțelor.

tigâtorul titlului balcanic mas
culin, bulgarul Valko Velikov. E- 
vident, acest slab rezultat a fă
cut ca în clasamentul general 
al Balcaniadei, reprezentanții 
noștri să ocupe locul secund, 
în urma celor bulgari.

Pentru ^Cupa României" au con
tat atît rezultatele din prima zl 
de concurs, cit șl cele din ziua 
a doua, cînd s-a desfășurat o 
probă de ștafetă cu trei schim
buri. Sportivii români au avut 
din nou o comportare modestă, 
fiind întrecuțl de bulgari șl ma
ghiari. Acum, însăși Paula Chiur
lea a ratat un post de control, 
făcînd ca echipa el să primească 
puncte de penalizare. La sfîrșit, 
trofeele puse In joc au luat dru
mul Budapestei (pentru 
rla Saroitel Monspart în 
cerea individuală) șl al 
(pentru prlm'ele locuri In i 
șl în clasamentul general).

Evoluția slabă a -orlentartștl- 
îor" noștri în cele două compe
tiții se datorează insuficientei 
pregătiri a componențllor lotu
lui, atît în cadrul secțiilor din 
care ei fac parte, dt șl în ca
drul scurtului stagiu de 
tire comună dinaintea

Problema cheie rămlno 
credem noi, componența 
reprezentativ românesc de 
tare turistică. Este 
să eonstați că In 
cerea individuală de la 
unii dintre componențll ___
lor reprezentative românești s-au 
clasat chiar șl pe locul al... 24-
lea, în timp ce alții, care nu tac 
parte din lot, au urcat spre frun
tea clasamentului. Nu este, oare, 
aceasta cea mal bună Învățătură 
pe care o pot desprinde din re
centele întreceri de la Slănia 
antrenorii noștri, tehnicienii, fe
derația de specialitate 2

vlcto- 
între- 
Sofiei 

Ștafetă

pregă- 
startulul.

Insâ. 
lotului 
orien- 
curios 
între- 

Slănlc — 
echipe-1

Dan VASILIU

tir
TALERIȘTII 
ROMÂNI

AU PLECAT LA BALCANIADĂ
Capitala, ple-Ieri, au părăsit . ..

cînd pe calea aerului la Atena, 
talerlștil români care vor parti
cipa, începînd de azi, la cea de 
a V-a ediție a Balcaniadei de 
talere (trap șl skeet) ce se des
fășoară în capitala Greciei. Din 
lotul român condus de tov. Gh. 
Pasat, președintele Federației ro
mâne de tir, fac parte : I. Du
mitrescu, Gh. Florescu, St. Popo- 
vici. A. Marinescu, Rell “ 
(la talere aruncate din 
trap), Gh. Sencovici, G. 
D. Danciu, S. Diaconu, 
și juniorii R. Mareș și L. Cojo- 
caru (la talere aruncate din turn 
— skeet). Antrenor : I. Lovinescu.

Vezeanu 
șanț — 
Pintilie, 
precum

4

PROGRAMUL COMPLET AL „EUROPENELOR"

R. D. G. — adversarele echipelor noastre la calificare în finale

Puse față în față, cifrele din 
tabel ne sugerează preocupările 
și eforturile depuse de factorii 
sportivi locali, intr-un spirit de 
tot mai strinsă colaborare cu ce
lelalte instituții și organizații ce 
au atribuții in acest domeniu, sub 
îndrumarea atentă și plină de so
licitudine a Comitetului județean 
dc partid.

In scopul menținerii șl întăririi 
sănătății, creșterii capacităților 
fizice și intelectuale, a producti
vității muncii, folosirii raționale 
a timpului liber, a fost pus ac
centul pe organizarea unor acce
sibile activități cu caracter de 
masă, cum ar fl excursiile la 
sfirșit de săptămînă (pînă în pre
zent, in acest an, peste 60 000 de 
oameni ai muncii au participat la 
circa 1 500 acțiuni turistice), du
minicile cultural-sportive, cam
pionatele asociațiilor sportive, 
cupele pe ramuri de producție.

O sensibilă înviorare a cunos
cut sportul școlar, în toate cele 
24 de licee și școli profesionale 
desfnșurindu-se campionate la di
ferite lamuri de sport, 'concursuri 
de orientare turistică, drumeții, 
iar la nivelul școlilor generale 
organizîndu-se — atlt în timpul 
anului de învățămînt, dar mai 
ales in vacanțe — acțiuni va
riate șl atractive de către orga
nizațiile de pionieri, cu concursul 
directorilor de școli și al profeso
rilor.

Preocupări mal susținute s-au 
manifestat in direcția lărgirii ba
ze! de masă a sportului de per
formanță. întiințîndu-se 1 centre 
de antrenament pentru copii la 
atletism, schi, fotbal — care cu
prinde peste 200 de viitori per-

formeri — și întărindu-se din 
punct de vedere organizatoric 
cele două unități cu profil spor
tiv din județ — școlile sportive 
din Roman și Piatra Neamț 
în cadrul cărora 500 elevi desfă
șoară o activitate fructuoasă la 
7 ramuri de sport. De altfel, ca 
urmare a procesului instructiv- 
educativ condus cu competență, 
Școala sportivă din Piatra Neamț 
(director Constantin Săvinescu) 
a devenit practic principala pe
pinieră a sportivilor de perfor
manță din județ.

In privința sportului de per
formanță propriu-zis, obiectivele 
principale le-au constituit reali
zarea unui progres continuu în 
ramurile sportive ce se afirma
seră încă din anii trecuți — atle
tism, volei, fotbal, oină, handbal, 
și schi —, precum și promovarea 
unor noi ramuri care au condiții 
de practicare în județ — boxul și 
canotajul, în primul rînd. Pen
tru realizarea în practică a a- 
cestei orientări. în afara măsuri
lor luate de consolidare a unor 
secții ale clubului Ceahlăul P. 
Neamț și a asociațiilor Relonul Să- 
vinești, Victoria și Metalul Ro
man, Cimentul Bicaz, a fost în
ființat Clubul atletic Roman, din- 
du-so astfel noi dimensiuni cen
trului de atletism legat de nu
mele pasionatului antrenor Olim
piu Constantinescu-Nehoi și de
venit atît de cunoscut și de apre
ciat prin marea sa eficiență. De 
altfel, atlețil romașcani ai Jui 
Constantinescu-Nehoi formează 
majoritatea celor 12 sportivi pe 
care județul Neamț îi dă loturi
lor naționale și a celor trei can
didați pentru viitorul lot olimpic 
al României,

Să fie mai bine valorificate

Sferă restrinsâ
in sportul

Pentru un județ tînăr cum este 
Neamțul, asemenea realizări ob
ținute în activitatea de educație 
fizică și sport sînt, desigur, me
ritorii. dar participanții la ședința 
de analiză amintită au apreciat 
că ele nu se ridică încă la nive
lul cerințelor și al posibilităților 
locale, la .........
dobîndite 
activitate.

Această 
labilitatea 
educației 
inafiă, care

de cuprindere 
de masă

mult prea restrinsâ sferă de 
prindere (doar 10—15 la sută

inălțimea rezultatelor 
In celelalte domenii de

concluzie Ișl află va- 
indcosebl in privința 

fizice șl sportului de 
continuă a avea o

cu- 
r______  ,___ _ _ din
populația angajată în producție, 
circa 35—40 Ia sută dintre elevi, 
Iar ta sate procentul scade chiar 
sub 10 la sută).

AnaUzînd — eu un remarcabil 
spirit critic si autocritic — cau
zele acestei situații nesatisfăcă
toare. membrii Comitetului jude
țean de partid au considerat ca 
determinantă orientarea excesivă 
spre formele competițlonale In 
activitatea de masă, ceea co a 
dus Ia neglijarea formelor simple.

condițiile
Străbătute, ca un fir călăuzi

tor, de ideea — unanim împărtă
șită de către cei prezenți — că 
in județul Neamț sînt și se pot 
crea condițiile necesare pentru ca 
educația fizică și sportul să de
vină cit mai grabnic un bun la 
znclemina tuturor celor ce doresc 
să le practice, îndeosebi a ma
sei de tineret, dezbaterile ședinței 
Biroului Comitetului județean de 
partid au pus în evidență o serie 
de sugestii și propuneri valoroase, 
măsuri eficiente in vederea îmbu
nătățirii activității de viitor.

Concluzia principală care s-a 
desprins, subliniată și de tovară
șul Constantin Potîngă, secretar 
al Comitetului județean P.C.R., a 
fost aceea de a se valorifica mai 
bine posioilitățile existente, de a 
se urmări cu consecvență trans
punerea in viață — printr-o con
tribuție mai activă a tuturor fac
torilor responsabili — a planuri
lor și măsurilor comune adoptate.

După cum s-a remarcat in șe
dință, printr-o mai buna conju
gare a preocupărilor și eforturi
lor Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, sindicate
lor, organizațiilor (ie tineret și-de 
pionieri, inspectoratului școlar, se 
pot obține progrese suDStanțiale 
în antrenarea oamenilor la ac
țiunile de masă, în formarea de
prinderilor de practicare indivi
duală a exercițiilor fizice. Tov. 
Ioan Kunst-Ghermănescu, secre
tar al C.N.E.F.S., a insistat în 
acest sens, în cuvîntul său, asupra 
necesitași convingerii tuturor ce
tățenilor — printr-o mai intensă 
și diversificată muncă de propa
gandă — de a ieși cît mai mult 
în aer liber, de a face mișcare.

Dezbaterile purtate au relevat 
faptul că unitățile de bază ale 
mișcării sportive — cluburile, aso
ciațiile, școlile sportive — trebuie 
să devină, pe de o parte, verigi 
puternice, principali factori de 
mobilizare a maselor la practica
rea exercițiilor fizice și sportu
lui, iar pe de altă parte, adevă
rate pepiniere unde să fie selec
ționați (tov. Valerlu Momanu, di
rectorul general al Centralei in
dustriale Săvlnești, arăta că o 
baza sigură de selecție o repre
zintă școlile profesionale), să se 
formeze și să se dezvolte spor
tivi de mare valoare pe plan in
tern și internațional.

Arăttnd că se impune ridicarea

existente
pe o treaptă superioară a muncii 
de instruire a copiilor și junio
rilor, îmbunătățirea procesului de 
pregătire a sportivilor, partici
pants 1» ședință au subliniat, tot
odată, necesitatea ca — în lumi
na recentelor documente de par
tid și de stat cu privire la ridi
carea pregătirii profesionale — 
să se stabilească măsuri concrete 
in scopul creșterii gradului de 
calificare și perfecționării specia
liștilor și activiștilor sportivi.

Referitor la baza materială, oel 
prezenti au apreciat că prevede
rile cuprinse în chemarea la în
trecere lansată de Consiliul popu
lar al județului Neamț trebuie 
considerate ca minime, asociațiile 
șl cluburile, sindicatele, organiza
țiile U.T.C., consiliile populare 
fiind chemate să manifeste o mai 
marc inițiativă in amenajarea de 
noi terenuri și baze sportive sim
ple, fructiflcînd mai bine posibili
tățile locale, sprijinindu-se mai 
mult pe munca patriotică a tine
retului, principalul beneficiar al 
acestora. De asemenea, așa cum 
bine remarca tov. Gh. Grigore, 
prim-secretar al comitetului jude
țean U.T.C., se face simțită ne
voia unei mai bune întrețineri și 
folosiri a bazelor existente.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul ștefan Bob'oș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid, care, după ce s-a oprit 
pe larg asupra principalelor obiec
tive ale mișcării sportive din ju
deț. a scos în evidență responsa
bilitatea ce revine tuturor facto
rilor cu atribuții în domeniul edu
cației fizice șj sportului pentru în
deplinirea acestor obiective. In 
aceeași ordine de idei, tova
rășul Ștefan Boboș a subliniat că 
este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid din județ de 
a exercita un control mal rigu
ros șl a asigura o îndrumare mal 
eficientă a activității de ---- *’_
fizică și sport, analizând 
stadiul dezvoltării sale.

Referindu-se la faptul 
plan național județul 
aduce o contribuție < 
Importantă, în continuă creștere, 
tovarășul Ștefan Boboș a conchis 
că există reale posibilități pentru 
ca șl în privința educației fizice și 
sportului rezultatele ce so vor 
obține să depășească substanțial 
nivelul actual.

Organizatorii celei de a 8-a 
ediții a ,.europenelor" de vo
lei au stabilit, într-o reuniune 
desfășurată recent la Roma, 
componența seriilor, în baza 
clasamentului de la prece
denta ediție și prin trage
rea la sorți a echipelor care 
nu au fost prezente la C.E. 
din Turcia 1967. După cum s-a 
mai anunțat, echipa noastră 
masculină este cap de serie 
și va avea ca principal ad* 
versar formația țării gazdă 
(Italia), pe care o va întîlni 
chiar în prima zi a compe
tiției. Reprezentativa femi
nină face parte din seria D, 
în care va trebui să susțină 
o partidă decisivă cu echipa 
R.D. Germane pentru califi
carea în turneul final.

Iată componența seriilor) 
MASCULIN (24 de eohipe — 
record de participare)! 
U.R.S.S.. Albania, Anglia și 
Belgia (seria A), Cehoslova
cia, Israel, Turcia și Scoția 
(seria B), Polonia, Franța, O- 
landa și Danemarca (seria C), 
R.D.G.. Bulgaria, Elveția și 
Suedia (seria D), ROMÂNIA, 
Italia, Finlanda și Grecia

(seria F), Ungaria, Iugosla
via, R.F.G. și Austria (seria 
F). în cadrul seriilor, echipe
le se vor întîlni astfel: 23 
septembrie: U.R.S.S.—Alba
nia. Anglia — Belgia (A), 
Israel — Turcia, Cehoslova
cia — Scoția (B), Franța — 
Olanda, Danemarca — Polo
nia (C), Bulgaria — Elveția, 
Suedia — R.D.G. (D), ITA
LIA — ROMÂNIA, Finlan
da — Grecia (E), Iugoslavia— 
R.F.G. și Ungaria — Austria 
(F); 24 septembrie: U.R.S.S.— 
Anglia, Albania — Belgia (A), 
Israel — Cehoslovacia, Tur
cia — Scoția (B), Franța — 
Danemarca, Olanda — Polo
nia (C). Bulgaria — Suedia, 
Elveția — R.D.G. (D), Italia— 
Finlanda, ROMÂNIA — 
GRECIA (E), Iugoslavia — 
Ungaria și R.F.G. — Austria 
(F). 25 septembrie: U.R.S.S.— 
Belgia, Anglia — Albania 
(A), Israel — Scoția, Turcia — 
Cehoslovacia (B), Franța — 
Polonia, Olanda — Danemar
ca (C). Bulgaria — R.D.G., 
Elveția — Suedia (D), Italia— 
Grecia, ROMÂNIA — FIN
LANDA (E), Iugoslavia —

MARI CÎȘTIGUR! LA LOTO

educație 
periodic

că pe 
Neamț 

economică

Omologările efectuate în 
cursul lunii iunie la Loto au 
adus tragere de tragere o nouă 
serie de mari cîștiguri.

Dar iată numele celor mai 
recenți câștigători : Firoiu Ște
fan din București — 100.000 lei; 
Constantin loan din Urziceni «=■ 
100.000 Iei ; Ionescu Elena din 
București 82.410 lei ; Pipo Eli- 
sabeta din Oradea — 71.516 lei; 
Cercel Dumitru din Ploiești — 
57.399 lei ; Ciobanu Gheorghe 
din R. de Vede — 52.354 lei ș.a.

Vă reamintim că și în con
tinuare. sînt asigurate toate 
condițiile unor cîștiguri de va
loare maximă. Ca să vă puteți 
număra printre cîștigători, tre
buie să participați cu perse
verență la sistemul preferat.

Pentru tragerea Loto de vî-

nerl 2 iulie a.c. vă mai puteți 
procura biletele astăzi și miine.

Menționăm că la această tra
gere și la toate tragerile Loto 
din luna iulie se atribuie au
toturisme la alegere, excursii 
în GRECIA și numeroase cîști
guri în bani.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

NR. 26 DIN 27 IUNIE 1971
CATEGORIA I : (13 rezul

tate) 3 variante 10% a 26.311 
lei. CATEGORIA a II-a : (12 
rezultate) 9,6 variante a 8.867 
lei. CATEGORIA a IlI-a: (11 
rezultate) 194,4 variante a 731 
lei.
Rubrica redactată de Loto- 

Pronosport.

Austria și R.F.G. — Ungaria 
(F). Iată și seriile feminine 
(18 echipe participante — re
cord): U.R.S.S., Suedia, Elve
ția (A), Polonia, Italia, Aus
tria (B) Cehoslovacia, R.F.G., 
Franța (C), R.D.G., ROMÂ
NIA, Iugoslavia (D), Ungaria, 
Israel, Anglia (E), Bulgaria, 
Olanda și Danemarca (F). 
Programul în serii este ur
mătorul: 23 septembrie i
U.R.S.S. — Suedia (A). Ita
lia — Austria (B), Franța — 
R.F.G. (C), R.D.G. — Iugo
slavia (D), Ungaria — Israel
(E) , Danemarca — Olanda
(F) . 24 septembrie: U.R.S.S.— 
Elveția (A), Italia — Polo
nia (B), Franța — Cehoslova
cia (C), R.D.G. — ROMÂNIA 
(D), Ungaria — Anglia (E), 
Danemarca — Bulgaria (F). 25 
septembrie: Suedia — Elve
ția (A), Austria — Polonia
(B) , R.F.G. — Cehoslovacia
(C) , IUGOSLAVIA — ROMÂ
NIA (D), Israel — Anglia (E), 
Olanda — Bulgaria (F).

Localitățile în care se vor 
disputa meciurile din serii 
urmează să fie stabilite în 
cursul lunii iulie. De remar
cat că Florența, unul din 
centrele voleibalistice italie
ne, nu mai figurează pe lista 
localitățile propuse a fi 
gazde ale competiției europe
ne. întrucît orașul nu dis
pune de săli de sport cu 
capacitate corespunzătoare.

DE LA I.E.A.B.S.
La Complexul spor

tiv „23 August" se or
ganizează cursuri de i- 
nifiere în tenis de cîmp 
și judo, începînd 
data de 1 iulie a.c.

înscrierile se fac 
nic la Patinoarul 
August", între orele 
15.30.

Informații la telefonul 
21.21.63.

cu

zii- 
„23 
7—
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A FOST ACEST CAMPIONAT SUPERIOR 
SAU INFERIOR EDIȚIILOR ANTERIOARE?

Al) OBȚINUT DREPTUL TRAIAN IONESCU
(Dinamo)

în-

SA JOACE IN „CUPA II. E. F. A
SA DAM RAPIDULUI

CE ESTE AL LUI
Asistînd la „sfînta furie* 

a unor simpatizanți rapidiști 
acum, după încheierea cursei 
campionatului, cînd echipa 
giuleșteană a suferit „infa
mantul* insucces care se 
cheamă locul 2, te poți în
treba unde s-or fi ascuns, 
pe ce planetă inaccesibilă 
suporterilor neîndurători, 
Don Revie, antrenorul cele
brei învinse Leeds United, 
Albert Batteux, antrenorul 
marii învinse St. Etienne sau 
Nereo Rocco, antrenorul 
numitei învinsa Milan 7 
vînd șansa ca echipele lor 
să nu fie simpatizate 
„simpatizanți* (unici în lu
me, o parte din ei), rapidiș
ti, cei trei numiți la în- 
tîmplare (exemple mal pot 
fi date destule) stau liniștiți 
la casele lor, iar în plimbă
rile prin oraș sînt salutați 
cu același respect de acum 
o lună, două, trei. Să admi
tem, totuși, că Rapid are o 
situație aparte. De ce ? Cum 
de ce ? N-are Rapid un lot 
mult mai puternic ca Dina
mo, de pildă ? N-are Rapid 
sprijinul unor surate de de
partament la Cluj și la 
Timișoara care o „ajută1 
ficient (neprincipial, e ade
vărat, dar în fotbal se mai 
poartă) atît în campionat 
(vezi recentul 1-3 de la Cluj) 
cît și în Cupă (vezi meciul 
de la Tr. Severin) 7 Nu e 
Rapid răsfățata campionate
lor, pe care le cîștigă spec
taculos, cu o implacabilă 
regularitate, o daltă la fie
care 50 de ani 7 Nu e, oare, 
Rapid .., Rapidulețul nostru, 
Realul nostru din Giulești, 
echipă cu vocația scrisă — pe 
fruntea tuturor locomotivelor 
Diesel și cu aburi — a tit
lului 7 în fine, să-i lăsăm 
pe exigenții rapidiști obiec
tivi — ce s-ar face Rapidul 
fără ei 7 — și să recunoaștem 
că am stat de vorbă (pe 
riscul nostru) cu antrenorul 
Marin Bărbulescu. Antreno
rul rapidist ne-a mărturisit 
simplu „toata păcatele" bă
nuite.

— Am dorit mult sa cîș-

re- 
A-

de

e-

tigăm campionatul. Am avut 
și șanse să-l cîștigăm. Nu 
atîtea șanse cîte avea Dina
mo, dar am avut și noi. 
Le-am ratat. Și din vina 
noastră și din „vina" Iui Di
namo. N-am știut să profi
tăm de slăbiciunea din final 
a dinamoviștilor (de a noas
tră au reușit ei să profite, 
obținînd un minim avantaj), 
așa cum n-au reușit nici 
Steaua, U.T.A., Steagul roșu, 
Universitatea Craiova, sau 
Petrolul care, dacă ar fi cîș
tigat numai punctele pierdu
te acasă, oricare din ele a- 
jungea campioană. Avînd 
o echipă 
pidului 
cinci-șase 
Lupescu, 
Greavu, 
Năsturescu, 
Ionedcu, 
Dan și 1
30 de ... _
Codreanu 31, Dinu și Năs
turescu 29) sînt mulțumit de 
locul 2, Cu oamenii de 
bază de mai sus suprasolici
tați, cu tineri (M. Stelian, 
Petreanu, Mușat etc.) încă 
neintegrați definitiv, Rapid a 
obținut un loc bun. O treap
tă atinsă în condițiile formei 
fluctuante (cu 
dezastruoase) a 
bază ai echipei, 
Neagu.

Am ascultat 
mijlocașului Dumitru, 
dintre soliștii fotbalului ro
mânesc.

— Pentru valoarea lotului 
nostru, și mai ales a ata
cului, aflat sub nivelul mul
tor linii ofensive din campio
natul român, locul doi 
foarte bun. Șansa putea 
ne arunce în față, 
— după valoare — să 
realiști și cinstiți și să reșjt- 
noaștem: locul doi ne ono
rează.

Reluînd discuția cu antre
norul Bărbulescu...

— Nu considerați că ați 
comis și greșeli (n.n. — păs
trarea lui Greavu, de pildă, 
ca adversar al lui Gyorfi în 
meciul cu Steagul roșu este,

campioană.
sub valoarea Ra- 

consacrat acum 
ani (Răducanu—

Motroc, Dan, 
Dinu, Jamaischi, 
, Dumitriu II, 
Codreanu — ;

Lupescu au azi 
ani, Greavu 34,

unele căderi 
doi pioni de 
Răducanu și

și părerea 
unul

este 
să 

dar 
fim

U.T.A. CEDEAZĂ

DAR
NU SE

PREDĂ

Neagu i Pretenții mari,
locomotivă mică, dar sub 

locul 2 nu coborîm

după părerea noastră, o e- 
roare de necontestat) în ma
nevrarea Rapidului spre do
rita linie I ?

— Am comis, fără îndoială. 
Consider, însă, că în munca 
de construcție a echipei am 
făcut cîțiva pași mari, a 
căror eficiență se va vedea 
chiar în sezonul viitor.

în loc de concluzii, opinia 
reporterului. Este cam pe 
aceeași lungime de undă cu 
cele ale lui Dumitru și ale 
antrenorului Bărbulescu. Ne- 
știind să exploateze — din 
motive de slăbiciune — ... 
slăbiciunea finală a dinamo
viștilor, Rapid a fost între
cută la potou. Clasamentul, 
însă, respectă — și după pă
rerea noastră — valoarea.

Dînd dinamoviștilor ce li 
se cuvine și rapidiștilor ce 
este al lor, vom aprecia re
zultatul onorant obținut prin 
eforturile jucătorilor și an
trenorilor.

Rapid a dovedit și în acest 
an că este a doua echipă a 
României și așteptăm de la 
ea și noi, ca și toți iubitorii 
fotbalului nostru, o evoluție 
superioară în viitoarea Cupă 
U.E.F.A., unde — ca și 
U.T.A. — se poate afirma pe 
plan internațional.

Succes !
Marius

Campionatul recent 
cheiat a avut mai multe ca
racteristici. în primul rînd a 
fost o întrecere disputată, cu 
echipe care se împart în: 
a) formații cu jucători în lo
turile naționale, al căror ran
dament a scăzut în final, mai 
ales datorită încordării ner
voase. Cine a rezistat nervos 
la șocuri, a cîștigat; b) for
mații cu elemente tinere — 
Steaua, Politehnica Iași și 
Progresul — care au înregis
trat un salt calitativ. Păcat 
că Progresul a căzut, pentru 
că are un nucleu de jucători 
care vor avea un cuvînt de 
spus în fotbal; c) formații 
care datorită muncii organi
zate a conducerii și a antre
norilor s-au menținut la un 
nivel corespunzător (U.T.A., 
Steagul roșu) ; d) echipe care 
au luptat numai și numai 
pentru evitarea retrogradării.

Referindu-mă la VALOA
REA diviziei A, consider că 
ea a scăzut datorită regula
mentului de transferări ce o- 
prește circulația jucătorilor 
de jos în sus, fapt ce va fi 
plătit scump în viitor. Cam
pionatul a luat un aspect de 
maraton, în care distanța din
tre etape a fost foarte apro
piată, dar loturile echipelor 
de „A* nu sînt, nici valoric 
și nici numeric, alcătuite să 
suporte un asemenea mara
ton.

n. După șase ani, Dlnamo a- 
duce din nou titlul in șos. Ște
fan cel Mare. Din punct de ve
dere al rezultatelor, comportarea 
echipei a fost sinuoasă. Mă aș
teptam la două perioade de că
dere jn evoluția echipei, după 
primele 4 etape ale returului și, 
în final, cu apariția căldurilor. 
Prima perioadă am prevenit-o, a 
doua însă a fost mai dificilă da
torită și încordării nervoase. Che
ia cîștigării titlului : jocurile di
recte cu Steaua, U.T.A., Rapid și 
cele de Ia Iași și Bacău. Punctele 
pierdute pe teren propriu au Ia 
bază cauze precise ce puteau fi 
evitate. Ce m-a mulțumit la e- 
chipa mea ? Unitatea jucătorilor. 
M-a nemulțumit că o parte dintre 
jucători, fiind prea mult adulați 
de public și de presă, n-au răs
puns printr-o comportare cores
punzătoare.

MARIN BĂRBULESCU 
(Rapid)

I. A fost una dintre ediții
le cele mai zbuciumate. Ri
valitățile, conjuncturile în 
care s-au găsit fiecare echi
pă șl suprasolicitarea jucăto
rilor au determinat 
roase rezultate 
Disputa directă 
indirectă dintre 
namo a marcat
chipe, influențîndu-le 
portarea, determinîndu-le să 
evolueze crispat. Astfel se ex
plică parțial și sufocarea lor 
din final și prestațiile mai 
slabe decît posibilitățile 
cătorilor.

n. Rapid a Jucat precar in 
teva din etapele finale.

a avut o desfășurare tumul
tuoasă, producînd multe sus- 
pensuri pînă-n ultimul mo
ment și în privința campioa
nei și a celei de a doua re
trogradate. S-a înregistrat, 
după părerea mea, o creștere 
valorică a majorității echipe
lor, dispărînd marea ruptură 
între formații foarte bune și 
foarte slabe. Un qîștig al a- 
cestui campionat a fost con
diția fizică, mai bună, și com
bativitatea sporită.

campionatului. Mă refer, în 
primul rînd, la unele echipe 
care pentru ocuparea unui ‘ 
mai bun în clasament au 
derat la diferite tactici 
pură apărare sau chiar 
anti-joc.

IT. Comportarea Politehnicii 
a fost satisfăcătoare în compara
ție cu evoluțiile din anii prece- 
denți. Putem remarca în acest 
sens aprecierile făcute în clasa
mentul valorii constante, în care 
echipa ocupă detașat primul loc. 
Nu trebuie trecut cu vederea 
nici aptul că Politehnica a avut 
cea "mai mare eficacitate.

loc 
a- 
de 
de

Iași

POPESCU

CUNUNA

l.Acum doi ani, la Cluj. Cu 
o zi înaintea ultimei etape. 
U.T.A. poate deveni campioa
nă. Și antrenorul 
Dumitrescu poartă 
pe umeri. La hotelul Astoria 
e noapte albă. Noapte grea. 
Noaptea emoțiilor și ipote
zelor sfîșietoare. 
din Arad vorbește 
scoate un cuvînt.
mai nimeni 
U.T.A.-ei nu

Peste o zi, 
campioană...

...Anul acesta, tot 
și tot cu o zi înaintea ulti
mei etape. U.T.A. își trăiește, 
pe Someș, ultimele bre de 
campioană. Și jucătorii ară
deni se plimbă relaxați prin 
oraș. Lîngă catedrală, ne 
reamintim ziua aceea fierbin
te, tot într-o sîmbătă, de a- 
cum doi ani. Pojoni încearcă 
ușoare regrete: „anul acesta 
puteam ^cîștiga în modul cel 
mai ușor campionatul" ! Do- 
mide, însă, refuză resemna
rea, cu zîmbetu-i șăgalnic : 
„Cupa U.E.F.A. e mai puterni
că decît Cupa Cupelor ! Mi
lan, Legia, Dinamo Zagreb..." 
Care va să zică, U.T.A. a ve
nit la Cluj, în ultima etapă, 
hotărîtă să plece în... Cupa 
U.E.F.A. U.T.A. a venit fără 
ipoteze, fără emoții.

...în holul hotelului Astoria, 
cu Nicolae Dumițrescu, îna
intea meciului cu C.F.R. Cluj. 
Exact la aceeași masă unde, 
acum doi ani, ne priveam în 
tăcere. Vorbim despre „Cupa 
U.E.F.A.", doar U.T.A. are 
șanse și pretenții. Nicu Du-

— Bine Nicule! Locul 4!
Desene de AL. CLENCIU

Nicolae 
noaptea

din 
găsește 
U.T.A.

Antrenorul 
greu, abia 
De fapt, 

bărbații 
cuvinte, 
devenea

la Cluj,

mitrescu este calm, sigur pe 
echipă, deși intuiesc un fior 
de teamă: „Jucăm în casa 
unui candidat la pieire și 
mi-e teamă ca unii din ju
cătorii mei să nu devină sen- 
timentaliști. Noi sîntem încă 
echipa campioană și vrem să 
cedăm titlul onorabil, ceea 
ce înseamnă că nu avem 
voie să pierdem la Cluj, ori
ce s-ar întîmpla. Pentru că 
dacă am pierde meciul aces
ta, visurile noastre pentru 
„Cupa U.E.F.A." se pot nă
rui" !.

— Să zicem că aveți deja 
pașaportul pentru „Cupa 
U.E.F.A.". Cu ce intenții ați 
porni la drum ?

— U.T.A. a dobindit între 
timp ceva rutină și experien
ță internațională. Partidele 
din „Cupa campionilor euro
peni" și alte meciuri interna
ționale amicale (în turneul 
din iarnă din Grecia n-am 
cunoscut înfrîngerea, invin- 
gînd și pe Aris, deținătoarea 
„Cupei Greciei") au permis 
jucătorilor noștri să cîștigc o 
maturitate apreciabilă.

Și antrenorul ex-campioni- 
lor îmi oferă ziarul belgian 
„Les Sports" din 16 mai 1971, 
după amicalul U.T.A.-ei cu 
F.C. Liegeois (scor : 1—1).
Notez cîteva impresii ale 
confratelui belgian : „Românii 
prezintă o bună echipă, care 
practică un fotbal de calita
te" ; „Jucătorii U.T.A.-ei lo-

vesc excelent balonul, Iar 
jocul lor colectiv este per
fect".

— Concret, ce v-ați propu
ne în „Cupa U.E.F.A." ?

— La prima noastră par
ticipare într-o competiție eu
ropeană am fost eliminați 
din turul I (Legia). La a 
doua participare am fost sto
pați în turul II de Steaua ro
șie Belgrad. Logic, acum, ne 
propunem turul III. 
depinde, însă, și de 
adversari. Și în 
U.E.F.A." sînt foarte 
adversari de certă valoare in
ternațională.

...Duminică, la Cluj, cînd 
C.F.R.-ul conducea cu 1—0, 
iar tranzistoarele anunțau 
1—0 pentru Universitatea 
Craiova la Bacău, U.T.A. și-a 
văzut pentru cîteva clipe ilu
ziile spulberate. Atunci însă, 
„bătrîna doamnă" s-a năpus
tit în atac, să demonstreze 
cine este și ce vrea. în 20 de 
minute, U.T.A. și-a recucerit 
liniștea și visele.

Duminică seara, la Cluj, 
U.T.A. și-a luat rămas bun 
de la cununa campioanei 
dar a devenit cea de-a doua 
echipă românească care va 
participa în „Cupa . U.E.F.A." 
Iar dialogurile de mai sus vor 
fi citite, desigur, la timpul 
prezent. Și U.T.A. știe prea 
bine acest lucru...

Totul 
primii 
„Cupa
mulți

Mircea M. IONESCU

nume- 
contradictorii. 

și mai ales 
Rapid și Di- 
cele două e- 

com-

ju-

ct-
___  re 

lingă motivația generală cuprinsă 
în răspunsul la prima întrebare, 
voi mai adăuga cîteva elemente : 
forma slabă a Iui Răducanu ; 
lipsa din formație a lui Dan 
(două etape accidentat, alte două 
suspendat) ; capacitatea ofensivă 
a echipei a fost modestă, 
înaintării noastre nu s-a 
desfășura normal datorită 
mei slabe a lui Neagu.

In ansamblu, apreciez că 
tru echipa noastră a fost un 
campionat de acumulări. Sper că 
acest lucru a fost înțeles șl mai 
ales că va fi înțeles.

ȘTEFAN COVACI
(Steaua)

jocul 
putut 

for-

pen-

I. Consider că echipele 
noastre fruntașe n-au putut 
da randamentul maxim, evo
luția lor fiind, încă, marcată 
de eforturile depuse de fot
baliștii fruntași în perioada 
de pregătire a campionatului 
mondial și de participarea la 
turneul final din Mexic. Ți- 
riînd seamă de componența 
lotului pe care l-a avut, cred 
că la titlul de campioană nu 
putea visa decît Dinamo. Iată 
de ce, celelalte echipe, cu 
excepția Rapidului, 
forțat. Consider că 
tea jucătorilor de 
a crescut. Echipele 
deficitare la schimbarea rit
mului de joc. Aceasta și da
torită faptului că fotbaliștii 
noștri nu au o pregătire la 
nivelul cerut, fapt datorat și 
slabului interes manifestat de 
unii dintre ei, jucători care 
vin la antrenamente mai o- 
bosiți decît după o ședință de 
pregătire.

II. La Steaua acest campionat a 
fost marcat de două perioade în 
care comportarea s-a situat la 
poli opuși. Adică, mediocră în 
toamnă și bună, spre foarte bună, 
în retur, cînd jucătorii au fost 
animați de dorința de a reface 
terenul pierdut. Deși de două 
luni și jumătate a jucat duminică 
— miercuri — duminică, echipa 
a terminat campionatul țn forță, 
iar tinerii ei componenți au că
pătat o maturitate evidentă.

NICOLAE DUMITRESCU
(U.T.A.)

I. E foarte greu de răspuns 
în cîteva cuvinte. Pe scurt, 
pot spune că această ediție

n-au mai 
tehnici ta- 
divizia A 
sînt, însă,

II. Am așteptat returul cu mare 
încredere, sperînd și crezînd că 
vom cîștiga din nou campionatul. 
Au intervenit însă, cîteva acci
dentări (Domide a lipsit din for
mație 9 etape, Axente cinci, Bro- 
șovschi a fost suspendat 4 etape), 
care au dereglat încrederea în 
cîștigarea unor partide. Cu Rapid 
și Dinamo la Arad, cu Universi
tatea la Craiova, de exemplu, am 
jucat foarte bine, dar n-am cre
zut cu convingere în victorie. 
Totuși, sînt mulțumit de compor
tarea băieților mei. Avem cele 
mai multe victorii în campionat, 
ne situăm printre cele mai e- 
ficace formații și, cu excepția a1 
4—5 partide, am jucat — de re
gulă — bine.

VALENTIN STĂNESCU 
(Steagul roșu)

I. Campionatul încheiat mi 
s-a părut mai bun decît edi
țiile trecute, deși echipele 
fruntașe, tocmai cele care au 
dat mai mulți jucători la lo
turi, au părut foarte obosite 
în final Din punct de ve
dere al potențialului fizic, 
campionatul a marcat — cred 
eu — un cîștig. Apoi; echi-

mai mare eficacitate.

TITUS OZON 
(F. C. Argeș)

des- 
fost

cu o valoare medie, 
care s-a muncit cu 
și seriozitate; for- 

cu o carte de vizită

I. Un campionat pasionant; 
S-a observat un salt calita
tiv la echipele alcătuite din 
jucători 
dar la 
pasiune 
mațiile
mai bună, cum sînt cele din 
fruntea clasamentului, au a- 
vut comportări oscilatorii.

n. In perioada de întrerupere a 
campionatului ne-am fixat ca o- 
biectiv pentru retur ieșirea din 
zona periculoasă a clasamentului.

Am făcut, in general. Jocuri 
bune și chiar foarte bune. Pe 
parcurs însă au fost unele cazuri 
de indisciplină (la meciul cu 
Steaua s Dobrin, Olteanu, Ivan 
— pc care totuși i-am Introdus 
In echipă fiindcă aveau obligații 
față de spectatori), reflectate in 
comportarea formației șl, în spe
cial. în eșecurile suferite Ia sco
ruri mari (în fața Stelei și a 
U.T.A.-ei).

Fără a fl 
consider că 
o evoluție

lipsit de modestie, 
echipa mea a avut 
bună,

AFIRMĂ!IN CUPRINSUL ANCHETEI SE
r

1. Campionatul recent încheiat a fost 
superior edițiilor imediat precedente

2. Datorită unora dintre echipe 
s-a progresat parțial

3. A reprezentat un pas înapoi

Care dintre aceste puncte de vedere este mai aproape

de adevăr? Dezbaterile și comentariile ulterioare

vor încerca să elucideze divergența

pele au început să-și organi
zeze jocul mai bine, mai gîn- 
dit, ceea ce a făcut ca multe 
meciuri să aibă un nivel teh
nic și spectacular remarcabil.

II. înaintea Începerii campiona
tului. Steagul roșu și-a propus 
un loc între primele 5 clasate. 
La limită, obiectivul nostru a 
fost îndeplinit. Am fi putut ocupa 
un Ioc mai sus. dacă jocul nostru 
bun și foarte bun din deplasare 
ar fi găsit același corespondent 
în partidele pe teren propriu. A- 
casă, însă, am pierdut puncte 
prețioase, intr-o manieră inex
plicabilă.

ȘTEFAN COIDUM 
(Univ. Craiova)

I. După părerea mea, edi
ția recent încheiată a scos în 
evidență o situație îmbucură
toare : jucătorii aleargă 
mult, datorită pregătirii 
ce îmbunătățite.

n. Universitatea Craiova a 
o comportare corespunzătoare po
sibilităților și potențialului com- 
ponenților lotului. Dacă pe par
curs nu interveneau unele situații 
nefavorabile — jucători bolnavi, 
alții suspendați, fluctuații de for
mă la oameni de bază — desigur 
că echipa ar fi realizat chiar 
mai mult.

C. CERNAIANU 
(Petrolul)

C. RADULESCU 
(Sport Club Bacău)

I. Lupta a fost mai echi
librată ca în alți ani și pen
tru locurile fruntașe și pen
tru „periferie". S-au ridicat 
elemente tinere și talentate. 
S-a cîștigat destul de mult 
la capitolul pregătirii fizice, 
dar nu încă la nivelul aștep
tat. „Miza" și-a spus cuvîntul 
mai ales în partea a doua a 
competiției, influențînd nega
tiv comportarea echipelor. 
Campionatul mondial a avut 
un efect remarcabil asupra 
echipelor, care au căutat să 
aplice „noutăți" tehnico-tac- 
tice.

mai 
flzi-

avut

celeA fost unul dintre 
echilibrate campionate 

ultimii ani. Deși unele

I.
mai
din
echipe au loturi mai valoroa
se și mai omogene, 
pare a fi vorba, totuși, 
echilibrare a forțelor 
nivelul mediu.

mi se 
de o 
peste

în a-II. Echipa noastră a avut ... 
cest campionat două comportări 
total diferite. In tur, a evoluat 
bine și a obținut unele rezultate 
peste așteptări
In primăvară, însă, comportarea 
formației noastre a fost sub ce
rințe. Oricum, locul pe care ni 
l-am propus să-l ocupăm în a- 
cest campionat (8—9), l-am ob
ținut.

VINTILĂ MARDARESCU 
(Politehnica)

I. L-aș asemăna cu un mo
zaic multicolor, în care au 
predominat culorile vii, ex
primate prin jocuri specta
culoase, îndîrjite, cu goluri 
mai multe decît în campio
natul trecut. Actuala ediție a 
înregistrat un salt valoric, di
ferența dintre echipele frun
tașe și cele din partea a doua 
a clasamentului fiind consi
derabil redusă.

în același 
fost și zone 
chisă, care, 
dacă ne este 
brit oarecum

mozaic însă au 
de culoare în- 
putem spune, 

permis, au um- 
desfășurarea

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
S-a încheiat o nouă ediție 

a campionatului. După finala 
„Cupei" liniștea va coborî 
peste stadioane, fotbaliștii vor 
pleca în vacanță, dar viața 
își va continua cursul și în 
curind un nou campionat va 
începe.

Pentru ..culise", zilele a- 
cestea sînt fierbinți, pentru 
că antrenorii își schimbă 
echipele, pentru că echipele 
își schimbă jucătorii, pentru 
că jucătorii...

Iată cîteva vești calde :
o COIDUM la Bucureștii 

Deși contractul cunoscutului 
antrenor cu Universitatea 
Craiova expiră abia în anul 
viitor. Ștefan Coldum ne-a 
mărturisit că nu intenționea
ză să se mai întoarcă în Bă.-

nie... Nu se știe pe cine va 
antrena în viitorul sezon.

• MATACHE, fostul portar 
al Progresului și în ultimul 
timp al Ceahlăului Piatra 
Neamț, a devenit profesor de

Se dă ca sigură venirea la 
clubul din calea Plevnei a 
lui VALENTIN STĂNESCU.

• BELDEANU și DUDU 
GEORGESCU intenționează 
să părăsească — primii —

Plecarea lui 
pare aproape 
ce Marica 
get-beget — 
totuși — că
și jumătate de facultate.

Both în Copou 
sigură, în timp 
— bucureștean 
se gîndește 

mai are un

DIN CULISELE VACANȚEI...
educație fizică. După toate 
probabilitățile, din toamnă, 
va ar'ra poarta Iul F.C. Ga
lați.

•ȘTEFAN COVACI, antre
norul Stelei, se află la aceas
tă oră în Olanda, unde va 
semna — se zice — un con
tract cu Ajax Amsterdam.

corabia scufundată a „alb- 
albaștrilor* lui Peniță Mol- 
doveanu. Admiratorii lor ar 
urma să-i revadă sub culo
rile clubului Steaua...

• MARICA — BOTH un 
schimb despre care se discu
tă tot mai aprins între Di
namo și Politehnica Iași.

an

re-
A.

• IANUL către LUCESCU, 
după ultima convocare a lo
tului național: „La revede
re, Mircea, ne vedem după 
vacanță". Și cum Lucescu 
n-are de gînd să plece de la 
Dinamo, revederea celor doi 
internaționali s-ar putea în- 
tîmpla chiar în.., șoseaua Ște-

fan cel Mare. Mai ales că 
divergențele Gil Mărdărescu- 
Ianul continuă...

• SPORTUL STUDENȚESC 
își va pierde pe cei doi fun
dași centrali... După toate 
probabilitățile, BOC și DU
MITRU NICOLAE vor 
veni pe scena diviziei
Primul — se vorbește — va 
juca la Steaua, Dinamo, Ra
pid sau U.T.A. (!!), celălalt 
la Petrolul.

• ENE DANIEL. OCTA
VIAN IONESCU și ION 
CONSTANTIN în Gluleștl ? 
Toată lumea lăsă impresia că 
știe, nimeni nu confirmă !

• RĂDUCANU ar dori să 
joace la Farul — iată „bom
ba" ultimei ore. Să auzi și 
să nu crezi...

II. Eu am preluat echipa In re
tur. După un joc bun cu Dinamo 
(in ciuda rezultatului nefavora
bil), a urmat o „cădere* a for
mației, datorită faptului că am 
încercat unele schimbări tn me
canismul ei șl Jucătorii nu avu
seseră timp să se acomodeze. La 
toate acestea s-a adăugat forma 
necorespunzătoare a iul Dem- 
brovschi (accidentat și operat de 
menise) și a lui Ene Daniel, 
ieșit din ritmul normal de pre
gătire. Treptat, treptat, Insă, Ju
cătorii au înțeles că trebuie să 
se angajeze la un efort serios și 
echipa s-a pus pe picioare, cu
cerind primele puncte pe teren 
străin (egaluri Ia Cluj și Brasov 
și apoi victoria la Rapid). Lu
cruri pozitive obținute : recupe
rarea Iui Rugiubei, lansarea lui 
Catargiu și Sinăuceanu, elemente 
de nădejde.

ROBERT COSMOC 
(Farul)

I. Ediție echilibrată,
remarcat la toate echipele un 
potențial fizic crescut, urmat, 
în ultimele etape, de o stare 
de oboseală. Capacitatea atle
tică sporită a tuturor echi
pelor a avut cîteva conse
cințe : a) outsiderii au în
vins adeseori favoriții ; b) n- 
vantajul terenului a scăzut la 
minim ; c) jucătorii lipsiți de 
valoare deosebită n-au mai 
putut suplini carențele prin 
pregătire fizică, atribut deve
nit al tuturor. Precum se ob
servă, caracteristica acestui 
campionat, o pregătire fizică 
mai accentuată, a avut nu
meroase consecințe. în core
lație cu ea, operațiunea de 
combatere a oboselii, de re
cuperare, a căpătat o impor
tanță deosebită.

n. Farul s-a comporat bine 
pină înaintea ultimelor patru e-

S-a

tape. An venit atunci niște tn- 
frtngcri Imprevizibile și unele 
dintre ele nemeritate (în depla
sare, cu „U“ Cluj), eșecuri pe care 
echipa Ie-a recepționat ca pe niște 
șocuri morale. Evoluase cred pină 
atunci la nivelul maxim al po
sibilităților ei, avea șanse reale 
la titlu, dar tn patru săptămlni 
rodul muncii de un an s-a risipit 
In mare măsură. Trist, dar fot
balul e foarte sever Șl sancțio
nează chiar și pe cei ce nu me
rită. Drept cauze aș cita arbitra
jele, care nc-au frustrat în retur 
de puncte meritate, precum și 
îmbolnăvirile șl accidentările u- 
nor jucători (Badea, Tufan, Ca- 
raman, Oprea) cu roluri esențiale 
In sistemul de joo al echipei.

ANDREI ȘEPCI 
(„U" Cluj)

I. Sînt multe de spus 
pre acest campionat. A
o luptă echilibrată. Compor
tarea capricioasă a unor e- 
chipe, ca U.T.A., Dinamo, ,.U“ 
Cluj și în special Rapid, a 
adus un plus de interes față 
de întrecerea divizionarelor 
A. Această luptă strînsă cre
ează impresia că avem un 
fotbal a cărui valoare medie 
este foarte bună, dar că nu 
avem două-trei echipe care 
să se detașeze. Nu știu dacă 
așa stau lucrurile.

II. Vă rog să vă uitați pe cla
sament, șl după un calcul destul 
de i simplu, veți vedea unde s-ar 
fi aflat Universitatea dacă nu 
pierdea, In retur, șase puncte pe 
teren propriu.

VIOREL TALMACIU 
(Jiul)

I. O ediție deosebită. Lupta 
pentru supremație ți retrod 
gradare a fost influențată de 
anumiți factori subiectivi; 
Fluctuațiile de formă în care 
s-au complăcut Dlnamo șl 
Rapid în ultimele săptămînî 
nu exprimă adevăratul 
tențial al 
nesc.

po-
fotbalului româ-

echipa Jiul a fost 
Ne-am dat seama la 
dat că situația noas-

n. Pentru 
foarte greu, 
un moment __ ___ __
tră era critică. S-au făcut efor
turi deosebite, s-a muncit enorm 
Ia antrenamente șl rezultatele 
s-au văzut.

Dr. C. RADULESCU 
(C. F. R. Cluj)

I. La două treimi din cam
pionat, n-am participat. Am 
revenit în ultimele 10 etape 
la cîrma echipei și numai în 
acest context pot formula un 
răspuns la întrebare. în ge
neral, ml s-a părut un cam
pionat cu foarte multe inega
lități valorice, ca formații șl 
ca manieră de joc. Și cu foar
te multe oscilații. După pă
rerea mea, nivelul general al 
competiției a scăzut, consta- 
tîndu-se o nivelare, dar 
de ios în sus. ci invers.

II. Care poate fi răspunsul 
nul antrenor ce reușește să 
salveze de la retrogradare

nu

u- 
se 
în 

ceasul al 12-lea ? Dacă pierdeam 
ultimul meci, degeaba aș fi spus 
că sînt mulțumit de conștiincio
zitatea șl munca băieților mei.

PETRE MOLDOVEANU 
(Progresul)

I. Consider ediția încheiată 
superioară calitativ și speeta-^j 
cular precedentului camnio-’ 
nat.

înregistrîndu-se o grupare 
valorică a 
chipe de 
întrecerea 
putată.

n. Deși a____ _____ „ ______
Progresul o echipă de mijlocul 
clasamentului. In pofida unui re
tur bun, n-am putut Insă recu
pera handicapul celor numai 
puncte adunate în toamnă.

DUMITRU MACRI 
(C.F.R. Timișoara)

I. Deși m-am aflat 
stricta lui intimitate doar 
retur, pot aprecia că nivelul 
campionatului încheiat a fost 
nesatisfăcător. Lasă de dorit, 
după părerea mea, atît latu
ra tehnică în pregătirea și 
comportarea echipelor noas
tre, cît mai ales cea tactică, 
chiar și la formațiile noastre 
fruntașe.

Să' mă explic: pasele n-au 
încă adresa corespunzătoare, 
lipsindu-le, de asemenea, și 
conținutul tactic, deoarece, de 
teama greșelii, cei mai mulți 
dintre jucători preferă să 
transmită balonul coechipie
rului cel mai apropiat. Adău
gind la acestea și faptul, e- 
sențial, că fotbaliștii noștri 
obișnuiesc să rămînă pe loc, 
după efectuarea pasei, cînd 
ar trebui să se demarce ra
pid, ne putem explica mai 
ușor de ce a lăsat de dorit 
factura jocurilor.

II. Raportată Ia realizările el
din sezonul de toamnă, compor
tarea echipei C.F.R. Timișoara In 
partea a doua a întrecerii poate 
primi calificativul mulțumitor. 
Deși elevii mei s-au pregătit 
exemplar, saltul calitativ în joc 
a apărut — * “
eu — în cea 
întrecerii,

cel puțin 8—7 e- 
„calibru" apropiat,' 
a fost foarte dis-

retrogradat, consider

10

în 
în

tn mod firesc, cred 
de a treia treime a

fnterogați imediat după 
ciuri, antrenorii au fost rugați să 

scurte Ia niște întrebări care invită, în 
mentarii întinse. Deocamdată, nu se putea altfel 
această concizie impusă poate fi responsabilă pentru 
caracterul incomplet al punctelor de vedere. Totuși, din 
acest material caleidoscopic se pot desprinde cîteva 
motive cu circulație Ia interlocutorii noștri. Mai întii, 
controversa care se profilează între cei ce susțin că edi
ția 1970—1971 a reprezentat un pas înainte sau' un pas 
în urmă față dc trecutul apropiat. Apoi, punctul de ve
dere conform căruia jucătorii au devenit mai bine pre
gătiți din punct de vedere atletic, cu toate consecințele 
care decurg dintr-o asemenea acumulare.

Vorbind despre evoluția echipelor pe care le-au con
dus ca tehnicieni, antrenorii au avansat explicații mai 
mult sau mai puțin aprofundate, remareîndu-se faptul 
că în genere sînt oarecum mulțumiți de realizările lor 
individuale. Această consonanță se datorește și faptului 
că cele două formații retrogradate au fost conduse în 
retur dc antrenori noi și au avut in acest răstimp com
portări mult ameliorate față de sezonul din toamnă. 
Cititorii pot judeca aceste prime opinii autorizate, pe 
care le-am fi vrut poate, mai curajoase, mai puțin gata 
să ocolească punctele 
un început și sperăm 
veni din ce în ce mai 
aspectelor importante 
minat.

terniinarea ultimelor me
de» răspunsuri 
fond, spre co- 

Și

nevralgice. Dar acesta nu e decît 
că sprijinul specialiștilor va de- 
substanțial pentru analiza tuturor 
ale anului fotbalistic recent ter-



SPORTIVII SUBSCRIU

DIN TOA TA INIMA LA POLITICA

Șl ACȚIUNILE PARTIDULUI

PENTRU SOCIALISM Șl PACE
Recenta vizită în țările so

cialiste din Asia efectuată de 
către delegația de partid și 
guvernamentală a țării noas
tre, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, repre
zintă o strălucită confirmare 
a consecvenței și profunzimii 
cu care se urmărește tradu
cerea în practică a principii
lor de politică externă ale 
partidului și statului nos
tru, principii aprobate ce în
suflețire nu numai de între
gul nostru popor, ci și de

toate spiritele progresiste din 
lumea întreagă.

îmi dau deplina adeziune 
la această importantă acțiu
ne internațională a partidului 
și statului nostru, convins că 
ea corespunde integral inte
reselor socialismului și ale 
păcii.

ION NUNWEILLER 
maestru emerit 

component al 
fotbal Dinamo 

campioană a

al sportului, 
echipei de 
București, 

României

a

Năs-

Turneul de tenis de la Wimbledon

La dublu mixt: Năstase — Casals în turul IV

MARELE PRESTIGIU INTERNAȚIONAL
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Și noi, cei din Tg. Mureș, 
români, maghiari, germani, 
am urmărit cu viu interes 
vizita delegației de partid și 
guvernamentale, în frunte cu 
iubitul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
făcută în .patru țări socialis
te asiatice. Succesul ei de
plin reprezintă o nouă și 
strălucită dovadă a politicii 
de pace, de înțelegere între 
popoare, pe care o promo
vează partidul și guvernul 
nostru. Iar această vizită se 
înscrie printre obiectivele 
majore stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. pri
vind dezvoltarea relațiilor 
prietenești cu toate țările so
cialiste. Totodată, ea se în
scrie printre acțiunile salu
tare pe care le întreprinde

Partidul Comunist Român, 
tovarășul Ceaușescu personal, 
pentru consolidarea unității 
statelor socialiste și a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale.

Sîntem mîndri că România 
se bucură de aprecieri în în
treaga lume, are mulți prie
teni pe toate meridianele 
globului. Avem încă un mi
nunat prilej de a saluta și 
aproba din tot sufletul acti
vitatea rodnică depusă de 
conducerea partidului nos
tru, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ION BOGDAN, 
președintele Consiliului 
țean pentru educație fizică 

sport Mureș

jude-
Și

DE ATÎTEA ORI
NE AM SIMȚIT MÎNDRI

bucurieAm urmărit cu
și mîndrie patriotică vizita 
pe care delegația de partid 
și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o în țările 
socialiste din Asia. Presa 
scrisă și radioul ne-au pus 
La dispoziție ample reportaje 
și numeroase relatări pri
vitoare la această acțiune 
politică, pusă în slujba pă
cii, a dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare multila
terală dintre România și ce
lelalte țări socialiste. La te
leviziune, am avut, însă a 
imagine și mai impresionan
tă a semnificației acestei vi
zite, care se înscrie printre 
cele mai înalte acte de po
litică externă din ultimele 
decenii. Pretutindeni, delega
ției noastre i s-a făcut o

entuziastă, expresie 
prestigiului de

primire 
elocventă a 
care se bucură în rîndul po
poarelor țărilor vizitate rea
lizările obținute de România 
în construcția societății 
cialiste, în promovarea 
consecvență a unei 
pline de răspundere 
cauza 
cii.

Este 
dintre 
lizări 
mul în care activăm, de 
strînge rîndurile și mai pu
ternic în jurul partidului nos
tru, care ne-a făcut de atî- 
tea ori în anii luminoși 
socialismului să 
mîndri.

so- 
cu 

politici 
pentru 

socialismului și a pă-

o datorie a fiecăruia 
noi de a obține rea- 

și mai mari pe tărî- 
a

| SELECȚIONATA DE BOX A CONSTANȚEI 
IA ÎNTRECUT ECHIPA HAVANEI CU 4-3 
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10 000 m (]
K 2-1;

I Zabara)I Sciotnic,
1 C 1I ev) ;
I 10001

CONSTANȚA 29 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Palatul sporturilor din loca
litate a cunoscut din nou 
marți seara animația marilor 
întreceri sportive, boxul fă- 
cînd iarăși dovada populari
tății sale în rîndul amatori
lor de sport din orașul de pe 
malul mării. în fața unor tri
bune arhipline, selecționata 
orașului Constanța a întîlnit 
reprezentativa Havanei. Bo
xerii localnici, deși s-au pre
zentat foarte bine pregătiți, 
au întîmpinat mari dificultăți 
în fața partenerilor lor de 
întreceri, a 
și putere de 
cunoscute.

în primul 
reuniunii (în 
disputat 3 partide amicale), 
Octavian Badea l-a întîlnit 
pe bătăiosul Douglas Rodri- 
guez. Constănțeanul a început 
bine partida și cu croșee de 
stînga din deplasare l-a sur
prins deseori pe cubanez. Din 
repriza secundă, însă, Rodri- 
guez a atacat dezlănțuit, mul
te din loviturile sale găsin- 
du-1 descoperit pe Badea. Fi
nalul meciului îl arată mai 
proaspăt pe oaspete, care a 
acumulat mai multe puncte, 
cîștigînd partida pe merit.

La categoria cocoș, Mircea 
Toni și Marsial Torrizo au 
realizat un meci electrizant, 
în care s-au schimbat lovituri 
de o deosebită duritate de la 
primul la ultimul sunet de 
gong. Meciul a fost echili
brat, finalul aparținînd cu
banezului, care a obținut și 
decizia de învingător la punc
te.

căror 
luptă

rezistență 
sînt bine

oficial almeci
deschidere s-au

VICTORII ROMÂNEȘTI
LA REGATA BYDGOSZCZ

La tradiționalele întreceri 
din cadrul Regatei Bydgoszcz 
(Polonia), caiaciștii și conoiș- 
tii români au cucerit 10 
locuri I. Concursul a reunit 
la strat sportivi din 9 țări. 
Victoriile reprezentanților noș 
tri au fost realizate la urmă
toarele probe : K 1 — 500 m 
(E. Botez) ; K 1—1000 m (V. 

) ; K 2—500 m și 
___  _  (Iacob, Sciotnic) ; 
K 2—1000 m (Macarencu, 

); K 4—1000 m (Iacob, 
_____ j, Irimia, Simiocenco); 
C 1—10000 m (Lipat Varabi- 

; C 2—500 m, 1000 m și 
10000 m (Danielov, Simionov).

Un meci surprinzător de 
bun a realizat P. Manole în 
compania lui Isidoro Alvarez. 
După 2 reprize în care cuba
nezul avea un oarecare avan
taj, cu un final impresionant 
constănțeanul a răsturnat re
zultatul în favoarea sa.

în cel mai disputat meci al 
reuniunii, Aurel Iliescu l-a 
întrecut la puncte pe Arnaldo 
Martinez.

Celelalte rezultate : Vale- 
riu Filip b. p. Daniel Ferera; 
Emilio Correa b. a. III Ion 
Petrea; Petre Pîrvu b. p. 
Gilberto Carrillo.

Mihai TRANCA

Cîștigătorli probei de dublu 
mixt. în ediția trecută a turneu
lui de la Wimbledon, Die Năs
tase (România) și Rosemary Ca
sals (S.U.A.), au debutat cu o 
victorie. Jucînd direct în turul 
II (ca principali favorlțl), 
tase șl Casals au învins cu 6—2, 
6—1 perechea franceză Pierre 
Barthes — Francoise Durr. In a- 
ceeașl probă, brazilianul Kach 
șl peruviana Bonicelll au eliminat 
cu 6—1. 7—5 cuplul soților Drys
dale (R.S.A.).

La dublu bărbați, tn turul pa
tru. americanii Ashe și Ralston 
au dispus cu 7—5, 6—3, 2—6. 6—1 
de perechea australiană Rose- 
wall — Stolle, in timp ce Emer
son șl Laver (Australia) au în
trecut cu 6—3, 9—8, 6—3 pe Case 
(Australia) — Metrevell (U.R.S.S.).

O parte a meciurilor de luni 
au fost întîrziate din cauza 
ploii și a manifestației unul grup

de Hnerl care au pătruns pe te
renul nr. 2 (unde juca sud-airi- 
canul Drysdale într-o probă de 
dublu) cerind excluderea fede
rației rasiste sud-afrlcane din Fe
derația internațională de tenis.

Marți după-amiază, cuplul ro
mân Ilîc Năstase — Ion Țiriac a 
întîlnit, în sferturi de finală, du
blul australian Alexander — Dent. 
Victoria a revenit acestora din 
urmă cu 8—6, 6—3, 3—6, 5—7, 6—2. 
In cadrul probei de dublu mixt, 
perechea Năstase — R. M. Casals 
a obținut calificarea In turul IV 
prin neprezentarea adversarilor, 
cuplul spaniol Orantes — Sesta- 
lella.

In proba de simplu — bărbați 
a mal fost cunoscut un semlfl- 
nallst. El este australianul New
combe. care a dispus de compa
triotul său Dibley cu 6—1, 8—2, 
6—3.

Tom Gorman (25 ani, ab
solvent al Facultății de eco-i 
nomie din Seattle), autorul 
principalei surprize a turneu* 
lui de la Wimbledon: victo* 
ria asupra lui Rod Laver
Telefoto i A. P. •—• Agerpres
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PE AGENDA SPORTIVĂ A LUNII IULIE
Cultivat, în ultimii ani (cu destul succes, chiar) sub 

acoperișul de seră al reuniunilor „indoor", atle
tismul își regăsește adevăratele proporții numai 

în aer liber, sub cupola Infinită a cerului. Am cercetat 
calendarul I.A.A.F. pe luna iulie și am notat nu mai 
puțin de 26 mari întreceri atletice Pe continentul nos
tru, cărora li se adaugă cele de peste Ocean, care for
mează autenticul cap de afiș al evenimentelor atletice 
din această lună. Este vorba despre trei importante con
fruntări ale atlețiior din S.U.A., mai întîi intr-un meci 
triunghiular cu selecționata U.R.S.S. și cu o selecționată 
a „restului lumii" (în zilele de 2 și 3 iulie la Berkeley), 
apoi în meciul bilateral (intrat acum pe făgașul tradi
ției) cu echipa Uniunii Sovietice (10—11, VII la Berke
ley) și, în fine, cu o selecționată a Africii (15—16.VII 
la Durham, în Carolina de Nord). în ceea ce privește 
efervescența din Europa, în care sînt angrenați și frun
tașii atletismului românesc, ea își are explicația în 
apropierea campionatelor continentului nostru, progra
mate la Helsinki între 10 și 15 august.

Ca întrecere sportivă la cel mai înalt nivel ne re
ține, desigur, atenția campionatul mondial de scrimă, 
care se va desfășura la Viena intre 5 și 16 iulie, reu
nind' pe planșele de la Stadthalle Wien mușchetari de 
pe toate continentele printre care și reprezentanții țării 
noastre, în formații complete la toate armele. Tot în
tr-o formație completă.se vor deplasa la Viena (10—15 
iulie) și halterofilii juniori ai României, pentru a-și 
disputa cu sportivii din celelalte țări danubiene trofeul 
„Cupa Dunării".

După întrecerile de la Roland Garros și Wimbledon, 
tenisul își continuă activitatea cu turnee dc mai mică 
amploare, ca acelea de la Bastad (Suedia) și Gstaad 
(Elveția). Pentru primele noastre rachete, luna iulie 
este marcată de un nou examen în „Cupa Davis", care 
programează între 16—18 finalele celor două zone eu
ropene : la București, întilnirea România — R.F. a Ger
maniei, iar la Praga, Cehoslovacia — Spania.

Sporturile de sezon oferă, 
firește, o gamă largă de com
petiții, cele mai importan
te fiind adresate veliști- 

lor : campionatele europene la clasa F.D. (Rochelle 18— 
25.VII) și 420 (Cherbourg 18—25.VII). In canotaj sînt de 
semnalat tradiționalele regate de la Henley (în acest 
sfîrșit de săptămînă) și de Ia Lucerna (10—ll.VII), apoi 
Regata F.I.S.A. pentru juniori, la Bled (28—31.VII).
Calendarul evenimentelor mai include diverse turnee 
de polo, concursuri de sărituri in apă și două importante 
competiții de natație : Turneul națiunilor (Viena 17—18. 
VII) și Turneul „Șapte coline" (Roma 20—22.VII).

In „Sportul rege" — am aflat acum în obișnuita va
canță estivală, deși, in destule cazuri, într-o vacanță 
„activă" punctată de turnee ale echipelor de club — 
Brazilia începe să-și rodeze de pe acum lotul (primenit 
serios) pentru C.M. de fotbal din 1974. în acest scop 
va susține, acasă, o serie de partide cu reprezentative 
din Europa, Austria (10.VII). Scoția (18.VII). Ungaria 
(21.VII). Viitorul C.M. de fotbal va constitui și subiectul 
reuniunii de lucru a comisiei FIFA, ce va avea loc la 
Dusseldorf (15—20.VII).

Așii pedalei continuă maratonurile lor de-a lungul 
șoselelor : profesioniștii în Turul Franței (cu punct 
final la 18.VII), iar amatorii în tururile Iugoslaviei, Tur
ciei (ambele se termină duminică), ale Luxemburgului 
(1—5.VII) și Boemiei (14—18.VII).

Sporturile mecanice se află în plin'serial de între
ceri pentru desemnarea campionilor mondiali. La moto- 
ciclism au loc patru mari premii : al Belgiei (4.VII), al 
R.D. Germane (ll.VII), al Cehoslovaciei (18.VII) și al 
Suediei (25.VII), în timp ce motocrosiștii au doar două 
confruntări : în R. D. Germană (4.VII) și în R.F. a Ger
maniei (18.VII). în sfîrșit, bolizii pe patru roți, anga
jați în C.M. — formula 1, se vor întrece în marile pre
mii ale Franței (4.VII) și Angliei (17.VII).

Avem, așadar, în față o lună bogată în evenimente 
sportive și sperăm ca, pe parcursul ei, să consemnăm 
și cît mai multe succese ale reprezentanților țării noas-

ai
ne simțim

ADALBERTH 
antrenor de 

la C.S.M.

GURATH 
scrimă 
Cluj
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Pe pistele de atletism

Pregătirile luptătorilor români
(Urmare din pag. 1)

dion deschis. Variațiile de 
temperatură și atmosferice 
sînt posibile (Sofia are în 
apropiere muntele Vitoșa) și 
e bine să fii pregătit.

Accentul, cum era și fi
resc, a fost pus pe pregătirea 
specifică, pe angajările di
recte, cu adversari. S-a ur
mărit repetarea unor cicluri 
de antrenament care să se 
apropie ca durată și inten
sitate de concursul de la 
Constanța. Antrenamentele
— firește — nu erau de loc 
ușoare. în ultimul timp s-au 
programat în aceeași ședință 
de antrenament cite 2-3 în- 
tîlniri cu parteneri în me
ciuri de cîte 9 minute. Dar 
angajările directe nu sînt 
totul. Mai sînt ședințele de 
pregătire fizică generală cu 
alergări, cu urcări pe mun
te. ridicări de haltere și 
puduri, cu jocuri de bas
chet ... care se apropie mai 
mult de rugby, cu fotbal și 
multe altele.

în pregătire se află un 
număr mare de luptători
— aproape 70 — cîte 3-4 la 
fiecare categorie, cei mai 
mulți foarte tineri, selecțio
nați în urma campionatelor 
naționale de la începutul 
acestei luni, tineri care au 
venit să învețe și să-i urmeze 
pe consacrați : Berceanu, 
Popescu, Martinescu, Neguț 
și alții aflați în bună formă 
și verificați pe rînd în tur
neele din Grecia, Bulgaria, 
Uniunea Sovietică și Italia.

„Episodul" Constanța este 
o treaptă foarte importantă

CONFERINȚA DE PRESA DE LA C.N.E.F.S.
Ieri Ia prtnz, la sediul C.N.E.F.S., a avut loc o conferință de 

presă în cadrul căreia tov. Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., președintele comisiei de organizare a Turneului 
internațional de lupte al României, a prezentat ziariștilor spor
tivi prezenți la această conferință amănunte despre competi
ția ce va fi inaugurată vineri in „Sala sporturilor" din Con
stanța.

Printre altele s-a arătat că Ia această ediție jubiliară, a X-a, 
și-au anunțat participarea luptători din 17 țări, printre care 
unii cu impresionante cărți de vizită — medaliați la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico, campioni mondiali și eu
ropeni și numeroase personalități din sportul luptelor.

De asemenea, s-a precizat că la acest turneu vor fi apli
cate toate modificările efectuate recent în regulamentul inter
național. Pentru această competiție, prevăzută și în calendarul 
F.I.L.A., au fost desemnați de forul internațional următorii 
arbitri : Bela Lucacs (Ungaria), Basil Caraianis (Grecia), Gil
bert Desmazes (Franța), Sadlk Koparan (Turcia) și Valentin 
Bați (România). Referlndu-se la arbitraj, tov. Olteanu a adău
gat că înaintea începerii concursului, Joi, va avea loc, tot la 
Constanța, un examen de avansare a arbitrilor internaționali 
la care și-au anunțat participarea mai mulți cavaleri al Cu
ierului.

liță (f) :Ruth Fuchs — 58,Oft 
m ; 200 m (f) : Renate Stec-4 
her — 22,7; decatlon țr
Wessel — 7 961 puncte.
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de pregătire — ultima îna
inte de Sofia — și criteriu 
de selecție pentru constitui
rea loturilor olimpice, de 
aceea luptătorii îl privesc cu 
seriozitate și se supun asce
tic la eforturi demne de tot 
respectul. Timpul liber 
— atît cît rămîne între an
trenamente — îl folosesc 
pentru lectură, pentru pre
pararea examenelor (Baciu 
a trecut bacalaureatul și se 
prezintă la admiterea la 
I.E.F.S., Stoiciu și Neguț au 
absolvit clasa a Xl-a, Marti- 
nescu pregătește și el exa
mene) pentru 
plimbări, filme 
piese de teatru.

Condițiile de
de masă și cazare sînt ex
cepționale la Poiana — mai 
ales în această perioadă cînd

nu este atît de aglomerată — 
dar ele n-ar putea fi valo
rificate maximal, fără înal
tul spirit al datoriei, fără 
conștiinciozitatea luptătorilor 
la care în repetate ocazii 
am fost martor și care este 
de fapt o mai profundă și 
continuă explicație a tradi
ției de performanță a luptă
torilor. Marile rezultate nu 
vin de la sine.

Noul campion al R. D. 
Germane la aruncarea 
greutății este Hartmut 
Briesenick, în virstă de 22 
de ani. Ca o curiozitate, 
amintim faptul că Briese
nick și-a început activita
tea sportivă ca înotător, 
fiind chiar campion al re
giunii Potsdam în proba 
de 100 m bras !

BERLIN 29 (Agerpres). — 
în ultima zi a campionatelor 
de atletism ale R.D. Ger
mane, Wolfgang Nordwig a 
eșuat în tentativa sa de a 
corecta recordul mondial în 
proba de săritură cu prăjina. 
El a terminat învingător cu 
performanța de 5,40 m, ra- 
tînd de puțin încercările e- 
fectuate la 5,50 m. Cu 
nou record național s-a 
cheiat cursa masculină 
200 m în care Christian
dolph a fost cronometrat în 
20,5. Proba masculină de 
aruncarea greutății a revenit 
lui Hartmut Briesenick cu 
20,71 m, urmat de Hans Joa
chim Rothenburg — 20,23 m 
și Hans Peter Gies — 20,02 
m. în proba similară femi
nină, pe primul loc s-a cla
sat Margitta Gummel cu
19,38 m. Rita Schmidt și-a
adjudecat victoria în proba 
de săritură în înălțime cu 
1,83 m. Alte rezultate : 5 000 
m : Diessner — 13 : 39,8 ; su-

preș).
campionatelor 
ale Ungariei, sprintera Ba
logh a stabilit un nou record 
național în proba de 200 m. 
cu timpul de 22,9. Un rezul
tat bun a fost înregistrat în 
proba masculină de arunca
rea suliței în care victoria 
a revenit lui Kulcsar cu 
84,92 m. în proba de arun
carea ciocanului pe primul 
loc s-a clasat Encsi 4* 
73,28 m, urmat de
— 72,64 m.

Alte rezultate i
200 m: Fugedi —
plusalt: Kalocsai — 16,17 rr); 
feminin: înălțime! Rudolf
— 1,78 m.

ZsivotzȚjy

masculii i
21,1 ; tri-

divertisment, 
sau chiar

antrenament,

IN TURUL CICLIST AL TURCIEI
CONDUCE TOT C. CIOCAN

Alergătorul român Constan
tin Ciocan s-a numărat prin
tre animatorii etapei a 4-a 
din Turul ciclist al Turciei, 
disputată pe distanța Eskișe- 
hir — Afyon (95 km). El a

fost, însă, întrecut la sprintul 
final de rutierul bulgar Sav- 
cic. învingător în 2h 27:44. 
Ciocan continuă să conducă 
în clasamentul general.

ULTIMA ORĂ

C. M. DE SLALOM NAUTIC
Campionatele mondiale de 

slalom nautic, recent desfășu
rate în nordul Italiei. Ia Me- 
rano. au scos în evidență ex
celenta pregătire a sportivilor 
din R.D. Germană care au cîș- 
tigat șapte din cele zece pro
be ale competiției.

Iată rezultatele tehnice : 
MASCULIN — C.l : Kaudder 
(R.F. a Germaniei) 293,76 ; 2. 
Reinecke (R. D. Germană) 
305,49 ; 3. Sodomka (Ceho
slovacia) 312,23. C.2 : 1. Kretsch
mer - Trummer (R.D. Germa
nă) 268,86 ; 2. Hofmann - A-
mend (R.F.G.) 282,50 ; 3. Opelt- 
Franz (R D. Germană) 284,76. 
C. 1 (echipe) ; 1. R.D. Ger
mană 410,19 ; 2. R.F. a Ger
maniei 423,81 ; 3. Ceho
slovacia 500,90. C.2 (echipe) : 
1. R.D. Germană 403,78 ; 2.

3.
1.

R.F. a Germaniei 493,70 ; 
Cehoslovacia 499,06. K.l : 
Horn (R.D. Germană) 241,40 ;

Germană) 
(R.F.G.) 

1. Austria 
Germană 

Germaniei 
K.l ; 1.

Germană)

2. Dâring (R.D.
251,17 ; 3. Peters
252,67. K.1 (echipe) : 
302,83 ; 2. R.D.
329 87 ; 3. R.F. a
337,05. FEMININ - 
Bachmann (R. D.
347,30 ; 2. Polesna (Cehoslova
cia) 367,18 ; 3. Stampe (R.D. 
Germană) 370,10. K.l (echipe):
1. R.D. Germană ; 2. R.F. a
Germaniei ; 3. Cehoslovacia.
MIXT — C.2 : 1. Koudelova - 
Koudel (Cehoslovacia) 342,14 ;
2. Legatova - Svoboda (id.)
355,41 ; 3. Sirotkova — Krejza 
(id.) 399,36. C.2 (echipe) : 1.
R.D. Germană ; 2. R.F. a Ger
maniei ; 3. Cehoslovacia.

TURUL FRANȚEI (3)
Wagtmans ciștigă etapa

A treia etapă din Turul ci
clist al Franței (Strassbourg- 
Nancy) a revenit olandezului

Wagtmans (165,500 km în 4h 
14:21). L-au urmat : Hoban 
(Anglia) și Jimenez (Spania) 
în același timp. La circa 2 
minute a sosit grosul plutonu
lui. în care se afla Și Eddy 
Merckx.

Clasament general: 1. Mer
ckx ; 2. Van Springel la21 sec.;
3. B. de VIaeminck la 32 sec. ;
4. G. Petterson la 37 sec. etc.

REPREZENTATIVA SOFIEI A CUCERIT F.C. ARGEȘ — JOC EGAL

„CUPA DUNĂRII*4 LA HANDBAL JUNIOARE LA TEHERAN
Ieri s-au disputat, pe tere

nul Tineretului, 
jocuri din cadrul 
Dunării" la handbal, compe
tiție rezervată echipelor de 
junioare. Cea mai spectacu
loasă partidă a zilei a fost 
aceea dintre selecționatele 
orașelor Sofia și Zagreb. 
Handbalistele bulgare au ini
țiativa chiar de la începutul 
meciului și conduc cu 3—1 
(min. 7). Adversarele lor reu
șesc, totuși, să echilibreze

ultimele 
„Cupei

jocul și ajung chiar, de două 
ori, să egaleze (min. 27 : 8— 
8, min. 31 : 10—-10). în ulti
mele minute ale meciului, 
handbalistele bulgare insistă 
în atac și cîștigă cu 12—11. 
în acest fel ele cuceresc tro
feul pus în țjoc. Pe următoa
rele locuri s-au clasat, în 
ordine : București, Bratislava, 
Zagreb. Fraga și Wiesbaden.

h. a.

TEHERAN 29 (Agerpres). 
— La Teheran a continuat 
turneul internațional de fot
bal ce se desfășoară în ca
drul festivităților prilejuite 
de aniversarea a 2 500 de ani 
de la întemeierea regatului 
persian.

Echipa F.O. Argeș a intllnit 
selecționata Marocului cu 
care a terminat la egalitate : 
0—0. în alt joc, echipa olim
pică a Austriei a întrecut cu 
3—2 (3—0) pe Zamalek Cairo.
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Ipublicane, tn afară de 

țiunile știute legate de 
pionatul de juniori, au 

| fost luate următoarele

® Sancțiuni împotriva echipelor care nu și-au apărat corect șansele 
@ Pentru calificarea in divizia B se va disputa un nou meci Arieșul Turda — 

Chimia Făgăraș • Arbitri promovați și alții scoși din lotul F. I. F. A.
în ședința de aseară a Bi

roului F.R.F., s-au luat o serie 
de hotârîri deosebit de impor
tante legate de diferite aspec
te ale activității fotbalistice. 
Le vom enumera, succint:

1. Au fost propuși pentru 
lotul F.I.F.A., următorii arbi
tri : Victor Pădureanu, Aurel 
Bentu, Otto Anderco, Constan
tin Bărbulescu, Chevorc Ghe- 
migian, Alexandru Pîrvu și 
Constantin Petrea. Nu mai fac 
parte din acest lot: Cornel 
Nițescu — pentru depășire 
de virstă, Nicolae Rainea — 
pentru arbitraje necorespun
zătoare în campionatul in
tern și Gheorghe Limona pen
tru activitate slabă.

Din acest lot, vor putea fi 
delegați din oficiu cei doi 
arbitri cu ecuson F.I.F.A., 
Constantin Bătbulescu și Ale
xandru Pîrvu, precum și Vic
tor Pădureanu.

2. Finala campionatului de 
juniori va fi arbitrată de Vic
tor Pădureanu. Finala „Cupei 
României” va fi arbitrată de 
Chevorc Ghemigian, ajutat 
la linie de Alexandru Pîrvu 
și Gh. Limona.

3. Noua formulă de dispu
tare, a campionatului național 
de juniori prevede 8 serii a 
cîte 12 echipe, cu desfășura
rea unui turneu final la care 
vor participa 16 echipe.

4. Fiind luată în discuție ve
ridicitatea unor rezultate în
registrate în campionatele re-

ublicane, tn afară de sanc-
> cam- 

mai 
mă-

suri : echipa Gloria Baia 
Mare, din divizia C, a fost 
suspendată pe trei etape din 
viitorul campionat, pentru 
faptul că nu s-a prezentat, 
în mod nejustificat, la me
ciul cu Arieșul Turda.

Constatînau-se că, în ulti
mele etape, unele echipe din 
seria I a diviziei B nu și-au 
apărat șansele potrivit valorii 
dovedite pe ansamblul cam
pionatului, s-a hotărît sanc
ționarea , administrativă, timp 
de 6 luni, ale echipelor C.F.R. 
Pașcani, Progresul Brăila și 
Ceahlăul Piatra Neamț.

Cît privește baraiul pentru 
divizia B, constatînau-se că, 
în mod cel puțin dubios, por
tarul echipei Independența 
Sibiu, Manta, a creat o fază 
de gol pentru Arieșul Turda, 
în ultimul minut de joc, cînd 
era cunoscut rezultatul parti
dei dintre Vulturii Lugoj și 
Chimia Făgăraș, s-a decis 
disputarea a încă unui meci 
între Arieșul Turda și Chimia 
Făgăraș, care urmează să de
cidă pe cea de a doua cali
ficată pentru divizia B, din 
seria respectivă.

Tot în legătură cu meciurile 
de baraj de la Oradea, s-a 
hotărît suspendarea pe șase 
luni a arbitrilor Sever Mureșan 
și Cornel Nițescu, pentru pre
zență inoportună la meciurile 
care au avut loc aici.

Cît privește pe arbitrul T. 
Cruceanu, care a viciat rezul
tatul unui meci, el a fost ra
diat din loturile republicane.

5. Apreciindu-se că unele 
echipe de divizia A, de la

mijlocul clasamentului (Farul, 
Universitatea Cluj etc.), au 
dat dovadă de delăsare în 
pregătire și de lipsă de inte
res în joc în ultimele etape 
ale campionatului, Biroul fe
deral va propune C.N.E.F.S. 
Sancționarea administrativă 
a acestor echipe să fie în 
concordanță cu locurile ocu
pate în clasament.

6. Ținînd seama că, în ulti
ma etapă, în lupta pentru cu
cerirea titlului de golgeter 
s-au manifestat tendințe de 
favorizare a unor jucători 
care aspirau la acest titlu, Bi
roul federal dă un avertisment 
public secțiilor de fotbal ale 
cluburilor Politehnica lași, Jiul 
Petroșani, Dinamo București și 
Steagul roșu Brașov. Totoda
tă, apreciindu-se că numărul 
de goluri nu este corespun
zător titlului de golgeter al 
campionatului, s-a hotărît să 
nu se acorde nici o distincție 
nici unuia dintre cei trei gol* 
geteri : Moldoveanu, Tătarii 
și Dumitrache.

Legat de aceste fapte, Stea
gul roșu nu va primi Trofeul 
„Fair-play", care i s-ar fi cu
venit pentru faptul că a fost 
echipa cea mai disciplinată.

★
Tot aseară Federația româ

nă de fotbal ne-a informat 
câ este în posesia unei recla- 
mafii din partea atletului S. 
loan, care a fost victima 
unui act de huliganism comis 
de fotbaliștii Defeanu și Mir
cea Constantinescu, din echi
pa Dinamo București.
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