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0 COMPEIHI DE ÂOEENIICÂ VALOARE, 
CO MULTE „CAPETE DE AEIȘ“

Ediția din acest an a regatei In
ternaționale Snagov la caiac-canoe 
se va desfășura, firește, sub sem
nul marilor întreceri ale campiona
telor mondiale de la Belgrad. 
Concursul a fost programat pentru 
sîmbătă și duminică, pe noua pistă 
nautică de la Snagov. La între
ceri și-au anunțat participarea ca- 
iaciști și canoiști campioni olim
pici, mondiali și europeni, 
din Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. 
nă, R. D. Germană, R. F. 
maniei, Polonia, Ungaria, 
și România.

Regata internațională Snagov va 
cuprinde întreceri la toate probele 
incluse în programul 
campionate mondiale, 
curse de viteză (500 și 
treceri de fond (10 000 
K 1 —
tează pe participarea a peste 200 
de caiaciști și canoiști fruntași care, 
fără îndoială, prin evoluțiile lor, vor 
incinta și de data aceasta publicul 
spectator. > Programul definitiv al 
concursului va fi stabilit vineri, la 

.Snagov, în cadrul ședinței tehnice.'

CONFERINȚA DE PRESA

sportivi 
Canada, 
Coreea- 
a Ger- 
U.R.S.S.
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SUPERIOR sau INFERIOR
edițiilor anterioare ?

Șl ARBITRII—ca și antrenorii

jucătorii și observatorii federali

Pe zece culoare, spre linia de sosire.,. Foto i DRAGOȘ NEAGU

Începînd de anul viitor

OFERĂ JUDECAT! DIVERGENTE

® Pe listele de start (pînă in prezent) sportivi din 12 țări
• Se concurează după programul „mondialelor

apropiatelor 
Respectiv, 

1000 m), in
tri), ștafeta

4X500 m. Organizatorii con-

ORGANIZATĂ DE C.N.O.P.
Marți la prînz, a avut loc la' sediul 

Consiliului Național al Organizației Pio
nierilor, o conferință de presă, convocată 
de Comitetul celei de a XV-a ediții a 
„Tetratlonulul atletic Internațional al 
prieteniei", competiție rezervată copiilor, 
organizată anul acesta de C.N.O.P. in 
colaborare ou C.I.M.E.A. (Comitetul in
ternațional al mișcărilor de copil și ado
lescenți) din cadrul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

Cu acest, prilej, conf. unlv. Vlrgillu 
Radulian, președintele Consțllulul Națio
nal al Organizației Pionierilor, adjunot 
al Ministrului Invățămîntulul, președinte 
*1 Comitetului de organizare al „Tetratlo- 
nulul atletic internațional al prieteniei", 
a prezentat unele aspecte legate de con
ferința Internațională, care va preceda 
concursul (27—29 iulie). La această con
ferință vor fl abordate probleme legate 
de statutul ,,Tetratlonulul atletic inter
național al prieteniei" și va fi luat în 
discuție proiectul organizării unei Olim
piade » copiilor, începînd cu amu 1974.

Cu privire la concursul atletic propriu- 
zls (31 iulie — 1 august), s-a făcut pre
cizarea că pînă acum au confirmat par
ticiparea echipe din : Bulgaria, Ceho
slovacia. Franța, Finlanda, R. D. Ger
mană. Mongolia, Polonia, Ungaria șl 
U.R.S.S. Au mal fost emise invitații 
unui număr de 12 țări.

Cu referire la participarea țârii noas
tre la „Tetratlonul atletic internațional 
al prieteniei" a fost subliniat faptul că 
la faza națională, inaugurată în toamnă, 
o dată cu întrecerile din cadrul „Anului 
atletismului școlar șl pionieresc" au luat 
parte aproape 750 000 de copil, o cifră 
fără precedent. Au fost evidențiate, pen
tru grija manifestată față de aspectul 
mobilizatorlc al participanților, organele 
și organizațiile de pionieri sau cu atri
buții în domeniul educației fizice șl 
sportului din județele Brașov, Neamț, 
Cluj, Timiș, Arad, etc.

Cu prilejul conferinței de presă s-a 
precizat că „Tetratlonul a.tletic interna
țional al prieteniei" nu apare ca o ac
țiune, singulară. Dimpotrivă, in aceeași 
perioadă școlarii și pionierii noștri vor 
ti prezenți într-o suită de acțiuni spor
tive — „Expedițiile Cutezătorii", Ștafe
tele Iscusinței și ale îndemînării, Cupa 
„Cravatele roșii" la minifotbal, „Floarea 
prieteniei" la ciclism, o serie de alte în
treceri internaționale organizate în Iugo
slavia, Ungaria și Cehoslovacia la care 
vor participa și pionieri din țara noa
stră. Toate aceste acțiuni premerg celei 
de a II-a Conferințe Naționale a mișcă
rii pionierești din România, care va avea 
loc în toamnă.

In cuvîntul său, conf. univ. Marin Bir- 
jega. vicepreședinte al C.N.E.F.S., mem
bru în Comitetul de organizare 
„ Tetra donului atletic internațional 
prieteniei" a scos în relief valoarea 
cativă a concursului, care trebuie 
însemne un preambul al atletismului 
performanță, disciplina sportivă nr. 1 
J.O. Vorbitorul a enunțat o serie 
măsuri pe care Federația română 
reușita întrecerilor.

A fost stabilită data de 26 iulie pen-’ 
tru o nouă conferință de presă, în aju
nul conferinței internaționale, cu parti
ciparea reprezentanților ziarelor din Ca
pitală șl ai unor publicații din țările 
care vor alinia echipe la ediția jubi
liară — a XV-a — a Tetratlonulul atle
tic internațional al prieteniei.

al 
al 
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să 
de 
la 
de 

. ----- --------- ,— ---------- de
atletism le va lua în sprijinul și pentru

Manifestația sporturilor me
canice organizată de filiala 
A.C.R. București a oferit și 
motocicliștilor posibilitatea să 
efectueze o reușită întrecere 
de viteză pe circuit. Calitatea 
traseului și faptul că el nu 
creează nici un fel de greu
tăți circulației sperăm să fie 
un îndemn pentru reeditarea 
acestor spectaculoase între
ceri.

Miercuri 7 iulie 1971

A fost acest campionat de fotbal

CIȘTIGĂTOAREA „CUPEI DAVIS" VA PARTICIPA

...Continuăm ancheta noastră privind valoarea campionatului de fotbal încheiat 
de curînd. De data aceasta, am invitat la discuție pe cîțiva dintre cavalerii fluie
rului care, duminică de duminică, etapă de etapă, la centru sau la tușă, au condus 
meciurile din campionatul diviziei A.

Și arbitrilor, ca și antrenorilor, jucătorilor și observatorilor federali (ale căror 
răspunsuri le-am publicat în numerele precedente), le-am pus aceeași întrebare :

A FOST ACEST CAMPIONAT SUPERIOR 
SAU INFERIOR EDIȚIILOR ANTERIOARE ?

Deși, pe ansamblul lor, părerile rămîn 
divergente, vom constata că — dintre cei 
„audiați" — arbitrii găsesc cele mai multe 
virtuți campionatului recent încheiat.

Citiți in pagina a 3-a răspunsurile lor. , 
(în imaginea alăturată, Victor Pădureanu. 

arbitrul nr..1 al campionatului).

LA COMPETIȚIE iNCEPiND DIN PRIMUL TUR
Interviu cu prof. Alexandru Lăzărescu, secretar general al F. R. T.

In prima zi a lunii iulie a avut loc 
la Londra Adunarea generală a de
legațiilor federațiilor țărilor partici
pante la Cupa Davis. S-au discutat, 
cu această ocazie (și au fost adopta
te hotărîri corespunzătoare), unele 
probleme de interes major, printre 
care abandonarea challenge-round- 
ului ni se pare a fi cea mai... pa
sibilă de cîteva comentarii. Revenit 
duminică la prînz de la lucrările a- 
dunării (pentru o scurtă escală în 
drum spre Italia), prof. ALEXAN
DRU LĂZĂRESCU, secretar gene
ral al Federației române de tenis, 
ne-a răspuns la cîteva întrebări i

— PRIN URMARE, DEȚINĂTOA
REA SALATIEHEI DE ARGINT VA 
INTRA, IN VIITOR, IN COMPETI
ȚIE O DATA CU TOATE ECHIPELE 
PARTICIPANTE LA CUPA DAVIS ?

— Da. Se impunea de mult o ase
menea măsură. Nu era de loc echi
tabil — aceasta a fost părerea una
nimă exprimată de delegații la a- 
dunarea generală — ca reprezenta
tiva ciștigătoare a trofeului să sus
țină doar o singură întîlnire, cea din 
challenge-round. Hotărîrea va intra 
în vigoare începînd cu ediția 1972 a 
Cupei Davis. S-a mai precizat că 
tot din anul viitor meciurile vor pu
tea avea loc și în sală, pe terenuri 
cu suprafețe sintetice.

— PRESUPUNEM CA AȚI AVUT 
CONVORBIRI ȘI CU VIITORI AD-

ȘTACHETA URCĂ MEREU
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

atletele din reprezentativa de se
nioare a României vor lua startul 
într-un nou concurs pe echipe. De 
data aceasta, ele vor participa la 
un meci triunghiular, la Uden, în 
compania atletelor olandeze și fran
ceze. Iată un alt prilej pentru 
sportivele noastre pentru ca, în în
trecere cu o seamă de atlete foarte 
valoroase, să poată înregistra noi 
victorii, dar și 
cele mai bune.

performanțe dintre

între componentele echipei Ro
mâniei se va afla și Cornelia Po
pescu (în fotografia transmisă de 
agenția C.T.K.), a cărei evoluție în 
ultimele săptămîni întărește spe
ranțele într-o comportare bună la 
apropiatele campionate ale Euro
pei. La ora actuală, atleta noastră 
deține locul secund pe lista celor 
mai bune săritoare în înălțime ale 
lumii.

Ilona Gusenbauer 
CORNELIA POPESCU 
Rita Schmidt 
Antonina Lazareva 
Miloslava Hiibnerova 
Snezana Hrepevnik 
Erika Rudolf 
Magdolna Komka 
Breda Babosek

(Austria) 
(ROMANIA) 
(R. D. Germană) 
(U.R.S.S.) 
(Cehoslovacia) 
(Iugoslavia) 
(Ungaria) 
(Ungaria) 
(Iugoslavia)

ÎNT1LNIRI
Au fost comunicate

INTERNATIONALE LOTURILE
VERSARI AI ROMÂNIEI ÎN MECIU
RILE PENTRU CUPA DAVIS.

— Desigur. Domnul Kleinschrot, 
președintele Federației de tenis a 
R.F. a Germaniei, a confirmat că e- 
chipa vest-germană va sosi la Bu
curești în ziua de 12 iulie. Apoi, din 
prevedere, am discutat și 
Khanna, secretarul onorific 
rației indiene de tenis. In 
victorie asupra echipei de 
R.F. a Germaniei, selecționata țării 
noastre va susține meciul cu repre
zentativa Indiei la

cu dl. 
al Fede- 
caz de 
tenis a

nuri de iarbă, 
sigur. Nu este 
va avea loc întilnirea. Ni s-a propus 
intervalul 2-8 august dar, conform 
programării comunicate o dată cu 
tragerea la sorți, această partidă tre
buie să se dispute pînă la 1 august. 
La reîntîlnirea pe care o voi avea 
cu , dl. Khanna, zilele acestea, la 
Stressa (Italia), cu ocazia Congresu
lui F.I.L.T., sper să convenim și a- 
supra datei exacte a disputării me
ciului.

Acesta este un lucru 
încă certă data cînd

Și totuși, fotbalul nu va intra in 
vacanță. Pînă la reluarea activită
ții competiționale oficiale, cîteva 
din echipele noastre vor susține în- 
tîlniri internaționale. Reprezentati
va de juniori va lua parte la „Tur
neul prieteniei" (R. D. Germană, 
6—16 august), S.C. Bacău va în
treprinde un turneu de trei me
ciuri în U.R.S.S. (în luna iulie), în 
timp ce în țara noastră vor evolua 
formațiile Skanderbeg (Albania), 
Tatabanya (Ungaria), Alki Larnaka 
(Cipru) șl R.C. Beyrut (Liban).

OIMNAȘTJLOn
AMERICANI

CARE VOR SOSI
IN TARA

Ion GAVRILESCUDelhi, pe tere-

Iată acest bilanț — 1971.

NOASTRA

i WM
zilele finalelor, secretarulPrezent la Wimbledon in 

și Evonne! Goolagong — 
Campionii

zilele finalelor, secretarul general al F.R.T. a solicitat lui John Newcombe 
câștigătorii marelui turneu— fotografii-autografe pentru cititorii ziarului Sportul, 

australieni au răspuns cu amabilitate acestei solicitări.

După cum s-a mai anunțat, 
luna aceasta selecționatele de 
gimnastică ale Statelor Unite 
vor întreprinde' un turneu în 
Europa, avînd proiectate în- 
tîlniri cu echipele reprezenta
tive ale României și Franței. 
Gimnastele și gimnaștii ame
ricani vor sosi mai întîi la 
București — rămînînd în țara 
noastră pentru meciul de la 
Constanța și demonstrația 
din sala Fio masca — după 
care se vor îndrepta spre 
Paris.

Pe adresa federației noas
tre de specialitate a sosit ieri 
o telegramă de la Washing
ton în care sînt comunicate 
numele sportivilor și antre
norilor americani ce vor face 
deplasarea : feminin : Joan 
Moore, Janet Cantwell, Bar
bara Fleming, Janet Wright, 
Margie Pyle, Kathy Stewart, 
Jodi Peressini ; masculin : 
Marshall Avener, Robert E- 
mery, George Greenfield, Ja
mes Ivicek, Joseph Litow, 
Gary Morava, Craig Ritter.

Delegația sportivilor ameri
cani va fi condusă de Gene 
Wettstone, antrenor național 
al S.U.A., și însoțită de Wil
liam Meade, antrenor pentru 
echipa masculină, Wanda O- 
bradovich și Ruth Ann Mc 
Bride, antrenoare pentru e- 
chipa feminină.

© Speranțe — doar la concursul complet © 
Specialiștii la obstacole se pregătesc cu inten
sitate * Dresajul în impas ® Sînt necesare 

confruntări de mai mare dificultate

între sporturile prevăzute în pro
gramul J.O. figurează și călăria. 
Ultima prezență a sportivilor ro
mâni la o Olimpiadă a fost __ în 
1960 la Roma. Acum, cînd Miin- 
chen’ul prin poziția sa geografică 
nu pune probleme costisitoare de 
deplasare — cum s-a întîmplat la 
Tokio sau Mexico — fruntașii echi- 
tației noastre încearcă să reintre 
în' plutonul olimpicilor.

LA CONCURSUL COMPLET 
DISPUNEM DE REALE 

POSIBILITĂȚI
Dintre cele 3 probe — concursul 

complet, obstacole și dresaj — la 
prima dispunem, în mai mare mă
sură decît la celelalte categorii, 
posibilități reale de succes, 
putea părea paradoxal acest 
cru, dacă ne. gîndim la faptul 
’a ultima întrecere, cea de 
Gotha, reprezentanții noștri 
ocupat locul IX. Trebuie să spu
nem însă că disputa de la Gotha 
a reprezentat pentru călăreții noș- 

întîiul concurs oficial la care 
luat parte din 1960 încoace și 
a constituit o primă verificare 
nivelului la dresaj și posibili

tatea de a face față la steeple 
(fond) și obstacole. Dresajul a re
liefat o bună pregătire, fapt care 
a permis ca diferența dintre echi
pa noastră și cea clasată pe locul 
intîi să fie minimă. în ceea ce 
privește obstacolele, cu tot efor
tul depus în proba de fond, caii

o mare 
noastră

rezisten- 
ocupînd

de 
Ar 
lu-
că 
la 

au

au dovedit că au 
ță fizică, echipa 
locul al doilea.

Desigur, la concursul 
unde fiecare eroare poate cîntări 
enorm, este dificil să poți spune 
cu precizie pe ce loc se pot clasa 
reprezentanții noștri la J.O. Cert, 
însă, e faptul că la ora actuală 
Constantin Vlad, Eugen Ionescu, 
Enache Boiangiu, Gheorghe Moișa- 
nu, Alexandru Cadar, Dumitru Roș
ea, dispunînd de un material ca
balin de bună valoare (Spirt, Pe- 
trișor, Merișor, Paltin, Jak, Jam
bon, Strop) pot 
confruntări de 
dacă în față au 
U.R.S.S., Angliei, 
Australiei.

Pentru creșterea calitativă a per
formanței se impune să se lucreze

Emanuel FANTANEANU

complet,

face față unei 
amploare, chiar 
echipele Franței, 
Italiei, R.D.G. și

(Continuare în pag. a 2-a)

picilor,
Călărețul Oscar Recer, unul dintre candidații la un loc în plutonul olim- 

într-o spectaculoasă săritură peste obstacol.

• 11! i

Spre deosebire de celelalte spoiiu.-l, echitajia 
ridică probleme în plus. In afara antrenamen
tului sportivului, trebuie făcută o pregătire 

deosebită și a calului.
Călăria — chiar dacă nu este prevăzută în planul 

de pregătire olimpică — încearcă prin reprezen
tanții săi să capete dreptul de a participa la J.O. 
de la Miinchen. Este greu, chiar foarte greu. Sini, 
în prezent, țări — U.R.S.S., Anglia, R.F.G., R.D.G., 
Franța, S.U.A., Italia — care dispun de valori in

Foto i THEO MACARSCIH

discutabile. Cu excepția concursului complet, unde 
șansele sînt mai mari, în rest nu prea dispunem de 
forțe deosebite. Este necesar ca ceie cîteva secții 
fruntașe, loturile republicane să fie dotate cu ma
terial cabalin de calitate, pe care hergheliile noas
tre au posibilitatea să-l furnizeze.

De asemenea, este evidentă necesitatea unor con
cursuri cu un sporit grad de dificultate pentru 
concursul complet și obstacole.
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„Pentru a se omogeniza,A. GRINȚESCU:

La Reșița

OPRIȚESCU A ÎNOTAT

echipa națională trebuie Vsa
Confirmînd ascendentul de formă 

manifestat încă de la turneul de la 
Magdeburg (acolo echipa a fost la 
un pas de locul I), reprezentativa 
de polo a României a domijiat au
toritar întrecerile primei ediții a 
„Cupei Dunării", înscriindu-și în 
palmares cel de al doilea succes 
într-o competiție internațională a 
acestui sezon. Este drept, naționala 
țârii noastre nu a avut de data 
«ceasta adversari de valoarea ce
lor pe care i-a întrecut în „Cupa 
orașului București". Dar, după cum 
afirmă antrenorul - -
jocul 
greș.

La 
i-am 
pal al naționalei un scurt interviu 
privind evoluția tricolorilor :

— Ce a însemnat acest tur
neu în planul de pregătire în 
vederea .1.0. ?

— Știam că nu vom întîlni 
versare de renume. De altfel, 
nu ar fi prea indicat să jucăm 
leu numai cu cele mai bune echipe 
din lume. De data aceasta am putut 
v critica, în condiții de joc diferite, 
o serie de scheme tactice în ofen
sivă și mai ales pentru contraatac. 
Băieții au înțeles acest lucru, au 
înotat mai mult, ajungînd cu regu
laritate în fața porții pdverse cu 
un om sau doi în plus. A fost un 
prim punct cîștigat. în al doilea 
nnd, ani avut posibilitatea să folo
sim mai des jucătorii mai puțin 
experimentați. Aceștia (Claudiu 
Rusu, Mihai Popescu, Dinu Popes
cu) s-au încadrat bine în meca
nismul ofensiv al formației, evo- 
luînd cu dezinvoltură. Vreau să-l 
remarc în mod deosebit pe Eazăr 
(10 goluri, golgeterul turneului), dar 
și pe ceilalți componenți ai lotului

— Sînteți mulțumit de efica
citatea echipei ?

— După un asemenea turneu, 
care nu a ridicat probleme deose
bite, este greu să apreciezi. Totuși 
se face simțită lipsa de curaj (și 
precizie) în șuturile de Ia distanță. 
Exceptîndu-1 pe Zamfirescu, cei
lalți jucători Șiu-și asumă riscul și 
dacă nu vom învăța în asemenea 
partide să șutăm puternic și precis 
de la 8—10 Jnetri nu vom învăța 
niciodată.

»- — Echipa României, in com
parație jcu ‘celelalte selecționate 
puternicei 'ddJ.jpe .continent, con
tinuă să fie ceă (jrnai activă, a- 
vînd pînă fb prezent; 18 n:e- 
ciuri internațîonale^Acest, lucru % 
nu va influența în. mod nega-

A. Grințescu, 
echipei este în continuu pro-

Întoarcerea de la Bratislava 
solicitat antrenorului princi-

joace in permanență0
tiv — este vorba de oboseală 

— evoluția la „Trofeul Jadran", 
cel mai important turneu al 
anului ?,

— Nu cred. Băieții au o mare 
poftă de joc și sînt bine pregătiți 
fizic. Vom continua în același 
ritm ; vom juca la Varna, Ia Buda
pesta și meciurile din cadrul Bal
caniadei. Pînă în septembrie vom 
mai susține deci aproximativ 15—16 
partide. Echipa trebuie să se că
lească, să se omogenizeze, să ajun
gă măcar la valoarea exprimată în 
anii i960—66. Și acest lucru nu-I 
vom putea realiza decît jucînd în 
permanență.

100 m LIBER ÎN 57,2<
în cadrul unul concurs de înot 

desfășurat la Reșița (bazin de 50 
m), la care au participat și spor
tivi clujeni, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Oprițescu 57,2 
— 100 m liber; Aimer 4:27,2 — 400 
m liber; Lavinia Donia 68,5, Ju- 
lieta Mirosu 68,3 — 100 m liber; 
Judit Hunyadi 40,7 — 50 m epata
și 1:33,6 — 100 
tițe C ; Siegrid 
100 m delfin; 
1:19,6 — 100 m
șan 1:13,4 — 100 m spate. (D. Glă- 
van-coresp.).

m bras-record fe- 
Slecian 1:14,8 — 
Mariana Giurcâ 
spate și M. Bîcle-

ad- 
nici 
me-

— a. v.

CRISTINA BALABAN Șl ANCA GEORGESCU-4 VICTORII LA ROVINJ
ROVINJ 6 (prin telex 

dacția ziarului Sportske 
înotători din Austria, 
România și Iugoslavia 
startul în concursul ’ ‘ 
desfășurat în noul bazin de 50 m 
din localitate. Cea mai bună com
portare din lotul sportivilor români 
au avut-o Cristina Balaban și An- 

- ca Georgescu, învingătoare în cîte 
două probe. Iată cîteva din rezul
tatele tehnice i

100 m liber (b) : Lustig (lug.) 
58,7, Kostanjsek (lug.) 58,7, I. Mi- 
clăuș (România) 58,7; 200 m del-

de Ia re- 
Novosti). 
Bulgaria, 

au luat 
. internațional

fin (b) ; Rogusici (Iug.) '. 
Miclăuș 2:34,5 ; 100 m 
Kurbanovici (lug/.) J 
reanu (România) 1:13,3;’ 200 m
bras (b) : Kurbanovici 2:40,1, Hem
pel (România) 2:41,1 ; Șoptereanu 
2:42,6; 100 m delfin (b) i Szabo 
(Iug.) 62,0, ....4. Miclăuș 63,1 j 100 m 
spate (f): Cr. Balaban (România) 
1:14,6, Porenta (Iug.) 1:16,5; 100 m 
bras (f): A. Georgescu (România) 
1:22,8, Svarc (Iug.) 1:24,2; 200 m 
spate (f): Balaban 2:41,5 ; 200 m 
bras (f): Georgescu 2:58,3.

2:18,9, ...4. 
bras (b) i 

1:12,3, Șopte-

PE CULOARUL
VICTORIEI

Lacul , Snagov .A găzduit un nou; 
concurs ,de caiac-cano.e. Este vorba.’ 
de întrecerea 'dintre juniorii ro
mâni și bulgari# cîștigată de spor
tivii noștri ou.'S 8—0. Punctaj ge< 
neral: 62—25' In favoarea caiaciștilor, 
și canoiștilon gazdă. » i

Rezultate (în ordinea (desfășurării 
probelor disputate pe .lin traseu de.r 
500 m) ; K 1 ((băieți): 1, Simion Chi- 
rilă (România) 2 1 15,9, 2. Ivan Petrovr 
(Bulgaria) 2 :16,7. 3. Boris Uzum (Ro
mânia) 2 :22,5) K 2 (fete) i 1. Ro
mânia (Nastasia jNicolae. pumitra. 
Timofte) 2:08,9, 2. România (Nichi-* 
forov, Cozma) 2109, lț 3. Bulgaria: 
(Elimova, (Vraceansca) 2 121,6 ; C2 ;
1. România .(Marcov, JLisov) 2108,3,’,
2. România (Petrenco, Cisleganu)
2 : 10,9, 3. Bulgaria (Hiev, Tomov);
2:16,4; K 2 (băieți): Ț. România 
(Chirilă, ' Dîba) 1 :53,5, 2. România 
(Susoi, ; Ivan) 1 :55,2, B. Bulgaria 
(Dumitrov, Ivanov) 1 :56,4; K4 
(fete): 1, Romania (Timofte, Nieolae,, 
Siminov, Marioara) 1 :56,8, 2. Ro
mânia (Ivanov, Sadovnic, Cozma,/ 

Lichiforov) 1 ; 57,1, 3. Bulgaria (Ma
teva, Efimova* Vraceansca, Petcova) 
2 : 12,9; Cl: 1 ,V. Serghel (România). 
2 :20,8, 2. P. Marcov (România)
2 :23 4, 3. P. Muldovilov (Bulgaria) 
2 :28’6; K4 (băieți): 1 .România (Si
mion, Dîba, Ivanov, Malihln) 1:38,8, 
2. Bulgaria (Dimitrov, Ivanov, Pe
trov, Chirilov) 1 :40,6, 3. România 
(Susoi, Ivan, 
K1 (fete): 
2:23,2, 2.
2:25,9. 3.
2 : 36,9.

1. 
N. 
E.

, Pe- 
România 

Marin,' Uzum) 1:42,0; 
M. Ivanov (România) 
Sadovnic 

Mateva
(România) 
(Bulgaria)

Echitatia mai
(Urmare din pag. 1)

WU ClȘTIGA!
Stănel care 
noastre la

CINE NU RISCĂ
Antrenorul Gheorghe 

a însoțit echipele țării 
Budapesta, la dubla întîlnire cu re
prezentativele Ungariei, ne-a îm
părtășit cîteva 
de la recentul 
dionul Flore.

„Indiscutabil,
ne sînt superiori la multe probe, 
în special la aruncări, și alcătuiesc 
o formație destul de omogenă, ro
dată și bine pusă la punct. Cu 
toate aceste calități ale gazdelor, 
nu ne-am închipuit că, mai ales 
în prima zi, scorul general avea să 
le fie favorabil la o diferență atît 
de mare (69—37 p). Dar, nu-i mai 
puțin adevărat, că la această di
ferență au contribuit direct și... 
atleții noștri. în legătură cu aceas
tă comportare, sînt de spus cîteva 
lucruri. Mai întîi, faptul că am 
ajuns la Budapesta în preziuna 
concursului; așteptarea de la aero
port, dinaintea plecării; zborul cu 
avionul, mediul nou etc, 
creat o stare de excitație 
negative pentru cei care 
curat sîmbătă. în afară 
aspect, nu trebuie însă omisă va
loarea concurenților noștri, dar 
mai cu seamă amănuntul că foarte 
multi dintre ei caută să intre în 
formă la începutul sezonului com
petițiilor în aer liber, concursul 
de primăvară fiind piatra de încer
care pentru cucerirea locurilor în 
loturile naționale. De mai multă 
vreme, atleții noștri se remarcă prin 
cifre deosebite la acest concurs de 
primăvară, pentru ca, mai apoi, 
abia să-și mai îmbunătățească per
formanțele pe parcursul cîtorva 
luni de întreceri, una mai impor
tantă decît alta. în sfîrșit, nu toți 
atleții noștri știu să 
Prea puțini dintre ei 
să... riște, în sensul 
curse pe cont propriu,
pentru victorie, pentru un rezultat 
de valoare. Ei se mulțumesc de 
cele mai multe ori. cu puțin, adică 
cu un succes în fața celuilalt atlet 
român din concurs. Este o reali
tate care trebuie să dea de gîndit, 
în primul rînd nouă, antrenorilor.

din impresiile sale 
concurs de pe sta-

sportivii unguri

toate' au 
cu efecte 
au con- 
de acest

concureze ! 
sînt dornici 
luării unei 

de a se bate

Dupâ campionatul republican al copiilor

O EDIȚIE GENERATOARE DE SPERANȚE
Dacă am judeca numai din punct 

de vedere cantitativ ediția din a- 
cest an a campionatului republican 
rezervat copiilor și tot putem să 
ne declarăm satisfăcuți: peste 200 
de participanți și-au disputat, timp 
de 6 zile, titlurile puse în joc! 
Dar, recent încheiatul campionat 
ne-a oferit și plăcuta 
(unor întreceri de hun 

țînic. Făcînd această din 
(mație ne gîndim, în primul rînd, 
jla grupele mici de copii (băieți și 
fete 8—10 și 11—12 ani), unde 

) jocurile, în ansamblu, s-au ridicat 
tu mult peste valoarea celor din 
■edițiile precedente. în afara tenis- 
manilor Florin Segărceanu și 
Eduard Pană și a Cosminei Popes
cu și Lunelei Orășanu — cîștigă- 
țori ai titlurilor- de campioni, des
pre care se poate spune că sînt 
-autentice talente, alți cîțiva copii, 
deși nelaureați (Andrei Mîrza, Ca
melia Chiriac, surorile Maria și 
Lucia Romanov), s-au dovedit spe- 

■'ranțe de mîine ale tenisului nos- 
tru, constatare care nu poate de

ceit să ne bucure. Ne-au confirmat 
acest lucru și antrenorii A. Segăr
ceanu și T. Bădin, părerea amîn- 
durora fiind că, îndrumați compe
tent și supuși unor antrenamente 
metodice, bine coordonate, copiii 
amintiți sînt capabili de progrese 
rapide și sigure.

Ar mai fi de remarcat disputa 
pe care provincia (mai pregnant în 
actuala ediție) a inițiat-o pentru o 
înaltă calitate a jocului. Avem în 
vedere, în susținerea afirmației, 
în primul rînd clubul Construc-

KS

la îmbunătățirea dresajului, să se 
insiste asupra pregătirii fizice, pen
tru a realiza rezistența în regim 
de viteză la nivelul cerințelor pro
belor olimpice pentru steeple și 
cros, la proba de fond. Adăugăm 
și necesitatea pregătirii tehnice pe 
obstacole în teren, în condiții de 
dificultate crescîndă.

Stadiul actual al pregătirilor 
credem că poate fi apreciat ca 
satisfăcător, dar pentru a avea 
certitudinea că nu greșim, ar fi 
desigur necesar ca, în perioada 
care a mai rămas, lotul de la 
concursul complet să fie prezent 
și la startul altor întreceri de an- 
veigură. singurele in măsură să 
confirme sau să infirme afirma
țiile de acum.

LA OBSTACOLE, DOAR 
ÎN PROBA PE ECHIPE

în ceea ce privește obstacolele, 
federația de specialitate a adoptat 
două căi de pregătire a eventua
lilor olimpici.

Un lot, compus din Aurelian 
Stoica, Cornel Ilin și Dumitru Ve- 
lea, se antrenează sub îndrumarea 
antrenorilor noștri, participînd la 
diferite întreceri internaționale. Ei 
au la dispoziție cițiva cai (Pikup, 
Viteaz, Zefir, Jul) buni, dar care 
nu au l'ost verificați încă în con
cursuri „tari". De altfel și cele la 
care au luat startul în acest an 
(Bratislava . Budapesta, Novi Sad) 
nu au fost, din punct de vedere 
al dificultăților, de nivel olimpic. 
Disputele din cadrul Balcaniadei 
de la Belgrad, ca și 
fruntări vor clarifica 
vor putea fi atacate 
ficultate olimpică.

Celălalt lot, compus din Vasile 
Pinciu, Oscar Recer și Alexandru 
Bozan, se pregătește în R.F.G., că
lăreții avînd la dispoziție cai de 
valoare.

Din sportivii celor două loturi, 
îr. urma verificărilor ulterioare va 
ti posibil să se stabilească în mod

celelalte con- 
dacă în 1972 
probe de di-

surpriză a 
nivel teh- 
urmă afir-

are de învins
cert, dacă vom dispune de forțe 
capabile, să concureze la J.O.

De altfel, avîndu-se în vedere 
că nu se pot emite pretenții pen
tru întrecerea individuală, unde se 
prezintă călăreți de talia lui David 
Broome — campion mondial în 
1970 —, Ilans Winckler — cam
pion mondial în 1954 și 1955, cam
pion olimpic în 1960 —, Pierre 
d’Oriola — campion olimpic în 1952 
și 1964 —, Raimondo d’Inzeo — 
campion mondial în 1956 și 1960 
—, William Steinkraus — campion 
olimpic în 1968 —. ceea ce se 
vizează este prezența în „Cupa Na
țiunilor" pe echipe.

TIRZIE SCHIMBARE 
DE GENERAȚII 

LA DRESAJ
Dacă la concursul complet și la 

obstacole, situația actuală oferă 
speranțe îndreptățite, la dresaj, din 
păcate, ele sînt inexistente. Deși 
dispunem de specialiști în dresaj, 
cu o bogată experiență (Iosif Mol
nar, Nieolae Mihalcea și Dumitru 
Velicu, la care putem adăuga pe 
mai tinerii Dumitru Bădulescu, 
Eugen Cotan, Daniela Molnar), din 
cauza neînlocuirii la timp a vechii 
generații de cai (Bolero, Argint, 
Șeic). nu dispunem — în prezent 
— de elemente capabile să execute 
o progresie olimpică. Avem cai ti
neri care însă au confirmat doar 
în probe ce nu sînt incluse în 
programul J.O. Și cum un ciclu 
de pregătire durează 6 ani...

Pozițiile cucerite de călăreții din 
U.R.S.S. (Ivan Kizimov — campion 
olimpic), R.F.G., R.D.G., Elveția, An
glia, pot fi cu greu atacate dacă lo
tul nu va fi dotat, încă de pe acum, 
cu caii necesari. Și cînd afirmăm 
aceasta nu ne gîndim la 1972, 
la 1976, ci la mai tîrziu. mai 
că la dresaj vîrsta sportivilor 
totdeauna mai mare. Dar, totul 
buie început încă în acest an, 
oarece, dacă nu se Va proceda 
astfel, dresajul va bate pasul pe 
loc, decalajul valoric mărindu-se 
din ce în ce mai mult. ■

nici 
ales 
este 
tre- 
de-

torul Hunedoara (antrenori 
Crișan și dr. Marcel Baia) 
prezentindu-se la întreceri cu

Ion 
care, 
3 te-

A fost plăcut de a fi constatat — la actuala 
ediție a campionatului copiilor — că antrenorii 
s-au preocupai în mod deosebit de a-i învăța 
pe micii tenismani executarea cit mai co
rectă a loviturilor. Iată, surprinsă în imagine, 
o frumoasă lovitură de backhand-vole a jucă- 

. torului Eduard Pană.

nismani, a cules o „recoltă" boga
tă : două titluri de campioni și un 
finalist (Sorin Orășanu la dublu- 
mixt). Este o confirmare a serio
zității și pasiunii cu care muncesc

în ziua a doua, mai odihniți și în 
orice caz mult mai mobilizați din 
punct de vedere psihic, atleții ro
mâni au reușit să se comporte mai 
bine, mai aproape de valoarea lor 
reală. De la cele două victorii din 
prima zi (Corbu și Puiu, acestuia 
i-a fost acordat ulterior primul loc, 
după consultarea atentă a fotogra
fiei sosirii), duminică, atleții ro
mâni au cîștigat lungimea (Jurcă, 
2 sărituri de 7,85 m), 400 mg (Ră- 
țoi), 10 000 m (Scheible), 3000 m 
obstacole (Cefan), 4x400 m, și n-a 
lipsit mult ca să mai fi putut ob
ține victoria și în .alte probe. Ori
cum, a fost altceva !

Cel mai mult m-a bucurat suc
cesul elevului meu Gheorghe Cefan 
care, în condiții de concurs destul 
de grele (pistă de zgură, vînt pu
ternic, adversari mai modești), a 
obținut totuși 8:41,8. Față de cali
tățile sale și față de seriozitatea 
cu care se pregătește, nici nu mă 
gîndesc ca anul acesta să nu alerge 
8:30,0, dacă nu chiar și mai bine, 
să nu se califice pentru finală la 
Helsinki. Despre Milnchen, mai 
avem încă timp de vorbit...

Acum mă preocupă pregătirea 
pentru campionatele naționale de 
seniori (24—25 iulie), de la Bucu
rești. La Budapesta, atleții de la 
Rapid au cîștigat 7 probe; sperăm 
ca la naționale numărul lor să fie 
și mai mare".

PUBLICUL AȘTEPTA
Amatorii de fotbal care 

euiesc în orașe mai mici — și
deci cu echipe în categorii infe
rioare — trăiesc clipe de mare 
emoție atunci cînd află că în 
urbea lor urmează să sosească o 
echipă din divizia națională A. 
Pornind- de la un astfel de eve
niment, iată ce ne-a scris Vio
rel Manoliu, deunăzi: ,Un afiș 
mare apărut in centrul orașului 
Focșani anunță că în ziua de 
24 iunie echipa locală Luceafă
rul — nou promovată în divizia 
C — va întîlni într-un meci a- 
mical pe Jiul Petroșani".

Ușor de imaginat interesul pe 
care l-a stîrnit vizita echipei 

făceau parte Ion 
Libardi, Peronescu 
Organizatorii și-au 

început să

din care 
Constantin, 
și ceilalți, 
ornat stadionul, au 
facă pregătiri. Totul era în fier
bere, mulți dorind să contribuie 
la reușita primirii.

Și a venit ziua meciului — a- 
nunțat pentru ora 17.30. Zeci, 
sute de oameni umpleau stră
zile micului oraș îndreptîndu-se 
spre stadion. „De zece ani, apre
ciau organizatorii, n-a mai ve
nit atita lume pe stadionul din 
Focșani". încet, încet, spectato
rii își ocupau locurile, în timp 
ce o fanfară întreținea, agreabil,

cei doi antrenori. S-ar putea face 
observația că ei și-au ales doar 
cîțiva copii, dintre cei mai talen- 
tați, pe care îi antrenează de ani 
de zile și îi pregătesc pentru ast
fel de întreceri. Nu vedem nimic 

rău în aceasta. După 
cum este tot atît de 
meritorie preocuparea 
antrenorilor de la clu
bul bucureștean „Cute
zătorii" (E. Modiano și 
T. Bădin) care au avut 
7 reprezentanți în fi
nale, dintre care 4 au 
cîștigat titluri de cam
pioni. în acest caz este 
vorba despre pregăti
rea, în proporție de
masă, a copiilor capa
bili să susțină și să
cîștige meciuri de inte
res major. Și dintr-o 
pepinieră și din cea
laltă, numai tenisul 
nostru are de cîștigat. 

Referindu-ne la gru
pele mari de concu- 
renți, este de remarcat 
prezența cîtorva copii 
(13—14 ani) de aseme
nea deosebit de înzes
trați. Ne gîndim 
Cristian Fețeanu 
Ana Balasz (cîștigătorii 
titlurilor), precum și 
la Ion Bîrcu, Laurențiu 
Țiței, Radu Opreanu și 
Dan Oprea, jucători 
care tind să deprindă 
un tenis modern, în 
care loviturile ofensive 
precumpănesc. Dar de 
departe — părerea fi- 
indu-ne împărtășită și 
de specialiști — jucă
torul cel mai complet, 
cel mai bine dotat al 
acestui campionat s-a 
dovedit a fi Cristian 
Fețeanu.

Acestea sînt cele 
teva considerente 
care le-am avut în 

dere, afirmînd că ediția 1971 a 
campionatului republican al copi
ilor a fost generatoare de mari spe
ranțe.

la 
Și

eî- 
pe 

ve-

I. G.

in tabăra lotului feminin

Trăgatoarea principală Flo
rentina Itu, într-o fază de 
atac , în meciul România- 
Cuba.

ÎN COPOU SE FĂURESC SPERANȚELE PENTRU EUROPENE
Decor de toamnă tîrzie, cu ploi 

reci și rafale pătrunzătoare, în lașul 
acestor zile, gazda „naționalei" fe
minine de volei care s-a reunit aici 
pentru pregătire în vederea turne
elor internaționale și a europenelor. 
In această ambianță, cele 14 compo
nente ale lotului descind zilnic, di
mineața șl după-amiază, din Piața 
Unirii, acolo, în sala Voința, 
pentru obișnuitele antrenamente. Nici 
o absență: au sosit în tabără și ul
timele întîrziate pe care sesiunea 
de examene le reținuse în București, 
Timișoara și... Iași. Antrenorii res
piră, în sfîrșit, ușurați. De-acum pot 
lucra... în plen. Dis de dimineață, 
mica sală ieșeană vuiește de zgomo
tul pașilor, mingilor sau comenzilor 
date de cei doi antrenori. Pregătirea 
are caracter de individualizare. 
Exerciții pentru sporirea capacității 
de efort, pentru corectarea unor 
execuții tehnice, încercări de scheme 
tactice pe care antrenorii vor să le

spre a fi utilizate în 
viitoare... La fileu, co- 
Eugenia Rebac se pune 
un grup de trăgătoare, 
exigente ale antreno-

aesăvîrșească 
confruntările 
ordonatoarea 
de acord cu 
sub privirile ____ __ _____
rului N. Roibescu. Intr-un colț al 
sălii, „principala" Florentina Itu lu
crează singură pentru dezvoltarea 
forței în brațe: sute de exerciții cu 
cărămizi în chip de gantere. Alături 
de noi, pe margine, soțul ei — an
trenor de volei — o privește oare
cum deconcertat. „Lucrează exagerat 
de mult pentru brațe — ne spune 
gînditor —■ și uită că are nevoie în 
joc și de... picioare". Este unul din
tre spectatorii fideli ai antrena
mentului, alături de alți amatori de 
volei, care înfruntă ploaia cîinoasă 
pentru a ■ veni să vadă fetele. 
„Nu știu de ce, dar nu prea 
sînt optimist în ce privește izbînzile 
care se așteaptă la europene de la 
echipa de fete", adaugă el la un 
moment dat. Alături, voleibalistul

Vd prezentăm campioana României:

STEAUA A CUCERIT PENTRU A 7-a OARĂ TITLUL...
• Un essaiaveraț impresionant: 383—130
• Campionul eficacității — Radu Durbac : 153 de puncte !
• O performanță apropiată de a Beziers-ului, campioana Franței
• Darul

2 000
oferit de club echipei campioane : un teren cu o tribună de 
de locuri

de rugby Steaua Bucu-Echipa 
rești, campioană a țării pe anul în 
curs, realizează pentru a 7-a oară 
acest succes : 1949, 1953, 1954,
1961, 1963, 1964 și 1971. Este o per
formanță notabilă care demonstrea
ză marile virtuți ale XV-ului mi
litar și implicit ale omului care îl 
pregătește, antrenorul Petre Cos- 
mănescu.

înainte de startul în campionat 
Steaua nu își propusese decît ocu
parea unui loc între primele trei 
echipe, în vecinătatea apropiată a 
Griviței Roșii și a lui Dinamo, for
mații de frunte ale rugby-ului nos
tru. Un asemenea obiectiv apărea 
firesc, dacă ținem seama de faptul 
că echipa militară suferise unele 
modificări de structură : ea nu mai 
beneficia de serviciile lui Ciobănel, 
plecat la Angouleme și, în același 
timp, fuseseră promovați o serie 
de jucători tineri ca Budică, Su
ciu, Dumitru lancu (din lotul de 
juniori al Stelei), Teleașă, Achim, 
Țața, Iordănescu, Pintea, Pop și 
Giba. Cu alte cuvinte, două treimi 
din efectivul echipei aveau să fie 
alcătuite din jucători noi, neexpe-

rimentați. La ora începerii campio
natului, problema nr. 1 a echipei 
era aceea a omogenizării. De aici 
prudența antrenorului, micșorarea 
veleităților.

în ciuda unei asemenea stări de 
fapt, Steaua, totuși, n-a abordat în 
espectativă meciurile din campio
nat, ci a acționat, chiar în partide- 
cheie, cu mult aplomb. în tur ea 
n-a capotat decît o singură dată, 
la Dinamo (0—3), iar în retur, de 
asemenea, o dată, cu 9—11 la Poli
tehnica Iași — surpriza competi
ției — cîștigînd în schimb... dialo
gul cu Grivița Roșie (6—3) și Di
namo (18—14). După ultima etapă 
a campionatului, Steaua a întrunit 
nu numai cele mai multe puncte 
(59), ci și cel mai spectaculos essai- 
averaj i 383—130. Statistic vorbind, 
înseamnă că echipa noastră cam
pioană a realizat 17,5 puncte de 
meci, ceea ce constituie o propor
ție apreciabilă.

Fiindcă ne aflăm la capitolul sta
tistic, vom mai aminti faptul că, 
din cele 383 de puncte realizate de 
Steaua, 63 au fost încercări. Aceasta 
înseamnă că aproape 50 la sută

din punctele campioanei au 
obținute în urma unor acțiuni 
ofensive, fapt care reflectă și 
entarea echipei. 51 dintre încercări 
se datoresc liniei de treisferturi, a 
cărei colaborare cu compartimen
tul înaintării a fost și mai rodnică 
în raport cu anii precedenți. Cam
pionul încercărilor este jucătorul- 
aripă Braga (21), urmat de Teleașă 
(13), Radu Ionescu și Durbac (cîte 
5), dar cel mai eficace jucător al 
echipei a fost Durbac — 153 
de puncte : 5 încercări, 26 de lovi
turi de pedeapsă, 4 drop-uri și 23 
transformări. îl secondează Braga 
(63 p), Mateescu (41 p) și Teleașă 
(39 p).

Chiar și în afara întrecerilor din 
campionat, Steaua a realizat essai- 
averaj-uri pozitive : 42—37 în par
tidele internaționale și 46—9 în 
„Cupa de iarnă", prologul returului 
campionatului autohton. Din toamnă 
și pînă la finele sezonului compe- 
tițlonal Steaua a susținut un nu
măr de 43 de întîlniri, cu una mai 
puțin decît Bezidrs, campioana de 
rugby a Franței. Antrenorul Cos- 
mănescu a convocat lotul echipei 
la cîte 4 antrenamente pe săptă- 
mînă, ponderea avînd-o pregătirea 
fizică generală și specifică. De aici

fost 
net 
ori-

rezidă și forța de joc a XV-ului 
militar, care — după aprecierile 
medicilor — ar mai fi putut re
zista ritmului impus de sistemul 
competițional, cel puțin încă două 
săptămîni. O dovadă a acestui fapt 
o constituie și aportul jucătorilor 
de la Steaua, care au evoluat în 
cadrul 
cent, 
(Pop, 
Țața,

De J
omogenizării echipei n-a însemnat 
decît o 
purtate 
menea 
zolvată 
echipei 
a reușit să-1 suplinească cu brio 
pe Braga, Pop pe Bucur, Enăcescu 
pe Ciobănel. Chiar și foarte tînă- 
rul Țața a fost la înălțime, pe pos
tul lui Mateescu, într-un meci de
cisiv, cel din retur, cu Grivița Ro
șie.

în campionatul care s-a încheiat 
Steaua a utilizat următorul lot i 
linia I — Ciornei, Bucur, Gheorghe 
Mircea, Pop. Linia a II-a — Șerban, 
Postolache, Pintea, Giba. Linia a 
III-a — Băltărețu, Achim, Enă- 
cescu. Mijlocași — Giugiuc, Mate
escu (căpitanul echipei), Țața. Aripi 
— Braga, Radu Ionescu, Teleașă. 
Centri — Ghiță Dan, Budică, Su
ciu, Dumitru lancu. Fundași — 
Durbac, Iordănescu. Dintre aceștia, 
7 au susținut toate cele 22 de me
ciuri ale campionatului (Mateescu, 
Băltărețu, Postolache, Gheorghe M., 
Șerban, Achim și Ghiță D.), trei 
au jucat în 21 de meciuri {Braga,

. selecționatei divizionare, re- 
în partida cu Angouleme 
Șerban, Postolache, Achim, 

R. Ionescu, Durbac).
bună seamă că problema

falsă alarmă. Succesele re
de Steaua atestă că o ase- 
problemă-cheie a fost re- 
prompt și în ansamblul 

dar și pe posturi fixe. Suciu

buna dispoziție. ,.Dar veste 
ne-a întunecat, scrie V. Mano
liu. Jiul nu venise la stadion. 
Unii pretindeau că jucătorii ar 
fi cazați la complexul turistic 
„Căprioara", alții că vin cu ra
pidul de 17.28. La 17.40 am avut 
un răspuns sigur s minerii au 
telefonat că sînt la... Petroșani".

Nu mai are rost 
cazul celor din 
meci stabilit n-a 
fiindcă — la 10 minute după 
ora la care trebuia să înceapă 
partida - oaspeții mult aștep
tați au anunțat că nu mai pot 
veni fiindcă unii jucători au 
examene. Nu se știa oare 
ceasta încă din momentul 
ceptării partidei ? Este 
pînă la urmă de un respect pe 
care orice echipă — chiar de 
divizia A — îl datorează publi
cului, oamenilor care lasă alte 
treburi pentru a veni s-o vadă, 
gazdelor îndatoritoare. Nu-i de 
loc plăcut să se întîmple ca la 
Focșani unde — așa cum spune 
autorul scrisorii — „fanfara 
cînta, publicul aștepta iar Jiul 
la Petroșani era...“.

Modesto FERRARINI

să redăm pe- 
Focșani. Un 
mai avut loc

a- 
ac- 

vorba

Moșescu, venit din Bacău Ia exame
ne, este de altă părere: „Mi se pare 
că nu am avut niciodată o echipă 
feminină așa de bună și este impo
sibil ca aceste fete să nu facă o fi
gură strălucită Ia „europene". Apre
cieri contradictorii care se fac zi 
de zi pe marginea terenului, în sala 
Voința...

*
După-amiază, din nou în sală, pen

tru un joc de antrenament pur cu 
faimoasa garnitură a R.P.D. Coreene, 
care a poposit în acest scop la Iași, 
unde va rămîne pînă la turneul in
ternațional de la Varna. Meciul este 
plăcut, deși miza lipsește, echipa 
noastră merge bine în atac, unde 
Mariana Popescu, Rodica Popa sau 
Florentina Itu realizează acțiuni ad
mirabile. Rebac, căreia încă nu i-a 
trecut supărarea după mai slaba x j. . Balcaniadă, se 

exactitate 
inteligen- 
Dar, ad- 

■ mereu 
cînd este

_ _ __ „____ — au o
apărare fantastică, posedă .virtuozi
tăți acrobatice... Sala este aproape 
plină și în tribune se reaprind dis
cuțiile, după cîte o fază lungă, care 
smulge ropote de aplauze. Lupta 
este echilibrată, dar finalurile de 
set aparțin aproape întotdeauna me
daliatelor cu bronz la mondiale. La 
Sfîrșit de set, specialiști șl nespecia- 
liști exprimă diverse opinii. „Tot 
linia a doua e deficitară. Fetele ra>^s- 
tre consideră că, o dată ieșite dL n'e 
fileu, nu mai sînt în joc. Cum sh 
cîștigi cu numai jumătate din echipă? 
reflecta un spectator Ieșean. Avea 
dreptate. Fetele din linia a doua sînt 
surprinse prea des în... ofsaid. „Nici 
apărarea ta fileu nu merge ca lu
mea — era părerea antrenorului bu- 
rcureștean Mircea Zelinschi, aflat 
în ziua aceea la Iași. La multe ju
cătoare,. poziția inimilor, înaintea 
efectuării blocajului, este incorectă. 
Așa nu se poate realiza un blocaj 
eficient și 6 firesc ca atacul adver
sarelor să găsească breșe sau să 
surprindă"...

Antrenorul Roibescu studiază 
atent jocul, deplaslndu-se în toate 
colțurile pentru a vedea mai bine 
și pentru a da indicații. Din cînd în 
cînd opreșta meciul, pentru a face 
schimbări în sextet. La „masa pre
sei", celălalt antrenor, Nieolae Mea- 
du, face radiografia meciului, no- 
tînd îndeosebi deficiențele sau reu
șitele jucătoarelor.

. *Seara, după meciul de antrena
ment, ne întîlnim cu cei doi antre
nori. Na surprind oarecum cu op
timismul robust pe care-1 arborează, 
dar ne dau și explicațiile de rigog*. 
„Nu este încă vremea să vorbim*de 
echipă — începe antrenorul Roi
bescu. Aici facem mai mult indivi
dualizare, punctată de pregătire fi
zică. Pe urmă, formația R.P.D. Co
reene, cu care jie antrenăm cîteva 
zile, este una dintre cele mai 
bune din lume. Greșelile care se 
comit țin do atenție și vor fi eli
minate curind. cînd ne vom reîn- 
tilni pentru pregătirea tactică de 
omogenizare. Deocamdată, ne axăm 
pe volum și vom continua încă mult 
timp pentru a nu aduce pretimpu
riu în formă echipa ca apoi, in 
timpul europenelor, să pățim ca anul 
trecut, la mondiale, cînd, în mo
mentul cel mai important, jucătoare
le noastre se aflau în... coborîre. 
Acum sinteni mulțumiți de felul în 
care fetele au răspuns solicitărilor, 
de disciplina statornicită, de schim
barea mentalității unora dintre ele. 
Cu o disciplină strietă, o echipă, tic 
eu, nu poate să nu obțină rezultate 
mari. Și o să vedeți că nu sînt vorbe 
in vînt".

Să sperăm 
feminin le va 
competiție,

comportare de la 
„răzbună" prin pase de 
milimetrică, prin plasare 
tă și dirijări inspirate... D: 
versarele tetelor noastre — 
serioase în joc, chiar și 
Vorba de antrenament,

IS-

să nu ob(ină rezultate

că antrenorilor lotului 
da dreptate importanta 

care este campionatul 
european, poate decisivă pentru des
tinele echipei noastre.

Aurelian BREBEANU

Ciornei, Enăcescu), doi în 20 de 
meciuri (Durbac și Giugiuc).

Acum, lotul campioanei se află 
într-o etapă de binevenită refa
cere, pînă la 20 iulie, după care 
vor fi reluate pregătirile pentru 
ediția viitoare a campionatului.

★
încheia aceste rin-înainte de a 

duri, ne facem o plăcută datorie 
din a sublinia sprijinul pe care 
echipa de rugby l-a primit din par
tea conducerii Ministerului Forțelor 
Armate, a președintelui clubului 
Steaua (coi. Maximilian Pândele) 
și a biroului de secție (președinte, 
general Emil Ștefănescu) din care 
fac parte o serie de foste glorii ale 
rugbyului nostru ca Mărgărit Bla- 
gescu, Caro] Kramer și Ion Dan- 
ciu. Preocuparea pentru a asigura 
echipei condiții optime de pregă
tire va exista și în viitor, de vre
me ce se fac substanțiale eforturi 
pentru ca rugbyștii să fie benefici
arii unui teren prevăzut cu o tri
bună (capacitate 2 000 de locuri), 
cu material și echipament sportiv 
și, în general, cu o recuzită cores
punzătoare 
de ani de 
românesc.

Adresînd 
byștilor de 
moașa performanță obținută, 
urăm în același timp noi succese 
de prestigiu, pe măsura talentului 
și capacității jucătorilor și a antre
norului lor, a stimei de care ei Se 
bucură, a grijii cu care sînt încon
jurați.

unei formații situate, 
zile, în elita rugbyului

sincere felicitări rug- 
la Steaua pentru fru- 

le
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Porțile afirmării - deschise mai repede pentru
elementele valoroase din categoriile inferioare

SA PUBLICUL
CLUJUL A CUCERIT

CUPA SPORTIVITĂȚII

șlla Cluj au asistat 250 500 spectatori

echipe au asistat

fost alcătuită din

retur. La jocurile

discuțiilor ge- 
în jurul trans- 
plecat mereu

Interviu cu 
OCTAV LUCHIDE 

consilier F.R.F.

prin noile reglementări,
jucători din 

campionatelor ju- 
ași conditiuni ta-

(118 500 în tur 

La meciurile lui

în 30 de etape,
132 000 în retur).

La meciurile lui
C.F.R. : 40 500 în tur,

De remarcat că
numai 12 000 de spectatori (5 000 în tur, 7 000 în retur).

Cei mai multi spectatori au fost înregistrați la partida „U"—Steaua, în 
etapa a 17-a — 25 000, iar cel mai puțini la meciul C.F.R. — Universitatea 
Craiova, din etapa a 12-a — 1 500.

Clujul a cîștlgat Trofeul cu o medie de 8,86. Media o 
2 note de 7, 6 de 8, 16 note de 9 și 6 note de 10.

Media notelor la jocurile lui „U“ : 8,75 în tur, 9,00 în 
lui C.F.R. : 9,12 în tur, 8,75 în retur.

Pe campionat, media Iul „U“ 8,87, a Iul C.F.R. 8.93.

„U“ : 83 000 In tur, 87 000 în retur. 
68 000 în retur.
la meciurile directe ale celor două

pentru cluburi și ju- 
bineînțeles, pentru in- 

’: ale fotbalului

• încă un RADULESCU 
(Petrică) în conducerea tehnică 
a echipei Sport Club Bacău. 
Fostul antrenor al metalur- 
giștilor tîrgovișteni va pregăti 
(se pare în calitate de secund)
ll“-le din orașul lui Baco- 

via împreună cu CONSTAN
TIN RADULESCU.

Deocamdată, cel puțin pe 
planul... numelor de familie, 
un cupiu perfect omogen.

® Tratativele dintre Jiul și 
timișoreanul BOJIN — eșuate 
în faza... logodnei. Junele nos
tru a optat pentru „mariajul" 
cu F. C. Argeș, pentru care 
a semnat zilele trecute.

La „vedere" au fost mai 
mulți martori.

• Apropo de... Pitești. Fun
dașul BARBU s-a întors aca
să de o săptămină, venind din 
Turcia unde, după cum se știe, 
a evoluat un sezon la forma
ția Besiktas. întrebat asupra 
perspectivelor sale apropiate, 
el ar fi spus următoarele : 
nu mă pot pronunța înainte 
de a afla verdictul lui Titus 
Ozon !

• Apropo și de... Tur
cia. Antrenorul CONSTANTIN

MARIA

trei campionate, publicul a 
și el în competiție. De trei

TEAȘCA și-a luat adio de la 
Fenerbahce. Luni la amiază, 
știind de „escala" fotbaliștilor 
de la F. C. Argeș (plecați 
dimineața din Teheran), el 
i-a așteptat pe aceștia pe ae
roportul din Istanbul, cu care 
prilej i-a felicitat pentru com
portarea avută în Iran și s-a 
întreținut îndelung cu vechiul 
său amic și adversar P. Ra
paport. Totodată, Teașcă i-a 
spus lui Ozon că va semna, 
în curînd, pentru... V.E.F.A. 
Ankara.

® Din creangă în creangă, 
RAMUREANU a sărit la... 
Petrolul. „Dintre toate ofer
tele, cea mai tentantă îmi a- 
pare acum aceea făcută de 
formația ploieșteană1' 
mărturisit 
dist.

• Prin
LENTIN STANESCU de la 
Steagul roșu Brașov, titularul 
postului de antrenor principal 
a devenit N. PROCA. în lo
cul lui, ca „secund" va veni, 
ni se spune, MESZAROȘ. în- 
cet-încet, prin aceste schim
buri de locuri se poate reface 
o veche tripletă: Fusulan — 
Proca — Meszaroș...
• IAN CU, MATACHE, DE- 

HELEANU (ultimul de ‘ 
Steaua-tineret, fost 
nent ai naționalei de juniori) 
au optat pentru F. C. Galați. 
Frumosul port dunărean do
rește iar o echipă în „A“!

® Aflăm că Rapid se află 
în avansate tratative cu ex
trema stingă a U.T.A.-ei, 
FLORIAN , DUMITRESCU, 
bucureștean de origine, care 
ar dori să revină acasă.

• Unui pluton de 8 jucă
tori de la Progresul i s-a dat 
dezlegare. Nume mai cunos
cute, DUMBRAVĂ (care se 
pare că va reveni la Farul), 
MARINESCU, PETRESCU, 
GHERGHEL.

® Politehnica Iași poate să 
abandoneze speranțele de a- 
doptare a internaționalului 
DOBRIN. j M*|#[

Vedeta din Trivale a jurat 
din nou credință clubului 
care l-a lansat.

fostul portar

plecarea lui

ne-a
rapi-

VA-

la
compo-

intrat
campionate, acest element atît de 
eterogen ca vîrste, profesii și pre
ferințe a fost chemat să-și desem
neze campionul într-un clasament 
al obiectivitătii, competenței, devo
tamentului și fair-play-ului. Întîiul 
titlu a revenit, se știe, Craiovei. 
Al doilea — Petroșanilor. Pentru 
ca, acum, al treilea „Trofeu Pet
schovschi" să fie cucerit de publi
cul clujean. Cu două echipe în 
prima divizie, cu o formație neli
niștită întreg campionatul de chi
nul retrogradării, Clujul reușește, 
deci, să-și bată nestematele fair- 
play-ului la cununa sportivă cu 
tradiție și rezonanțe distinse. Chiar 
dacă nota obținută de spectatorii 
de pe Someș în cele 30 de etape 
este destul de semnificativă prin 
comparație cu celelalte „tribune", 
se naște totuși, firesc. întrebarea: 
DE CE TOCMAI CLUJUL?

O scurtă investigație în tribunele 
clujene. Primul interlocutor, Ale
xandru Șipa, student în anul IV 
la Conservatorul „Gheorghe Dima“. 
Simpatizează, firește, echipa lui 
„U“, dar a venit și la meciul ce
feriștilor.

— De ce credeți că a ciști- 
gat Clujul „Trofeul Petschov
schi ?“

— Pentru că publicul clujean iu
bește spectacolul sportiv și îl slu
jește cu fair-play-ul necesar ori
cărui spectacol. „U“, favorita mea, 
este o echipă prin excelență de 
spectacol, care nu prea s-a chi
nuit pentru puncte, iar de aici și 
atitudinea tribunelor ce nu fac o 
dramă dintr-o greșeală de arbitraj 
sau un meci pierdut. N-ar avea 
nici un sens. Noi, studenții, venim 
la meciuri — uneori și pentru 
C.F.R. Cluj — fără patimă, pen
tru spectacol.

Repet întrebarea unui suporter 
al C.F.R.-ului, Traian Gocan, lă
cătuș la Atelierele C.F.R. „16 Fe
bruarie’*.

— Succesul publicului clujean se 
datorește și jucătorilor. Chiar și 
cînd au fost conduși, fotbaliștii clu
jeni au jucat disciplinat. Iar pu
blicul a fost... obligat și el să fie 
disciplinat, să aplaude chiar echi
pa adversă. Exemplele cele mai 
concludente : meciurile C.F.R. — 
F. C. Argeș 2—2; „U“ — Petrolul 
1—1. înainte, exista un duel „U“ — 
C.F.R. și în tribune, dar spectatorii 
și-au dat bine seama că așa ceva 
nu-și avea rațiunea.

în tribune, un arbitru divizionar 
A — Vasile Topan.

— Clujul merita, cred, acest tro
feu. 30 de etape publicul său și-a 
manifestat obiectivitatea, fair- 
play-ul. Foarte mulți din colegii 
mei au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa publicului clujean. 
Iar calitatea arbitrajului depinde 
foarte mult și de... calitatea publi
cului. (După meciul C.F.R. — 
U.T.A., arbitrul Emil Vlalculescu 
din Ploiești, care condusese ultima 
partidă din campionat exprimă 
succint : „E o plăcere să arbitrezi 
la Cluj!**).

Dialogul spontan, în tribune a

continuat. în linii 
idei. Spuse sincer, 
Notez în final răspunsul președin
telui C.J.E.F.S. Cluj, Nicolae Mu- 
reșan.

— Trofeul Petschovschi, excelen
ta inițiativă a ziarului „Sportul", 
salutată de organele sportive și de 
spectatori, a creat un climat fa
vorabil în tribune, climat de care 
se bucură, în primul rînd, jucă
torii. Clujul cîștigă locul I mai 
ales pentru că ambele echipe au 
în formații sportivi care au res
pectat de-a lungul anilor fair- 
play-ul, datorită competenței spec
tatorilor. C.J.E.F.S. Cluj, căutînd 
să-și aducă contribuția la cuceri
rea prețiosului trofeu, a purtat, 
frecvent, discuții cu jucătorii în 
legătură cu comportarea în teren 
dar și cu masa largă a spectato
rilor imediat după joc. Pentru ri
dicarea competenței publicului, cu 
sprijinul Comisiei județene de fot
bal și a Colegiului de arbitri, am 
ținut, la postul de radio Cluj — 
în 1971 — patru expuneri despre 
regulamentul de joc. Cîștigarea Tro
feului Petschovschi reprezintă un 
simbol deosebit pentru fotbalul clu
jean, pentru progresul său.

...Duminică de duminică, în tri
bunele stadionului clujean răsună 
aplauze pentru... golurile marcate 
de Dumitrache și Moldoveanu, pen
tru penaltyurile apărate de Ada- 
mache și Papuc, pentru alte multe 
evenimente venite pe calea unde
lor. Argumente de preț pentru de
ținătoarea „Trofeului Petschovschi", 
Măria sa publicul clujean...

Mircea M. IONESCU

mari, aceleași 
fără ostentație.

DIN 22 IUNIE 1971
Categoria 4 (45 excursii) 1. Jurcă 

Eugen — Abrud jud. Alba ; 2.
Manea Gheorghe-Arad; 3. Neagoe 
Victor — Cîmpulung jud. Argeș ; 
4. Săndulescu N. Ion — com. Băi- 
culești jud. Argeș ; 5. Ise Teodor, 
6. Rus Partenie și 7. Seghele Ana 
toți din Cluj ; 8. Scafariu Nicolai 
— Zărnești jud. Brașov ; 9. Avram 
Vlad — Buzău; 10. Ciorogariu 
Aurel — Bozovici jud. Caraș-Seve- 
rin; 11. Răuță Gheorghe — Con
stanța ; 12. Hornec Ion — Medgi
dia; 13. Radulovici Constantin — 
Tîrgoviște ; 14. Tunsoiu Emil — 
Ploiești; 15. Ciobotaru Daria — 
com. Greci jud. Tulcea ; 16. Cris- 
tea Toader — Tecuci; 17. Feier 
loan — Toplița jud. Harghita ; 18. 
Șușu Georgetâ, 19. Lupușoru Di- 
mitrie, 20. Pîrjol Sever, 21. Iota 
Marilena, 22. Mardare Gheorghe, 
23. Băceanu Constantin și 24. Dobre 
Ștefan toți din București ; 25. Că- 
pățînă Tudor — Berceni jud. Ilfov; 
26. Sorea Ion și 27. Ocrain Valeriu 
din Ploiești ; 28. Cristescu Stelian 
•— Sinaia ; 29. Bădăluță Vasile —

Suceava ; 30. Văcărescu Simion — 
Utnim jud. Timiș ; 31. Barbu Ion
— Suburbia Bradic jud. Vaslui ;
32. Minea Eduard — Vaslui; 33. 
Lupu Atanasie, 34. Bălăceanu Ioa
na și 35. Ruscu Gheorghe toți din 
București; 36. Șoca Maria — Deva; 
37. Varvescu loan — Deva ; 38.
Ștefănuță Man — Vulcan Paroșeni 
jud. Hunedoara ; 39. Pînzaru Maria
— Iași; 40. Babii loan — Iași ; 41. 
Duma Gheorghe — Săulia de Cîm- 
pie jud. Mureș ; 42. Tamaș Adal
bert — Păuleni Debnița jud. Har
ghita ; 43. Sarkany Ernest — Re
ghin ; 44. Gyorfy Ianoș — Gurghiu 
jud. Mureș ; 45. Buksa Mihai 
Tg. Mureș.
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In numărul nostru de ieri, am 
publicat nojle prevederi regula
mentare în problema transferări
lor, problemă atît de discutată an 
de an, întoarsă pe toate fețele, 
în căutarea unor soluții cit mai 
echitabile i 
cători și, I__  ,
teresele generale 
nostru.

Care este esența 
nerate întotdeauna 
ferărilor? Ele au t____ ____
de la pozițiile contradictorii ale 
cluburilor, care au vrut să pună 
toate piedicile de pe lume atunci 
cînd era vorba de plecarea unui 
jucător, dorind în schimb toate 
înlesnirile cînd se aflau în cea
laltă poziție, de obținere a unui 
nou jucător. Și, cum un aseme
nea regulament, oricît de elastic, 
nu poate exista, an de an regula
mentul de transferări a fost supus 
discuțiilor și modificărilor, mai 
mult sau mai puțin substanți
ale, pentru că mai toți cei in
teresați împrumutaseră, în bună 
măsura, poziția personajului lui 
Caragiale : „Ori să se revizuias
că, primesc ! dar să nu se schim
be nimica ; ori să nu se revizu
iască, primesc ! dar atunci să se 
schimbe pe ici pe colo, și anume 
în punctele... esențiale".

Abordîndu-1 pe Octav Luchide, 
consilier al F.R.F., care a lucrat 
la definitivarea regulamentului 
de transferări, în forma în care 
a intrat în 
să cunoaștem 
stat 
rate, 
s-au 
Iată

vigoare, am căutat 
principiile care au 
modificărilor ope- 

și perspectivele ce 
în acest domeniu, 
spus el :

la baza 
precum 
deschis 
ce ne-a . ..

Viata ne-a obligat să inter
venim din nou în această deli
cată problemă a transferărilor, pe 
de o parte pentru că unele din 
vechile clauze s-au dovedit de
fectuoase, iar pe de altă parte 
fiindcă părțile interesate au cău
tat — și au reușit uneori — să 
tragă spuza pe turta lor, exploa-

tind slăbiciunile — inevitabile — 
ale oricărui regulament, deci și 
ale celui de transferări.

Dintre noile prevederi, cea mai 
importantă o socotesc pe aceea 
privind REDUCEREA CARANTI
NEI, DE LA UN AN, CIT ERA 
PINĂ ACUM, LA ȘASE LUNI, 
PENTRU TRANSFERĂRILE DE 
JOS IN SUS. In felul acesta, se 
vine în ajutorul echipelor de di
vizia A, care pot promova în
tr-un timp mult mai scurt ele
mentele valoroase descoperite de 
ele, în rîndurile formațiilor din 
eșaloanele inferioare. La rîndul 
lor, și formațiile din divizia B 
sau C beneficiază de noile preve
deri, 
marea masă

procurîndu-și 
a < 

dețene. în aceleași conditiuni fa
vorabile. In plus, a fost menți
nută clauza că, în timpul caran
tinei, jucătorii legitimați la echi
pele de divizia A pot lua parte 
la campionatul de tineret-rezer- 
ve, menținindu-și astfel forma 
sportivă și îmbunătățindu-și cu
noștințele tehnico-tactice, pregă- 
tindu-se pentru momentul cînd 
vor fi utilizați în prima echipă.

— In ordine, care ar fi a doua 
modificare importantă ?

— S-a pus capăt POSIBILITĂ
ȚILOR DE TRANSFERARE IN 
TOT TIMPUL ANULUI, DE JOS 
IN SUS. FIXINDU-SE ȘI IN 
ACEST CAZ O SINGURA PERI
OADA DE TRANSFER. Nu se va 
mai putea repeta, deci, o situație 
cum a fost aceea cu jucătorii Po- 
povici și Kun II. care și-au 
abandonat echipa, Crișul, în plin 
campionat.

— Ce alte aspecte a avut în

vedere noul regulament de trans
ferări ?

— El a ținut să împiedice și 
abuzul pe care îl făceau clubu
rile și jucătorii, folosind vechile 
prevederi regulamentare și ajun- 
gînd la acorduri tacite, prin care 
eludau, de fapt, dacă nu litera 
regulamentului, în orice caz, spi
ritul lui. De pildă, cînd un club 
anunța că nu-și mai poate onora 
obligațiile față de un jucător, 
acesta primea dezlegare și drept 
de joc imediat pentru o echipă 
de categorie inferioară. Așa s-a 
întîmplat cu Otto Dembrovschi. 
Luat de U.T.A., cu mari efor
turi. de la Vagonul, el a fost pus 
pe tușă de clubul arădean. Dem
brovschi apărînd în același cam
pionat, în ultima etapă, la Po
litehnica Timișoara. DE ACI ÎNA
INTE. UN FOTBALIST CARE A 
PARTICIPAT LA UN CAMPIO
NAT. NU POATE APARE IN 
RÎNDURILE ALTEI ECHIPE, DE
CÎT ÎN CAMPIONATUL UR
MĂTOR.

Dar, „_L_
s-a pus capăt posibilității ca un 
jucător să apară, cu dezlegările 
de rigoare, chiar și la trei echipe 
în cadrul aceluiași campionat, ba 
plecînd de la o echipă din divi
zia A să revină pe căi ocolite tot 
în divizia A, la altă echipă. Cum? 
Pornind de la o formație de 
vizia A la una din divizia 
trecînd de aici, la o echipă de 
vizia B și ajungînd în cele 
urmă, din nou, în divizia A, 
baza dreptului pe care l-a avut 
pină acum de a se transfera 
tot anul, de jos în sus, și de a 
primi drept de joc iithediaL

...Nu ne rămîne decît să spe
răm că, o dată cu noile preve
deri, cu care au fost de acord și 
reprezentanții cluburilor, regula
mentul de transferări a primit 
învestitura pentru o perioadă mai 
îndelungată...

F. C. Argeș s-a întors de la Tehe
ran. După cum se știe, în capitala 
Iranului fotbaliștii piteșteni au luat 
parte la un interesant turneu în ca
drul căruia eu evoluat echipe din 
Olanda, Turcia, Cehoslovacia, Iran, 
Austria. Maree, R.A.U. și România.

Fotbaliștii noștri au avut o compor
tare foarte bună, clasîndu-se, în final, 
pe locul secund. Pentru această per
formanță, ei au primit „Cyrus-cup", 
un splendid trofeu de argint. Iată-i 
pe P. Rapaport, vicepreședinte al 
clubului piteștean, și pe antrenorul 
Tilus Ozon prezentînd, la înapoiere, 
frumosul trofeu cucerit de fotbaliștii 
din Pitești.

A FOST ACEST CAMPIONAT

Jack BERARIU

SUPERIOR SAU INFERIOR

EDIȚIILOR ANTERIOARE?

E foarte dificil să definești un cam
pionat numai după cîteva partide pe 
care le conduci, ca arbitru. Dar, de
sigur, există la fiecare arbitru o 
opinie, și din suma tuturor acestor 
opinii se poate forma o complexă ca
racterizare a ediției recent încheiate-

In primul rînd, țin să subliniez, 
spre' bucuria noastră, a arbitrilor, că 
ultimul campionat a fost superior 
celorlalte din punct de vedere disci
plinar. Jucătorii au fost corecți în 
joc, s-a practicat un fotbal „curat”, 
chiar și atunci cînd echipa oaspete 
conducea (vezi partida „U” Cluj-Stea- 
ua 0-2). Aici, un merit revine și pu
blicului. mult mai sportiv acum.

O trăsătură de bază a ultimului 
campionat a fost, consider eu. spec
taculozitatea majorității partidelor.

CONSTANTIN DINULESCU :
Cu excepția unul număr mic de 

echipe (Steaua, Politehnica Iași, Steagul 
roșu, Uinversitatea Cluj), la care s-a 
observat un salt calitativ, manifestat 
printr-un joc modern (ofensiv, in con-

un

un joc 
ofensiv.

...Șl ARBITRII OFERĂ
JUDECAȚI DIVERGENTE

campionat

ca urmare firească a 
partidelor. S-a practi- 

mai atletic. mult 
Jocurile au fost mai

OTTO ANDERCO : „Disciplinar și spectacular 
superior"

Și aceasta, 
nivelului 
cat 
mai
cursive, mai elastice, dispărînd su- 
prabetonarea. chiar și în deplasare. 
Vreau să apreciez că echipele au ju
cat în ediția aceasta cu pase lungi, 
în adincime, renuntindu-se la mingi
le laterale, fără adresă. Acest lucru 
consider că reflectă o anumită ma
turitate de care au dat dovadă multe 
din echipele noastre, chiar și în jocuri 
cu miză. ca. de exemplu. F. C. Ărgeș- 
Rapid. Ceea ce m-a nemulțumit în 
acest campionat (de altfel o carență 
mai veche !) a fost că unii jucători 
nu cunosc regulamentul de joc, lucru 
incompatibil cu „firma" unui fotba
list de divizia A.

„O plafonare de sus în jos"...
tinuă mișcare, spectaculos), apropiat de 
cerințele fotbalului actual — dar șl la 
acestea apărînd fluctuații inexplicabile 
pe parcursul întrecerii — în rest nu 
se poate vorbi despre o creștere cali
tativă a campionatului încheiat față de 
cel precedent.

Singurul factor care a înregistrat o 
oarecare creștere. Ia majoritatea echipe
lor, este pregătirea fizică. Aceasta, însă, 
este departe de cerințele actuale. An
gajamentul fizic (atletic) este încă defi
citar și în cele mai multe cazuri in
corect executat (faulturi, împingeri etc.), 
ori complet neglijat.

Consider că s-a produs o plafonare 
de sus în jos, și nu invers. Echipele 
cu pretenții au evoluat modest, fără a 
se detașa de cele considerate mai slabe. 
Comportarea și rezultatele contradictorii 
ale majorității echipelor au scos în evi
dență carențele din pregătirea acestora 
și lipsa lor de valoare, consecință a 
existentei, în echinele din prima divizie, 
a multor jucători 
(valoare tehnică 
arătate mai sus, 
majoritatea echipelor a lăsat 
și din această cauză — lipsă 
citate și de spectaculozitate.

Dună părerea mea pentru 
dorită a calității fotbalului, în divizia 
A, în special, este necesar ca promo
varea jucătorilor să se facă mai atent, 
pentru a evita includerea în primul eșa
lon al fotbalului a unor jucători slab 
pregătiți tehnic și fizic. De asemenea, 
consider că este necesară o pregătire 
tehnică individuală mai atentă și dez
voltarea gîndirii tactice a jucătorilor. 
In plus, stimularea dragostei față de 
fotbal, dăruirea fără rezerve a fiecă
rui jucător, vor putea contribui la creș
terea valorii fotbalului nostru. Consider 
că și îmbunătățirea comportării jucăto
rilor pe teren — respectarea coechipie
rilor, adversarului, arbitrilor — va con- 

ridicarea 
campio-

depăsițl de cerințe 
scăzută). Din motivele 
pregătirea tactică la 

de dorit 
de eflca-

creșterea

tribul în mod substanțial la 
valorii partidelor și, implicit, a 
natulpl.

KEVORC GHEMIGEAN :

VICTOR PĂDUREANU v „Un pas înainte, dar eficacitatea e încă 
scăzută" * '" )<

M 
precierile spectatorilor. Cred că e ne
cesară O muncă sporită la antrena
mente. piai ales în creșterea capaci
tății de efort. Sint echipe care în ul
timele 20 de minute se sufocă. I-am 
simțit pe jucătorii lor cum alergau 
greu, tăceau eforturi evidente ca șă 
se mențină în teren. O echipă trebuie 
să știe Să joace și fără minge, dar 
pentru aceasta are nevoie de multă 
mișcare.

La îmbunătățirea calitativă a me
ciurilor din campionatul nostru, de
sigur. arbitrii au un mare rol. Apor
tul lor1 în acest sezon mi se pare 
demn de luat în seamă. Rog să nu 
mi se considere drept lipsă de mo
destie, dar cred că pentru realizarea 
unui pas înainte, arbitrii trebuie să 
fie foarte severi în teren, să aplice 
litera regulamentului cu exigentă, dar 
și cil principialitate, pentru că de 
multejs’k>ri, mie de pildă, mi s-a im-' 
putat că sint exagerat de pretențios. 
Nu fac, altceva decît să interpretez 
litera 'șf spiritul regulamentului, cu 
gîndul de a asigura meciului o des
fășurare ■ normală. Sporind exigentele 
noastre; 'boi, arbitrii, ne putem aduce 
contribuția la progresul fotbalului din 

‘ tara'* noastră.' . -1
GHEORGHE POPOVICH „Suflu nou îrtțjdesfășurarea întrecerii" 

bîntă prin comportarea lor nesportivă 
atmosfera din teren și tribune, adu- 

j cînd, astfel, prejudicii chiar echipelor 
Alin care fad parte.

în încheierea aprecierilor mele, un 
cuvînt de recunoștință și publicului 
care prin atitudinea lui, din ce în ce 
mai sportivă, a contribuit și el la 
buna' desfășurare a multora dintre 
partide. De altfel, această schimbare 
de atitudine a „tribunelor” se reflec
tă și în clasamentul Trofeului Pet
schovschi; unde locul I a fost dispu
tat. de astă dată, de mai multe loca- 
jlităti, majoritatea creditate, duminică 
''ide duminică; cu note mari.

GHEORGHE TIMONA : „Cam
pionatul nu s-a ridicat la posi

bilitățile jucătorilor"

Campionatul din acest an a fost 
parcă mai bun decît ediția preceden
tă. Mai întîi, s-a bucurat de un in
teres deosebit, datorită repetatelor 
schimbări de lider, cursă încheiată, 
cred eu, cu victoria echipei mai bune. 
Printre cele 16 participante la între
cerile diviziei A, în afară de C.F.R. 
Timișoara, au mai fost și alte echipe 
a căror comportare o consider mo
destă. Mă gîndesc la C.F.R. Cluj, 
Sport Club Bacău. Jiul și chiar F. C. 
Argeș. De multe ori, aceste echipe au 
jucat numai și numai pentru puncte, 
contribuția lor la realizarea unor spec
tacole fotbalistice fiind deosebit de 
modestă.

Sint mirat de slaba eficacitate a 
înaintașilor. Chiar și clasamentul gol- 
geterilor este edificator. Sint atacant! 
care fug de răspunderea de a șuta, 
iar alții nu sint siguri pe execuțiile 
lor. Se caută cu insistență să se ajun
gă prea aproape de poartă pentru a 
înscrie golul de unde, culmea, se ra-V 
tează de multe ori incredibil. Am 
condus și unele meciuri bune, în care 
echipele au dovedit o superioară 
orientare tactică, o participare a tu
turor jucătorilor la fazele de atac și 
apărare. Dar. și aici s-a ratat mult, 
deși multe faze s-au bucurat de a-

Cred că ediția campionatului în
cheiat, în comparație cu precedenta, 
a atins un nivel superior. Suflul nou 
în desfășurarea întrecerii cu un plus 
tehnic și fizic I-au adus tinerii ju
cători introduși în majoritatea echi
pelor noastre de divizia A. Dintre 
ele. rezultatele cele mai bune,' în mo
mentul de față, le-a obținut, fără în
doială. Steaua, preocupată de mai 
multă vreme să-și ridice elemente din 
pepinieră proprie.

In aceeași ordine de idei, regret 
foarte mult faptul că alte două for
mații, Progresul și C.F.R. Timișoara, 
alcătuite și ele din fotbaliști tineri și 
conduse de antrenori inimoși, price
put!, au fost nevoite să părăsească - 
prima divizie a tării.

Campionatul trecut a însemnat, 
după părerea mea, un progres și sub 
aspectul disciplinar. Cel puțin în 
ceea ce mă privește, n-am mai avut 
probleme dificile de rezolvat în con
ducerea jocurilor și îmi face plăcere 
să dau drept exemple formații mo
del ca U.T.A.. Steaua și Universita
tea Craiova. Păcat că jucători ca 
Stoica (Farul), Moldoveanu (Politeh
nica Iași), Dinu (Rapid) ș.a. înfier-

„Returul — inferior atît turului cît și 
altor ediții"

Campionatul recent încheiat a a- 
vut două momente, valoric, dis
tincte. Turul a corespuns așteptări
lor sub aspect tehnic, dar mai ales 
fizic, situîndu-se deasupra tuturor 
edițiilor precedente; a avut loc o 
mare infuzie de tineret — uneori 
schimbindu-se compartimente în
tregi —, au fost aplicate concepții noi 
ale jocului modern. In schimb, re
turul a fost inferior chiar și ediții
lor precedente. Găsesc prima ex-

ANTON MUNICH : „Multe me.
ciuri frumoase"

plicație a acestei stări de fapt nu in 
oboseala fizică sau nervoasă a jucă
torilor, ci in scăderea potențialului 
unor jucători (ieșire accentuată 
sau totală din formă). Neagu și Du- 
mitrache sint cele mai tipice exem
ple. In plus, prin prisma unor re
zultate neconforme cu realitatea la 
unele meciuri, sfîrșitul campionatu
lui a pus sub semnul întrebării, 
configurația părții inferioare a cla
samentului. r.a această stare de 
fapt au contribuit și... jumătățile de 
măsură ale pedepselor aplicate de 
federație în unele cazuri de indisci
plină.

Campionatul nu s-a ridicat, in gene
ral, ța posibilitățile jucătorilor. Consi
der că, în primul rînd. pregătirea 
moral-volitivă și cea fizică au fost de
ficitare; mal ales, în retur. De ase
menea. S-a observat la unii jucători 
lipsă de dăruire și de respect față de 
spectatori. Cu multă ușurință, majo
ritatea echipelor au scăzut 
joc în repriza secundă, că 
parte meciului greșelile 
tactice. Fse înmulțeau. De 
starea de. nervozitate a „_____
creștea o dată cu apropierea finalului 
partidelor; fapt ce a dus la multe 
acte de indisciplină. Pe unele sta
dioane au existat spectatori care. în 
loc să dezaprobe jocul slab al favo- 
rlților.'feu încercat să găsească totuși 
un țap ispășitor — arbitrul — arun- 
cînd cu diferite pbiecte în teren, ceea 
ce a dus; firesc, la suspendarea sta
dioanelor respective.

Jucătorii noștri pot da mai mult 
decît ne-au oferit în ediția trecută, 
dar, pentru ca această posibilitate să 
se materializeze, ei trebuie să fie mai 
serioși la pregătire, la meciuri. Sper 
că în actuala perioadă de odihnă, fie
care își va face un bilanț și va trșge 
concluziile' ce se impun.

ritmul de 
în această 
tehnice și 
asemenea, 
jucătorilor

Ediția recent încheiată a înregistrat 
un salt față de campionatul precedent. 
Am arbitrat sau am asistat la multe 
meciuri frumoase. A Ieșit în relief 
buna pregătire fizică a jucătorilor prin 
ritmul de joc. Iar unele scheme tactice 
au ridicat ntvelul valoric al lntîlntrilor.

In retur, lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană șl, respectiv, pentru 
evitarea retrogradării și-a pus amprenta 
pe jocul echipelor. S-a jucat mal dîrz. 
mal bărbătește, însă cîteodată s-au 
comis șl acte de Indisciplină.

în acest campionat și cavalerii fluie
rului și-au adus contribuția la reușita 
spectacolului fotbalistic. Dar, unii colegi 
nu s-au situat Ia nivelul cerințelor, au 
aplicat Intr-un mod „original" prevede
rile regulamentului șl, ln final, au... 
schimbat chiar rezultatul unor partide.

Mal trebuie scos ln evidență faptul 
că în gdiția trecută o serie de tineri 
talentațl au devenit titulari în divizio
narele A, iar unit dintre el bat, cu 
tărie, la porțile echipelor reprezentative 
ale tării.

NICOLAE PETRICEANU : „Potențial fizic mai ridicat, dar încă 
insuficient"

în mare măsură, jocurile acestui 
campionat au fost mai frumoase, 
mai plăcute decît cele din prece
denta ediție și s-au marcat mai 
multe goluri. Acestea sînt urmările 
unui joc mai cursiv, purtat într-un 
ritm alert, jucătorii dînd dovadă 
de o mai bună pregătire fizică. De 
aceea și noi, arbitrii, am fost mult 
mai solicitați.

trebuie ■ să menționez, însă, ca 
un principal aspect negativ, disci
plina de pe teren a lăsat mult de 
dorit. Jucătorii n-au învățat nici

# a.c.§.asță;Rediție a campionatului:

că „discuțiile** cu Arbitrii le sint 
total defavorabile.

Deși am menționat ridicarea po
tențialului fizic, totuși, comparativ 
cu echipele străine — pe care 
le-am văzut — el rămîne scăzut.

Ce cîștig a mai adus fotbalului 
românesc această ediție a campio
natului ? Faptul că unele echipe 
au început Bă acorde o mai mare 
importanță jocurilor în deplasare, 
abordîndu-le mult mai ofensiv. 

Și rezultatele s-au văzut. Proba
bil că edițiile viitoare ne vor ară
ta un număr sporit de „specialiste" 

.ple ^meciurilor ■ în deplasare. ■



de fotbalIn turneul balcanic

BALCANIADASe înfruntă trei echipe puternice TENISDE
și GRECIAROMANIA, BULGARIA disputa la Zagreb 

din cadrul Balca-
Reprezentati vel e

Astăzi, la Zagreb

ATENA, 6 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Au trecut două etape și s-a vă
zut că sînt trei echipe puternice 
(România, Bulgaria, Grecia), cele
lalte două (Iugoslavia, Albania), 
avînd o capacitate de joc ceva mai 
redusă. în prima grupă, echipa ță
rii noastre atrage atenția prin fi
nețea tehnică a execuțiilor și or
ganizarea tactică a jocului, poten
țate și de fantezie; formația bul
gară — prin masivitate și strate
gie aspră, iar cea greacă — prin 
travaliul enorm al jucătorilor și 
prin tehnica lor apreciabilă.

Selecționatei noastre îi lipsește, 
poate, forța de a se bate cu apă
rările care joacă obstructionist; 
bulgarii sînt handicapați de o tac
tică stereotipă, fără elemente de 
surpriză; iar grecii de faptul că 
nu prea știu să combine, eșuîn- 
du-ie cinci manevre pînă cînd le 
reușește una. România prezintă e- 
chipa cea mai tînără (probabil sin
gura care nu utilizează jucători 
depășiți de vîrstă). Soarta fotbaliș
tilor noștri va depinde mult de

oboseala care îi va cuprinde — 
ori nu — în penultima și ultima 
partidă. Bulgarii, cu două «vedete 
de primă mărime (Mihailov, Pa
nov) din prima formație a țării 
lor, beneficiază de cea rnai bună 
programare, avînd1 pauza de trei 
zile exact la mijlocul drumului. 
Noi am avut acest interval liber 
după primul joc, iar acum vom 
avea trei partide decisive care se 
succed la 48 de ore. Grecii au, 
într-un fel. situația cea mai 
tă, nefiind programați în 
etapă și evoluînd acum de 
ori, din două în două zile.

Teoretic și practic, atuurile și 
limitele celor trei echipe cu șanse 
la victorie stau în echilibru, ră- 
mînînd să decidă resursele lor fi
zice și... șansa. Iugoslavia și Al
bania nu sînt în măsură să concu
reze la, titlu, dar pot influența foar
te mult disputa favoritelor. Echipa 
Iugoslaviei, mult mai bună în par
tida cu Grecia decît în primul meci, 
cu formația albaneză, joacă plă
cut, pare o formație capabilă și 
echilibrată, dar se simte că e fă-

ingra- 
pritna 
patru

Vedeta săptămmii

PAT MATZDORF

Iepurele sare intr-adevăr 
unde nici nu te aștepți 1 Și sare 
exact 2,29 m, stabilind un re
cord al lumii la care — după 
cum singur mărturisește! — 
nici nu îndrăznea să se gîn- 
dească cu un ceas înaintea con
cursului de la Berkeley. Numele 
lui este Pat Matzdorf și, dacă 
sîmbătă 3 iulie i-ați fi spus să
ritorului nostru Șerban loan că 
americanul va fi a doua zi re
cordman mondial, el ar fi rîs ne
încrezător. Și ar fi avut, poate, 
dreptate, căci Șerban l-a în
trecut pe Matzdorf anul trecut, 
cînd a cucerit medalia de bronz 
la Universiada de la Torino.

Ce știm, la ora actuală, despre 
succesorpl lui Brumei ? Știm 
că a apărut în .rîndul săritorilor 
fruntași anul trecut, în primă
vară, cînd la Bakersfield cîștiga 
titlul de campion studențesc a- 
merican. La sfîrșitul anului 
1970 era clasificat al cincilea să
ritor din S.U.A. după Elliott. 
Brown, Sheppard și 
Pe durata 
cota lui este în 
ales după ce la 
martie egalează 
cordul american 
perit al lui John Thomas. Folo-

Jourdan, 
sezonului „indoor" 

creștere, mai 
mijlocui lui 

cu 2,21 m re- 
pe teren aco-

i 
i

cută numai din tineri jucători 
lecționați de la echipele din 
vizia secundă. Albanezii s-au com
portat inegal. După un meci ex
trem de spectaculos (cu Iugosla
via), luni aveau să se comporte 
la polul opus, alternînd perioadele 
de joc bine construite cu momen
tele de dezorganizare. Pînă acum, 
toate partidele s-au jucat parcă pe 
jăratec. Se luptă mult, cu ambiții 
maxime, adversarul cu mingea este 
atacat scrîșnind. Sportivitatea nu 
este, însă, în suferință.

Publicul atenian este admirabil, 
în altă parte, nu s-ar îmbulzi a- 
tîția spectatori. Aici, un stadion 
atît de mare începe să fie mic. 
Foarte pasionat, publicul se în- 
fioară la fiecare fentă frumoasă, 
la fiecare fază la poartă pe muchie 
de cuțit, la fiecare șut puternic. 
Golurile entuziasmează, oricîte s-ar 
înscrie. Este un public fair-play, 
simpatizează toate echipele, nu 
huiduie și nu dezaprobă atunci 
cînd jucătorii greșesc. Aplaudă tot 
ce e frumos și are o reacție de 
uimire atunci cînd ceva nu-i place. 
Explodează frecvent de bucurie, 
sare de pe bănci, aruncă în sus 
cu pernele pe care stă. Nimic nu 
e ostilitate sau fanatism.

Astăzi, se joacă următoarele me
ciuri: România — Iugoslavia și 
Grecia — Albania.

Romulus BALABAN
P. S. Lotul nostru s-a mai com

pletat cu un nume : Iordănescu, 
sosit la Atena după finala „Cupei 
României".

Astăzi se vor 
primele partide 
niadei de tenis. 
țări1 noastre la această competiție 
sînt alcătuite astfel : (Aasculin : Pe
tre Mărmureanu, Sever Drop și Ion 
Sântei ; feminin: Iudit Dibar,
Agneta Kun și Eleonora Dumitrescu.

ECHIPA DE TENIS
A R.F. A GERMANIEI

PENTRU MECIUL
DE LA BUCUREȘTI

Federația de tenis din R.F. a Germa
niei a comunicat, în cursul zilei de 
ieri, forului român de specialitate 
componența echipei care va face de
plasarea la București unde va întîlnl 
în zilele de 16—18 iulie reprezentativa 
țării noastre în cadril finalei grupei 
B din zona europeană a Cupei Davis.

Viitorii adversar! ai Davis-cup-maui- 
lor noștri se vor prezenta pe terenul 
Progresul în aceeași formație ca in me
ciul pe care l-au susținut la Munchen 
cu echipa Ungariei (pe care au între
cut-o cu 4—1): Wilhelm Bungert, Chris
tian Kuhnke, Jurgen Fassbender și 
Hans-Jurgen Pohmann. Căpitanul echi
pei va fi Wolfgang Hofer.

21 de ani; 
1,90 m,

79 kg; slu- 
matematicl

Vîrsta 
înălțime 
greutate 
dent în
la universitatea din 
Madison (Wiscon
sin) evoluția rezul
tatelor : 1968 — 2,11 

1969 — 2,11 m, 
2,16 m, 1971 — 
m (în sală) șl 

m RECORD 
MONDIAL ; cam
pion universitar al 
S.U.A. In 1970 cu
2,16 m; locul patru 
la Universiada de
la Torino.

sește clasicul procedeu al rosto
golirii ventrale, însă într-o ma
nieră personală, inestetică și — 
dacă iar fi să ne luăm după le
gile biomecanicii — nu tocmai 
avantajoasă. Stilul său puțin or
todox face de altfel obiectul ri
nei controverse între specialiștii 
de peste ocean, unii — printre 
care și fostul recordman mon
dial dinaintea „erei" Brumei, 
John Thomas — negîndu-1 total, 
alții afirmînd că felul său de a 
sări îi permite valorificarea ca
lităților de forță și viteză. Con
știent de greșelile de tehnică 
ale Stilului său, Pat Matzdorf 
afirma acum 2—3 luni : „Sar 
de prea mult timp astfel pentru 
a-mi schimba acum stilul".

Surprinzătoare, norocoasă, în- 
tîmplătoare, performanța lui 
Pat Matzdorf este reală; vor 
trece oare iar opt ani pînă cînd 
ea va fi depășită ? S-ar putea, 
deși progresul de ansamblu al 
probei face ca în momentul de 
față să existe o duzină de atleți 
în activitate care dețin rezulta
te de peste 2,20 m. Și nu știm 
dacă cineva poate afirma “ că 
Matzdorf este. într-adevăr, cel 
mai bun dintre ei. (VL. M.)

PATRU MECIURI 
EUROPA-S. U. A. 

LA BASCHET MASCULIN
HELSINKI, 6 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor conferinței euro
pene a Federației internaționale de 
baschet, s-a stabilit ca în cadrul 
aniversării a 40 de ani de la înfiin
țarea forului internațional să se 
desfășoare, anul viitor, patru întâl
niri între selecționatele masculine 
ale Europei și S.U.A. Aceste întîi- 
niri vor avea loc la 18 iunie la 
Roma, 21 iunie la Belgrad, 23 iunie 
la Paris și 25 iunie la Madrid.

• înaintea campionatelor europe
ne de baschet (10—19 septembrie la 
Essen), selecționata masculină a 
Franței va susține două meciuri de 
verificare în compania echipei Bul
gariei. Jocurile vor avea loc la 4 
și 6 septembrie la Iroyes 
pectiv Paris.

• Echipa masculină de 
a Iugoslaviei a evoluat la 
Blanca (Argentina) în 
unei reprezentative locale. Baschet- 
baliștii iugoslavi au obținut victo
ria cu 91—59 (43—27).

MONDIALELE DE
® Floretiștii români au ajuns doar pină in sferturi de finală: Țiu și Haukler 

© Sabrerii au trecut cu toții primul tur, dar in următorul au

Vintilă, Nilcă

VIENA, 6 (prin telefon) — Cam
pionatele mondiale de scrimă au 
continuat cu desfășurarea probei de 
floretă masculin (individual) și pro- 
gramînd marți primele tururi din 
cadrul probei individuale a sabreri- 
lor.

Vă relatăm, în primul rînd, cum 
au evoluat floretiștii noștri după 
epuizarea primului tur, soldat cu 
eliminarea lui Șt. Ardeleanu. în cel 
de al doilea tur, avea să părăsească 
întrecerea și Iuliu Falb care nu a 
putut realiza decît o victorie. Au 
mers mai departe Tănase Mureșanu, 
clasat al 4-lea (cu 2v) în seria sa, 
după Putiatin (U.R.S.S.) 3v; Be
hrens (R.D. Germană) 3v și Simon- 
celli (Italia) 3v. Ștefan Haukler a 
terminat pe locul II (cu 4 v) în se
ria cîștigată de Magnan (Franța) 
5 v. După Haukler s-au clasat 
Schiffermuller (Austria) 3v și Del 
Francia (Italia) 2v. La fel a încheiat 
și Mihai Țiu turul II. Iată-i pe cei 
4 trăgători calificați în seria sa : 
Romanov (U.R.S.S.) 4 v, Țiu (Ro
mânia) 4v, Marton (Ungaria) 3v, 
ITaerter (R. D. Germană) 3v.

în - celelalte serii s-au calificat 
pentru optimile de finală următorii 
trăgători : A : Kaczmarek (Polonia) 
5v, L. Kamuti (Ungaria) 4v, NocI 
(Franța) 3v, Marujama (Japonia) 
2v :B : Dabrowski (Polonia) 4v, 
Serisawa (Japonia) 3v, Talvard 
(Franța) 3v, Gyarmati (Ungaria) 3v; 
C: Revenu (Franța), Szabo (Unga
ria), Woyda (Polonia) și Koteșev 
(U.R.S.S.) toți cu 3v(!) ; F : Kawatsu 
(Japonia) 5v, La Ragione (Italia) 3v, 
Hui in (Belgia) 3v. A. Wessel 
(R.F.G.) 2v ; G; Stankovici (U.R.S.S.) 
ov, Reichert (R.F.G.) 3v, Oleksa (Ce
hoslovacia) 3v, Pinelli (Italia) 2v ; 
H : Koziejowski (Polonia; 4v, J. Ka
muti (Ungaria) 3v, Granieri (Italia) 
3v, Hein (R.F.G.) 3v.

și Budahazi

în optimile de finală, Mureșanu 
a avut neșansa să tragă într-o serie 
foarte puternică și cu toate că a re
alizat 2v ca și japonezul Kawatsu 
a ieșit din cursă din cauza unui tuș- 
averaj mai slab. Din aceeași serie 
a mai căzut redutabilul floretist 
maghiar J. Kamuti (neobținînd 
nici o victorie). în seria sa, Haukler 
a fost-încheietorul plutonului de ca
lificați : Magnan 4v, Haeirter 3v, 
Serisawa 3v. Haukler 3v. Țiu este 
cel de al doilea floretist român ca
lificat în ..sferturi". Iată 
grupei sale : Koziejowski 
venu 4v, Țiu 3v, Hein 2v.

Alte rezultate (optimi de 
.4 : Kaczmarek 5v, Simoncelli 3v, 
Koteșev 3v’, Marton 2v ; B : Stanko
vici 4v. Noel 4v, Szabo 3v, Granieri 
2v_; C : Dabrowski 4v, Putiatin 4v, 
Talvard 3v, Kawatsu 2v ; F : L. Ka
muti 4v, Romanov 4v, Woyda 3v, 
Reichert 3v.

Sferturile de finală s-au soldat cu 
o severă triere, în urma căreia au 
fost scoși din cursă ultimii doi re
prezentanți ai țării noastre Țiu și 
Haukler, dar împreună cu ei o se
rie de trăgători de valoare ca Pu
tiatin, Revenu, Noel, Talvard, Ko
ziejowski. S-au calificat mal de
parte : A : Kaczmarek, 
Szabo ; B : Magnan, 
Reichert ; C : Marton, 
Woyda ; D : Dabrowski, 
Koteșev.

LA GSTAAD: TOȚI FAVORIȚII CÎȘTIGĂ
7

ZURICH, 6 (Agerpres). — La 
Gstaad au început campionatele in
ternaționale „open" de tenis ale 
Elveției. în prima zi de întreceri 
au fost înregistrate rezultate scon
tate, favoriții obținînd victorii re
lativ ușoare. Campionul australian 
Roy Emerson (favoritul nr. 2 al 
concursului) l-a eliminat cu 3—6, 
6—4, 6—4 pe americanul Larry Col
lins, maghiarul Istvan Gulyas l-a 
învins cu 6—1, 6—1 pe sud-africa- 
nul Derek Schroeder, iar america
nul Frank Sedg-'.ian a dispus cu

6— 2, 6—4 de elvețianul Mathias 
Werren. Alte rezultate : 
(Australia) — Coebergh
7— 5, 6—4 ; Dent (Australia) — Ya- 
magi (Japonia) 6—4, 6—1 ; Boroviak 
(S.U.A.) — Armitraj (India) 4—6, 
9—7, 7—5 ; Ruffels (Australia) 
Jauffret (Franța) 6—4, 6—4.

Dibley 
(Elveția)

SCRIMA

finală) i

ȘTEFAN HAUKLER

tabelul
4v. Re-

c

OPTIMISMUL LUI
DON TALBOT

Romanov, 
Stankovici, 

Serisawa, 
L. Kamuti,

★
Proba de sabie a reunit 83 de 

trăgători, printre care cei cinci re
prezentanți ai României ! D. Irimi- 
ciuc, O. Vintilă, I. Budahazi, C. 
Nicolae și Al. Nilcă. Toți cinci au 
„promovat" acest tur de debut. 
Remarcabil Nicolae care a terminat 
cap de serie (3 v) precedînd pe 
Bonnissent (Franța) și Prause (Aus
tria) tot cu 3 v. Vintilă s-a clasat 
al 2-lea (cu 3 v) în grupă cu Naz- 
lîmov (U.R.S.S.) — 4 v și cu Bro- 
dar (Austria) 3 v.

Protagoniștii celorlalte serii din 
primul tur au fost : trăgătorii so
vietici Rakita, Vinokurov (în grupa 
cu Nilcă), Sidiak, Bajenov, maghia
rii Pesza, Marot, Meszena, polone
zii Grzegorek, Pawlowski, italienii 
M. Montano și Rigolli.

La închiderea ediției aflăm că 
sabrerii Vintilă, Milcă și Budahazi 
au fost eliminați în turul II.

și res-

3.

baschet
Bahia 

compania mas neschimbată: 1. 
temelk (Olanda) la 
(Spania) la 37 sec.; 
(Suedia) la 1:16; 5. 
la 1:58; 6. Motta la

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ

Cupa Spaniei ® Fotbaliștii

rezultate

F. C. Barcelona au 
cu scorul de 4-3

Cea de a IX-a etapă a Turului ciclist 
al Franței s-a disputat pe distanța 
Clermont Ferrand — Saint Etienne 
(153 km). Sprintul final a prilejuit o 
luptă aprigă între uimătoril cinci aler
gători, toți creditați cu același timp 
4h 02:18 : Godefroot (Belgia). Francioni 
(Italia). Sțruyt (Belgia), Danguillaume 
(Franța) șl Wagtmans (Olanda). Un 
grup mic de cîțiva alergători a termi
nat etapa în 4h 02:50 iar plutonul prin
cipal avînd în frunte pe Italianul Motta 
a realizat 4h 08:26.

In clasamentul general situația a ră- 
Merckx: 2. Zoe- 

36 sec; 3. Ocana 
4. G. Petterson 
Thevenet (Franța)

© Finală pasionantă în 
maghiari se pregătesc pentru meciul cu Brazilia

PE PISTELE DE ATLETISM
Un purtător de cuvînt al oficialită

ților sportive din R. F. a Germaniei, 
Fritz Bruese, a declarat reprezentan
ților presei internaționale că orașul 
Bonn va găzdui în zilele de 18 și 19 
august întîlnirea de atletism dintre 
selecționatele Europei și Americii. El 
a precizat că în prezent se pun la 
punct ultimele probleme de organi
zare care vor reveni federației de 
specialitate din R. F. a Germaniei. 
Meciul se va desfășura pe cochetul 
stadion al orașului, care posedă o 
pistă de tartan. în tribunele acestei 
baze sportive (pot lua loc aproxima
tiv 25.000 de spectatori. Organiza
torii au decis să suplimenteze capa
citatea stadionului cu tribpne de- 
montabile care mai pot ■ adăposti 
10 000 de spectatori.

★
Etapa a doua a competiției inter

naționale de marș „TuruL rioman- 
diei", desfășurată pe traseul Bras- 
sus — Orbe, a revenit lui Charles 
Sowa (Luxemburg), cronometrat pe. 
distanța de 43,700 km cu timpul de 
4h 00:14. Pe locul doi s-a clasat elve
țianul Michel Valloton — 4h 01:12, 
iar locul trei a fost ocupat de olan
dezul Jan de Jonge — 4h 06:23.

în clasamentul general individual 
. conduce Charles Sowa, urmat de 

Valloton — la 7:03, Daniel Marclav 
(Elveția) — la 10:39, Jan de Jonge 
— la 16:06 etc.

★
F.vgheni Arzanov, dublu campion 

european de sală, oznul care practic 
l-a învins pe toți alergătorii de pe 
continent pe dikta'nța de 800 m, pro
bă in care nu a cunoscut înfr'îngerea 
din 1969, a început să se gîndească 
la cursa de 1500 m în ciuda faptului 
că atletul sovietic mai are resurse 
pentru a parcurge rapid două ture 
de stadion.

„în sezonul, de iarnă — declară 
Arzanov — am alergat zilnic în 
compania Ini Kudinski (fost re
cordman mondial la 3 000 m ob
stacole) cite 25 km. La prima cursă 
de 1500 m din viața mea am reali-

zat 3:44,0. Tot în sezonul de iarnă 
am reușit 10,5 pe 100 m și 46,5 pe 
400 m. Cred că la această oră aș 
putea obține o performanță în ju
rul a 3:38,0. Timpul însă mi se 
pare insuficient pentru a putea în
vinge Ia „europenele" de la Hel
sinki. De aceea, în august voi aler
ga tot pe distanța de 800 m, urmînd 
să încerc cealaltă probă în mod ofi
cial la întrecerile preolimpice de la 
Munchen. Dacă voi obține o per
formanță încurajatoare mă voi de
dica exclmsiv acestei curse pentru 
viitoarele J. O.

© Știri, i
• Peste 100 0U0 de spectatori au

urmărit la Madrid finala „Cupei Spa
niei” la fotbal în care s-au întîlnit 
formațiile F. C. Barcelona și Valen
cia. La capătul unui, joc echilibrat, 
fotbaliștii de la 
obținut victoria _  .....
(după prelungiri). La pauză, Valencia 
a condus cu 1-0. iar după 90 de mi
nute. de joc scorul a fost egal : 2-2. 
Golurile echipei învingătoare au fost 
marcate de Fuste (min. 56), Zabalza 
(min. 70 și 98) și Alfonseda (min. 112). 
Pentru Valencia au înscris : Clara- 
munt (min. 22 din lovitură de la 11 
m). Paquito (min. 48) și Valdez (min. 
101).

De remarcat că echipa F. C. Bar
celona cucerește pentru a 17-a oară 
trofeul.

• Anul acesta „Cupa Suediei" a 
fost cîștigată de echipa Aatvidaberg. 
în finală, fotbaliștii acestei echipe au 
invins cu 3-2 pe F. C. Malmo.

• Federația internațională de fot
bal (FIFA) a mai primit înscrierea a 
două țări la campionatul mondial de 
fotbal din 1974.
Antigua (micile 
Pînă în prezent, 
țări care și-au . . .
la campionatul lumii este de 93.

Noile înscrise sînt 
Antile) și Bolivia, 
numărul total de 

anunțat participarea

• Selecționata Ungariei își con
tinuă’ pregătirile în vederea meciului 
amical pe care-1 Va susține la 21 
iulie la Rio de Janeiro în compania 
echipei Braziliei, campioană a lumii. 
Selecționerul unic. Rudolf Illovszki, a 
alcătuit un lot lărgit în frunte cu 
cunoscuții internaționali Novak, 
Szentmihaly, Zambo, Szucs, Dunai și 
Bene. Nu au fost selecționați Albert 
Meszoly, Kozma, Farkas și alți com- 
ponenți ai vechiului lot.

• Cunoscutul internațional de fot
bal Carlos Alberto, căpitanul echipei 
Braziliei a devenit indisponibil, pen
tru o perioadă de cel puțin două luni. 
Carlos Alberto s-a accidentat în 
cursul meciului Botafogo-Fluminense 
și urmează să fie operat la menise.

• Turneul de juniori disputat la 
Bratislava a fost cîștigat de selecțio
nata orașului Varșovia. în finala com
petiției, tinerii fotbaliști polonezi au 
învins cu 2-0 (1-0) echipa maghiară 
Vasutas Budapesta.

• Peste 45 000 de spectatori au ur
mărit la Bogota meciul amical dintre 
echipa locală Santa Fe, campioana 
Columbiei, și formația italiană AC 
Milano. Jocul s-a încheiat la egali-

fi europeană la sări-Cehoslovaca Milena Ducikova, campioană olimpică și europeană la sări
turi in apă, se pregătește intens pentru a-și apăra titlul continental 
în luna viitoare, la Londra. Recent, ea a cîștigat concursul internațional 
desfășurat la Regensburg. Iat-o într-un moment de răgaz urmărind 

antrenamentul adversarelor sale.

Natația australiană trăieș
te din nou zile de glorie, 
marile sale vedete i' 
du-se la nivelul celor 
străluciți înotători nord-ame- 
ricani. Excelentele perfor
manțe cu care sportivii de. 
la Antipozi au încheiat vara 
australiană, rezultate pe care 
ei le-au confirmat (și chiar 
depășit) în triumfalul turneu 
european, îi instalează in 
postură de mari favoriți la 
J.O. de la Munchen.

La această oră, Shane 
Gould și Karen Moras dețin 
toate recordurile mondiale în 
probele de craul, iar Mike 
Wenden (învingător în Me
xic) și Graham Windeatt (l-a 
întrecut pe J. Kinsella la 
Londra pe distanța de 400 
m) au mari șanse să le imite 
în întrecerile masculine. Ală
turi de aceștia, alți tineri ca 
Brad Cooper și Debbie Cain 
(spate), Bewerley Whitfield 
(bras), Sue Funch și Neil 
Rogers (delfin) se află prin
tre fruntașii specialiștilor 
respectivi. Motiv care l-a de
terminat pe celebrul antre
nor din Sydney, Don Talbot, 
să declare 
presei :

„Din 1956 
o asemenea 
și omogenă. _______
trăiește prin cîteva 
dualități _____;___
Munchen vom avea repre
zentanți în aproape toate fi
nalele și, vom cuceri 8 titluri. 
Acum, cînd am avut prilejul 
unui contact direct cu floa
rea nătației europene și co 
cei mai valoroși recordmani 
mondiali din S.U.A. pot să 
afirm acest lucru fără nici 
un fel de rezervă".

Lăsînd la o parte prono
sticurile^ lui Talbot, trebuie 
să subliniem un lucru cert. 
Tritonii Australiei au atins 
în ultima vreme o înaltă va
loare, dobîndită prin pregăti
rea excelentă în toate cele 
patru procedee tehnice, con
diție sine qua non pentru a 
ajunge în virful piramidei. 
Windeatt. de pildă a înotat 
recent 200 m mixt în 2 :05,9 
(bazin de 25 m), iar Karen 
Moras, aceeași distanță, în 
2:19,8 (1), cifre ne mai întîl- 
nite încă în piscinele din lu
me. ,Ei nu au o tehnică deo
sebită — afirmă antrenorii 
europeni, dar ritmul în care 
lucrează brațele lor este de-a 
dreptul infernal". Și în timp 
ce mercurul termometrului 
urcă pe continentul nostru, 
iar tn Australia iarna s-a fă
cut de mult simțită, la Syd
ney, Melbourne, Adelaida 
sau Brisbane, bazinele de 
înot sînt luate cu asalt. Pen
tru prima oară, australienii 
renunță la ideile conserva
toare și voiajuri turistice 
lucrînd cu maximum de in
tensitate. Așadar, o pregătire 
..nonstop". Iată ce-l face pe 
Don Talbot să fie atît de op
timist...

Adrian VASILIU

situîn-
■ mai

reprezentanților

nu am mai avut 
echipă puternică 
Australia nu mai 

indivi- 
remarcabile. Ea 

avea repre-
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BELGRADUL SE PREGĂTEȘTE PENTRU

„Jocurile mondiale atletice" găzduite recent de pista de tartan a stadionului olimpic din Helsinki (vii
toarea gazdă a „europenelor") au prilejuit ut) spec taculos duel între kenianul Kipchoge Keino (în frunte) 

și francezul Wadoux. Victoria a revenit fondistului francez la o diferență de 4/10 secundă.
Foto : LEHTIKUVA-HELSINKI

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
între 26 și 29 august se vor dis

puta la Belgrad campionatele mon
diale și europene de caiac-canoe. 
Organizatorii consideră că se va în
registra cu acest prilej, o participare 
record și totodată foarte valoroasă, 
așa cum lasă să se întrevadă înscri
erile de principiu pe care le-au pri
mit.

Desigur, cititorii ziarului „Spor
tul" sînt curioși să afle unde se vor 
desfășura întrecerile pentru că nici 
Dunărea, nici rîul Sava nu oferă 
condițiile pe care le necesită o a- 
semenea competiție. Gazdele au a- 
vut, însă în vedere lacul Ada-Tigan- 
lia, situat la mică distanță de capi
tala Iugoslaviei. Dominat de statura 
maiestuoasă a muntelui Avala. în
conjurat de un decor pitoresc, iacul 
Ada-Tiganlia oferă — prin amen. 
jările făcute sau în curs de termi
nare — condiții optime de concurs 
și de ședere. Deocamdată, teatru', 
viitoarelor campionate mondiale 
este un furnicar de oameni; orga
nizatori, muncitori, tehnicieni carp 
se străduiesc să pună Ia punct toate 
amănuntele, ce vor asigura reușita 
deplină a competiției.

S-a construit aici o mică stațiune 
ale cărei vile vor găzdui, mai întîi. 
pe participanții la întreceri, iar a- 
poi pe cei ce doresc să-și petreacă 
sfîrșitul de săptămînă în mijlocul 
naturii, vîslind sau pescuind. Tot în 
acest scop se lucrează, acum, in
tens la construirea căilor de acces 
ca și la amenajarea unui cinemato
graf și a unui teatru în aer liber.

Federațiile de specialitate din Ro
mânia, Danemarca, Polonia, Ungaria

și Mexic s-au interesat îndeaproape 
de posibilitățile de găzduire ca și 
de „pistele" de apă pe care le vor 
străbate concurenții lor ce figurează, 
de altfel, printre favoriții campio
natelor.

Comitetul de organizare a găsit 
răspunsul practic 1° toate proble
mele pe care le ridică organizarea 
unui campionat mondial de o ase-

menea anvergură. Președintele Fe
derației internaționale de caiac ca
noe, Charles Coqueraumant a vizitat 
recent „șantierul" de pe lacul Ada- 
Tiganlia. declarîndu-se satisfăcut de 
cele constatate. Să sperăm că tet 
așa vor spune și oaspeții noștri și 
că valoarea întrecerilor va răsplăti 
eforturile gazdelor.

Dușan POPIN

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
A luat sfîrșit turneul de tenis de la 
Travemiinde (R.F.G.). Proba de sim
plu bărbați s-a încheiat cu victoria 
jucătorului vest-german Harald El- 
schenbroich. învingător în finală cu 
7-9. 3-6, 6-0, 7-5, 6-3 în fața compa
triotului său Karl Meiler. în finala 
probei de simplu femei, tenismana 
vest-germană Helga Masthoff-Niessen 
a dispus cu 6-8, 6-2, 6-2 de finlande
za Brigitta Lindstroem. Celelalte fi
nale au fost cîștigate de Lesley Hunt 
(Australia), Nirupa Mankad (India) 
(dublu femei) și P16tz, Pohman (R. F. 
a Germaniei) (dublu bărbați).

Turneul Internațional de baschet de 
la Taranto (Italia), rezervat echipe
lor de junioare, a fost cîștigat de se
lecționata Cehoslovaciei, care în me
ciul decisiv a învins cu scorul de 
61-56 formația Iugoslaviei. în cele
lalte două jocuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cehoslovacia- 
Italia 65-47 ; Iugoslavia-Italia 51-46.

Cursa internațională motociclistă de 24 
de ore, desfășurată în circuit la Barce-

X, ^e^ppția și administrația : București, str, Vasile fionțjniri j telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 2861 telex: spurtrom buc.

Iona, a fost cîștigată de italienii 
Brettoni și Angiolvini care au concu
rat pe o motocicletă „Laverda" de 
750 cmc. Ei au parcurs 2606,176 km 
(687 ture) cu o medie orară record de 
108,590 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat Brown-Rollason (Anglia) 
pe „BSA“-500 cmc. Cretti (Italia), Wit
tich (Anglia) pe „Laverda”-750 cmc 
și Borel-Schreyer (Elveția) pe „Laver- 
da”-750 cmc.

în continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în Noua Zeelandă, o se
lecționată de rugby din Anglia a 
jucat Ia Wellington în compania e- 
chipei țării gazdă. Rugbyștii englezi 
au obținut victoria cu 27-6 (11-0). Jo
cul a fost urmărit de peste 25 000 
de spectatori.■
Peste 6 000 de spectatori au următit 
Ia Barcelona meciul internațional de 
box dintre semimijlocii Garcia (Spa
nia) și Josselin (Franța), fost cam
pion al Europei. După 10 reprize 
spectaculoase, juriul a pronunțat o 
decizie de egalitate.
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