
LÂ SEDIUL comitetului central,
ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

7 7 7

A AVUT LOC CONSFĂTUIREA DE LUCRU
A ACTIVULUI DE PARTID DIN DOMENIUL IDEOLOGIEI
SI AL ACTIVITATU POLITICE SI CULTURAL EDUCATIVE
7 7 ‘7

Azi și miine in Capitală

ROMÂNIA-U.R.S.S. START ÎN PRIMA REUNIUNE
Vineri. 9 iulie a.c., a avut loc la 

sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consfătuirea 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative, con
sacrată dezbaterii muncii politico- 
ideologice, de educație marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, în lumina 
propunerilor de măsuri prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate în unanimitate de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. în șe
dința din 6 iulie 1971.

Lucrările Consfătuirii au fost pre
zidate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. La ședință au luat par- . 
tp tovarășii Emil Bodnarsș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Virgil Trofin. Du- 
Vjiitru Popescu. Miron Conrtantincșcu, 
Mihai Gere, Ion Iiliescu, Vasile Pa- 
tilineț.

La Consfătuire au participat șefi 
de secție și activiști ai Comitetului 
Central, secretari cu problemele de 
propagandă ai comitetelor județene 
de partid, secretari ai comitetelor de 
partid din mari întreprinderi indus
triale. de la centre universitare, din 

■ institutele de învSțămint-, artă și 
cultură, conducerile Academiei de. 
științe sociale și politice, alo școli
lor de partid din Capitală și inter-

județene, conducători ai Ministerului 
Inyățăinihtului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai unor in
stituții de artă și cultură, ai Uniuni
lor de creație, directori de teatre, 
scriitori, muzicieni, artiști plastici; 
arliltecți. oameni de știință, cadre 
din conducerile organizațiilor dc 
masă și obștești, ale Consiliilor oa
menilor munsil de naționalitate ma
ghiară și germană, cadre didactice, 
membri ai Comisiei, ideologice' și Co
misiei de cultură și presă ale Comi
tetului Central, redactori șefi ai pre
sei centrale și locale, ai presei li- 
terar-artistice, directori de edituri, 
lucrători în domeniul cinematogra
fiei și al Radioteleviziunii.

La dezbateri au luat cuvîntul : 
Petre Constantin, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Ion Jinga, secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., Ilie Ra
dulescu, șeful Secției propagandă a 
C.C. al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, 
scriitor. Traian Ștefănescu. președin
tele Uniunii Asociațiilor Studențești, 
Ipn Rățek, secretar al Comitetului 
de partid Ia mina Lupeni, Banyai 
Ladislau, Vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, Bujor 
Sion, președintele Comitetului de Ra
dio și Televiziune. Marian Avram, 
muncitor, membru al comitetului de 
partid de • la Uzinele „23 August". 
Eduard Eisenburger, președintele Con-

siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană, redactor șef al pu
blicației Karpaten Rundschau, Letay 
I.ayos, redactor-șef al revistei „U- 
tunk1', Victor Enăsoaie, secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
Mircea Malița, ministrul invățămîntu- 
lui, Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Aurel Baranga. 
scriitor, Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu,, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Expcutiv, al Prezidiului Permanent, 
sedretar al C.C. al P.C.R., Virgil Tro- 
l'in, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

La' ultima parte a ședinței au par
ticipat membri ai Comitetului Execu
tiv, ai Prezidiului Permanent al C.C 
al P.C.R., miniștri, conducători ai in
stituțiilor centrale.

în încheierea lucrărilor Consfătuirii, 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, care a făcut 
o amplă expunere, subliniată în re
petate rînduri cu îndelungi și puter
nice aplauze de către participanții la 
Consfătuire.

LA POLO JUNIORI
Finele acestei săptămîni _ oferă 

amatorilor de polo din Capitală 
două partide interesante, care opun 
selecționatele de juniori ale Româ
niei și U.R.S.S. Tinerii jucători ro
mâni debutează cu acest, prilej în 
actualul sezon. Oaspeții se prezintă 
la București învestiți cu ’ titlul' de 
campioni europeni, .cucerit anul 
trecut la prima ediție a C.E. de 
juniori. Ambele întreceri vor avea 
loc la Ștrandul Tineretului, de Ia 
ora 18.

DINAMO — PRO RECCO, 
LA GENOVA

Campioana țării, formația Dina-. 
mo București, a plecat în Italia, 
pentru a susține o serie de meciuri 
amicale. în cel mai interesant din-, 
tre ele, Dinamo va întîlni, miine. 
Ia, Genova, echipa Pro Recco, cam-, 
pioana Italiei în ultimii ani. în, 
lotul bucureștenilor vor evolua, 
printre alții, Huber și Frățilă — 
portari, Zamfirescit, Kroner, Mihăi- 
lescu, Novac, Dazăr, Popa și D. 
Popescu. Dinamoviștii vor mai în
tîlni formațiile Nervi și Fiat din 
Torino.

ROMANIA-IUGOSLAVIA
(FEMININ) 2-1

LA BALCANIADA DE TENIS
Echipa feminină de tenis a Ro-, 

mâniei a debutat victorioasă în, 
Balcaniada de la Zagreb, întrecînd 
cu 2—1 selecționata' Iugoslaviei.' 
Iată rezultatele: Eleonora Dumitres
cu — Skulj 6—1. 6—3, Agneta Kun 
— Jausevac 6—2, 2—6, 6—1, Skulj, 
Dovnik — Dibar, Kun 6—2, 6—2. 
în partida de dublu masculin (în
treruptă din cauza întunericului) 
I. Sântei și Sever Dron au între
cut cu 9—7, 2—6, 4—6, 6—3, 6—3 
cuplul fraților Pampulov. Astfel, re
zultatul final , al întîlnirii masculi
ne România — Bulgaria este 3—0 
în favoarea sclecjionatei țării noas-

Trimisul nostru special la C. M. de scrimă, Sebastian BOMFACID, transmite

Ana Pasca în semifinale la floretă
Astăzi intră

Ro- 
vi-

VIENA 9 (prin telefon).
Dintre cele 5 floretiste ale 

mâniei, care s-au prezentat 
neri dimineață la startul probei
individuale a C.M. numai una, Ana 
Pascu,. a ajuns în semifinale. Iată ■ 
cum s-au desfășurat preliminariile- 
probei :

In turul I toate sportivele noastre 
au ftrecut 
(grupa C) 
5 victorii, 
a obținut 
(grupa H)

cu bine 1 Olga Szabo 
a fost cap de serie, cu 
Ileana Drimbă (grupa E) 
3 victorii, Maria Vicol 
a totalizat și ea tot 3

PROGRESUL
LUPTA

(ÎNCĂ) SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ
Dacă ne-am lua după zvonuri, 

din august Progresul n-ar mai avea 
echipă de fotbal. Pleacă Beldeanu, 
pleacă Măndoiu, pleacă Dudu Geor
gescu, pleacă... Dar cine nu pleacă! 
Așa se vorbește. Așa să fie?

...In căutarea adevărului, acum 
două zile, la sediul „bancarilor". In 
parcul din str. dr. Staicovici, însă, 
nici țipenie de fotbalist. „Toată 
lumea a plecat la mare!“ O știe 
și omul de la „informații". Pînă 
la 14 iulie, fotbaliștii se află in
tr-o perioadă de refacere, la Eforie 
Nord. Și deși toată lumea a plecat 
la mare, totuși, problema la zi a 
clubului bucureștean este fotbalul. 
Telefoane, scrisori, telegrame... Su
porterii întreabă ce va fi cu Pro
gresul. Trei oameni, președintele 
clubului, I. Sfetcu, vicepreședintele 
(firesc, cel ce răspunde de fotbal), 
E. Manea, și „secundul" I. Col- 
periu (sosii pentru o zi Ce la Efo-

vie Nord) pun la cale revenirea in 
prima divizie. Cei trei (ca și mulți 
alții, de altfel) știu că fiecare sfir- 
șit, reprezintă un început, și se gîn- 
desc tocmai la acest început care 
apare foarte dificil acum cînd... 
(dacă ar fi să ne luăm după zvo
nuri) Progresul n-ar mai avea 
echipă de fotbal.

— Care-s gîndurile Progresului, 
acum, după șocul retrogradării ? 
— îl întrebăm pe I. Sfetcu, preșe
dintele clubului.

— Avem grinduri bune! De-am 
reuși, însă, să menținem și lotul 
pentru asemenea gînduri. Foarte 
multe divizionare A ne solicită in 
aceste zile jucătorii. Steaua pe Du- 
du Georgescu și Beldeanu, Dinamo 
pe Năstase, Rapid pe Măndoiu, 
Universitatea Craiova pe Sandu 
Mircea, „U" Cluj pe Radu lonescu 
și... alții pe care nu-i mai pome
nesc pentru a nu da unora idei...

in competifie echipele de sabie

ANA PASCU
victorii, Ecaterina lencic-Stahi 
(grupa I) a avut 4 victorii, în timp 
ce Ana Pascu, la fel ca și Olga 
Szabo, a fost cap de serie în grupa 
J, cu 4 victorii. Din fiecare grupă 
s-au calificat cîte 4 sportive. Inte
resant de remarcat că în cazul în 
care regulamentul ar fi prevăzut 
calificarea doar a cîte 3 floretiste, 
atunci ar fi rămas cîteva sportive 
cu nume de mare rezonanță în scri
ma mondială ca Belova, Ceretti și 
Gapais...

Turul 2, în fapt optimile de 
finală, a început trierea. Ecaterina

Stahl a evoluat mai bine decit 
turul anterior, terminînd cap 
serie cu 5 victorii. împreună 
ea s-au calificat mai departe Bro- 
niewski (Pol.) și Gorohova 
(U.R.S.S.). Tot cap de serie a înche
iat acest tur și Ileana Drîmbă (5 
v.), urmată de poloneza Orbanska 
și englezoaica lleuley. Ana Pascu 
a evoluat ceva mai inconstant, 
(3 v), dar s-a calificat, totuși, îm
preună cu Torday (Ungaria) și 
Repa (Austria). în schimb au că
zut Maria Vicol și Olga Szabo. 
Vico) a înregistrat, două victorii, 
lăsînd „pîrtie liberă* pentru semi
finale floretistelor Ragno (Italia), 
Szolnoki (Ungaria) și Demaille 
(Franța), care au totalizat cîte 3 
și 4 victorii. Interesant de semna
lat că din aceeași grupă cu Vicol 
a rămas și campioana olimpică 
din Mexic, Belova. Ea n-a realizat 
decit o victorie. A fost prima mare 
surpriză a probei. Olga Szabo nu 
și-a găsit cadența în acest tur, ob- 
ținînd numai o victorie. Din grupa 
ei s-au calificat Ivanova (U.R.S.S.), 
Masciotta-Sella (Italia) și Gapais 
(Franța).

Deci, în sferturi de finală. nu am 
mai avut decîtS concurente. Dintre 
acestea, cea mai bine a evoluat

(Continuare in pag. a 4-a)
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A REGATEI SNAGOV DE CAIAC-CANOE
’o-'^o.xțv.

, **

Echipajul de K 4 Dimitrie Ivanov, Aurel Verneseu, îon Negraia “ .
nar.ent dinaintea Regatei Snagov. ' ' lotoi DtdgOț i . »

Reuniunea de duminică va cu-' 
i prinde întreceri în cadrul probe

lor neolimpice. Caiaciștii și canoiș- 
tii, prezenți la această ediție a Re
gatei Snagov își vor disputa în- 
tîietatea, dimineața, în întrecerii® 
eliminatorii, urmînd ca de la ora 
14,30 să ia startul în finalele aces
tor' probe. Iată, de altfel, ordinea 
desfășurării curselor finale de du- 

ț- minică după-amiază î
Aii-'-

Astăzi, la ora 9. participant la 
Regata internațională Snagov vor 
lua startul în întrecerile prelimi
nare rezervate probelor olimpice. 
Pe listele de înscrieri ale acestui 
tradițional concurs nautic figurează 
numele unor redutabili caiaciști și 
canoiști din Ungaria, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Ceho
slovacia, Polonia. Cuba, Bulgaria, 
România etc. Finalele curselor o-

■. X. t ■
limpice din această primă zi a Re" 
gatei Snagov se vor desfășura, după 
următorul program

ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora

16 : K 1 — 1 000 m bărbați
16,20 : C 116.20 : C 1 — 1000 m
16.40 : K 1 500 m femei
17 î K 2 — 1 000 m bărbați
17.20 : C 2 — 1 000 m
17.40 : K 2 — 500 m femei
18 : K 4 — 1 000 m bărbați.

vy

ASEARĂ LA ATENA '

GRECIA - ROMÂNIA 21 (10) 
în turneul balcanic de fotbal (tineret)

ATENA, 9 (prin telefon, de la tri
misul

In 
mâni 
tuși, 
dintr-o singură greșeală de apă
rare (autorul golului, Aslanidis, 
min. 42 ; autorii greșelii Stoicescu 
și Popovici). După pauză, echipa 
noastră atacă mai mult, dar pri
mește'un gol din ofsaid (Aslanidis, 
min. 63), După cîteva minute de 
derută, jucătorii noștri încep să 
atace cu ardoare. Iordănescu mar
chează din . centrarea lui Tănăses- 
Cu, (min. 70). Pînă la sfîrșit ne 
menținem în ofensivă, dar totuși 
nu vom reuși egalarea.

nostru special).
prima repriză, fotbaliștii ro- 
au jucat satisfăcător,, dar, to- 
au fost conduși la pauză,

ți astă! 
specta-

Ca și la celelalte etape 
seară au asistat 25 000 de 
tori.

A arbitrat P. Parmakov 
garja. Antrenorii Ola și 
au ; folosit pe i Iordaehe - 
lescu, Șătmăreanu II, ! 
(min. 65, Olteanu), l’opoviei, Tă- 
năsescu. Simionaș, Petreanu, Ma- 
rica (min. 49, Cassai), Iordănescu, 
Năstase.

1. Grecia
2. Bulgaria
3. România
4. Iugoslavia
5. Albania

r — Buî- 
Cosmod 

— Nicu- 
Stoicescu

Romulus BALABAN
CLASAMENTUL

0
1
1
1
1

3 3
3 2
.3
4 0Oo

1

O

O 
o 
1
3
2

6— 3
11— 6
2— 2
6—11
6— 9

6
5
3
1
1

14.30 : K 1 - 51)0 m bărbați
14,50 5 C
15,10 1 K
15.30 t K

C 
K 
C 
C 
K 
K

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
•ora 
ora 
ora 
Așadar, două zile de concurs în 

frumosul decor al lacului Snagov, 
în compania multor: a?f aî padeler 
și pagaei din țara noastră și de 
peste hotare.

★
O surpriză plăcută pentru iubi

torii de sport: astăzi, pe micul e- 
cran, între orele 16—17, transmisie 
în direct de la finalele probelor 
olimpice. Duminică, de Ia orele 
14,30—15,30, Televiziunea va trans
mite, de asemenea, aspecte de la 
finalele «urselor neolimpice.

15.50 8
16,101
16.20 a
16.25 J
17.20 9
17.25 5

1 — 500 m
4 — 500 m femei
2 500 m bărbafi
2 —• 500 m
1—4X500 m bărbați
2 — 10 000
1 — 10 000
2 — 10 000
1 — 10 000

ni 
m 
ni 
m

A

0r. Dan Chifîac la Edinbuff
Astăzi aleacâ la Edinburg (Anglia) dr.' 

Dan Chiriae pentru a participa la sta
giul arbitrilor internaționali de baschet, 
organizat de F.I.B.A., care s| desfășoară 
intre 10 șl 20 iulie. '

7
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PE CE NE BAZĂM PENTRU J. O. ?

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX S-AU BJCHEIAT

INTERNAȚIONAL DE SĂRITURI
CONCURS HIPIC

■ ■■

Mircea M. IONESCU
Antoniu Vasile (dreapta), unul dintre candidații la un loc în echipa pentru 

Miinchen.

Paralel cu etapa a doua a campiona
tului republican de dresaj șl obstacole, 
la Craiova între 28 iulie și 1 august se 
va desfășura un concurs internațional de 
sărituri, la care vor fi prezenți călă
reți din Bulgaria, Cehoslovacia,' Iugo
slavia și, bineînțeles, România.

Calendarul internațional al acestei luni 
mal cuprinde și participarea juniorilor,, 
între 23 șl 25 iulie, la „Turneul Prie
tenia" ce va avea loc anul acesta la 
Sofia.

v.w.wKw.w.
V*V»V»V.V»VJW

— înseamnă că lupta Progresului 
pentru supraviețuire continuă. Pri
ma bătălie, menținerea în divizia A, 
a eșuat de puțin. A doua, menți
nerea lotului.

— Nu vom da nici o dezlegare, 
chiar și sub presiuni! In afara 
celor obligați. Dar și aceștia vor 
pleca cu contradezlegări. In rest, 
nu ne va pleca nimeni. Hotărlrea 
noastră e să facem totul pentru a 
reveni la anul în A. Să nu ne mai 
amărim suporterii care cred că vor 
fi alături de noi și acum, la greu.

— De altfel — intervine antre
norul Liviu Colceriu — băieții 
noștri sînt legați de club, există 
o sudură sufletească. Unii nici n-ar 
putea pleca. Sint crescuți de noi, 
de la centrul de juniori și n-au 
dreptul să plece. Primul exemplu, 
Năstase. Are 17 ani și jumătate 
și de acum înainte, timp de trei 
ani, nu poate juca decit la Pro
gresul. Echipa a trecut șocul pri-

(Continuare în pag. a 3-a) Foto : Paul ROMOȘAN

eveniment pugilis- 
dinaintea Jocuri-

Cel mai 'mare 
tic internațional 
lor Olimpice — campionatele eu
ropene — s-a încheiat, oferind po
sibilitatea specialiștilor noștri să-și 
formeze o imagine mai completă 
asupra polen ți aiului boxerilor, frun
tași, asupra posibilităților lor de a 
realiza performanțe și da Miinchen. 
Pornind de la comportarea boxe
rilor români la campionatele con
tinentale de ia Madrid, o scurtă 
analiză pe categorii de greutate ne 
permite .unelte aprecieri' privind 
perspectivele participării boxerilor 
români Ia viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice.

CATEGORIA SEMIMUSCA. A- 
urel Mihai a ocupat locul II (me
dalia de argint). Deși în finală, în 
partida cu maghiarul Gedo, repre
zentantul nostru n-a evoluat la va
loarea lui reală și a pierdut la 
puncte, pe parcursul turneului, Mi
hai a dovedit - certe calități care-i 
permit realizarea unor noi perfor
manțe pe plan internațional. Este 
un boxer rapid, puternic, posedă 
lovituri foarte tari pentru categoria 
sa. Este necesar ca pînă anui vi
itor să-și perfecționeze mijloacele 
de pregătire a atacului și să 
insiste pentru corectarea loviturilor. 
Aurel Miliai rămîne omul de bază 
pentru J.O., problema găsirii unui 
înlocuitor neputîndu-se încă pune.

CATEGORIA MUSCA. Constantin 
Gruiescu s-a clasat pe locul III' 
(medalie de bronz). In semifinală.. 
în mediul cu .polonezul Blazânski 
Gruiescu a fost oprit de arbitrul de 
ring (pentru rănire) aă continue 
lupta deși, pînă în aceî moment, 
boxerul nostru se afla în avantaj.., 
Pentru primul .mare concurs in
ternațional la care a participat 
Gruiescu, rezultatul său este meri
toriu. La această categorie «naii 
există pretendenți la un loc în 
echipa pentru Miinchen I Traian 
Cerchia (Portul Constanța) și Dinu 
Condurat (Dinamo). Evoluțiile lor 
vi itoare vor decide.

CATEGORIA COCOȘ. Aurel Du
mitrescu a pierdut, în. semifinală, 
în fața lui Badari (Ungaria), ocu- 
pînd locul III. Rezultatul obținut 
este apreciat ca nesatisfăcător, da
torată formei slabe manifestată în 
acest ultim meci. Fluctuațiile de 
formă ale acestui sportiv — conse
cință a inconsecvenței ,în. pregăti
re — îi fac pe antrenorii Iotului să 
privească cu neîncredere posibili
tățile sale de a mai obține rezul
tate bune în viitor, Căitegoria este, 
tn general, descoperită. O singură

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

români la campionatele europene' nalizînd comportarea boxerilor români la campionatele europene 
.................. I se desprinde concluzia că reprezentanții noștri sînt 

capabili de rezultate bune pe plan international și câ la jocu
rile Olimpice de la Miinchen tara noastră poate prezenta o garnitura 
puternică, cu șanse la medaliile olimpice. Această constatare, insă, 
nu trebuie să conducă federația de specialitate și pe antrenorii lotului 
la o atmosferă de liniște și automulțumire. Participarea boxerilor ro
mâni Io această ultimă mare competiție dinaintea Jocurilor Olimpice 
a scos în evidență și unele aspecte mai puțin pozitive, legate do 
capacitatea de efort în competiții sistem turneu a reprezentantilo> 
noștri, ca și unele „goluri" în echipa țării. Există boxeri titulari ai 
categoriilor respective în care se poate avea toată încrederea (A. 
Mihai, G. Pometcu, A. Vasile, C. Cufov, I. Gyorffi, A. Năstac și chiar 
I. Alexe), dar mai sînt categorii de greutate (cocoș, semimijiocie, semi
grea și chiar muscă) în care situația trebuie grabnic rezolvată. A- 
ceasta, pentru a fi scutiți de improvizații și de rezolvări de moment, 
așa cum s-a întîmplat și la „europene".

Analizind comp< 
de la Madrid ___ u:i: j. .
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SPORTURILE
Ne impresionează plăcut, de 

la ’ început, sinceritatea tov. 
Ion Ștefan, secretarul asociației 
Dacia (de pe lingă combinatul 
de bumbac nr. 1 din Capitală). 
El ne vorbește „fără floricele", 
cu pasiune și se bucură de suc
cesele obținute de sportivii aso
ciației, dar nu omite — cum se 
mai intimplă uneori — relata
rea unor lipsuri.

An vizitat apoi baza sportivă, 
făcindu-ne o imagine destul de 
clară despre condițiile existente. 
Asociația nu este, dacă ne pu
tem exprima astfel, bogată. Are 
950 de membri, dar lipsa fon
durilor a determinat să desfiin
țeze echipa de fotbal, în 1968, 
care activa in campionatul oră
șenesc. Neavlnd teren propriu, 
fotbaliștii se antrenau și jucau 
la baza sportivă Laromet, unde 
plăteau chirie. Celelalte secții 
ale asociației erau trecute pe 
planul doi. Acum, in afara sec
țiilor mai vechi (tenis de masă 
și șah) încep să se afirme și 
altele — orientare turistică și 
tir cu arcul — spre care se în
dreaptă tot mai mulți tineri și 
tinere. De altfel, anul trecut, la 
concursul republican de orientare 
turistică, sportiva Oana Creangă 
s-a clasat pe locul secund. Nu
meroase titluri de campioni ai 
municipiului București, ca să nu 
mai vorbim de numărul celor 
care s-au evidențiat în întrece
rile pe sectorul 8, atestă că o- 
rientarea turistică 
dăcini în asociația

Fiind vorba de o întreprin
dere în care ponderea o au sec
țiile de filatură și țesălorie, e 
lesne de înțeles că la Dacia 
predomină elementul feminin. 
Cam 65 la sută — apreciază se
cretarul asociației, hi ce măsură 
sînt, oare, angrenate femeile în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului? Tov. 1. Ștefan consi
deră că aproximativ jumătate 
din numărul femeilor au depă
șit vîrsta de 36—40 de ani și că 
lucrînd in ture diferite este des
tul de greu ca ele să fie atrase, 
într-o activitate sportivă siste
matică. Consiliul asociației ar 
putea realiza, însă, mai multe 
lucruri bune pentru sport, pen
tru mișcare în general, dacă din 
cind în cind s-ar sonda prefe
rințele membrilor săi.

Folosind vizita noastră la fi
latura Dacia, am stat de vorbă 
eu cîțiva tineri care ne-au spus

lată o parte ' diri 'lo
tul echipei de rugby 
Sportul studențesc 
care va activa in di
vizia A, Rindul 
su4, de la
Iancu, Ionescu 
an, căpitanul 
pel, Gogolan, 
laru. Alexianu. 
fronie. Piștaln, 
tor, Mihai. Teodor es
eu. Rindul de jos: 
Gheorghiu. Chișu, 
Grigore, Chiciu. Ilie, 
Nenoiu și Hariton.

PREFERATE
lucruri interesante. Pentru noi, 
dar și pentru consiliul asocia
ției. Le dăm cuvîntul... Ștefan ia 
Mitrofan (C.T.C.): „Particip de 
un an ia concursuri de orientare 
turistică. Sînt minunate. Ele cer 
rezistență, gindire spontană, cu
noștințe de geografie, mii recon
fortează excelent după ,o sâplă- 
mînă de muncă. Sînt 
că în 
mulți alți 
tice acest 
plictisește

Nicol ae 
secția finisaj); „Am 
bal în armată și-mi 
te mult acest sport 
și baschetul, de altfel. Sînt con
vins că alcătuindu-ne o echipă 
de handbal, am obține rezultate 
bune în campionatul municipal, 
categoria onoare, deoarece la 
noi in fabrică sînt numeroși ti
neri dornici să practice 
sport.
5—6 echipe. Degeaba se 
însă consiliul asociației în 
ceasta privință, dacă nu sîntem 
sprijiniți și de conducerea în
treprinderii, care nu vrea decît 
producție. îmi amintesc cu re
gret că acum 6 ani, cînd am 
plecat militar. în fabrica noastră 
se făcea sport, și nici producți:' 
nu suferea".

I’aul Predcscu (tehnolog, sec
ția albitorie): „Tenisul de masă 
o un sport foarte simpatizat la 
noi. dar cu toate acestea, eu 
n-am mai jucat, oficial, nici un 
meci de 
de tenis 
pozit de

întreprinderea 
tineri ar dori 
sport frUmoS, 
niciodată".
Călugăru (albilor - 

jucat hand
place foar- 

dinamic, ca

fi

S-A GĂSIT

convinsă 
noastră 

să prac- 
care nu

UN CIRCUIT DE
SĂ

acest
S-ar putea forma chiar 

zbate
a-

Finalul Raliului României 
lejuit sporturilor mecanice, 
turl ale secolului nostru, o

BALCANIADA DE LA SOFIA!

LÂ SOFIA

Rezultate excepționale 

în concursul juniorilor

Pe aleile din surul pavilionului 
E.R.E.N. mașinile Renault 8 Gor- 
dini s-au simțit in sfirșit in largul 
lor și au demonstrat dă pot face 
curse de viteză interesante. în po- 

- ziția 2-a mașina cu nr. 22 pilotată 
de Florin Popescu ciștigătoarea 

întrecerii

VITEZĂ IN BUCUREȘTI, 
PROFITĂM!
pri-

SOFIA, 9 (prin telefon de Ia trimî* 
iul nostru). U

în proba de 80 km, con-* 
tratimp pe echipe, desfășurată pe *1. 
șosea absolut plată și pe o vreme ad-■ 
mirabilă, s-au înregistrat rezultata 
tehnice de-a dreptul senzaționalej 
Iată de pildă acest uluitor — aproa«* 
pe incredibil —■ lh 41 .43 (medie ora* 
ră 47 km), realizat de reprezentativ;* 
R. D. Germane (K. Dirs. B. Klaus, 
H. Tauber. H. Tischov), clasată pe 
primul loc (și urmată de echipat 
U.R.S.S. la 32 do secunde). Formația 
română (V. Hoța, Z. Elekes, C. Hir- 
jescu, V. Ilie) s-a clasat pe locul cinci 
(din nouă echipe) cu timpul de 
lh 43 : 22. Ia 7 secunde de Polonia 
(locul patru) și la 53 de secunde de 
Bulgaria (locul trei). Băieții noștri 
s-au aflat pînă dincolo de jumătatea 
cursei pe locul trei, după R.D.G. — 
care conducea — și Bulgaria.

Proba de fond s-a consumat pe un 
circuit de opt km (dintre care peste 
trei kilometri de urcuș sever), aco
perit de 15 ori, care a supus pe cei 
60 de concurent! unui examen foarte 
dur ce a măcinat Necontenit pluto
nul. datorită profilului, cît și (mat 
ales) lungimii traseului: 120 km, fără 
îndoială prea mult pentru niște Va
ieți de 18 ani. Cursa a fost dominată 
de spectaculosul duel Boris Steliano- 
vici (U.R.S.S.) și Vasil Budakov (Bul
garia) terminată cu victoria clară a 
sportivului sovietic, care a străbătut 
120 km în 3h 29 :05. Media orară s 
34,640 km (elocventă, desigur, în pri* 
vința dificultății probei). Primul din-* 
tre români. Valentin Hoța, s-a clasat! 
pe locul zece. Mai atent și mai ener
gic pe fază, el nu ar fi ratat evada
rea decisivă. Dar...

Este cert că participarea juniorilor 
noștri — pistarzi și rutieri — Ia com
petiția de anvergură „Prietenia’’ a 
constituit un prețios pas înainte in 
activitatea lor pe plan internațional 
și a ridicat, cum e șl firesc, unele 
serioase probleme de care colegiul de 
antrenori și forul ciclist trebuie să se 
preocupe îndeaproape pentru o mai 
bună comportare a ..speranțelor” noas
tre în concursuri de amploare.

Emil IENCEC

altfel, antrenorul Nicolae Voicu — 
oarecum mulțumit de evoluția de la 
Hatvan — s-a stabilizat la urmă
toarea echipă pentru Balcaniadă : 
VASILE TEODOR. CONSTANTIN 
GRIGORE, ION COSMA, TEODOR 
PUTERITY. în plus, vor mai- face 
deplasarea la Sofia pentru a concura 
in proba de circuit : VASILE SELE* 
JAN, ȘTEFAN SUCIU, NICOLAE 
GAVRILA și ALEXANDRU SOFRO
NIE.

In discuția pe Care am avut-o cu 
antrenorul Nicolae Voicu l-am rugat 
să ne spună care este obiectivul său 
la Balcaniadă. „Judecind după va
loarea actuală — ne-a spus antre
norul lotului — vom obține la So
fia, în condiții atmosferice norma
le, in jurul a 2 h.12 :00. Desigur, 
dacă băieții se simt bine și dove
desc un potențial ridicat vom mo
difica graficul de alergare pentru a 
cobori pînă la 2 h.10 :00 său chiar 
mai mult. Eu nu mi-am pierdut 
nici un moment speranța că «om 
puica realiza la Balcaniadă un timp 
care să ne dea dreptul să solicităm 
participarea la campionatele mon
diale din Elveția și care, in gene
ral, să ne asigure atitudinea favo
rabilă a selecționerilor echipei olim
pice a României pentru J.O. _

Avem toate motivele să luăm în 
considerație optimismul acestui ex
celent tehnician. Și, desigur, vom fi 
bucuroși să susținem — așa cum am 
făcut-o și o vom mai face cu Ște
fan Laibner — candidatura fondiști- 
lor pentru C.M. și J.O. COnsiderînd 
că s-a făcut o cotitură — atît în 
atitudine cît și în maniera de a ac
ționa — putem avea speranțe că in 
continuare se va lucra serios (și ex
clusiv) pentru realizarea unei echipe 
de contratimp care să fie capabilă 
să îndreptățească aspirațiile fondu
lui nostru. Antrenorul Nicolae Voicu 
are Ia dispoziție — este drept — 
un Iot eterogen ca valoare, dar cu* 
noscînd posibilitățile lui nu ne îndoim 
că în cazul în care va dori și va 
acționa In consecință va reuși să 
constituie o formație de o valoare 
apropiată celei din 1964.

Ciclismul românesc se află In 
fața unui important eveniment com
petitions! internațional : BALCANIA
DA (Solia. 16-18 iulie). El coincide 
cu etapa vitală a Încercărilor de in
trare pe orbita olimpică.

După nereușita din „Premiul o- 
limpic” de la București, echipa na
țională de 100 km contratimp a 
evoluat la Hatvan (Ungaria) în com
pania formațiilor reprezentative ale 
Ungariei și Bulgariei. Pe un traseu 
cu ușoare denivelări, dar pe un 
vint puternic. schimbător, team-ul 
nostru — alcătuit dtn Vasile Teodor, 
Constantin Grigore, Ion Cosma și 
Teodor Puterity — , a obținut 
2 h.20 :58. Performanța ca atare este 
nesemnificativă, dar trebuie să ți
nem seama de condițiile atmosferice 
nefavorabile. Mai obiectivă este insă 
comparația cu rezultatul reușit de 
prima echipă a Ungariei. în timp ce 
la București — pe 80 km — dife
rența a fost de 4 :08 în favoarea 
echipei maghiare, la Hatvan distan
ța s-a redus la 2 :08, de această 
dată cursa măsurînd 100 km. Este 
evident un progres substanțial. ȘI 
se datorează surplusului de pregă
tire și introducerii lui Teodor. Pu
terity in echipă în locul lui Cristian 
Tudoran. Avînd formație completă 
pe parcursul întregii curse și bene
ficiind de revenirea lui Teodor Va- 
sile, reprezentativa României s-a a- 
propiat de potențialul său real. De

acest trașeu pe care duminică s-a 
putut desfășura, în bune condiții, 
o adevărată întrecere de viteză. De 
altfel și publicul a reacționat pozi
tiv la acest spectacol, a fost inte
resat și a vibrat în momentele în 
care măiestria conducătorilor ieșea 
în evidență, sau lupta pentru pri
mul loc era strînsă și de la un tur 
la celălalt mașinile se schimbau la 
conducere.

Dar circuitul de viteză de dumi
nică a mai scos în evidență și Un 
alt aspect, de data aceasta de na
tură tehnică. Este vorba de cunoș
tințele piloților noștri, de măiestria 
lor in conducerea pe circuit. Foarte 
puțini sînt cei care au o pregătire 
specifică. Și acest lucru s-a văzut 
nu numai Ia începători, ci șl la cei 
consacrați. De altfel, este normal 
să fie așa, majoritatea ajungînd în 
categoria consacraților ca piloți de 
raliu și rarele circuite de viteză 
incluse ca probe speciale la unele 
raliuri nu le-au dat ocazia să-și în
sușească tehnica alergărilor de vi
teză. Cum însă avem printre piloți 
cîțiva mai experimentați care au 
concurat cu ani în urmă pe circu
ite (ne gîndim în special la Marin 
Dumitrescu și Florin Popescu, ulti
mul învingător duminică în seria 
mașinilor R-8 Gordini), iar ceilalți 
au, în general, școala competiției 
complexe care este raliul, prin 
concursuri dublate de antrenamente 
temeinice se poate ajunge destul 
de curînd Ia ridicarea nivelului 
acestor întreceri.

Știm că A.C.R. intenționează să 
folosească din nou circuitul, în 
sfirșit, găsit. De aceea, îi sugerăm 
să acorde —* tocmai 
șterge cît mai rapid 
îndelungate în acest 
ceri — o deosebită 
namentclor, rezervîndu-le cel puțin 
două după amieze înaintea fiecărui 
concurs. De altfel, acest antrena
ment este o obligație în cazul cir
cuitului, iar timpii înregistrați tre
buie să determine „grila de. start", 
a cursei care ar permite chiar, al-, 
cătuirea unor serii de TO mașini. 
Să sperăm că se va ține seam^de' 
aceste mici amănunte și circuitele 
de viteză atît de mult așteptate de 
automobiliști și de spectatori vor 
deveni o realitate.

a
spor- 

mani- 
festație deosebită pentru care orga
nizatorii (filiala A.C.R. București) 
merită toate felicitările. Ea a fost 
posibilă fiindcă după multe cău
tări și insistențe, dar și un gram 
de înțelegere, s-a găsit și în Bucu
rești un colț în care să se organi
zeze un circuit de viteză. Aleile din 
jurul și din fața pavilionului cen
tral al E.R.E.N. din Piața Scînteii 
s-au dovedit foarte bune pentru 
întrecerile de viteză ale motocicliș- 
tilor și automobiliștilor, iar vasta 
alee centrală a oferit un minunat 
Ioc de desfășurare a grupului de 
instructori ai școlii de șoferi ama
tori din București care a făcut o 
reușită demonstrație de măiestrie 
în conducerea automobilului. Cum 
de-a lungul unui an sînt destule 
luni în care aceste alei rămîn ne
folosite, sperăm să revedem aceste 
manifestări complexe ale sporturi
lor mecanice. Lucrul ni se pare po
sibil fiindcă publicul are destule 
locuri care feresc peluzele cu iarbă 
și toiul se desfășoară fără a per
turba circulația publică.

Utilitatea acestor circuite de vi
teză, manifestație specifică și de 
mare atracție a sporturilor cu mo
tor, nu mai este cazul să o punem 
în discuție. într-un fel, ele sînt 
„oxigenul" automobilismului și mo- 
tociclismului. Dar acest oxigen a 
lipsit și stagnarea acestor sporturi 
(care nu cu mulți ani în urmă 
atrăgeau la marele premiu al 
Bucureștiului peste 100 000 de spec
tatori) se datorează în bună parte 
neorganizării de întreceri pe cir
cuit. Iată de ce salutăm cu bucurie\\\\\\\\\\\\^^^^^

pentru 
efectul 
gen de 
atenție

a prins ră- 
Dacia.

a se 
pauzei 
între- 
antre-

R. CALARASANU

un an. Mult timp sala 
a fost folosită ca de- 

materiale".
★

Trei opinii prin care interlo
cutorii iși manifestă dorința de 
a practica cu mai multă regula
ritate sportul preferat. Pentru ca 
tinerii să vină cu mai multă plă
cere la terenul de sport, ar tre
bui insă ca acesta să arate mai 
îmbietor, mai civilizat. Așa cum 
se prezintă acum baza spor
tiva a asociației, ea nu poate 
constitui un element de atracție. 
Se simte nevoia, și în această 
privință, după cum ne relata 
președintele consiliului pentru 
educație fizică și sport al sec 
torului 8, tov. Anton NetplinSChi 
de o mai strînsă colaborare în 
tre consiliul asociației și corni 
telul U.T.C.

de 
stingă : 

Iuli- 
echi- 

Bivd- 
So- 

Nis-

Promovate in divizia A

Sportul studențesc, o recunoscută
exponentă a

...13 meciuri cîgtigaie, trei încheia
te la egalitate, imul singur pierdut, 
essaiaveraj 451:130. Iată bilanțul cu 
care s-a prezentai la sfîrșitul cam
pionatului diviziei B XV-le Sportu
lui studențesc, ■ echipa de rugby nr.

. 1 a Centrului universitar din Bucu
rești. începutului timid (scor nede- 

“ tis în etapa inaugurală a competiției, 
in compania Forrstei Pitești) i-a 
urmat o eerie de 10 victorii, printre 
care, la Gloria. Progresul și Vulcan, 
principalele pretendente Ia șefia în 
clasament Si care a asigurat forma
ției studențești poziția de lider în 
tur. Rcțcriza a doua a competiției, 
mai tulburătoare, mai convulsionată, 
situindu-se sub zodia pregătirii și a 
susținerii unor sesiuni de examene, 
a marcat o ușoară oscilație valorică 
— două egaluri și o înfringere la 
S N. Oltenița — dat. in cele din 
urmă, echipa budUrețtcănu avea să 
Încheie campionatul pe poziția a 2-a. 
după Gloria. împreună cu care s-a 
prezentat în turneul de baraj pen
tru ..A”. Acest al doilea hop a fost 
trecut si el cu bine datorită mai ales 
victoriilor obținute asupra Minerului

De la I.E.A.B.S.
Biletele pentru intilnirea inter

naționali de tenis (le ehnp Ro
mânia — jc. F. a Germaniei clin 
cadrul „Cupei Davis" (grupa B>, 
care se va desfășura în zilele de 
16 17 si 18 iiltic a.c. în Bucu
rești. se purt lu vinzâre in ziua 
de 12 iulie a.c. la casele de la 
stadionul Progresul (între orele 
8—19) și la casa CNEFS (intre 
orele 9—13).

jocului-spedacol
Gura Humorului (6—3) și Chimicei 
Tîrnăveni (29—11).

lată, rodat succint, drumul parcurs 
de Sportul studențesc către divizia 
A in care Va activa înccpind cu e- 
diția 1971/1973' a competiției, satis
facție meritată, realizată pe temelia 
unei munci consecvente și pasionante, 
a unei concepții de joc în care le
gile fair-play-ului n-au fost nicio
dată denigrate. Dimpotrivă, formația 
pregătită de lectorii universitari Au
re] Barbu și Forian Tudorache și-a 
făcut simțită prezenta în rugbyul 
nostru de performanță, printr-urt jhc 
întotdeauna constructiv, oriental pe 
realizarea simbiozei dintre compar
timente. Poale tocmai de aceea la 
Sportul studențesc nu există nume 
cu o sonoritate deosebită, deocamda
tă. îh schimb există o echipă,..

Iată și lolul utilizat in campionat: 
linia I — lordăche (24 ani. student), 
Alexândrescu (25 ani. inginer). Ale- 
xianu (24 ani. arhitect). Rezerve: 
Sofronie (23 ani. student) și Diaco- 
nescu (23 ani. student). Linia a II-a : 
Iancu (25 ani. student). Bivolaru (29 
ani. student). Rezervă : Tone (24 ani, 
tehnician dentar). Linia a HI-a : 
Piștalu (23 ani, profesor). Ionescu 
Iulian, căpitanul echipei (33 ani, in
giner). Pandca (28 ani, profesor). Mij
locași : Costea (28 ani, inginer). Ha- 
riton (22 ani, student). Rezervă : Ca- 
tană (25 ani. inginer), Aripi : Ilie 
(20 ani. student). Leșan (26 ani. stu
dent). Rezervă : Gheorghiu (20 ani, 
student). Centri : Chiciu (23 ani, 
student). Chișu (25 ani. student). Re
zervă : Călăraș (23 ani, student). 
Fundași : Netioiu (27 ani. inginer), 
Crăciunescu (31 ani. inginer).

Cei mai incisivi, mai inspirați și 
mai... rodnici jucători : Chișu, auto

rul a nu mai puțin de 15 încercări, 
Bariton, realizatorul a 8 lovituri de 
picior căzute și Nenoiit, care are la 
activ peste 20 de lovituri de pedeap
să transformate.

Ce iși propune Spartul studențesc 
In divizia A ? Să continue. în pri
mul rînd, tradiția jocurilor frumoase, 
de rugby-spectacol, rospectînd în a- 
cest fel nu numai O cerință a spor
tului ci și o recomandare expresă 
transmisă de președintele clubului, 
conf. dr. ing. Constantin Guțu, pro
rector al Institutului de construcții : 
„Băieți, să jucați pentru plăcerea de 
a face sport... Așa vă vom stima, vă 
vom prețui, vă vom iubi, chiar dacă 
nu veți obține întotdeauna laurii 
succeselor..."

Iubitorii rugbyului de la noi aș
teaptă cu interes apariția Sportului 
studențesc în prima divizie a țării, 
cu convingerea că ea va ști să ono
reze. atît pe plan spectacular cît și 
tehnic, principala competiție autoh
tonă de rugby.

Tiberiu STAMA

INTERNAȚIONAL AL R.D. GERMANE
în localitatea Hettstedt au loc 

astăzi și mîine întrecerile Turneu
lui internațional de lupte libere al 
R. D. Germane. Din țara noastră 
va participa un lot de tineret i cat. 

.48 kg V. Tomescti, cat. 52 kg P. 
Blindu, cat. 57 kg Gh. Eremia, cat. 
62 kg N. Dorobanții și V. Gheorghe, 
cat. 74 kg M. Pircălabu și St. Po
pescu, cat. 82 kg 7. Dumitru.

încercînd să confirmăm o părere 
generală, fondată doar pe simple 
impresii, am chestionat pe majori
tatea antrenorilor echipelor femi
nine participante la divizia A, ru- 
gîndu-1 să ne spună dacă recent 
încheiatul campionat a adus ceva 
nou și dacă s-a situat la un nivel 
calitativ superior edițiilor prece
dente. Răspunsurile au fost evazive, 
s-au limitat la chestiuni vagi, au 
adus în prim plan probleme mai 
puțin esențiale — totul probînd fap
tul că impresia în conformitate cu 
care competiția nu de mult termi
nată nu se poate înscrie printre 
reușitele handbalului nostru este, 
din păcate, reală.

Intr-adevăr, disputa celor mai 
bune 10 formații feminine din țara 
noastră nu a oferit în sezonul tre
cut prea multe satisfacții iubitori
lor acestui sport. Și poate nimic 
nu este mai convingător în acest 
sens decît faptul Că, in timpul tur
neelor de sală, la jocurile mascu
line, spectatorii au luat cu asalt 
tribunele (chiar la București, spre 
surprinderea generală!). în schimb, 
la partidele programate de întrece
rea handbalistelor, numărul celor 
amatori să urmărească aceste con
fruntări a fost mai mic, îndeosebi 
în Capitală. Este barometrul cel 
mai sigur al pierderii interesului 
pentru o competiție, care — sincer 
vorbind — nu a găsit forța nece
sară să atragă atenția, să se im
pună pe plan Intern 1

Lupta pentru titlu a fost domi
nată, în principal, de două echipe: 
Universitatea București și Univer
sitatea Timișoara, secondate, în 
scurte perioade de timp, de o a 
treia : I.E.F.S. București. în rest, 
nimeni nu a îndrăznit să se apro
pie de acest cerc select. Pe ici. pe 
colo au mai apărut unele rezultate 
mai puțin scontate, dar ele au păs
trat caracterul efemerității șl, deci,

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE
• Cu prilejul Balcaniadei de ci 

clism (fond) de la Sofia, în zilele 
de 16, 17 și 18 iulie va avea Joc 
pe velodromul din capitala Bulga
riei și un concurs experimental în 
vederea inițierii, în viitor, și a bal
caniadelor la pistă. Țara noastră 
va fi reprezentată de următorul lot; 
ȘTEFAN LAIBNER, MARIN IONI- 
ȚA, FLORIAN NEGOESCU, PETRE

ȘTEFAN LAIBNER
DOLOFAN, GEORGE NEGOESCU, 
PAUL SOARE, MIRCEA VIRGIL 
și CONSTANTIN GONȚEA (antre
nori : MIRCEA MIHAILESCU și 
IULIAN GOCIMAN).

• Intre 13 și 15 iulie, la Cottbus 
(R.D. Germană) se va disputa coii- 
curW international dotat cu „Pre
miul olimpic". în cele două probe 
de ‘‘șosea contratimp pc echipe șT 
circuit — va evolua și un lot de 
sportivi români, alcătuit din : ȘTE
FAN ENE, MIRCEA UADILA. 
CRISTIAN TUDORAN, CRISTIAN 
CAMER (antrenor, ION VASILE).

Hristache NAUM

Săritorii români vor fi angajați 
în noi concursuri internaționale la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Tatiana 
Dumitriu și Oliviu Lazău vor con
cura la Praga, alături de sportivi 
din alte 8 țări, iar Melania Decu- 
seară, Ion Ganea, Ion Ilieș și Irinel 
Popescu vor participa la o între
cere internațională de mare am
ploare ce se va desfășura la Chor- 
zow (Polonia).

liber; Cătălina Pănulescu lill,2—. 
100 m și 5:33,5—400 m liber; D. 
Aidea 1:22,4—100 m șl 2:59,2—200 
m bras; M. Mandache 1:14,2—100 
m liber; Domnica Dumitru Ii28,9— 
100 m bras.

• Rezultate complimentare de la
„Memorialul Branko Ziherl" des
fășurat în Iugoslavia, unde sportivii 
români au cîștigat toate probele i 
trambulină 3 m (f)! 1. Melania De- 
cuseară (România) 367,65 p, 2. Ta- 

.„tiana. Dumitriu (Roțnânia) 303,24 p, _ 
J3. Barbet;Neubaurn (Ausțria) 273,93 ; . 
■p; trambulină 3' m (b): 1. Ion Ganea 

.«(România) .448,44 p/,<3- R- KfflSPSjj „
(Austria) 384,57. p, 3. A. Sara'cinski 
(Bulgaria) 381,54 p,.„ 8. O. Lazău 
(România) 315,33 p.

• I-A Ploiești, în ultimul concurs 
de înot l A. Popovici 63,7—100 tu

SIMBATA

Pe marginea campionatului feminin, divizia Ă

BILANȚ SĂRAC ÎN REALIZĂRI
nu pot fi luate în discuție ca un 
element caracterizam al întrecerii. 
Dintre cele două participante la 
disputa pentru medaliile de campi
oană, fără discuție că cele mai mari 
șanse le avea Universitatea Timi
șoara, atît prin valoarea lotului de 
care dispunea, cît și prin superio
ritatea evidentă pe planul forței 
fizice, al rezistenței generale. Insă, 
Universitatea București i-a opus o 
regularitate competițională mult 
mai mare o comportare constant 
bună pe fondul cărora s-a detașat 
de capricioasa formație timișoreană 
în finalul întrecerii. Nu încape în
doială că, punînd față în față mo
dul de comportare a celor două 
echipe, victoria bucureșten celor este 
pe deplin meritată, ea revenind în 
ultimă instanță teamului cu cele 
mai puține fluctuații valorice. Și 
este bine așa, deoarece campiona
tul rămîne o competiție de durată, 
în care forma constant bună va fi 
întotdeauna recompensată, într-o 
măsură mai mare sau mai mică.

Unul din elementele pozitive pe 
care le-a relevat întrecerea echi
pelor feminine este acela că în se
zonul trecut am asistat, spre satis
facția noastră, Ia o puternică afir
mare a unor centre pînă nu de 
mult mai puțin cunoscute. Ne re
ferim la echipele Textila Btihușl și 
Voința Odorhei, socotite nu cu mult 
timp in urmă candidate sigure la 
retrogradare și devenite. în această 
ediție, singurele formații care au 
ținut piept grupului celor trei. De 
altfel, Textila Buhuși, Voința Odor
hei și Rulmentul Brașov s-au nu
mărat printre puținele divizionare 
A care n-au trăit emoțiile retro
gradării. Un spectaculos „come
back" a realizat, în ultima parte 
a întrecerii, și Mureșul Tg. Mureș, 
echipă ce se anunță de pe acum ea 
una din viitoarele protagoniste ale

competiției, deoarece tinerele Mus- 
zar, Szollosy, Cordoș, Sebestycn și 
Ignătescu se pare că și-au încheiat 
cu succes „rodajul" în cea mai im
portantă întrecere națională.

La încheierea disputei, ca un 
semnal serios de alarmă, trebuie 
spus că pe planul promovării ele
mentelor tinere, campionatul divi
ziei A la care ne referim ne-a adus 
satisfacții mai puține decît edițiile 
anterioare. Apariția lui Nadire Iba- 
dula — nici ea la vîrsta imediat 
următoare junioratului — și a 
Iolandei Ionescu (Universitatea 
București), a Magdei Trandafir 
(C.S.M. Sibiu), a celor cîteva jucă
toare de la Tg. Mureș menționate 
anterior, reprezintă, aproape în to
talitate, bilanțul întrecerii. Și dacă 
avem în vedere că dintre aceste 
handbaliste doar Ibadula și, acum 
în urmă, Trandafir, au ajuns în 
echipa reprezentativă, atunci nu 
putem să nu fim de acord că, sub 
acest aspect, întrecerea nu șî-a atins 
nici pe departe unul dintre prin
cipalele sale scopuri.

Firește că, aceste cîteva conclu
zii, în bună parte de natură de loc 
îmbucurătoare, nu trebuie să demo
bilizeze. Ceea ce considerăm im
portant este că, în fond, posibilități 
există. Și încă mari. Sperăm că vii
toarea ediție a competiției ne va 
da prilejul de a vedea că la capi
tolul pregătire, antrenorii și jucă
toarele investesc mai multă muncă, 
pentru a putea culege roade ceva 
mai bogate. Dacă însă preocupările 
pentru antrenamente, pentru lărgi
rea loturilor, pentru instruirea ti
neretului, pentru consolidarea sec
țiilor fruntașe vor fi la fel ca în 
anul trecut, atunci să nu ne mai 
mirăm că handbalul feminin va 
pierde din ce în ce mai evident ca
dența. coborînd trepte în ierarhia 
mondială.

Călin ANTONESCU

CAfAC-CANOIl c Lacul Snagov, 
cla la ora 0 5 întreceri (serii) 
In cadrul Regatei Internationale 
snagov. De la ora Iftj finalele 
la probele olimpice. ’

CICLISM: Velodromul Dinamo, 
ora 16,30 £ „Cupa școlii sportive 
nr. 3".

POLO t Ștrandul Tineretului, 
ora 18 : România — U.R.S.S, (Ju
niori)

DUMINICA

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9, întreceri (serii) în 
cadrul Regatei internaționale 
Snagov. De la ora 14,30 s fina
lele la probele neolimplce.

CICLISM : Șoseaua Bucureștl- 
Plolești (vârlanta Buftea, km 7), 
de la ora 8,30: cursă de fond 
pentru seniori, Juniori șl pose
sorii de biciclete de turism.

FOTBAL: Stadionul Construe- 
torul, de la ora 9 e meciuri fe
minine în cadrul „Cupei Unirea 
Tricolor",

POLO : Ștrandul Tineretului, 
ora 18 ; România — U.R S.S. (Ju
niori).

CONCURSUL PRONOSPORT 
DE DUMINICĂ

Programul concursului Prono
sport de mîine 11 iulie 1971 este 
alcătuit în întregime cu meciuri 
din „Cupa de vară". Dar iată cum 
arată acest program : I. Dunărea 
Giurgiu — Metalul București ; II. 
T.M. București — Șantierul Na
val Oltenița : III : Progresul Bră
ila — F. c. Galați ; IV : Dacia 
Galați — Unirea Tricolor Brăila ; 
v : Cimentul Medgidia — portul 
Constanța ; VI: Electrica Con
stanța —I.M.U. Medgidia ț VII ■: 
Victoria Roman — C.F.R. Paș
cani ; VIII : Cimentul Blcaz — 
Ceahlăul Piatra Neamț ; IX : 
Petrolul Molneștl — Textila Bu- 
huși ; X : șoimii Buzău — Au
tomobilul Focșani ; XI £ Olimpia 
Hm. Sărat — Metalul Buzău ; 
XTI : I.R.A. Cîmpina — Poiana 
Cîmpina ; XIII ■: Victoria Flo- 
rești — Caraiman Bușteni,

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor.
• Tragerea excepțională Pro- 

noexpres de mîine va avea loc 
la București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 18.13. 
Tragerea va fl radiodifuzată. 
Panoul cu rezultate va fl tele
vizat.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 9 IULIE 1971
FOND GENERAL DE PREMII: 

1.004.358 Iei
EXTRAGEREA 15 44 31 35 83 

74 36 62 4 58
Fond de premii: 487.934 lei
EXTRAGEREA a II-a: 7 82 16 

63 66 61 72
Fond de premii: 516.424 lei
Plata premiilor va începe în 

Capitală de la 17 iulie pînă la 
22 august: în țară de la 21 iulie 
plnă la 22 august 1971 Inclusiv.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES11 IULIE 1971
puteți ciștiga:

AUTOTURISME DACIA 1300, SKODA S 100,

EXCURSII ÎN GRECIA CU AVIONUL CIRCA 8 ZILE, 

CÎȘTIGURI IN BANI

Puteli participa pe variante de 3 lei, 

6 lei și 15 lei. Cu variantele de 15 lei 

aveți dreptul de participare la toate cele 

5 extrageri, cu șanse mari de cîștig.

AZI ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor

B

autoturisme 
bani si 
excursii în
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Pe marginea celui de-al V-lea curs U.E.F.A. pentru antrenori

FOTBALUL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
IMPLICĂ EXISTENȚA

UNOR
z

Recenta ediție a cursului U.E.F.A. 
fi fost organizată la Klosters (Cen
tru de sport și recreație) din Elve
ția. Cursul a prilejuit un larg 
schimb de opinii între cele mai re
prezentative personalități ale fotba
lului european, ca: Sir Matt Busby, 
A, Waid. F. Valcareggi, G. Kacialin, 
G. Boulogne, L. Kubala etc.

La curs au mai participat în ca
litate de lectori și prof, Hengt Sal
tin, flziolog stiedez, și prof. Bruce 
Ogilvie, psiholog dinS.U.A. Printre 
invitații la Curs și totodată refe
reați au figurat și Marlo Zagalo și 
prof. Pereira, .ambii din colectivul 
tehnic ce au pregătit echipa națio
nală a Braziliei pentru C.M.. din 
Mexic.

După euvîntul de deschidere ros
tit de G. Wldeker, care a subliniat 
însemnătatea cooperării federațiilor 
naționaie din Europa, pe plan teh
nic, au urinat referate șl discuții, 
gr pate pe patru mari teme :

I) fotbalul in lumina C.M. — edi
ția Mexic ;

Ir.) problematica formării jucăto
rului de elită ;

HI) probleme de fiziologie a jo
cului de fotbal;

IV) probleme psihologice ale an
trenamentului șl competiției.

Deci o tematică bogată, multilate
rală, prin care antrenorii și-au con
fruntat cunoștințele și cu două do
menii de mare însemnătate pentru 
progresul fotbalului contemporan și 
anume: fiziologia și psihologia.

Referatele discuțiile purtate pe 
marginea acestor patru mari teme 
r.e-au permis să desprindem nume
roase învățăminte cu privire la c- 
voluția și perspectiva fotbalului, 
cel puțin pentru viitorii patru ani.

în cele ce urmează, redăm prin
cipalele opinii exprimate de refe- 
rcnțil șl participant!! la discuții, au
torilor acestor rîndurl aparținîn-

JUCĂTORI DE ELITA
du-le numai gruparea ideilor ex
primate la acest curs.

A) Fotbalul actual imbină expe
riența internațională cu caracteristi
cile naționale.

Prin cursurile cu caracter inter
național, prin numeroasele compe
tiții internaționale, fotbalul mon
dial se îmbogățește continuu, fie
care țară însușindu-și din experien
ța internațională ceea ce se potri
vește specificului respectiv. Brazi
lienii recunosc că valorifică expe
riența Europei, cu privire la orga
nizarea riguroasă a jocului și la 
metodele de pregătire fizică. Euro
penii recunosc superioritatea tehni
că a brazilienilor și tind la rîndul 
lor s-o ajungă și ei.

Peste tot se subliniază necesitatea 
joculu-i Ofensiv, după cum toți acor
dă mare însemnătate organizării 
jocului la mijlocul terenului.

Fiecare țară promovează încă idei 
și sisteme de joc particulare, de 
terminate de trăsăturile psihice ale 
popoarelor respective, de concepția 
metodică proprie și de particulari
tățile fizice ale jucătorilor.

Toți specialiștii subliniază nece
sitatea și însemnătatea jocurilor și 
competițiilor internaționale și bine
înțeles sporirea calității spectaco
lului sportiv.

în vocabularul specialiștilor par
ticipant! la curs au apărut foarte 
frecvent noțiuni ca: „jucători de 
elită'", „inteligența jucătorului'*, 
..genialitatea jucătorului", „marii 
jucători sint individualități remar
cabile".

Cu alte cuvinte, fotbalul de înaltă 
performanță devine un eșalon spe
cial al unor jucători de mare ta
lent, dar și șlefuiți într-un proces 
de pregătire ieșit din comunul or
ganizatoric și metodic.

Formarea jucătorului de elită im
plică valorificarea maximă a încli
națiilor individuale ala Jucătorului

in cauză, drepturi și îndatoriri foar
te clar precizate, răspunderi morale, 
personale la cel mai înalt nivel.

Făurirea acestui jucător și men
ținerea randamentului lui la un 
nivel superior cer o echipă de lu
cru (medici, masori, conducători 
competenți) sub îndrumarea antre
norului. Căutările acestuia, mereu 
noi, trebuie să aibă sprijinul com
petent al factorilor menționați, care 
astăzi nu mai pot fi considerați 
„auxiliari'*, ci membri ai unui co
lectiv bine sudat.

Se pare — și acest punct de ve
dere este împărtășit. inclusiv de 
brazilieni — că psihologul echipei 
nu trebuie să fie o singură persoa
nă anume calificată, ci toți compo- 
nenții colectivului sus citat, care 
trebuie să acționeze în cunoștință 
de cauză, apropiat dc colectiv, pen
tru același scop.

Jucătorul de elită nu reprezintă 
o vedetă ruptă de interesele echi
pei, ci o mare personalitate care se 
realizează și se valorifică în colec
tivul echipei și pentru colectivul e- 
chipei.

în raport cu înclinațiile Jucătoru
lui respectiv, antrenorul are dato
ria să cultive și să Creeze la jucă
torul talentat noi capacități de exe
cuții tehnice, de rezolvare origina
lă a rolului pe care-1 îndeplinește 
în echipă, deci să-i formeze o ade
vărată personalitate.

Jucătorul de elită este cultivat 
încă din fragedă tinerețe, concomi
tent cu valorificarea înclinațiilor 
lui personale, corectîndu-i-se anu
mite deficiențe și lărgindu-i-se în 
permanență procedeele tehnice care 
să-i sporească participarea sa aeti- 
vă și eficientă la orice fază a jo
cului.

Prof. I. ȘiCLOVAN
Prof. ANGELO NICULESCU

(Va urma)

OMOLOGAREA DE CĂTRE F. R. F.
a rezultatelor anului competițional 1970 — 1971

COMPETIȚIILE OFICIALE CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SEZONUL 1971-1972

l

ANTRENORUL FABIAN
TE CONVINGE
CU... FAPTELE

Merita să-l asculți pe antrenorul 
Francisc Fabian vorbind despre 
„copiii” lui. tinerii fotbaliști ai Cftfl- 
trului Stpautț .,23 August”. Te con
vinge cil... faptele, cu „micile lui 
realizări”, cum, modest, ii place să 
le numească. Din mina lui a ieșit 
Aelenei. de-acum un „cupman". tot 
el a crescut cu pricepere și migală 
o campioană ta juniori — ediția 
1071. la categoria promoție a ora
șului București. „Nu-l totul să-l 
alergi pe copil sau să-i dai balonul 
să-l joace — ne încredințează an
trenorul Fabian din secretele lui. 
Trebuie să și știi să-i vorbești, să-l 
mingii pe căpșor. in cabină. să-i 
arăți greșeala pe loc. in teren, să 
nu-l refuzi ciocolata la cel mai mic 
gest care trădează personalitatea...".

îl întrerup din interesantele-iîl întrerup 
destăinuiri :

— De tind
— De cind

lucrați cu copiii ?
mă știu. Eram jucă

tor in marea echipă a lui F, C. Car
men și tot mai găseam timp să mă 
amestec printre băieții străzii. În
cingeam chiar miuțe. le arătam cu 
drag din ts inele fotbalului.

— Nu așa, ea antrenor, vă între
bam...

■^ Lucrez dfn 1553 ; un an mai tir- 
ziu. juniorii I.C.A.R.-Ului, pe care-i 
pregăteam, ocupau locul 1 în cam
pionatul bucureștean. Condiții bune 
de pregătire am întîlnit abia ir 
1965. la Centrul Steaua ..23 August’’ 
unde funcționez de la înființare.

— Ați realizat reale succese în
tr-un sector al activității fotbalistice 
destul dc gingaș și plin de nepre
văzut. După șase ani de activitate 
neîntreruptă U centru, de experi
ment reușit, ne-a(i putea înșira „se
cretele dv. de fabricație" ?

— Eu nu lc-aș zice secrete, dar 
nici rețete nu sint, în ceea ce mă 
privește, am pus un mare accent pe 
selecție. N-am căutat numai „puști” 
inalți și solizi, altfel n-ar ft azi... 
Aelenei. după cum în trecut n-ar fi 
..rezistat” Bindea — a considerat 
utilă o paranteză interlocutorul nos
tru —. dar O oarecare indeminare 
trebuia să posede candidatul la un 
loc in centrul nostru. Era necesar 
să lovească bine balonul, Ia început 
măcar cu un picior.

— După selecție ?
— După acest prim examen, pre

gătirea tehnică a trecut pe planul 
intil. Eu am un principiu : dacă 
pină la 16 ani tînărul fotbalist nu 
își însușește corect toate 
mal tirziu ii Va fi foarte 
tunel, pină la 13 ani 
dinaintea perfecționării 
sută procente au aparținut tehnicii. 
Rostul 7 Celorlalți factori, 
elevii trecuți de 15 ani. și cu acti
vitate in centru de clnci-șase ani, 
am „umblat” la dozaj, lăsind teh
nicii numai 60 la sută. Abia după 
virsta de 16 ani se acordă ți factoru
lui fizic toată atenția, îndeosebi ca
lităților de forță, rezistență și viteză.

— Primele satisfacții cind au 
venit ?

— Anul trecut, dupâ cinci ani de

Antrenorul Fabian și Aelenei, 
mai drag elev al său

cel

au 
de

procedeele, 
greu. Și-a-
— treapta
— 70 la

Apoi la

activitate, cind din grupa mea 
promovat trei jucători in echipa 
tineret a Stelei: Aelenei, Ion Ion, 
Șumulanschi. E mai greu pină la 
primele bucurii. Un singur an mai 
tîrziu. ele veneau ca... la o reacție 
în lanț : eram promovat la catego
ria a doua de calificare. „Cupa 
României” revenea formației din 
care făcea parte și... Aelenei. in 
sfirșit. echipa de juniori ciștiga un 
campionat. Nu-i. acesta din urmă, 
obiectivul nostru nr. 1. Mai impor
tant e că cinci dintre jucători au și 
fost „depistați” de Nae Tătaru pen
tru echipa de tineret. Notați-i și 
dv, ca să-i urmăriți pe parcurs : 
Marcel Răducanu, un al doilea Aele
nei. Luca Lică, Xlic Năstase, Ștefan 
MOcanu și Florian Toma. Mai am 
și alții ca ei...

Nu spuneam noi 7 Francisc Fa
bian te convinge cu faptele.

G. NICOLAESCU

I
A. — în urma omologării rezultatelor jocurilor din campionatul di

viziei naționale Ape anul 1970—1971. a fost stabilit următorul clasament :

1. DINAMO BUCUREȘTI 30 13 10 7 49—31 36
2 RAPID BUCUREȘTI 30 12 11 7 35—25 35
3. STEAUA BUCUREȘTI 30- 11 11 8 46—31 33
4. U. T. ARAD 30 14 5 12 49—35 33
5. ST. ROȘU BRAȘOV 30 13 7 10 32—29 33
eț UNIVERSITATEA CR AIOV A 30 12 8 10 29—32 32
7. PETROLUL PLOIEȘTI 30 10 11 9 33—35 31
8. POLITEHNICA IAȘI 30 13 4 13 50—41 30
!). F. C. ARGEȘ PITEȘTI 30 11 8 11 41—44 30

10. SPORT CLUB BACAU 30 13 4 13 37—41 30
11. FARUL CONSTANȚA 30 11 8 11 39—45 30
12. UNIVERSITATEA CLUJ 30 10 9 11 36—35 29
13. JIUL PETROȘANI 30 12 4 14 28—35 28
14. C.F.R. CLUJ 30 9 8 13 37—52 26
15. PROGRESUL BUCUREȘTI 30 8 9 13 34—39 25
16. C.F.R. TIMIȘOARA 30 7 5 18 21—46 19

Sc declară echipă campioană pe anul 1970—1971 DINAMO BUCU
REȘTI.

Retrogradează în campionatul di viziei B echipele: Progresul șî 
C.F.R. Timișoara.

B. —' In urma omologării rezul
tatelor jocurilor din campionatul 
echipelor de tineret-rezerve, a fost 
stabilit următorul clasament :
1. UNIV, CLUJ
2. Petrolul Ploiești
3. Steaua Buc.
4. Sport C. Bacău
5. Dlnamo București 

• 6. Politehnica Iași
7. Univ. Craiova
8. Rapid București
9. F. C. Argeș Pit.

10. C.F.R. Timișoara
11. Prog. București
12. St roșu Brașov
13. U.T. Arad
14. C.F.R. Cluj
15. Jiul Petroșani
16. Farul Constanța

30 21 3 6 54-25 45
30 20 4 6 57-27 44
30 18 6 6 52-31 42
30 15 6 9 49-26 36
30 13 9 8 39-21 35
30 13 3 12 39-34 33
30 9 13 8 36-31 31
30 12 7 11 39-37 31
30 14 2 14 43-38 30
30 10 ii 14 29-39 26
30 8 9 13 36-39 25
30 9 5 16 37-56 23
30 6 9 15 28-49 21
30 7 7 16 25-48 21
30 9 3 18 23-53 21
30 6 4 20 22-54 16

Se declară echipă ciștigătoare a 
campionatului de tineret-rezerve pe 
anul 1970—1971, UNIVERSITATEA 
CLUJ.

C. — în urma omologării rezul
tatelor jocurilor din campionatul 
diviziei B, au fost stabilite urmă
toarele clasamente :

SERIA
1. A.S.A. TG. M.
2. Sportul Stud. Buc.
3. Metalul Tîrgoviște
4. Progresul Brăila
5. F. C. Galați
6. Dunărea Giurgiu
7. Metalul București
8. Ceah. Piatra Neamț
9. Portul Constanța

10. C.F.R. Pașcani
11. S. N. Oltenița
12. știința Bacău
13. Poiana Cîmpina
14. Politehnica Galați
15. Metrom Brașov
16. Flacăra Moreni

I
30 18 « 6 66-27 *3
30 18 5 7 43-28 41
30 12 2 12 37-39 34
30 14 5 11 32-26 33
30 14 5 11 37-33 33
30 13 6 11 29-31 32
30 11 9 10 33-22 31
30 12 6 12 31-35 30
30 11 7 12 23-29 29
30 11 S 13 39,41 28
30 11 « 13 28-39 28
30 10 7 13 37-34 27
30 11 5 14 35-34 27
30 12 3 15 32-33 27,
30 9 0 12 23-30 27
30 1 9 20 20-64 11

Promovează în campionatul di
viziei naționale A echipa A.S.A. 
TG. MUREȘ.

Retrogradează în campionatul di
viziei C echipele: Metrom Brașov 
și Flacăra Moreni.

SERIA A ii-a
I. CRIȘUL ORADEA 30 18 8 4 46-21 44
2. Politehnica Tim. 30 16 10 4 48-22 42
3. C.S.M. Sibiu 30 14 5 11 49-38 33
4. Corvinul Hd. 30 13 7 10 39-30 33
5. Minerul Anina 30 14 3 13 32-53 31
6. Olimpia S. M. 30 13 4 13 35-28 30
7. Metalurgistul Cugir 30 11 8 11 30-41 30
8. Olimpia Oradea 30 12 5 13 33-33 29
9. C.F.R. Arad 30 11 6 13 23-34 28

10. Minerul Baia M. 30 12 3 15 44-36 27
11. Gloria Bistrița 30 10 7 13 29-38 27
12. Gaz metan Mediaș 30 10 7 13 28-41 27
13. Electroputere 30 8 10 12 28-45 26
14. C.S.M. Reșița 30 10 5 15 36-42 25
15. U.M. Timișoara 30 7 10 13 26-33 24
16. Vagonul Arad 30 9 6 15 28-39 24

Promovează în campionatul di
viziei naționale A echipa CRIȘUL 
ORADEA.

Retrogradează în campionatul di
viziei C echipele : U. M. Timișoara 
și Vagonul Arad.

D. — în urma omologării jocu
rilor din campionatul diviziei C, 
au fost stabilite următoarele cla
samente i

SERIA I
1. CHIMIA SUCEAVA 30 19 4 7 58-17 42
2. Victoria Roman 30 14 7 9 54-34 35
3. Minerul Comâneștl 30 15 5 10 45-26 35
4. Petrolul MOI n ești 30 15 4 11 39-33 34
5. Cimentul: Bicaz 30 13 4 11 48-43 34
6. Foresta 'Fălticeni 30 14 4 12 38-41 22
7. Min. Gura H. 30 12 7 11 47-36 31
8. Rarăul Cîmpulung 30 13 3 14 37-33 29
9. Nicolina Iași 30 10 9 11 37-10 29

10. I.T.A. Pașcani 30 12 5 13 45-50 29
11. Nicotină lași 30 11 5 14 33-44 27

SERIA A VIU-A

4. C.I.L, Gherla 30 17 3 10 53—27 37
5. C.I.L. Sighetul Marmației

30 14 6 10 39-34 34
6. Gloria Baia Mare 30 14 5 11 44—40 33
7, Unirea Zalău 30 12 8 10 41—31 32
8^ Dermata Cluj 30 13 6 11 39—35 32
9. Recolta Salonta 30 12 8 10 37—43 32

10. Minerul B. Sprie 30 14 3 13 42—41 31
11. Bradul Vișeul de sus 30 .10 6 14 36—41 26
12. Someșul S. Mare 30 10 4 16 31—47 24
13. Prog. Năsăud 30 9 6 15 31—56 24
14. Constr. B. Mare 30 8 fi 16 31—46 22
15. Chimistul B. Mare 30 7 7 16 31—36 21
16. Someșul Beclean 3(1 3 6 21 29—97 12

1. CHIMIA FAGARAȘ 30 22 4 4 69—19 48
2. Oltul Sf. Gheorghe 30 19 5 6 51—29 43
3. Tractorul Bv. 30 14 6 10 56—31 34
4. Lemnarul Odorheiul Secuiesc

30 14 6 10 S3—43 34
5. Carpațl Sinaia 30 13 6 11 53—37 32
«. Caralman Bușteni 30 13 5 12 45—44 31
7. Viitorul Gheorghleni 30 13 5 12 30—35 31
8. C.F.R. Sighișoara 30 11 7 12 43—43 29
9. Forestierul Tg. Secuiesc

30 13 3 14 43—49 29
10. Minerul Bălan 30 12 3 15 38-38 27
11. Torpedo Zărnești 30 11 3 18 28—57 25
12. Vitrometan Media? 30 11 2 17 43—52 24
13. Chimia oraș Victoria 30 9 6 15 44—53 24
14. Unirea Crlsturul Secuiesc

ia. Metalurgistul Brăila 30 9 8 13 31-43 2Z

12.
13.
14.
13.
16.

Textila Botoșani 
Minobrad V. Dornei 
Detea Bacău
Textila Buhuși 
Fulgerul Dorohoî

SERIA A

30 11 5 14 29-41
2 16 42-58
5 15 43-49
5 15 41-53

27
26
25
25
20

30
30
30
30
II-

12
10
10

8
A

4 18 41-79

1. MET. PLOPENI 30 20 5 5 49-19 45
2. Șoimii Buzău 30 15 6 9 47-28 36
3.’ Rulmentul Bîrlad 30 11 14 5 30-25 36
4. Olimpia Rm. Sărat 30 14 5 11 39-48 23
5. Metalul Buzău 30 12 7 11 46-36 31
6. Petrolistul Bold. 30 12 5 13 57-39 29
7. Unirea Trie. Brăila 30 10 9 11 31-44 29
8. Ancora Galați 30 11 6 13 30-38 28
9. Voința București 30 9 9 12 33-32 27

10. Dacia Galați 30 9 9 12 35-38 27
11. A.S.M. Tecuci 30 7 13 10 43-49 27
12. Trotușul Oraș

Gh. Gheorghiu-Dej 30 11 5 14 39-52 27
13. Automobilul Fcș. 39 12 3 15 30-47 27
14. S.U.T. Galați 30 9 8 13 32-26 26
15. Petrolul Berea 30 9 8 13 32-40 26

SERIA A III-A
1. DELTA TULCEA 30 21 3 6 57-16 45
2. Electronica Buc. 30 18 3 9 46-20 39
3. Flacăra roșie Buc. 30 17 4 9 45-31 38
4. Prahova Ploiești 30 14 8 8 38-24 36
5. I.M.U. Medgidia 30 13 7 10 44-31 S3
6. Azotul Slobozia 30 13 5 12 35-51 31
7. Tehnometal Buc. 30 8 13 9 28-31 29
8. Olimpia Giurgiu 30 11 7 12 30-35 29
9. Celuloza Călărași 30 11 6 13 37-38 28

10. Electrica C-ța. 30 11 6 13 38-47 28
11. Cimentul Medgidia 30 10 7 13 33-37 27
12. Unirea București 30 12 3 15 39-42 27
13. Victoria Florești 30 7 12 11 30-36 26
14. Dunărea Tulcea «..30 8 9 13 24-45 25
15. Laromet București 30 8 8 14 25-29 24
16. Marina Mangalia 30 5 5 20 19-57 15

SERIA A IV-A
I. CHIMIA RM. VÎLCEA

39 20 4 6 51—26 44
2. F.C. Caracal 30 19 4 7 57—27 42
3. Chimia Tr. Măg. . . 30 14 7 9 3țJ—31 35
4. T.M. București 30 12 8 10 41—31 32
5. I.R.A. Cîmpina 30 11 10 9 31—25 32
H. Comerțul Alex. 30 13 6 11 37—35 32
7. Mașini Unelte Buc. 30 15 2 13 51—51 32
8. Petrolul Videle 30 12 6 12 37—33 30
9. Dacia Pitești 30 11 7 12 36—39 29

10. Petrolul Tîrgoviște 30 8 13 9 34—45 29
11. Gloria Slatina 30 10 7 13 28—30 27
12. Autobuzul Buc; 30 10 4 16 39—34 24
13. Sirena Buc. 30 8 8 14 35—49 24
14. Lotrul Brezoiu 30 9 6 15 32—48 24
15. Prog. Corabia 30 7 8 15 31—50 22
16. Unirea Drăgășani 30 8 6 16 22—46 22

SERIA A V-A
1. VULTURII TEXTILA LUGOJ

30 15 7 8 63—23 37
2. știința Petroșani 30 15 7 8 43—17 37
3. Minerul Lupenl 30 16 3 11 40—32 35
4. C.F.R. Caransebeș 30 14 4 12 38—37 32
5. Dunărea Calafat 30 13 5 12 39—33 31
6. Electromotor Tim. 30 12 7 11 35-39 31
7. Min. Moldova Nouă 30 14 3 13 30—38 31
8. Met. Tr. Severin 30 11 7 12 51—44 29
9. Pandurii Tg. Jiu 30 10 9 11 31—31 29

10. Mevg Tr. Severin 30 11 6 13 38—53 28
11. Minerul Motru 30 9 10 11 20—36 28
12. Metalul Topleț 30 12 3 15 38—46 27
13. St. roșu Plenița 30 11 5 14 31—39 27
14. Minerul Bocșa 30 12 3 15 39—51 27
15. Victoria Caransebeș 30 9 8 13 36—41 26
16. Furnirul Deta 30 10 5 15 35—42 25

SERIA A VI-A
1. INDEPENDENȚA SIBIU

30 19 3 8 51—31 41
2. Mureșul Deva 30 18 4 8 46—29 40
3. Chimica Tlmăveni 30 17 4 9 59—31 38
4. Victoria Călan 30 15 3 12 34—31 33
5. Metalul Aiud 30 13 6 11 58-re46 32
6. Minaur Zlatna 30 15 l 14 43—43 31
7. Aurul Brad 30 14 3 13 36—36 31
8. A.S.A. Sibiu 30 10 9 11 32—29 29
9. Soda Ocna Mureș 30 11 7 12 39—47 29

10. Ind. sîrmei c. T. 30 12 4 14 38—34 28
11. Minerul Ghelar 30 13 2 15 32—35 28
12. Minerul Tellue 30 12 3 15 36—43 27
13. Unirea Alba Iulia 30 11 5 14 29—44 27
14. Metalul C Mică 30 10 3 15 33—45 25
15. C.F.R. Simerla 30 9 5 16 35—40 23
16. Arieșul C. Turzii 30 6 6 18 17—54 18

SERIA A VII-A
1. ARIEȘUL TURDA 30 17 7 6 49—31 41
2. Unirea Dej 30 18 5 7 66—29 41
3. Victoria Care! 30 17 4 9 41—26 38

30 9 6 13 42—68 24
13. Carpați Brașov 30 10 3 17 48—47 23
16. Colorom Codi ea 30 9 4 17 32—60 22

Ț

E. — Sc declară cștigătoarc a

• Discuție ANGELO
NICULESCU despre posibilele 
noutăți din echipa naționala. 
Noutatea cea mai șocantă 
este posibila utilizare ti lui 
PÎRCÂLAB în importantele 
partide din toamnă. „Ana ex
celențe referințe despre pre
gătirea și evoluția Ini Pireă- 
lab în campionatul francez — 
ne-a spus antrenorul echipei 
naționale. Cu acordul condu
cătorilor echipei Nimes, sper 
sâ-l pot folosi pc Ion in me
ciurile din campionatul Euro
pei. Ce părere ați avea, de 
pildă, dc o linie de atac l’ÎR- 
CALAB-TATARU - tORDA- 
NESCU - LUCESCU ? Un atac 
chiar șl fără Dcmbrovschi. 
jolly-joker pe care, bineînțe
les. contăm și care poate' fi 
folosii oricind. oriunde.

întrebare : ce veți face 
dacă unii dintre membrii lotu
lui reprezentativ — in speță, 
mat ales cîțiva rapidiști. dor
nici. se zice, să-și schimbe 
echipa — nu vor avea, in lip
sa dezlegării — drept de joc ?

ANGELO NICULESCU (răs
puns direct, foarte liniștit) : 
Din fericire, avem schimburi 
de valoare. Pentru Răducanu 
— acest foarte talentat Iorda- 
che, de Ia Iași ; pentru Du
mitru — Radu Nunwelller. 
Anca. Vîgu șt alții”.

N.N. — Ca să fie limpede 
pentru toată lumea

* O altă recomandare de 
antrenor federal pentru 1OR- 
DACHE. CORNEL DRAGU- 
ȘIN : ia ora aceasta, porta
rul ieșean este cel mai bun 
din tară 1

N.N. — Ce părere al, Rică 7
• COSTICA ȘTEFANESCU: 

Vot face totul să prind ll“-Ie 
standard și să fiu un jucător 
de bază. Unde ? Tot, Ja Stea
ua, se înțelege. Cine a spus 
că plec la altă echipă a glu
mit.

PROGRESUL LUPTA (încă)
SA MPIIAVItHIVMA

(Urmare din pag. 1)

mit la retrogradare, reintră în nor
mal și cred că totul va fi bine.

— Tatăl lui Năstase a venit la 
mine — întrerupe dialogul preșe
dintele clubului — ș-i m-a rugat 
să nu-i dau dezlegare băiatului său 
cu nici un chip, pentru nici o 
echipă.

— Prea multe oferte! — continuă 
Colceriu. Mi-e teamă ca unii din 
„puștii" noștri să nu și-o ia in 
cap cu atitea oferte. Deși, sint con
vins că. aceste piese din mecanis
mul Progresului nu vor funcționa 
ca lumea în alte echipe. Și mă gin- 
dese în primul rînd la Beldeanu, 
la Năstase...

— Regulamentul de transferări, 
revizuit recent pe ici pe colo, dar 
nu prin părțile esențiale — com
pletează E. Manea — ne dezavan
tajează, ne condamnă la anonimat. 
Pentru că un jucător din B care 
pleacă la o echipă de A face nu
mai șase luni carantină, și chiar 
dacă joacă numai la tineret tot 
are alte avantaje. Deh, divizia A... 
Pină mai ieri, se spunea că Pro
gresul e un „salon al refuzaților", 
un „cimitir al elefanților". Am re
nunțat la bătrini, am promovat cu 
curaj tineret, am clădit o echipă 
talentată, de perspectivă. Eșecul 
acesta, al retrogradării, e pe cale, 
insă, să zădărnicească toată munca 
și .speranțele noastre. Singura „so
luție'1 ar fi să renunțăm la pe-

* •

piniera noastră. Deoarece cu „pen
sionari", cu „elefanți", n-ai griji! 
Nu ți-i ia nimeni! Dar, la urma 
urmei, e aceasta o soluție?

— Progresul insă va opta tot 
pentru tineret. Există un climat 
foarte bun, acești adolescenți talen- 
tați s-au atașat unul de altul șl 
mizăm foarte mult pe unitatea tor 
sufletească. Retrogradarea e o lo
vitură pentru club, dar tot răul 
duce spre bine. Divizia B e nece
sară pentru cîțiva din copiii de azi 
ai Progresului. In divizia secundă 
se vor căli Dumitriu, Gh. Geor
gescu, Gh. Dinu, „B“-ul îi va com
pleta pe mulți, chiar și pe Tătwt- 
sescu și Năstase. Pentru ca Pro
gresul — mai tinăr. mai talentat 
ca niciodată, cum au apreciat mai 
toți specialiștii după jocurile din 
retur — să devină o echipă de 
perspectivă, atunci el trebuie să nu 
fie destrămat, să fie lăsat și ajutat 
să se dezvolte. Și cred Că Progre
sul — 21 de ani media de vîrstă — 
va reprezenta în doi ani o echipă 
în fotbalul nostru.

Vorbise Liviu 
mind, de fapt, < 
ralului" prezent 
deva în parcul 
Izvor.

...Dacă ne-am 
din

i Colceriu, expri- 
gîndurile „triumvi- 
joi la amiază, un
de lingă ștrandul

lua după zvonuri, 
august, Progresul n-ar mai 

avea echipă de fotbal. Dacă ne 
luăm, insă, după realitățile și spe
ranțele din sediul „bancarilor". în
seamnă că in viitorul apropiat Pro
gresul va fi o adevărată echipă.

Deși fotbaliștii Progresului sint la mare și grijile pare-se că au fost uitate, 
în dr. Staicovici semnele de i.itrebare și neliniștile n-au dispărut nici 
in vycgnță... Foto i TH, MA.C^RȘSHI

Cupei României ediția 1970—1971 
echipa STEAUA BUCUREȘTI.

F. — Se declară campioană repu
blicană de juniori pc anul 1971, 
echipa ȘCOLII SPORTIVE SIBIU.

G. — In urma omologării rezul
tatelor jocurilor de baraj, au pro
movat în campionatul diviziei B 
echipele: CHIMIA RM. VÎLCEA, 
METALUL PLOPENI, VULTURII 
TEXTILA LUGOJ și CHIMIA FĂ
GĂRAȘ.

II
în anul competițional 1971—1972, 

se vor desfășura următoarele com
petiții republicane :

1. — Campionatul diviziei A — 
o serie cu 16 echipe — după cum 
urmează : Dinamo București. Rapid 
București, Steaua București, U.T. 
Arad. St. Roșu Brașov, Universi- 
tea Craiova, Petrolul Ploiești, Fa
rul Constanța, Politehnica Iași, U- 
niversitatea Cluj, Jiul Petroșani, 
F. C. Argeș Pitești, Sport Club Ba
cău, C.F.R. Cluj, A.S.A. Tg. Mureș 
și Crișul Oradea.

Echipa clasată pe tocul I va pri
mi titlul de echipă campioană repu
blicană.

Echipele clasate pe tocurile 15 
și 16 vor retrograda în campiona
tul diviziei B.

2. — Campionatul diviziei B —> 
cu două serii de cite 16 echipe — 
împărțite după cum urmează :

SERIA I: Progresul București, 
Sportul Studențesc București, Me
talul Tîrgoviște, Progresul Brăila, 
F. C. Galați, Dunărea Giurgiu, Me
talul București, Ceahlăul Piatra 
Neamț, Portul Constanța, C.F.R, 
Pașcani, Ș. N. Oltenița, Poiana 
Cîmpina, Politehnica Galați, Știința 
Bacău, Chimia Rm. Vîlcea și Me
talul Plopeni.

SERIA a H-a : C.F.R. Timișoara,' 
Politehnica Timișoara, C.S.M. Sibiu, 
Corvinul Hunedoara, Minerul Ani
na. Olimpia Satu M$re, Metalurgis
tul Cugir, Olimpia Oradea, C.F.R. 
Arad, Minerul Baia Mare, Gloria 
Bistrița, Gaz Metan Mediaș, C.S.M. 
Reșița. Electroputere Craiova, Vul
turii Textila Lugoj și Chimia Fă
găraș.

3. — Campionatul echipelor de 
tineret-rezerve ale echipelor din 
divizia națională A, care se des
fășoară pe o singură serie de 16 
echipe, paralel cu campionatul di
viziei naționale A.

4. — Campionatul diviziei C pe 
12 serii de cite 14 echipe, împărțite 
după cum urmează :

SERIA I : Minobrad Vatra 
Dornei, Rarăul Cîmpulung, Mine
rul Gura Humorului, Avîntul Fra
sin, Foresta Fălticeni. Fulgerul Do- 
rohoi. Textila Botoșani, Viitorul 
PTTR Eotoșani, Nicolina Iași, Pe
nicilina Iași. Constructorul Iași, 
I.T.A. Pașcani, Victoria Roman și 
Chimia Suceava.

SERIA a H-a: Minerul Comă- 
nești, Leteâ Bacău, Textila Buhuși, 
Danubiana Roman, Petrolul Moi- 
nești, Oituz Tg. Ocna. Trotușul Oraș 
Gh. . Gheorghiu-Dej, Rulmentul 
Bîrlad, Viitorul Vaslui, A.S.M. Te
cuci, Gloria Tecuci, Automobilul 
Focșani. Luceafărul Focșani și Ci
mentul Bicaz.

Seria a HI-a : Dacia Galați, An
cora Galați, S.U.T. Galați, Marina 
Mangalia, Electrica Constanța, 
I.M.U. Medgidia, Cimentul Medgi
dia, Dunărea Tulcea, Granitul Ba- 
badag, S.N. Constanța, Unirea Tri
color Brăila. Metalurgistul Brăila, 
Dunărea Brăila și Delta Tulcea.

SERIA a IV-a : Electronica Bucu
rești, Tehnometal București, Laro- 
met București, Flamura Roșie Bucu
rești, Voința București. Unirea Tri
color București, Autobuzul Bucu
rești, Sirena București, T.M. Bucu
rești, Mașini Unelte București, Di
namo Obor București, Celuloza Că
lărași, Olimpia Giurgiu și Victoria 
Lehliu.

SERIA a V-a: Metalul Buzău, 
Șoimii Buzău, Petrolul Berea. Pe
trolistul Boldești, Chimia Buzău, 
Viitorul Stanic Prahova, Azotul 
Slobozia, Prahova Ploiești, Victo
ria Florești, I.R.A. Cîmpina, Auro
ra Urziceni, Carpați Sinaia, Carai- 
man Bușteni și Olimpia Rm. Să
rat.

SERIA a ,VI-a: Comerțul Ale
xandria, Chimia Tr. Măgurele, Pe

trolul Videle, Petrolul Tirgoviște, 
Metalul Mija, Sporting Roșiori de 
Vede, Dacia Pitești. Mușcelul Cim- 
pulung, Gloria Slatina, Unirea Dră- 
gășani, Lotrul Brezoiu, Unirea Bu- 
joreni, Flacăra Moreni și Rapid 
Piatra Olt.

SERIA a Vil-a t Progresul Co
rabia, Fabrica de Conserve Caracal, 
Steagul Roșu Plenița, Dunărea Ca
lafat, Pandurii Tg. Jiu, Minerul 
Motru, Minerul Rovinari, Progre
sul Strehaia, Meva Tr. Severin, 
Metalul Tr. Severin, Metalul To- 
pleț, Știința Petroșani, Minerul Lu- 
peni și campioana jud. Dolj.

SERIA a VIII-a: C.F.R. Caran
sebeș, Minerul Bocșa, Furnirul De- 
ta. Electromotor Timișoara, Meta
lul Oțelul Roșu, Progresul Timi
șoara. U. M. Timișoara, Aurul Brad, 
Vagonul Arad. Gloria Arad. Mine
rul Moldova Nouă, Victoria Caran
sebeș, Mureșul Deva și Minerul 
Ghelar.

SERIA a IX-a: Minaur Zlatna, 
Minerul Teliuc, Constructorul Hu
nedoara, Victoria Călan, A.S.A. Si
biu, Metalul Copșa Mică, C.F.R. Si- 
meria, Independența Sibiu, Textila 
Sebeș, U.P.A. Sibiu, Vitrometan Me
diaș, Chimia oraș Victoria, C.F.RJ 
Sighișoara și Unirea Alba Iulia.

SERIA a X-a: Recolta Salonta; 
Bihoreana Marghita, Victoria Că
rei, Voința Cărei, Someșul Satu 
Mare, Unirea Zalău, Măgura Sim- 
leul Silvaniei, Gloria Baia Mare, 
Constructorul Baia Mare, Chimistul 
Baia Mare, Bradul Vișeul de sus, 
C.I.L. Sighetul Marmației. Minerul 
Baia Sprie și Minerul Cavnic.

SERIA a Xl-a î Someșul Beclean; 
Progresul Năsăud. C.I.L. GherlaJ 
Dermata Cluj, Tehnofrig Cluj, So
da Ocna Mures, Metalul Aiud, In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii, Arie- 
sul Cîmpia Turzii, Chimica Tîrnă- 
veni, Unirea Dej, Viitorul Tg. Mu
reș, Minerul Rodna și Arieșul Tur
da.

SERIA a Xll-a : Viitorul Gheor- 
ghieni, Minerul Bălan, Forestierul 
Tg. Secuiesc, Oltul Sfîntu Gheor
ghe, Minerul Miercurea Ciuc, Uni
rea Cristurul Secuiesc, Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc, Colorom Cod- 
lea, Tractorul Brașov, Carpați Bra
șov. Torpedo Zărnești, Carpați Co- 
vasna, Politehnica Brașov și Me
trom Brașov.

Echipele clasate pe locul, I în 
cele 12 serii vor participa la ba
rajul pentru promovare în divizia 
B. Acestea vor fi împărțite în pa
tru grupe de cite 3 echipe. în gru
pa I se repartizează echipele 
ciștigătoare ale seriilor 1, 2 șl 3. 
în grupa a II-a se repartizează 
echipele ciștigătoare ale seriilor 4, 
5 și 6, în grupa a III-a se reparti
zează echipele ciștigătoare ale se
riilor 7, 8 și 9 și în grupa a IV-a 
se repartizează echipele ciștigătoare 
ale seriilor 10. II și 12. în grupe, 
echipele vor juca fiecare cu fiecare, 
tur-retur, pe teren neutru. Echipe
le clase pe locul I în fiecare grupă 
promovează în divizia B.

Echipele clasate pe locurile 13 și 
14 în fiecare serie retrogradează 
în campionatele județene respec
tive.

în cele 24 locuri rămase libere 
vor promova direct 8 echipe cam-' 
pioane de județ din județele cu 
cele mai puține echipe în divizia C 
și prin baraj 16 din cele 32 răma
se. împărțite pe baza criteriului 
geografic în 16 perechi. Aceste 
jocuri se vor disputa tur-retur.

5. — CUPA ROMÂNIEI — siste
mul de disputare râmîne același ca 
în anul 1970—1971, cu modificările 
aduse regulamentului privind cla
sificarea echipelor, de către biroul 
federal.

6. — Campidnatul republican al 
juniorilor și școlarilor se va des
fășura în 8 serii a cîte 12 echipe 
fiecare, așa cum au fost publicate 
în presă.

Pentru desemnarea echipei cam
pioane, se va organiza un turneu 
final cu 16 echipe, împărțite în 4 
grupe.

între aceste 16 echipe finaliste se 
vor număra 12 din campionatul 
republican (8 Ciștigătoare de serii 
și 4 din cele clasate pe locul al 
doilea) și 4 formații dintre cam
pioanele județene, desemnate prin 
jocuri eliminatorii.

III
Campionatele județene se vor or

ganiza după o formulă ce va fi 
stabilită de comisiile județene de 
fotbal și aprobată de F. R. Fotbal.

Din campionatele județene vor 
promova în campionatul diviziei C 
24 echipe care se vor califica — 
8 direct din județele cu cele mai 
puține echipe în divizia C și 16 
echipe prin jocuri de baraj, al că
ror sistem de desfășurare va fi 
comunicat în timp util.

Promovarea în campionatele ju
dețene și retrogradarea în campio
natele municipale, orășenești și lo
cale, se va face în conformitate cu 
prevederile regulamentului de or
ganizare a activității fotbalistice.

Toate competițiile pe anul 1971— 
1972 se vor desfășura în conformi
tate cu prevederile regulamentului 
de organizare a activității fotbalis
tice și potrivit regulamentului jo
cului de fotbal.

„CUPA UNIREA TRICOLORA
PENTRU ECHIPE FEMININE
Duminică, cu începere de la ora 

9, va avea loc pe stadionul Con
structorul din Capitală o compe
tiție de fotbal feminin, dotată cu 
„Cupa Unirea Tricolor", la care 
vor lua parte echipele bucureștene 
Flacăra . roșie, Țesătoriile Reunite, 
Vrir^ de medigaijjiente și LJ^irea

Tricolor. Meciurile se vor disputa 
pe durata unei singure reprize a 
30 de minute și va ciștiga echipa 
care a marcat cele mai multe 
goluri. In caz de egalitate, se va 
proceda la executarea a cite 5 lo
vituri de la 11 m.



în vederea meciului din „Cupa Davis"

ECHIPA DE TENIS A R.F. A GERMANIEI
OCANA ARI 5 MINUTE AVANS,

UR MOTTA ABANDONEAZĂ

Ana Fascii în semifinale Turneul internațional feminin de șah

(Urmare din pag. 1)

Ana Pascu. Cu trei victorii (4—1 Ia 
Gapais, 4—2 la Țorday și Stahl) 
ea a intrat in semifinale. Eca- 
terina Stahl n-a punctat decît de 
două ori (4—0 Ia Rusak și 4—1 la 
Torday), pierzind la limită, cu 
4—-3, asaltul decisiv cu Gapais. La 
fel s-au petrecut lucrurile și cu 
Ileana Drimbă. După ce a realizat 
două frumoase victorii, la Bro- 
niewski cu 4—1 și la Rcpa cu 4—2, 
ea n-a putut s-o depășească și pe 
incomoda Kestrin Palm (Suedia), 
în fața căreia a pierdut cu 4—3...

Sîntem datori cîteva amănunte

FUGILIȘTI IRANIENI
ÎN ROMANIA

Marți seara, selecționata de box 
a Teheranului, condusă de Petros 
Nazarbegian, secretarul general al 
federației iraniene, membru în co
mitetul executiv AIBA, va sosi la 
București. Pugiliștii iranieni urmea
ză să susțină mai multe meciuri in 
■țara noastră, în compania selecțio
natelor orașelor Ploiești, Craiova, 
Baia Mare și Brașov, Echipa Te
heranului cuprinde următorii bo
xeri: Gasen Salmastani, Hasan A- 
ghae, Manuocher Bahmane, Davuod 
Blansh, Abol Sadeghee, Sahrab 
Monfared, Davuod Chasemee, Gas- 
bar Seenabian, Hosein Nahruodee, 
Abdola Ghasemee, Farzin Chegenee, 
Mostafa Rostamee, Mahdee Duost, 
MasUod Hajrasuolee, Abdol Reza 
Andave. . '

cu privire la evoluția echipei noas
tre masculine de floretă. Calificată 
în sferturi de finală, în urma unui 
turneu de baraj (victorie cu 57—63 
la tușe, după ce scorul la asalturi 
a fost egal. 8—8), echipa României 
a avut drept adversară puternică 
formație a Uniunii Sovietice. Flo- 
retiștii noștri au fost de nerecu
noscut, cedînd la un scor categoric 
cu 9—1. Singura victorie a repre
zentanților noștri a realizat-o Mi
hai Țiu, care a dispus cu 5—4 de 
Romanov. Țiu. cu mai multă ambi
ție, ar fi putut cîștiga și asaltul 
cu Koteșev, iar Falb pe cel cu Ro
manov. In ambele cazuri floretiștii 
noștri au Pierdut la limită (4—5).

Tot în sferturi de finală Japonia 
a furnizat una dintre cele mai mari 
surprize ale campionatelor, dispu- 
nind de Ungaria cu 9—7 1 Polonia 
a întrecut Italia cu 9—2, iar Franța 
a cîștigat la R.F.G. cu 9—1.

în semifinale, o altă
Franța a întrecut 
scor neașteptat de sever, 
în timp ce Folonia a dispus de 
Japonia cu 9—7.

în acest fel, în finala probei se 
vor întîlni echipele Franței și Po
loniei. Pentru locurile 3—4, 
nea Sovietică — Japonia 8—6, 
pentru _ locurile 7—8, R.F.G. 
România, 8—6.

Sîmbătă dimineața încep și 
trecerile de sabie pe ec's lipe. Repre
zentativa României se află în se
rie cu cele ale Italiei și Bulgariei. 
Iată și componența celorlalte serii : 
A: U.R.S.S., Austria, Anglia: B: 
Ungaria, R.F.G., S.U.A., Australia; 
C : Polonia, Franța, Olanda și Ja
ponia.

DUPĂ DOUA RUNDE,
NICOLAU Și VEROCI

FRUHTE
(prin telefon). După 
din prima rundă, a-^ 

participan-’

surpriză ■
U.R.S.S. la un 

■, cu 9—3,

Uniu-
iar

în-

BRAȘOV. 9 
jocul prudent 
seară, în runda a II-a. 
tele la turneul internațional feminin 
au jucat mai întreprinzător, anga- 
jînd lupta în fiecare partidă. Aceas
ta s-a văzut încă de la început, din 
deschiderile alese. Astfel. în două 
confruntări s-a jucat de către negru 
apărarea iugoslavă care, după cum 
se știe, duce Ia poziții complicate, 
în partida Nicolau—Makai. prima 
jucătoare a ales împotriva acestei 
apărări o linie de joc agresivă, ob- 
tinind o frumoasă poziție de atac. 
După o serie de complicații intere
sante. sub amenințarea matului ine
vitabil, Makai 
moS a condus 
ghiară VerSci 
Just (R.D.G.), 
după o serie 
genioase. O lungă luptă teoretică s- a 
dat în întîlnirea dintre Margareta 
Teodorescu — Paunka Todorova (Bul
garia). în care s-au jucat 20 de mu
tări „după carte” în varianta Paul
sen din apărarea siciliana. Ambele 
jucătoare fiind la înălțime, partida s-a 
dat remiză. Tot cu remiză 
cheiat, într-un final egal, 
dintre campioana 
re. Lia Bogdan, 
Szota.

în clasament, 
conduc : Alexandra Nicolau și 
Veroci.

a cedat. Foarte fru- 
atacul și macstra ma
in partida cu Gabriele 
pe care o întrecut-o 

de lovituri tactice in-

noastră de 
și poloneza

cu cile 2

După meciul de Ia Berkeley

5

tradiționala 
oferit zilele 

trecere

„Meciul sezonului**, cutn este de fiecare dată numită 
întrecere atletică dintre reprezentativele U.R.S.S. și S.U.A., a 
trecute, in ovalul cu zgură roșie de Ia Berkeley o interesantă 
revistă a forțelor, și, mai ales, a perspectivelor celor două puternice se
lecționate, cu aproximativ 14 luni înaintea Jocurilor Olimpice de 
Miinchen. A fost o întrecere sportivă — relatează toate agențiile 
presă — de o marc frumusețe, în ciuda condițiilor naturale care au fost 
deseori potrivnice atleților, punctată cu cîteva surprize și tot atîtea 
performanțe <le mare valoare, încheiată cu un rezultat de egalitate. 
La băieți, gazetele (13 probe cîștigate, față de cele 9 ale oaspeților) au 
totalizat un plus de 16 puncte, iar la fete, sportivele sovietice (7 victorii 
în 12 probe) au realizat o diferență

CE A SUBLINIAT, IN ACEST 
AN PASIONANTA DISPUTA A 
CELOR DOUA PUTERNICE SE
LECȚIONATE ? în primul rînd, 
pregătirea dwebită și forma ex
celență a amor atleți consacrați în 
arena interihațioraaiă, care au mari 
șanse de a cuceri medalii olimpice. 
Este vorba .de Saneev, Bondarcîuk, 
Arzanov (care continuă să fie ne
învins pe distanța de 800 in) din 
formația Uni tin ii Sovietice și Mat- 
son, Millburn. Vollmer (în absența 
lui Sylvester) din cea a S.U.A., 
sportivi cu mare experiență, care 
știu să se ectocentreze la maximum 
în întreceri de amploare și să se 
acomodeze cu orice condiții 
concurs.

asemănătoare.

în

la 
de

Ci ți va dintre protagoniștii de la 
Berkeley și-au însoțit evoluțiile cu 
performanțe răsunătoare și în frun
tea lor se află viitorul matemati
cian Pat Matzdorf. Sărind 2,29 m 
la înălțime, americanul a șters din 
tabelă unul din cele mai vechi re
corduri ale lumii. „Cangurul” Sa- 
neev, cu cei 17,00 m la triplusalt, 
Prefontaine (13:30,4 — 5000 m), Do- 
ninș (89,33 m la suliță), un demn 
urmaș al lui Lusis, sau Faina Mel
nik (62,38 m la disc) au înscris pe 
foile de concurs rezultatele cele 
mai bine cotate după tabela de 
punctaj.

UWE BEYER-74,90 m
NOU RECORD MONDIAL LA
ARUNCAREA CIOCANULUI

In concursul atletic desfășurat 
Ieri la Stuttgart, sportivul vest-ger- 
man Uwe Beyer (26 ani), medaliat 
cu bronz la J.O. de la Tokio, a 
siabilit un nou record mondial la 
aruncarea ciocanului cu performan
ța de 74,90 m. Vechiul record a- 
parținea atletului sovietic Bondar- 
ciuk cu 74,68 m.

DUFRESNE 3:38,9
PE 1500

In
Ieri 
teva 
3:38,9, Wadoux 3:40,6 pe 
Sanchez 1:47,7 pe 800 m;

La Oslo: Soernaes 8:26,4 
m obstacole (record):

La Sarajevo : Kocuvan
m la lungime.

concursul atletic
ia Paris s-au înregistrat cî- 
rezultate excelente : Dufresne 

1500 m;

400 m, Stekici 7,83

s-a în- 
disputa 
jun;oa- 
Iolanta

puncte, 
Zsusza

Sergiu SAMARIAN

SPRE DEOSEBIRE DE ÎNTRE
CERILE ANTERIOARE, anul aces
ta, cu cîteva mici excepții (a se 
citi surprizele oferite de Borzov, 
pentru a doua oară învingător în 
fața sprinterilor de culoare, Pan- 
telei, cîștigător la 1500 m și Ro
berts, primul clasat la prăjină), 
cele două echipe și-au îndeplinit 
aproape matematic pianul puncte
lor pe care și i-au propus înainte 
de concurs. Gazdele au fost superi
oare la alergările pe distanțe scurte 
și în general la sărituri (remarca
bilă victoria veteranei Willie White 
la lungime), în timp ce atleții sovie
tici au dominat, cursele mai lungi 
și aruncările. Cei mai mulți dintre 
protagoniștii meciului se vor reîn- 
tîlni cu siguranță Ia 18 și 19 au
gust, pe pista de la Bonn, cu pri
lejul unei alte întîlniri iradițion lie: 
EUROPA — AMERICA. 1 
care va oferi, cu siguranță, 
multe 
cîteva

Prilej 
, mai 

confirmări și, bineînțeles, 
așteptate revanșe.

SOSEȘTE LUNI LA BUCUREȘTI

Indiscutabil, echipa de tenis 
R. F. a Germaniei care va susține 
între 16 și 18 iulie finala giupei 
B din zona europeană a Cupei Da
vis, cu reprezentativa României, se 
află în fața unei întîlniri extrem 
de dificile

Partidele din primele tururi au 
fost cîștigate cu ușurință de jucă
torii vest-germani : 4—1 cu Austria 
și același scor cu Ungaria. „Cea
sul adevărului'* va fi pentru re
prezentanții noștri (Christian Kulm- 
ke, Wilhelm Bungert și Hans Jur
gen Pohmann) jocul cu România. 
Cu toate că ambele echipe au fost 
în ultimii doi ani finaliste in aceas
tă competiție (România în 1969 și 
R. F. a Germaniei în 1970) balanța 
înclină, acum, net, în favoarea 
echipei române. Wilhelm Bungert 
declara în mod oficial zilele tre
cute. că șansele echipei vest-ger- 
mane sînt de.. 0:100 ! „Știți de ce? 

tot el. Pur și simplu— se întreba 
pentru că Ilie Năstasc și Ion Tiriac 
sînt prea tari pentru noi".

în ultimele ............
vest-germani au manifestat o for
mă neconcludentă. în turneul de 
la Fulda, Wilhelm Bungert a fost 
eliminat în semifinale de puțin cu
noscutul A. Korpas, iar cuplul stan
dard de Cupa Davis (Pohmann, 
Fassbender) a fost învins atît în 
turneul de la Travemunde, cît și în 
cel de la Fulda. Singurul jucător 
constant, în formă bună, este Chris
tian Kuhnke. Acesta l-a învins in 
finala de la Fulda pe Korpas în 
numai 80 de minute cu 6—2, 6—4, 
6—1. Kuhnke s-a abținut, însă, să 
facă vreo declarație înaintea 
meciului de la București. De altfel, 
lucrul acesta nu trebuie să sur
prindă, deoarece Kuhnke evită tot
deauna să facă declarații presei.

Wilhelm Bungert este un jucător 
capricios. într-o zi bună el este ca
pabil de fapte mari, în zi proastă... 
pierde și la un începător! Este, 
deci, lipsit de constanță și de aceea 
nu se poate pune bază prea mult

net, în favoarea

pentru „SPORTUL'

Corespondență specială

r.a fileu, cuplul Fassbânder-Pohmann

(

PARIS, 9 (Agerpres). — Ciclistul 
italian Gianni Motta, care a aban
donat în Turul Franței, în urma 
unei busculade, a fost internat la 
clinica din Milano, unde s-a con-* 
statat o fractură la mîna dreaptă. 
Astfel, el va trebui să întrerupă 
activitatea competițională și antre
namentele timp de circa trei săp- 
tămîni.

Comentatorii prezenți în marea 
cursă ciclistă evidențiază succesul 
ciclistului spaniol Iluis Ocana 
care, prin victoriile sale obținute 
în etapele din Munții Alpi, amin
tește de marii cățărători de odi
nioară. Corespondentul ziarului belJ 
gian „Le Soir“ scrie că Merckx, 
care dorea atit de mult să cîștige 
pentru a treia oară consecutiv Tu
rul Franței. are șanse foarte reduse 
de a realiza această performanță. 
Va fi greu să recupereze cele 9 
minute pierdute față de Ocana.

Ieri, în Turul Franței, a fost zl 
de repaus.

Fischer-Larsen 2-0

săptămîni, jucătorii
pe eL De altfel, în acest an, Bun
gert nu a participat la prea multe 
turnee, dar trebuie reținut că fă- 
cînd pereche cu Kuhnke el a ob
ținut

Dat 
pută 
teren, 
Nu sînt de acord în întregime cu 
declarația lui Bungert deoarece nu 
se poate spune că formația vest- 
germană este lipsită de orice șansă. 
Depinde foarte mult și de trage
rea la sorți a meciurilor. în razul 
unei trageri lâ sorți favorabile (de 
pildă Bungert — Țiriac în primul 
meci) șansele noastre ar fi mai 
mari. Dar, cum am spus, să nu an
ticipăm prea mult. Echipa vest- 
germană sosește luni la București.

Claus-Peter DOETSCH 
S.I.D. — Dusseldorf

cîteva rezultate valoroase, 
fiind că un meci nu se dis- 
niciodată pe... hîrtie, ci pe 
să nu ne pierdem în calcule.

Din problemele discutate de F.I.S.A.

in recenta sa

internațională de 
a ținut, recent, la

ședinfâ de la Miinchen

can O'
Mun- 
lucru 

său.

Federația 
taj (FISA) 
chen. o importantă ședință de 
șub conducerea președintelui 
Thomas Keller (Elveția). în cadrul 
comisiilor au fost discutate diferite 
probleme privind calendarul com- 
petițional pentru următorii ani, situa
ția pistei olimpice pentru concursul 
de canotaj, prycum și un nou pro
cedeu de dare a startului.

Să începem cu această din urm’ 
noutate. La cererea Federației in
ternaționale. G firmă de ceasuri a 
pus la punct și a prezentat cu pn- 
lejul acestei reuniuni, un procedeu

startului. El va ti

Cea de a treia partidă dintre marii 
maeștri sovietici Tigran Petrosian șl 
Viktor Koroinol, care-șl dispută la Mos
cova una din semifinalele campionatu
lui mondial clo șah, s-a încheiat remiză 
Ia mutarea a 28-a. Tn prezent, acorul 
meciului este egal : l'/j—lV» p.

Cîștigind și cea de-a doua partidă a 
meciului cu danezul Bent Larsen, ma
rele maestru american Robert Fischer 
conduce cu 2—0 în semifinala cara sa 
desfășoară la Denver (Colorado).

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR, ȚIRIAC ÎNVINS
ÎN PROBA DE SIMPLU DE LA BAASTAD

Smith (S.U.A.) a preluat conducerea în „Marele premiu F.I.L.T.'’
Sedgman 6—0, 6—2 ; Pilici —i 
Moore 6—2, 6—0 ; Borowiak —« 
Alexander 4—6, 6—3, 8—6.

• înaintea turneului de la Baa-,: 
stad clasamentul „Marelui pre-: 
miu F.I.L.T.** arăta astfel i 1. 
Smith (S.U.A.) 92 p, 2. I. Năstaso 
(România) 89 p, 3. Kodes (Ceho
slovacia) 79 p, 4. Newcombe (Aus
tralia) 49 p, 5. Barthes (Franța) 
47 p, 6. Franulovici (Iugoslavia) 
46 p, 7. Richey (S.U.A.) 46 p, 8. 
Gimeno (Spania) 38 p, 9. Ashet 
(S.U.A.) 33 p, 10. Battrick (Anglia) 
33 p.
• în turtii al III-lea al probei

de simplu bărbați de la Miinchen» 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate i Kuhnke — Arilla 6—4, 6—2, 
6—3 ; Gisbert — Fassbănder 6—2» 
3—6, 6—4, 6—2; Mulligan —
Fletscher 3—6, 6—4, 6—2, 6—3 j 4 
Pohmann — Bungert 6—4, 6—4, 
6-3 (!).

• La Baastad (Suedia), In cel 
de al doilea tur al probei de sim
plu bărbați, Ilie Năstase a trecut 
de suedezul K. Johansson cu 7—5 
6—4, 6—3, dar Ion Țiriac a fost 
învins de australianul Ray Ruffels 
cu 5—7, 5—7, 3—6. La dublu, 
Năstase — Țiriac au cîștigat în 
fața perechii Andersson —■ Nord- 
stroem cu 6—2, 6—2. Alte rezul
tate : Santana — Zahr 6—2, 6—2, 
4—6, 6—2 ; Smith — Pinto Bravo 
4—6, 6—2, 7—6, 6—4.
• în proba de dublu a turneu-* 

lui de la Bratislava, cuplul Mure- 
șan (România) — Contet (Franța) 
a învins în primul tur perechea 
Camarotti, Brito (Cuba) cu 6—1, 
6—1, iar în turul al doilea, pere
chea Vrby, Szșvrdy (Cehoslovacia) 
cu 6—1, 4—6, 7—5.
• La Gstaad, în sferturi de fina

lă la simplu bărbați i Newcombe 
— Masters 6—4, 6—4 ; Okker —*

M

Adrian VASILIU

desfășurat

pe 3000

46,7 pe Rașid Sarafudtinov (U.R.S.S.) cîștigă la pas, în aplau zele miilor de spectatori de pe stadionul din Berkeley, 
! cursa de 10 000 m.

PE CE NE BAZĂM PENTRU JOCURILE OLIMPICE?
l (Urmare din pag. 1)

speranță, îa orizont, Adrian Mo- 
raru.

CATEGORIA PANA. Gabriel 
Pometcu a ajuns pînă în semifi
nală, ocupfind locul III. Boxer tî- 
năr, cu mari posibilități și cu un 
stil de luptă eficace și impresio
nant. Comportarea sa a fost însă 
inegală. A început foarte bine, iar 
apoi, în semifinală a pierdut în 
fața unui adversar pe care-1 între- 
cuse dar cu cîteva luni înainte, 
ia turneul internațional de la Leip
zig, polonezul Tomezik. Este încă 
deficitar în apărare și nu-și pune 
în valoare lovitura de stînga la fi
cat, armă atit de eficace. In mă
sura în care Pometcu va realiza 
progresul scontat, el rămîne titular 
al categoriei și pentru 1972. Altfel, 
Nedeleea și A.măzăroaie îi pot pe
riclita poziția în echipa națională.

CATEGORIA SEMUJȘOARA. An- 
toniu Vasile este pugilistul care a 
avut pe tot parcursul turneului cea 
mai bună compo rcare dintre boxe
rii români prezenți la Madrid. Nu
mai o gravă eroare de arbitraj l-a 
privat pe acest excelent sportiv de 
centura de campion european. E- 
voluțiile sale din ultimul an (ca 
și ale altor pugiliști la Madrid)

ne-aii demonstrat 
de ani un boxer 
dimpotrivă, poate realiza maximum 
de performanță. în cazul în care 
Vasile se va prezenta ia fel și în 
anul viitori problema categoriei se- 
miușoară este rezolvată și pentru 
Miinchen. în perspectivă, un alt 
element de valoare, Gheorghe 
Ciochină (Steaua).

CATEGORIA UȘOARA. Disputa 
dintre Calistrat Cuțov și Paul Do- 
brescu l-a readus pe drumul bun 
pe fostul campion european. La 
Madrid, Cuțov a avut o comporta
re excelentă pînă în finală, cînd 
în meciul cu Beyer (R.D.G.), resur
sele fizice l-au părăsit, fiind între
cut de un adversar pe care, cu si
guranță, în primele meciuri i-ar fi 
învins. Fiind bine cunoscut și a- 
preciat în boxul internațional, Cu
țov rătnîne sportivul nr. 1 al ca
tegoriei ușoară. Urmează să vedem 
totuși dacă Dobrescu este de ace
eași părere cu noi.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE. 
Victor Zilberman nu s-a calificat 
in semifinală. Boxer cu stofă de 
mare campion și la o vîrstă la care 
poate da randamentul maxim, el nu 
manifestă însă suficientă dorință 
de afirmare și nu se pregătește cu 
destulă convingere. Comoditatea în

că la vînsta de 30 
nu este bătrîn, ci

pregătire nu-i permite să obțină 
performanțele de care ar fi capa
bil. Pentru aceste considerente a- 
preciem că este necesar ca antre
norii lotuluii să se preocupe de pre
gătirea unui alt semimijiociu. 
Gheorghe Ene (Dinamo), Valeriu 
Filip (Farul) sau campionul de 
juniori Marcel Lupu (Automobilul 
Măcin) sînt deocamdată singurele 
soluții.

CATEGORIA MIJLOCIE MICA. 
Ion Gyorffi a realizat o performan
ță neașteptată: medalia de bronz. 
Dar, nu numai performanța este 
demnă de consemnat. Evoluția lui 
în partida cu vest-germanul Kot- 
tisch și mai cu seamă în meciul 
din semifinală cu campionul euro
pean Tregubov i-a edificat pe an
trenorii noștri asupra potențialului 
său de luptă. înfrîngerea cu 3—2 
(1!) în fața lui Tregubov s-a dato
rat numai știrului de luptă defen
siv al boxerului nostru, altfel el fi
ind cel care a lovit m.ai mult. în
vățat să boxeze mai ofensiv, să lase 
o impresie de superioritate în ring, 
Gyorffi poate realiza o mare per
formanță la Jocurile Olimpice.

CATEGORIA MIJLOCIE. Prin 
comportarea la campionatele eu
ropene, Alee Năstac și-a consolidat 
poziția de titular al categoriei și

pentru turneul olimpic. El mai tre
buie să-și îmbunătățească simțitor 
mijloacele de apărare. Altfel, la o 
categorie mare nu se pot obține re
zultate constant bune. La 
cie“ mai sînt prezenți în 
pentru un loc în echipă 
Stump și Sandu Tîrîlă.

CATEGORIA SEMIGREA. în ab
sența lui Ion Monea (accidentat) 
Stump a evoluat la semigrea. Me
dalia de bronz obținută îl onorea-. 
ză pe sportivul nostru, cu atît mai 
mult cu cît ea a fost realizată la 
o categorie superioară de greutate. 
Incertitudinea posibilității lui Mo
nea de a mai participa cu succes 
la o asemenea competiție ne face 
să gîndim la eventuala lui înlocui
re. Stump și-a depus deja candida
tura. O altă soluție este 
greutate a lui Tîrîlă.

CATEGORIA GREA, 
ciparea la europene a 
iexe n-a fost apreciată 
campionul român este 
„greu" pe care ne putem baza pen
tru Jocurile Olimpice. Posibilitățile 
sale de a se clasa în rîndul celor 
mai buni boxeri amatori din lume, 
la această categorie sînt evidente. 
Aceasta, b .neînțeles, nu fără a mai 
cîștiga în forța de lovire, element 
hotărîtOr in întrecerile greilor.

„mijlo- 
lupta 
Horst

creșterea în

Deși parti- 
lui Ion A- 

favorabil, 
singurul

fcET

nou de dare a 
utilizat. în trei variante, la viitoarele 
regate internaționale de canotaj ce 
vor avea loc la Lucerna, pe Rotsee 
Fină acum comanda de start se dă
dea printr-un semnal optic (lăsarea 
unui fanion) și printr-un semnal a- 
custic (comanda • plecați !). Fanionul 
va fi înlocuit, acum, printr-o serie 
de blitzuri electronice (de genul ce
lor utilizate de fotoreporter) așezate 
în spatele fiecărui loc de start. Co
manda verbală de start va fi și ea 
înlocuită cu un semnal acustic ce 
se va da simultan cu sclipirea de o 
clipă a blitzurilor.

într-o informare 
stadiul în care se 
amenajare a pistei 
întrecerile de canotaj, 
că aceasta este practic gata. Urmea
ză a mai fi puse la punct mici1 de
talii tehnice care vor asigura o des
fășurare optimă acestor întreceri.

FISA a mai discutat în comisiile 
sale posibilitatea de a introduce în 
programul olimpic probe de canotaj 
feminin. în acest scop se pregătește 
o propunere amplu documentată care 
urmează a fi prezentată la viitoarea 
sesiune a Comitetului international 
olimpic ce va avea loc la Luxem
burg. De altfel. Ia Miinchen s-a dis
cutat și despre eventualitatea orga
nizării unor, campionate mondiale fe
minine de canotaj. O h.tărîre în a- 
cest sens va fi luată, după toate pro
babilitățile. Ia congresul din acest an 
al FISA, programat la Copenhaga. 
Tot la Copenhaga se va stabili lo
cul de desfășurare a viitoarelor com
petiții europene și mondiale : „eu
ropenele” feminine din 1972, cam
pionatele FISA pentru juniori din 
1972, campionatele europene mascu
line din 1973 si cele mondiale din

din presa străină
LUPTA INTRE MEDALII Șl ALCOOL1

.1
ii

referitoare la 
află lucrările de 
olimpice pentru 

s-a arătat

S-a mai convenit, printre altele, 
se introducă controlul sexului 

la C.E. feminine din 1972 și să se 
ia atitudine împotriva folosirii ana- 
bolizantelor de către sportiv»

R. MATTHES 56,1-100

DELFIN, RECORD

EUROPEAN EGALAT

m

Ieri au încăput la Rostock cam
pionatele de înot al R.D. Germane, 
în prima zi de întreceri, cunoscu
tul înotător Roland Matthes a e- 
galat propriul său record european 
in proba de 100 m delfin cu timpul 
de 56,1.

Ziarul „B. T.“ din Copenhaga se 
ocupă de situația creată în sportul 
danez de către consumul de alcool 
în rîndurile atleților și altor spor
tivi de frunte din această țară.

„Nu e vorba de nici o exagerare 
atunci cînd un antrenor interzice 
sportivului o sticlă de bere, ci de 
un fapt pozitiv, menit a frîna un 
rău de la începutul lui. Cit de pe
riculos și lipsit de rațiune este a (o 
antrena conștiincios luni întregi, 
pentru ca mai apoi, prin consum de 
alcool, să modifici factorii organici 
și biologici în asemenea măsură, 
îneît toată munca să fi fost degea
ba și să fii silit să o iei de Ia în
ceput ! Este absolut necesar ca 
problema alcoolului în mediul

sportiv să fie privită cil cea maî 
marc seriozitate, mergîndu-se pînă 
Ia interzicerea Iui cu desăvîrșire.

O asemenea interdicție este în 
total acord cu principiile sportului 
amator și orice responsabil sportiv, 
trebuie să o aplice activului săuJ 
De asemenea, este necesar ca la 
banchetele sportive să se renunțe 
cu desăvîrșire la prezența alcoolu
lui. Desigur că. bătălia oficială îm
potriva acestui prim dușman al 
sportului de performanță este total 
ineficace atunci cînd sportivul ; j 
ieșit din raza controlului, dar acest»" 
trebuie singur să aleagă între me
dalii, onoare sportivă și sticla de 
băutură. De sinceritatea alegerii de
pinde cariera sa".

VIITORUL BASCHETULUI FRANCEZ
în ultimul său număr, revista 

„SPORT & PLEIN AIR“ editată de 
organizația sportivă muncitorească 
din Franța — F.S.G.T. — ridică 
problema utilizării jucătorilor stră
ini în echipele de baschet din 
această țară.

„Finalistă la Jocurile Olimpice 
din 1948 (Londra), echipa de bas
chet a Franței lipsește de la tur
neul final al Olimpiadei mexicane 
desfășurată 20 de ani mai tirziu. 
Rejerindu-se la acest eșec, R. Bus- 
nel —■ președintele federației — a 
declarat în noiembrie 1968: «'Nimic 
nu va fi neglijat pentru a asigura 
prezența Franței la Miinchen»-. în- 
trucit rezultatele elitei sînt crite
riile unice de referință pentru a 
judeca progresele realizate, să ve
dem unde ne aflăm după trei ani 
de zile.

Echipa masculină a Franței s-a 
calificat pentru campionatul euro
pean ; echipa feminină a participat 
la campionatele mondiale ocupind 
locul VI; clubul universității din 
Grenoble a ajuns pînă in finala 
Cupei Europei.

Redresare !... Rezultate spectacu
loase 1... Franța și-a recîștigaf lo
cul !... spun unii. Să vedem însă 
dacă este așa, care este politica 
preconizată și ce ne poate aduce ea!" 

în legătură cu aceasta „Sport & 
Plein Air“ consideră că măsurile 
adoptate „compromit foarte grav 
dezvoltarea baschetului național. A-

țeastă politică este bazată pe achi
ziționarea de jucători străini, in 
primul rînd americani, pentru a 
alimenta o cursă dezlănțuită spre 
sportul-spectacol conceput ca ele
ment stimulativ pentru relansarea 
baschetului".

Revista admite că din punct de 
vedere al spectacolului obiectivul a 
fost atins: „se interesează televi
ziunea, spectatorii umplu iarăși să
lile. Dar ce devine baschetul ca 
sport ?“.

Concluziile care constituia răs
punsul la această întrebare nu sînt 
de loc liniștitoare pentru baschetul 
francez. Nu se mai acordă atenție 
formării tinerilor „pentru că o 
echipă din campionatul național 
nu poate rezista decît dacă își cum
pără una-două vedete". Și revista 
precizează — „Cu doi americani 
într-o echipă de cinci, ceilalți trei 
jucători se văd reduși la rolul de 
a pasa sau de a asigura apărarea, 
iar juniorii stau pe tușă. „.Echipa 
actuală a Franței se bazează pe 
juniorii de acum 4—5 ani. Dar 
peste cinci ani unde vom ajunge?0

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
tu cadrul campionatelor de atletism ale 
Italiei, care se desfășoară la Roma, 
Marcello Fiasconaro a stabilit cea mai 
bună performanță europeană a sezonu
lui în proba de 400 m plat eu timpul 
de 45,7. Rezultatul lui Fiasconaro con
stituie totodată șl un nou record națio
nal. Vechiul record era de 46,2 și apar
ținea din anul 1965 lui Ottolina.

Concurențiî din R.D. Germană au do
minat concursul internațional ' 
taj academic de la Milano, 
învingători în 12 probe. Iată o 
rezultatele tehnice : doi fără 
R.D. Germană — 7:05,7; skif
Bertow (R.D. Germană) — 7:25,9; 4 fără 
clrmaci : Dynamo Potsdam (R.D. Ger
mana) — 6:17.9 ; 8+1 : U.R.S.S. — 5:52,9; 
4+1 : R.D. Germană — 6:34,6.

de cano- 
terminind 
parte din 
cîrnjaci : 
simplu :

laCiștigătoarea recentului turneu de _ 
Wimbledon, australianca Evonne Goola-

gong, s-a calificat în finala campionate
lor internaționale de tenis ale Irlandei 
în care va întilni pe compatrioata sa 
Margaret Court. în semifinale, Goola- 
gong a eliminat-o cu 7—5, 6—3 pe olan
deza Betty Stove, iar Court a învins-o 
cu 7—5. 6—3 pe Lesly Bowrey (Austra
lia). în turneul masculin (sferturi de 
finală), americanul Clark Graebner l-a 
întrecut ou 6—4, 6—1 pe Patricio Cor
nejo (Chile), iar australianul Fred Stolle 
a dispus cu 6—3, 6—4 de compatriotul 
său Owen Davidson.

Trencin (Cehoslovacia), a fost clștigată 
de echipa Poloniei (Szurkoxvski, Stec, 
Mytnlk. Krzessowiec) care a acoperit 
distanța de 100 km în 2 h 20:27.

La Chicago, în fața a 5 000 de spectatori, 
echipa Dynamo Zagreb a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) formația vest-ger- 
mană Hanovra 06. Unicul gol al parti
dei a tost înscris în minutul 42 de 
Vah»k.

Proba contracronometru pe echipe din 
cadrul concursului ciclist desfășurat la

Congresul federației internaționale de 
tenis ș-a încheiat în localitatea Stresa 
(Italia). Ca președinte al federației a 
fost ales A. Heyman (Danemarca). Din 
Consiliul de conducere fac parte Abdcs- 
salam (Franța). Merxen (Belgia), Kor
but (U.R.S.S.), Orsini (Italia), Mainzer 
«Uruguay), Harrison (Anglia), Welcock 
(S.U.A.) și Hasselquist (Suedia).

In cadrul turneului internațional mas
culin de volei de la Budapesta selec
ționata orașului Leningrad a învins cu 
scorul de 3—0 (15—11-, 15—6. 15—3) re
prezentativa Mexicului. itr-un alt Joc, 
echipa Ungariei a întrecut cu scorul de 
3—2 (4—15, 15—4, 15—8, 11—15, 15—9) se
lecționata de tiner a Cehoslovaciei.
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