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responsabilități civice cale sigură spre viitor
i

■ Propunerile de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico- 
Adeologică, pentru educarea marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie un document de o im
portanță deosebită pentru toți ce
tățenii patriei noastre, o dovadă a 
preocupărilor profunde ale partidu
lui de a forma cadrele de nădejde 
ale societății socialiste.

i

Pe teren și în producție -
sportivii deprinși

cu realitatea noastră
Citind fiecare paragraf din mă

surile preconizate de secretarul ge
neral al partidului nostru, tonară- 
șul Nicolae Seauțescu, at 4 eu cit 
și colegii mei de echipă ne-am dat 
scama de excepționala lor impor
tanță. A construi societatea socia
listă hu înseamnă numai dezvolta
rea țării din punct de vedere in
dustrial și agricol, ci și formarea 
unui om nou, însuflețit de idealu
rile nobile ale demnității, . patriotis
mului, de combativitate revoluțio
nară, de etici militantă.

Practicarea sportului în mod or
ganizat poate și trebuie să aibă un 
rol pozitiv în formarea acestor atri
bute, indiferent dacă tînărul spor
tiv ajunge pe cele mai înalte trepte 
ale măiestriei. Acestuia nu-i este 
permis de legile echității sociale, 
caracteristice societății noastre, 
să-și facă un scop m sine din disci
plina căreia i s-a dedicat. Din ne
fericire, mai întilnim încă destui 
tineri, dotați pentru o ramură anu
me și care, la adăpostul perfor
manței, își ignoră meseria sau cu
noștințele deprinse in anii de în
vățătură sau ucenicie. B o concep
ție dăunătoare, care frustrează eco
nomia noastră socialistă de cadre 
calificate, care perpetuează printre 
sportivi mentalități parazitare. A- 
cești tineri nu înțeleg că munca 
și sportul fac parte integrantă, deo
potrivă, din realitățile noastre, și 
noi avem datoria să-i facem să în
țeleagă acest lucru. Ca inginer, asis
tent universitar și sportiv de per
formanță, mă voi ocupa cu toată 
energia de creșterea conștiinței pro
fesionale a viitorilor 
factor esențial 
deplină și armonioasă 
in

I

Acest document este și pentru 
noi, cei care lucrăm în domeniul 
sportului, i îndrumar neprecupe
țit, el conținînd idei izvorîte, din 
viață și care trebuie aplicate în 
activitatea zilnică, mai ales atunci 
cînd majoritatea celor cărora te 
adresezi sînt tineri. Pe terenurile 
de sport din județul nostru sînt' 
prezenți în permanență, umăr la 
umăr, tineri români și de alte na
ționalități, animați de aceleași idea
luri constructive, patriotice, fiecare 
întâlnire fiind și un prilej de afir
mare a năzuințelor comune. A face 
tot mai mult din acestea un in
strument de educare, de dezvoltare 
multilaterală' a personalității spor
tivului, de exprimare etică, cetă
țenească și anga jantă, de pe pozi
țiile clasei muncitoare, a devenit o 
necesitate de prim ordin. Va trebui 
pe viitor să luăm atitudine mai 
hotărîtă împotriva unor încercări 
de copiere a unor manifestări stră
ine de comportamentul unui tânăr 
care crește sub soarele socialismu- 

• lui.
îmi exprim adeziunea față de 

documentul adoptat de Comitetul 
Executiv, al C,C- al P.C.R., docu
ment care orientează întreaga acti
vitate în domeniul politico-ideolo
gic pe un drum fertil, pljn de 
înalte responsabilități civice și so
ciale.

prof. ADRIAN DAMȘA
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 

Timiș

încerc, acum, unul din cele mai 
profunde sentimente de bucurie și 
mîndrie. Cred că nu există cetățean 
care să nu fi citit cu interes pro
punerile de măsuri prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Alături 
de toți cetățenii patriei consider de 
datoria mea să sprijin din toată ini
ma măsurile preconizate de aceste 
propuneri. Ca dascăl ce slujesc 
unțil din cele mai importante dome
nii de educație, consider că noi, pro
fesorii, indiferent de specialitate, a- 
vem un mare rol care, de acum 
înainte, capătă o importantă covîr- 
șitoare.

în spiritul profund marxist-leni- 
nist ai partidului 
revine sarcina de a _______ .
ritul patriotic, revoluționar, al acti
vității noastre politico-educative. Cu 
această ocazie îmi exprim totala a- 
deziune la propunerile făcute de se
cretarul general al partidului nu 
numai în calitatea mea de profesoa- 
ră, ci și în aceea de cețățeariă și 
mamă. Măsurile prezentate pentru 
educația , comunistă a tineretului^ 
cipar’ea la construirea mărețelor o- 
Ll— 
de natură să cultive în rîndul tine
rei generații, tradițiile eroice 
părinților și înaintașilor, ale 
care au luptat 
viitor strălucit 
liste.

Sînt convinsă 
vor depune toate __ ___ _ ..
a contribui la dezvoltarea potenția
lului militant și e’ducativ al tinere
tului din România, în așa fel încît 
noi, educatorii, să putem raporta 
ne-am făcut pe deplin datoria.

SONIA IOVAN
asistent universitar 

maestră emerită a sportului

nostru. ne 
accentua spi-

educația comunistă a tineretului, e- 
ducația lui prin muncă, prin parti 
ciparea la construirea mărețelor o- 
biective ale actualului cincinal, sînt

Și al

că

• • VSă nu neglijăm 
a pregătirii

ale 
____ celor 
luptă pentru un 
României socia-

toți dascălii țării 
eforturile pentru

ca

BALCANIADA DE CICLISM
TEST MAJOR PENTRU C. M. Șl J. O «

TN ACEASTA SÂPTAMINA

Activitate

performeri, 
pentru integrarea 
' “ a acestora

realitatea socialistă a țării.
ing. NICOLAE IONESCU 

jucător în echipa de baschet 
Universitatea Timișoara

Am luat cunoștință cu deosebit in
teres de propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind programul 
pentru dezvoltarea conștiinței socialis
te a membrilor de partid, a tuturor 
cetățenilor țării, adoptat în unanimi
tate de către Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. Ca antrenor al lotului 
național de box, ca unul care mă ocup 
de procesul instructiv-educativ al 
sportivilor, consider acest program un 
prețios îndreptar în munca mea 
a tuturor 
nemijlocit 
rații.

Sportul solicită la .maximum cali
tățile morale șl de voință ale celor 
care-1 practică și exercită o influență 
deosebit de favorabilă asupra educa
ției lor. Fără o voință puternică, fără 
o disciplină riguroasă, atît în antre
namente cit și în viața particulară, 
astăzi nu se mai pot 
manțe nici de cei mai 
tivi. Este adevărat că 
mănuși, ca în nici un 
indisciplinati la antrenament, cei ce

celor chemați să răspundă 
de educația tinerei gene-

obține perfor- 
talentați spor- 
în sportul cu 
alt sport, cei

latura educativă 
sportivilor I
nu respectă regimul de viață impus 
sportivilor de performanță, care do
vedesc lipsă de preocupare pentru de- 
săvîrșirea pregătirii lor. sînt sanc
ționați. direct, de adversarii lor. Dar, 
aceasta nu este de ajuns. Cei care au 
răspunderi în domeniul pregătirii spor
tivilor trebuie să-și exercite perma
nent rolul de educatori exigenți. Noi, 
antrenorii, de multe ori preocupați în 
prea mare măsură de instruirea pur 
sportivă, în scopul obținerii perfor
manțelor. am lăsat pe planul secund 
latura educativă a procesului de an
trenament. tolerînd unele acte de in
disciplină. Mă simț dator ca în activi
tatea mea viitoare să nu precupețesc 
nici un efort pentru traducerea in 
viață a prețioaselor indicații ale 
partidului, privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice, de educare 
a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, la nivelul cerințelor 
etapei actuale.

ION POPA 
antrenor emeriț

1 w lil

scurtă discuție înaintea ultimului antrenament pentru Balcaniadă. De 
stingă la dreapta alergătorii Alex. Sofronie, T. Puterity Vasile Teodor,
. ....................... ’ . Foto: T. MĂCARSCHI

O
Za .
V. Selejan și antrenorul Nicolae Voicu.

Rutieri din Bulgaria, Iugoslavia. 
Grecia. Turcia și România vor lua 
vineri și duminică, la Sofia, startul 
în cele două probe ale Balcaniadei. 
Fără îndoială, reluarea balcaniadelor 
de ciclism oferă nu numai posibilitatea

Echipele Românie; pentru Bal
caniada de la Sofia părăsesc Ca
pitala miercuri seara. După mal 
puțin de o oră de zbor, ele vor 
ajunge la Sofia. Lotul pentru 
probele de fond (1G șl 18 iulie) 
este alcătuit din : VASILE TEO
DOR, CONSTANTIN GRIGORE, 
[ON COSMA, TEODOR PUTEItl- 
TY. ALEXANDRU SOFRONIE, 
VASILE SELEJAN, ȘTEFAN SU- 
CIU și NICOLAE GAVRILĂ. An
trenor — NICOLAE VOICU.

Pentru concursul de pistă ex
perimental (15, 16 și 18 IWie), lo
tul României este format din : 
ȘTEFAN LAIBNER, MARIN IO- 
NIȚA, GEORGE NEGOESCU, 
CONSTANTIN GONȚEA, 
RIAN NEGOESCU, PAUL 
RE, PETRE DOLOFAN Șl 
CEA VIRGIL Antrenori : 
CEIA MIHAILESCfi șl 
GOCIMAN.

La conferința Balcanică 
Iulie), F. R. Ciclism va fi 
prezentată de OCTAVIAN 
HAI. președinte și ALȘO BALAJ 
— secretar general.

de a se participa la o competiție 
internațională în plus, ci și de a se 
obține performanțe cu rezonanțe in 
lumea sportului cu pedale. Progra
marea probelor n-a fost făcută întâm
plător. Federațiile de ciclism din Bal
cani au ales cursa de 100 km contra
timp pe echipe și întrecerea pe cir
cuit pentru că ele sînt prevăzute în 
programul campionatelor mondiale și 
al Jocurilor Olimpice.

Desigur, iubitorii sportului cu pe-

dale cunosc — 
ciclismului din 
pentru medalii 
mațiile Bulgariei (un plus de șansă, 
avînd în vedere că anul acesta Bal
caniada se dispută la Sofia), Iugo
slaviei și României. Celelalte două 
reprezentative — ale Turciei Și Gre
ciei — vor lupta pentru afirmare în 
compania unor alergători cu per
formanțe în marile întreceri interna
ționale, „Cursa Păcii”. „Tour de l’Ave- 
nir“ ș.a.

Cele trei echipe care își dispută 
supremația balcanică vor folosi exa
menul și pentru a obține adeziunea 
selecționerilor în vederea participării 
la mondialele din Elveția.

Privitor Ia evoluția echipei Româ
niei se fac multe comentarii în rîn- 
durile specialiștilor noștri. De pildă, 
se caută răspuns la întrebarea : în ce 
condiții se poate considera că s-a în
deplinit baremul și se poate pune 
problema participării echipei la cam
pionatele mondiale ? Proba de 100 km 
contratimp nu oferă criterii directe, 
de timp. Desfășurîndu-se pe șosele 
diferite, cu urcușuri sau plate, pro
tejate de perdele de pomi sau expuse 
curenților de aer. dispunînd de con
diții atmosferice favorabile sau di9- 
putîndu-se pe ploaie, frig sau arșiță, 
întrecerea este influențată direct — 
pozitiv sau negativ — de o seamă de 
factori. în aceste condiții, criteriile 
sînt comparațiile. Cunoscînd valoarea 
echipelor și punînd în balanță difi
cultățile ele sînt puse în paralel spre 
a se putea lua o hotărîre.

Important este ca echipa să concu
reze la valoarea ei. să dovedească un 
real progres față de evoluțiile ante
rioare. o mai bună sincronizare, o 
creștere a omogenității. Vor fi și a- 
cestea criterii care ne vor îndemna 
să-i susținem sau hu candidatura 
pentru mondiale.

în general — valoarea 
cele cinci țări. Lupta 
se va da între for-

sportivă 
internă

și internațională 
non-stop !

Hristache NAUM

Interviu de vacantă cu Constantin
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Satisfacții,dar și citeva *

Notăm, în primul 
că majoritatea posibi- 
pentru campionatele 
europene de la Bel-

Viorica Dumitru și'Maria Nichiforov, la citeva minute după festivitatea 
de premiere a probei^ K 2—500 m, in care au realizat o victorie de 
prestigiu. iot°f N. DRAGOȘ

incertitudini după 
Regata Snagov

Ca și altă dată în acest sezon, 
ne propunem să comentăm cu 
prioritate evoluția reprezentanților 
noștri în FINALELE PROBELOR 
OLIMPICE ale Regatei internațio
nale Snagov.

Vom spune de la bun început 
că numai sub aspectul strict sta
tistic al bilanțului — 4 victorii din 
7 posibile, 3 locuri II și 3 locuri 
III — ci, mai ales, prin raportarea 
acestuia Ia condițiile competiției și 
la cerințele perioadei de pregătire, 
EXISTA MULTE MOTIVE DE SA
TISFACȚIE, 
rînd, faptul 
Iilor titulari 
mondiale și
grad au corespuns așteptărilor, rea- 
lizînd performanțe remarcabile. 
Cu mult succes au concurat și o 
serie de echipaje considerate „se
cunde", unele producînd chiar sur
prize plăcute prin locurile bune 
ocupate £n clasamentele finale
lor.

Trecînd de la general la particu
lar, vom nota în mod special vic
toria echipajului Viorica Dumitru 
— Maria Nichiforov, realizată — 
așa cum subliniam în cronica pro
belor din prima zi — în compania 
unui pluton de adversare valoroa
se, în frunte cu campioanele mon
diale Roszwita Esser și Renate Bre
ner. Am văzut, la Snagov, cit de 
mult contează încrederea în 'for
țele proprii, puterea de mobilizare, 
dorința de a promova. Este ceea 
ce așteptam mai de mult de la ta
lentatele noastre caiaciste. Inutil, 
desigur, să mai spunem că acesta 
este singurul drum spre medaliile

de la Belgrad și — evaluînd rea
list posibilitățile de progres — 
spre cele olimpice de la Milnchen.

Pentru că am început cu pro
bele feminine, să comentăm, pe 
scurt, și rezultatele întrecerii de 
simplu. Maria Nichiforov a dovedit 
o creștere valorică evidentă și tot
odată buna pregătire de CONCURS, 
spre deosebire de Viorica Dumitru 
care — la fel ca și altădată — 
continuă să renunțe repede și prea 
ușor la luptă atunci cînd vede pier
dută șansa primului loc. Conclu
ziile se impun. Mai ales dacă re
amintim că, în ciuda unui „start" 
cu numeroase performere, la Sna
gov n-au concurat uruite din ca- 
iacistele fruntașe ale Europei. Ră-

t
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Ediția recent încheiată a Regatei internaționale 
Snagov a readus, firesc, caiacul și canoea în 
tematica „orizontului olimpic", nu numai prin 

actualitate, ci și prin importanța concluziilor.
Ce au aratat, în esență, cele șapte finale ale 

probelor olimpice ? , ,. , .
• Deși nu s-a urmărit în mod deosebit obți

nerea unor victorii, ci în principal verificarea sta
diului de pregătire, echipajele noastre au cucerit 
4 locuri I și au ocupat multe alte poziții fruntașe 
în clasamentele diferitelor probe.

• Marea majoritate a componenților fotului 
au confirmat, prin evoluții de calitate, o formă care 
corespunde în linii mari etapei actuale și obiecti
velor planului de pregătire pentru campionatele 
mondiale și europene de la Belgrad.

• Competiția a constituit un puternic stimulent 
și pentru echipajele considerate la oro actuală „se
cunde", unele dintre ele evoluînd la nivelul și chiar 
peste nivelul titularilor.

• Dacă la probele de K 2 și K 4 — 1 000 m, 
la C 2 — 1000 m au fost confirmate valorile cunos
cute (indiferent de componența echipajelor), la K 2 
— 500 ni s-a înregistrat o creștere extrem de îmbu
curătoare, echipajul Viorica Dumitru — Maria Nichi
forov realizînd cea <nai prețioasă dintre victoriile 
noastre la această regată.

• Analiza comportării sportivilor români în 
probele olimpice arată, însă, și unele slăbiciuni 
(locul IV ocupat la canoe dublu de campionii mon-, 
diali Covaliov — Patzaichin, locul IV la K 1 — 500 
m pe care s- a clasat Viorica Dumitru...) asupra 
cărora antrenorii, dar, mai ales, sportivii ar tre
bui să mediteze cu toată seriozitatea.

• La finale au participat multe echipaje redu
tabile din diferite țări, însă pentru a stabili exact 
însemnătatea victoriilor noastre — important este că 
au lipsit destui candidați la medaliile campiona
telor mondiale și europene. Așadar, satisfacție meri
tată, dar în nici un caz automuițumire...

LA STEAUA,

Șl JOACA CE ȘTIE
f IECARE ȘTIE CE JOACA

mai buniNu trebuie să ajungem în situația de a-i suspenda pe cei 
jucători..." • Eu cred că noi la antrenamente greșim... Timp prea mult, 
ritm de tango •; „Seriozitatea lui Haidu îmi inspiră mai multă încredereritm de tango • „Seriozitatea lui Haidu îmi inspira mai multa încredere 

decît calitățile lui Cotnan"
mărind vreun scop anume,- o convorbire 
pe care — ea întotdeauna — 
rul” o abordează stingher și 
dar pe parcursul căreia se 
din cale-afară, gesticulează, 
argumentele...

— Steaua n-are Încă jucători care să 
rezolve singuri o situație, n-are — orice 
mi-ai spune —• fotbaliști de super-clasă, 
de aceea am căutat să-i Imprimăm echi
pei un joc colectiv...

— Ați reușit ?
— Zău dacă știu..: In orice caz, echi

pa a devenit mal serioasă șl mal ordo-
Ovidiu IOANIȚOAIA

Mamaia, amiază toridă, cu un soare 
de foc spînzurat deasupra creștetului. 
Plajă multicoloră în curs de golire, la 
ora cînd lumea abandonează limba de 
nisip, Invadlnd restaurantele

în fața hotelului „Majestic” — unde 
voi afla că locuiește, în camera 1005 —, 
dădădndu-și fetița — „bine, Cerasela, ce 
cauți tu să stropești băieții cu apă 7 !“ 
—, traversînd plaja cu un aer parcă Ire
mediabil supărat, Gheorghe CONSTAN
TIN, „profesorul'1, antrenorul secund al 
Stelei...

. De?i el însuși în vacanță, reporterul 
simte tentația interviului care nu tre
buie ratat (după o asemenea fnttl.nl- 
re-gol"...), urmează o invitație în ho
lul hotelului șl o discuție eliberată de 
rigori, un dialog despre fotbal, neur-

6profeso- 
neutru, 

încălzește 
dntărește

(Continuare în pag. a 3-a)

Ne aflăm Ia mijlocul acestei veri, 
Uuii dintre noi au fost de-acum în 
vacanță, alții se pregătesc să plece 
spre litoralul însorit sau spre munți. 
Numai activitatea sportivă este non
stop, nu cunoaște odihnă. In, zilele 
care urmează, numeroși sportivi de 
frunte ai țării vor susține examene 
decisive în țară și peste hotare. 
Redactorii, reporterii și corespon
denții noștri vă vor ține la curent 
cu evoluțiile lor. Astfel, în aceas
tă săptămînă veți putea citi în „SPOR
TUL” reportaje, comentarii și Știri 
despre :

FINALA ZONEI EUROPENE 
(grupa B) A „CUPEI DAVIS"

Vineri, sîmbătă șl duminică la 
Progresul se vor întîlni două echipe 
fruntașe în arena mondială : Ro
mânia și R. F. a Germaniei. Alcătui
te din cupluri celebre — nie Năs
tase, Țiriac — Bungert, Kuhnke — 
cele două echipe vor prilejui o luptă 
sportivă de mare atracție. Ce gîn- 
desc Năstase și Bungert 7 Ce spe
ranțe își pun în această partidă 7 
Ce noutăți sînt în cele două tabere? 
Toate acestea și încă multe altele 
le veți afla în edițiile de miercuri 
pînă duminică ale ziarului nostru.

DUPĂ 23 DE ANI, SE REIAU 
BALCANIADELE DE CICLISM I

De joi șl pînă duminică, cei mal 
buni rutieri din țara noastră se 
vor întrece pentru medaliile de aur 
ale Balcaniadei de ciclism — ;seria 
nouă ce debutează la Sofia. IZupă 
23 de ani, alergători din Bulgaria, 
Grecia, Turcia, Iugoslavia și Ito- 
m&nia se vor reuni din nou în fa
tali acestei importante șl semnifi
cative întreceri. In ziarul ^SPORTUL** 
veți putea citi cronici șj . comen
tarii de la trimisul nostru special.

FOTBALUL, SPORTUL REGE, VA . 
OFERĂ NOUTĂȚI ATRĂGĂTOARE

Redactorii noștri de fotbțil au rea
lizat serialul prezentărilor fcrir“*“- 
lor de divizia A (în fapt, după 
puteți observa astăzi, o atenta 
profundă analiză a comportării 
in ultimul sezon), așa <eă în 
care zi veți putea urmări cite 
dintre ele. De asemenea, fotbaliștii 
din etapele de divizie A sau B se 
vor găsi în coloanele ,-^Sportului*
fie surprinși în ultimele zile de va
canță, fie la lucru, pe stacBpane.

VERNESCU, PATZAICHIN, VIO
RICA DUMITRU, MARIA ---------
FOROV Șl CEILALȚI...

Bravii noștri campioni ta 
caiacului și canoei s« vor 
tn zilele de 17 șl 18 la regatele 
la Brandemburg (R. D. G ermană) Șl 
Duisburg (R. F. a Germaniei). jl 
vom urmări pentru dv. țți vă vom 
Informa la timp asupra comportă
rii lor,

OSLO — GRAZ — LONDRA — 
CEUE — SZEGED — PRAGA...

Acesta este Itinerarul ife care se 
vor înscrie atlețli noștri lia această 
săptămînă. Ce vor tace Ileana Sifetî, 
Cornelia Popescu, Valeria Bufanw, 
Mihaela Peneș, Cefan, Pulu, Rățoi, 
Perța și ceilalți ? Veți putea afla 
lin corespondențele speciale publl- 
:ate tn coloanele ziarului gSPOR- 
TUL”.

înotătorii, voleibaliștii, bioxteril — 
numeroși alți sportivi vor îl șl ei 
angajați intr-o bogată actlvState in
ternă și internațională în. această 
săptămînă.

Așadar, ta perspectivă, edilii bo- 
jate în consemnări...

formațli- 
cum 

Ș* lor 
fie- 
tuia

NICH1

sportul 
prezenta 

de

UN NOU PAS SPRE „SALATIERA DE ARGINT-

FINALELE ZONALE ALE CUPE! DA VIS
La București: România — R. F. a Germaniei

Cea mai prestigioasă competiție 
de tenis din lume, Cupa Davis, se 
află în preajma consumării unei 
noi etape. Actuala ediție, a 60-a, 
care a reunit la start 50 de repre
zentative, din care 28 din zona 
europeană, programează în această 
săptămînă finalele 
ra formație care 
acum acest prag 
diei, cîștigătoarea

zonelor. Singu- 
a depășit pînă 
este cea a In- 

zonei asiatice, r

Celelalte șase team-uri prezente 
încă în cursa pentru „Salatiera de 
argint", în afara deținătoarei tro
feului, S.U.A., carp va juca direct 
în Challenge-round, sînt Cehoslova
cia și Spania (zona europeană, gru
pa A), ROMANIA și R. F. a Germa
niei (grupa B) și Mexic și Brazilia 
(zona americană). Aceste trei pe
rechi de echipe vor susține finalele 
zonale.

de ragaz, sub soarl'l-e . . ..........
jului rOmânesc. schifișiii Petre Ceapura îi Ștefan îndop,mijlocul familiei, primii campioni mondiali ai canota- 

--‘-"G Foto i DRAQQȘ NEAGU

Cele mai interesante se anunță 
meciurile de la Fraga și Bucu
rești. în capitala Cehoslovaciei, 
Kodes și colegii lui, Pala, Kukal și 
Zednik vor avea de înfruntat re
plica cvartetului spaniol Orantes, 
Gisbert, Arilla și Munoz. Avîndu-I 
pe Kodes ca primă vioară și ju- 
cînd pe teren propriu, gazdele păs
trează prima șansă de a intra în 
semifinalele inter-zone, unde vor 
avea ca adversară pe învingătoarea 
partidei Mexic-Brazilia.

în sfîrșit, la București, pe tere
nurile Progresului, cu începere 
de vineri, se va desfășura întîlni- 
rea dintre tenismenii români și cei 
vest-germani. Oaspeții au deplasat 
garnitura completă, în timp ce 
echipa noastră va conta pe exce- 
lenții săi jucători, Ilie Năstase și 
Ion Țiriac. Ultimii doi se reîntorc 
acasă după remarcabilele victorii 
obținute la marele turneu de la 
Baastad (Suedia) disputat pe supra
fețe de zgură. Așadar, în perspecti
vă, întreceri spectaculoase în care 
sportivii noștri au cele mai bune 
posibiiități de calificare pentru tur
neul următor, în semifinalele in
ter-zone, meciul cu India la New 
Delhi.

Arbitrul partidei de la Bucu
rești este luxemburghezul J. Dun
kel, membru în comisia de or
ganizare a zonei europene a Cupei 
Davis.

★

Aseară, cu 
sosit echipa 
cătuită ____ _____
Christian Kuhnke, Jurgen 
bender, Hans Jurgen 
împreună cu căpitanul

avionul de Zurich a 
R.F. .a Germaniei al- 

Wilhelm Bungert, 
i Fass- 

Pohmann 
formației, J Wolfgang Hofer.

Ceva mai tîrziu a aterizat și a- 
vionul de la Copenhaga care l-a 
adus pe Ilie Năstase, proaspătul 
învingător de la Baastad, în timp 

se afla 
înainte.
ceilalți 
Homâ

din

Ion Țiriac, 
de ore mai 
așteptați și 
selecționatei

ce colegul lui, 
în țară cu 24

Astăzi, sînt
coechipieri ai ____
niei, Petre Mărmureanu și Sever 
Dron, care vin cu trenul __ ...
Zagreb unde cei doi tenismeni au 
cîștigat Balcaniada.

de . la
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PENTRU CAMPIONATELE

LOTURILE REPUBLICANE

r Trăgătorii noștri fruntași sînt în 
așteptarea unui eveniment deosebit. 
Intre 22 și 29 august, în localitatea 
Suhl din R. D. Germană vor avea 
loc campionatele europene. în ve
derea acestei competiții continen
tale, federația de specialitate a al
cătuit următorul lot care va începe 
la 15 iulie ultima perioadă de

~ Iuga. I. Tripșa, M.
viteză), L. Giușcă 

Anișoara Matei, Mo- 
Ana Buțu (pistol

la 15 iulie 
pregătiri: D. 
tRoșca (pistol 
(pistol liber), 
nica Șerban, 
sport), I. Corneliu (pistol sport ju
niori) Ana Goreti, Veronica Stroe, 
Edda Baia, Melania Petrescu (pușcă), 
!’■ Șandor, I. Olărescu, M. Fere- 
catu, M. Marin (pușcă), I. Co- 
dreanu, Marina Vasiliu, S. Lu- 
pașcu (pușcă juniori), I. Dumitre
scu, Gh. Florescu, St. Popovici, 
A. Marinescu, Reli Vezeanu (talere 
aruncate din șanț), Gh. Sencovici,. 
G. Pintilie, S. Diaconu, R. Mareș, 
L Cojocaru (skeet)- Antrenor prin
cipal va fi ing. Petre Cișmigiu, 
e: fiind ajutat de Mihai Toader 
(pușcă băieți), Paul Goreti (pușcă 

și juniori). Ștefan
Augustin

fete
(pistol), 
aruncate din șanț) 
nescu (skeet). Lotul 
tivat pe parcursul pregătirilor de 
la poligonul Tunari.

Petrescu 
(talere 
Lovi-

Mișca
și Ion 
va fi defini-

• In legătură cu europenele de 
la Suhl dar și cu unele probleme 
privind J. O. de la Miinchen, 
Uniunea Internațională de Tir are 
programate două ședințe în orașul 
viitoarei olimpiade. Prima (joi) va 
avea loc în cadrul Consiliului de 
administrație, iar cea de a doua 
(16—18 iulie) va reuni pe membrii 
Comitetului executiv al acestui for 
de conducere a tirului mondial. 
Se vor purta discuții și pe margi
nea raportului comitetului tehnic 
al U.I.T., ca și asupra unor mă
suri referitoare la doping etc- La 
cele două ședințe va fi prezent și 
prof. Gavrilă Barani, președintele 
Confederației europene de tir și 
secretar general al F.R.T.

• Paralel cu antrenamentele, 
țintașii români vor concura si la 
o serie de întreceri peste hotare. 
Astfel, Ana Goreti, Veronica Stroe, 
Edda Baia și Melania Petrescu vor 
pleca la Thun (Elveția), unde, în
tre 20 și 22 iulie, vor participa 
la o competiție, alături de sportive 
din șapte țări. Tot în această lună, 
trăgătorii noștri vor lua startul la 
Tirana (24—27 și 31 iulie — 3 
august) la un concurs intercluburi. 
Din selecționata Metalul — Olim
pia vor face parte Gh. Vlădan, 
D. Hrib, I. Orhei, E. Satala, C Co-

ANTRENORUL BIOCIBERNETICIAN

GLORIA BUCUREȘTI, O ECHIPA CARE PROMITEEUROPENE

spi-

Ecaterina 
Adriana 

M. Tapu, 
Niță, P.

pri- 
unul 
aflat

in divizia A

Nou promovate

Tinerele
jucătoare aspiră

la medaliile Balcaniadei

și europenelor

ne spune antrenorul Leonid Sorbală—

Primul

E. 
2.
3.
4.
F.

folo-

fru-
Ma- 

Emi-

Tinerele

dreanu. luliana Herlea, 
Bonta, Florica Romano, 
Georgescu, A. Tudorică, 
I. Văcaru, M. Stan, 
Buzatu, I. Totoianu. 
perioadă, dar la Sofia 
vor afla pe standuri 
I. Tripșa, I. Corneliu, 
Șt. Caban și alții.

M.
In gceeași 

(24—30), se 
D. Iuga, 

M. Marin,

La sfîrșitul campionatului 
mei divizii 1969—1970, pe 
din cele două „fotolii" B, s-a 
și echipa Gloria București.

Și iarăși a început drumul 
nos al reîntoarcerii în A. De altfel, 
sîntem obligați, pentru a scoate și

din țară, abia după 2 ani. Și, iată, 
acest obiectiv s-a îndeplinit doar 
într-unul singur, în anul competi- 
țional 1970—1971.

Avîndu-se în vedere că media de 
vîrstă a componenților lotului era 
destul de mare (30 ani), coordona-

Sinaia, unde vor continua lecțiile 
în vederea abordării cu succes a 
noului campionat ce începe la 22 
august.

Subliniind faptul că în anul 
competițional care s-a încheiat, 
sprijinul acordat de comitetul de

campionat republican de juniori
Pe stadionul Jiul din Petroșani a 

avut .loc primul campionat național 
de juniori la tir cu arcul.

Întrecerile s-au bucurat de succes, 
participind 48 concurenți din 7 secții 
de tir de la Petroșani, Tg. Mureș, 
Cluj, București și Satu Mare.

Iată rezultatele- înregistrate : juniori 
mari (15—18 ani) (2X50 + 30 m) :

Kovacs (Voința Tg. Mureș) 873 
L. Feketa (Mureșul Tg. M) 868 
L. Kedey (Voința — 
A. Perstic (Voința
Vikanius (Mureșul 

echipe : Voința Tg. 
Mureșul Tg. M. 2 304 
Mare 1 780 p, 4. Olimpia Buc. 1 708 p, 
5. Parîngul Petroșani 1 470 p. Junioare 
mari (15—18 ani) (2X50 + 30 m) : 
Elisabeta Komives (Mureșul Tg. I 
596 p, 2. Maria Dezsi (Mureșul ‘ 
M.) 581 p, 3. Eva Enghel (PTTR ’ 
M.) 563 p. 4. Ana Tatar (Mureșul ' 
Ivi) 505 p, 5. Georgeta Lazăr (Olimpia 
Buc.) 504 p ; echipe : 1. Mureșul Tg. 
M. I 1 542 p. 2. Mureșul Tg. M. II 
1465 p, 3. Voința Satu Mare 1344 p. 
Juniori mici (10—14 ani) (2X30 + 15 
m) : 1. M. Buzașu (Voința S. M.) 895 
p, 2. C. Brinzași (Dermata Cluj) 816 
p. 3. G. Popa (Paringul Petroșani) 
553 p.

Tg. M.) 851
S. M.) 790 p.
Tg. M.) 735 p ; 
M. 2 421 p. 2. 
p, 3. Voința S.

Din a doua jumătate a lunii iulie, 
loturile naționale de tineret șl juniori 
ale țării noastre au un dens calendar 
internațional : tradiționalele turnee do-, 
tate cu „Cupa Prietenia", Balcaniada, 
campionatele europene (numai feminin), 
tn vederea acestor competiții pregăti
rea echipelor a început. Recent, echi
pele de juniori și junioare (sub 18 ani) 
au susținut cîteva partide de verificare 
în R. D. Germană cu formațiile simi
lare ale acestei țări. La întoarcere, am 
avut o scurtă discuție cu antrenorul 
lotului feminin, prof. Leonid Sorbală.

— Care a fost scopul partidelor cu 
reprezentativa R.D. Germane și ce re
zultate ați înregistrat ?

— Rostul acestor partide de verificare 
a fost acela de a testa calitățile și pers
pectivele unor jucătoare foarte tinere 
in vederea includerii lor în lotul care 
va reprezenta România în competițiile 
de amploare ale acestui an. Rezultatele 
ca atare nu au fost pozitive (2—3 șl 1—3, 
in partidele oficiale), dar acestea nu 
constituiau obiectivul nostru.

— Dintre tinerele voleibaliste 
site ați reținut vreuna ?

— Da. După părerea noastră, 
moașe perspective au jucătoarele 
ria Antonescu (Șc. sp. Caransebeș),
lia Cernega (Farul) și Rodiea CiUblti 
(Progresul). De altfel, acestea vor fi 
promovate în formația de junioare mari, 
dacă vor reconfirma cu prilejul „Cupei 
Prietenia" la care vom deplasa, in sco
pul rodirii și selecției, tot garnitura 
speranțelor... Apropo de jucătoarea Ma
ria Antonescu : ea etalează calități deo
sebite, dar va trebui să fie promovată 
cit mai curind intr-o echipa de divizia 
A pentru a i se sprijini evoluția. Ast
fel, s-ar putea pierde și e păcat.

— Care sînt obiectivele mai impor
tante ale formației de junioare-tine- 
ret și ce șanse le acordați 2

— După „Cupa Prietenia'» (17—25 iulie,
Cehoslovacia), la care nu emitem pre
tenții, avînd în vedere lipsa de expe
riență a fetelor, urmează Balcaniada de 
la Sofia (27 iulie — 1 august). La 
ceastă competiție vom deplasa 
oarele mari, Intre caro figurează 
cunoscute: Victoria Caranda,
Cazangiu, Angela Morolanu, Marla Ma
tei, Nadia Brumă, Liliana Pașca, Leon- 
tina Mates, Cornelia Cirstoiu, Georgeta 
Ghegheli șl... cele remarcate dintre ju
nioarele mici. Bineînțeles, la Balcania
dă, echipa noastră va lupta pentru me
daliile do aur. Și are șanse serioase 
de a le ciștiga, chiar dacă formația 
țării gazdă este un adversar puternic.

Cea mai Importantă competiție ră- 
miue, totușj, campionatul european 
de la Cecina (Italia) care vă avea loo 
între 25 august și 3 septembrie. Cu a- 
celașl lot do la Balcaniadă avem șanse 
și aici sa ciștigăm una dintre medalii. 
Desigur, va fi mult mai greu, dar vom 
tace tot posibilul ca echipa noastră să 
se prezinte la un nivel ' 
superior.

Avem o generație foarte 
Îndreptățește aspirațiile 
noastre.

: 1. 
M.) 
Tg. 
Tg. 
Tg.

lată-i pe autorii performanței echipei Gloria; sus, de la stingă : ing. Vintilian Ciofu (președintele secției); Paul 
Soare. Remus Luscan, Anton Ciocan, Nicolae Necula, Mihai Șerban (antrenor secund), Mihai Naca (antrenor 
principal), Florin Curea, Ștefan Popescu, Marin Mihalcea, Petre Costin, Dumitru Mușat, dr. Ștefan Ciofu (medicul 
echipei); jos: Mircea Grigoriu, Mihai Blum, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Filip, Marian frânase, Șerban Gheorghe, 
Lucian Matei, Petre (Tițirigă, Savu Zeciu, Gheorghe Caraiman, Gheorghe Bizdîc, Mircea Vătui.
mai mult în evidență performanța 
actuală a rugbyștilor de la Gloria, 
să spunem de la început, că noul 
antrenor, prof. MIHAI NACA și-a 
propus ca obiectiv revenirea în 
rîndul celor mai bune 12' formații

NIZARE și totodată își reglează 
viața (AUTOREGLATOR). In 
acțiunea de obținere a rezulta
telor sportive prestigioase, ro
lul decisiv aparține ANTRENO
RULUI, prin faptul că stabi
lește obiectivele de antrenament 
și de performanță (finale și in
termediare), fixează sarcini ge
nerale și speciale, selecționează 
exerciții eficiente, alege metode 
optime, le programează și le 
realizează în cadrul procesului 
de antrenament.

Ceea ce asigură legătura între 
subiectul executant și condu
cerea întregului sistem de antre
nament sînt comunicările sau 
mesajele asamblate în canti
tăți de informații multidiscipli- 
nare (antropometrice, biomotri- 
ce, biochimice, pedagogice, psi
hologice, medicale etc).

în urma colaborării comple
xe cu specialiștii disciplinelor 
amintite mai sus, „antrenorul 
rutinier" poate modifica mode- 

, Iul probabil creat de el într-un 
model de certitudine, reieșit din 
date multidisciplinare. Intr-o a- 
semenea atmosferă științifică, 
impusă de cerințele tot mai 
mari ale performanțelor, antre
norul poate mări gradul de op
timizarea al procesului formativ- 
educativ, conferindu-i-se tot
odată și calitatea de „ORGAN 
DE PROGRAMARE, DE CON
DUCERE ȘI DE REGLARE" al 

. celui mai dificil și delicat sis-

După ce savantul Norbert 
Wiener a fundamentat, în 1948, 
noțiunea de cibernetică, pledînd 
pentru pluralitatea ei de acțiu
ne, specialiști din diferite do
menii cu servituți enciclopedi
ce au adus pe primul plan a- 
ceastă știință.

Astăzi nu mai surprinde pe 
nimeni cînd aude sau citește 
despre valențele cibernetice, cu 
aplicații în biologie, tehnică, e- 
conomie, medicină, pedagogie, 
psihologie, lingvistică, sport etc.

In general, se consideră că 
problemele conducerii acțiuni
lor în sisteme complexe sînt de 
resortul ciberneticii. Aceste sis
teme complexe — după diferiți 
autori — pot fi ființele vii 
(biocibernetica), mașinile sau 
grupele de mașini (cibernetica 
tehnică), organismele economice 
(cibernetica economică) etc.

Rămînînd în cadrul biociberne- 
ticii, susținem că organismul spor
tivului supus modelării cerințe
lor marii performanțe, reprezin
tă unul dintre cele mai com
plexe sisteme. Desigur, sporti- 

. vul se pregătește în cadrul lec
țiilor de antrenament. Dar, dacă 
concepem acest proces ca o to
talitate a) condițiilor, trăsături
lor princițpale și legităților co
mune tuturor formelor de pre
gătire a sportivului, atunci e- 
xistă posibilitatea creării unui 
model .bâocibernetic, Elementul 
central Ral modelului este, bine- 
înțelesjn SPORTIVUL, care se j-.ștem materializat în organismul 
antrenfează. El este elementul e-sportivului. în contextul funcției 

sale de a culege, recepționa, 
selecta, prelăcra, stoca și trans
mite informații LA sportiv și 
DESPRE sportiv, antrenorul de 
elită este un bioCibernetician.

fectorf. (de recepție) al progra- 
mărijj'multifactoriale. Cu ajuto
rul unor cuplaje energetice și 
informaționale din mediul său 
naturalj și social se 'AUTOCON- 
IJUCE. ^Concomitent' cu autocon- 

/ducerea\ el se orgajbizează deve- 
nindjun/sistem de^AUTOORGA- \ 

' t y i / • • • f

DINAMO BUCUREȘTI 6-4PRO RECCO
BOLOGNA 12 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). In prima 
lor întilnire desfășurată la Recco 
în fața a 2000 de spectatori, cam
pioanele Italiei și României la polo, 
Pro Recco și Dinamo București, au 
oferit o partidă spectaculoasă, de 
bun nivel tehnic. Au învins gazdele 
cu 6—4, dar tot atît de bine victo
ria putea reveni și formației bucu- 
reștene. care a ratat foarte mult 
în ultimele două reprize.

în continuarea turneului, dinamo- 
viștii vor întîlni din nou pe cam
pionii Italiei în localitatea Chiavari, 
cu prilejul inaugurării uijei piscine 
de dimensiuni olimpice, apoi vor 
juca la Genova cu o selecționată a 
Liguriei și vor susține ultimul meci 
la Lodi, în compania formației din 
localitate.

Cesare TRENTINI

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA

partid, și comitetul sindical al Uzi
nelor „Republica* (locul .de muncă 
al jucătorilor noii promovate) a 
fost mult mai substanțial ca în 
trecut, să prezentăm și lotul echi- 

' T"i C'.zziz : LIMIA I • Lzt:z Cio
can (1,81 m; 20 ani), Florin Curea 
(1,75; 21), Ștefan Popescu (1,75; 25). 
Marin Mihalcea (1,80; 32); LINIA 
a Ii-a: Remus Luscan (1,88; 36),
Dumitru Mușat (1,90; 20), Gheor
ghe Bălan (1,85; 25); LINIA a 
111-a: Paul Soare (1,88; 27), Nico- 
lae Necula (1,76; 26), Petre Costin 
(1,80; 22), Eugen Diaconu (1,80; 25), 
Gheorghe Caraiman (1,75; 24);
MIJLOCAȘI : Savu Zeciu (1,80; 22), 
Glieorghe Filip (1,80; 25) — des
chidere, Marian Tănase (1,75; 22), 
Gheorghe Șerban (1,72; 22) —
grămadă; CENTRII Gheorghe La- 
zăr (1,80; 20) Petre Tițirigă (l,65j.
23), Marin Bujor (1,70; 18), Mihai 
Blum (1,83; 32); ARIPI i Lucian 
Matei (1,78:18), Gheorghe Bîzdîc 
(1,75; 22), Mircea Vătui (1,82; 25), 
FUNDAȘI Mihai Gavriș’ (1,72; 27), 
Mircea Grigoriu (1,80; 25), Con
stantin Bogdan (1,60; 26); MEDICI 
dr. Ștefan Ciofu; ANTRENORII 
Mihai Naca (principal), Mîhai 
Șerban (secund) ; PREȘEDINTELE 
SECȚIEI: ing. Vintilian Ciofu.

Z.A.K. KIKINDA 7-7
TIMIȘOARA 12 (prin telefon). 

Echipa locală Industria lînii a în- 
tîlnit într-o partidă amicală forma
ția iugoslavă Z.A.K. Kikinda, lider 
al diviziei B din țara vecină. Jocul 
a fost spectaculos și s-a încheiat cu 
un rezultat egal: 7—7 (0—1, 1—3, 
3—1, 3—2). Au înscris i Ladani 3, 
Bernstein, Bohm 2, Albert de la 
timișoreni, respectiv, Sargin 3, Ril
ke 2, Szabo, Micevicl de la oas
peți. De subliniat, evoluția excelen-

tă a portarului Staicovici, care a 
salvat formația oaspete de la o în- 
fringere sigură.

P. ARCAN coresp.

Rapid București — 
Slask Wroclaw 8-2

în partida amicală de polo, des
fășurată ieri după-amiază la ștran
dul Tineretului din Capitală, Ra
pid București, deși a avut în for
mație și cîțiva juniori, a întrecut 
categoric echipa poloneză Slask 
Wroclaw cu scorul de 8-2. Astăzi, 
de la ora 17, tot la Tineretului, va 
avea loc partida revanșă.

prof. Cornelie RADUȚ
Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S.

Echipajul de K 4, învingător in finala probei olimpice

I

incertitudini9 REGATA
Satisfacții, dar și cîteva

n REGATA

BRANDENBURG
Astăzi va lua startul în regata 

internațională de la Brandenburg 
și un lot de canoiști și caiaciști 
(juniori) români. Printre cei care 
ne vor reprezenta la această tra
dițională întrecere se numără i 
Chirilă Simion, Vasile Dîba, Boris 
Uzum, Maria Ivanov. Antrenori i 
Corneliu Bârsănescu și Igor Li- 
palit.

t (Urmare din pag. 1)
mine, deci, să aplaudăm locul II 
cucerit de Maria Nichiforov și să 
așteptăm o evoluție mai convingă
toare din partea caiacistei Viorica 
Dumitru.

’ întrecerile masculine la caiac 
ne-au adus și ele unele satisfacții. 
Nu avem în vedere doar cele două 
victorii românești — la K 2 și K 4 
— 1 000 m — precum și locul III 
ocupat la K 1 — 1 000 m de Vasile 
Roșea, ci obținerea acestor perfor
manțe în întrecerea directă cu 
unele echipaje bine cotate pe plan 
internațional. Este, însă, corect — 
și, credem, util — să spunem că 
de la startul tuturor acestor trei 
probe au lipsit destui pretendenți 
la locurile fruntașe în clasamen
tele finale de la Belgrad. Ținînd 
seama de toate acestea, considerăm 
că îndeosebi la K 2 și K 4 — 1 000 
m s-a realizat o acoperire valori
că corespunzătoare, echipajele se
lecționate (la K 4 
cerea continuă...) 
sele de afirmare.
m, în condițiile 
tuturor caiaciștilor specializați pen
tru _eastă probă, se pare că sim
pla calificare în finala de la Bel
grad va putea fi considerată o per
formanță bună. Vasile Roșea 
tea, totuși, intra în primii 
Depinde de felul cum va 
„bronzul" de la Snagov.

i La canoe — certitudini 
ciuda unor justificări întemeiate, 
... incertitudini. S-a cîștigat la 
C 2 — 1 000 m, prin G. Danielov și 
și G. Simionov, în formă constantă 
in acest sezon, iar Calabiciov cu 
toarte tînărul său coleg de echi- 
ftaj, G. Munteanu, s-au clasat pe

— 1 000 m, între- 
avînd toate șan- 
La K 1 — 1 000 
de participare a

ar pu- 
șase. 

onora

și, în

£ locul
explicații pentru locul patru ocu
pat de Covaliov — Patzaichin, cam
pionii mondiali ai probei. Evolu
țiile anterioare — fie chiar în echi
paje diferite — ne obligă însă, să 
atragem atenția, mai ales 
doi sportivi pentru care 
toată prețuirea, că trebuie 
intensifice pregătirea, că 
curînd, dacă nu chiar de pe 
nu mai e vreme de... explicații, 
ci de rezultate 
care ei ne-au 
mulți ani.

Echipajul 
ferent de 
după opinia 
„punctele forte1 
ne va reprezenta la campionatele 
mondiale și europene. în schimb, 
la C 1 — 1 000 m speranțele 
mîn doar în Varabiov, clasat 
Snagov pe locul 6, e drept în 
mai valoroasă finală a Regatei 
ternaționale, dar... Poate că, 
tuși, antrenorii lotului, în 
nuele lor încercări, vor găsi 
soluții.

Acestor cîteva notații — 
au avut în vedere participarea 
sportivilor noștri DOAR ÎN PRO
BELE OLIMPICE, nu și in cele de 
sprint și fond — trebuie să le a- 
dăugăm o apreciere privind valoa
rea generală a ediției din acest 
an a Regatei internaționale Snagov. 
Facem aceasta tocmai pentru a in
terpreta cît mai realist rezultatele 
qaiaciștilor și canoiștilor români. 
Fără îndoială, finalele de la Sna
gov au reprezentat un examen ex
trem de dificil și, poate, este sufi
cient să spunem că la unele probe, 
cum gr cele de canoe simplu

secund. Am arătat posibilele

celor 
avem 
să-și 

foarte 
acum,

la nivelul celor cu 
obișnuit de mai

canoe dublu, 
lui, 
unul

de 
alcătuirea 

noastră, 
i“ ale echipei

indi- 
este 
din 

care

ră- 
la 

cea 
in- 
to- 

conti- 
și alte

care

1 000 m sau de caiac dublu fete, 
ele pot fi aproape identice cu vi
itoarele finale la campionatele 
mondiale și europene din acest 
an. La fel de important este să re
amintim că unele țări (R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Ungaria
— la canoe) au deplasat cele mai 
bune garnituri, sportivii respectivi 
contind în toate marile competiții 
printre candidații Ia locurile frun
tașe.

Să nu supraevaluăm, însă, re
zultatele de la Snagov, să nu ve
dem doar strălucirea celor patru 
medalii de aur și să nu admitem
— sportivii înșiși sînt primii che
mați să împiedice acest lucru — 
instalarea unei atmosfere de eufo
rie. Am arătat cîteva puncte nega
tive în evoluția sportivilor noștri 
și indiscutabil antrenorii lotului 
au înregistrat, pe lîngă constată
rile îmbucurătoare, multe alte in
suficiențe. în afară de toate aces
tea trebuie să avem în vedere și 
faptul că de la finalele olimpice 
ale Regatei Snagov AU LIPSIT 
MULTE ECHIPE SAU ECHIPAJE 
CARE EMIT ÎNDREPTĂȚITE 
PRETENȚII LA MEDALIILE 
CAMPIONATELOR MONDIALE Șl 
EUROPENE, 
mul rînd, 
vietice, de 
ferite alte 
Norvegia, 
marca...

Să așteptăm, însă, cu încredere 
și speranță, viitoarele 
„flotilei de la Snagov" 
proape două decenii a 
vingă toate „furtunile"
toarcă acasă cu titluri și medalii.

LUCERNA
In compania a 152 de echipaje 

din 24 de țări, canotorii români au 
luat startul în regata Lucerna. Com- 
portîndu-se bine, schifiștii noștri 
au ocupat locul II în proba de 
4 f. c. Ei au condus în această 
dispută pînă la 1 800 de metri 
formația R.‘ D. Germane, campi
oană mondială. Pe ultima parte a 
traseului, însă, echipajul țării 
noastre a fost întrecut de cvartetul 
secund al R. D- Germane. Rezul
tate t 1. R. D. Germană II 6:16,26, 
2. România 6:19,38. 3- R. D. Ger
mană I 6:23,65. La 2 f. c. Cacenco 
—Pap s-au clasat pe locul 3 (6:48.13) 
după schifiștii polonezi (6:43,52) și 
cei ai R. D. Germane (6:43,49).

Este vorba, în pri
de echipa Uniunii So- 
caiaciștii unguri, de di- 
echipaje din Suedia, 

Austria, Olanda, Dane-

evoluții ale 
care de a- 

știut să în-’ 
și să se în-

torii tehnici — Mihai Naca și Mi
hai Șerban — au încercat și au 
reușit să reducă media generală 
la 23 ani cît este în prezent. Acea
sta a fost posibil prin cooptarea în 
echipă, alături de jucători mai expe- ‘ pei Gloria i LINIA I : Anton Cio- 
rimentați ca Remus Luscan, Paul 
Soare, Mihai Gavriș, a unor tineri 
proveniți din pepiniera proprie sau 
de la școala sportivă, dintre care 
amintim pe Anton Ciocan, Dumitru 
Mușat, Florin Curea, Gheorghe La- 
zăr.

Dar cele mai importante schim
bări operate au fost cele de or
din tehnic și tactic. S-a înlocuit 
total vechea concepție — bazată pe 
un joc închis, eu excesiv de multe 
lovituri de picior — cu alta nouă, 
în spiritul rugbyului modern. Re
velator este, în acest sens, și fap 
tul că aproape 95 la sută din punc
tele înscrise de Gloria în recent 
'încheiatul campionat al diviziei 
B, au fost realizate din esseuri. 
După mărturisirile antrenorului M. 
Naca, jucătorii posedă un bogat ba
gaj de cunoștințe tehnico-tactice, 
capabil să le permită a face față 
chiar și unor confruntări dificile.

Pentru perioada ce urmează, In 
planul de pregătire al echipei fi
gurează antrenamente săptămînale 
pînă la 20 iulie, apoi întreg lotul 
se va deplasa, pentru 12 zile, la Emanuel FANTANEANU

'j GLORIA BUCUREȘTI (F) Șl I.C. ORADEA (M) 

AU PROMOVAT IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR

(B Importante hotăriri

Ultimele jocuri ale campionatului 
de calificare în divizia națională de 
popice s-au disputat sîmbătă și du
minică. lată cîteva amănunte 
la aceste meciuri decisive :

RM. VÎLCEA. Arena din localitate 
a găzduit întîlnirea tur-retur din
tre echipele feminine Gloria Bucu
rești și Voința Craiova. Cu o for
mație mai omogenă și superioară 
în tehnica lansării bilei, Gloria 
București a totalizat la capătul ce
lor două confruntări 4 608 p.d., față 
de adversarele lor care au dobo- 
rît 4 524 popice. Principalele reali
zatoare ale bucureștencelor au fost 
Florica Neguțoiu (417) și Marga
reta Bordei (399 p.d.).

CLUJ. Cunoscutele echipe mascu
line I.C. Oradea și C.F.R. Tg. Mu
reș au furnizat jocuri viu disputa
te, specifice partidelor de baraj 
pentru prima categorie a țării. în 
primul joc, orădenii au obținut vic
toria cu 5 015—4 925 p.d., ca în 
retur să fie nevoiți să guste din 
amărăciunea înfrîngerii : 4 924—
4 979. Totalizînd un rezultat final 
superior (9 939—9 904 p.d.), I.C.O. 
a obținut dreptul de participare în 
divizia națională. (P. Radvany— 
coresp.)

• în ultima sa ședință, Biroul 
federal a hotărît să excludă din 
campionatul divizionar formația fe
minină U.T. Arad pentru repetate 
acte de nerespectare a regulamentu
lui acestei competiții. După cum 
am mai anunțat, echipa masculină 
Petrolistul Cîmpina a fost scoasă 
din campionat pentru neprezentarea

ȘEDINȚA COMISIEI

Aurelian

de

ale

la 
tă

Biroului federal

meciurile oficiale. Cum în aceas- 
situație s-au creat două locuri 

vacante, federația de specialitate va 
organiza două meciuri de barai, 
cîștigătoarele urmînd a lua locul 
formațiilor menționate. La jocurile 
de baraj vor participa următoarele 
echipe :

Feminin — Constructorul 
rești, Petrolul Băicoi, Voința 
șoara.

Masculin — Constructorul 
rești. Metalul Plopeni, Electrica Si
biu și Voința Cluj. Partidele femi
nine vor avea loc pe arena Dună
rea din Giurgiu, iar cele masculina 
pe pistele asociației Confecția din 
Focșani.

Bucu- 
Timi-

Bucu-

DE JOCURI SPORTIVE
sportive din cadrul 
de prof. dr. Leon

Comisia de jocuri 
C.N.E.F.S., prezidată 
Teodorescu, s-a întrunit recent pentru a 
discuta planurile de pregătire ale lotu
rilor naționale de volei (masculin și fe- 
mirțin) în vederea C.E. din septembrie, 
precum și etapele de pregătire a na
ționalei masculine de handbal pe pe
rioada pînă la J.O. de la Miinchen. Par- 
ticipanții au supus unei analize rigu
roase aceste planuri, făcînd recomandări 
și dînd sugestii federațiilor respective 
pentru îmbunătățirea pregătirii.

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ

DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE
din București, b-dul Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.66.85, 
angajează de urgență :

— contabil principal cu studii medii de specialitate 
și 7 ani vechime în funcții economice ;

— tehnician principal constructor;
— magaziner principal.

|

a- 
juni- 

uuma 
Paula

de pregătire 

valoroasă care 
și pretențiile

BREBEANU

1 C. GRIGORE (Dinamo)

ÎNVINGĂTOR ÎN CURSA DE FOND
Concursul de verificare a cicliștilor 

noștri frunțași, desfășurat duminică pa 
șoseaua Ploiești (varianta Buftea. 100 
km) a corespuns doar parțial. Mal exact, 
după punctul de Întoarcere (km. 60), 
pînă unde nu s-a semnalat nimic alt
ceva decit lunga evadare solitară a lui 
Gh. Negoescu (Steaua), privită cu în
găduință de plutonul compact care rula 
în cadență de Ieșire estivală. La îna
poiere, această ieșire pe biciclete a luat, 
In adevăr, aspectul unei dispute ani
mate, în urma acțiunilor întreprinse de 
dinamoviștl, grație cărora a evadat un 
pluton de zece concurenți.

La sprintul final, C. Grigore (Dinamo) 
s-a dovedit mai iute de pedale invlnglnd 
pe colegul său de club, C. Ciocan, re
centul ciștlgător al „Turului Turclei'i. 
Timp: 2 11 28:07. Media orară, 41,340 km. 
Pe locul trei, S. Sudltu (Olimpia) 
2 h 28:16 ț 4. I Cosma (Dinamo) 2 h 
28:17, 5. T. Drăgan (Voința), 6. I. Cer
nea (Steaua), 7. T. Vasile (Dinamo), 
toți același timp.

In camplonatu* municipal pentru bici
clete de turism (10 km) primul s-a cla
sat C. Ignat (Olimpia), urmat de M. 
Ghlță (Șc. sp. 2), D. Nfistase (Olimpia), 
N. Stan (Steaua), N. Chlran (Șc. sp. 2). 
Rezultate din probele complimentare t 
semicurse: 1. M. Nicolae (Voința), 2. 
G. Opran (Dinamo), 3. Șt. Simion (Șc. 
sp. 2), 4. M. Oprea (Steaua), 5. I. Ghel- 
bează (Șc. sp. 2); juniori mici : 1. P. 
Cimpoeru (Șc. sp. 3). 2. A. Florea (Șc. 
sp. 3), 3. Șt. Popa (Șc. sp. 3), 4. I. To- 
tora (Șc. sp. 2), 5. C. ștefan (Dinamo).

em. i. —

«as
dl
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Din grijile și problemele 

antrenorului federal
Structura viitoare a echipei naționale

Principalele atu-uri ale dinamoviștiîor:

0 LIME MEDIANĂ FOARTE ACTIVĂ, 
UN LIBERO MODEL (NUNWEILLER III) 

% UNEORI, DUMITRACHE...
începem astăzi trecerea in revistă a echipelor primului campionat ai 

tării, încercind să desprindem cauzele situării lor pe cele 16 trepte ale 
clasamentului.

Deschide seria campioana, Dinamo București.

Diagrama comportării

Ca și în anii trecuți, Dinamo a 
rămas o echipă tipică, de contra
atac, armă care i-a adus titlul de 
campioană în ediția recent înche
iată în următoarea organizare de 
joc :

APĂRAREA a fost condusă de 
un libero (Nunweiller III) în spa
tele liniei de fundași, iar o dată cu 
reînceperea returului ea și-a asu
mat și dificila sarcină a marcajului 
om la om pe tot terenul. Avînd 
puțini oameni în stare să aplice 
corect un asemenea marcaj rigu
ros (Deleanu, Dinu), apărarea di- 
namovistă a trăit uneori momente 
de „autoîncurcare”, de care au pro
fitat echipele adverse.

LINIA DE MIJLOC a fost, după 
părerea noastră, compartimentul 
cel mai puternic al echipei. Multe 
atacuri adverse au murit la „zidul" 
Sălceanu-Dinu, așa cum foarte 
multe contraatacuri dinamoviste 
s-au născut la „rampa de lansare" 
Nunweiller VI — Dinu — Sălceanu.

Fără a contesta rolul major al 
celor doi internaționali, vom subli-

Interviu cu Constantin
(Urmare clin pag. 1)

nată. Fiecare știe ce joacă și joacă 
ce știe... Cu toate astea, după un început 
de retur bun. mecanismul a început 
«a scirțiie : jucătorii s-au văzut prea 
repede urcați opt locuri în clasament, 
bu crezut că o noapte „albă“ nu con-

L-am auzit în mai multe rînduri vor
bind — cu o severitate nebănuită — 
despre nopți pierdute. Insist, ceiv lă
muriri. „ ,

— O să țl se pară o glumă, dar ăsta 
e cel mai mare rău al fotbalului ro
mânesc : viața nesportivă, țigările, co- 
ni a cui, nopțile la bai’... Avem jucători 
eu mult talent care fac azi un meci 
bun și altul peste două luni, pentru 
că nu put juca SO de minute în ritm 
susținut. Ritm, auzi, ăsta-1 cuvinlul... 
Cel mai bun exemplu : Tătaru. Acum 
un an parcă era o umbră pe teren. Cind 
II câutai. il găseai la „Berlin"... Acum 
s-a cumințit. 11 vezi cum joacă ?

îmi explică pe larg ce mare deser- 
vlciu face fotbalului indisciplina de din
colo de gazon, pomenește despre recen
tele suspendări ale lui Dinu și Dujiil- 
trache — „nu trebuie să ajungem in 
situația de a-i suspecta pe cei mal bum 
jucători... Trebuie găsită soluția pen
tru preintîmpinarea unor asemenea in
cidente..." —, despre nedreptatea are 
1 s-a făcut iul Tătaru în clasamentul 
final al golgeterilor — „el a muncit pen
tru toate golurile, nu l-au ajutat nici 
Stocker, nici Kusu“ — cu toate că...

— ...Atacanțil noștri de astăzi nu știu 
să joace în careu... Acolo mingea tre
buie lovită oricum, din orice poziție 1 
Ei trag doar din față, exact din așeza
rea convenabilă portarilor, care au timp 
să vadă... gindește-te la Miiller ; cîte 
goluri marchează de la 20 de metri ? 
Două-trei, restul din careu, dar acolo 
are o lege : minge pe spațiul porții ! 
Atacanții ni se pling de apărători, că 
joacă prea aproape, că fac „beton", că 
sint jandarmi... Dar Boninsegna, măi 
băieți ? ! 24 de goluri în Italia, mama 
„betoanelor", „libero" peste „libero" și 
tot ce vrei...

— Ce^l de făcut ?
— Nici o mișcare in plus în careu 1 

Șut la poartă, cu stlngul, cu dreptul, 
din întoarcere, oricum...

Sfaturile unul atacant „de muncă", 
ieșit de 3 ori — 1960, ’61 Șl ’62 — rege'i 
al golgeterilor, cu 20, 22 șl 24 de go
luri...

TRT
Timpul s-a scurs. Cerasela reapare : 

„tăticule, nu mergem la masă ?“, „Pro
fesorul" se întrerupe o clipă, apoi reia, 
adresîndu-se parcă unui auditoriu nu
meros :

— Eu cred că noi. Ia antrenamente, 
greșim... Timp prea mult, ritm de tan
gou... Jucătorii iau o minge și se plimbă 
cu ea pe gazon, timp de trei ceasuri, 
apoi se laudă : „voi cit vă antrenați 1 
Puțin... Noi stăm șl trei ore". Aici 
greșim : o oră jumătate de antrenament, 
dar in ritm drăcesc, fiecare antrenament 
ca o finală de Cupă...

Monologhează, cu glasul și candoarea 
unui îndrăgostit, șl văzîndu-1 gîndesc că 
omul din fata mea rămîne unul din 
marii devotați ai balonului rotund, cu 
care dișcuț’a despre fotbal nu se sfîr- 
șeșțe niciodată...

k I! reamintesc că s-a făcut ora mesei, 
șj-i propun un dlalog-blltz, o convorbire 
cu pase-scurte :

— După unii, la Steaua, portarii ar 
constitui o problemă de rezolvat...

— Nu-I adevărat... Steaua are trei 
portari talentați, dar cel mai dotat din
tre ei. da, Comun, e și cel mai puțin 
conștient... Seriozitatea lui Haidu Îmi 
inspira mai multă încredere decît ca
litățile native ale lui Coman.

— Cum bănuiți că va decurge colabo
rarea cu Valentin Stănescu ?

’ — Nea Tinel c uti foarte bun antre
nor. O spun din proprie experiență, 
S-am fost cindva .jucător, prin ’65, cind 

selecționată a Bucureștiului, cu Mo- 
trPtr cu Mîndru, cu Nelu Nunweiller, a 
făcut un turneu în Italia... Cred că ne 
vom înțelege. Avem doar aceleași in
terese... ''

— O ultimă întrebare, la care te rog 
să-ml răspunzi sincer : Crezi că peste 
cîtiva ani vei ajunge un mare antrenor ?

Hide — „asta depinde de jucători șl 
de presă", apoi se întoarce spre Cera
sela, care stă gata să pllngâ : „hal
tăticule, cind te apuci dumneata să 
discuți despre fotbal...".

Pleacă și — deodată — holul pare 
mult mai țnlc. E doar îngrozitor de 
cald. 'i

Au reînceput pregătirile...
...UNIVERSITATEA CRAIOVA

CRAIOVA, 12 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Pe data de 7 iulie studenții craio- 
veni și-au început pregătirile in 
vederea deplasării ce urmează s-o 
efectueze la Nisa, pe data de 22 iu
lie. După două antrenamente de 
acomodare, la cel de-al treilea li 
s-a pus la dispoziție și mingea. 

. Un lot de 33 de jucători, împărțiți 
'în două serii, poate fi văzut în 
fiecare zi la orele 9,30 și, respectiv 
15,30 — lucrînd sub îndrumarea 
lui G. Nuțescu și C. Deliu, întrucît 
antrenorul principal, Ștefan 
Coidum. nu s-a prezentat încă la 
pregătiri. v . • 

nia aportul considerabil al Iui Săl
ceanu. jucătorul dinamovist care 
„calcă”, meci de meci, tot terenul, 
luptînd exemplar, cp o evidentă 
eficiență, din primul pînă în ulti
mul minut de joc,

Deși Dinamo a marcat 49 de go
luri (locul II la eficacitate, după

MEDIA NOTELOR : 6,95.
JUCĂTORI FOLOSIȚI : 22.
Portari : Constanlinescu (27 meciuri — media 8,00), Andrei (4 — 7.00), 

Caval (1 — 8) ; fundași : Cheran (27 — 6,92), Sloenescu (20 — 6.85) Delea
nu (27 — 7,11), Nunweiller III (20 — 7,80), Ștefan (8 — 6,73), Sandu'Gabriel 
(9 — 7,44), Petre Nicolae (2 — 5,00) ; mijlocași : Dinu (24 — 7,78), Nunweiller 
VI (30 — 7,30). Mustețea (18 — 6,44). Moldovan (12 — 6,42) ; aiacanțl : Săl
ceanu (26 — 6,69), Lucescu (23 — 7,08). Dumitrache (28 — 7.17), Both (10 — 
6.22), Nuțu (12 — 6,00), D. Popescu (22 — 6,00), Haidu <14 — 6,41), Moț 
(3 — 6.00).

49 de goluri marcate de : Dumitrache (15). Sălceanu (8). D. Popescu 
(7), Nunweiller. VI (5), Dinu (4), Lucescu (3), Deleanu (3), Haidu (2), Both 
(1), Cheran (1).

Dinamo a cîștigat cîte 4 puncte la Steaua, U.T.A. șl C.F.R. Cluj.
A pierdut 4 puncte la Universitatea Craiova.
A făcut 2 meciuri egale cu Rapid.
(Antrenori : Traian lonescu — Dumitru Nicolae Nicușor).

Politehnica Iași), ÎNAINTAREA e- 
chipei din șos. Ștefan cel Mare re
prezintă compartimentul cel mai 
firav, cel mai slab. Deși este încadrat 
cu doi apreciați internaționali — Lu- 
cescu și Dumitrache — randamen
tul atacului dinamovist a rămas, de 
regulă, tributar formei capricioase 
a lui Dumitrache, singurul, de fapt, 
„om de gol“ al echipei. (în turul 
campionatului, acest rol a fost în
deplinit și de Doru ’ Popescu, care 
a marcat 7 goluri ; în retur însă, 
tînărul atacant, accidentat în tur

Secvenței de antrenament in tabăra dinamoviștiîor. Tema de exercițiu i lovitura cu capul, in prim-plan, 
Haidu, Nunweiller III și Mustețea Foto: T. MACARSCHI

PE MARGINEA CELUI DE AL V LE A CURS U.E.F.A. PENTRU ANTRENORI

V3TORUL FOTBALUI Oi
Desigur, fotbalul viitorului nu a 

constituit o temă independentă a 
cursului, dar numeroase intervenții 
au inclus referiri și în această di
recție nu este lipsit de interes să 
scoatem în evidentă cîteva din ele
mentele ce au fost menționate.
1. Dinamica jocului va deveni și 

mai crescută.
Aceasta va solicita pregătirea la 

cel mai înalt nivel a însușirilor 
morfologice și funcționale, ale pre
gătirii jucătorilor și mai ales a vi
tezei și a rezistenței de-a lungul 
celor 90 de minute. Deci, resurse
le fizice ale organismului (mai ales 
sistemul circulator și respirator) 
vor constitui un element de progres 
fundamental.

2. în privința pregătirii tehnice 
vor fi solicitați indici de înaltă 
măiestrie, în toate execuțiile și în
deosebi în cele efectuate în plină 
viteză si cu o remarcabilă origina
litate. în orice caz, tehnica va de
veni mai simplă, lipsită de înflo
rituri. mai competițională.

3. Jucătorul, indiferent de oostu 
rile tradiționale, va trebui să aibă 
o pregătire multilaterală, în sensul 
de a putea face față corespunzător 
oricărei acțiuni desfășurată indife
rent de zona terenului de joc.

Au fost prezenți toți jucătorii 
care au terminat recentul campio
nat, dar la ultimele două antrena
mente, a „dispărut” Smarandache, 
tînărul care vrea să iasă în evi
dență prin indisciplină. Doar trei 
jucători veniți de la alte echipe se 
găsesc în pregătiri : Pîrvu (Metalul 
Tîrgoviște), pentru care s-au depus 
acte în vederea efectuării caranti
nei, Ciocîrlan (Metalul Aiud) și 
Mincioagă (F. C. Caracal), ultimii 
doi fiind angrenați în sesiunea de 
admitere la A.S.E., din cadrul Uni
versității craiovene. în caz de reu
șită, ei vor rămîne la clubul cra- 
iovean. Pregătirile vor continua 
în zilele următoare, urmărindu-se 
ca in timpul scurt ce a rămas să 

neul din America de Sud, a avut o 
formă submediocră, nemaiînscriind 
nici un gol). Lucescu — se știe — 
rămîne un excelent creator, mar
chează goluri mari (cu Rapid, cu

Steaua, în finala Cupei), dar mar
chează rar.

Incercînd să trasăm o fază tipică 
de contraatac a dinamoviștiîor, 
vom nota că el este lansat, de obi
cei, de Nunweiller VI, Dinu, sau 
Sălceanu (mai rar de libero-ul Nun
weiller III), balonul este scos la 
aripi (Lucescu, sau Haidu, sau 
Nuțu) și urmează invariabila cen
trare înaltă, sau la semiînălțime, 
adresată lui Dumitrache, de la care 
se așteaptă golul.

Marcat, de regulă, extrem de 
strîns, și pe deasupra beneficiar al

Jucătorul intrat în posesia min
gii va deveni un veritabil atacant, 
acționînd atît pentru declanșarea 
atacului, susținerea acestuia și 
chiar pentru finalizarea lui. Zona 
de teren părăsită în faza respecti
vă va fi ocupată cursiv de un alt 
jucător, mai puțin angrenat în faza 
respectivă, va fi vorba deci despre 
un permanent flux de suplinire, mai 
mult sau mai puțin temporară, a 
diferitelor zone, potrivit cerinței de 
acoperire echilibrată. în orice mo
ment, a armoniei dintre cele trei 
linii : atac, mijloc, apărare.

însuși sistemul de joc va trebui 
conceput mai elastic. Cu alte cu
vinte, diversele formule de așezare 
a jucătorilor 1—4—2—4 sau 1—4— 
3—3 etc, treptat vor fi mai puțin 
vizibile, deoarece antrenorii vor 
acorda prioritate finalizării acțiuni
lor prin cei mai indicați jucători 
disponibili la un moment dat și nu 
prin jucători anticipat stabiliți 
pentru a rezolva acțiunile respec
tive.

■ Formarea unor jucători cu re
marcabilă capacitate de a se orien
ta independent, creator. Propriu-zis, 
în timpul jocului, antrenorii nu 
vor avea posibilitatea să comunice 
direct cu jucătorii aflați în terenul 
de joc. Or, în aceste condiții, orien

se efectueze o pregătire fiz.ică spe
cifică și o pregătire tehnico-tacti- 
că destinată unei bune evoluții în 
Franța.

Universitarii craioveni au pro
gramat duminică dimineața un 
meci amical la Tîrgoviște, de unde 
craiovenii își vor continua drumul 
la București. Luni vor efectua o 
ultimă pregătire pe stadionul Po
litehnica, iar marți vor pleca spre 
Paris.

Ștefan GURGUI-coresp.

.. .POLITEHNICA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). Stu
denții timijoreni și-au început ieri, 

unei forme și al unei condiții fizice 
cu evidente căderi, Dumitrache a 
înscris totuși 15 goluri, roci de cele 
mai multe or; al unor sclipiri, ates- 
tînd realul său talent.

Comparînd evoluția echipei în 
prima și în a doua parte a cam
pionatului, vom remarca că echipa 
a avut în tur o evoluție superioară 
— 8 victorii, 4 meciuri nule și doar 
3 înfrîngeri (20 de puncte) — față 
de retur — numai 5 victorii, 6 me
ciuri nule si 4 înfrîngeri (16 puncte).

Deși a avut un final de campio
nat slab, nereușind să obțină nici 
o victorie în ultimele 6 partide (din 
12 puncte posibile, a luat doar 4), 
echipa dinamovistă a rezistat în 
fruntea clasamentului grație și slă
biciunii rivalelor sale.

Fără a-1 considera unul din ele
mentele de analiză cele mai grăi
toare, vom spune, totuși, că media 
notelor echipei — 6,9ii — (egală, 
întîmplător, cu a Rapidului) spune 
multe.

Apreciind că oamenii de bază ai 
lotului dinamovist au fost Constan- 
tinescu. Nunweiller Ifț. Deleanu, 
Nunweiller VI, Dinu, Sălceanu, Du
cese» și Dumitrache, considerăm că 
nucleul de forță l-au alcătuit frații 
Nunweiller. Dinu și Sălceanu, omul 
nr. 1 al echipei în acest campionat 
fiind, după opinia noastră, căpi
tanul ei, Nunweiller III.

Marius POFESCU

tarea independentă a jucătorilor 
în funcție de condițiile concrete 
apărute în timpul jocului va deveni 
o cerință de prim ordin. Jocul va 
confirma pe acești jucători, iar me
ritele lor vor fi cu atît mai mari 
cu cit li se va dezvolta însușirea 
de a fi buni coordonatori, mobili
zatori și organizatori ai jocului 
desfășurat în tumultul extraordinar 
al marilor stadioane.

4. Jucători puternic echilibrați, 
perseverenți, fermi în lupta pentru 
obținerea victoriei Această cerință 
se impune cu atît mai mult cu 
cit indicii pregătirii fizice, tehnice 
și tactice vor evolua spectaculos, 
datorită și sprijinului tot mai larg 
al științelor anexe, or în aceste 
condiții voința jucătorului, dorința 
nestrămutată de a învinge rezisten
ța opusă de adversar va fi de cea 
mai mare însemnătate.

în încheiere, considerăm că orga
nizarea acestui curs a reprezentat 
un succes, atît pentru U E.F.A. cît 
și pentru toți antrenorii partici- 
panți, deoarece le-a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență și de 
confruntări de opinii.

Prof. I. SIQOVAN 
Prof. ANGELO NICULESCU

pregătirile pentru noua ediție a 
campionatului, sub conducerea cu
plului de antrenori Toma Jurcă — 
Nicolae Godeanu. După ce vizita 
medicală, efectuată săptămîna tre
cută, nu a relevat nici .o indispo
nibilitate, la apel au răspuns toți 
componenții garniturii din ultima 
ediție. Alături de ei vor activa, 
probabil, după încheierea exame
nului de admitere la facultăți, Bo- 
jin (C.F.R. Timișoara) Kiss (Vul
turii Textila Lugoj), Șerban, Popa 
(Minerul Anina), Gherga (Victo
ria Caransebeș), precum și Mehe
dinți, care este student la Poli
tehnică.

Din 17 iulie, timp de 12 zile, an
trenamentele vor continua la Brad, 
după un program care vizează de
săvârșirea pregătirii fizice gene
rale. în luna august, Politehnica 
va susține un turneu în Iugoslavia.

P. ARCAN-coresp,

începînd discuția cu prof. Angelo 
Niculescu, antrenorul lotului repre
zentativ, acesta ne-a înfățișat un 
bilanț al echipei naționale, fixînd 
totodată cîteva jaloane ale activi
tății viitoare. Din vorbă în vorbă 
am ajuns la problema alcătuirii 
selecționatei țării, în lumina unor 
măsuri luate și a unor evidențieri 
de noi jucători care își pun tot 
mai insistent candidatura la un loc 
în reprezentativă.

— Se anunță o toamnă... fier
binte pentru antrenorul federal.

— într-adevăr, ne-a răspuns an
trenorul emerit A. Niculescu, avem 
jocuri extrem de importante, de
cisive pentru șansele noastre în 
campionatul Europei,

— Spunînd „fierbinte" ne-am gîn- 
dit și la alcătuirea echipei. Doi 
jucători au și devenit... indisponi
bili. Dinu și Dumitrache, care au 
fost scoși din lot Ca măsură disci
plinară. Dan urmează să plece la 
R. C. Anvers (Belgia), Lupescu 
pare în regreș...

— In această privință, nu cred 
că va fi „fierbinte”, cum spuneți. 
N-am motive de neliniște. Din fe
ricire au apărut alți jucători care 
să-i înlocuiască pe cei ce trebuie 
să-și ispășească o pedeapsă meritată. 
Măcar de ar reflecta serios și ar 
învăța ceva din asta, pentru că 
pot reveni, în asemenea condiții, 
în lot. Pînă atunci insă, imi iau 
măsurile de rigoare. Tătaru con
firmă încrederea inea manifestată 
încă la C. M. din Mexic. Alături 
de el a apărut Iordănescu, în care 
am mari speranțe.

— Apropo de Iordănescu. Pă
rerea noastiă este că trebuie 
menajat. Poate că n-ar fi tre
buit trimis la Atena, la Balca
niada de tineret, după un sezon 
în care a fost solicitat mult și

N. PROCA -
ANTRENOR PRINCIPAL

AL STEAGULUI ROȘU BRASOV
Luni după-amiază, jucătorii Stea

gului roșu Brașov s-au reîntîloit, 
la stadionul Tineretului, pentru a 
relua pregătirile. t

Cu acest prilej, I. Indrei — pre
ședintele clubului — a anunțat că 
biroul clubului a hotărît să în
credințeze antrenorului N. Proca 
conducerea tehnică a echipei.

C. GRUIA — coresp.

Competiția de la Atena

A fost cea mai 
a turneului

bună ediție 
balcanic

ATENA, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Cea de a 4-a ediție a „Cupei bal
canice” (fotbal) pentru echipele spe
ranțelor. ciștigată de echipa Greciei, 
s-a soldat cu numeroase rezultate. La 
banchetul oferit duminică seara in 
onoarea echipelor participante. dr. 
George Dedes, președintele federației 
elene și al comitetului de organizare, 
ne-a spus, printre altele : „Toate par
tidele au fost intens disputate, unele 
dintre ele fiind și foarte frumoase : 
fiecare echipă a avut momente exce
lente, ca și perioade de evoluție ma. 
puțin bune : am apreciat sportivitatea 
jucălorilor și spiritul de prietenie care 
au dominat în zilele competiției, spi
rit fertil remarcat în prezent cu adîn- 
că satisfacție si în relațiile dintre 
țările balcanice”. Iar în scurta sa 
alocuțiune rostită la hotelul Cecil, re
prezentantul secretariatului permanent 
al Cupei balcanice. T. Botev (Bulga
ria). exprima opinia dună care tur
neul a fost superior tuturor edițiilor 
precedente prin valoarea fotbaliștilor 
partîcipanți și forța de joc a echi
pelor.

înainte de a comenta cîteva aspec
te. menționăm că echipa Turciei a 
lipsit anul acesta, deoarece federația 
de fotbal a acestei țări a hotărît să 
dedice această perioadă exclusiv o- 
dihnei iucătorilor (e drept, compe
tiția a fost plasată nepotrivit la sfir- 
șitul unui sezon aproape epuizant 
pentru fotbaliștii de pretutindeni).

Cea de a 5-a ediție a „Cupei balca
nice” pentru echipele de tineret va fi 
organizată anul viitor în Turcia.

Câștigătoarea turneului, echipa Gre
ciei, a avut ca principal atribut o pu
tere de muncă excepțională, bazată 
pe calitățile fizice superlative ale 
fotbaliștilor eleni (viteză, rezistentă), 
dar nu ne-a impresionat prin niscaiva 
talente cu șanse imenșe în fața zilei 
de mîine. sau printr-un joc colectiv 
de o mare coeziune. Reprezentativa 
Bulgariei, clasată pe locul al doilea, 
a fost probabil formația eea mai omo
genă. cu liniile bine echilibrate, cea 
mai bine articulată și masivă. Din 
rîndurile ei s-au detașat două perso
nalități excepționale, extremul stingă

...TRACTORUL BRAȘOV
Divizionara C Tractorul Brășov 

și-a reluat zilele trecute pregăti
rile. Brașovenii au și susținut un 
meci amical în compania formației 
cipriote Alki Larnaka (scor : 4—0).

în prezent, antrenorul Gh. Mari
nescu are la dispoziție, pe lîngă 
jucătorii folosiți în campionatul 
trecut, și pe Vătav (de la Metrom 
Brașov), Trăznea (de la A.S.A. Tg. 
Mureș), Cutean, Tarcea și Staicu 
— foști jucători ai echipei care 
și-au satisfăcut stagiul militar. Bra
șovenilor li. s-au creat toate con
dițiile pentru o pregătire supe
rioară. Ei sînt hotărîți să joace un 
rol de seamă în seria a XII-a a 
diviziei G.

C. GRUIA coresp. 

a și fo%t accidentat de cîteva 
ori. Nu-i încă fortificat.

— Și eu sint de aceeași părere. 
Trebuie menajat. Este un mare 
talent asupra căruia clubul său 
trebuie să vegheze ca să nu calce 
pe urmele lui Dumitrache. Cu el 
sper să realizez un cuplu de ata- 
canți centrali cu Tătaru, avînd pe 
aripi pe Lucescu și Pîrcălab sau 
Dembrovschî.

— Cu adevărat reflectați Ia 
rechemarea lui Pîrcălab în 
lot ? Ce v-a determinat ?

— Asta este intenția mea. Am 
nevoie de o extremă dreapta și, 
în privința lui Pîrcălab. sînt în po
sesia unor referințe bune, care-1 re
comandă : seriozitatea sa în pre
gătire Ia echipa franceză Nîmes, 
schimbarea jocului său. A redeve
nit jucătorul cu multă inițiativă și 
eficace, adăugind și angajament fi
zic. Am stat de vorbă cu el și. 
avînd și asentimentul clubului 
Nîmes, îl voi chema la stagiul lo
tului dintre etapele a Il-a și a 
IH-a ale Diviziei A.

— în privința apărării însă, 
unde vor fi necesare modifi
cări, ce proiecte aveți ?

— Bătaie de cap îmi dă cuplul 
de fundași centrali, dar cred că voi 
găsi soluția : Boc-Vlad. La aceștia 
mă gîndesc să-i încerc, avînd o 
primă rezervă in lanul de la Iași, 
după cum pentru Mocanu — la care 
nu renunț, pentru că este încă un 
titular de nădejde — am, ca du
blură, pe Popovici. Mijlocași se 
găsesc: Nunweiller VI, Anca, Du
mitru și Vigu, a cărui formă și 
valoare nu-mi dau dreptul să-1 ig
norez, dar aștept din partea lui o 
atitudine sportivă pe teren. în ce-1 
privește pe Răducanu, el trebuie 
să fie neliniștit ; Haidu are o pu
ternică revenire, iar Iordache se 
impune pe zi ce trece...

în orice caz, dacă va fi nevoie, 
voi face cîteva... împrumuturi de 
la „olimpici” sau tineret.

— în această situație însă, 
Se impune o mai atentă coor
donare a loturilor și o mai strîn- 
să colaborare între antrenorii 
lor.

rf- Fără îndoială că așa va fi. Este 
în interesul fotbalului nostru și al 
echipelor naționale.

★
Cum vedeți, grijile antrenorului 

federal au și început. Problemele 
de alcătuire și pregătire ale echipei 
naționale îl frămîntă de pe acum. 
E și normal dacă ne gîndim la se
zonul care-1 așteaptă și la obiec
tivul de atins : calificarea în sfer
turile de finală ale campionatului 
Europei.

Rep.

Panov și atacantul central Mihailov, 
în rest jucători buni, dar obișnuiți.

România, cu lotul cel mal tînăr 
(nu numai că Ola și Cosmoc n-au 
utilizat jucători depășiți ca vîrstă, în 
comparație cu prevederile regulamen-

IORDĂNESCU in acțiune
tare, așa cum au procedat celelalte 
echipe, dar au apelat, la fotbaliști ma
joritatea in vîrștă de 18. 19. 20 de 
ani) s-a prezentat ca o echipă puterni
că. care, deși n-a fost în formă și s-a 
dovedit împovărată de oboseala și 
solicitările sezonului de primăvară, a 
avut pe parcurs și perioade de evo

In atenția ciștigătorilor de la tragerea excepțională

Pronoexpres din 11 iulie 1971
Depunerea biletelor cîștigătoare 

se va face pînă joi 15 iulie a.c. la 
ora 13,00 în orașele reședință de 
județ, iar în celelalte localități 
pînă miercuri 14 iulie 1971 la ora 
13,00.

Omologarea cîstigurilor se va e- 
fectua sîmbătă 17 iulie 1971,

Plata cîstigurilor se vă face ast
fel: în Capitală începînd de mier
curi 21 iulie pînă la 26 august 
1971 inclusiv; în țară începînd de 
aproximativ vineri 23 iulie pînă la 
26 august 1971 inclusiv.

Tragerea Pronoexpres de mier
curi 14 iulie a.c. va fi televizată 
direct din studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19,10.

AZI ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor.

5 MINUTE 
CU NĂSTURESCU

„Campionatul 
care vine 

trebuie să fie 
campionului 

meu!“
De regulă, în vacanță, mal toatS 

lumea este veselă. Năsturescu însă, 
se numără printre excepțiile de la— 
deconectanta regulă. Năsturescu 
poartă cu el, în aceste zile, tris
teți grave, „adevăruri personale 
pe care nu se sfiește să 1» a- 
firme. . .

— Noi, înaintașii, am pierdut 
titlul, anul acestal Știam că avem 
o linie de fund în care Lupescu ș' 
Dan nu pot fi clintiți cu una cu 
două, știam că Neagu va „înțepa" 
o dată poarta adversă și gata, 
credeam că așa ies două puncte. 
Am întîlnit, însă, echipe care s-an 
bătut pentru fiecare minge cu toll 
jucătorii. Și uite, așa. cînd aveam 
titlul în mină, am pierdut, acasă, 
două jocuri, cu Steagul roșu șt 
cu SC. Bacău. Adică așa am pier
dut încă un campionat. Marele 
meu necaz însă este altul.

— Cumva acea accidentare de la 
începutul sezonului ?

— Exact! Realizasem un tur foar- , 
te. bun. jucînd pentru prima data 
toate meciurile. Și ce poftă deeJ_od 
aveam! După turneul din Brazilia, 
a venit însă accidentarea din pri
ma etapă de Cupă, la 7 martie la, 
Cîmpina.

— Accident grav?
— Doctorii spuneau că asemenea 

accidente (n.r. smulgere de mușchi 
obturator) fac numai săritorii cn 
prăjina. Cum, necum, am ratat re
turul, jucînd doar spre final. Au 
fost zile îngrozitoare nentru mine.

— Să nu dramatizăm. Au mai 
fost accidentării Chiar și dum
neata...

— Au fost accidentării Dar ca 
la mine, mai rar. înaintea meciului 
acela decisiv, de la Lausanne, cînd 
trebuia să joc în națională, mă ac
cidentez la Pitești. Și nu mai joc.' 
A jucat Tufan, și a Jucat bine. 
Anul acesta sînt selecționat în lo
tul olimpic. Mă accidentez însă la 
Cîmpina și nu mai joc. Nu-i curai 
ghinion?... . ,

— Să înțeleg că te obsedează fa
talitatea, că ai renunțat la spe
ranță ?

— Deși am 29 de ani ^eîmpli" 
niți — o „vîrstă" cum. Qic unîf, 
vreau să rămîn un Jucător de bază. 
Vreau să se conteze pe mine în 
continuare. Ea Rapid și la lotul o- 
limpic. Campionatul care vine tre
buie să fie campionatul meu. Am 
pierdut prea multe în ultimul 
timp. Trebuie să mai înving și eu!

... La vila Relona sau pe plajă, 
la Eforie Nord, unde-șf petrece va
canța. extrema r’apidistă își repetă, 
din cînd în cînd : „Trebuie să în" 
ving și eu!“ Succes, Năstureșcul

Mircea M. IONESCU

luție bună, primul joc cu Bulgaria; 
apoi cu Iugoslavia, culminînd cu ex
celenta comportare din repriza a doua 
a partidei cu Albania. Dacă alții s-au 
remarcat prin capacitate colectivă a 
echipei, sau prin calități atletice, ro
mânii au avut — în primul rîn.d — 
cel mai mare număr de talente auten
tice. care sînt sau pot deveni ulterior 
fotbaliști de clasă. Iordache este 
probabil, unul din primii 2-3 goal- 
keeperi ai fotbalului nostru. Și clujea
nul Ștefan are stofă. Fundașii sînt și 
ei fotbaliști cu perspectivă. Dintre ei. 
Olțeanu și Sătmăreanu II par hără
ziți unei cariere deosebite. Simionaș 
este un mijlocaș pe care și l-ar dori 
multe echipe. Broșovschi are calități 
indiscutabile. în timp ce Iordănescu 
este un talent puternic, un fotbalist 
uluitor în anumite împrejurări, care 
nu va mai rămîne probabil în afara 
echipei naționale dacă vrem să ru 
văduvim formația tricoloră. Ba -indul 
său. Năstase (17 ani și jumătate) a 
dovedit aici. Ia Atena, har și strălu
cire. fiind pe cale să ajungă unul 
din marii noștri fotbaliști, dacă va fi 
supravegheat și dacă va evolua nor
mal. în sfîrșit. echipa Albaniei a fă
cut impresia unui mecanism bine le
gat. care în special îmnotriva cehi cei 
României a atins un nivel optim. Cu 
totul remarcabil, jucătorul albanez 
Ccco, titular în prima reprezentativă a 
tării. Ultima clasată, formația iugo
slavă a demonstrat ceva din resursele 
fotbalului acestei țări, deoarece a fost 
alcătuită numai din jucători selecțio
nați- din divizia secundă. Ei s-au im
pus printr-o îndemînare tehnică a- 
oreciabilă. dar. surprinzător, n-au ma
nifestat vreo ambiție deosebită, deși 
puteau realiza mult mai mult decît 
au făcut. în sfîrșit. subliniem excep
ționalul succes de public pe care l-a 
avut turneul de la Atena.

Romulus BALA8AN

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES NR. 27 

DIN 7 IULIE 1971 »

EXTRAGEREA I: Categoria a 2-a: 
2,10 variante a 33.954 lei ; a 3-a : 
11,15 a 5.039 lei; a 4-a: 49,80 a 
1.432 lei ; a 5-a : 85,35 a 835 lei; 
a a 40 lei.
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EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria B : 19,85 variante a 3.148 Iei: 
C: 65,65 a 952 -lei; D: 2.499,40 a 
60 lei; E: 130 a 200 lei; F: 2.909,40 
a 40 lei.

Report categoria A: 508.745 lei.
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Turneul da șah de la Brașov

MAIA RANNIKU - 
lideră

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Cîști- 
gînd întrerupta la Lia Bogdan, iar 
după amiază partida din runda a 
5-a cu Margareta Juncu, maestra 
sovietică Maia Ranniku a trecut în 
fruntea clasamentului, avînd 5 
puncte. Pe locul 2 se află maestra 
emerită Alexandra Nîcoliau, cu 31/» 
p și o partidă întreruptă cu polo
nez» Iolanta Szota, în care are un 
ușor avantaj.

Patru ore de joc n-au fost sufi
ciente pentru disputarea tuturor 
partidelor întrerupte. Au mai ră
mas două restanțe : Gogîlea — Bog
dan și Cohn — Juncu. Astăzi, în 
runda a 5-a, Margareta Teodorescu 
a învins-o pe Cohn, iar Suzana Ma
tei a dispus de Just.

PE PISTELE DE ATLETISM
ATLEȚII GRECI ÎNVINGĂTORI

Desfășurată timp de două zile 
la Atena, întîlnirea dintre echipe
le masculine ale Greciei și Aus
triei a luat sfîrșit cu victoria gaz
delor la scorul de 135—76. Cîteva 
rezultate tehnice i Vassiliou 14,0 
pe 110 îh garduri; Sudek (Austria) 
56,50 m la disc ; Banșmiotis (Grecia) 
66,90 m la aruncarea 
Herzig (Austria) 7,5/

ciocanului; 
m la lungime.

concurs des- 
(R. F. a Ger-

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ DE LĂ VÎENĂ

UNIUNEA SOVIETICĂ ȘI-A PĂSTRAT, 
TITLUL LA SABIE

SPADASINII ROMÂNI NĂDĂJDUIESC SĂ SE REABILITEZE ÎN ÎNTRECEREA PE ECHIPE

• Cu prilejul unui 
fășurat la Oensbach 
maniei), atletul vest-german Bern- 
hard Nermerich a stabilit cea 
mai bună performanță
a anului în proba de 50 km 
timpul de 4h.O5 : 39,6.

mondială 
marș cu

să practice atletismul la 12 ani cu 
antrenorul Heinz Howe. Debutul 
său nu a fost strălucit, astfel că în 
1969, cea mai bună performanță a 
sa pe 100 m era de numai 11 se
cunde. Anul trecut, el s-a stabilit 
la Leipzig și a început să se pre
gătească cu fostul internațional 
Wolfgang Miiller, reușind 5,4 pe 50 
m (în sală) și locul trei la C.E. 
de la Sofia (martie 1971).

De-a dreptul uimit de perfor
manța elevului său („așteptam un 
rezultat de 10,2—10,3"), W. Miil- 
ler a declarat că în această vară, 
cînd Kokot va atinge maximum de 
formă, recordul Europei va fi în 
mod cert corectat. „Manfred este 
un atlet cu o forță neobișnuită. El 
îmi reamintește de irezistibilul Bob

Hayes nu numai prin alura sa fi
zică (1,75 m și 80 kg), dar și prin 
stilul său de alergare. Are un start 
exploziv și calitatea de a mări rit
mul pe întregul parcurs al cursei. 
Va fi fără îndoială unul dintre can- 
didații la medaliile ce vor fi de
cernate la MUnchen".

CAMPIONATELE FEMININE
ALE S.U.A.

Cel mai 
în cadrul 
ale S.U.A. 
Iris Davis 
performanțe notabile! Kim Attle- 
sev 6,32 m la lungime (pe locul 
doi — Willie White cu 6,30 m); 
Kathy Gibbons 4 : 19,2 — 1 500

bun rezultat înregistrat 
campionatelor feminine 
a fost înregistrat de 
— 11,2 pe 100 m. Alte

VIENA, 11 (prin telefon).
La Statdhalle, caruselul surprizelor 

continuă la fel de spectaculos. Din 
păcate, printre cei care părăsesc 
planșele instalate în imensa sală 
sau în clădirile anexă sînt și tră
gători români. Cum a fost cazul 
spadasinilor. După un prim tur de 
calificare în care ei au evoluat 
bine, a urmat un veritabil tur al 
dezamăgirilor, soldat cu eliminarea 
in corpore a spadasinilor noștri.

A rămas, mai întîi, Al. Istrate. 
Cu 3 victorii, el a ocupat locul 4 
în serie, după Jung (R.F.G.), Flo- 
quet (Fr.) și Kollar (Austria). De 
ultimul concurent l-a despărțit 
doar coeficientul. Altfel, egalitate 
perfectă de victorii. Kollar a avut 
coeficient 1,500, în timp ce repre
zentantul țării noastre a ajuns 
doar la 0,761. Păcat, fiindcă Is
trate evoluase destul de convin

Concursul internațional

de* pentatlon modern

SPORTIVII POLONEZI 

AU DOMINAT PROBA 

DE SCRIMĂ
VARȘOVIA, 12 (prin telefon). în 

capitala Poloniei a continuat con
cursul internațional de pentatlon 
modern cu disputarea probei de 
scrimă. După un „maraton" care a 
durat aproape opt ore, victoria a 
revenit la individual cît și pe e- 
chipe sportivilor țării gazdă. Pri
mul s-a clasat Katner, din prima 
reprezentativă a Poloniei, cu 1096 
p. urmat de doi pentatloniști bul
gari ; Bratanov 1 024 p și Mușanov 
928p. Sportivii români au obținut 
următoarele rezultate : Spîrlea și 
Cosmescu — 808 p, clasați la ega
litate pe locurile 7—8; Covaci cu 
544 p se țțflă pe locul 19, iar Na- 
ghi, cu 520 p, pe locul 22. Pe e- 
chipe, prima selecționată a Polo
niei a realizat 2 856 p, pe locurile 
următoare situîndu-se echipele: Bul
garia 2 832 p. Cehoslovacia 2 462, 
România 2 260 p.

După două probe, Katner a luat 
avans în clasamentul general (2 196 
p), secondat de coechipierul său 
Peciak (2 028 p). Pș locul 3 Bra
tanov 2 004 p. Sportivii români 
Spîrlea și Cosmescu se află pe lo
curile 4—5 cu 1908 p, iar Covaci 
pe locul 14 cu 1614 p. Pe echipe 
conduce Polonia I cu 6151 p. E- 
chipa României — pe locul 3 cu 
5 530 p. Următoarea probă — tirul.

inter-
Roman-

• Tradiționala competiție 
națională de marș, „Turul 
diei" a fost cîștigată în acest an 
de Charles Sowa (Luxemburg), care 
a realizat o medie orară generală 
de 10,355 km. Pe locul secund s-a 
clasat olandezul Jan de Jonge la 
36:16, urmat de elvețianul J. D. 
Marclay la 56 : 49.

DE LA 11,0 LA 10,0 IN DOUA 
SEZOANE

Primul record european egalat 
în acest sezon a fost semnat de mai 
puțin cunoscutul sprinter din R.D. 
Germană, Manfred Kokot, care a 
parcurs pe pista de tartan din Er
furt distanța de 100 m în 10,0. 
Performanța a făcut senzație în lu
mea atletismului și a surprins re
almente, chiar și pe cei care cu
noșteau posibilitățile atletului ger
man.

Originar din Templin (s-a născut 
la 3 ianuarie 1948), de profesie 
montor electric, Manfred a început

Irena Szewinska revine în formă. In concursul internațional desfășuțut 
duminică la Varșovia, reputata atletă poloneză a cîștigat probei de să
ritură in lungime (în imaginea noastră în plin efort) cu a performanță de 

6,41 mShane Gould 4 victorii la Santa Clara!
Caz unic în istoria natației. Con- 

firmînd excepționala sa valoare, 
australianca Shane Gould a reușit 
să cîștige toate cele 4 probe de 
craul, de la 100 m la 800 m, cu 
performanțe excelente în 
concursului de la 
mini-ol imp iadă a 
comportare foarte 
brasiștii sovietici, 
nova și N. Pankin, 
cîte două victorii, 
nice:

800 m liber (f):
— cea mai bună perf. mondială a 
anului, K. Moras (Australia) 9:12,6;

cadrul 
Santa Clara, o 

înotătorilor. O 
bună au avut și 
Galina Stepa- 
care au obținut 
Rezultate . teh-

S. Gould 9:03,9

100 m bras (b); N. Pankin 66,6. 
B. Job (S.U.A.) 66,7; 100 m bras 
(f): G. Stepanova 1:16,4; 100 m
delfin (b): M. Spitz (S.U.A.) 56,0 — 
cea mai bună performanță mon
dială a anului; 100 m delfin (f)î 
Deana Deearduff (S.U.A.) 65,8.

★
înotătorii italieni ■— 89—64 la 

bărbați și 102—51 la femei — au 
obținut o dublă victorie în fața 
celor polonezi la Syracusa. Cîteva 
rezultate: M. Calligaris 4:56,6 — 
400 m mixt (b); S. Grassi 17:15,8 
—■ 1500 m liber (rec.); Cristina Ta
rantino 2:31,7 — 200 m spate (f).

TURNEE DE TENIS
Finale la Miinchen, Gstaad și Dublin

NOUA STEA 
a tenisului feminin
„Așteptam succesul Evonnei Goolagong abia

in 1973“ —declară antrenorul Vic Edwards

Scorul cu Margaret Court

Un serviciu impecabil, retururi 
,-ifăiă reproș, o lovitură pe rever 
foarte puternică și volă-uri, smash- 
uri imparabile, iată atuunile care 
au situat-o, intr-un timp record, 
pe Ewmne Goolagong în constela- 

!ția marilor staruri ale tenisului. 
(A debutat în marile competiții in- 
’“ternaționale abia anul trecut, la 
18 ani, fără a reuși ceva deosebit; 
la Wimbledon, după un prim tur, 
a trecut în rîndul spectatorilor cu 
nelipsitu-i surîs, care o face atît 
de simpatizată pe courts-urile de 
iarbă sau zgură. Ghiar și la în
ceputul acestui an, după victoria 

t asupra Margaretei Court (realiza
toarea marelui șlem în 1970) în- 
tr-un turneu de mîna a doua, spe
cialiștii nu s-au lăsat prea mult im
presionați. Mai ales că în întîlni- 
rile următoare — finalele campio
natelor Australiei și ale Africii de 
Sud — marea campioană a sezo
nului trecut obținea succese fa
cile.

Dar a venit turneul de la Roland 
Garros și cu acesta prima victorie 
de răsunet a tinerei jucătoare aus
traliene. De data aceasta, nu mai 
era o întîmplare. Avea s-o confir
me finala din 2 iulie, care a în
mărmurit pur și simplu miile de 
spectatori prezenți la All England 
Club. După două seturi de luptă 
aprigă (chiar dacă scorul celui de 
al doilea, 6—1, n-o lasă să se în
trevadă), Goolagong avea să pri- 

’ mească trofeul ce recompensează 
pe cea mai bună jucătoare din 
lume.

și-ar fi imagi- 
începutul aces- 

o asemenea sur- 
Nici măcar an-

• Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Miinchen s-a încheiat 
cu victoria jucătorului spaniol Juan 
Gisbert. In finală, Gisbert l-a în
trecut în trei seturi cu 6—2. 6—4,
6— 4 pe tenismanul maghiar" Peter 

, Szdke.
• La Gstaad au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale „open" ale 
Elveției. în proba de simplu băr
bați, victoria a revenit lui John 
Newcombe, care în finală l-a în
vins în cinci seturi (6—2, 5—7,1—6,
7— 5, 6—3) pe olandezul Tom Ok-

ker. Proba de dublu masculin s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare 
a tinerilor jucători australieni John 
Alexander și Phil Dent, care au 
învins cu 5—7, 6—3, 6—4 puterni
cul cuplu Newcombe-Okker.

• Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului $e la Dublin. La simplu 
bărbați jucătorul Cliff Drysdale a 
dispus îți finală cu 10—8. 6—3 de 
Clark Graebner. în finala probei de 
dublu taixt, perechea Evonne Go
olagong — Fred Stolle a învins cu 
6—3, 6—2 cuplul Margaret Court 
— Qwen Davidson.

Turul Franței (14)

OCANA A ABANDONAT - 
MERCKX A TRECUT IN FRUNTE

Etapa a 14-a din Turul Franței desfă
șurată în Pirin-ei, pe o distanță de 214,5 
km (Revel — Luchon) a fost deosebit de 
agitată și, totodată, dramatică. Purtăto
rul tricoului galben, spaniolul Ocaua, a 
fost nevoit să abandoneze în urma unei 
derapări în timp ce cobora vertiginos 
serpentinele umede de ploaie șj grindină 
ale muntelui Mente. Accidentul nu a 
avut urmări grave, dar medicii i-au in
terzis continuare» cursei. Pe aceleași 
serpentine a căzut și Gosta Peterssen și 
el fiind nevoit să abandoneze. A derapat 
și Merckx, care și-a continuat însă 
cursa. Etapa a fost cîștigată de spaniolul 
Fuente în 6 h 11,54, urmat de Merckx cu 
6 h 18.15. în fruntea clasamentului a tre
cut Merckx urmat de Zoetemelk la 2,21, 
Impe la 2,51. Thevente la 4,46, Mortensen 
la 11,20. T. Peterssen la 14,56.

Cine 
nat la 
tui an 
priză ? 
trenorul Vic Edwards
din Sydney (un Harry 
Hopman al jucătoare
lor) care a descoperi
t-o pe Evonne. — al 
8-lea copil al unui mo
dest cioban din Ba- 
rella (Noua Galie de 
Sud) — cu 6 ani în ur
mă, îndrumîndu-i pașii 
timizi șl nesiguri pe 
terenul de tenis. „Ele
va mea este departe de 
a fi atins perfecțiunea 
in joc. Al doilea servi
ciu nu este încă pus la 
punct, ca și lovitura de 
pe partea dreaptă. Nu 
credeam, sincer vor
bind, că va fi capabilă 
de o asemenea perfor-
manță înainte de 1973. Dar ea a 
întrecut toate așteptările".

Asaltată de ziariști la sfîrșitul 
finalei, care a furnizat actualei 
ediții o foarte tînără cîștigătoa- 
re (în istoria turneelor feminine de 
la Wimbledon, doar americanca 
Karen Susman a fost o învingă
toare (1962) mai tînără cu 5 luni, 
decît Goolagong) și întrebată ce 
tactică a adoptat împotriva Mar
garetei Court, Evonne, de loc mar
cată de efort, a răspuns cu su- 
rîsjil pe buzei ,^Nici una. întotdeau
na joc In funcție de ceea ce simt 
pe teren. Și lupt pentru orice min
ge. Acum, scorul cu Margaret a 
devenit egal, 2—2. Manșa decisivă 
— la Forrest Hills..".

La Gorizia au început

A. VASIL1U

La Gorizia (Italia) se desfășoară in 
prezent campionatele europene de 
baschet rezervate echipelor mascu
line de tineret. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate i Italia — 
R. F. a Germaniei 69—45 ; Iugosla
via — Franța 85—64 ; U.R.S.S. — 
Grecia 51—35 ; Israel — Elveția 
118—45.

Cicliștii romani participă la „Premiul olimpic**
de la

Ieri a părăsit Capitala plecînd 
la Cottbus (R. D. Germană) echipa 
de ciclism tineret a României. 
Sportivii noștri vor lua startul 
în cadrul „Premiului olimpic'1, îm
preună cu cicliști din alte 10 țări. 
Din lotul, care s-a deplasat fac 
parte Ștefan Ene, Cristian Camer,

Cottbus
Mircea Bădilă și Cristian Tudoran. 
Ei sînt însoțiți de antrenorul Ion 
Vasile.

Astăzi este programată cursa de 
contratimp pe echipe (80 km), iar 
în ziua 'de 13, întrecerea individu
ală pe circuit.

gător. El n-a știut, însă, să-și va
lorifice șansele, să obțină victo
rii la scoruri mai concludente. în 
disputa calificărilor nerespectarea 
unei asemenea tactici se plătește 
mult prea scump!

Anton Pongrat a întrunit 'două 
victorii cu care — în seria sa •— 
a ocupat locul 5. S-au calificat mai 
departe austriacul Drost, care — 
după aprecierea specialiștilor pre
zenți la Viena — va încerca ten
tativa de a cuceri chiar și titlul, 
maghiarul Schmit și irlandezul 
Bouchier. Reprezentantul nostru a 
fost superior irlandezului dar 
n-a reușit să dovedească, prin 
jocul tușelor, acest adevăr.

Constantin Duțu, cu două victo
rii, s-a clasat pe locul 4, dar în- 
tr-o serie destul de grea, dominată 
de vest-germanul Hehn și mai a- 
les de foarte dificilul spadasin so
vietic, Paramonov.

Una din speranțele noastre în 
proba de spadă, tînărul Constantin 
Bărăgan, n-a reușit să confirme 
bunele rezultate obținute la exa
menele de pregătire a C.M. El a 
realizat doar două victorii care 
i-au asigurat numai locul 4 în se
rie. E drept că și în cazul lui, sor
ții n-au fost prea darnici, el avînd 
drept adversari trăgători de mare 
reputație, ca suedezul van Essen, 
francezul Ladegaillerie și italianul 
Muzio. Ultimul, după ce a încurcat 
mult socotelile participanților din’ 
această serie, a capotat și el îm
preună cu Bărăgan.

în fine, losîf Sepessy n-a obțL-f 
nut decît o victorie și.„ locul 6... 
El are. într-un fel, scuza de a fi 
eVoluat bolnav, cu o puternică 
Stare febrilă (aproape 40 de grade). 
Ghinioanele nu-1 părăsesc^ în con-

tinuare, ps acest, .țalentaț) scrimei 
După entorsa suferită în’ tară și 
abia restabilii (plecarea sa la Vie
na , a fost pînă în ultimul moment 
sub, semnul întrebării), iată acum 
o nouă complicație. Se speră cel 
puțin, ca el să poate fi recuperat 
pînă Ia întrecerea pe echipe, în 
eventualitate® fericită, ca „4-“ul 
țării ihoastre Să poată realiza o 
mult așteptată reabilitare în fața 
publicului vienez și desigur a su
porterilor ’din țară. Timp ar fi, 
întrucît proba 'de spadă pe echipa 
va începe abia joi, ea încheind de 
fapt actuala ediție a G.M. de 
scrimă.

De notat că tot în turul II at 
calificărilor au mai rămas Și alțî 
spadasini, printre ei multe perso
nalități în scrimă pa austriacul1 
Losert, fost campion mondial, el- 

' vețianul Giger, suedezul Jonsson, 
belgianul Bessemanns și Fiedle» 
(R.D.G.).

Proba dș sable pg echipe a con-- 
tinuat cu întrecerile pentru locurile! 
1-4.

Disputa pentru titlul mondial a an
gajat formațiile Uniunii Sovietice șl 
Ungariei. Meciul a stat tot timpul 
sub semnul echilibrului încheindu-se 
cu victoria Ia limită a sabrerilor so
vietici : 8-7. Ultimul asalt nu s-a «nai 
tras, deoarece echipa U.R.S.S. avea 
deja un avantaj de patrii tușe. în acest *' • - — ■ ■■ - - -
și-au 
lumii.

Pentru locurile 3-4 aii Intrat pe 
planșe echipele Italiei și Poloniei.

fel sabrerii Uniunii Sovietice 
menținut titlul de campioni ai

întîlnirea a avut un aspect asemă
nător meciului pentru titlu; termH 
nîndu-se la egalitate de victorii. Sa
brerii italieni au cîștigat totuși meda
lia de bronz a C.M. datorită unui tuJ 
șaveraj superior e 58-63.

Așadar clasamentul la sabie aratS 
astfel s 1. U.R.S.S.. 2. Ungaria, 3. Ita
lia. 4. Polonia. 5. ROMÂNIA, 6. R.F.G;

TELEX • TELEX • TELEX
Întreruptă la mutarea a 41-a, cea 
de-a 4-a partidă a semifinalei cam
pionatului mondial de șah dintre 
marii maeștri sovietici Tigran Petro
sian și Viktor Korcinoi s-a încheiat 
remiză Ia mutarea a 65-a.

în prezent scorul meciului este 
egal i 2—2 puncte.

într-un med internațional amical 
de fotbal feminin s-au întîlnit la 
Byon echipa Saint dair Caluire și 
9 selecționată a orașului Praga. Me- 
biul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate i 2—2 (1—1).

Concursul
tatlon 
haga,
R. F.
14 767 
clasat
13 854 ., 
diei—'11398 p. Iha 
victoria a revenit sportivului da
nez Steffensen cu 5 050 p, secundat 
de vest-germanul Thade — 4 944 p.

internațional de pen- 
modern, desfășurat la Copen- 
a fost cîștigat de echipa 
a Germaniei care a totalizat 
p. Pe locurile următoare s-au 
selecționatele Danemarcei — 
p, Olandei — 13 217 p și Sue- 

i individual,

In cadrul turneului internațional fe
minin de volei, care se desfășoară 
la Cannes, reprezentativa Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 3—1 (15—3,

15—10, 14—16, 15—7) selecționat® 
Olandei.

Dupâ cum s-a mai anunțat, In 
timpul desfășurării cursei automo
bilistice de pe circuitul de la Nurn- 
berg, alergătorul mexican Pedro 
Rodriguez a decedat în urma un os 
arsuri. Ancheta întreprinsă â stabi
lit că mașina lui Rodriguez și-a 
pierdut controlul, deoarece unul 
din cauciucurile din față a făcu# 
explozie. .Cu toată intervenția ra
pidă a serviciului special de acci
dente, Rodriguez n-a mai putut fi 
salvat, mașina luînd foc. IJol din
tre comisarii cursei și un polițist 
au fost răniți, suferind arsuri. Pe
dro Rodriguez, considerat ca unul 
dintre cei mai reputați alergători 
mexicani, acceptase în ultimul mo
ment să participe la această cursă 
de 200 mile.

Prin dispariția pilotului mexican 
Pedro Rodriguez, automobilismul 
mondial pierde un element de mare 
valoare. în acest an, cursele auto
mobilistice profesioniste an făcut 
numeroase victime, printre care 
Fulvio Tandoy (Italia), Leith Gaydes 
(S.U.A.), Mallory Parks (Anglia), 
frații Yves și Ferradori (Franța) și 
recent mexicanul Pedro Rodriguez,

C.M. 1974 A ÎNVINS
PE... C.M. 1970!

Record de înscrieri: 93
La 16 șl 17 Iulie, la Dflsseldorf, co

misia de organizare a campionatului 
mondial din cadrul F.I.F.A.. va lua 
hotărîri In privința organizării preli
minariilor șl turneului final al C.M. 
1974. în ziua de 17 iulie, comisia va 
proceda la tragerea la sorți a grupe
lor preliminare. Șl nu-i va fi ușor 
pentru că la această ediție s-a înre
gistrat ' un record de înscrieri : pînă 
la ora în care apar aceste rîndUri, 
numărul de înscrieri a atins cifra de 
93, ceea ce constituie un record (în 
1970 au fost 69 înscrieri). Iată țările 
care și-au anunțat participarea :

AFRICA (23 față de 12 în 1970 : Al
geria, Camerun, Congo Kinshasa, Con
go Brazzaville, Dahomey, Etiopia, Ga
bon, Ghana, Guineea, Coasta de Fildeș, 
Senegal, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Mauretania. Maroc, Nigeria, Sierra 
Leone, Sudan, Tanzania. Togo, R.A.U., 
Zambia.

AMERICA DE NORD, CENTRALA ȘI 
CARAIBe (14 față de 11) : Canada, 
Costa Rica, Guatemala, Haiti, Hondu
ras, Jamaica, Mexic, Antilele Olandeze, 
Porto Rico, El Salvador, Surinam, 
Trinidad. S.U.A., Antigua.

AMERICA De SUD (10 față de 10) : 
Argentina, Brazilia, Chile. Columbia, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Venezuela.

asia (ii față de 4) Hong-Kong, 
India, Indonezia, Iran, Irak, Israel, 
Japonia, Coreea de Sud, Kuweit, Mala- 
esia. Fillpine.

OCEANIA (2 față de 3) ; Australia, 
Noua Zeelanrta.

EUROPA (33 față de 30) : Albania, 
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria. Ce
hoslovacia. Cipru, Danemarca, irlan
da,- Irlanda de Nord, Finlanda, Franța, 
Grecia. Olanda, Islanda, Iugoslavia, 
Polonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Norvegia, Italia, Portugalia, România, 
Scoția. Elveția, Suedia, U.R.S.S., Spa
nia, Turela, Țara Galilor.

Din federațiile înscrise în 1970 nu 
și-au anunțat participarea pentru 1974 
cele din Libia, Rhodesia, Tunisia, Ber- 
mude șl R. P. D. Coreeană.

BRAZILIA -
SAO PAULO, 12 (Agerpres)., — 

Peste 100 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Morumbi" din 
Sao Paulo meciul internațional ami
cal dintre echipele Braziliei și 
Austriei. Suprinzător, întîlnirea s-a 
terminat cu un rezultat de egalita
te i 1—1 (1—,0). Scorul a fost deschis 
în min. 33 de gazde, care au mar
cat prin celebrul Pele. Aripa dreap
tă Zequinha (debutant) a demarat 
pe extremă și a centrat balonul, 
Tostao a lăsat mingea să treacă la 
Pele și acesta, printr-un șut ițji- 
parabil, a înscris.

In partea a doua a jocului, în
tîlnirea a fost echilibrată. Fot
baliștii austrieci au egalat în mi
nutul 51 prin aripa stîngă Jara. în 
continuare, o frumoasă comportare 
a avut portarul austriac Rettenstei-

CARE VOR FI CELE 16 ECHIPE 
ÎN TURNEUL FINAL AL J. O. ?

Preliminariile turneului olimpie se află jn plină desfășurare. Numeroase 
întUnln au avut deja loc, dar, pînă acum, în afară de cele două calificate 

,dr.ept (B‘ F’ “ Germaniei ca țară organizatoare și Ungaria, deținătoarea 
titlului) nu se cunoaște nici una din restul de 14 care vor lua startul in tur
neul final al celei de a 20-a ediții a J.O. de vară.

Care este situația în present, pe toate continentele, ce meciuri s-au des
fășurat și ce partide urmează să mal aibă loc 7

EUROPA
(SE CALIFICA 4 DIN GRUBE ȘI 2 DE 

DREPT)

GRUPA I : Islanda — Franța 0—0 șl 
0—1 ; Luxemburg — Austria 1—0 și 2—3, 
în al treilea mea desfășurat în R.F.G. : 
0—2 ; U.R.S.S. — Olanda 4—0 șl 0—0. 
S-au calificat pentru .turul următor : 
Franța, Austria și U.R.S.S. Echipele 
vor susține meciuri tur-retur. Prima 
clasată va juca în turneul final.

GRUPA A H-a : Polonia — Grecia 
7—0 și 1—0 ; Anglia — Bulgaria 0—0 Și 
0—5 ; Spania — 'Turcia 3—0 și 1—0 :

In turul următor vor juca : Polonia, 
Bulgaria șl Spania. După meciurile tur- 
retur, prima clasată se va califica în 
turneul final. Este de altfel cea mal 
puternică grupă, întrucît Polonia șl 
Bulgaria aliniază echipele naționale.

GRUPA A Il-a : Irlanda — Iugoslavia 
0—1 șl 0—2 ; R.D.G. — Italia 4—0 șl 1—0. 
In această grupă Finlanda șl Malta 
s-au retras din competiție. Astfel, în- 
vingătoarea dintre Iugoslavia șl R. D. 
Germană se va califica în turneul final.

GRUPA A IV-a : România — Albania 
2—1 șl 2—1 ; Elveția — Danemarca 2—1 
și 0—4. Invhigătoarea dintre România 
și Danemarca se califică în turneul 
final.

AFRICA
(SE ■ VOR CALIFICA 3 ECHIPE)

Crunta I : R.A.U. — Tunisia 2—0 și 
0—3 ; . Mali — Algeria 1—0 și 2—2 ; Ma
roc 4— Nigeria 5—2 șl 3—1.

S-®u calificat : Tunisia, Maroc și Mali. 
Invingătoarea acestui turneu se califică 
pentru J.O.
• Grupa a II-a : Togo — Guineea 1—1 
și 5—4 ; Liberia — Ghana 1—2 și 0—1.

Togo, Senegal și Ghana, ca și învln- 
gătoarea dintre Camerun șl Gabon sus-

AUSTRIA 1-1!
ner. Pele, conform unui angaja
ment, a evoluat numai în prima 
repriză. Celebrul jucător își va 
lua rămas bun de la echipa națio
nală o dată cu disputarea jocu
lui Iugdslavia-Brazilia, care va 
avea loc la Rio de Janeiro. Au 
jucat: BRAZILIA: Felix, — De 
Maria, Britto, Piazza, Everaldo 
(Marco Antonio), Clodoaldo, Ger
son, Rivelino (Paulo Cezar), Zequin
ha, Tostao, Pele (Rivelino). AUS
TRIA : Rettensteiner — Schmid- 
radner, Sturm, Berger, Eigenstril- 
ler, Jagodici, Kickersberger, Mayer, 
Hoff (Kodat), Stering, Jara.

Agențiile internaționale de presă 
subliniază că selecționata brazilia
nă a fost o umbră a irezistibilei e- 
chipe care a cîștigat campionatul 
mondial.

țin un turneu de calificare ■ pentru 
turneul final.

Grupa a IH-a t Etiopia — Zambia 
6—3 și 1—0 Uganda — Sudan 4—0 șl 
1—1 ; Malavl — Republica Malgașă 1—2 
șl 2—4.

Etiopia. Uganda șl Republica Malgașă 
își vor disputa meciurile (tur-retur) pen
tru stabilirea echipei calificate ta tur
neul final.

ASIA
(ȘE VOR CALIFICA 3 ECHIPE)

GRUPA DE EST : la 22 septembrie 
va începe la Seul turneul de calificare 
la oare participă Coreea de Sud, Japo
nia. Fllipine, Malaezia șl Taivan.

GRUPA CENTRALA : între 3 șl 18 
martie 1972 se va desfășura la Rangoon, 
turneul de calificare cu participarea 
formațiilor : Burma, Thailanda, Indo
nezia, India, Ceylon șl Israel.

GRUPA DE VEST : învingătoarele 
meciurilor (tur-retur) dintre R.P.D. Co
reeană— Siria. Liban — Irak și Iran — 
Kuweit se întîlnesc într-un turneu de 
calificare după cum urmează : R.P.D. 
Coreeană (sau Siria) cu Liban (sau 
Irak). Cîștlgătoarea acestei partide va 
întîlnl în finală echipa Iranului (sau 
a Kuweitului).

AMERICA DE SUD 1
(SE VOR CALIFICA DOUA ECHIPE)’

GRUPA A : Brazilia, Argentina, Chile, 
Bolivia, Ecuador.

GRUPA B : Uruguay, Peru, Columbia, 
Venezuela, Paraguay.

Meciurile vor avea loc In octombrie 
în Columbia. Primele două clasate se 
califică în turneul programat îh decem
brie. tot In Columbia, Iar formațiile 
clasate pe primele două locuri vor fi 
prezente la Miinchen.

AMERICA DE NORD ȘI CENTRALA
(SE VOR CALIFICA DOUA ECHIPE)

GRUPA I : Bermude — Canada 0—3 
și 1—1, Bermude — Mexic 0—3 și 0—2, 
Mexic — Canada 1—0 (returul la 26 au
gust, în Canada). Indiferent de acest 
rezultat, echipa Mexicului s-a calificat 
pentru turul următor.

GRUPA A II-a : Guatemala — Pa
nama 4—1 ; Surinam — Panama 1—4 șl 
3—0 ; Guatemala — Surinam 2—2. Gua
temala mal are de susținut două jocuri.

GRUPA A IH-a : S.U.A. — Barbados 
(25 iulie), Barbados — S.U.A. (22 au
gust). In grupă mai participă și echipa 
Salvador, dar F.I F.A. nu a primit încă 
datele la care va juca această formație.

GRUPA A IV-A : Jamaica — Antile 
2'—1. Returul la 14 iulie. Formațiile cla
sate Pe primele locui® în cele 4 grupe 
vor susține un turnei^rrmînd ca echi
pele de pe locul I șl II să se califice 
în turneul final al J.O.

lată-l pe Kreische (cel mai eficace jucător din campionatul R.D. Germane) 
înscriind un gol în poarta Italiei. Fază din meciul. R.D. Germană—Italia 

(4—0) din preliminariile olimpice desfășurat la Drasda.


