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Miercuri, 17 mal 1972, în cursul 
dimineții, în salonul oficial al clă
dirii administrative a părții iugo
slave a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, au în
ceput convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.

s-au desfășurat într-o 
prietenie, cordialitate,

Convorbirile 
atmosferă de 
stimă, deplină încredere și înțelegere 
reciprocă.

Tovarășul 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
un dejun în.cinstea tovarășului Iosip 
Broz Tito și a tovarășei Iovanka 
Broz. La dejun au luat parte tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, tova
rășul Mialko Todorovici, celelalte 
persoane oficiale române și iugo
slave.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie. Cu acest 
prilej,, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito au toas
tat pentru prietenia indestructibilă 
dintre cele două partide și țări, pen
tru continua întărire a legăturilor 
frățești dintre poporul român și 
popoarele Iugoslaviei, pentru cola
borare și pace în întreaga lume.

parte a convorbirilor ofi- 
încheiat.

Nicolae Ceaușescu și

zul" acostează la cheiul gării fluviale 
Orșova.

Garda militară prezintă onorul. Mii 
de cetățeni al Orșovei, veniți să sa
lute pe conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei, ova
ționează, aclamă cu însuflețire.

Cei doi conducători de partid și de 
stat, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz, persoa
nele oficiale române și iugoslave co
boară de pe vas.

Aici, la Orșova, 
întîlnire dintre 
Ceaușescu și Iosip 
drul căreia a fost _ 
monumentalul Sistem hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier", au 
purtat rodnice convorbiri, s-a zidit 
încă o cărămidă la baza relațiilor 
frățești, de nezdruncinat, româno-iu- 
goslave.

Are loc ceremonia oficială.
Comandantul gărzii militare de o- 

noare prezintă raportul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia și Repu
blicii Socialiste România.

Răsună salve de artilerie. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu

ia sfîrșit istorica 
tovarășii Nicolae 
Broz Tito, în ca- 
inaugurat oficial

avea în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, au venit aici 
pentru a saluta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena Maurer, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, care, timp de trei zile, s-au aflat 
pe meleagurile mehedințene și au 
participat la marile festivități prile
juite de aniversarea a 1850 de ani de 
atestare documentară a municipiului 
lor și de inaugurare oficială a Siste
mului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier.

O companie de onoare, alcătuită din 
militari, membri al gărzilor patrio
tice și din detașamentele de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
----- --------------- . comandantului su-

Peste 100 de zile, cu începere de azi. se va 
inaugura la 26 august 1972, pe stadionul 
Olimpic din Miinchen, cea de a XX-a 
Olimpiadă de vară. Evenimentul este aș

teptat cu un interes care depășește precedentele 
Jocuri Olimpice, avind in vedere creșterea ni
velului performanțelor mondiale la toate spor
turile, ambiția organizatorilor de a intrece do 
fiecare dată, tot ceea ce s-a realizat anterior, 
afluența de ziariști, presă scrisă ți audio-vl- 
zuală și turiști.

Au mai rămas 100 de zile pină la începerea 
marii bătălii sportive pentru cele 1 109 medalii 
olimpice de aur, argint și bronz ți aproximați' 
3300 de puncte puse in joc pentru primii șase 
sportivi ai lumii la fiecare sport ți probă olim-< 
pică. După cum se cunoaște din statisticile ul
timelor olimpiade, jumătate din aceste me
dalii și puncte revin sportivilor din patru țări ; 
U.R.S.S., S.U.A., R.D. Germană ți R.F. a Ger
maniei și este de așteptat ca și de această 
dată aproximativ 550 de medalii ți circa 1 600 
puncte să intre în posesia acestora. Rămine deci 
ca cealaltă jumătate, 550 medalii ți 1 600 punc
te, să fie disputată de circa 100 de țări parti
cipante Ia Olimpiadă !

La Jocurile anterioare de la Mexico ’68, 
medalii au obținut numai 44 de țări iar puncte 
doar 53 de ” ' — 
Olimpiadă 
medaliilor, 
iocul al 13-lea la puncte, obținind 100,5 puncte.

Desigur că, luindu-se ca bază rezultatele de la

tări. România s-a clasat la această 
pe locul al 12-lea, in clasamentul 
cucerind 15 medalii olimpice, și pe

Mexico, obiectivul pregătirii lotului olimpic ro
mân pentru Miinchen a fost acela de a încerca sâ 
întreacă realizările din 1968 și ca urmare s-au 
luat măsuri imediate de către Plenara C.N.E.F.S. 
din ianuarie 1970, adoptîndu-se un plan de ac
țiune pe patru ani care prevedea intensifica
rea eforturilor, avind in vedere faptul că Și 
alte țări și-au propus de asemenea depășirea 
performanțelor anterioare.

încă din anul 1969 au fost stabilite loturile 
de perspectivă pentru J.O., care, de-a lungul 
perioadelor de pregătire, au fost reduse la ele
mentele cele mai valoroase capabile să se cla
seze in primele 10 locuri la sporturi individuale 
și în primele șase locuri la jocuri sportive.

Datorită sprijinului acordat de partid și gu
vern mișcării noastre sportive, C.N.E.F.S. a 
avut din ce in cc mai mult posibilitatea să 
asigure federațiilor și loturilor olimpice condiții 
bune de pregătire și să rezolve problemele ime
diate legate de participarea la Olimpiada de la 
Miinchen. In același timp și majoritatea spor
tivilor. candidați olimpiei, au dat dovadă de 
dorința de a se pregăti cit mai bine pentru o 
reprezentare olimpică la nivelul reputației cîș- 
ligate de sportivii români peste hotare. Ei au 
și concretizat această dorință reușind să ob
țină în perioada 1969—1972 la campionatele 
mondiale și europene, 14 medalii de aur. 26 
de argint și 23 de bronz. Intr-adevăr, sportivii 
sint aceia care răspund in primul rind de ca
litatea pregătirii, făcute temeinic, perseverent, 
disciplinat, cu pasiune, in conformitate cu în-

drumârile antrenorilor și medicilor, aceștia din 
urmă jucind in ultimul time un rol toarte 
important in pregătirea sportivilor de pretutin
deni. De asemenea, federațiile au avut și , au 
încă un rol important în pregătirea olimpică. 
Analizele făcute la nivelul birourilor federale, 
al Biroului și Comitetului Executiv al 
C.N.F.FS., cu activele de antrenori și sportivi 
au întărit aceste răspunderi. S-a renunțat la 
sportivi și antrenori care nu au corespuns, iar 
la handbal, de pildă, al cărui lot olimpic a 
produs in ultimul timp îngrijorare datorită unui 
șir de rezultate surprinzătoare sub nivelul va
lorii echipei naționale, și a unei atmosfere 
neprincipiale, Biroul C.N.E.F.S. a încredințat 
îndrumarea directă a pregătirilor lotului olim
pic de. handbal tov. loan Kunst-Ghermăneseu, 
secretar al C.N.E.E.S.

In prezent loturile olimpice se pregătesc cu 
asiduitate pentru a realiza cea mai bună formă 
la Jocurile Olimpice Miinchen ’72. Mai avem 
sportivi care urmează să obțină calificarea la 
J.O. (fotbal, polo, volei) in așa fel incit Româ
nia să fie reprezentată la Miincben de aproxi
mativ 200 de sportivi, la 14—16

In cele 100 de zile care ne 
Olimpiada de la Miinchen '72 ziarul 
va prezenta cititorilor săi, în . 
fiecare sport olimpic, cu atleții săi și perspec
tivele olimpice. Pentru astăzi vă înfățișăm în 
pag. 2, luptele greco-rontane și libere, de la 
care așteptăm o recoltă importantă de medalii 
și puncte.

ramuri sportive, 
mai despart de 

„Sportul" 
pagini speciale,

Prima 
ciale s-a

înainte de a părăsi teritoriul iugo
slav, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Iosip Broz Tito, însoțiți de 
tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Iovanka Broz, de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer Și Gemal Biedici, 
de celelalte persoane oficiale române 
și iugoslave, au- vizitat o parte com
ponentă a părții iugoslave a Siste
mului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier — ecluza.

La chei este ancorată nava oficială 
„Mihai Viteazul", vas fluvial modern, 
construit la Oltenița și aflat în prima 
sa cursă. Oaspeții trec de pe mal pe 
navă.

Partea finală a convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Iosip Broz Tito a avut loc 
tn aceeași atmosferă de caldă cor
dialitate, prietenie, stimă și înțele
gere deplină, la bordul navei „Mihai 
Viteazul".

Este ora 16,00. Nava „Mihai Vitea-

-------- Și
Iosip Broz Tito trec în revistă garda 
de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Iugoslaviei își iau 
apoi un călduros rămas bun. Tova
rășii Ceaușescu și Tito își string 
prietenește mîinile. se îmbrățișează.

Mulțimea aclamă cu putere, dind 
din nou expresie sentimentelor puter
nice de prietenie și stimă ce animă 
poporul nostru față de popoarele Iu
goslaviei socialiste, vecine și prietene. 
Se ovaționează puternic ■ „Ceaușescu 
— Tito" — „Ceaușescu — 
grup de copiii oferă flori 
președinți, soțiilor lor. 
persoane oficiale române 
slave.

Salutați cu cordialitate și 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, de celelalte persoane 
oficiale române, tovarășul Iosip Broz 
Tito și tovarășa Iovanka Broz, per
soanele oficiale iugoslave care i-au 
însoțit, părăsesc gara fluvială Orșova.

★

Miercuri după-amiază, aeroportul 
municipiului Drobeta Turnu Severin 
a cunoscut din nou o mare atluență 
de oameni, care s-au bucurat de a

Tito". Un 
celor doi 
celorlalte 
și iugo-

prietenie

DE AZI, ÎN SALA DINAMO

Miine, la lași, derbyul

Cluj, 
Poli- 
care

Chivulescu, jucător sobru și de 
mare utilitate al echipei Dinamo, 
fntr-o acțiune , caracteristică. II 
vom revedea începind de astăzi 
în turneul din Capitală.
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Cu meciurile programate de as
tăzi în Capitală (cele masculine) 
și de mîtne la Iași (cele feminine), 
se încheie ultimul tur al campio
natelor republicane de baschet, în 
urma căruia vor fi cunoscute for
mațiile ce vor retrograda în Di
vizia B și cele care își vor cîștiga 
dreptul de a lua parte la turneele 
finale, programate între 26 și 28 
mai la Ploiești (băieții) și la Bucu
rești (fetele). In ziua inaugurală a 
întrecerilor baschetbaliștilor, are 
loc o partidă de mare importantă 
în lupta pentru evitarea retrogra
dării ! IEFS — Voința București. 
In rest, cîteva întîlniri echilibrate 
(,.U“ Cluj — Politehnica 
ICHF — „U“ Timișoara și 
tehnica București — Rapid), 
pot oferi spectacole plăcute.

La fete, în schimb, mîine se va 
desfășura tradiționalul derby Poli
tehnica — Rapid, al cărui rezul
tat va avea o mare însemnătate 
pentru stabilirea campioanei țării, 
titlu Ia care mai aspiră, cu pre
tenții justificate și 1EFS. Trebuie 
menționat, însă, că clin formația 
studentelor va absenta ileana Gu- 
giu care, în urma propunerii an
trenorului și Biroului secției, a 
fost suspendată de Biroul clubu
lui Politehnica pe o perioadă de 
șase luni (începind de la 11 mail. 
Sancțiunea a fost dată pentru re
fuzul numitei jucătoare de a re
intra pe teren în cursul partidei 
Politehnica — 1EFS, disputată la 
Oradea.

Programul 
masculin, azi 
nano, de la 
teze, rezultatele din tururile ante
rioare)! Politehnica Galati — 
Steaua (68—78, 51—82), „U“ Cluj 
— Politehnica Cluj (87—62, 66—51), 
Mureșul — Dinamo (65—93, 58— 
125) ; de la ora 16,30: Politehni
ca București — Rapid (104—66. 
63—71), ICHF — ,.U" Timisoara 
(69—71, 62—79), IEFS — Voința 
București (49—52, 52—39) ; divizia

jocurilor. Divizia -1 
București, sala Di- 

ora 9 (între paran-

LA CLUJ AU ÎNCEPUT UNIVERSITARELE LA VOLEI
CLUJ, 17 (prin telefon). In locali

tate au început disputele din cadrul 
campionatelor universitare de volei. 
La actuala ediție participă opt 
echipe masculine și șase feminine.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : masculine : Institutul Politeh
nic București — Universitatea Timi
șoara 1—3, I.E.F.S. București — Uni
versitatea Cluj 3—2, Universi
tatea Craiova — Institutul Poli

tehnic iaji 3—-1, Politehnica galați

— Universitatea Brașov 3—1, Univer
sitatea Cluj — Universitatea Craiova 
0—3 ; feminin : Universitatea Timi
șoara — Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș 3—0, I.E.F.S. București — 
Universitatea Cluj 3—0, Universitatea 
Iași — Institutul Pedagogic Galați 
3—0, Universitatea Cluj — Institutul 
Pedagogic Galați 3—1, Institutul Pe
dagogic Tg. Mureș — I.E.F.S. Bucu
rești 0—3.

prezintă onorul 
prem al forțelor noastre armate, to
varășului Nicolae Ceaușescu. se into
nează imnul de
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, trec In revistă 
garda de onoare. Pionieri oferă flori 
conducătorilor de partid și de stat.

Este o atmosferă vibrantă, 
a stimei profunde pe care 
nostru 6 poartă secretarului 
al partidului, încrederii în 
Comunist Român, cirmuitor 
dejde al destinelor patriei.

Elicopterul se înalță în aer, por
nind spre Craiova de unde călătoria 
spre București a continuat la bordul 
unui avion.

stat al Republicii

expresie 
poporul 
general 

Partidul 
de nă-

★
Nicolae Ceaușescu,Tovarășul —______ „ _ __

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. s-a înapoiat in Capi
tală. miercuri după amiază, de la 
Drobera Turnu Severin, unde s-a 
fntilnit cu tovarășul Io<ip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu tovarășa Iovanca Broz. 
Cu acest prilej, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
au inaugurat Sistemul hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au partici
pat la festivitățile prilejuite de îm
plinirea a 1850 de ani de existență 
atestată documentar a acestui muni
cipiu și la sărbătorirea a 90 de ani 
a Uzinei de vagoane.

feminin Politehnica - Rapid
.1 feminin, miine. Iași. Sala Spor
turilor. de la ora 10 : !EFS — ,.U“ 
Iași (70—33, 61-39). „U“ Timi
șoara — ASA Cluj (50—60, 70—63); 
de la ora 16: Voința Brașov — 
Sănătatea Satu Mare (65—55, 
60—76), Constructorul București — 
Crișul Oradea (33—50, 46—55),
Politehnica București — Rapid 
(59—65, 43—38). .

Campionul
Francezul

La Belgrad: Ungaria —România 2 — 1 în minutul 88!!

CALIFICAREA IN SEMIFINALELE CE. RATATA
ACE11*1 TENTATIVA PENTRU TURNEUL OLIMPIC!
• Fotbaliștii noștri au jucat cu multă tenacitate, dar le-a lipsit forța integrală și eficacitatea>

• Neagu a ratat calificarea in min. 85, trimițind mingea pe lingă poarta goală! 
® Duminică, pe stadionul „23 August România - Danemarca, un meci cu mare miză, atractiv

BELGRAD, 17 (prin telefon, de la 
trimișii noștri speciali).

Un stadion („J.N.A. 
Partizan) arhiplin 
spectatori, printre care grupuri 
turiști români și unguri) a găzduit 
acest al treilea joc România — Un
garia, într-un interval de 18 zile. 
Epildgl.il acestui maraton fotbalistic 
de 270 dc. minute îi runoas eți.;.. ,e^ . 
chipa Ungariei, a eîștigat astă-seară 
cu 2—1 (1—1) și printr-un scor ge
neral de 5—4 s-a calificat pentru 
semifinalele campionatului Euronci

Meciul acesta decisiv, a avut două 
aspecte diferite. In primele 45 de mi
nute, echipa României a fost supe
rioară, a dominat mijlocul terenului 
grație formei bune a lui Dumitru și 
Radu Nunweiller, cărora Ii s-a adău
gat și Dobrin, a atacat poarta adversă 
mai mult și mai periculos, în special 
prin pătrunderile lui Neagu. Tn Acea
stă primă repriză, evoluția reprezen
tativei noastre 
bună decît in 
rești. Atacurile 
pid, variat, 
cîtorva situații 
poarta lui Rothermel. Din 
însă, superioritatea în joc 
mației române n-‘a putut fi 
tizată și pe tabela de marcaj, care 
a arătat doar egalitate 
ce nu reflectă raportul 
pe teren.

Dacă în prima parte 
echipei noastre a fost 
sarnblu. liniile sale jucind grupat, 
realizîndu-se o bună acoperire a te
renului, imprimîndu-se o rapidă cir
culație a balonului, după pauză e- 
chipa adversă a fost cea care a be-

al clubului
(peste 50 000 de 

de

a fost evident mai 
partida de la Bucu 
sale s-au purtat 

reușindu-se 
periculoase 

Rothermel. 
superioritatea în

ra- 
crearea 
pentru 
păcate 

a for 
concre.

<1—1). scor 
de forțe do

randamentul 
bun ca an-

aceste atuuri și inițiativa 
Mijlocașii 

oboseală, a- 
mai puține

neficiat de _
a trecut de partea sa. 
noștri au dat semne de 
tacul a beneficiat de 
mingi și nici pe acestea n-a putut să 
le păstreze, cu atlt mai puțin, deci, 
să construiască atacuri clare, fructi- 
ficabile. în aceste condiții, apărarea 
a fost mult solicitată, făcîndu-și bine 
datoria, pentru că —. in ciuda presi
unii Iâ care- â fost tup'Usă — ea ~ “ 
permis adversarului situații 
gol. A fost însă deajuns o 
neatenție (culmea, tocmai 
minute înainte de sfîrșitul 
de minute și după ce noi 
cea mai mare ocazie a jocului !), pen
tru ca această luptă să se încheie 
în defavoarea noastră.

Trebuie să arătăm însă 
ceasta a doua repriză echipa română 
a fost dezavantajată de arbitru 
faza din min. 87 cînd, la o centrare 
a lui Domide spre Neagu, Pancsics 
a schimbat direcția balonului cu 
mina, în careu. Tn următoarea sec
vență de joc s-a înscris golul victo
rios pentru echipa adversă.

Desigur, 
a treia 
nouă, ne 
poate face 
pei care 
sferturi de finală.

La fluierul arbitrului grec 11. 
has, echipele aliniază 
formații :

ROMANIA : Răducanu 
reanu, Lupescu, Dinu. 
Dumitru, Nunweiller VI 
Dobrin. Neagu, Domide.

(Inițial, din formație 
Dembrovschi, dar accidentîndu-se la 
încălzire, a fost înlocuit cu Domide).

n-a 
clare de 
clipă de 
cu două 
celor 90 
ratasem

că In a-

la

rezultatul final al acestei 
confruntări, defavorabil 
afectează dar el nu ne 
să ignorăm meritele echi- 
a luptat mult în aceste

Mi-
următoarele

- Sătmă- 
Deleanu
— Lucescu.

făcea parte

UNGARIA : Rothermel — Fabian, 
Pancsics. Balint, P. Juhasz — I. 
Juhasz. Kocsis — Szoke, Bene, Kii, 
Zambo.

După cîteva minute de joc pru
dent, la mijlocul terenului, echipa 
noastră preia inițiativa, atacă, ob- 
ținînd o ușoară superioritate teri, 
torială. In min. 7, la o lovitură U 
beră executată de Lucescu, Lupescu 
— in poziție liberă — reia cu “capul 
peste bară, ratînd o mare ocazie. 
Fiecare echipă obține cite un cor
ner, rămasa fără rezultat (min. 15 
și 19). Domide pierde o situație bună 
în min. 20 și peste 6 minute, con
trar cursului jocului, echipa ungară 
deschide scorul prin Kocsis, care a 
reluat o minge respinsă de Rădu- 
canu. Nu trec decît șase minute și 
echipa noastră egalează prin Neagu, 
după o cursă excelentă a lui — 
și un șut stopat al lui 
Se luptă mult, cu ardoare, 
zultatul nu se mai modifică 
pauză.

La reluare, inițiativa trece 
tea echipei Ungariei, care atacă mai 
mult și mai periculos. Tn min. 52 
Deleanu este lovit la o ciocnire cu 
Kii și părăsește terenul fiind înlo
cuit cu llălmăgeanu. Trei cornere 
la poarta lui Răducanu (min. 58. 59, 
65) rămin fără rezultat. Echipa 
noastră a slăbit ritmul, acțiunile 
sale ofensive nu mai au consistență 
și tot greul apasă pe umerii apă
rării, care face să eșueze alte pa
tru cornere In min. 68, 70, și 79, 
după ce respinsese o serie de ata
curi. Totuși. în min. 78 echipa noas
tră a atacat periculos poarta lui 
Rothermel. O combinație Dobrin — 
Lucescu — Domide și ultimul a șu-

Dumitru 
Domide 
dar re. 
pînă la

de par-

puternic de la circa 25 m., dar 
izbutit să arunce min.

tat 
Rothermel a 
gea în corner printr-un salt.

Ultimele 10 minute sînt dramatice 
Superioară teritorial pînă atunci, e- 
cliipa maghiară s-a văzut silită să 
facă față unor contraatacuri ale ju
cătorilor noștri, care au tost la un 
pas de gol. In min. 85, la o acțiune 
pe partea stingă, Domide trece de 
1. Juhasz și Fabian și centrează spre 
Neagu. scăpat de sub supravegherea 
lui Pancsics. Portarul Rothermel a 
ieșit, dar Neagu a fost mai iute și 
a reluat peste el, cu capul, din pă
cate pe lingă poarta goală ! A FOST 
CEA MAI MARE OCAZIE A JO
CULUI. A urmat insă minutul 88. 
cînd apărarea noastră a fost prinsă 
pe picior greșit, balonul pasat de 
Kocsis de pe stingă a ajuns la Bene, 
care deși jenat de Lupescu i l-a 
trecut lui Szoke, în poziție liberă. 
Un șut pe jos și balonul a intrat in 
colțul porții : 
în al 268-lea 
nant sfert de 
Europei.

2—1 pentru Ungaria 
minut al acestui pasio- 
finală al Campionatului

Eftimie 1ONESCU
Marius POPESCU

9 Ora tîrzie la care s-a înche
iat jocul de la Belgrad nu ne-a 
permis relatări mai complete. Vom 
reveni în numărul dă m'ine.

9 Amănunte despre meciul 
dintre echipele României și Dane
marcei, contînd pentru calificarea 
în turneul final al Jocurilor Olim
pice în pag. a 3-a.

olimpic și mondial Viktor Kurențov s-a clasat pe locul secund
J. Therme — medaliat cu aur la stilul smuls!

DE AZI, ROMÂNIA IRAN ÎN „CUPA DAVIS i *' *

NĂSTASE Șl TIRIAC ÎNCEP LUPTA
CU ECHIPA „CELOR 3 AKBAR!"

(prin telex, de
Pe măsură ce 

numărul 
concu-

înfruntesă se 
ale categoriei:

podium aveau
de celebrități
rențov (U.R.S.S.),. G. Sarvas 
ria) , A. Bikov (Bulgaria), J. Mursu 
(Finlanda) ș.a.

o serie 
V. Ku- 
(Unga-

CONSTANȚA, 17 
la trimișii noștri), 
înaintează campionatul, 
participanților și, implicit 
rența pentru primele locuri devi
ne din ce in ce mai mare. La 
startul categoriei semimijlocie s-au 
aliniat 23 de halterofili : 13 au 
concurat în reuniunea de dimineață 
și 10 în cea de după-amiază. 
Sportivii români au luat startul 
dimineață. Gh. Miinea a realizat 
415 kg (125; 130; 160 kg), dintre 
care cel mai valoros rezultat este 
cel de la „smuls" — 130 kg. — nou 
record al țării. Păcat că el nu a în
cercat 162,5 kg la 
rece în 
un alt 
stantin a totalizat ’ doar 397,5 kg, 
datorită 
la stilurile 'împins" și „aruncat", 
în schimb și el a egalat recordul 
țârii la „smuls", cel care fusese 
stabilit de Mîinea cu cîteva minute 
mai devreme.

Cu un interes deosebit au fost aș
teptate confruntările de după amia
ză din grupa marilor performeri. Pe

„aruncat" deoa- 
cazul reușitei ar fi stabilit 
record național. D. Con-

CLASAMENTUL

2.

3-

GENERAL

(Bulgaria) 477,5

(U.R.S.S.) 473,5

(Italia) 460 kg 
(R.D. Germană)

1. IORDAN BIKOV 
kg 
Viktor Kurențov 
kg 
Antonio Silvino

4. Frank Zielecke 
457,5 kg

5. Gabor Szarvas
6. Andras Stark (Ungaria) 447.5 kg

(Ungaria) 455 kg

i

Medaliații la stilul împins: 1. 
KURENȚOV (U.RS.S.), 160 kg, 
V. Bîkov (Bulgaria) 155 kg, 3. 
Silvino (Italia) 150„kg. Tot 150 kg 
a ridicat și F. Zielecke (R.D.G.), 
dar el a fost mai greu decît Silvino.

In continuare, la „smuls", finlan
dezul Ponto rămîne la 120 
vest-germanul Kliche la 127,5 
maghiarii Szarvas și Stark la 
kg etc. Lupta pentru medalii

Sebastian BONIFACIU 
Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 3-a)

LUPTĂTORI ROMÂNI
unor rezultate 

„împins" și
mai slabe 
„aruncat**. La stilul .,împins" întrecerea este 

deosebit de pasionantă. In lupta 
pentru medalii intervine și italianul 
A. Silvino care constituie, de altfel, 
surpriza reuniunii. El ridică 150 kg 
și este întrecut doar de principalii 
candidați la titlu, Viktor Kurențov 
și Iordan Bîkov.

• IN PROGRAMUL DE AZI -----

CATEGORIA MIJLOCIE
Pe lista celor 25 de concurenți la întrecerea „mijlociilor**, sportivii sovie

tici Boris Pavlov și Ghenadi Ivancenko au un bogat palmares $i numeroase 
prezente în „catalogul“ recordurilor mondialelor. Deoarece regulamentul inter
național limitează numărul de sportivi ai unei țări la 9, delegația sovietică va 
urma să decidă, abia la efectuarea cîntarului, care dintre cei doi recordmeni 
va concura la această categorie. Pentru locurile următoare se anunță, însă, o 
luptă strînsâ între finlandezul Kangesniemi și norvegianul Jensen, ambii cre
ditați cu performanțe de 500 kg.

Reuniunile zilei încep la orele 10 și 17.30

LA UN MARE TURNEU
INTERNAȚIONAL 

ÎN BULGARIA
Ieri au plecat la Burgaz 9 luptători 

români care vor participa la întrecerile 
marelui turneu internațional de lupte 
libere al Bulgariei — „Dan Kolov“. Com
petiția care se va desfășura vineri, sîm- 
bătă și duminică, reunește sportivi din 
20 de țări, printre care Uniunea Sovie
tică, Turcia, Iran, Ungaria. Iugoslavia, 
Franța, Cehoslovacia și Suedia.

Iată și iotul luptătorilor noștri: 
semimuscă — Iancu Vangheliei,

I

Intrind pe teren, la antrenamentul de ieri, Ion Țiriac și Petre Mărmu- 
reanu stau de vorbă cu Arsham Yessai țin prim plan}, căpitanul echipei 

iraniene

cat. 
__........      o t cat.
muscă — Emil Butu, cat. cocoș — Gheor
ghe Stan. cat. pană — Petrone Androne, 
cat. semiușoară — Emilian Cristian, cat. 
ușoară — Tănase Pancă, cat. mijlocie — 
Stelian Morcov, cat. semigrea — Enache 
Panalte și la grea — Ladislan Simon. De 
notat că dintre aceștia Emil Butu, Ste
lian Morcov și Enache Panaite au par
ticipat și ia confruntările recentelor 
campionate europene din Poion^

De azi după-amiază, „centralul" 
de zgură roșie din parcul sportiv 
Progresul invită pe iubitorii teni
sului la o nouă gală a sportului 
alb. Se dispută 'întîlnirea interna
țională dintre reprezentativele Ro
mâniei și Iranului, contînd pentru 
turui doi (sferturi de finală) din 
prima grupă europeană a „Cupei 
Davis". Paralel cu meciul de la 
București, în alte șapte orașe de 
pe continent se dă lupta pentru 
calificarea în semifinalele celor 
două grupe. De la Bangalore, din 
inima Indiei, așteptăm rezultatul 
final al ultimului meci din zona 
asiatică, în care tenisn^ji

tralieî, conducînd cu 2—0 au luat 
o serioasă opțiune) pentru califi 
carea în faza interzonală.

întîlnirea cu iranienii este a 
doua din lunga serie a participă
rilor noastre la întrecerile pentru 
„Salatieră", 
Precedenta 
menii de la 
a avut loc 
cînd echipa 
rul doi ou o victorie la scorul de 
4—1. Ea avea să se oprească doar

începute în anul 1922. 
confruntare cu tenis- 
nord de golful Persic 
în 1970, la Teheran, 

română a pășit' în tu-

Radu VOIA

(GgJtUnftflre îo pag. a 4-aj *
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100. de zile pînă la inaugurarea Olimpiadei 

Azi: LUPTELE iKiiii si HI

| 10 MEDALII LA 4 EDIȚII ALE J. O. - CITE LA MUNCHEN ?

jDE LA LUPTĂTORI SE AȘTEAPTĂ 0 RECOLTĂ IMPORTANTĂ DE MEDALII Șl PUNCTE

In istoria sa autohtonă, sportul luptelor din
România intenționează să prezinte, pentru 
prima oară la o ediție a Jocurilor Olimpice, 
echipe complete la cele două stiluri. Această 
intenție, ce ar putea părea temerară, este justi
ficată, pe de o parte de evoluția în permanent 

crescendo a luptătorilor români în arena olimpică, 
iar pe de altă parte de constatarea de netăgăduit 
că sportul luptelor a adus, timp de cinci ediții olim
pice, un aport substanțial la zestrea de medalii și 
puncte a sportului românesc. I,a o privire statistică 
mai apropiată a clasamentului global, în perioada 
1932—1968. se observă că, după caiac-canoe. luptele 
se află pe locul doi al ..aducătorilor de puncte". Mai 
mult decit atît, la edițiile J.O. din 1960 și 1968, lup
tele — dintre toate sporturile românești prezente — 
au obținut cel mai mare număr de puncte. La ediția 
mexicană a J.O., puncte mai multe decit sportivii 
români n-au totalizat decit celebrii luptători din 

U.R.S.S., Bulgaria și Ungaria. Nu e inutil de adăugat 
că aceste frumoase punctaje au fost realizate, cu 
excepția ultimelor două ediții, prin aportul exclusiv 
al specialiștilor de la greco-romane. Această men
țiune nu vrea să diminueze meritul luptătorilor de 
ia stilul liber, ci dimpotrivă să scoată in evidență 
progresul lor net din ultima vreme, subliniat de per
formanța lor de anul trecut cind au egalat, la cam-

---------- -------------------------- j 
pionatcle mondiale de la Sofia, recolta de puncte * | 
colegilor lor de Ia greco-romane.

In condițiile intenției de a forma două echipeolirti- 
pice complete, era firește necesară contribuția între
gului detașament a! practicanților sportului luptelor 
din țara noastră. Este remarcabil faptul că la ope
rațiile de triere și la selecția finală pentru formarea 
unor puternice echipe olimpice, au contribuit nu mai 
puțin de 13 județe ale țării (Arad, Bacău. Brașov, 
Brăila, Cluj, Constanta, Dolj. Galați, Iași, Satu Mare, 
Suceava. Timiș, Tulcea) și. firește, municipiul Bucu
rești. Această largă răspindire zonală mărturisește o 
apreciabilă dezvoltare a .sportului luptelor in Româ
nia zilelor noastre. In același timp, întinderea geo
grafică este semnificativă, pentru adeziunea sufle
tească generală a lumii sportului românesc la misiu
nea reprezentanților săi cei tnai de nădejde. în mo
mentele înfriguratelor întreceri de la Miinchen. va 
exista oare vreun colț de țară unde nu 
inimi pentru urmașii voinicilor dedați 
moșești în ipostaza sa modernă ?

Acum, cînd nu mai sint decît 100 de 
inaugurarea turneului olimpic de lupte 
chen. întrebarea cea mai firească privește șansele 
reprezentanților României in contextul unei eompe 
tiții care înregistrează un continuu progres al numă
rului de țări participante și de eoheurenți valoroși.

vor tresălta 
trîntei stră

zile pînă la 
de la Miîn-

I
I
I
I
I
I
I
I

PRIMUL GONG, 
PESTE TREI LUNI

•

Mai sint 100 de zile pînă la primul gong al turneului olimpic de 
la Munchen. Bineînțeles, în această perioadă, candidații olimpici 
își intensifică pregătirile în vederea participării la marea întrecere. 

Pentru a cunoaște ce fac în aceste zile luptătorii români, ne-am adresat 
antrenorului emerit ION CORNEANU, care ne-a spus : „campionatele 
europene din acest an, ca și campionatele mondiale de la Sofia (1971) 
au fost pentru noi edificatoare asupra potențialului sportivilor noștri fn 
marile confruntări internaționale. Pentru luptătorii de la greco-romane. 
concursul de la Katowice a fost o adevărată repetiție generală înaintea 
Jocurilor Olimpice, deoarece în Europa se găsesc aproape fn totalitate 
pretendenții la locurile fruntașe în arena mondială Tendința de dina
mizare a luptei solicitată de forul internațional de specialitate îi avan
tajează pe sportivii români care au o bună tehnică și viteză de execuție. 
Acest stil de luptă corespunde temperamentului luptătorilor noștri. Cu 
toate acestea, la competițiile sus-amintite, mulți dintre concurența ro
mâni au manifestat o anumită reținere în finalizarea unor procedee de
osebit de eficace. Această reținere noi am explicot-o printr-o insuficientă 
siguranță, cauzată de imperfecta stăpînire a procedeelor respective Toc
mai de aceea, în timpul ce ne-a mai rămas, vom lucra mai mult și mai 
individualizat la acest capitol.

■ Judecind după maniera fn care s-au adaptat sportivii noștri la 
netul stil de luptă, de la campionatele mondiale din 1971 și pină în acest 
an. la Katowice, putem aprecia că planul nostru de pregătire a fost bine 
întocmit si realizat corespunzător. Deci, vom continua pregătirile după 
același plan. In plus, la campionatele europene au fost filmați toți concu
rența valoroși (mulți dintre ei chiar în partidele cu sportivii noștri) și 
pe baza acestor filme vom aduce retușurile necesare perfecționării teh- 
nico-tactice a luptătorilor români. Avem o misiune grea: la Mexico, 
România s-a clasat pe locul 4 la greco-romane. Această poziție trebuie 
îmbunătățită la Mflnchen !

In general, echipele au fost stabilite. Pentru că mai există semne 
'de întrebare la unele categorii, am căutat să asigurăm sportivilor de la 
ambele stiluri un program competîțional corespunzător. Cei de la greco- 
romane vor participa la un turneu de cîteva meciuri în R F. a Ger
maniei, la începutul lunii iunie. Intre 23 și 2.5 iunie, la București, se vor 
disputa întrecerile turneului internațional al României, la care vor lua 
parte luptătorii de la ambele stiluri Ea sfîrșitul lui iulie se Va disputa 
(în țară) meciul de greco-romane România—Bulaaria. Cei de la libere 
vor concura la turneul internațional ,,Dan Kolev". în Bulgaria. între 19 
si 21 mai. De asemenea, ei vor lua parte, la Berlin, în luna iulie, 1" un 
turneu organizat de federația de specialitate din 7Î. D. Germană. Com
petițiile respective constituie noi prilejuri de verificare, ce ne vor ajuta 
să eliminăm incertitudinile care mai există la unele categorii”.

CE ȘANSE AU LUPTĂTORII ROMÂNI?

GHEORGHE BERCEANU POATE DEVENI CAMPION OLIMPIC

In lupta din „parter",

DIN 1936 PINĂ IN 1968

IN ZESTREA LUPTĂTORILOR:
1 AUR-3 ARGINT-6 BRONZ

In Istoria Jocurilor Olimpice, luptele sint cunoscute 
ca unul dintre sporturile cu veche tradiție. Exciuzînd 
incursiunea în istoria Jocurilor Olimpice antice, în 
care, printre alte sporturi, luptele au jucat un rol.de 
seamă, amintim faptul că încă de la prima ediție 
modernă (anul 1896), luptele greco-romane au fost 
prezente în programul olimpic. Ediția următoare, cea 
de la 19(10. este singura în care luptătorii rtu și-au 
disputat titlurile olimpice.

ACOLO UNDE SE VOR DISTRIBUI MEDALIILE
întrecerile olimpice ale luptătorilor din 

acest an se vor disputa în sala nr. 14 
de pe terenul tlrsulul de mostre din 
Munchen (Messegelănde). Acest teren 
are o poziție centrală în oraș, fiind si
tuat la o distantăj r-le gara principală a 
orașului ce poate ii parcursă In 15 mi
nute de mers pe Jos. în aceeași arie Ișl 
vor disputa Întrecerile șl vor efectua 
antrenamente scrimeril halterofilii șl ju
doka. Noua sară pentru lupte are o 
.sunrafață construită de 78/72 m și 17 m 
înălțime. Ea poate eăzdul un număr he 
5 732 spectatori. Finisajele construcției 
vor fl gat.a la 1 august 1972. Platforma 
de întreceri pe care se vor așeza salte
lei» de concurs măsoară 14/56 m și este 
ridicată la o Înălțime de Bl cm. Pe

această platformă vor fi Instalate 4 sal
tele de concurs, cu dimensiunile regu
lamentare (12x12 m). Lîngă fiecare saltea 
va funcționa o tabelă electronică ce va 
Indica scurgerea minutelor și punctele 
realizate de fiecare concurent. De ase
menea, două saltele pentru încălzire, 
într-o sală anexă, vor sta la dispoziția 
sportivilor.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR • 27—31
august — turneul de lupte libere, 5—9 
septembrie — turneul de lupte greco- 
romane. Se vor organiza cîte două gale 
pe zi î prima între orele 10 și 14. cea de 
a doua între 19 și 22. în intervalul liber 
dintre întrecerile celor două stiluri (1—4 
septembrie), în aceeași sală va avea loc 
concursul olimpic de Judo.

Apreciatul luptător GHfcORGHE 
BERCEANU (cat. semimuscă) 
nu și-a putut apăra titlul de 
cel mai bun din lume, cucerit atît 

la Mar del Plata (1969), cit .și la Ed
monton (1970) accidentîndu-se cu pu
țin timp înaintea campionatelor 
mondiale de la Sofia (1971). Aflîn- 
du-sfe că el va concura, însă, la com
petiția continentală de la Katowice, 
toți antrenorii s-au grăbit să nu 
sdape prilejul de a-i încerca pe cei 
mai buni elevi în compania luptă
torului român. Așa se explică fap
tul că de la categoria sa n-au lipsit 
campionul mondial Vladimir Zubkov 
(U.R.S.S.), Ștefan Anghelov (Bulga
ria) medaliat cu bronz, Sotirios Ven- 
tas (Grecia), clasat pe locul 5 și 
Ferenc Sereș (Ungaria), locul 6 la 
C. M. de Ia Sofia — principalii săi 
adversari de la J. O. A lipsit doar 
iranianul Rahim Aliabadi (medaliat 
cu argint la C. M. 1969 și eliminat 
în turul 4 la Sofia). De bună seamă, 
cei mai dificili adversari au fost 
Zubkov și Anghelov, pe care însă 
Berceanu i-a întrecut fără mare di
ficultate. Dacă va continua să se 
pregătească, cu atenție, Gheorghe 
Berceanu are prima șansă de a cu
ceri medalia olimpică de aur la se
mimuscă.

La categoria următoare, muscă, 
GHEORGHE STOICIU, medaliat cu

PALMARES
HELSINKI, 1952 (37 țări, 185 concurenți)

r
Greco-romane : 1. U.R.S.S. 44 p, 2. Ungaria 28 p, 3. Sue

dia 27 p, 4. Finlanda 20 p, 5. Italia 12 p. 6. Liban 0,5 p... 
11. ROMANIA 3,75 p.

Libere : 1. U.R.S.S. 28 p, 2. Suedia 27 p, 8. Turcia 25 p. 
Iran 24 p, 5. S.U.A. 23 p, 6. Japonia 17 p.

4
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Libere : 1. Turcia 38 p, 2. S.U.A. 28 p, 3. U.R.S.S. 24 p, 
Bulgaria 16 p, 5—6. Japonia și Germania (echipă uniră) 
P-

TOKIO, 1964 (42 țări, 302 concurenți)
4.

MELBOURNE, 1956 (30 țări, 195 concurenți)

Greco-romane : 1. U.R.S.S. 29,5 p, 2. Japonia 19,5
Ungaria 19 P, 4. Bulgaria 19 p, 5. ROMÂNIA 17,5 p,

P.
6.

Greco-romane : 1. U.R.S.S. 44 p, 2. Turcia 22 p, 3. Sue
dia 21 p, 4. Finlanda 19 p, B, Ungaria 16 p, 6. Bulgaria 
13 p. ...9. ROMANIA 8 p.

Libere : 1. Turcia 30 p,
25,5. p, 4. Germania (echipă
S.U.A. 14,5 p>

2. U.R.S.S. 29,5 p, 3. Japonia 
unitâ) 25 p, 5. Iran 23,5 p, 6.

3.
Germania (echipă unită) 14,5.

Libere : 1 Bulgaria 31 p. 2. Turcia 31 P. 3. U.R.S.S. 
29,33 p, 4 Japonia 28,5 p, 5 Iran 17 p, 6. S.U.A. 11,33 p. 
...15. ROMANIA 1 p.

MEXICO, 1968 (46 țâri, 334 concurenți)

ROMA, 1960 (46 țări, 339 concurenți)

Greco-romane: 1. U.R.S.S. 34 p, 2. Turcia 26 p, 3. RO
MANIA 18,5 p, 4. Bulgaria 17 p. 5. Germania (echipă uni
tă) 15 p, 6. Ungaria 11 p.

Greco-romane : 1.
Ungaria 21 p, 4. ROMANIA 
ponia 14 p.

Libere : 1. U.R.S.S. 29 p, 
23 p, 4. S.U.A. 19 p, 5. R P. 
...9. ROMANIA 5 p.

U.R.S.S. 32 p, 2. Bulgaria 22 p. 3.
20 p, 5. R.D.G. 14 p, 6. Ja-

2. Bulgaria 24 p, 3. Japonia 
Mongolă 19 p, 6. Iran 18 P„

CONDIȚIILE SUCCESULUI:

CUNOȘTINȚE TEHNICE, PROCEDEE 
FOARTE EFICACE, EXECUȚIE ÎN VITEZĂ
în judecarea șanselor oricăror candi

dați la medaliile olimpice miincheneze. 
elementele de comparație cele mal edi
ficatoare ni le oferă ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale (Sofia) și ale 
campionatelor europene (Katowice). Din
tre cele 33. respectiv 24 de t^ri care au 
fost reprezentate la aceste mari com
petiții, Uniunea Sovietică șl Bulgaria au 
aliniat sportivi valoroși, care au reușit 
să se impună. Luptătorii sovietici au 
cucerit 4 medalii de aur la campionatele 
mondiale și două la cele europene, iar 
sportivii bulgari s-au detașat la trei 
categorii în întrecerile mondiale șl la 
patru în cele continentale. Deci, din cele 
10 titluri de campioni mondiali șl tot 
atitea de campioni europeni, 13 au re
venit concurentilor sovietici și bulgari.

Prin ce reușesc să se Impună luptătorii 
sovietici și bulgari î Atît stilul primilor 
cit al secunzilor este foarte asemănă
tor. Mai întîi. și unii și alții sint exce- 
lenți cunoscători al tehnicii, puntndu-ș! 
adversarii in dificultate din poziții care 
par inatacabile, declanșînd sulte de pro
cedee tehnice greu de parat sau de con
trat. De asemenea, aceștia știu să con
traatace și atunci cînd se află în mo
mente critice, ei ieșind de cele mal multe 
ori in avantaj de puncte dacă nu obțin 
chiar tușul. Fiindcă am amintit de vic
torii înainte de .limită, trebuie să subli
niem faptul că luptătorii sovietici șl bul
gari urmăresc in toate partidele pe care 
le susțin să utilizeze procedeele tehnice 
favorabile realizării tușului.

Apoi, pe lingă faptul că stăpînesc ex
celent tehnica, luptătorii sovietici șt bul
gari dispun de o foarte bună pregătire 
fizică și sint puternici, atu-uri care le 
permit să imprime partidelor un ritm 
foarte susținut. Luptătorii care au avut 
șansa să nu-i întllnească sau au reușit 
să treacă de adversarii sovietici și bul
gari. au urcat pe treptele podiumului 
de onoare și chiar au cucerit medaliile 
de aur.

în cele două competiții de lupte gre
co-romane au concurat cu succes șl 
sportivii din Ungaria, România, Iugosla
via, Polonia, R.D. Germană, Grecia și 
FlnLgiida. pupă cum m .vțjl» țîțțșță un

număr destul de mare de națiuni care 
dispun la unele categorii de luptători 
valoroși. Stilul de luptă al sportivilor 
din aceste țări nu se deosebește evident, 
nu prezintă particularități specifice. Am 
putea doar menționa că luptătorii din 
Ungaria sint buni tehnicieni, dlrzi, com
bativi, că cei din țara noastră dispun 
de o mare rezistență fizică și stăpînesc 
multe procedee tehnice de mare efica
citate, concurențil din R.D. Germanâ nu 
cedează lupta pini la ultimul sunet de

Trei arbitri români la Munchen
In pas cu luptătorii noștri au 

apărut pe arenele Internaționale 
și 11 arbitri români, purtători ai 
ecusonului FILA. Trei dintre a- 
ceșria (Valentin Bați, Ion Crîsnic 
și Vascul Popovici) vor arbitra 

la J. O. de la Miinchen.

gong, iar iugoslavii, polonezii, grecii și 
finlandezii sint foarte „bAtăloși", declan- 
șează procedee tehnice riscante și line- 
ori cu acestea au reușit sâ învingă lup
tători reputațl în arena internațională.

Confruntările de lupte libere — spre 
deosebire de cele .greco-romane, care au 
fost dominate categoric de europeni la 
toate categoriile — au o arie valorică 
mult mal răsptndită. Este adevărat că 
și la Sofia _  nemalvorblnd de Katowice
— primele două locuri în clasamentul 
pe națiuni au revenit luptătorilor sovie
tici șl bulgari, care au cucerit 6 din cele 
10 titluri și dispun de calități similare 
cu cele menționate la luptele greco-ro
mane. Dar, la unele categorii, sportivii 
din Iran, Japonia, R.P. Mongolă $1 5.U.A. 
nu numai că au constituit adversari re
dutabili, ci chiar s-au Impus cu autori
tate. Luptătorii Iranleri, dispun de un 
„secret*, am putea spune, al slăbirii fără 
să fie afectate calitățile fizice Și astfel, 
după clțyarui sint ou dtev*

kilograme mal grei decit adversarii, iar 
in ziua finalelor, ciad au trecut de ul
tima cintărire, nnli dintre ei îi handica
pează pe adversari cu 3—5 kg. ceea ce 
nu este de loc piRin. La Olimpiadă, insă, 
le Va fi mai greu să-și mențină catego
ria de-a lungul celor 5 zile de concurs.

Extrem de dificili au fost luptătorii 
japonezi — cei de la categoriile mici de 
greutate — pentru toți adversarii pe 
care aceștia i-au întilnit la C.M. Spor
tivii niponi sint foarte rapizi și au o ase
menea agilitate incit inițiază atacuri sau 
scapă din momente critice cind nimeni 
nu se așteaptă. Asemănător stilului de 
luptă al concurențiior japonezi este și 
cel al luptătorilor din R. P. Mongolă, 
numai că aceștia sint redutabili și la 
categoriile mări.

în ultimii 3—4 ani și îndeosebi la com
petițiile la care ne referim, luptătorii din 
S.U.Â. au emis din ce m ce mâi mari 
pretenții la locurile fruntașe. De alt
fel, la Sofia luptătorii din Statele Unite 
au cucerit cite o medalie de aur, argint 
șl bronz, și au ocupat locul 6 în clasa
mentul pe națiuni, după U.R.S.S.. Bul
garia. Iran, japonia și R. P. Mongolă. 
De acest pluton fruntaș s-ațt apropiat 
tr/t n>ai mult luptătorii din România, 
R.D. Germană. Turcia, Ungaria și Iugo
slavia care, dacă nu vor avea de sus
ținut partide in primele tururi cu unii 
dintre concurențil din țările menționate 
mal înainte, au mari șanse să se numere 
printre primii 6 la Olimpiadă.

Desigur, nu trebuie trecuțj cu vederea 
luptătorii din R.F. a Germaniei, dornici 
să se afirme, firește, evolulnd în fața 
propriilor lor suporteri și dispunînd de 
cîteva individualități notabile.

Subliniem insă faptul că succesele au 
fost repurtate, atît la C.M, de la Sofia, 
cit și la C.E. de la Katowice, numai de 
luptătorii care au dispus de cunoștințe 
tehnice temeinice, concretizate in pro
cedee de mare eficacitate și executate 
cu maximum de viteză. Rezultatele de 
egalitate, victoriile la puncte înregistrate 
In primele partide au barat drumul spre 
supremație al multor luptători în ale 
căror cărți de vizită sint înscrise perfor
manțe preștlgloaje.

argint la C. M. de la Sofia, a luptat 
sub orice critică la Katowice, fiind 
eliminat din competiții de un con
curent necunoscut (Trond Martiniu- 
sen, Norvegia). Nu știm în ce măsu
ră a apreciat severul său eșec, dar 
fără o reabilitare Ia Turneul inter
național al României de luna viitoa
re nu poate aspira la selecționarea 
pentru J. O. înlocuirea sa cu FLO
RIAN RADUȚ, în cazul cînd acesta 
va da satisfacție la verificările vi
itoare ar fi, poate, o soluție mai 
bună. Pentru că la această categorie 
chiar campionul olimpic, si de două 
ori medaliat cu aur la C. AL și C. E. 
Petar Kirov (Bulgaria) a lost învins, 
cucerind doai- „bronzul”.

O dispută acerbă se anticipează Ia 
cocoș. Jănoș Varga (Ungaria), cam
pion olimpic, medaliat cu aur la 
C. M. 1970 și C. E. 1967 și 1970 n-a 
venit la Katowice, dar mai mult ca 
sigur el va evolua la Miinchen. R. 
Kazakov (U.R.S.S.), deținătorul titlu
lui de campion mondial, H. Traikov, 
medaliat cu argint la Sofia și cu aur 
la C.E. sint principalii adversari ai lui 
ION BACIU. Concurînd mai bine ca 
la recentele C.E., apreciatul nostru 
luptător poate cuceri o medalie o- 
liinpică.

Fie că la pană va lupta ION 
PĂUN sau TIBERIU HORVATH șan
sele lor sint reduse, deoarece atît 
unul cît și celălalt sînt tineri, lip
siți de experiența marilor confrun
tări. Este adevărat că, la Katowice, 
Păun s-a comportat peste așteptări, 
ocupînd locul 5, dar acolo el nu l-a 
întîlnit nici pe campionul mondial și 
european G. Markov (Bulgaria), nici 
pe H. Fujimoto (Japonia), iar în 
fața vicecampionului mondial K. 
Lipien (Polonia) a pierdut clar. To
tuși, cu „sorți” buni, unul dintre ei 
ar putea acumula un punct sau două.

Semiușorul SIMION POPESCU n-a 
luptat la C. E. de la Katowice și a- 
semenea lui nu au fost prezenți nici 
campionul mondial S. Damianovici 
(Iugoslavia), vicecampionul mondial 
K. Gdpfert (R.F.G.), campionul, o- 
limpic R. Rurua (U.R.S.S.) și, fireș
te, T. Tanue (Japonia), medaliat cu 
bronz. In absența acestora, desigur, 
întrecerile continentale de Ia semi- 
ușoară au fost mai... ușoare. La O- 
limpiadă, însă, cu toții vor candida 
la medalii. Popescu va trebui să-și 
îmbunătățească mult atacul, să re
nunțe complet la lupta sa în forță 
sortită sigur eșecului la Munchen. 
Să sperăm că timpul pe care-1 mai 
are îl va folosi la maximum în a- 
cest sens.

Ca și la pană, după opinia noas
tră, la ușoară va fi extrem de greu 
ca juniorul VICTOR PRENȚU sau 
MARCEL VLAD să poată riposta u- 
nor luptători ca V. Igumenov 
(U.R.S.S.), de 5 ori campion mondial, 
M. Kecman (Iugoslavia) vicecampion 
mondial, P. Galactopoulos (Grecia), 
campionul european și medaliat cu 
bronz la J.O. de la Mexico și la C.M. 
de anul trecut, V. Schroder (R.F.G.), 
vicecampion mondial în 1970 și B. 
Butrakov (Bulgaria), locul 4 la C.M. 
de anul trecut, pentru a nu-i men
ționa decît pe cei mai valoroși. Deci, 
șanse foarte mici pentru puncte la 
această categorie.

O comportare nesperat de bună a 
avut la C. E. semimijlociul ION GA
BOR care și-a învins toți adversarii, 
terminînd hedecis doar cu A. Naza
renko (U.R.S.S.) și cucerind medalia 
de argint, întrucît el avea cu 2

puncte de penalizare mai mult de
cît luptătorul sovietic.

Spre regretul nostru, la confrun
tările europene mijlociul NICOLAE 
NEGUT a evoltiat mult sub posibi
lități. Desigur, această competiție nu 
a constituit, cel puțin privindu-i pe 
luptătorii români, un criteriu decisiv 
de selecție pentru J. O„ cî doar o 
etapă importantă de verificare a sta
diului pregătirilor în vederea Olim
piadei La această categorie noi mai 
dispunem de uh bun luptător, VA- 
SILE FODORPATAKI, cel care l-a 
și deposedat pe Neguț de două ori 
de titlul de campion național — ul
tima dată anul acesta — și poate că 
selecționarea acestuia la Olimpiadă 
nu ar fi neinspiratâ in cazul cînd 
Neguț nu se va pregăti cu maximă 
responsabilitate. Atît Neguț cît și 
Fodorpataki se pot clasa printre pri
mii șase.

NICOLAE MARTINESCU, Ia semi- 
grea, sa da, cu siguranță, ultimul 
său mare asalt spre a cuceri o nouă 
medalie olimpică. La Tokio, s-a cla
sat pe locul 4, iar la Ciudad de Me
xico a fost răsplătit cu medalia de 
bronz. împlinind 32 de ani, Marti- 
nescu ne-a declarat că la Munchen 
intenționează să aibă cea mai bună 
comportare.

In sfirșit, la grea, tînărul VIC
TOR DOLIPSCHI a reușit să înspăi- 
minte pe mulți concurenți aspi
ranți la medalii. începutul l-a făcut 
anul trecut cînd a terminat la ega
litate cu arhicunoscutul luptător A- 
natoli Roscin (U.R.S.S.), campion 
mondial la ultimele două ediții pină 
la Sofia, și tot la egalitate cu J. 
Csatări, vicecampion mondial în 
1970. La Katowice, greul nostru l-a

OFENSIVĂ LA
Cu sîteva excepții, la campiona

tele europene antrenorul emerit ION 
CRlSNIC a aliniat aceeași echipă pe 
care a prezentat-o la C. M. De bună 
seamă, rezultatele înregistrate de 
luptătorii noștri la Katossîce sînt re
marcabile, 4 dintre ei cucerind me
dalii. Dar, la Katowice nu au parti
cip •'t valoroșii luptători din Iran, 
Japonia, R. P. Mongolă și S.U.A., de 
aceea vom încerca să anticipăm șan
sele luptătorilor români la Olimpia
dă bizuindu-ne îndeosebi pe compor
tarea acestora la C. M. de anul tre
cut.

La semimuscă, ION ARAPU a ra
tat și la Sofia și la Katowice oca
zii favorabile de a urca pe podium 
in ultima parte a unor meciuri. De 
aceea credem că înlocuirea acestuia 
cu IANCU VANGHELIEI, un luptă
tor constant și cu mai multă voin
ță, ar fi binevenită, mai ales dacă 
Vangheliei se va impune la ultimele 
verificări. Adversari redutabili la 
J.O. ; 1. Djavadi (Iran), A. Jamsram 
(R. P. Mongolă), N. Ognian (Bulga
ria), A. Umeda (Japonia), R. Dimi- 
triev sau R. Gadjiev (U.R.S.S.), J. 
Mobius (R.D.G. si S. Gonzales 
(S.U.A.).

Intre ExMIL BUTU șl PETRE CIAR- 
NAU am acorda credit primului, cu 
toate că nu el a fost la C.M., ci Ciar- 
nău. Aceasta pentru faptul că Butu 
abia a împlinit 23 de ani, în timp ce 
Ciarnău are aproape 29 de ani și, 
pe deasupra, este nevoit să slăbească 
mult pentru a se încadra în limitele 
categoriei. Cu puține șanse Butu ar 
putea ocupa un loc printre primii 
șase.

In anii dintre cele două 
războaie, luptele au cu
noscut o mare dezvoltare 
în Europa. Așa se explică 
faptul că în 1936. la Ber
lin, au participat la între
ceri aproape 200 de spor
tivi din 29 de țări, printre 
care și llomânia. Dintre cei 
cinci luptători români ali- 
niati la startul concursului, 
IOSIF TOZSER a reușit să 
ocupe locul 5 la categoria 
muscă.

L.a Helsinki (1952), nu
mărul țărilor participante 
la întrecerile de lupte a 
marcat" o nouă creștere 
însethnată : 37 de țări și-au 
trințis reprezentanții la 
Jocurile Olimpice. Dintre 
acestea, 14 s-au înscris pe 
lista celor ai căror spor
tivi au cucerit medalii. 
Jocurile Olimpice de la 
Helsinki au însemnat pri
mul mare succes al lup
tătorilor din U.R.S.S. Cu 
acest prilej, ei au obținut 
10 medalii olimpice, dintre 
care 5 de aur. La turneul 
de greco-romane au luptat 
și 7 sportivi români. Din
tre e, trei s-au clasat pe 
locul 5 : DUMITRU CUC 
(ușoară), MARIN BELU- 
ȘICA (semîmijlocie) si 
ALEXANDRU Șt’LI (grea).

La următoarea ediție, de 
la Melbourne. -cocoșul" 
FRANCISC HORVATH a 
adus României prima me
dalie olimpică (de bronz) 
la lupte. Jocurile Olimpice

disputîndu-se în îndepăr
tata Australie. în delega
ția țării noastre au figurat 
numai 4 luptători ia greco- 
-romane, în afara lui Hor
vath. alțî doi luptători ro
mâni s-au clasat pe locuri 
fruntașe : DUMITRU PÎR- 
VULESCU (4) și GHEOR
GHE DUMITRU (6). Prin
cipalelor forțe olimpice 
(U.R.S.S,. Turcia, Iran, 
Suedia, Finlanda), angajate 
în lupta pentru locurile 
fruntașe în ierarhia mon
dială. li s-au adăugat Ja
ponia și .bulgaria.

La Roma, în 1960, s-a în
registrat recordul dfe țări 
participante — 46, și de 
concurenți — 339. belega- 
țir, țării noastre, care cu
prindea 7 luptători la gre
co-romane, 
cu succese 
DUMITRU 
(cat. 
luptător român care a 
șit pînă în prezent 
înscrie numele pe 
campionilor olimpici, 
CERNEA — medalie 
argint (la cocoș) și 
ȚĂRÂNU-, — medalie 
bronz (Ia mijlocie). 
HAI SCHULTZ (pană) 
GHEORGHE DUMITRÎJ 
(ușoară) s-au clasat pe 
locul 5.

La Jocurile 
1964 (Tokio), 
asemănătoare 
pare, luptătorii noștri 
la greco-romane au conflr-

s-a înapoiat 
de prestigiu : 
PIRVULESCU 

muscă) — singurul 
reu- 
să-și 
lista 
ION 

de 
ION 

de 
MI- 

Ș*

Olimpica din 
în 
de

condiții 
pârtiei - 

de

mat ascendența lor pe sca
ra valorilor mondiale, 5 
din cei 8 cucerind medalii 
sau clasîndu-se pe locuri 
fruntașe : VALERIU Bl> 
LARCĂ, medalie de argint 
la sehiîmîjlocie. DUMITRU 
PIRVULESCU (muscă) și 
ION CERNEA (cocoș) — 
medalii de bronz. NICO- 
LAE MARTINESCU (semi
grea) — locui 4. ION 1?A- 
RANU (semîmijlocie) -1- 
locul 5. Această a fost și 
prima ediție a J.O. la că re 
România a trimis repre
zentanți și la lupte libere. 
Dar dintre cei 4 concu- 
renți, numai ȘTEFAN 
STÎNGU (grea) a ocupat 
un loc de onoare (6)»

Poziția fruntașă a luptă
torilor români în ierarhia 
mondială a fost confirmată 
și la J.O. de la Mexico. 
Din cei 8 sportivi partici
pant la întrecerile de gre
co-romane. 6 s-au calificat 
printre primii 6 clasați la 
categoriile respective, adu- 
cînd un număr însemnat 
de puncte (20), care au 
situat România pe locul 4 
în clasamentul pe națiuni 
(după U.R.S.S., Bulgaria și 
Ungaria). Rezultate : ION 
BĂCliJ (cocos) _ medalie 
de argint. SIMION POPES
CU (pană) si NICOL AE 

iMARTiNesCU (semigrea)
— medalie de bronz, NI
COLAE NEGUT (mijlocie)
— locul 4, ION ȚAKANU 
(semîmijlocie) și CON
STANTIN BUȘOIU (grea)
— locul 5, De asemenea, 
sportivii de la libere au 
acumulat 5 puncte prin. 
ȘTEFAN STÎNGU (grea) 
și PETRE COMAN (pană), 
care au ocupat locurile 4 
și, respectiv, 5.

învins la puncte pe luptătorul so
vietic A. Kociniev, cucerind meda
lia de bronz. Dacă nu ar ti greșit 
în partida cu Al. Tomov (Bulgaria), 
angajîndu-se într-un atac declanșat 
inoportun și — mai ales — dacă șe 
conforma întocmai indicațiilor primi
te înaintea acestui meci, credem că 
Dolipschi se putea înapoia la Bucu
rești cu o medalie de argint sau 
chiar de aur. Să sperăm că o va do- 
bîndi la Munchen.

LUPTE LIBERE

ANTRENORII FEDERALI
De peste 20 de 

ani ION COR
NEANU se află 
pe saltelele de 
lupte. Mai întîi 
ca sportiv, la 
Vulturii Lugoj, 
și apoi ca antre
nor federal — 
din 1956. Repu
tația sa este le
gată de numeroa
sele medalii pe care le-au cucerit 
elevii săi la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și europene, 
la Balcaniade etc.

Din anul 1962, profesorul de edu
cație fizică Ion Corneanu a fost 
ales membru prezidențial al Birou
lui Federației internaționale de 
lupte.

Pentru meritele sale, Ion Cornea
nu a fost distins cu titlul de an
trenor emerit, cu „Ordinul meritul 
sportiv" clasa a Il-a, „Ordinul 
muncii'* clasa a IlI-a. F.I.L.A. i-a 
atribuit „Ordinul cavalerului cu 
rubin", iar anul trecut „Ordinul 
de com^țidor",

Categoria cocoș a fost dominată, la 
C.M., de japonezul H. Yamagida, a- 
mericanul B. Behm și mongolul D.

Ludovic Ambruș a declanșat un 
atac specific luptelor libere

Hayloodor care au ocupat, în aceas
tă ordine, primele trei locuri. Dintre 
europeni NICOLAE DUMITRU a o- 
cupat cel mai bun loc (4). La C.E. însă 
Dumitru a greșit nepermis, pentru 
experiența sa, fiind descalificat în 
primul meci, cu L. Klinga (Ungaria), 
cînd mai erau 50 de secunde de lup
tă. Pregătindu-se, în continuare, cu 
multă rîvnă, el poate să se claseze 
pe unul dintre locurile 4—6.

Fără îndoială, cel mai bun luptător 
român, la pană, este PETRE CO
MAN campion național la ultimele 
7 ediții. El a încheiat primele 4 par
tide la C.E. înainte de limită, după 
care s-a accidentat. La C.M. toate 
partidele sale au luat sfîrșît înaintea 
ultimului gong, dar două le-a cîștigat 
și alte două le-a pierdut. Deși a par
ticipat la multe competiții de anver
gură, printre care și la J.O. de la 
Mexico, încă luptă imprudent, lăsîn- 
du-se surprins și contrat cu ușurin
ță. Analizînd și văzîndu-și de nenu
mărate ori greșelile, Coman ar putea 
cuceri, de astă dată, o medalie olim
pică.

O surpriză plăcută ne-a oferit-o la 
C.E. semiușorul PETRE POALE- 
LUNGI, medaliat cu argint. In me
ciul cu I. Iuseinov (Bulgaria), clasat 
pe locul 3 la C.M., a terminat la ega
litate, dar pentru o medalie olimpică 
la această categorie mai candidează 
campionul mondial J. Gable (S.U.A.), 
și R. Kazakov (locul 2 la C.M.)

Trecînd peste comportarea sa nesa
tisfăcătoare de la C.E., ludovic 
AMBRUȘ (ușoară) își păstrează șan
sele pentru o medalie la Olimpiadă. 
Va trebui să fie, îndeosebi, extrem 
de atent dacă îi va fntîlni pe A. Gu- 
șov (U.R.S.S.), J. Farhandust (Iran) 
și S. Danzadarja (R.P. Mongolă). Pe 
luptătorul turc M. Uzun — în fața 
căruia a pierdut prin tuș la recen
tele C.E. — l-a învins pînă la Kato
wice de trei ori detașat.

Șanse de a obține o medalie Ia 
lupte libere mai are și VASILE IOR- 
GA (semimijlocie). Iorga însă va tre
bui să abordeze cu mai mult curaj 
meciurile cu V. Tediașvili (U.R.S.S.) 
și II. Stottmeister (R.D.G), pe care 
le-a pierdut la Sofia, în cazul cînd 
îi va avea adversari și la Munchen. 
în rest, se pare că nu va întîmpina 
..obstacole" deosebite. Și greului ȘTE
FAN STÎNGU i-ar putea reveni me
dalia de bronz dacă, la fel ca la 
C.E., nu-i va întîlni decît în ultime
le partide pe Al. Medved (U.R.S.S.) 
și O. Duraliev (Bulgaria).

în privința luptătorilor noștri de 
la mijlocie și semigrei, I. DUMITRU 
sau ȘT. MORCOV și, respectiv, E. 
PANAITE, posibilitățile lor de a se 
clasa printre primii 6 sînt mai mici.

A
Cînd avea doar 

15 ani, în 1946, 
ION CRÎSNIC a 
făcut cunoștință 
cu sportul celor 
puternici — lup
tele — la C.F.R. 
Timișoara, avîn- 
du-l ca antrenor 
pe Valentin Batl. 
După numai doi 
ani, el a cucerit

titlul de campion național la ju
niori, păstrîndu-1 și la ediția ur
mătoare, iar în continuare el a cu
cerit de 4 ori tricoul de campion 
la seniori. Apoi, a schimbat dresul 
de luptător.cu treningul de antre
nor, alături de Valentin Bați, iar 
în urmă cu 7 ani a început pre
gătirea luptătorilor noștri din lo
turile reprezentative. De atunci, spor
tivii cărora le-a călăuzit pașii spre 
tainele complicatului stil de lupte 
libere, au cucerit medalii la cam
pionatele mondiale sau europene, 
la Balcaniade etc. Pentru meritele 
sale, Ion Crîsnic a primit titlul de 
antrenor emerit.

fi — la Olimpiadă — purtătorul de nădejdi al mișcării sportive 
dintr-o țară nu este o misiune prea ușoară. O asemenea sarcină 
de onoare poartă cu mîndrie luptătorii români, ia întrecerile 
olimpice rezervate ambelor stiluri (greco-romane și libere).

O anumită tradiție și poziția cîștigată, în timp, în lumea 
aces‘ui sport al oamenilor puternici, impun o ținută corespun

zătoare și |ustifică aspirația de a obține locuri de onoare, care să 
completeze simțitor panoplia do medalii olimpice a luptelor din Ro
mânia.

. Excedentele posibilități de pregătire (inclusiv perioada de retușuri și 
finisări rămasă pînă la 26 august) deschid luptătorilor români, candi
dați olimpici, căile spre acele succese pe care îndeobște le merită și 
pe care masa iubitorilor de sport din țara noastră le așteaptă de la ei.

Tn lotul de Jupte (la cele două stiluri) domnește o atmosferă optimis- 
de realistă evaluare a șanselor, ce se vor confirma în arena olim

pică de la Munchen cu cea mai mare probabilitate.
Pentru realizarea aspirațiilor lor, luptătorii români nu mai au nevoie 

decît de rîvnă în ultimele antrenamente, pentru că — sîntem siguri — 
pe saltelele olimpice ei vor concura cu ambiție, cu voința neclintită de 
a reprezenta cu demnitate culorile patriei.

Pagină realistă de Mihai TRAhICA §i Coștin CHIRIAG

rol.de
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FIJI BALAȘ A REVENIT PRINTRE 
CEI MAI BUNI HALTEROFILI EUROPENI

CU 4 ZILE ÎNAINTEA MECIULUI CU DANEMARCA

NOTĂ

PRACTICI RESPINSE
DL LEGILE PEDAGOGIEI

Luptă acerbă, spectacol excelent, 
risipă de forță — iată caracteristi
cile splendide; întreceri de la cate
goria ușoară. Dar, firește, pe noi 
ne interesează, în primul rînd, 
comportarea sportivilor români. La 
această categorie, tara noastră a 
fost reprezentată de noi concurenți : 
Fiți Balaș, în grupa valorică supe
rioară (B) și de Aurel Miuț, în gru
pa inferioară (A). F. Balaș a avut 
o comportare bună. Un loc 4 prin
tre marii ași ai continentului (în 
fond ..elita" mondială) nu este de 
loc rău. Am spune chiar un loc o- 
norabil, într-o companie selectă. 
F. Balaș — așa cum am mai con
semnat in ultima vreme — s-a 
schimbat mult în bine. Seriozitatea 
antrenamentelor și scăderea în gre
utate l-au ajutat să revină spre o 
linie ascendentă. Firește, la ,,împins" 
(135 kg) ne-am fi așteptat la mai 
mult, dar Și cu un rezultat superior 
el nu ar fi putut urca în clasamen
tul general. Ceea ce ne-a bucurat,

Campionul categoriei ușoară

MLADEN KUCEV
(Bulgaria)

Un adevărat pachet de 
mușchi, mărunțelul student 
în anul III al Institutului 
de educație fizică și sport 
din Sofia — MLADEN KU

în schimb, este 
progresul său la 
două stiluri care 
i-au fost pînă nu 
de mult deficita
re : la „smuls" 
el a ridicat cu 
multă ușurință 
120 kg, iar la „a- 
runcat" a stabi
lit un nou record 
al țării, pe care 
de mult se stră
duiește să-l rea
lizeze. In fine, 
nici locul 8 ocu
pat de tînărul 
Aurel Miuț nu 
trebuie privit cu 
pesimism. Marea 
surpriză a cate
goriei ușoare a 
constituit-o, fără 
îndoială, elimina
rea multiplului 
campion olimpic 
și mondial Wal- 
demar Bazsanow- 
ski. Cum s-a în- 
tîmplat această 
surpriză ? Niei- 
cînd Bazsanowski 
n-a fost un mare 
specialist al pro
bei împins. In 
lupta cu compa
triotul său Kacz
marek. el a dorit 
— și s-a anere- 
nat — in ridica
rea unor greutăți 
peste posibilități
le sale. în plus, 
campionul p>>- 
lonez a avut un 
la articulația unu
(de ce sâ nu re 
Ia cei 36 de ani. e! se 
sfîrțitul carierei sporii

Eroul zilei a fost, insă l 
Iul bulgar Mladen Karev, 
cord mondial la Jmpins* , 
cucerirea a 3 medalii de au 
de argint — iată bilanțul 
excelent sportiv, care. irr.pt 
Kaczmarek, Bazsanowski ți « 
ticul Kirținov vor reedita lupta 
tru medaliile olimpice. De neta 
la „aruncat*, ccncurer.:.: daw

Pe podiumul de ccncws — Fiți Balaț 
Foto: S. BAKCS'i

prfniCiC? locuri au 
litate — !67j k*.

Brlrada alcătuită ca M. PHricfc 
(CehoslovaciaK K MRhtoer '.Aut 
triat ț; Gh Apostol (România; șs-3

INTERVIUL NOSTRU

Antrenorul OLA: „OPTIMISMUL MEU PORNEȘTE 
DIN FELUL CUM SE PREGĂTESC BĂIEȚII"

Deși ultimele zile (ca să nu spu
nem săptămini) s-au consumat sub 
semnul întîlnirii cu Ungaria, lotul 
olimpic și-a văzut de treburile sale, 
cu intensitate sporită, acum. înain
tea „sprintului de două goluri... în 
plus", necesare n.Tuâ pentru ca să 
decidem calificarea duminică la 
București, și nu la 1 iunie la 
Saarbiucken. Olimpicii au făcut o 
scurtă cură de ozonificare și liniște 
ia Poiana Brașov, după care au 
coborit din nou pe -platoul de lu
cru* de Ia stadionul 2x August, 
acolo unde antrenorii Gh Ola și 
Gh. Constantin, precum și dr Ni- 
colae Stănescu i<c torn', ca la 21 
mai să aliniem c echipă in forma 
Sa de virf.

Totul se desfășură in funcție 
de... -datele" danezilor. -O linie 
de mijloc cu trei oameni ce exce
lează prin mobilitate ți clarviziunea 
lui Pederssen* ; -contraatac foarte 
periculos, mai ales cind in aețiune 
se află Olsen si Markussen — 
care seamănă foarte bin- cu Olaru 
și Horaliu Moldovan, dacă vi-i mai 
amintiți !“ ; -na lac marcaj om la 
om ; joacă foarte mult țț Toarte 
bine Pe intercepție* ; -rezistența 
lor de joc durează in jur de de 
minute* — sint cîteva din -cons
pectele* lui Gh. Ola. făcute direct 
la sursă Ia Copenhaga.

Dar. dincolo de problemele ad
versarului. olimpicii au grij’l» si 
speranțele lor. Griji, pentru că după 
ce au dispărut dm -expediția ma
rocană* două puncte de sprijin 
Hanul ți RuziubeJ. ae iaentați. cu 
ci Leva zile înaintea asaltului deci
siv. aceleași blestemate accidente 
l-eu scos din lot pe Pescara și 

n:i pe Kun Ii și Pop Accidentarea 
mpidistului crease poate cele mai

multe frămintări celor doi antre
nori care, prin forța împrejurări
lor. se gindeau la o soluție N. lo- 
nescu sau o improvizație C. Oltea- 
nu sau Anca pe postul de fundaș 
dreapta. Dar marți, ambițiosul Pop 
a făcut un antrenament de 90 de 
minute, pe care l-a suportat foarte 
bine și acum se contează pe pre-

• Pop și Kun, restabiliți, și-au 

reluat pregătirile • Ieri, an
trenament cu Electronica
• Ghițâ : „Calificarea se do-- 
bindește cu eforturi, dăruire, 
ambiție și prudența"

zența sa in echipă în proporție de 
99 la sută. Kun a reînceput și el 
antrenamentele. ș> antrenorii și 
medicul cred in utilizarea sa. Dar, 
dincolo de griji există marile spe
ranțe ale olimpicilor.

I-am reintîlnit ieri. Pe platoul de 
lucru de la -23 August*. Toată lu
mea știe că meciul va fi foarte 

greu, că danezii se vor betona și 
vor contraataca pericuos. dar toți 
du mare încredere în jocul de du
minică. -Din felul cum se pregă
tesc băieții, cnm răspund la toate 
sarcinile — aproape că monologa 
Gh. Ola — sint optimist și oare
cum liniștit, acum cu cîteva zile 
înaintea «decisivei». Șl nu-i un op
timism fals. El pornește de la rea
litățile echipei. Cred că la ora a- 
era«-ta avem o echipă cu caracte

ristici precise : extreme de mese
rie, mijlocași laborioși, virfuri per 
cutante, fundași laterali ofensivi, 
dintre care Codrea e de la zi la 
zi mai bun". Gh. Constantin avea 
să continue ideea cu jocul extre
melor ' Marcu .și Gyorfi, aflați în 
formă foarte bună, dar s-a referit 
și el la seriozitatea cu care se pre
gătesc toți jucătorii — semn că 
pentru duminică antrenorii contea
ză maj mult pe jucătorii de acasă 
și mai puțin pe eventualele „în- 
tărituri" (Anca, Dumitru, Domide, 
Iotdăneacu, Neagu, N. Ionescu de 
la lotul A) care se consideră că vor 
veni — mai mult ca sigur — obo
siți după maratonul de patru zile 
..București — Belgrad — "Bucu
rești".

Optimismul acesta bine tempe
rat al olimpicilor aVea să fie ar
gumentat și de cuvintele lui Ghiță, 
omul care reușește cu un har 
anume să întrețină mereu buna 
dispoziție în mijlocul lotului : 
..Trebuie să ne calificăm — spunea 
Ghiță. Dar pentru aceasta să nu 
uităm nici un moment că marea 
noastră calificare se dobîndește cu 
eforturi, dăruire șj ambiție și, în 
același timp, cu multă prudență"

...Cu cîteva zile înaintea ..mo
mentului danez", olimpicii noștri 
sint optimiști. Sint optimiști în pre
gătirea lor serioasă de zi cu zi, de 
ora cu oră. S-au pregătit și ieri 
după-amiază intr-un joc-școală cu 
Electronica Obor (fiind un joc- 
școfilă, care a fost întrerupt de 
multe ori pentru a se repeta anu
mit- scheme, nu interesează rezul
tatul), se vor pregăti cu aceeași se- 
riozitate ți responsabilitate și azi, 
și miine. pînă duminică la ora 17...

Mircea M. IONESCU

ÎN OBIECTIV DIVIZIA C
CEV. Dar, la calitățile lui 
fizice trebuie să adăugăm, 
neapărat, voința excepționa
lă care îl însuflețește pe a- 
cest tînăr (25 de ani) spor
tiv bulgar. Datorită dîrzeni- 
ei el a reușit să cîștige cea 
mai disputată categorie de 
la întrecerile acestor cam
pionate europene. Și nu nu
mai atît, .el a realizat, con
comitent, un ncu record 
mondial (la „împins" — 160 
kg) și noi recorduri ale Bul
gariei (la „aruncat" — 167.5 
kg, ca și la totalul celor trei 
stiluri — 447,5 kg).

Fără îndoială, Kucev a 
luat o serioasă opțiune In 
ceea ce privește o medalie 
olimpică.

tommy kono : „Vor veni performanțe extraordinare!“
Au trecut destui ani de cind 

Tommy Kono, cișligâtor de titluri 
mondiale și medalii de aur la trei 
Olimpiade succesive, a părăsit po
diumul de concurs pentru a dever.: 
antrenor. Numele său. scurt sl so
nor, ca un pseudonim, a rămas in 
istoria acestui sport care ne evocă 
cel mai adesea coloși cu biceps; 
formidabili. Fostul campion olim
pic și mondial, născut sub cerul 
senin al insulelor Hawaî, pare mai 
curînd un tînăr învățăcel care a 
pătruns în culisele acestor campio
nate europene ca să „fure" ceva 
din tainele așilor barei de oțel și 
fontă. E scund, suplu și are un 
chip pe care trecerea anilor n-a lă
sat de loc urme. își îndrumă cu 
vorbe puține și cu o gestică simplă 
discipolii — halterofilii vest-ger- 
mani, de a căror pregătire se ocu-

halterofiElor ja momentul de față : 
— Considerați binevenită sim

plificarea ce se preconizează iu 
prsgramtrt eeeearwrilor de hal
tere prin inlătararea stilului 
„împins* •

— Dcs.gur. $• există mai multe 
motive ca să Em de acord cu a- 
ceastă schimbare. în primul rînd, 
stilul „împins* își pierduse perso
nalitatea. trăsăturile caracteristice, 
pentru că in această continuă cursă 
după performanță mai ridicată, 
halterofilii au început să se abată 
de la mișcările clasice.- reglemen
tare, împrumutînd elemente pro
prii stilului „aruncat*. în al doilea 
rînd, concentrindu-se numai asu
pra acestor două stiluri, sportivii 
vor ajunge la rezultate extraordi
nare și intr-un ritm — cred eu — 
foarte alert.

zfcior— numerre (doar 12 jucător, 
antrenorii: Ioan Cotmț este 
txinclu! ce a reuși cu echipa su< 
veană CHIMIA, lideră a seriei 
să obțină dreptul de participe 
la barajul pentru promovarea

— Cărui fapt se datorează bu 
componare a formației pe ce.e

CAMPIONATELE EUROPENE OE HALTERE
— Ne putem aștepta, așadar, 

ca după adoptarea acestei mă
suri, halterele să cunoască un 
nou avînt ?

(Urmare din pag. I)

dă între Silvino (și de data acea
sta o revelație). Bîkov, Zielecke și 
Kurențov. Surprinzător, halterofi
lul sovietic ratează la 140 kg, în 
timp ce Bîkov și Zielecke reușesc 
să ridice cite 137,5 kg. Dar, sur
priza serii o constituie francezul 
j. Therme. Deși a concurat dimi
neață în grupa celor cu cărți de 
vizită mai modeste, el a reușit o 
performanță superioară celor din 
grupa „așilor" — 140 kg — cuce
rind astfel medalia de aur Ia acest 
stil. Medalia de argint — A. Bîkov 
(Bulgaria) — 137,5 kg, iar cea de 
bronz — F. Zielecke (R.D.G.) —
137,5 kg. Italianul Silvino a rea
lizat și el 137,5 kg.

După două probe, Kurențov a- 
vea un avantaj. minim față de Bî
kov (2,5 kg), și 7,5 kg față de Zie
lecke. Se anunța, așadar, o luptă 
extraordinară la „aruncat". Cine

avea să fie învingătorul : Kuren
țov sau Bîkov? Sportivul bulgar 
trebuia să „arunce" doar cu 2,5 kg 
mai mult decît Kurențov, campio
nul european pînă miercuri seara, 
campionul olimpic și mondial, iar 
în caz de egalitate el termina pe 
primul loc, fiind avantajat de 
greutatea corporală.

Iordan Bîkov intră la 175 kg 
și reușește. Viktor Kurențov ridică
177.5 kg. La a doua încercare Bi- 
kov ridică 180 kg egalîndu-1 pe 
Kurențov la totalul celor trei miș
cări. Halterofilul sovietic intră la
182.5 kg dar nu poate fixa bara. 
Tensiunea era extraordinară. La 
ultima încercare Bîkov cere ridica
rea barei la 185 kg și, în explo
ziile de aplauze, reușește. Este rîn- 
dul lui Kurențov să încerce la 185 
kg dar, și de astă dată, ratează și 
astfel Bîkov devine campion euro
pean. Medaliații la „aruncat" : 1. 
Bîkov 185 kg, 2. Kurențov — 177,5 
kg, 3. Silvino — 175 kg.

— Fără îndoială că da. Se re- 
stringe aria de întreceri, dar va 
spori nivelul performanțelor. Este 
ceea ce se întîmplă cu pomul din 
care grădinarul iscusit mai taie, din 
cind in cînd. ramuri ca să-1 ajute 
să crească viguros.

— Cind se va disputa prima 
întrecere în noua formulă ?

— Abia după Olimpiadă, desi
gur, căci hotârîrea se va lua în 
cadrul Congresului Federației In
ternaționale ce va avea loc la 
Miinchen în acele zile.

— Apropo de Olimpiadă. Hal
terofilii vest-germani au printre 
ei pe supergreul Mang. care 
aspiră — se pare — Ia titlul 
olimpic. Vom asista la un mare 
duel între el și Alekseev ?

— Foarte posibil. Dar cred că vor 
fi lupte mai strînse la alte cate
gorii, ca și la aceste campionate 
europene, care — chiar dacă nu 
m-ați întrebat dv. — mă simt da
tor să spun: se desfășoară in con
diții excelente.

— In mare măsură dorinței de a- 
lirmare ți disciplinei de care dau 
dovadă toți elevij mei. Apoi, dato
rită excelentei organizări a apără
rii. compartimentul forte al echipei 
(nu am primit decît 6 goluri in 21 
de etape), in care se disting por
tarul Petcu și fundașul central 
Călădăruș. selecționat pentru lotul 
de tineret. De asemenea, sprijinu
lui de care ne-am bucurat din par
tea organelor locale, care ne-au 
asigurat o foarte bună bază mate
rială.

— Care a fost principala con
tracandidată la șefia seriei din 
care faceți parte ?

— Principalul adversar nu nu
mai că a fost, dar și râmine, echi
pa I.T.A. Pașcani. Sperăm. însă, ca 
in puținele etape care au maj ră
mas de disputat, să nu pierdem

micul avantaj care ne menține in 
frunte

• Antrenorul Sebastian Taciuc 
— cel Care, in repetate rfnduri (dat 
afară, reprimit- iar dat afară, iar 
reprimit ș-a.m.d.) a condus echipa 
obereană Electronica (lider în seria 
a IV-a) — este din nou fără anga
jament. Ultimul „divorț" a fost 
semnat de secretarul asociației. 
Ion Stuparu. de pe urma faptului 
că antrenorul Taciuc ar fi avut 
„ciudata" intenție de a renunța la 
unul dintre titularii echipei, porta
rul Bunica, foarte neglijent, refrac
tar chiar; Ia antrenamente. Pînă 
la urmă. Bunica a rămas, iar Ta 
ciuc și-a făcut bagajele, lucru care 
rr.i se întîmplă pentru prima oară 
în fotbalul nostru.

• Meciul Chimia Oraș Victoria- 
Independența Sibiu a fost reprogra- 
mat la 24 mai și va începe, de fapt, 
în min. 6. adică din momentul cînd 
arbitrul I. Dolnieeanu (Ploiești) l-a 
întrerupt. Jucătorul localnic Stai- 
cu, care a fost eliminat, dar a re
fuzat să iasă de pe teren, a fost 
suspendat pe trei etape.

• Tn rest, o etapă (a XXI-a) în 
care ultimele clasate au dat un pu
ternic asalt, adeseori chiar în de
favoarea unor formații care candi- 
deeză la un lie în Divizia B. Aici

se pot include rezultatele : Chimia 
Suceava (locui 1) — Constructorul 
lăți (14) li—0. Nicolina Iași (10) — 
Victoria Botoșani (13) 1—4 ! Unirea 
Drăgășani (9) — Flacăra Moreni 
(1; 1—•*. Constructorul Baia Mare 
<13) — Recolta Salonta (9) 6—0 1, 
Coiorom Codlea (14) — Carpați Co- 
vasna (4) 1—1. și chiar Gloria Buzău 
<1) — Victoria Floreștj (11) 4—3,
meci în care arbitrul R. Stincan 
(Buc.) a dictat două lovituri de pe
deapsă în favoarea oaspeților și 
una pentru gazde !

• Etapa de duminică va progra
ma două derbyuri de maximă a- 
tracție. Este vorba de meciul din 
seria a IlI-a, dintre noul lider. 
I.M.U. Medgidia șt echipa care con
dusese multă vreme — uneori chiar 
detașat — în clasament, Delta Tul- 
cea, ambele cu același număr de 
puncte (29). meci ce se va disputa 
pe terenul acesteia din urmă. Al 
doilea derby, cel al seriei a Xl-a, 
se va desfășura la Tirnăvcni, unde 
echipa locală Chimica (locui II), va 
întîlni pe Industria sîrmei C. Tur- 
zii, liderul seriei. Ambele au ace
lași număr de puncte (33) și, tot
odată. același golaveraj : 52—161 
Așteptăm meciuri frumoase, spor
tive, de bună calitate.

Dumitru GRAUR

SPORTIVE
în practica pedagogică a antre

norilor de fotbal există diferite 
metode și procedee de a conduc: 
echipa în teren pe timpul desfășu
rării unei întreceri, indifereni 
dacă acaasta are un caracter ofi
cial, amical sau de antrenament 
obișnuit. Ața, de pildă, se întîmplă 
— și asta nu rareori — ca din 
locul rezervat antrenorului de e- 
chipă — a aceluia, răspunzător, 
de fapt, <ie întregul proces de in
struire și educație sportivă — să 
pornească, fără întrerupere, in di
ferite direații ale terenului — a- 
colo unde viisputa angajează gîn- 
dire, abilitate, forță și ambiții — 
un potop da îndemnuri, observații 
sau reproșuiri, adresate unui ju
cător sau tuturor la un loc, fără 
jena față de cei din jur, dar șl 
fără efect practic pentru destina
tarii lor. Și, nu o dată, am avut 
prilejul să fim martorii unor spec
tacole, veritabile... recitaluri, ir 
cadrul cărora cuvîntul antrenoru
lui suna (un fel de a spune), a- 
dresîr»du-se celor din teren, cam 
așa : ,.Ia-l... veri că vine I... ce 
faci mă?... arată-tei... intră: 
.. .nu mai intra !__ trage ! — de
ce ai trap?... stai lingă adver
sar !... ftugi de adversar !... nu 
mai căra mingea !... de ce ai 
pasat?... du-te in față!... stai 
pe loc

In asețnenea situații, în care 
este de la sine înțeles că se ac
ționează împotriva celor mai ele
mentare legi ale pedagogiei spor
tive, personalitatea jucătorului este 
aceea cere are cel mai mult de 
suferit. Și asta, pentru că „antre- 
norul-dădacă", în intenția lui de 
a gindi și de a găsi soluții de pe 
bancă, pentrif fiecare dintre cei 
angajați direct .în întrecere, îi con
sideră, de faptj.pe aceștia, un te. 
de roboți, de marionete pe care 
are impresia că-i. mai bine și mai 
sigur să-i dirijez?, de pe tușă, de
cît să-i lase a acționa în virtutea 
unei pregătiri complexe anterioa
re, corespunzătoare.- obiectivului 
de realizat. Nemaiptmind la soco
teală faptul că. în astfel de con
diții. cascada de îndemnuri — pe 
alocuri însoțite A de „epitete din
tre cele mai... colorate^ — creează 
de cele mai multe ori’ în spațiul 
de joc un climat favorabil greșe
lilor, stărilor de nervozitate și, de 
de aici, manifestărilor de nespor- 
tivltate.

Incercînd a explica folosirea u- 
nei astfel de metode, ,unii antre
nori, adepți ai „teoriei țipatului" 
in dirijarea echijzei. atisrmă că așa 
ii aiutâ pe cei din teren să acțio
neze mai păompt, că în acest fel 
le stimulează atenția, combativi
tatea și interesul și că, in fine, 
justiiicindu-ee intr-un tel, ei. an
trenorii. trăiesc din plin realita
tea jocului.

Falsă teorie 1 Pentru că dacă e 
să ne reterăm la jucători formați, 
este neîndoielnic faptul că numa> 
buna lor pregătire generală și 
competitionslâ est» aceea care de
termină cof.nportarea in spiritul 
întrecerii sportive și a indicațiilor 
antrenorului. Iar dacă ne gtndirn 
la jucători în formare — juniori 
și, mai alek. copii, în întrecerile 
în care nu jprjmeaiză miza — ni se 
pare și mai de neînțeFes opțiunea 
unor antrenori pentru utilizarea 
acelor meti>de care favorizează 
consolidarea timpurie a' unui ste
reotip nociv,, ce duce treptat și 
sigur la sugdumartea personalității 
în dezvoltare a jucătorilor.

Tn ceea ce pritvește explicația 
„trăirii jocului", rămițnem convinși 
de netemeinicia ei, (Supă cum tot 
atît de convinși sîntoțn șl zle fap
tul că „metoda țipatului." din ar
senalul pedagogic al unora dintre 
antrenorii noștri este; mai curînd, 
un prost obicei,, din a‘ cărui ab
sență fotbalul fer avea numai de 
ciștigat.

Mihai IONESCU

^Ihantoi«iZ__ | AL CAMPIONATELOR UNIVERSITARE

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
Pe un timp excelent și in fața u- 
nor tribune arhipline, marți după- 
amiază. pe baza sportivă Universi
tatea din localitate, s-au disputat 
primele partide din cadrul turneu
lui final al campionatelor univer
sitare. în general meciurile ay fost 
de un nivel tehnic mulțumitor, o- 
ferind — mai ales în întrecerea 
formațiilor masculine — dispute 
dîrze și echilibrate. Iată primele 
rezultate : FEMININ : Inst. Ped. 
Tg. Mureș — Universitatea Bucu
rești 24—* (12—5), I.E.F.S. — Uni
versitatea Cluj 11—5 (6—1) ; MAS

PETROLUL PLOIEȘTI A FĂCUT PRIMUL MARE PAS SPRE TITLU

—Nu toți selecționații s*au comportat la înălțime in turneul final al campionatului —

Prima confruntare din cadrul 
turneului final al campionatului 
masculin Divizia A — care s-a dis
putat pe o arenă neutră, Nicolina 
Iași — a dat cîștig de cauză po
picarilor de la Petrolul Ploiești, 
care au fost de departe cei mai 
buni. Petrolul Ploiești a luat o se
rioasă opțiune pentru retur și are 
cele mai mari șanse să intre din 
nou în posesia titlului de campi
oană a țării, pe care l-a deținut 
acum doi ani. Ploieștenii au reali
zat la Iași maximum de puncte po
sibile — 12, și au doborît în cele 
două jocuri 10 279 de popice. Prin
cipalii realizatori au fost : Cristu 
Vînătoru, cel mai precis jucător al 
competiției (1804 pd în cele două 
partide), Dumitru Dumitru (1796 
pd) și Gheorghe Silvestru (1703 
pd). Ploieștenii s-au prezentat cu o 
formație omogenă, media popicelor 
doborîte de fiecare jucător In cele 
două jocuri fiind de 1 713.

Fruntașa seriei Sud, Constructo
rul Galați, se află după întreceri
le de la Iași pe locul secund, la 
2 puncte distanță de lider și cu 
133 de popice mai puțin. Gălă- 
țenii au avut, în general, o com
portare bună, cei mai în formă 
jucători fiind I. Tismănaru (1758 
pd) și I. Băiaș (1706 pd). în jocul 
al doilea, D. Djagob (797 pd) fi V. 
Ivan (784 pd) au avut cîteva „ra
teuri".

Echipa campioană. Voința Tg. 
Mureș — clasată pe locul III cu

8 p și 10 060 pd — nu prea mai 
are șanse să-și mențină titlul, de
oarece e foarte greu, dacă nu chiar 
imposibil, să refacă handicapul de 
4 puncte. Mureșenii au avui în 1. 
Szasz (1 762 pd) și Șt. Eordogh 
(1 723 pd) cei mai valoroși popicari, 
ce l-au depășit pe colegul lor L. 
Martina, component, al lotului na
țional, care în cele două partide 
a obținut dost 1677 pd.

Celelalte competitoare, Rapid 
București (6 p — 10 025 pd). Voința 
Cluj (4 p — 9 833 pd) și Electrica 
Sibiu (2 p — 9 642 pd) au fost cu 
mult sub valoarea primelor trei 
clasate, ceea ce nu le știrbește, to
tuși, succesul din campionat, unde 
în serii s-au clasat pe primele trei 
locuri. Aceasta constituie, în spe
cial, pentru Electrica Sibiu, aflată 
pentru prima oară în Divizia A. 
o performanță.

Și-acum, cîteva cuvinte despre 
componenții echipei naționale, care 
au evoluat în turneul de la Iași. 
Din cei șapte jucători care ne vor 
reprezenta la apropiatele C.M. de 
la Split (Iugoslavia), cinci au fost 
prezențî pe arena Nicolina : C. Vî
nătoru, Gh. Silvestru (Petrolul Plo
iești), I. Tismănaru, I. Băiaș (Con
structorul Galați) și L. Martina 
(Voința Tg. Mureș).

Rezultatele selecționabililor au 
fost realizate în două jocuri și pe o 
arenă neutră, cu piste destul de di- 
țicUe. O (JovadA in este

că doar cîțiva popicari au marcat 
peste 900 pd, iar „nouarii" au fost 
destul de rari. Dintre selecționați, 
bine s-au comportat — cu cifre 
apropiate în ambele manșe — 
C. Vînătoru (1 804) și I. Tismăna
ru (1 758). în schimb, Băiaș (1 706) 
și Silvestru (1703) au avut ezitări 
de la un joc la altul. De pildă, Sil
vestru a doborît în primul meci 
884 de popice, iar în cel de al 
doilea a realizat o cifră slabă, 819. 
Cel mai puțin concludent a evo
luat L. Martina — notat pe foile 
de arbitraj cu 1 677 pd (835 și 842). 
De altfel, acești, trei componenți ai 
echipei naționale au fost depășiți 
nu mai puțin de patru concurenți 
prezenți la turneul final, cum a 
fost cazul lui D. Dumitru (Petrolul 
Ploiești) 1 796 pd, I. Szasz (Voința 
Tg. Mureș), 1 762 pd, O. Rădulescu 
(Rapid București) 1 736 pd și Șt. 
Eordogh (Voința Tg. Mureș) 1723 
p.d. Punctul slab al selecționaților 
a fost lansarea la „izolate", unde 
în afară de Vînătoru (care în am
bele meciuri a realizat cifre de 
peste 300) ceilalți au avut scăderi 
destul de mari, ca de pildă Mar
tina, 258 și 265 și Silvestru, o dată 
311, apoi 266.

Sperăm că toți cei vizați se vor 
strădui să atingă o formă cores
punzătoare pînă la data începerii 
campionatelor mondiale.

J. RABȘAN

A ÎNCEPUT turneul final

CULIN : Inst. Ped. Galați — Uni
versitatea Brașov 18—15 (7—10), 
I.E.F.S. — Universitatea Cluj 25—22 
(12—10).

P. ARCAN — coresp. județean
★

Astăzi au loc jocurile etapei a 
XXIV-a a campionatului feminin, 
care programează întîlniri la Bucu
rești (trei meciuri ora 15,30, teren 
Ciulești : Rapid — Universitatea 
Cluj ; începînd de la ora 17 pe 
terenul Tineretului: IEFS — Mure
șul Tg. Mureș și Universitatea 
București -* Confecția), Odorhei 
și Buhuși.

Maestrul emerit al sportului, Cristu Vînătoru (Petrolul Ploiești) a fost 
cel mai precis popicar al turneului final de la Iași

Foto ; B. .VASIbE

Tn ziua a doua a 
republicane

NUMEROASE VICTORII ÎNAINTE
CLUJ, 17 (prin telefon). — Ca

racteristicile primei zile a finale
lor de lupte libere ale juniorilor și 
anume : partide aprig disputate și 
de un nivel tehnic, remarcat de 
specialiști s-au menținut și în ziua 
a doua a întrecerilor, o zi extrem 
de aglomerată, ea programînd con
fruntările tururilor II, 111 și IV ale 
unei competiții care a angajat nu 
mai puțin de 270 de sportivi. La
tura tehnică a fost evidențiată de 
numărul foarte mare de partide 
tranșate prin tuș și la puncte, de
ciziile de descalificare fiind infime. 
Acest aspect subliniază existența 
unei pepiniere valoroase pe aproa
pe întreaga suprafață a țării.

Iată rezultatele mai importante 
din ziua a doua a campetiției (ju
niori mari) : cat, cocoș : G. Eremia 
(Dinamo Buc.) b.tuș V. Florescu 
(Progresul Buc.), G. Condrat (Bra
șov) b.t. F. Szilagy (Satu Mare) ;

campionatelor 
(juniori)

DE LIMITĂ
cat. pană : G. Dobirănel (Brașov) 
b.t. M. Ciban (Arad) ; ■ cat. semi- 
ușoară: T. Zaîner (Lugoj) b.t. A. 
Grozavu (Brăila), V. Gheorghiu 
(Galați) b.t. A. Tonciu (Deva) ; cat. 
ușoară : I. Ștergărel (Brăila) b tț P. 
Buceag (Galați), O. Cobzaru (Ener
gia Buc.) b.p. V. Bidean (Cliîj) ; 
cat. semimijloaie : M. Oroian (Arad) 
b.t. I. Dalea (Craiova). T. Limbă 
(Brașov) b.t. I. Bobciuc (Lugoj) ; 
cat mijlocie: M. Pîrcălab (Progre
sul Buc.)\ b.t. V. Mihăilă (Timi
șoara) ; cat. semigrea: G. Brâșo- 
veanu (Tîrgoviște) b.t. G. Dy.rlă 
(Petroșani) ; juniori mici : cat sc- 
miușoară : D. Szelesy (Odorhei) 
b.p. E. Tarta (Tg. Mureș) ; cat. 
ușoară : M. Alexa (Orșova) b.t. M. 
Dănuț (Consta.nța) : cat. semigrea : 
I. Peter (Odorhei) b.t. C. Leancă 
(Progresul Buc.).

N. DEMIAN

EXCURSIILE - PREMII ÎNDRĂGITE
Printre scrisorile ce ne sînt a- 

dresate, participant la sistemele 
Loto-Pronosport solicită acor
darea în permanență la tragerile 
speciale și excepționale a premii
lor constînd în excursii.

Ținînd cont de aceste dorințe, 
ele au figurat cu regularitate pe 
listele de cîștiguri.

Astfel, la 27 mai a.c. un grtip 
de cîștigători va pleca în excursie 
la MOSCOVA — LENINGRAD cu 
avionul.

Lor li se vor adăuga noi și noi 
grupuri, deoarece Lo<to-Prono- 
sport oferă pe mai departe călă
torii din ce în ce mai atractive 
la tragerile și concursurile specia
le și excepționale.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
DIN 17 MAI 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI: 4 576 666 lei din care
1433 836 lei report categoria 1.

13 4 Iggjg

EXTRAGEREA I :
11 5 27 17 6 39

EXTRAGEREA a Ii-a :
7 38 37 32 28

EXTRAGEREA a III-a j

EXTRAGEREA a IV-a :
36 24 30 2 45 15

EXTRAGEREA a V-a :
11 21 26 13 30 31 38 7

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel :

In Capitală, începînd de marți 
30 mai pînă la 1 iulie 1972, inclu
siv ; în țară începînd de sîmbătă 
3 iunie pînă la 1 iulie 1972, in
clusiv.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN

12 MAI 1972

EXTRAGEREA I: Categ. 2 : 2.85 
variante a 32 823 lei ; categ. 3 : 
20,55 a 4 552 lei ; categ. 4 : 32,20 
a 2 905 lei; categ. 5: 113,20 a 826 
lei ; categ. 6 : 297,45 a 314 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 185 775 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. B : 
2,65. variante a 30 925 lei; categ. 
C : 3,65 a 22 452 lei ; categ. D : 
23,35 a 3 510 lei ; categ. E : 64,80 a 
1 265 lei ; categ. F : 89,65 a 914 lei ; 
categ. Z : 1446,30 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 81 950 
lei.

X Rubrică redactată de
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ANKARA, 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru special)

Marți seara într-o atmosferă sar- 
bătorească, a avut loc în sala Ata
turk din Ankara deschiderea Balca
niadei de box. Defilarea celor 5 e- 
chipe participante — reprezentativele 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Româ
niei și Turciei — a fost primită cu 
urale de cei peste 8 000 de spectatori 
care au umplut arena pînă la refuz. 
După cuvîntul de bun venit rostit de 
Yusuf Mergen, președintele Federa
ției de box din Turcia,- a urcat în 
ring prima pereche de sportivi.

înainte de a vă spune cîteva cu
vinte despre comportarea reprezen
tanților noștri, trebuie să amintesc 
de unele deficiențe organizatorice. In 
cadrul ședinței tehnice s-a hotărît ca 
juriul să fie format din trei jude
cători și nu din cinci, cum se obiș
nuiește la marile competiții. In pri
ma reuniune s-a arbitrat doar la trei 
mese. Datorită însă unor grave erori 
de arbitraj (frustrare de victorie a 
românului Adrian Moraru și a iugo
slavului Matejici) s-a revenit asupra 
hotărîrii și juriul va fi format pe vi
itor din cinci judecători.

Cel dintîi dintre sportivii români 
care a urcat în ring a fost campionul 
nostru la categoria semimuscă, Aurel 
Mihai. El l-a întîlnit pe bulgarul Fu- 
cedjiev și după o întreagă repriză de 
studiu, în care nu s-a întîmplat ni
mic deosebit. Mihai a declanșat un 
atac cu serii de lovituri puternice 
(din pf -ate și multe plasate în gol) 
care a durat... două runduri. Boxe
rul român a primit decizia la puncte 
în unanimitate.

La categoria cocoș s-a disputat un 
singur meci, cel dintre reprezentantul 
nostru Adrian Moraru și iugoslavul 
Milosavljevici. Moraru a desfășurat 
lin box în continuă mișcare, lovind 
din toate pozițiile deosebit de eficace, 
în special cu croșeul de dreapta și 
directa de stînga. în felul acesta, el a 
reușit să acumuleze avantaj în toate

cele trei reprize, avantaj ce 
hotărîtor pentru acordarea

părea 
dechiei. 

Dar juriul celor trei arbitri l-a ' de
clarat învingător pe... Milosavljevici, 
fapt care a stîrnit protestele miilor 
de spectatori.

în ultimul meci al galei de marți, 
„greul" român Anghel Iancu, evo- 
luind foarte slab, a fost întrecut clar 
la puncte de către bulgarul Suvand- 
jiev.

Alte rezultate: categoria 
muscă — Dogru (Turcia) b.p. 
(Iugoslavia); semiușoară — 
(Turcia) b.p. Agrimanakis (Grecia) ; 
semimijlocie — Sandal (Turcia) b.k.o. 
III Veselinovici (Iugoslavia); cate
goria grea — Ylmaz (Turcia) b.p. Ma- 
tejici (Iugoslavia).

semi- 
Toth 

Doruk

Miercuri seara au Intrat în ring 
alți trei pugiliști români. La categoria 
muscă, Constantin Gruiescu l-a In- 
tîlnit pe Jasarevici (Iugoslavia), pe 
care l-a învins net la puncte. Re
prezentantul nostru a excelat prin 
upercuturi eficace, folosind la maxi
mum greșelile adversarului. De alt
fel, el a obținut decizia In 
tate. în finală, Gruiescu va boxa cu 
bulgarul Konstantinov. La 
semiușoară, Antoniu Vasile 
gat la puncte meciul cu Brandalek 
(Iugoslavia), pe care l-a pus k.d. în 
reprizele 1 și 3. Stump a evoluat la 
o oră tirzie. astfel că rezultatul ob
ținut de el îl vom publica In numă
rul de mîine.

Campionatele balcanice de volei

unanimi-

categoria 
a cîști-

Paul IOVAN

LA CONSTANTA, JOC FRUMOS

RUGBYȘTII ENGLEZI AU DEPĂȘIT SELECȚIONATA
DIVIZIONARĂ SECUNDĂ: 27-9 (12-0)

GIMNASTELE DIN OBAȘUl
CH. GHEORGHIU-DEJ

Învingătoare la katowice
VARȘOVIA (Agerpres). — La 

Katowice s-a desfășurat întîlnirea 
internațională feminină de gimnas
tică dintre echipa de tineret a clu
bului sportiv din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și o selecționată a 
cluburilor locale. Victoria a reve
nit CU scorul de 184—182,85 puncte 
gimnastelor românce.

CONSTANȚA, 17 (prin telefon 
de la trimisul nostru . Selecționata 
engleză Cornwall-Devon s-a repe
tat astăzi pe stadionul 1 Mai din 
localitate evoluînd. în compania 
selecționatei divizionare secunde, 
in aceeași manieră elegantă și 
spectaculoasă de duminica trecută. 
Rugbyștii englezi au obținut vic
toria mai facil chiar decît arată 
scorul, în fața unui adversar neo
mogen, incoerent, care, mai ales, 
în apărare a lăsat spații larg: de 
circulație oaspeților. Ca și la Bucu
rești, „XV-“-le englez a acționat com
pact, percutant, a excelat în rama- 
sări și a dovedit o prospețime care 
creștea, parcă, 
apropiam de sfîrșitul 
Oaspeții s-au 
mai ușor avînd și o idee tactică 
precisă i calea către buturile noas
tre prin șarje continue, schimbări 
uneori de pe o parte pe alta în 
funcție de situația din teren ; lu
cru pe care îl dovedesc și cele pa
tru încercări, toate transformate.

în fața unei echipe cu asemenea 
atu-uri, selecționata secundă a ță-

pe măsură ce ne 
partidei, 

găsit mai repede.

ni noastre, cum am mai spus. neo- 
mogenă. are totuși meritul de a fi 
luptat cu ardoare și de a fi li
mitat In felul acesta scorul. Tenta
tiva ar fi fost reușită, poate, dacă 
s-ar fi acționat mai grupat în apă
rare, cu mai mult aplomb. Foarte 
puțini jucători ai selecționatei au 
realizat însă acest deziderat. Poate 
Suciu. cel mai bun om al româ
nilor, Popovici. Tătucu. Marinescu 
și Balint Este de reproșat, ori
cum. federației că nu a pregătit, 
cunoscând mai ales valoarea rug* 
by-ului britanic, o selecționată mai 
omogenă.

Punctele au fost înscrise. In ordi
ne. de: Waugh — încercare (min. 
20). Holman — încercare (min. 34). 
Staddon — lovitură de pedeapsă 
(min. 55), Balint — lovitură de pe
deapsă (min. 59). Waugh — încer
care (min. 66). Balint — lovitură 
de pedeapsă (min. 70). Waugh — 
încercare (min. 72) și Balint — o 
nouă lovitură de pedeapsă. Cele 
patru încercări ale oaspeților au 
fost transformate de fundașul 
Staddon.

Tiberiu STAMA

ECHIPELE BULGARIEI Șl ROMÂNIEI
principalele pretendente la titlu CU BULGARIA

• Interes major
s-au pregătit

(prin telefon, 
nostru).

sală

pentru
intens
de la co-SOFIA, 17 

respondentul
Monumentala sală a sporturilor, 

Festivalna, din capitala Bulgariei, 
care, in urmă cu aproape doi ani, a 
găzduit campionatul mondial de vo
lei, va fi, timp de 5 zile, arena unei 
noi întreceri voleibaiistice de amploa
re : Intre 19 și 23 mai se vor desfă
șura aici campionatele balcanice. La 
actuala ediție și-au anunțat participa
rea reprezentativele masculine ale 
Greciei, Iugoslaviei, României. Tur
dei si Bulgariei. precum și cele femi
nine ale Iugoslaviei. României, Bul
gariei și Turciei.

Sala Festivalna și-a adaptat de
corul interior competiției pe care ur
mează să o găzduiască începînd de 
vineri. Nu in cape îndoială că ea se 
va dovedi, din nou. netncăpătoare 
pentru numeroșii amatori ai jocului 
de volei, dat fiind interesul major pe 
care-1 suscită această întrecere. Din 
convorbirile pe care le-am avut cu 
specialiștii bulgari, a rezultat păre
rea unanimă că. și de data aceasta, 
protagonistele campionatelor balcani
ce sint echipele masculine și femini
ne ale României, deținătoare ale ti
tlurilor (cucerite anul trecut la Sara
jevo;. și ale Bulgariei. Dar și forma
țiile Iugoslaviei. Greciei și Turciei 
s-au pregătit intens pentru această 
competiție.

Voleibaliștii bulgari, vîceeampioni 
mondiali din 1970. au -urmat un regu
lat program de pregătire. După cum 
ne-a declarat antrenorul principal 
Todor Simov, ei sint deciși să recu
cerească titlul ciștigat la Atena și 
pierdut la Sarajevo. Finalele campio
natului republican, soldate cu victo
ria, pentru a cin cea oară consecutiv, 
a formației Ț.S.K.A. Sofia, au eviden
țiat forma bună a majorității jucăto-

A 25-a edifie a Cursei Pâcii

Wladislaw Nielubin (U.R.S.S.) a preluat tricoul galben
Michael Milde, fostul lider, a abandonat

competiție • Gazdele

rilor din echipa națională, fapt con
firmat și la recentul turneu de la 
Bratislava. Naționala cuprinde, ală
turi de cunoscuții Karov, Zlatanov, 
Trenev, cîțiva debutanți valoroși ca 
Asparuhov, Tredafiiov și Iliev. An
trenată de Vasil Gospodinov și Sava 
Robev, echipa feminină a Bulgariei 
este decisă să se revanșeze pentru 
comportarea nesatisfăcătoare de la 
Sarajevo, unde a ocupat locul 3. Față 
de formația care a evoluat la ediția 
de anul trecut, acum au tost promo
vate in lot mai multe jucătoare tine
re, componente pînă nu de mult ale 

•loturilor de junioare sau tineret. A- 
lături de M. Mineva. N. Petkova, V. 
Asenova, R. Stoimenova, au apărut 
în formație tinerele Nikolova, Pan- 
ciovka, Stanceva și Koceva. In 
derea 
două 
tativa
cut-o.

Joi
{ine lucrările Conferința balcanică.

ve- 
Balcanidei, echipa a susținut 

întîlniri amicale cu reprezen- 
R.S.F.S. Ruse, pe care a între- 
de fiecare dată, cu 3—1.
(n.r. — azi), la Sofia, își va

MUNCHEN 17 (prin telefon). O 
nouă victorie, mult mai facilă' decît 
o arată scorul, pentru reprezenta- 

_ ' în turneul
Intîlnind

tiva de polo a României 
de calificare la J.O. 
miercuri seara naționala Bulgariei, 
selecționata țării noastre a obținut 
cel de al 4-lea succes consecutiv cu 
scorul de 6—2 (1—0, 1—1, 0—0, 4—1). 
Jucătorii bulgari au rezistat cu des
tul succes timp de 3 reprize datorită 
și portarului Naumov care a apărat 
excelent. In ultimele 5 minute însă, 
românii au zburdat în bazin, depă- 
șindu-și neț adversarii, 
chipei
Novac
rescu 
cu D.
atac), Culineac (a reluat din voie un 
pas al lui V. Rus) și CI. Rusu (s.n.). 
Pentru bulgari au marcat Brankov 
(4 m) și T. Tomov (s.n.).

Arbitrul Brockman (R.F.Q.) a con
dus foarte bine formațiile : ROMA
NIA : HUBER (Frățilă) — ZAMFI- 
RESCU, Mihăilescu, NOVAC, D. Po
pescu, CULINEAC, V. RUS, Lazăr, 
C. Rusu, CI. Rusu ; BULGARIA : 
NAUMOV — T. TOMOV, BRANKOV,

Golurile 
noastre au fost realizate de : 
(pas de la V. Rus), Zamfi- 

din 4 m,
Popescu), Lazăr (pe contra-

e-

Novac (combinație

Spitzer, Kovacev, Hristov, Gherghî- 
nov, V. Tomov, Konstantinov, Popov.

Alte rezultate : Suedia — Austria 
7_6 (1—3, 4—2, 1—1, 1—0). Au mar
cat : Kolly 4, Walcher, Schuler (Aus
tria), respectiv, T. Fjarstad 5, L. 
Fjarstad, Danielsson (Suedia) ; Spa
nia — Anglia 6—3 (1—1, 2—0, 1—1, 
2—1). Au înscris : Jane 2, Sans 2, 
Sole, Rubio de la învingători, Ay- 
ling 3 de la învinși; Grecia — 
Franța 12—1 (3—0, 3—0, 3—1, 3—0). 
Realizatori ; Teodorokopoulos 4, Da- 
maskos 3, Karalogos 2, Iosifidis, 
Sarantos, Marselos (Grecia) și Mar
cel (Franța).

CLASAMENT DUPĂ 4 ETAPE :
4 4 0 0 34— 7 «
4
4
4
4
4
4
4

1. ROMANIA
2. Spania
3. Grecia
4. Suedia
5. Bulgaria
6. Franța
7. Anglia
8. Austria

4
2
2
1
1
O
0

o o
2 0
1 1
1 2
0 3
0 4
0 4

27—14
27—13
20—18
22—22

9—33
12—23
14-35

If
6
5
3

Q
9

joi l

Grecia — Spania, Austria — Anglia, 
Bulgaria — Franța și ROMANIA — 

SUEDIA.

Programul meciurilor de

Toma HRISTOV

i

TOTTENHAM A CUCERIT 
„CUPA U.E.F.A."

LONDRA, 17 (Agerpres).
Desfășurat pe stadionul londonez 

White Hart Lane, meciul retur al 
finalei „Cupei U.E.F.A.", dintre 
Tottenham și Wolverhampton, s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate i
1—1 (1—1). Deoarece în prima par
tidă cîștigase cu 2—1, Tottenham a 
cucerit trofeul.

ILIE NĂSTASE CONTINUA SĂ CONDUCĂ 
IN MARELE PREMIU F.I.L.T.

După disputarea turneelor de Ia 
Bournemouth și Bruxelles, în cla
samentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." conduce tenismanul român 
Ilie Năstase cu 213 p, urmat de 
spaniolul Manuel Orantes — 200 p, 
americanul Stan Smith — 162 p, 
spaniolul Andres Gimeno — 114 p. 
Pentru calificarea în semifinalele

ROMÂNIA - M ÎN „CUPA DAVIS"
(Urmare din pag 1)

în marea finală, Challenge-roun- 
dul de la Cleveland.

Nu vrem să omitem faptul că 
actualii noștri adversari vin la 
București cu o carte de vizită pe 
care nu sînt înscrise trofee glo
rioase. Dar Iranul este singura e- 
chipă din zona europeană care are 
înscrise două victorii în actuala

PROGRAMUL JOCURILOR

Teren Progresul, 18—20 mai

JOI, ora 14 : Ilie Năstase
— Taghi Akbari ; Ion Tiriac
— Hossein Akbari.

VINERI, ora 14,45 : pre
zentarea echipelor, urmată de 
meciul de dublu

SÎMBĂTA, ora 14 : Mie 
Năstase — Hossein Akbari : 
Ion Țiriac — Taghi Akbari.

ediție. Ea a eliminat Israelul (4—1), 
în singurul joc de calificare al 
zonei, pentru ca să continue apoi 
cu o victorie similară în fața e- 
chipei R.A. Egipt, la Teheran. Cei 
doi frați Akbari, Taghi (29 ani> 
și Hossein (22 ani), sînt jucători 
dîrzi, cu experiență de concurs, 
participanți tradiționali la circu
itele de turnee în India și Austra
lia. Să nu uităm, că Taghi Akbari 
tcare împlinește un deceniu de a- 
pariții în echipa țării sale) a dat 
o replică foarte puternică lui Ilie 
Năstase însuși, la Teheran, pier- 
zînd numai în cinci seturi, cu pre
lungiri. Același l-a învins în ulti
ma zi a întîlnirii pe Mărmureanu, 
dar într-un meci care nu mai avea 
miză. Taghi pare a fi un jucător 
foa.rte bun îri defensivă, in timp 
ce Hossein este mai apropiat de 
stilul modern de joc, cu tendință 
ofensivă. Lotul oaspeților mai cu
prinde un jucător cu numele 
Akbari, Shirzad, dar acesta nu

CRACOVIA, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

I-am găsit pe rutierii participanți 
la ediția jubiliară a Cursei Păcii 
obosiți, puțin abătuți. Obosiți de su
tele de kilometri parcurși de la 
Berlin la Cracovia, abătuți din pri
cina vremii neprielnice a acestei ca
pricioase primăveri care la aruncă 
în cale rafale de vînt capabile să 
îndoaie pomii, revarsă deasupra lor 
apă rece ca gheața, tocmai a tună 
cînd urcă spre vîrf de munte sau co
boară spre întunecoase văi. Și, dacă 
majoritatea celor porniți la 5 mai 
din Berlin mai rezistă încă în dura 
dispută cu intemperiile, aceasta se 
datorează tinereții competitorilor.

turneului de la Bournemouth, Năs
tase a primit 10 puncte în timp ce 
Orantes. învingător în turneul de 
la Bruxelles, a obținut 30 de 
puncte.

în clasamentul feminin conduce 
Nancy Richey-Gunter (S.U.A. — 
150 p, secundată de australianca 
Evonne Goolagong — 130 p.

este rudă cu primii doi. Este un 
reprezentant al tinerei generații 
(23 ani) ca și al patrulea pe listă, 
Issa Khodai.

Discutînd ieri cu dl. Arsham 
Yessai,, căpitanul nejucător al e- 
chipei Iranului, acesta ne-a de
clarat : .JSintem de-a dreptul ono
rați că întoarcem vizita ce ne-au 
făcut-o acum doi ani acești mari 
ași ai rachetei, care sint Ilie Năs
tase fi Ion Tiriac. Sper ca jucă
torii noștri să le dea o replică pu 
ternică ji că vom asista la între
ceri frumoase. Iar Cupa Davis 
prilejuiește adesea multe surpri
ze.

în tot cursul zilei de ieri, ju
cătorii reprezentativei noastre au 
făcut antrenamente susținute pe 
terenurile de la Progresul. sub 
conducerea căpitanului echipei, 
prof. Stefan Georgescu, în timp ce 
echipierii formației oaspe se aflau 
încă în avionul spre București.

Aseară a avut loc ședința teh
nică. în cadrul căreia cei doi că
pitani de echipă au anunțat for
mațiile definitive. Întîlnirea este 
condusă de arbitrul principal FI. 
Marinescu.

AUSTRAIIINII CONDUC 
ÎN IINALA TONII ASIATICE

BOMBAY, 17 (Agerpres). — Amî- 
nată timp de trei zile din cauza 
unor ploi torențiale, finala zonei 
asiatice a „Cupei Davis", care o- 
pune echipele Australiei și Indiei, 
a început în localitatea indiană 
Bangalore. După prima zi de în
treceri, scorul este favorabil cu
2— 0 tenismenilor australieni. Geoff 
Masters l-a învins cu 6—3, 6—3,
3— 6. 1—6, 6—3 pe Jaideep Mu- 
kherjea, iar „veteranul" Mel An
derson (37 de ani) a dispus cu 
6—4. 6—4. 6—2 de V. Amritraj. 

capacității lor nebănuite de a în
frunta cu succes orice dificultate. 
Ar fi o idee fericită, aceea ca la 
Varșovia organizatorii să-i urce pe 
podiumul de premiere — ca pe o 
scenă — pe rînd, pe toți cicliștii 
care au terminat cea de-a 25-a edi
ție a Cursei Păcii, fiindcă, fără exa
gerare. toți merită din plin acest 
lucru.

Miercuri. după o zi de odihnă bine
meritată la Trinec. care Insă nu a 
reuși: să facă să dispară urmele efor
turilor. cursa a reînceput, progra
mând etapa a 11-a Trinec — Craco
via (153 km) etapă care a transpor
tat caravana pe teritoriul Poloniei. 
Cei 64 de alergători râmași In cursă 
s-au așternut la drum la ora amie
zii. Drum greu, de munte, drum 
greu cu ploaie torențială. conti
nuă. In aceste condiții, nimeni nu a 
îndrăznit să întreprindă vreo ac
țiune. Plutonul, compact, urmat de 
coloana zecilor de mașini tehnice, 
a presei, a radioului și televiziunii, 
însoțit de avioane și elicoptere, in- 
tîmpinat de sute și sute de specta
tori, adăpostiți sub umbrele, s-a ani
mat doar la punctele de sprint și 
cățărare. La km 30. virful Krasna 
este trecut în ordine de Korelov. 
Dmitrev. Moravec și restul pluto
nului. După alți 31 de km. 1? sprin
tul cu premii de la Biansko B aia, 
plutonul se angrenează la sprint, 
fostul lider al clasamentului, Mi
chael Milde (R.D.G.) derapează, 
cade și abandonează. Sprintul re
vine ciclistului sovietic Dmitrev. In 
formație completă, plutonul rulează 
spre Wadotvitce (km. 102) unde un 
alt ciclist sovietic, Nielubin se im
pune în disputa cu Moravec. De alt
fel. aceste sprinturi cu premii, ori 
de cățărare, captează atenția frunta
șilor plutonului, deoarece ele oferă 
bonificații de timp de 1 pînă la 7 
secunde. Jocul bonificațiilor îi poate 

oferi unui concurent activ ța sprin
turi tricoul galben, chiar dacă nu se 
impune In finalul cursei. Ultima că
țărate. cea de la Mocilany (km 126), 
este cîștigată de bulgarul Mihailov, 
urmat de polonezul Szurkowski. în 
sfîrsit. plutonul intri pe străzile 
Cracoviei. Antrenați la dismiia di
rectă. fruntașii cursei îi scapă de 
sub supraveghere, oer.tr-j o clipă pe 
marocanul Abdulah Nahly si polo
nezul Stanislav Labocha. Cei doi 
profită de împrejurare și reușesc să 
intre primii pe pi-tă și să-și dispute 
sprintul f:nal Abcuiah Nahly pro
duce cea mai mare surpriză a aces
tei ediții ciștigind etapa. Nielubin si 
Moravec isi dispută cu ardoare lo
cul 3 (care oferă o bonificație de 
15 secunde). Ciclistul sovietic reu
șește să și-1 adjudece pe linia de 
sosire. Moravec fiind întrecut și de 
Schiffner. Cicliștii noștri, prezenți 
în acest pluton luptă si ei la sprin
tul final. Selejan reușind să se cla
seze al 12-lea.

Iată clasamentul etapei : I. Ăbdu- 
lah Nahly (Maroc) 3:37.45. 2. Stanis
law Labocha (Polonia) — același 
timo. 1 Wladislav Nielubin (VJLS5.) 
3:37.51. 4. Schiffner (R.D.G.). 5. Mo
ravec (Cehoslovacia). 6. Dmitrev 
(U.R.S.S). 7. Krzesiowiec. 8. Wcema- 
es. 9. Dockx. 10. Polewiak.„ 12. Va
sile Selejan, 33. N. Andronache, 36. 
AL Sofronie — toți același timp cu 
Nielubin, Clasament general după 11 
etape : 1. Wladislaw Nielubin 36:04.06. 
2. Moravec (Cehoslovacia) la 7 se
cunde. 3. Kuchn (R.D.G.) la 50 se
cunde.. 18 N. Andronache la 8:14. 
26. AL Sofronie la 14:31, 43. V. Sele
jan la X>25.

Clasament general pe echipe : 1.
U.R.S.S 108:12,55, 2. Cehoslovacia la 
1 minut 52 sec., 3. R.D.G. la 2 mi
nute 32 sec.„ 8. România la 51:25. 
Mîine (n. r. azi) se dispută etapa 
a 12-a Cracovia — Rzeszow 156 km.

Hristache NAUM

Pe drept cuvînt, 
se poate spune 
că Splitul, fru
moasa localitate 
dalmatină, își are 
„cartierul spor 
tivilor" la Ceta
te, obîrșia a nu
meroși campioni 
și recordmeni ai 
Iugoslaviei. De 
aici s-au ridicat 
celebrii fotbaliști 
Vukas și Mato- 
sici. tenismenu 
Pilici și Pranu- 
lovici, iar tot 
aici trăiesc unii 
dintre cei mai 
buni baschetba 
liști ai țării,
frații Tvrdici. Ei 
formează un 
„trio" de bază ai 
echipei Jugoplas- 
tika din Split 
deținătoarea tit 
lului de campi
oană a IUQosla 
viei. Actualmen
te, pe locul trei 
în campionat. 
Jugoplastika, țin
tește din nou tit
lul. iar cei trei 
frați Tvrdici au 
la rîndul lor. un 
obiectiv special • 
promovarea în 
echipa națională 
a Iugoslaviei, 
campioană mon
dială.

Din mai ji pînă in noiembrie, 
hipodromul berlinez Hoppegarten, 
din apropierea capitalei R.b Ger
mane, cunoaște animația obișnuită 
a marilor curse de galop. Iată un 
așpect de la o recentă reuniune 
hipici, desfășurată pe această pistă.

Folos A.D.N. — Zentralbild

ȘTIRI DIN
INAUGURAREA 

STADIONULUI OLIMPIC

După cum s-a mai anunțat, inau
gurarea stadionului olimpic din 
Munchen va avea, totuși, loc la 2d 
mai, prilej cu care se va disputa 
întîlnirea internațională amicală 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
R.F.G. în vederea acestei partide, 
federația unională a selecționat un 
lot de 16 jucători din care fac 
parte, printre alții, cunoscuții in
ternaționali Rudakov. Hurțilava, 
Istomin, Konkov, Kolotov. Bani- 
șevslâ.

22 DE JUCĂTORI
ÎN LOTUL BRAZILIAN PENTRU 

„CUPA INDEPENDENȚEI"

Confederația braziliană a spor
turilor a selecționat 22 de jucă-

SĂ CINTĂM BICICLETA!...
In Uniunea Sovietică a fost anunțat 

sub titulatura „Velosport ’72- un con
curs unional destinat alegerii celor mai 
frumoase cîntece, versuri, reportaje, 
eseuri, fotografii și desene închinate ci
clismului.

Premiile constau în particioări gratuite 
ca însoțitori ia marile curse cicliste, di
plome și biciclete de toate tipurile. Lait
motivul concursului este *Sâ cîntăm bi
cicleta !*•.

CAPRICIOSUL BOBBY
întreaga pre<ă mondială se ocupă pe

riodic de campionul american de șah 
Rober: Fischer (compatrioții îi alintă, 
spunindu-i Bobby) ale cărui capricii au 
pus multă vreme sub semnul întrebării 
meciul cu Boris SpaskL pentru campio
natul mondial de șah. Ciudățenii de tot 
soiul fac grea viața oHor ce se află in 
preajma acestui personaj. Mai intii Bob
by nu are domiciliu, deoarece a socotit 
că fiind mai tot timpul ocupat cu tur
neele, e preferabil să Se mute dinv-o 
localitate in alta, din hotel în hotel. Cu 
Bobby nu poți juca simbâta. nu trebuie 
să treci pe lîngă el tinind un joc de șah 
la subsuoară, deoarece ți-l confiscă Nici
odată organizatorii nu știu dacă Fischer 
n-o să gonească publicul din sală sau 
dacă n-o să distrugă aparatele de foto
grafia* ale ziariștilor pe care nu-1 poate 
suferi. Fischer nu are antrenor stabil, 
deoarece nici unul nu a rezistat caDri- 
ciilor sale. Are. in schimb, un consilier 
financiar și se spune că în afara cursului 
acțiunilor, nu citește nici o altă rubrică 
a ziarelor.

ANTRENAMENTUL 
ARBITRULUI DE FOTBAL

Pentru a-și menține forma fizică și 
psihică, arbitrii de fotbal englezi nu nu
mai că nu refuză să conducă și meciuri 
din categoriile inferioare, dar sînt ga^a. 
pentru același motiv, să efectueze depla
sări oricît de obositoare. Cu alte cuvinte. 
wcavalerii fluierului- de dincolo de Ca
nalul Minecii consideră că cel mai bun 
antrenament îl fac., arbitrînd.

Un exemDlu în această privință îl ofe
ră Davis Smith, considerat la ora ac
tuală cel mai bun arbitru al Angliei. La

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR ALE U.R.S.S.
MOSCOVA, 17 (prin telefon). 

Miercuri au continuat întrecerile 
Campionatelor internaționale ale 
U.R.S.S. la tir, competiție care re
unește pe poligonul Dinamo nu mai 
puțin de 180 de trăgători din 12 țări. 
Sînt prezenți toți așii probelor olim
pice, atît din Europa cît și din 
S.U.A. în clasica probă de armă li
beră calibru redus 3x40 focuri, care 
a avut loc azi, s-au obținut rezultate

FOTBAL
tori pentru „Cupa Independenței". 
Pele nu figurează în lotul anunțat 
de Mario Zagalo, care a apelat în 
schimb, la Brito, suspendat, după 
cum se știe, pe timp de 6 luni, în 
decembrie trecut. Comentatorii bra
zilieni menționează, de asemenea, 
înlocuirea lui Evecaldo cu tînărul 
Rodriguez. Neto, de la clubul Fla- 
mengo, adăugînd că este posibil ca 
în lista definitivă ce va fi dată 
publicității să apară și cîțiva ju
cători foarte tineri, proveniți de la 
echipele de amatori.

PRELIMINARII OLIMPICE

în preliminariile turneului olim
pic selecționatele Marocului și Tu
nisiei au terminat la egalitate: 
0—0.

29 aprilie, el a condus la Budapesta 
partida Ungaria — România, din cadrul 
sferturilor de finală ale Campionatului 
european Trei zile mai tîrziu, a arbitrat 
un meci de Juniori, după care a condus 
finala „Cupei Angliei". După alte cîteva 
zile. Smith a fost deiegat să arbitreze 
întîlnirea Tranmere — Chesterfield, din 
cadrul ligii a in-a.

„CALUL SECOLULUI'
La ferma de antrenament hipie Derby 

Dan Farm din Lexington (S.U.A.), a mu
rit — în vîrstă de 20 de ani — calul 
Ribot socotit cel mai bun cal de curse 
al anilor 50. Faimosul animal nu a pier
dut nici o cursă în cariera sa. cîștigînd 
cu autoritate premii Internaționale și 
derbyuri. La marele derby al anului 1956, 
de la Paris. Ribot a înscris o pagină 
unică în istoria frămîntată a hipodro
murilor, întreeîndu-i cu șase lungimi pc 
ceilalți participanți.

Calul se născuse în Italia, în crescă
toria lui Frederico Tesio, un specialist 
care, timp de 50 de ani, a căutat să ob
țină un cal extraordinar, dar o soartă 
ingrată l-a răpus pe antrenor la un an 
după nașterea lui Rihot. Interesant este 
•faptul că toracele calului era de di
mensiuni cu totul neobișnuite, astfel îneît 
trebuiau chingi speciale pentru a-1 an
trena în vederea curselor.

REGRETE TÎRZII
T-a rubrica de box a ziarului ^l’Equi- 

pe~ se povestește următoarea întîmpla
te : „în cursul unui mebi de box, unul 
din combatanți primește o lovitură nă- 
praznică si este scos din luptă, prin 
K.D. în chip de consolare, omul său de 
colt fi spune : .A fost o luptă fantas
tică ! Păcat câ n-ai apucat să o vezi 
pînă la urmă...“

JOS BARBA, LA TURNEUL 
OLIMPIC DE BOX

Comisia medicală a A.I.B.A. a făcut 
cunoscut că la turneul de box din ca
drul Jocurilor Olimpic» de la Munchen 
nu vor fi admiși în ring concurenți cu 
barbă., cu mustăți sau cu plete.

Această hotărire a fost luată din două 
considerente. în primul rînd, din respect 
pentru spectatori, care doresc să vadă 
snortlvi sobri, și nu exemplare descinse 
din familia _hippies“-lor... De asemenea, 
s-a avut în vedere faptul 'că. în timpul 
angajamentelor „corp la corp", multe, 
fire de păr s-ar putea desprinde șl Infil" 
trîndu-se în pielea boxerilor, ar putea 
provoca complicații fiziologice. 

superioare de către primii trei cla
sați — cîștigătorul, americanul Reu
ter, a punctat 1163, fiind la un punct 
de recordul olimpic și la două puncu 
te de cel mondial. Dar iată rezulta
tele acestei probe olimpice i 1. Reuter 
1163 p (pe poziții — culcat 397, pi
cioare 372, genunchi 394 !), 2. Bashem 
1162 p (ambii din S.U.A.), 3. Lusci- 
kov (U.R.S.S.) 1160 p. Tintașii români 
au obținut următoarele rezultate i 
N. Rotaru 1147 p — locul 20, P. San
dor 1145 p — 23 și E. Satala 1142 p. 
— 30.

Joi, va avea loc proba de pistol 
viteză (manșa I) la care — într-o 
companie valoroasă — vor evolua și 
cei patru pistolari români care se 
pregătesc pentru J.O. — Ion Tripșa, 
Marcel Roșea, Dan Iuga și Virgil 
Atanasiu.

TELEX
La Halle (R.D. Germană) au luat sflr- 
șit întrecerile turneului de calificare 
pentru campionatul european reminin de 
baschet. Competiția a fost cîștigată de 
selecționata R.D. Germane cu 8 p, ur
mată de echipele Ungariei — 7 p. Da
nemarcei — 6 p. Albaniei — s p șl El
veției — 4 p. In ultima zi a turneului 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
R.D. Germană — Ungaria 62—58 (33—26) ; 
Danemarca — Elveția 61—39 (26—15).
Pentru faza finală a campionatului eu- 
ropean s-au calificat formațiile R.D. 
Germane și Ungariei.

In concursul Internațional de pentatlon 
modern de la Budapesta conduce spor
tivul maghiar Balczo cu 2 002 p, urmat 
de compatrloții «ăi, Vlllanyl — 1 989 p 
și Bako — 1 988 p. Englezul Fox ocupă 
locul 5 cu 1 935 p, iar sovieticul Lednev 
este clasat pe locul 6 cu 1 930 p. Cea 
de-a doua probă a concursului — scri
ma — a fost cîștigată de Viltanyi cu 
1 054 p, secundat de Bako — 1 018 p.

Reprezentativa masculină de baschet a 
Iugoslaviei și-a început turneul în R.P. 
Chineză, jucînd la Pekin cu selecționata 
țării gazdă. După un Joc spectaculos, 
întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
114—82 (49—29) în favoarea sportivilor
iugoslavi.

Cursa ciclistă Internațională „Circuitul 
așilor", desfășurată la Pordenone, a re
venit în acest an rutierului italian Ma
rino Basso, cronometrat pe distanța de 
115 km în 2h 45 (medie orară 44,700 
km). în același timp cu învingătorul au 
trecut linia de sosire italienii Dane- 
Zandegu, Boifava șl belgianul Eddy 
Merckx.
■
Numeroși spectatori au urmărit la Pra- 
ga întrecerile unui concurs de moto- 
cros, contînd pentru campionatuul mon
dial la clasa 250 cmc. Victoria a revenit 
sportivului sovietic Vladimir Kavtnov 
care. în cele două manșe ale cursei, a i | 
totalizat 3 p. Pe locurile următoare s-au r , 
clasat campionul mondial Joel Robert 1 
(Belgia) — 6 p și Palm (Suedia) — 7 p. 
In clasamentul campionatului mondial, 
după patru probe, conduce Robert cu 
42 p, urmat de Palm 
(URSS) — 
P. Moiseev

30 p, Kibirin
28 p. Geboers (Belgia) — 27 
(URSS) — 20 p etc.

lachtman elvețian, Louis No-Cunoscutul ___ ____ ______
verraz a încetat din viață. în vîrstă de 
70 de ani, la Geneva. Campion mondial 
în anul 1961 la clasa „5.50 m", Louih No- 
verraz a continuat sportul de perfor
mantă pînă în 1968 cînd. ia Jocurile O- 
limpice din Mexic, a obținut medalia 
de argint.

Campioana mondială de șah. Nona Ga- 
prindașvili a cîștigat cea de a doua 
partidă a meciului pentru titlu, pe ca
re-1 susține, la Riga, cu Alia ~ 
Scorul este de 2—0 pentru Nona 
dașvlli .

Kușn.ir. 
Gaprin-

Cu prilejul adunării generale a 
europene de box, Fernand

Uniunii 
------ - ----------- Leclerc 

(Franța) a fost ales președintele acestui 
for pugilistic care se ocupă de proble
mele boxului profesionist european. 
Printre altele. Adunarea a hotărît ca 
un boxer învins prin k.o. intr-un meci 
să nu mai aibă voie să apară pe ring 
timp de trei săptămînl.
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