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ÎN TURUL DOI AL „CUPEI DAVIS": ROMÂNIA—IRAN 2-0 DUPĂ PRIMA ZI

Un nou meci pentru „Cupa Da
vis" i-a readus pe excelenții noș
tri ași ai rachetei, Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, în fața publicului 
bucureștean. Ca și în primul tur, 
cînd echipa noastră s-a calificat cu 
5—0 în fața formației elvețiene, 
nici- de data aceasta, înfruntînd pe 
oaspeții din. Iran, jucătorii români 
nu par a avea probleme deosebite 
de rezolvat. Conducem cu 2—0 
după primele două partide de sim
plu net adjudecate, astfel că — la 
cel mai obiectiv calcul al hîrtiei — 
calea spre semifinalele grupei A 
din zona european^ este deschisă. 
Și chiar dacă aceste previziuni sînt 
ușor de făcut și actuala întîlnire 
nu poartă o miză deosebită, tribu
nele de la Progresul au fost și ieri 
pline, dovadă a pasiunii pentru 
tenis care începe sâ existe la noi.

Ieri, echipa României a marcat 
două puncte în numai 120 de mâ
nuite de joc. Debutul victoriilor- 
fulger I-a făcut Ilie Năstase în 
meciul inaugural cu primul jucă
tor iranian — Taghi Akbari — 
pentru ca imediat Ion Țiriac, în 
vervă și ambiție, să mărească sco
rul în fața lui Hossein Akbari.

BORIS PAVLOV (U.R.S.S.) CÎȘTICĂTOR
DETAȘAT LA CATECORIA MIJLOCIE

© Italianul Turcato și finlandezul Avellan 
reuniunii de aseară • Kaarlo Kangasniemi 

a cucerit medalia de aur la „smuls“

- revelările 

(Finlanda)

(prin telex, de ia

ILIE NĂSTASE — TAGHI AKBARI
6—1, 6_i, 6—3

Fără îndoială, pentru actualul li
der al Marelui Premiu — F.I.L.T. 
n-a fost deloc dificil să-și demons
treze superioritatea împotriva cam
pionului Iranului, chiar din pri
mele. schimburi de mingi. Nu nu
mai prin armele tehnicii Năstase 
s-a dovedit a fi de altă clasă, ci și 
prin maniera hotărîtă cu care el a 
abordat această întîlnire. De fapt, 
era vorba de o mică „revanșă". 
La Teheran, acum doi ani, Taghi 
îi făcuse greutăți lui Ilie, obligîn- 
du-1 la long-seturi și o decizie la 
limită (3—2). De data aceasta cam
pionul român a dorit să nu lase 
nici un echivoc asupra diferenței 
de valoare care îl separă de ad
versarul său.

Și ieri, in partida cu Taghi Akbari (stingă) a putut fi admirată marea artă a lui Ilie Năstase. Iată-l, oprind 
printr-un dificil voie o minge trimisă peste fileu de tenismanul iranian. Foto: Ion MIHAlCA

O suită de cinai ghemuri cîști- 
gate non-stop au edificat de la în
ceput tribunele. Iranianul se apro
piase o singură 
de ghem (40—15 în cel de âl trei
lea) dar tabela electronică conti- 

arate un zero în dreptul 
său. El înscrie totuși 

de onoare la al șaselea 
repetă performanța în se-

al optulea ghem, cînd românul

dată de o minge

nua să 
numelui 
punctul 
ghem și 
tul al doilea, dar numai atît. Poate 
că totuși mingea moale și tăiată a 
lui Akbari, repetată la infinit, sau 
relaxarea obișnuită care intervine 
în jocul unui tenisman ce conduce 
prea ușor, au făcut ca al treilea set 
să aducă o inerentă scădere în jo
cul lui Năstase. El servește mai ne
glijent și permite iranianului un 
break surprinzător, recuperat abia

la
se distanțează cu aceeași siguranță 
demonstrată 
trele 
rii.
ION

CONSTANȚA, 18 
trimișii noștri).

Sala sporturilor din localitate cu
noaște o afluență tot mai mare de 
spectatori. E și firesc: pe podium 
își fac apariția sportivii din cate
goriile mari de greutate, iar pe zi 
ce trece, pînă la închiderea cam
pionatelor, performanțele concuren- 
ților vor fi din ce în ce mai mari.

Joi. la categoria mijlocie, care 
limitează greutatea corporală a 
participanților la 82,500 kg au luat 
startul 23 de concurenți (12 dimi
neața, 11 după-amiază). Ca întot
deauna. reuniunea celor din grupa 
valorică superioară a stat în centrul 
atenției. Favoritul indiscutabil al 
acestei categorii a fost sovieticul 
Boris Pavlov. Dar, lupta pentru ce
lelalte locuri se anunța foarte pa
sionantă. Pe tabelul celor mai bune 
rezultate ale anului, alături de Pav- 
)ov cu 515 kg, figurau L. Jensen 
(Norvegia) cu 500 kg, K. Kangas
niemi (Finlanda) cu 500 kg., N. 
Ozimek (Polonia) cu 490 kg etc. 
Așadar, un buchet de mari per
formeri. își vor depăși atleții aces
te rezultate ?

La stilul „împins" nu se contu
rează încă viitorul campion. Kan
gasniemi, polonezul Ozimek și greul 
Jakovu rămîn la 160 kg. Surpriza 
probei o constituie italianul Dino 
Turcato, care realizează 165 kg. Tot la 
acest stil, Jensen intră la 170 kg și 
reușește, dispuitîndu-și întîietatea cu 
Pavlov, care din oea de a doua în 
cercare realizează 170 kg și apoi 
175 kg, Jensen ratează de două ori 
la 175 kg și ocupă locul doi. Me
daliații la stilul „împins": 1. B. 
Pavlov (U.R.S.S.) 175 kg — 2.
L. Jensen (Norvegia) 170 kg, 3. D. 
Turcato (Italia) 165 kg. La „smuls" 
Dino Turcato nu mai joacă rolul

Boris Pavlov, campionul la „mijlocie

la „împins". El ridică doar 125 
și pierde mult teren. Maeștrii

de
kg . .
smulsului sîmt Kangasniemi, Jensen 
și Pavlov. Ultimul ridică 147,5 kg, 
dar ratează 152,5 kg de două ori. 
Kangasniemi intră la 150 kg, ridică 
apoi 155 kg și încearcă 157,5 kg, 
care, în caz de reușită, reprezenta 
un nou record mondial. încercarea

arătau

ȚIRIAC

la început. Cronome- 
minutul 60 al întîlni-

— HOSSEIN AKBARI 
6—2, 6—3, 6—3

Exact o oră a durat și a doua 
partidă de simplu, la finele căreia 
a fost consemnată a victorie cate
gorică . a sportivului român. Ceea 
ce nu păruse a se întrevedea în 
primele minute ale meciului, cînd 
al doilea jucător Iranian crea o a-

Constantin COMARNISCHl 
Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

In turneul masculin de baschet

RAPID ÎNVINGE
PE POLITEHNICA BUCUREȘTI

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

arbitrat

— PO- 
(30—29) 
ultlme-

uri merseseră „cap la cap". Re
priza a doua debutează cu jccut 
bun al studenților politehnicieni

Ieri au început, în sala Dinamo 
din Capitală, jocurile celui de-al 
treilea turneu al ultimului tur din 

la 
de

Printr-o spectaculoasă pătrundere 
individuală, Ptrșu (Politehnica) va 
înscrie un nou coș pentru echipa 
sa. Fază din meciul Politehnica 

București—Rapid.

cadrul diviziei masculine A 
baschet. Iată cîteva amănunte 
la aceste meciuri i

POLITEHNICA GALAȚI 
STEAUA 81—86 (31—46). Prima 
repriză se consumă — atît oa scor 
cît și ca evoluție — conform pre
vederilor. Meciul este, astfel, ju
cat și Steaua își permite să piar
dă repriza a doua (în care am 
consemnat ca scor general 40—50). 
Din păcate, trebuie să menționăm 
cele scrise de arbitrul I. Știrbu 
pe foaia de arbitraj i „In min. 23, 
Oczelak (Steaua) a fost eliminat 
de pe teren pentru injurii greu 
de reprodus In scris". Au 
I. Din eseu ți I. Știrbu.

UNIVERSITATEA CLUJ 
LITEHNICA CLUJ 50—67 
Un meci bun — pe linie 
lor evoluții — al ■ jucătorilor de 
1* Politehnice, 1* care »-* adău
gat marea ambiție de a cîțtiga, In 
«finit, în fața celor cărora le-au 
cedat întotdeauna. Și, normal, o 
victorie meritată, conturată clar 
In partea a doua a medului, după 
oe, tn prima repriză, ambele team-

A2A, LA IAȘI
Tradiționalul derby al baschetului feminin

POLITEHNICA RAPID

Jn programul 
de azi

CATEGORIA 
SEMIGREA

Pe podiumul Sălii 
sporturilor din Con
stanța vor evolua azi 
cel 17 concurenți în
scriși la categoria se
migrea (9 în 
B, iar ceilalți 
grupa A).

In fruntea 
mal autorizați 
tendenți la 
se află 
mondial David Rigert 
(U.R.S.S.) care, după 
ce a majorat anul tre
cut performanța la 
triatlon de la 545 la 
550 kg, în acest sezon, 
a mai adăugat 5 kg 
recordului lumii. 11 
vor secunda, probabil, 
suedezul B. Johansson 
care are la activ o 
performanță de 542,5 
kg, în timp ce la 
„bronz" aspiră A. So- 
pov (Bulgaria) care 
a atins și el un re
zultat remarcabil i 525 
kg.

grupa
7 în

celor 
pre

in edalii 
recordmanul

>

nu a reușit, 
apoi 155 kg și 
Medaliații la 
niemi 155 kg ;
3. Pavlov 147,5

însă. Jensen ridică 
încearcă 157,5 kg, 

„smuls" : 1. Kangas- 
2. Jensen 150 kg ; 

kg.
Sebastian BONIFACIU 

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 2-a)

IN REPRIZA A ȘASEA A MECIULUI CU UNGARIA

RANDAMENTUL FIZIC AL ECHIPEI NOASTRE, GREVAT DE PREZENTA7 7

ÎN RINGURILE SALE A 8
A

INTEGRALISTI Al TRIPLEI
7

u

Eternele rivale Politehnica — Ra
pid, de mai 
fruntașe ale 
românesc, se 
tăzi, în Sala 
în etapa a XXV-a a diviziei A. Ca 
întotdeauna, aceste formații sînt 
protagoniste ale competiției și can
didează, împreună cu I.E.F.S., la 
primul loc în clasamentul competi
ției, deținut, actualmente, de rapi- 
diste care au înregistrat 21 de vic
torii, față de 20 ale studentelor de 
la I.E.F.S. și de la Politehnica. în 
actuala ediție a diviziei A. adver
sarele de astăzi și-au împărțit vic
toriile : în tur au cîștigat ferovia
rele cu 65—59, în retur studentele 
cu 43—38. întrecerea de astăzi are.

bine de un deceniu 
baschetului feminin 

întîlnesc din nou as- 
sporturilor din Iași,

deci, o importanță decisivă în lup
ta ce o dau aceste teamuri pentru 
cucerirea campionatului țării. în a- 
cest scop, antrenorii Sigismund Fe- 
rencz (Rapid) și Grigore Costescu 
(Politehnica) au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a_și prezenta 
„elevele" în forma 
Ambele echipe vor 
rile complete (doar 
nica va lipsi Ileana 
dată de club).

cea mai bună, 
prezenta lotu- 
de la Politeh- 
Gugiu, suspen-

Programul de azi : de la ora 10 :
I.E.F.S. — „U“ Iași. „U“ Timișoara 
— A.S.A. Cluj ; de Ia ora 16 : Vo
ința Brașov — Sănătatea Satu Mare, 
Constructorul București — Crișul 
Oradea. Politehnica — Rapid.

CUPA DINAMO“Două zile — la Snagov , ț,
0 IMPORTANTĂ COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE CĂIAC-CANOE

Astăzi și mîine, Snagovul va fi, din 
nou, gazda unei importante compe
tiții de caiac-cănoe : regata interna
țională DINAMO, la care vor parti
cipa, în afara echipajelor bucurește- 
ne, cele reprezentînd o selecționată 
DINAMO din Uniunea Sovietică și 
clubul DOZSA din Budapesta. SInț 
prevăzute probe în cadrul acestui 
„triunghiular", precum și întreceri de 
viteză (500 m) și fond (10 000 m), re
zervate sportivilor din cluburile din 
țară. Remarcăm, de asemenea, pre-

zența în acest bogat program a curse
lor rezervate juniorilor.

Cu prilejul „CUPEI DINAMO" vom 
revedea și pe ceilalți component! ai 
lotului olimpic (membri ai clubului 
Dinamo), care n-au participat la com
petiția de săptămîna trecută și care, 
de altfel, se află acum la prima evo
luție oficială din sezon.

Astăzi, probele — olimpice — în
cep la ora 10 și, respectiv, 16 (pe 
distanța de 500 m), iar mîine, de la 
ora 9,30, sînt programate cele 5 pro
be de fond (10 000 m).

Prin urmare, echipa noastră, cu 
toate eforturile pe care le-a făcut, 
cu toată incontestabila mobilizare 
a eforturilor pe toate planurile, n-a 
reușit să se califice pentru semi
finalele campionatului european.

Mai exact, după ce ea s-a calificat 
acum 
C.M. 
mele 
putut 
toamnă între primele opt din Eu
ropa) să sară atît de rapid încă o 
treaptă — salt nefiresc, poate, după 
o anumită logică a progresului, a 
acumulărilor 
in primele 
nentale.

Sigur, nu 
performanță 
bilă, mai ales că — derulînd acum, 
cînd „conturile au fost încheiate", 
cele trei pasionante partide cu 
Ungaria — constatăm că pe par-

doi ani în turneul final al 
situîndu-se astfel între pri- 
16 echipe din lume, n-a mai 

(o dată calificată astă-

— și să ajungă chiar 
patru formații conți-

susținem că această 
n-ar fi fost realiza-

In campionatul feminin de handbal

LUPTĂ PASIONANTĂ
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
Ieri la București (trei meciuri), 

Odorhei și Buhuși s-au consumat 
partidele unei alte etape a cam
pionatului feminin de handbal, di
vizia A, întrecere In care după 
„clacajele" din ultimul timp ale 
jucătoarelor de la Universitatea 
București, ceea ce a facilitat des
prinderea aproape sigură in ctș- 
tigătoare a Universității Timișoa
ra, pasionantă ji demnă de in
teres a rămas doar lupta pentru 
evitarea retrogradării. Cine va că
dea în divizia B ? După rezulta
tele de ieri, pele mai mari... șan
se le au . .................
Confecția

Universitatea Cluj și 
București.

BUCUREȘTI
1

UNI-RAPID
VERSITATEA CLUJ 20—13 (9—8). 
Partidă cu un caracter decisiv 
pentru ambele formații, angajate 
cu energie în lupta pentru evita
rea retrogradării. Firesc, deci, ca 
jucătoarele să-și dispute cu ambi
ție victoria chiar de la început 
și tot firesc ca scorul să fie mult 
timp echilibrat. La început a con
dus Universitatea (2—1, 3—2),
după care, din min. 10 inițiativa 
a fost preluată de feroviare. Dar, 
cu. toate eforturile făcute, ele nu 
au putut să se detașeze de un ad-

versar ambițios, hotărît afi-șl aper» 
șansele pini la capăt Abia In re
priza secundă, cînd s-au dovedit 
ceva mal lucide ia atao, aștep- 
tlnd cu răbdare ca elujencele să 
greșească, handbalistele de la Ra
pid au putut să-și mărească infi
mul avantaj de un gol din prima 
repriză la... trei i 12—9, 13—10
(mln. 33). Meciul nu era huă ju
cat, pentru că la dîrzenla echipei 
Universitatea Cluj s-eu 
greșelile bucureștencelor și astfel, 
acestea din urmă, după ce ajun
seseră să conducă ou 15—11 (min.
43) și-au văzut victoria amenința
tă : 15—13 (min. 46). în finalul 
partidei, însă formația bucureștea- 
nă, în general mai bună în acest 
meci, s-a desprins surprinzător de 
ușor și a terminat învingătoare la 
o diferență de scor, parcă prea 
mare față de aspectul general al 
întîlnirii.

Punctele au fost marcate de! 
Stănișel (7), Florea (5), Crișu (3), 
Ștefan (3), Vasilescu (2) pentru 
Rapid, Butan (7), Vidu (3), Bara- 
baș, Bearz, Cserveny pentru Uni
versitatea. Au condus V. Cojocarii

adăugat

(Continuare în vag. a 4-a)

Julieta Crișu (Rapid) s-a infiltrat pe semicerc și va înscrie cu toată opoziția 
lui Cserveny și Barabaș (Universitatea Cluj). Foto ; V. BAGEAC

cursul celor 270 de minute ale 
unui duel fotbalistic memorabil, au 
fost și momente cînd „odiseea" 
calificării și-ar fi putut întrerupe 
în beneficiul nostru, curgerea fa
vorabilă partenerei noastre de în
trecere care a 
pas (citiți : un 
pei României.

Dar trebuie 
privind cu obiectivitate ansamblul 
acestui echilibrat sfert de finală, 
balanța raportului de forțe dintre 
cele 
dar

fost mereu cu un 
gol) înaintea echi-

să recunoaștem că

două echipe înclină — nu net, 
perceptibil — în favoarea ad-

versarilor noștri. O înclinare, re
petăm, minimă, dar reală, care în 
definitiv s-a și tradus printr-o ca
lificare smulsă de formația Unga
riei la un scor limită 5—4 (1—1, 
2—2, 2—1) și — mai mult chiar — 
în ultimele două minute ale unui 
maraton fotbalistic care a reținut 
atenția întregii lumi 
continentale 
diale.

Aprecierea 
acest raport 
favorabil ungurilor nu pornește nu
mai de la faptul că în istoria celor

și poate

noastră în 
de forțe

fotbalistice 
chiar mon-

legătură cu 
actual ușor

trei partide echipa noastră a fost 
permanent aceea care a luptat pen
tru egalare (obținînd-o de patru 
ori și ratînd-o doar atunci cînd nu 
i-a mai rămas timpul material 
pentru a o obține) ci se bazează 
și pe un element mai concret, ușor 
de înregistrat de un atent obser
vator : disponibilitățile de lot, de 
selecție, ale echipei ungare, de va-

Radu URZICEANU

(Continuarj In pag. a 3-a)

Cu o fracțiune de secundă mai ttrziu a plonjat Răducanu pe traiectoria șutului lui Szăke. Suficientă insă pentru 
ca mingea să găsească poarta eu două minute înainte de final...

UN MECI, 0 ÎNFRÎNGERE, UN GOL NU POT
SCHIMBA DRUMUL ECHIPEI

.. .De afară se aud tropotind cram
poanele pe culoarul de beton șl cu- 
rînd intră în semi-întunericul de sub 
tribune acești 22 
unii cu bucuria în suflete, alții cu 
inimile înghețate de o înfrîngere ne
dreaptă. Clipele luptei din dreptun
ghiul verde le cunoașteți, ați fost a- 
proape de ele, v-ați confundat, în 
fața micului ecran cu umbre și lu
mini, cu frumoasa luptă a „naționa
lei". Și n-a fost o luptă dezonorantă, 
a fost o întrecere de toată frumuse
țea și trebuie să fim mîndri de băie
ții aceștia care luptă de vreo trei ani 
și mai bine să urce fotbalul nostru 
mai sus, mai sus, mereu mai sus. Au 
urcat trepte frumoase tricolorii, au 
îngenunchiat echipe mari și renumite, 
au pus piciorul în turneul final al 
Mexicului și au ajuns în „sferturile" 
cupei europene, unde și-au vîndut 
pielea atît de scump : 4—5 cu echi
pa Ungariei, un scor pe trei meciuri, 
pe care trei decenii de fotbal româ
nesc la un loc nu-1 egalează !

.. .Băieții aceștia sînt acum 11 sta
ne ale durerii. Trebuie să fii cu ade
vărat tare în momentele astea ca să 
nu te lași pradă lacrimilor. Un om 
care a văzut mii de meciuri, un om 
care a îmbătrînit pe gazon sau lîngă 
el, pe banca veșnicei emoții, banca 
antrenorilor, plînge cu lcnituri scurte, 
lîngă mine și îmbrățișarea mea nu-i 
poate opri emoția și lacrimile și mih- 
nirea lui Cibi Braun. Țintuiți în scau
ne, fiecare dintre acești bărbați e cu
fundat într-o durere imensă. Radu 
Nunweiller își șterge ochii cu tricoul, 
ud și el de sudoarea efortului : „Cit 
putea să fie de frumos !... Și totul

de oameni epuizați,

s-a spulberat într-o clipă". Lupescu, 
cel bun și moderat în totul, Lupescu 
care niciodată n-ar avea un gest ne- 
stăpînit sau urît sau necolegial e o 
întruchipare a revoltei. „Eu sînt cel 
mai lovit ! Eu nu mai am timp să 
iau drumul de la cap. Eu plec primul 
din echipă. Pentru mine era prima, 
dar și ultima ocazie să joc în semi
finalele campionatului Europei". Tace. 
Privirile îi caută undeva în gol. Ia 
un prosop și pornește spre dușuri, în- 
cercînd parcă o evadare din acest 
dreptunghi al decepției.

Dobrin, epuizat, îmi șoptește : „Pe 
cit de bucuros sînt că pentru prima 
oară am jucat exact așa cum mi s-a 
cerut, pe atît de afectat sînt că n-am 
învins. Cum a jucat echipa în repriza 
întîi și cum a reținut pe adversar în 
a doua, n-am văzut-o niciodată. In 
fotbal, însă, trebuie și șansă, trebuie!" 
Dinu, pietrificat parcă în durerea 
lui, rostește mereu aceleași și ace

NAȚIONALE!
leași cuvinte : „E adevărat ? Am pier
dut 7 Am pierdut ?“... Răducanu tace. 
El care nu iubește zgîrcenla vorbei^ 
n-a scos un cuvînt de cînd a ieșit din 
teren și pînă tîrziu în noapte, cînd 
băieții s-au hotărît cu greu să se 
ducă la culcare. Dar „la culcare" este 
o expresie figurată, pentru că nimeni 
n-a dormit în noaptea de miercuri 
spre joi.

Dimineața, în holul acestui hotel al 
liniștei și izolării, „Iugoslavia", chi
puri supte de efort, chipuri cărora 
noaptea nu le adusese liniștea. In 
fața ceștilor de ceai, tăcerea continuă. 
O rupe președintele federației, tov. 
Mircea Angelescu : „Băieți ! Există o 
propunere a italienilor. Prima lor e- 
chipă dorește să joace la 17 iunie la

Eftimia IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a) p

Duminică (ora 17), pe stadionul „23 August" din Capitală 

un nou meci de fotbal pasionant, cu caracter decisiv 

ROMÂNIA - DANEMARCA,
pentru calificarea în turneul final al J. O,

(Citifi amănunte in pag. a 3-a)
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apere titlurile. Bine s-au 
la aceste finale tinerii lup- 
județele Brașov, Prahova, 

precum ți cei din Bucu- 
au ocupat majoritatea locu-

Juniori mari — 
(Dunărea Galați), 
Energia Buc.), 3.

AU FOST DESEMNAȚI

CAMPIONII

CLL’J. 18 (prin telefon). După trei 
rumoase întreceri s-a In- 

e a 18-a ediție a campio- 
iblicane de juniori la lup- 

e. Confruntările au fost apri- 
dovadă ca numai șase dintre cei 
e campioni de anul trecut au reu- 
să-și .........
portat

)ri din 
rghita.
ti, care 
or fruntașe. 
REZULTATE — 
kg ! 1. A. Neagu 
G. Niță (Șc. sp.

. Brîndușan (CFR Timișoara) ; 52 kg: 
V. Dima (Metalul Tîrgoviște), 2. V. 

acrița (Nicolina Iași), 3. I. Anghel 
(Progresul Buc.), 56 kg : 1. G. Condrat 
(Dinamo Brasov), 2. Gh. Eremia (Di-

ASTĂZI,
START

DOBROGE1"TN „TURUL
îneeptnd de astăzi șl pînă duminică 

Inclusiv, șapte echipe de juniori din 
București, Brăila, Timișoara, Craiova, 
Brașov. Flopenl șl Constanța vor lua 
startul tn ediția a IV-a a „Turului Do- 
brogd". Competiția se va desfășura de-s 
lungul a trei etaPe ce vor însuma apro
ximativ SOo km.

PE 1972 LA JUNIORI (libere)

namo Buc.), 3. E. Sall (G. Tomistex 
Constanța) ; 69 kg : 1. Gh. Dobrînel 
(Dinamo Brașov), 2. I. Marcu (Steaua), 
3. A. Voicu (Dinamo Buc.) ; 65 kg :
1. C. Zanier (Vulturii Lugoj), 2. A. 
Șuba (Dinamo Brașov), 3. V. Gheor
ghiu (Dunărea Galați) ; 70 kg j 1. T. 
Seregely (Comerțul Tg. Mureș), 2. E. 
Teglas (Dinamo Brașov), 3. C. Zaha- 
ria (Șc. sp. Energia Buc.) ; 75 kg : 1. 
Gh. Buceag (Steaua), 2. Tr. Limbă 
(Steagul roșu Brașov), 3. M. Oroianu 
(CSM Reșița) ; 81 kg : 1. M. Pîrcălabu 
(Steaua), 2. V. Mihăilă (CFR Timișoa
ra), 3. I. Lup (Steagul roșu Brașov) ț 
87 kg : 1. Tr. Stoian (Dinamo Brașov),
2. A. Bălăianu (Rapid “ ‘
Brașoveanu (Metalul 
4- 87kg : 1. I. Cornuța 
Brașov), 2. V. Enache
șov), 3. M. Ghibuș (Șc. sp. Energia 
Buc.). Clasament pe județe : 1. Brașov 
43 p, 2. București 41.5 p, 3. Timișoara 
11 p. Campioni la juniori mici (în or
dinea categoriilor) : D. Buta (Steagul 
roșu Brașov). G. Anghel (Progresul 
Buc.). M. Voicu (Progresul Brăila), 
L. File (Șc. sp. Odorhei), I. Sandu 
(Petrolul Ploiești), C. Badea (Șc. sp. 
Energia Buc.), D. Ciobanu (Petrolul 
Ploiești), FI. Arsene (Petrolul Plo
iești), Al. Mărculescu (Șc. sp. Olim
pia Craiova) și P. Prisăcaru (Șc. sp. 
Energia Buc).

De vineri șl pînă duminică, tot la 
Cluj, se vor întrece juniorii de la 
greco-romane.

Buc.), 3. Gh. 
Tîrgoviște) ; 

(Steagul roșu 
(Dinamo Bra-

N. DEMIAN

10 PARTIDE
ÎN ETAPA

DE SIMBATĂ Șl DUMINICA A CAMPIONATULUI
Campionatul divizionar de tenis de 

masă programează la sfîrșitul aceeWi 
săptâmîni o nouă etapă tn Întrecerile 
echipelor masculine și feminine. Este 
vorba de penultima etapă a turului 
competiției republicane.

Se vor juca 10 meciuri (cinci la 
băieți și tot atîtea la fete). Iată pro
gramul complet :

Sîmbătă, masculin — București I 
Politehnică — Voința Cluj, Progre
sul — C.S.M. Cluj ; feminin — Bucu
rești : Spartac I — C.S.M. Cluj, Spar- 
tac II — Politehnica, Voința — Voin
ța Arad.

Duminică, masculin — Brașov: 
Voința — Comerțul Tg. Mureș ; Bucu
rești : Locomotiva — C.S.M, Iași, 
Voința — C.S.M. Cluj ; feminin — 
București : Voința — C.S.M. Cluj, Pro- 

■ greșul — Voința Arad.
înaintea acestor partide, clasamen

tele au următoarea înfățișare :

BĂIEȚI
1. C.S.M. Cluj 8 « 0 70— 32 12
î. Poli. Buc. 7 5 2 79— 40 12
S. Voința Brașov 7 5 2 67— 52 12
4. Voința Buc. 7 4 3 72— 47 11
B. Progresul Bu«. 7 4 3 69- 52 H
6. Locomotiva Buo. 7 4 3 64— 55 11
7. Comerțul Tg. Mure# 7 3 4 57— 62 10
«. Voința Arad 8 2 6 57— 79 10
f. Voința Cluj 7 2 5 53— 66 9

10. C.S.M. laal 7 0 7 9—110 7
FETK

1. Progresul Buc» | 6 0 46- 8 12
2. Spartac I Buo. 8 4 2 27—27 10
3. Voința Arad 4 4 0 3Mr- 2 8
4. Politehnica Buc. 5 3 2 20—25 8
5. Rapid Brașov 7 1 6 23—38 8
6. Voința București 5 2 3 24—21 7
7. C.S.M. Cluj 5 2 3 19—26 7
8 Spartac II Buc. 6 0 6 3—51 6

tenis

VÎNATORI COLECTIVE DE COM
BATERE A RĂPITOARELOR

Asociațiile vînătorilor și pescarilor 
sportivi ale sectoarelor I (cu sediul în 
str. Biserica Enei 2, telefon 15.74.57), 
111 (Calea Moșilor 258, tel. 12.34.04), V 
(Piața Splai 3—5, tel. 13.15.73) si VIII 
(Bd .1. Gh. Duca 24, tel. 17.03.53) din 
Capitală organizează duminică vână
tori colective de combatere a răpitoa
relor în terenurile de vînătoare Dră- 
gănești-Olt, Vîrtoapele, Olteni, Țăn- 
dărei, Bogdana, Bucov, Cernica, Ne- 
goești, Comana, Plevna, Videle, Dom
nești, Letca, Nebuna, Dor-Mărunt și 
Fetești.

înscrierile pe listele de participare 
și informații suplimentare, la sediile 
asociațiilor, pînă sîmbătă, ora 14.
MASIVE COLONIZĂRI CU FAZANI

Fazanul, o specie de vînat deosebit 
de „pretențioasă" în ceea c« privește 
tirul la zbor, cucerește noi ți noi 
terenuri de vînătoare. Dacă în anul 
trecut au fost eliberați In terenurile 
de vînătoare peste 72 000 de pui de 
fazan, în acest an vor fi colonizați 
încă aproximativ 100 000 de pul de 
fazani. Prin această acțiune, aria de 
răsplndire a fazanului se întinde pe 
aproape întreg teritoriul vînătoresc 
al țării (exceptlnd muntele) și a de
venit o specie de vînat la Indemîna 
fiecărui vînător.

In vederea viitorului sezon, încă de 
pe acum vînătorii sînt invitați în poli
goanele de tir la talere, fiindcă. .. 
fazanul zboară repede I

LA BUDAPESTA: 
ANCEL — JONYER 2—0 I

Zilele trecute, selecționatele de 
de masă Voința Arad au luat parte la
o competiție desfășurată Ia Budapesta. 
In turneul echipelor feminine, formația 
arădeană alcătuită din Magdalena Lesai, 
Iudlt Krejec șl Llvla Căruceru a învins 
pe Start Fraga cu 5—2 șl a pierdut întâl
nirea cu Statistika Budapesta (câștigă
toarea concursului) cu 3—5. De mențio
nat, totuși, victoria Magdalenel Lesa! 
asupra Henriettel Lotaller cu 2—0. In 
fața aceleiași jucătoare, Lesai a reeditat 
succesul (de data acăasta cu 2—0) în 
turneul individual pe care l-a șl ciștlgat.

La băieți, formația română compusă 
din Ancei, Macovel șl Hldvegbi a dispus 
de Start Fraga cu 5—0, dar a cedat cu 
2—5 Ia Spartakus Budapesta (Jonyer. 
Pignltzki, Papp). învingătoare» întrece
rilor. De subliniat, însă că Mlhal Ancei 
a reușit o surprinzătoare dar meritată 
victorie asupra Iul Jonyer cu 2—0 (17. 
19), finalistul campionatelor europene de 
la Rotterdam. La individual clasamentul 
se prezintă astfel : 1. Papp. 2. Jonyer, 
3. Pignitzki, 4. Marosfl. 5. Ancei, 6. Ma- 
oovei.

FINALELE

CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
CLUJ, 18 (prin 

nurlie sportive _______
clujene au continuat întrecerile din 
cadrul finalelor campionatelor re
publicane universitare de volei. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate i 
Universitatea Timișoara — Univer
sitatea Brașov 3—0, Institutul Poli
tehnic București — Politehnica 
Galați 1—3, I.E.F.S. București — 
Institutul Politehnic Iași 3—0 (mas
culin), Universitatea Timișoara — 
Universitatea Iași 3—2 (feminin).

telefon). Pe tere- 
ale Universității

Așadar, rugbyștil britanici nu 
s-au dezmințit. Au făcut și în al 
doilea meci din cadrul turneului 
ce îl întreprind în țara noastră, 
miercuri la Constanta, o verita
bilă demonstrație de virtuozitate. 
Doctorul J. Dwyer, unul dintre 
conducătorii rugbyștilor oaspeți, 
îmi mărturisea după meciul cu 
selecționata secundă a României, 
că sportivii săi s-au simțit mult 
mai bine decît la București, unde 
căldura i-a sufocat, mai ales în 
a doua repriză. Pe litoral briza 
dulce a Mării a îngăduit ca par
tida să se desfășoare în foarte 
bune condițiuni.

Dacă așa au stat lucrurile în 
ceea ce îi privește pe oaspeți, în 
schimb apariția selecționatei se
cunde a țării noastre a însemnat, 
sincer vorbind, o mică decepție. 
Pînă fn ultima clipă

• trenori-coordonatori — 
xandru Paloșanu și 
Carnabel — dădeau 
colț în căutarea celei 
formule de echipe, intr-o situație 
precară cînd unii dintre presupu 
șii titulari — și mai ales Postola- 
che, ca închizător al liniei a IH-a

cei doi an- 
prof. Ale- 
Alexand.ru 

din colț în 
mai fericite

GRECUDAN/

Kir. 7053

ELEMENTELE TINERE
ÎN PLINA AFIRMARE

din a-

PENTRU

Sala Floreasca se pregătește pen
tru a-i primi, mîine și duminică, 
pe cei mai buni gimnaști ai Româ
niei, Elveției și Ungariei. Triun
ghiularul de la București, așteptat 
cu mult interes în cercurile specia
liștilor din Europa (dovadă conclu
dentă în acest sens — personalită
țile marcante ale forului Interna
țional desemnate să arbitreze), are 
o semnificație deosebită pentru e- 
chipa României. După cum am mai 
amintit, ea susține acum primul e- 
xamen de selecție olimpică, bare
mul minim fixat de regulamentul 
F.I.G. fiind de 8,50, notă medie pen
tru fiecare gimnast. Fără îndoială, 
lotul nostru olimpic este capabil să 
treacă cu succes acest test, dată 
fiind atît valoarea gimnaștilor se
lecționați în echipa olimpică, cit și 
nivelul înalt al celorlalte două com
petitoare participante la acest con
curs. Progresul înregistrat între cele 
două evoluții publice din acest an 
ale gimnaștilor noștri fruntași, 
campionatul pe echipe de la Ga
lați și ..internaționalele" României, 
reprezintă o garanție că intr-un

SEVER EXAMEN

LOTUL NOSTRU OLIMPIC

concurs de talia celui programat In 
acest final de săptămînă sportivii 
români vor ști să se mobilizeze ți 
să obțină o performanță bună. An
trenorii s-au fixat deocamdată asu
pra primilor cinci gimnaști ai echi
pei i Dan Grecu, Petre Mihaiuc, 
Mircea Gheorghiu, Nicolae Oprescu, 
Constantin Petrescu. în ce privește 
al șaselea loc, el urmează a fi o- 
ctipat fie de Nicolae Achim, fie de 
Gheorghe Păunescu, decizia urmînd 
a fi luată In cursul serii de astăzi.

Echipa Ungariei se află de 
miercuri In Capitală, unde a efec
tuat și cîteva antrenamente. For
mația de concurs urmează a fi sta
bilită din următorul lot i Molnar 
Inre, Kisteleki Antal, Berczy Istvan, 
B. Kiss Istvan, Magyar Zoltan, 
Herczegh Bela, Kovacs Gyula.

Antrenorul elvețian Jack Glint- 
hard a anunțat că va deplasa la 
București următoarea echipă1 Pe
ter Rohner, Edwin Greutmann, Ro
land Hilrzeler, Philippe Gaille, Hans 
Ettlin, Max Brilhwiler, Robert Bret- 
scher.

Miercuri, ca în flecare zt 
ceastă săptămînă sportivă, dominată 
de C.E. de haltere a mai fost cunos-. 
cut un campion al continentului. Dacă 
înainte de concurs s-ar ti organizat 
un. .. raid-anchetă printre specialiș
tii de aici pentru a pronostica pe 
cîștigătorul titlului, răspunsul ar fi 
fost invariabil : Vlktor Kurențov 
(U.R.S.S.) Dar, iată că marele favorit 
a fost învins, nu pentru că ar fi ob
ținut un rezultat slab, ci, pur și sim
plu, pentru că adversarul său, tînărul 
Iordan Bîkov (Bulgaria), a fost, de-a 
dreptul, extraordinar.

Campionul face parte din noua ge
nerație a halterofilor bulgari, cres
cuți și îndrumați in școala sportivă 
de haltere care se bucură de un re
nume deosebit în țara vecină, pregătit 
apoi de către priceputul antrenor 
Ivan Abagiev, Iordan Bîkov s-a între
cut pe sir/-, miercuri, pulverizînd 
toate recordurile țării sale : 155 kg 
la „împins", 137,5 kg la „smuls", 185 
kg la „aruncat" și 477.5 kg la total. 
Bilanțul de medalii este excepțional : 
2 medalii de aur, 2 de argint !

Ce am remarcat la acest băiat tînăr, 
care n-a Împlinit încă 22 de ani 7 Mult 
calm și stăpinire de sine, o putere 
de concentrare remarcabilă, la aces
tea adăuglndu-se oalltățile tehnice 
precum și forța sa Indiscutabilă. Cu 
acest mănunchi de atuurl, tînărul 
Bîkov l-a înfruntat cu succes pe ve
teranul campionatelor, Vlktor Kuren
țov (campion, olimpic, de 4 ori cam
pion mondial și de 7 ori campion eu
ropean). Deși condus cu 2,5 kg, Bîkov 
nu a cedat lupta, cerînd 185 kg, greu
tate pe care a ridicat-o în stil de 
mare campion.

Iată, așadar, după ce Mladen Ku- 
cev a adus Bulgariei la „ușoară" pri-

mul titlu, o zi mai tîrziu, pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului de pre
miere a urcat un alt reprezentant al 
acestei țări. Marți a fost învins Ba- 
zsanowski, iar miercuri, Kurențov. 
Doi sportivi de marcă au fost nevoiți 
să predea ștafeta măiestriei tinerei 
generații. Aceasta este, în general, 
caracteristica esențială a actualei edi
ții a C.E.

Antonio Silvlno (Italia), Frank Zie- 
lecke (RDG) care au urmat in cla
sament, sînt tot nume noi, de care, 
firește, se va mai vorbi și la Olimpia
da de la Miinchen.

în ce privește rezultatele sportivi
lor noștri nu putem fi mulțumiți de
cît în parte. Gh. Mîinea a stabilit un 
nou record al țării la „smuls" (130), 
iar Dumitru Constantin i-a egalat, 
peste puțin timp, performanța. Rezul
tatele lor sînt însă departe de valoa
rea europeană. Cu 415 kg, Gh. Mîinea 
s-a clasat pe locul 12, iar cu 397,5 kg, 
Dumitru Constantin a ocupat locul 16. 
Sînt performanțe și locuri modeste, 
care nu ne pot mulțumi. Numeroșii 
antrenori români prezenți la campio
nate (excelentă inițiativa F.R.H. de 
a-i invita), au multe de învățat cu 
acest prilej. Ei pot vedea mai bine 
în ce constă diferențele de valoare 
care ne despart de vîrfurile europe
ne și să tragă concluziile ce se im
pun.Insistăm asupra acestui lucru, pen
tru că la categoriile mai mari de 
greutate nu avem decît un singur re
prezentant șl aceasta datorită lipsei 
unor performanțe corespunzătoare. 
Pentru viitor se impune acordarea 
întregului sprijin elementelor tinere, 
nial ales acelora care au perspectiva 
unor rezultate de valoare.

ECHIPA FEMININA A PLECAT LA BUDAPESTA
In vederea meciului cu selecționata 

Ungariei, echipa feminină a țării 
noastre a plecat la Budapesta, unde va 
evolua sîmbătă și duminică. Antreno
rul Nicolae Covaci dispune de șapte 
gimnaste din care va alcătui echipa 
definitivă : Elena Ceampelea, Elisa- 
beta Turcu (refăcută după operația

de menise), Paula loan, Mariana Ghe- 
ciov, Ștefania Bacoș, Anca Grigoraț 
ți Marcela Păunescu.

Meciul se anunță foarte greu pen
tru echipa română, gimnastele ma
ghiare manifestînd o formă excelen
tă în ultimele concursuri internațio
nale la care au participat.

BORIS PAVLOV
(Urmare din pag. 1)

i ^atletism 5 minute cu Nicolae PERȚEA

Deci, după două probe Pavlov 
avea un avans de numai 2,5 kg 
față de Jensen. La „aruncat" se a- 
nunță o luptă dramatică între cei 
doi pretendenți la titlu.

Dar, înainte de a descrie lupta, 
vă vom relata că dintre cei mai 
eunoscuți halterofili, Batos (Unga
ria) a rămas la 170 kg, Kanga- 
sniemi la 180 kg, Turcato la 177,5 
kg și Milser (R.F.G.) la 182,5 kg_. 
Norvegianul Jensen intră la 185 
kg și reușește. Apoi, el încearcă la 
190 kg, dar ratează de două ori, 
deschizînd astfel drumul spre titlu 
lui Boris Pavlov.

Excelent s-a comportat necunos
cutul Avellan (Finlanda) care a a-

cîștigător detașat
vut o serie de 180 kg, 187,5 kg șl 
a ratat abia la 192,5 kg.

In aplauzele sălii, Pavlov Intră 
la 190 kg și, spre meritul său, 
reușește cu ușurință. în întrecere 
n-a rămas decît polonezul Norbert 
Ozimek. Acesta cere, în mod sur
prinzător, 195 kg. în caz de reușită 
el va ocupa al treilea loc în clasa
mentul general. Dar, cu toate stră
daniile, n-a reușit să „arunce" 195 
kg, rămînînd deci cu cele 185 kg 
ridicate la întrecerea a doua. Așa
dar Pavlov — care ridicase chiar 
de la prima încercare 190 kg —

Viktor Kurențov, medaliat cu ar
gint la „semimijlocie", se concen
trează pentru o nouă „aruncare

afi- 
•n~

„VOI CONFIRMA CURIND NOUL MEU RECORD" Campionul categoriei

noștri

evoluție a elevului lui Ion 
păstrează o notă de inedit, 
a debutat în atletism ca 
în înălțime, ducîndu-și din

Soe- 
Per- 
sări-
196?

spre o

garduri
15,7 (!),

Recordmanul hurdlerilor 
nu a deținut prea des capul croni
cilor atletice deși, de-a lungu] unei 
cariere de aproape 10 ani. el are 
la activ 3 titluri de campion națio
nal, 4 titluri, balcanice și un valo
ros loc III la Criteriul european de 
sală de la Belgrad. De altfel, întrea
ga 
ter 
țea 
tor
și pînă în 1966 recordul personal 
la 1,99 m. Și poate ar fi reușit mai 
mult dacă o idee a maestrului său 
nu l-ar fi îndrumat brusc 
probă cu totul deosebită.

La prima sa cursă peste 
(era în 1966), el obținea
dar la finele anului îl întîlnim în 
lista celor mai buni performeri cu 
un rezultat de 14,6. Debut specta
culos. Au urmat ani grei de muncă, 
cu satisfacții mai mari sau mai 
mici. Sîmbătă trecută însă, am pu
tut citi pe fața atletului de la Stea
ua o vie satisfacție i cînd cronome- 
trorii au afișat cifra de 13.7 (cu o 
zecime superioară vechiului record 
național), bucuria lui Perțea nu a 
mai cunoscut margini.

„Realmente — a declarat record
manul. nu rn-am așteptat Ia un a- 
semenea timp în luna mai, cu atit

Dupâ meciul cu XV-le din Cornwall-Devon 
SELECȚIONATA SECUNDĂ, O IMPROVIZAȚIE

— n-a făcut deplasarea la Con
stanța. în ultimă instanță antre
norii lotului secund au apelat la 
conducerea tehnică a echipei Fa ■ 
rul Constanța (? ? ?), dar aceasta 
n a putut oferi decît doi jucători 
pe Cioarec și Dumitru. Nu-i vor 
ba de o atitudine necolegială, dar 
se știe, echipa antrenorului Titi 
lonescu pleacă duminică într-un 
turneu în Franța și era firesc 
să-și protejeze cît de cît jucă
torii.

Mai sînt și alte situații parado
xale. De pildă, Marinescu a fost 
folosit fundaș, deși in meciul cu 
Cehoslovacia el urmează probabil 
să fie utilizat ca... uvertură. Pen
tru Marinescu meciul de la Con
stanța constituia o ultimă verifi
care. El a corespuns, in parte, ca 
fundaș, dar ce concluzii vor pu
tea trage antrenorii primei repre
zentative, 
folosească pe un alt post ? Nu-i 
vorbă că 
toată povestea se complică, deoa 
tece NICI UNUL dintre antrenorii

care intenționează să-l

in materie de concluzii

echipe n-a venit la Con- 
Probabil că vor ține sea

primei 
stanța. 
ma de observațiile colegilor lor 
Palo.șanu și Carnabel.

Am dezvăluit aceste cîteva „pis 
te de culise" pentru a reliefa un 
fapt destul de trist, acela că Je 
derafia de resort nu dovedește 
nici acum, după promisiunile fă
cute nu de mult, in conferința 
anuală, dorința de a lucra în mod 
organizat și serios Considerăm <> 
improvizație echipa trimisă să 
joace la Constanța și cam la fel 
se prezintă lucrurile și cu selec
ționata 
rodată.

Totul pare bizar, dacă ne gtn- 
dim că 
Cornwall — Devon se știa 
din toamnă.
oare federația de specialitate să 
pregătească din vreme, să stabi
lească loturi capabile -
in mod onorabil unui 
luarea celui englez ?

Sînt întrebări 
răspuns...

studențească, insuficient

de turneul selecționatei 
încă 

Cum de a neglijat

să facă față 
team de 1'C

își așteaptă

mai mult cu cît el reprezintă și 
baremul olimpic impus de federa
ție".

— Ce ți-ai propus înainte de 
cursă 7

— Știam că și colegul meu de 
club, E. Sebestven (in serii reali
zase 13,9), se află in formă bună și 
doream să cîștig. Condițiile de con
curs au fost optime, pașii mi-au 
ieșit aproape perfect și iată-mă în 
posesia unui rezultat pe care nu 
l-au obținut prea mulți atleți din 
Europa in această perioadă

— Ce reprezintă exact această 
performanță 7

— Vă gindiți probabil 
ren ța 
trajul 
bine, 
foarte 
în această primăvară voi putea de
monstra și tn alte condiții valoarea 
reală a acestei cifre. De altfel, 
mi-am propus s-o repet cît mal cu
rînd pentru a convinge pe selec
ționerii lotului olimpic. Un nou 
13,7, la Milano (n.r. este vorba de 
patrulaterul Italia — Belgia — 
U.R.S.S. — România), unde voi a- 
vea adversari de foarte bună va
loare, cred că ar fi suficient.

— Aceasta ar însemna maximum
ul perspectivei din acest an 7

— Sincer să fiu, doresc foarte 
mult să concurez la Olimpiadă. Vi
sul meu cel mare este 
de 13,6 și o eventuală 
finală. La ce aș putea 
mai mult, acum cînd 
de apogeul carierei 7...

A. VASILIU

la dife- 
indiscutabilă între cronome- 
electric și cel manual. Ei 
cred că In urma pregătirii 
atente pe care am efectuat-o

un rezultat 
prezență în 
oare aspira 
mă apropii

DE LA I.E.A.B.S.
La Complexul sportiv 23 

August s-a deschis centrul de 
inițiere Judo—Karate — Yoga 
pentru ambele sexe, pe gru
pe de virstâ. Informații și în; 
scrieri, la direcția patinoarului 
artificial 23 August, telefon 
21 21 63.

CAMPIONATUL DE
VITEZĂ IN COASTĂ
Automobiliștii noștri fruntași își 

vor relua activitatea. în primele zile 
ale lunii iunie, cînd este progra
mată a doua etapă a campionatu
lui național de viteză în coastă.

Ea va avea loc la 3—4 iunie pe 
serpentinele dealului Mateiaș, în
tre -comuna Dragoslavele și curmă
tura Mateiașului (startul la km 66,9 
pe D.N. 73 și sosirea la km 61,1).

Programul întrecerii a fost astfel 
stabilit i sîmbătă 3 iunie de la ora 
15,30, antrenamentul oficial ; dumi
nică 4 iunie între 8,30—13 — cele 
două urcări cronometrate în cadrul 
campionatului. înscrierile pentru a- 
ceasta a doua cursă de coastă a se
zonului se încheie la 22 mai.

semimijlocie

IORDAN BICOV

(Bulgaria)
Născut la Pazardjik în 1950 

tînărul Iordan Bîkov, sportiv 
al clubului ISKA Sofia, a fă
cut cunoștință cu bara de oțel 
a halterei acum șase ani.

A debutat în marile compe
tiții internaționale abia în 
1970, cînd a ocupat locul 5

*

în C.E. de la Szombathely. El 
s-a menținut în această zonă 
a locurilor 4—6 în următoare
le competiții de anvergură 
(C.M. din 1970 — loc V, C.M. 
1971 — loc VI etc.).

La un concurs desfășurat la 
Sofia, Bîkov a reușit să ega
leze rezultatul cu care V. 
Kurențov a cîștigat titlul eu
ropean în 1971. Era un indi
ciu sigur ca tînărul halterofil 
va avea un cuvînt de spus la 
Constanta.

CLASAMENTUL GENERAL
1. BORIS PAVLOV (U.R.S.S.) 512,5 kg
2. Leif Jensen (Norvegia) 505 kg
3. Karlo Kangasniemi (Finlanda)

495 kg
4. Norberi Ozimek (Polonia) 485 kg
5. Rolf Milser (R.F.G.) 477,5 kg
6—7. “■ - .............................
6—7.

Dino Turcato (Italia) 467,5 kg 
Christos Jakovu (Grecia) 
467,5 kg.

campion, 
totuși să

Halterofilul 
i se pună 
în cazul

sovietic 
talere 

reușitei 
nou re-

este 
cere 
pentru 200 kg. 
performanța constituia un 
cord al lumii. Pavlov izbutește să 
ridice pînă la piept bara de oțel 
cu enormele' greutăți, însă mai 
departe nu poate și renunță. Mai 
avea totuși dreptul la o încercare, 
cea de a treia. Și de astă dată însă 
aruncarea nu-i izbutește.

Medaliații la „aruncat" : 1. Pa
vlov 190 kg, 2. Avellan 187,5 kg, 3. 
Ozimek 185 kg.

PE SCURT
0 Gdzduifl la hotelul „Dacia- din 

mata, participanțil la campionatele 
ropene, gxistă din plin (șl tn lim'.tele 
mise de antrenori) deliciile acestui
ceput de sezon estival la mare. Mai a es, 
suedezii, norvegienii șl finlandezii smt 
„abonațil” plajei care se întinde, isp-’i- 
toare, aproape sub ferestrele hotelului-

0 Continuă sd sosească la C.E. aut 
ziariști, cit șl sportivi, E vorba de atlenl 
de la categoriile ce vor încheia întrece
rile (grea și supergrea). Printre ultimele 
figuri notabile sosite, se află și multi- 
recordmanul mondial Vasili Alekseev 
(VRSS).

0 Printre noii sosiți se află șl o echi
pă de reporteri T.V. din K.F. a Germa
niei (cea de a doua din această țara). 
Mal stnt prezenți, atei trimișii televizi’t-- 
nii din Bulgaria, U.R.S.S,, RD Germană 
fi Polonia.

0 Interesul publicului constănțean 
pentru acest eveniment sportiv se mani
festă la un nivel cu totul lăudabil. In
tr-o după-amlază, cînd se disputa șl me
ciul international de rugby dintre selec
ționata secundă a României și reprezen
tativa comitatului. Cornwall, Sala spor
turilor a fost plină. Si ce public generos 
In aplauze, cu concurența...

0 Deținător al recordului european la 
stilul smuls, cu o performanță de lta.s 
kg, francezul Almd Tărme și-a confir
mat această poziție de fruntaș tn spe
cialitate cucerind, la Constanța, medalia 
de aur, cu rezultatul de 140 kg,

0 După epuizarea întrecerilor la 
mele cinci categorii, clasamentul pe 
țiunl se prezintă astfel :

1. Bulgaria 30 p; 2. URSS 28 p; 3. 
lonia 26 p; 4. Ungaria 7 p, ' 
nd 7 p; 6. România 6 p; 
«. RF a Germaniei 1 P

pri-
na-

Po-
S. RD Germa-
7. Italia 6 PI

INTERVIUL NOSTRU

PAVEL GOSPODINOV DESPRE VALORIFICAREA
DEPLINĂ A POTENȚIALULUI SPORTIVILOR

Cu 48 de ani tn urmă, Pavel Gospo
dinov privea fascinat, în arena unul 
circ din Galați, exhibițiile unul haltero
fil vtnjos. Era un adolescent firav, pe 
vremea aceea, dar grozav de ambițios. 
Așa se face că, în hronicul românesc al 
sportului, numele Iul Pavel Gospodinov 
se înscrie ea unul din pionierii haltero
filul, alături de Ștefan Petrescu și alțl 
cițiva entuziaști. Mal intîi ca sportiv, 
Iar din 1948 șl pînă în pragul lui 1971, 
Cq antrenor, el a fost un promotor în
flăcărat al sportului celor puternici. Ba, 
greșim. El este încă, pentru că, deși a 
ieșit la pensie, continuă să îndrume pre
gătirea halterofililor de frunte ai clu
bului gâlățean „Dunărea", al cărui antre
nor titular este însuși fiul său : Gh. 
Gospodinov.

In aceste zile. P. Gospodinov urmă
rește în Sala sporturilor din Constanța 
întrecerile campionatului european. E 
poate cei mal asiduu șl mai atent dintre' 
spectatorii cu acces în perimetrul iiivl- 
taților de onoare.

— Cum se explică, tovarășe Gospodi
nov, faptul că un sportiv care „împinge" 
în mod obișnuit 130 kg la antrenament, 
nu reușește, totdeauna să repete * 
manța și in concurs ?

— Ei, aici sînt. implicați mai 
factori. în primul rtnd, e vorba 
temperamentul sportivului Oriclt 
rea de ciudat, există destule firi emotive

perfor-

mulți 
despre 
ar pă-

țl printre halterofili. Aceștia au trac în 
fața publicului șl potențialul lor scade 
evident. Sînt alții cărora prezența spec
tatorilor le dă avint.

— Depinde numai de sportiv apariția 
acestor eșecuri ?

— Nu. Uneori șl antrenorii greșesc. 
Nu prea e cazul aici, dar se poate vedea 
că un antrenor al cărui discipol „împin
ge" — să zicem — 130 kg în mod curent, 
să-1 pună să înceapă concursul abia cu 
117,5 kg. El va trece, apoi, la 122,5 kg 
probabil și va lăsa pentru a 3-a încer
care 130 kg. Dar cum a 3-a încercare 
este totodată ultima, o simplă greșea a 
îl poate face pe sportiv să rămînă doar 
la 122,5 kg.

— Ce antidoturi există 7
— Desigur, antrenorii sînt cei ce le 

posedă. In căzui din urmă, ei trebuie 
să-și revizuiască tactica adoptată cu. 
elevii lor. în cazul sportivilor emotivi, tot 
antrenorii trebuie să corecteze acesta 
deficiențe, printr-un fel de psihoterapie, 
prin aducerea sportivilor în fata publi
cului cît mal des cu putință. șt n~-l 
nevoie de concursuri. Se pot organiza 
și simple demonstrații.

— Mai există vreun... „secret* ?
— Da. Un proces de pregătire judicios 

alcătuit. Sportivul abordează concursul 
cu mai multă siguranță, șl, ded,
mal puțin..

DUMINICA VOM CUNOAȘTE CAMPIONUL TARII LA FLORETA

TĂNASE MUREȘANU SAU

Iorgulescu (purtătorul balonului), talentatul înaintaș al Sportului Studen
țesc, va puca sîmbătă împotriva selecționatei engleze Cornwall-Devon, in 
cel de-al treilea meci pe care aceasta o va susține la București in com
pania selecționatei studențești a țării noastre Foto i Andrei PÂNDELE

Duminică, în Capitală (sala Flo
reasca II, a Federației române de 
scrimă) vor fi eunoscuți primii cam
pioni 
torii 
retă.

La 
vor fi

naționali pe anul 1972. trăgă- 
specializați în proba de flo-

actuala ediție 
prezenți, în

a naționalelor 
fața planșelor.

un număr de 27 de floretiști, adică 
cei calificați din fazele Intermedi
are, mai puțin Ștefan Szentkiraly 
(OlimDia Satu Mare). Calificat și el, 
trăgătorul sătmărean a fost ex
clus din competițiie, deoarece tn 
aprilie, la întrecerile din cadrul e- 
tapei a II-a a diviziei A pe echipe, 
a insultat pe unul din arbitri (Cor
nel Bunicelu). Comisia de descipli- 
nă, întrunită în mod special pentru

analizarea acestui caz, a dat dova
dă de multă exigență, în ideea lău
dabilă de a curma pe viitor inci
dente asemănătoare, și I-a suspen
dat pe Szentkiraly pînă la finele 
anului. Un prilej de reflecție pen
tru valorosul floretist sătmărean 
sperăm, de radicală modificare 
atitudinii sale în sălile de sport.

Așadar, numai 27 xde floretiști 
vor disputa anul acesta titlul
campion al țării. Printre ei se află 
Tănase Mureșanu (Universitatea 
București), Mihai Țiu, Iuliu Falb și 
Ștefan Ardeleanu (toți de la Steaua) 
precum și

Și.
a

hi 
de

ÎN CAMPIONATUL JUNIORILOR — DUBLU SUCCES
AL REPREZENTANȚILOR ȘCOLII SPORTIVE NR. 1 Ștefan Haukler (Olimpia

MIHAI ȚIU!
Satu Mare). Cifric, la întrecere vor 
fi prezenți 16 floretiști din Capitală 
și 11 din țară (Ploiești. Timișoara, 
Iași, Satu Mare și Tg. Mureș. Lîd- 
sesc, în schimb, reprezentanții a 
două centre cu atuur. recunoscute 
în scrimă i Oradea și Cluj...)

Primele asalturi vor începe la era 
8. Va urma un nou tur 
apoi semifinalele (orele 1 
(orele 18).

Celelalte finale ale 
lui național individual 
mate astfel i sîmbătă 
spada, duminică 28 m
femei, duminică 4 iunie

campionatu- 
sînt progra- 
27 mai — 

floreta 
sabia

încheiat întrecerile contînd 
,____ campionatul municipiului
București, rezervate juniorilor (echi
pe). Iată cum arată clasamentul 
melor formații competitoare :

Floretă băieți :
1. Școala sportivă 1
2. C.P.M.B.
3. Viitorul
Campionii au folosit lotul i P.

S-au 
pentru

3 0 1 38
2 0 2 30

8
4

prl-

4 0
2 0
2 0

42
33
31

8
4
4

0
2
2
Buri- 

cea, N7 Alexe II, C. Dragă, A. Iiepcs, 
C. Olăcescu. Antrenor, prof. Corne) 
Pelmuș.

Floretă fet» :
1. Progresul
2. Steaua
3. Viitorul
Iată șl lotul campionelor :

bea, O. Serafim, El. Dragotă, M, Di- 
culescu, A. lonescu. Antrenor, Nico
lae Marinescu.

Spadă •
1. Clubul sportiv șa. 4 9 0 48 S

4
4
3

1 o 
o 1 
1 1 
A.

54
52
55

9
8
7 

Gir-

2. Steaua
3. Progresul
Campionii au contat pe următorii 

trăgători : O. Zidaru, C. Manta, G. 
Gaidariuc, C. Voicu. Antrenor, prof. 
Ion Halmaghi.

In proba de sabie, scrlmerli de Ia 
Școala sportivă 1 au repetat perfor
manța colegilor lor de la floretă. 
Este vorba de I. Pantelimonescu, i. 
I’etrică, E. Blum și Al. Dan. Antre
nor, prof. Cornel Pelmuș.

De remarcat evoluția frumoasă a 
scrimerilor Școlii sportive 1, care 
cuceresc două dintre cele patru ti
tluri de campioni ai Capitalei și im
plicit munca rodnică a profesorului 
Pelmuș, exemplu de competență și 
de dăruire. La Școala sportivă 1 s-a 
creat o viguroasă pepinieră de va
lori în perspectivă, care își va spu
ne cuvîntul, formate foarte curînd, 
pe planul marii performanțe...

FLORETISTELE LA TURNEUL DE LA COMO 
șl duminică la Como 
avea loc tradiționala în- 
scrimă dotată cu „Flore-

Sîmbătă 
(Italia) va 
trecere de 
ta de argint", așa cum o denumesc 
ziariștii și specialiștii, un mic cam
pionat continental. Denumirea este 
integra] justificată, dacă ținem sea
ma că la Como sînt prezente de 
fiecare dată multe dintre marile va
lori ale floretei feminine din Eu
ropa.

La actuala ediție, de pildă, și-au 
anunțat participarea principalele 
florestiste franceze, în frunte cu 
Marie Chantal Demaille, campioana 
mondială a probei, cele sovietice 
din rîndul cărora nu vor lipsi Elena 
Belova și Galina Gorohova, maghia
rele Ildiko Rejtd ți Paula Marosi, 
iar italiancele caro vor conta In

principal pe Giovanna Masciotta 
și Ella Simoncelli etc.

Țara noastră va fi reprezentată 
Ia „Floreta de argint" prin două 
sportive din primul eșalon 'a] flore
tei feminine, maestrele emerite ale 
sportului Maria Vicol și Ecaterina 
Stahl și alături de ele alte două 
trăgătoare din generația în formare. 
Viorica Draga, una din revelațiile 
ultimei ediții a C.M. de tineret de 
la Madrid și Elena Pricop, o flore- 
tistă care s-au afirmat net în ulti
ma vreme.

Lotul este însoțit de prof. Iosif 
Zilahi, din colectivul de antrenori 
al federației de specialitate.

Rubrică redactată c’e 
Tibariu STAMA

Alexand.ru


ROMANIA
PE
IN

TURNEUL U.E.F.A

LOCUL 3

să nu privim Înapoi cu mIniei
Stă- 

meci

...MAI APROAPE DE CALIFICARE 
LA RELGRAD DECÎT LA

GRUPA D

Vrem, nu vrem, partida de la Bel
grad a intrat șl va rămîne In Istoria 
fotbalului nostru sub semnul marilor 
regrete, al gtndurilor care încep cu 
„dacă" și st termină tot cu .dacă"... 
(..Dacă era- altfel, dacă se termina 
altfel — mal ales că se putea foarte 
bine termina altfel... ; dacă Neagu, 
atunci... sau dacă arbitrul Mihas... 
dacă Răducanu... etc").

Astăzi, Insă, trebuie să eludăm — 
pe cit posibil — acest dacă ți să pri
vim în față ce a fost, încercînd să 
înțelegem un joc aparent ușor de în
țeles, a cărui decizie finală a ținut 
— nimeni n-a poate contesta — de 
un fir de păr.

După felul cum a început partida 
pe stadionul J.N.A., 50 000 de specta
tori au avut Imaginea superiorității 
de acțiune (pe alocuri foarte netă) a 
echipei României. Repriza întîl a con
firmat această impresie, tehnicienii 
iugoslavi — pe cit de respectați pen
tru valoarea lor profesională, pe atît 
de măsurațl în aprecieri elogioase — 
avînd la pauză termeni de caracteri
zară dominată de o nedisimulată ad
mirație. 45 de minute, »ll“-le român 
a acționat cu o matură luciditate, 
și-a dominat evident adversarul — 
care nu juca slab —, exprimîndu-se 
variat In teren, alternind acțiunile 
In forță cu momente de creație 
surprinzătoare. Din păcate, din cele 
3 mari ocazii de gol ale echipei ro
mâne (Lupescu, Domide, Neagu), doar 
una, ultima, a fost fructificată, in 
vreme ce adversarii și-au materiali- 

_ zat prin Kocsis singura șansă de a 
” marca din această parte a meciului.

' împotriva cursului jocului — tn caro 
s-a manifestat net ascendența fotba
liștilor români — scorul la pauză a» 
răta 1—1.

După această primă repriză — 
cea mai valoroasă, din punctul de 
vedere al evoluției echipei noastre, 
din toate cele 6 prilejuite de cele 270 
de minute de joc ale triplei întilniri 
România — Ungaria — jucătorii ro
mâni au acuzat o oarecare oboseală. 
Nu știm In ce măsură această obo
seală a fotbaliștilor noștri a contri
buit la... relansarea jocului echipei 
ungare. Cert este însă că timp de 
aproape o jumătate de oră după pa
uză inițiativa a aparținut adversari
lor, rolurile schimbîndu-se. Cel care 
construiau jocul erau acum fotba
liștii unguri, în vreme ce echipa 
noastră făcea vizibile eforturi să con
tenească, să respingă ofensiva ad-

versarilor. O ofensivă exprimată însă 
în „spațiul adevărului* doar prin 
două ‘situații favorabile (min. 59 — 
Nunweiller ’îl contrează pe Kii în 
clipa șutului ; min. 70 — Răducanu 
respinge In corner șutul aceluiași Kii), 
comparativ mai puțin clare — după 
părerea noastră — decit cele ale lui 
Lupescu sau Domide din prima re
priză. Ce a impresionat în această 
parte a meciului In evoluția echipei 
ungare ? Angajările derutante ale vîr- 
furilor de atac, încrucișările lor în 
mare viteză, transmiterile simple și 
foarte rapide ale balonului, tendința 
de a acționa perpendicular pe poartă.

La toate acestea, Insă, echipa ro
mână a făcut față, a rezistat ofensi
vei fotbaliștilor unguri, găsind resur
se — în ultimul sfert de oră — să 
lasă organizat, curajos, la atac In 
această perioadă, Domide ar fi pu
tut modifica scorul dacă voleul său 
nu g-ar fi nimerit exact pe direcția 
lui Rothermel (care a respins cu di
ficultate în comer)... Apoi califica
rea a stat pe— fruntea Iul Neagu, 
care a Încheiat spectaculos o splen-

BUCUREȘTI
didă acțiune de atac * echipei romă, 
ne, dar balonul (culmea ghinionului 
nostru șl în același timp culmea șan
sei echipei ungare) a trecut ia cîțiva 
centimetri de poarta goală... In fine, 
a fost acel penalty indiscutabil pe 
care nu numai Tschentscher, dar 9 din 
10 arbitri I-ar fi acordat. Grecul .Mi
has a fost, din păcate, cel de al 10. 
lea...

Acest final bun al echipei noastre 
avea, Insă, să fie dărîmat cu numai 
2 minute înaintea finalului de o ac
țiune ^precisă a fotbaliștilor maghiari, 
ducanu, 
asemenea șuturi, este adevărat, 
grele...

Asta a fost totul. Un joc 
nant. Dramatic. Din păcate, 
happy-end. Acesta a fost însă

fructificată de Szoke in fața lui Ră- 
ducanu, care a parat altădată 

foarte
pasio- 

fâră 
__  _ __ __________ întot

deauna șl rămine șl astăzi fotbalul. 
Mai aproape de calificare la Belgrad 
decît la București, echipa noastră 
avut doi adversari de temut 
formație puternică șl neșansa—

o

Marius POPESCU

ar fi 
«o-

Caracterizarea evoluției jucătorilor
RADUQANU : în zilele tale bune, 

•alvat măcar unul din cele două 
luri primite ;

SAtmAreanu : a muncit, ca de 
obicei, mult ; a fost însă handicapat de 
o întindere au ferită la ifîrșitul primei 
reprize ;

LUPESCU : a jucat în nota sa
bine cunoscută, adică bine ;

DINU : luptător, inimos, a comla 
o singură greșeală (o preluare lunșâ. 
pierzînd mingea la Kii), dar plonjonul 
lui Răducanu i-a anulat urmările ;

DELEANU : mult mai sigur ca în 
jocul de ia București ;

HALMAGEANU : a dus o lupt* 
Inegală, pe un post pe care are difi
cultăți, cu o extremă foarte greu de 
tlnut în Europa (Szoke) ;

DUMITRU : a făcut o primi «re
priză mare*, dominată o acțiune
(aceea care a creat golul) de o rra.l

; tn parcea a doua a meciu- 
Insâ si scurta .treceri prta

-LER : aceiași „rr.occc" al

• Polonia
Spania In

— Anglia și 
semifinalele

R.F.G. - 
competifiai

Mlareurl, »-au dlcputat ul-Urr.ele par
tide din oadrul grupelor Tumeu-ul 
U.E.r_A. Echipa noastră de juniori a tn- 
tîlnlt unsprezecele Italiei, o torr-.a-/e 
deosebit de puternica. După cele M de 
minute de joc tabela de marcaj a arătat 
un scor egal, 1—1.

lată mal jos rezultatele ultimei etape 
șl clasamentele celor patru gruue ;

Grupa A i Polonia — îfonegla *—< î 
Franța _  Olanda 3—1.

1. POLONIA J 2 1 • »-l »
2. Franța 11 I 1 s—• «
3. Norvegia » 1 • 2 2-4 2
4. Olanda 3 • 1 2 1—4 1

Grupa B : Scoția — U R S S. S—•; R F 
a Germaniei — Ungaria 8—1

1. R.F.G. till T—3 4
2. Scoția 3 t • 1 t—4 4
3. Ungaria 1111 »—1 «
4. U.RSS >111 1—4 t

•
3 
1
*

i
1
1
*

1
1
1

* »— 1 1
It-H 
i J-ll
1 1—44 •

DRUMUL ECHIPEI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

noi. la București. Am datoria si vi 
Întreb dacă vreți să jucați acest meci 
cu o echipă mare, care ne cauți ea 
pe noi :• Privirile se întorc interesate

DECLARAȚII, IMPRESII, OBSERVAȚII
VASOVICI, fost Internațional Iugo

slav, actualul director tehnic al clu
bului Partizan Belgrad : .Repriza in- 
tîi, cu un singur autor la factura me
ciului, echipa României, a fost cea 
mai frumoasă din cite am văzut rea
lizată de o echipă națională în ultimii 
cinci ani. Romanii meritau, oricum, 
să intre in prelungiri, ca să nu spun 
că situațiile de marcare, 5—2 în fa
voarea lor, le dădeau și dreptul la 
victorie și în cadrul primelor 90 de 
zninute. Dumitru e un mijlocaș cum 
nu mai sînt trei in Europa. 11 bate 
pe Beckenbauer in aparițiile în a- 
tac".

TERPITKO, președintele federației 
ungare : .Acesta este fotbalul. Neagu 
intervine excelent la acea minge a lui 
Domide și golul stă la... 30 de cen
timetri distantă de poarta lui Rother- 
mel și în faza următoare înscriem 
noi ! Echipa României n-a fost cu 
nimic inferioară echipei Ungariei".

SZEPESI, cunoscutul comentator al 
radioului din Budapesta : .Astăzi, cel 
mai eficace atacant al nostru a fost 
.. .șansa".

ANGELO NICULESCU : .Toți băie
ții au luptat exemplar. Nu am ce să 
le reproșez. Chiar din start s-au ivit 
momentele nefericite pentru noi prin 
accidentarea Iui Dembrovschi. Mai 
departe, a intervenit și accidentarea

lui Deleanu. Subliniez excepționala 
putere de luptă a lai Dobrin care a 
reprezentat un mare om de echipă. 
Neagu — excelent. Am primit un gol 
intr-un moment și dintr-o fază ce pă
rea anodină. In ăchimb, am fost pri
vați de către arbitra de un penalty 
net, prin caracterul voluntar al hen- 
țului comis de Pancsics și, mai cu 
seamă, prin urmările pe care le-a 
avut : schimbarea traiectoriei mingii 
care se îndrepta spre Neagu, aflat 
singur in careul mic“.

LUCESCU : .Nu meritam să pier
dem. Eu tl acuz pe arbitru câ ne-a 
frustrat de un penalty mult mai clar 
decit cel acordat duminică, la Lu- 
pescu. Trist este că trei ani de mun
că nu s-au văzut încununați de o 
mare performanță atinsă ca un... 
mal, cu mina, datorită acestei împre
jurări in care greșeala unui om nu 
mai poate fi reparată de nimeni".

DOBRIN : „N-am meritat să pier
dem. Am controlat două treimi din 
joc. Am avut mare ghinion. Și ghi
nion de arbitru. Tschentscher ar fi 
acordat penaltyul din minutul 86".

NUNWEILLER : .Am jucat bine. 
Am fugit și am alergat pînă Ia capătul 
puterilor. Ei au avut avantaj doar 
primele 23 de minute din repriza a 
doua. Meritam să ciștigăm. Și ce pe
nalty clar a fost !!!*

spre preșeointrie federație. .Cum vl 
na jucăm? Se poate? Jncăaa. jacta

A vorbei ua ocn cu im nu oe aur, 
Sătmăreanu. ac-est echipier care no 
știe ce-i egotsmci si ractatea w 
capriciile . Jtalieaa La București ? 
Splendid ! Trebuie *4 ne odinnim. să 
ne odihnim nervii piaâ atunci și. ia 
teren!" Diaa este iarăși e*. vijeiâxul 
ce urcă din spite, din careul ncstni 
și vine și tot vine spre poarta adver
sarului ! Lapesca are șt el • tocire 
in ochi. Bravul giulestear. se gtodește 
sigur la încă un meri intr-o carieră 
luminată. La sfirșit, eu atitea bine
meritate onoruri sportive I

Lucescu Îmi vine acum în minte 
cu ochii Iui inundați de lacrimi, a- 
seară, cind orchestra .Gill Legrais" Ii 
primea pe băieți In marele restaurant 
al hotelului „Iugoslavia", cu acordu
rile „Ciocîrliei* și șeful ei rostind 
în microfon : „Nu-i nimic, dragi ro
mâni ! toi ați pierdut un meci, dar 
ne-ați dăruit o repriză cum noi n-am 
văzut de la Kopa, Piantoni și Fon
taine. . .* Căpitanul naționalei vorbea 
ca pentru sine atunci așa : .Știu eu ? 
Poate astă-seară s-a terminat un drum 
pentru mulți dintre noi !—“

Nu, dragă Mircea, un meci, un gol, 
o înfringere nu încheie un drum. Ele 
trebuie să te facă și mai încrezător 
în forțele tale, să te îndemne să iu
țești pasul tocmai acum cînd s-a ivit 
un obstacol, o greutate. Dacă vrei o 
dovadă că. voi reprezentați o valoa
re, că nu aveți dreptul să abandonați, 
iată cuvintele unui mare lost inter
național, un tehnician respectat pe 
toate meridianele fotbalului — Mitici : 
.Fotbalul românesc are o reprezenta
tivă cum ar dori nu știu cite țări s-o 
aibă ! Păstrați-o cu grijă și — mai cu 
seamă — incurajați-o !“

RANDAMENTUL FIZIC AL ECHIPEI NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

riație tactică, de încercări de for
mulă, traductibile insă șl in ran
dament fizic.

Adversarul nostru a utilizat în 
cele trei partide 17 jucători, ope- 
rînd schimbări — cînd a simțit ne
voie — în toate compartimentele 
echipei și obținînd de fiecare dată 
reale ameliorări în joc ca și în 
randamentul fizic, în timp ce echi
pa noastră a rulat doar 13 nume ; 
și — poate — nu din conservato
rism, ci pentru că, să recunoaștem, 
fondul de jucători de certă valoa
re al echipei noastre naționale con
tinuă să fie redus la niște limite 
care împiedică reale posibilități de 
manevrare.

Fenomenul nu este nou ; are — 
dacă vreți — și o nuanță pozitivă 
(omogenitate, legătură sufletească) 
însă nu trebuie uitat că aceiași 
12—13 jucători au dus greul tutu
ror meciurilor din ultima vreme 
ca să nu mai vorbim de aceste trei 
jocuri cu Ungaria în Interval de 
18 zile și pe care, de fapt, le co
mentăm acum. Poate că așa tre
buie să ne explicăm și căderea fi
zică de la Belgrad a echipei ro
mâne in cea de-a șasea repriză a 
meciului-maraton cu Ungaria, în 
care noi am intrat cu OPT JUCĂ
TORI avînd în picioare meciurile 
anterioare integrale (toată apăra
rea + cei doi mijlocași + Domi- 
de) în timp co adversarii nu aveau

ata- 
mai 
care 
unu)

Vergne) și neignorind unele caren
țe de joc ale sale, constatate de-a 
lungul intilnirilor, ne vom feri, to
tuși, de a fi prea aspri (și, cu atît 
mai puțin, nedrepți !) față de acești 
băieți, care au depus reale stră
danii nu numai in recentele trei 
întilniri cu Ungaria, ci și în alte 
meciuri la fel de grele, în urma 
cărora au făcut să se vorbească 
frumos despre fotbalul nostru.

decit PATRU asemenea jucători. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că, 
în afara celor opt care au jucat in
tegral această „triplă", noi l-am mai 
avut și pe Lucescu folosit în cele 
trei partide. Or, cercetind lista ju
cătorilor utilizați de echipa unga
ră, constatăm că dintre jucătorii 
compartimentelor cu cea mai mare 
solicitare fizică (mijlocașii și 
canții) și cu ponderea cea 
mare intr-un meci de baraj în 
se forțează victoria, numai
(Zambo) a jucat integral cele trei 
întilniri ! Nu omitem marea șansă 
de calificare (chiar în aceste con
diții !) pe lingă care a trecut echi
pa noastră la Belgrad la acea 
„mlnge-gol“ a lui Neagu din mi
nutul 85, dar trebuie să apreciem 
cu luciditate că dacă și acest meci 
s-ar fi încheiat cu 1—1, echipa
noastră ar fi avut de făcut față în 
prelungiri unui și mai net handi
cap fizic Pentru că, probabil, obo
seala jucătorilor noștri din teren 
ar fi fost și mai net marcată, în 
timp ce antrenorul Illovszky avea 
intenția de a arunca în luptă doi 
oameni foarte proaspeți ; și nu doi 
oameni oarecare, ci un mijlocaș de 
clasă (care se numește Sziiks !) și 
un atacant impetuos (care se nu
mește Dunai II !).

Iată de ce, comentînd această 
tentativă nereușită, a echipei noas
tre de a ajunge în „cercul închis 
al primilor patru din Europa" (cum 
se exprima recent, în revista „Fot
bal", colegul francez Robert

DE PESTE HOTARE
• comisia tehnică a Confederației bra

ziliene a sporturilor și antrenorul Mario 
Zaga’.o au anunțat cei 22 de jucători care 
vor lua parte la „Cupa Independenței" : 
portari : Felix, Leao; fundași : Carlos 
Alberto, Zp Marla, Brito, Vasulr, Osmar, 
Marinho. Rodrigues Neto, Marco Anto
nio ; mijlocași : Clodoaldo, Piazza, Ger
son Dirceu Lopes; atacanțl : Jalrztn.ro, 
P.ogerio, Levinha, Tostao, Dario, W. 
shington. Rlvelir.o șl Paulo Cesar Lis a 
selecționabililor cuprinde patiu dchutai.țl 
în echipa reprezentativă. Este vorba di 
Levinha (Palmeiras,, Osmar (Bo afogo) 
Rodrigues Neto (Flamengo, șl Wau>to<- 
ton (Guarani) Ultimul este vn tînăr ju
cător în vîrstă de 17 ani, evidențiat în 
cadrul recentului turneu Internațional de 
juniori de la Cannes.9 Federația italiană de fotbal a res
pins apelul jucătorului Gianni Rlvera 
(căpitanul echipei A.C. Milan) suspendat, 
după cum se știe, pentru afirmații „ca
lomnioase" (publicate în presă) la adresa 
arbitrilor italieni. Rlvera a cerut să i se 
reducă suspendarea pentru a putea juca 
cu echipa sa in „Cupa Italiei", dar fede
rația s-a arătat intransigentă Comenta
torii iportlvl italieni «e arată surprinși

de atitudinea conducerii federației, ară- 
tind că absența Iul Rlvera din echipa 
națională a avut ca efect eliminarea 
acesteia din campionatul european, după 
cum și echipa A.C. Milan resimte lipsa 
celui mal bun înaintaș al său.
• Rezultate înregistrate tn campionatul 

unional de fotbal : Ararat Erevan — Za- 
ria Voroșllovgrad 1—2; Dinamo Tbilisi — 
SKA Rostov pe Don 4—1; Torpedo Mos
cova — Dnepr Dnepropetrovsk 1—1; DI- 
ntro Moscova — Kairat Alma Ata 1- 4! 
Dlna-.io Minsk — Karpati Lvov 0—0. 
Dtp* șaptr etape, în clasament conduce 
echipa Zarla Varoșllovgrad cu ÎS p.
• La Aden a sosit o selecționați de 

fotbal din R.P. Chineză, care va faze ° 
vizită de două săptfmtnl în Republice 
Democrată șl Popic .ră Yemen
• Echipa de fotbal a Angliei nu va 

mal efectua proiectatul turneu pe care 
trebuia să-l întreprindă, in luna iunie, 
în Iugoslavia, Norvegia și o altă țară 
europeană ce urma să fie aleasă. Hotă- 
rtrea federației este motivată prin con
cluziile medicului echipei, care a decla
rat că jucătorii sînt extrem da obosiți 
la ifirșitul acestui sezon.

Scria odată poetul cu stea mare, • Nichita 
nescu, că un om care moare de inimă la un 
de fotbal nu merită sâ moară de altceva. Spunea 
Râducanu, de curînd, o vorbă și mai dureroasă 
decit a poetului : jucătorul de fotbal care moare 
în potul său înseamnă că nu și-a făcut datoria pe 
teren. Nu mă gîndesc azi dimineață la moarte — 
adică să nu mai văd fotbal —, dar ce fac eu 
inima asta grea, cu gustul acesta leșios din gură, 
cu acest plins care-mi tremură în creion ? Nici poe
ții — din poarta Uniunii Scriitorilor sau din poarta 
naționalei — nu vor putea explica ce naiba se 
ascunde in fotbalul ăsta de poate da și celor mai 
cinici chirurgi dureri de stomac paroxistice (cazul 
unui doctor, duminică, la penalty I), 
ar teiecronicarilor echilibrați — 

care cu văzut atîtea la viața l< 
fraze enorme, cu cuvinte decisive ? 
E o nebunie — dar mă simt stors. 
Țopescu — nepărăsit de bun simț, 
în cele mai grele momente, natură 
fericită ! — a încheiat frumos trans
misia, declarînd „o tristețe explica
bilă*. Tristețea mea e atît de mare 
incit o socotesc inexplicabilă, cu 
atît mai mult cu cît mușc creionul 
ăsta so-1 împiedic a dramatiza... 
Dor să pierzi un meci de 270 de 
minute In minutul 263, soarta să te

i3«ț a înfrunta hazardul unei
•: - 4d* trageri la sorți — e o înlănțuire, aici, 

ae erim care depășește jocul cu o minge...
Ca să încep acum a do cu pietre in Angelo și 

tn — mi se pare nemernic și stupid. Oa-
men i cces*îa ou fost od.~ rabili — moi presus de 
sia c’u- e e^ de-re, tenn ce și umane N-am văzut 
na*iorx3b ro—i*ă cu un joc mai dezinvolt — tn 
momense e ce reuș>ă — și cu un chip mai ome
nesc, ie netericire. In 
prm tocre apele, prin

lor

rile și echipa noastră s-a mișcat ca o aristocrată 
a fotbalului, culminînd cu acel pol al »un-doi'-u!ui 
Neagu — Dumitru, în care Liță a intrat în careu cu 
fulgerarea divină a unui Pele, și pînă la îngrozi
toarea sufocare a tuturor din final... Mie mi se 
pare câ cele 3 meciuri cu Ungaria — ca intensi
tate, ca supunere la dramatismul eforturilor, ca 
zbatere, ca sfîșiere, dar mai ales ca perspectivă 
pentru capacitățile noastre — au fost mai impor
tante și mai fertile ca Guadalajara primelor 
glorii.

Căci ceea ce mi se pare esențial este că după 
această tnfrtngere 
rost să fim 1'

trei iile, om trecut cu ei 
toate frumusețile (ați avut 

’ —p să ccrsrrtcti ce frumocse cu fost primele 
reprize «ie cur-- că și wvercuri T), prin toate ex*a- 
n le m pro mere durerile ioailui, de la 
cui gc al hi Dobrin. dummied, pînd la i 
No gaă o ecc-tr- ia al do :ea gol maghiar, tot 
c-— lied; ce c c 'nul lui Răducanu pe minge; 
după ce' - -r — fa ccr« Tcmcrgo s-a achitat ca 
—e* oh. de „actoria cehos'ovocd* — plnd ia 
d--e-ec --zii o iui Neagu, în careu, miercuri, 
C-oă ce a rrta* ocec lovitură de cap pe cere nu- 

D>.~meeeu c cus-o tmde-a d-vo, în minutul 
80; de 3 supele'» 20 de eta primei reprize
noc'.—e. in core moghicrii au pierdu* toate duelu-

j —• »d nu-i «punem altfel, n-are 
«lobi de îngeri — noi nu trebuie *-o 

luăm, ca altâdatd, dupd alte eșecuri, 
de la început. Plînsul sd ne fie scurt 
— și sd privim înainte) înapoi — 
n-avem de ce sâ ne uitdm cu mî- 
nie. E evident cd n-avem încd den
sitate ofensivă în careul advers, câ 
n-avem oameni multi de gol, acolo, 
în momentul decisiv (deși Neagu s-a 
întrecut pe sine și a fost de un pa
tetism superb), că apărarea mai are 

' copilării catastrofice, că toate go
lurile (din toate cele trei meciuri I) 
au venit de pe stingă, după cum 
n-avem în atac o stingă de calitate. 
Dar rămîn la părerea că nu sîntem 
mai slabi decît ungurii, veniți prin

tre primele patru echipe europene, și-l înțeleg prea 
bine — după meciul cu iugoslavii — pe antreno
rul sovietic care declara că nu i-ar conveni să cadă 
cu noi tn semifinală... .

După aceste meciuri cu Ungaria, nu văd care 
din cele 4 semifinaliste or dormi liniștite înaintea 
unui meci cu noi. R.F.G. I Dar celelalte trei î Pro
blemă care dovedește cît de departe om ajuns...

Avem — cred — de ce și de unde să ne com
portăm ca englezii în fața unei dureri fotbalistice. 
Avem de unde să fim gentlemeni. Avem de ce să 
comitem gestul acela de neuitat, ca noblețe, după 
ce Analio a oierdut în Mexic la R. f. a Germaniei, 
eu 2—1 $i nu știu de unde mai iau energia să 
reîranscriu aceste cuvinte dinainte de primul meci, 
ale lui Dinu, care mi se par acum esențiale ca 
iieLgentă și morală : „Dacă vom pierde — și 

sper să nu pierdem — aș vrea să cred că a doua 
zi vom fi chemați la federație, pentru o ședință de 
10 minute, în care să ni se mulțumească pentru tot 
ce om făcut noi, jucătorii, ca să ajungem aici -.

BELPHEGOR

l

-1’1 
liSl

In cadrul pregătirilor. olimpicii noftri au susfinut și un joc-școaîd de 3 reprize a 30 de minute, tn compania 
echipei Electronica Obor. In imagine: Broțovschi înscrie unul din golurile echipei olimpice

Fotoi Theo MACARSCHI

tNTÎLNIREA ROMÂNIA-DANEMARCA 
LA 0 COTĂ DE INTERES MAJOR

în condițiile epilogului celei de a 
treia întilniri România—Ungaria, 
disputate miercuri seară la Belgrad, 
returul partidei cu Danemarca a 
căpătat noi cote de importanță pen
tru fotbalul nostru în general și 
pentru lotul olimpic In special. E- 
chipa națională A ratind caiif.carea 
— atît de dorită și de care a fost 
atît de aproape (mai ales în meciul 
de la București, unde avea prima 
șansă) — tn semifinalele Campiona
tului Europei, iubitorii fotbalului din 
țara noastră așteaptă acum măcar 
ca selecționata olimpică să obțină 
și să le ofere, ca o compensație, sa
tisfacția participării sale Ia turneul 
fina! de fotbal din cadrul J.O. Iată 
de ce de miercuri noapte glodurile 
și privirile celor ce îndrăgesc spor
tul cu balonul rotund sînt îndrepta

te spre oLzapieii noștri, spre meciul 
decisiv de duminică de pe stadionul 
.—3 August", iată de ce reprezentan
ții noștri trebuie să privească eu o 
și mai mare grijă și răspundere 
confruntarea cu echipa Danemarcei. 
Nu ne îndoun câ jucătorii și an
trenorii leșului olimpic sînt pătrunși 
de importanța jocului de dumi
nică și că vor face totul ca fotbalul 
românesc să fie reprezentat la Mun- 
chen.

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXV-a

A DIVIZIEI B
SERIA I

ProgTcsui București — Știința Bacău 1 
tk. MOAKCAȘ. ajutat la linie de G. 
Pop șl M. Roman (toți din Brașov);

F.C. Galați — Poiana Cimplna : C. DI- 
NULESCV, ajutat de V. Butoi si V. Na- 
vrovschl (toți din București);

Progresul Brăila — Portul Constanța J 
A. GRIGORESCU, ajutat de A. Vădu- 
vescu șl R. Buzdun (toți din București);

Metalul Tlrgovlște _ Metalul Plopenl : 
M. BICA. ajutat de G. Dragomlr și M. 
Matei (toți din București);

Ceahlăul p. Neamț — Chimia Rm. Vîî- 
cea : A. BENTU, ajutat de C. Costică șl 
M. Buzea (toți din București);

Dunărea Giurgiu — Sportul studențeso 
Buc. : M. rotAru. ajutat de I. Ciolan 

. șl V Popa (toți din Iași);
S. N. Oltenița — Politehnica Galații 

R. stincan, ajutat de V. Teciu și Gr. 
Angheluță (toți din București);

C.F.R. Pașcani — Metalul București : 
T. EEC A, ajutat de C. Deciu și C. Pîrvu 
(toți din Brăila).

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A
iN VEDEREA RELUĂRII CAMPIONATULUI

In această perioadă 
activitatea competițională 
întreruptă din cauza programului 
internațional, divizionarele A și-au 
continuat pregătirile tn vederea e- 
tapei de la 24 
tul va reintra 
serie de vești 
narelor A.

PETROȘANI. Miercuri minerii au 
primit vizita echipei Steaua. Deși 
au jucat pe teren propriu gazdele 
nu au putut obține victoria cu toa
te că la pauză conduceau cu 2—0 
prin punctele înscrise de Stoian și 
Naidin. In repriza secundă elevii 
lui V. Stănescu au dominat cu insis
tență și au reușit să înscrie de 
trei ori 1 autori Vigu (2) și Pantea. 
Scor final 1 3—2.

BUCUREȘTI. Tot miercuri fero
viarii au avut ca parteneră în Giu- 
lești pe divizionara C. Voința de 
care au dispus cu scorul de 4—0. 
Marcatori 1 Boc, Strat, Codreanu și 
Apostol. A fost utilizată formația 1 
Rămureanu — Ștefan, Boc, Mușat, 
Ciucă — Dinu, M. Stelian — Năs- 
turescu, Straț, Apostol, Codreanu. 
Sîmbătă, tot pe Giulești, cu înce
pere de la orele 17 rapidiștii vor 
primi replica echipei Steaue

ARAD. Liderul campionatului, 
U.T.A., a j 'cat un meci utaicăl cu 
formația de Divizia B. C.F.R. din 
localitate, pe care a întrecut-o cu 
2—1 (2—0). Au înccris 1 F’rău și Pe- 
tescu. Sîmbătă textiliștii au în pro
gram un joc-școală cu echipa V> - 
toria Chișa**’ Criș.

IAȘI. Fa ted o formație 'mpro- 
vizată (n ai mii J titulari fiind ple
cați cu selecționata studențească în 
Liban, iar alții ca Costaș, lanul, 
Dănilă și Manca accidentați) stu
denții au întîlnit miercuri echipa

în care 
a fost

mai. cînd campiona- 
ln drepturi. Iată o 

din taberele divizio-

Textila Buhuși de care au dispus 
cu 5—0 (2—0) prin punctele marca
te de Cuperman (2). Moldovan. Mol- 
doveanu și Arhip. Sîmbătă Politeh
nica va susține un joc cu formația 
de tineret-rezerve.

CLUJ. Universitarii și-au conti
nuat zllnlo antrenamentele, iar 
miercuri au susținut un meci cu 
echipa lor de juniori. Scor 8—0 
(2—0) prin golurile realizate de A- 
dam (2), Mureșan (2), Lică (2). Sudi 
și Iordache. A fost folosită fortna- 
ția 1 Negru — Crețu, Cîmpeanu, So
lomon, Ciocan (Poraschi) — Sudi, 
Furnea (Hurloi) — Iordache, Mu
reșan (Necșoiu), Adam, Lică. Sîm
bătă clujenii vor întîlni pe Crișul 
la Oradea.

CONSTANȚA. Elevii anterenoru. 
lui R. Cosmoc au avut miercuri ca 
adversar echipa de tineret-rezerve 
pe care au întrecut-o cu 4—1. Go
lurile au fost înscrise de Caraman 
(2), Oprea și Tănase. Duminică 
constănțenii se deplasează la Rm. 
Vîlcea unde vor susține un meci 
amical cu Universitatea Craiova.

BACĂU. Sîmbătă echipa Sport 
Club Bacău va disputa un joc de 
pregătire cu formația de tineret- 
rezerve. Antrenorii au probleme în 
ce privește alcătuirea formației !n- 
trucît Rugiubei este nerestat'lit de 
pe urma accidentului de la ge
nunchi (smulgere de ligamente), iar 
participarea lui Dembrovschi apa- 

ca incertă.
BRAȘOV. Antrenorul Nicolae 

Proca are motive de mulțumire 
deoarece jucătorul-cordonator Pes
cara — restabilit — și-a reluat an
trenamentele și el va putea fi uti
lizat în meciui cu „U“ Craiova. 
Sîmbătă stegarii susțin un meci 
în compania formației sale de ti
neret-rezerve.

O COINCIDENTA
Partenerul de întrecere nu ne este 

necunoscut. L-am putut aprecia In 
toamnă, in jocul-tur. tn cursul câ
ni 3 :-am constatat calitățile și de
fectele. In plus, fotbaliștii danezi 
sînt '—*------- *---- ' -
face 
drul 
blă 
jucat de trei or: cu ei (3—2 la Co
penhaga. 2—3 la București și 2—1 
Ia Tor.no, în Italia- mec: de baraj), 
pînă ce echipa noastră s-a calificat 
pentru turneul de la Tokio. Să spe
răm însă, că acum nu vom avea 
nevoie de baraj pentru a ne vedea 
echipa la J-O

vechi cunoștințe și coincidența 
să ne intilnim cu ei tot In ca
prei im narilor și tot Intr-o du- 
partică decisivă. In 1S63 am

SOSIREA OASPEȚILOR
Lotul fotbaliștilor danez, și-a *- 

nunțat sosirea pentru astăzi la prlnz. 
cu avionul. Ultimele știri primite 
din tabăra lor arată că antrenorul 
Strittich n-a operat prea multe mo
dificări în formația prezentată In 
toamnă, contra echipe- noastre, șl

folosită șl la meciurile de pregătire 
din acest an cu amatorii R. F a 
Germaniei șl Angliei. Apărarea șl 
linia de mijloc cel puțin, a fost păs
trată intactă, ceea ce este semnifi
cativ pentru intențiile oaspeților. 
Ne amintim că la Copenhaga, fot
baliștii noștri au dominat copios tn 
repriza a doua, dar apărarea gaz
delor s-a grupat și aglomerat foarte 
bine și beneficiind și de șansă, a 
reușit să-și apere scorul (2—1) ce-i 
era favorabil. Așadar. In acest com
partiment îi vom revedea probabil 
pe Therkildsen, portarul, Nielsen, 
Rontved și Rasmussen, Andersen, 
fundașii, Pedersen, Nygaard și Han
sen. Dar să așteptăm sosirea oame
nilor lui Strittich și vom oferi citi
torilor noștri amănunte mai exacte 
și mai complete.

SERIĂ A ll-a
CJT.B. Arad — Chimia Făgăraș s T. 

PANAIT (Petroșani), ajutat de I Barbu 
(Deva), fi L ștefănlță (Hunedoara);

C.S.M. sibiu — Gloria Bistrița i N. 
MOROIANU, ajutat de V. GUgoreecu șl 
L Chlrițâ (toți din Ploiești);

C.F.R. Timișoara — Minerul Anina : N. 
MOGOROAȘE- ajutat de FI Volculescu 
șl G. Vltau (toți din Craiova);

Electroputere Craiova _ C.S.M. Kealțai 
O. POPOVICI ajutat de M. Clțu «t G. 
Vaatlescu I (toți din București);

Olimpia Oradea — Gaz metan Mediaș t 
L cîmpeanu, ajutat de L Reisinger șl 
Z. Vereș (toți din. Cluj);

Corvlnul Hunedoara — Vulturii Textila 
Lugoj s G. MICLOȘ, ajutat de Fr Coloși 
și M. Nlță (toți din București);

Olimpia Satu Mare — Politehnica Ti
mișoara l L CONSTANTINESCU, ajutat 
de A. Vancea și L Păcuraru (toți din 
Cluj);

Minerul Bala Mare — Metalurgistul 
Cugtr î I. SOOS. ajutat de P. Vamos șl 
L. pastor (toți din Tg. Mureș).

OLIMPICII NOȘTRI LA LUCRU
In tabăra jucătorilor noștri dom

nește o atmosferă de lucru 
și grijuliu Antrenorii Gh. Ola și 
Gh. Constantin iși continuă __ L
de pregătire fizică șl tactică, factori 
care ver juca un rol esențial intr-un 
meci decisiv, de angajament, de 
mare luptă. în care atacul nostru 
va trebui să străpungă o apărare 
betonată, iar apărarea să anihileze 
arma contraatacului.

Ieri după-amiază, lotul nostru a 
făcut un antrenament Intens, un al
tul este prevăzut pentru azi după- 
amiază pe .J3 August". Pregătirile 
vor lua sflrșit mîine, cînd probabil 
va fi anunțată șl echipa.

ANALIZA ARBITRAJELOR
DIN CAMPIONATELE 

DIVIZIILOR A Șl B 
La sediul Federației române 

fotbal va avea loc sîmbătă, de 
ora 11, analiza arbitrajelor din
cest retur al campionatelor Divizi
ilor A și B. La această ședință vor 
participa arbitri divizionari din toa
tă țara.

de 
ia 
a-

intens

munca

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
Stadionul 23 August, ora 17i România — Danemarca (preliminarii olim

pice);
Stadionul Progresul, ora lli Progresul Buc — Știința Bacău (Divizia B); 
Teren ” • - -- - -
Teren
Teren
Teren
Teren

Voința, ora lit Voința—Mașini unelte (Divizia C);
T-M.B., ora 11» T.M.B.—Flacăra roșie (Divizia C); 
Laromet, ora 111 Laromet—Dinamo Obor (Divizia C); 
Constructorul ora lli Unirea Tricolor—Victoria Lehliu (Div. C); 
Electronica, ora 111 Electronica—Autobuzul (Divizia C).

L
Pentru a veni în sprijinul unui 

foarte mare număr de participant, 
reamintim condițiile în care ae 
plătesc cîștigurile la Loto, Prono
sport și Pronoexpres.

Plățile se fac astfel 1
— prin agențiile proprii plăti

toare de premii ;
— prin mandate poștale.
• La fiecare dintro agențiile 

plătito re de p’-emii Tir. Io alită- 
țile unde funcKonează asemenea 
agenții, pnmese p-vmiile cîștlgă- 

a ’resa Â» o- 
au jucat la cri- 
județul în care

torii «are și-au dst 
rașul .espectiv și 
care agenție din 
se află acel oraș 

e Tn București, 
chită ia agențiile

premiile se a- 
plătitoare Loto-

DIN 21 MAI
România—Danemarca 
Dunărea Giurgiu—Sp. stud.

1.
2. ______
3. C.F.R. Pașcani—Metf Buc.

r
x

— — i
4. Electroputere—C.S.M. Reșița 1,X
5. Olimpia S.M.—Poli. Tint.
6. Atalanta — Milan

Cagliari—Sampdoria 
Catanzaro—Verona 
F iorentin a—Juventus 
Internazionale—Mantova 
Lanerossi—V aresa 
Napoli—Bologna 
Torino—Roma

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

l.X
X

1
X,2 

l.x,2,
1

X
1 

LX

PRONOSPORT
Pronosport din sectorul în «are se 
află agenția la care au jucat.

• Toți ceilalți cîștigători care 
au indicat adresa într-o localitate 
fără agenție plătitoare de premii 
sau într-o locaiitate cu agenție 
plătitoare de premii, dar au jucat 
în alt județ, primesc premiile prin 
mandat poștal.

• La agențiile plătitoare de pre
mii sumele cuvenite cîștigătorilor 
se achită acestora pînă cel mai 
tîrziu a 45-a zi de la data con
cursului sau tragerii la care au 
jucat.

• Se precizează că — pentru a 
intra la timp în posesia premiilor 
— participanții sînt obJigațj ca la 
depunerea biletelor considerate

cîștigătoare să completeze cu li
tere mari de tipar, 
sau pastă, 1 _ 1. _____
(fără prescurtări), localitatea, "stra
da, numărul, blocul, scara, etajul, 
apartamentul, județul.

• Vă reamintim că lozurile tn 
plic cîștigătoare de butelii de a- 
ragaz — după completarea date
lor și aplicarea ștampilei unității 
— se expediază de către cîștigă- 
tor prin poștă la Centrala Admi
nistrației de Stat Loto-Pronosport 
din București, căsuța poștală 102, 
prin scrisoare cu valoare declarată.

cu cerneală
numele și prenumele

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

Jalrztn.ro


BALCANIADA DE BOX DE LA ANKARA

PUGILIȘTII ROMÂNI PERFORMERII
CELEI DE A DOUA REUNIUNI

• Antoniu Vasile, printre favoriții finalelor • Horst Stump are ocazia să se 
revanșeze în fața campionului european, iugoslavul Pariov • Se vor disputa 

finalele in aer liber pe stadionul Ataturk?

ANKARA, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Cea de-a doua reuniune din cadrul 
Balcaniadei de box s-a bucurat de 
același mare succes de public ca și 
gala inaugurală. 8 000 de spectatori 
au umplut sala Atatiirk, preferind să 
urmărească disputele boxerilor în lo
cul transmisiilor la televiziune sau 
la posturile de radio ale finalei „Cu
pei Turciei" la fotbal.

Meciurile disputate miercuri au fest 
deosebit de dinamice, unele fumizir.d 
rezultate cu totul neașteptate, ața 
cum a fost înfrîngerea campionului 
balcanic de anul trecut, iugoslavul 
Belici, în fața Iui Degirmenci (Turcia).

Pentru sportivii români — Gruiescu, 
Antoniu și Stump — partidele sus
ținute în cea de-a doua reuniune a 
Balcaniadei au însemnat tot atîtea vic
torii, ei fiind cei dinții (alături de 
Mihai Aurel) reprezentanți ai noștri 
care s-au calificat în finalele de sîm- 
bătă. Și, fiindcă am amintit de finale, 
trebuie să vă precizăm că organiza
torii intenționează să programeze ul
tima reuniune a competiției în aer 
liber, pe stadionul AtatUrk. unde se 
apreciază că circa 40 000 de specta
tori vor veni să urmărească întreceri
le boxerilor.

Reprezentantul nostru Constantin 
Gruiescu și-a înscris numele printre 
finaliști, în urma victoriei obținute 
în fața iugoslavului Jasarevici. Ro
mânul a început meciul prudent, stu
diind cu atenție posibilitățile adver
sarului. Jasarevici a atacat hotărit 
în rundul doi, dar s-a lovit de barajul 
directelor de stînga, plasate cu pre
cizie și eficacitate de Gruiescu. A- 
cesta a lovit mult și precis, punîn- 
du-și adversarul în situația de a ob- 
strucționa, fapt pentru care iugosla
vul a primit un avertisment. Cei cinci 
judecători,_ în unanimitate, l-au acor
dat victoria la puncte lui Gruiescu. 
La categoria semiușoară, Antoniu Va-

sile a întîlnit tot un pugilist Iugo
slav — Brandalek. Campionul român 
a lovit extrem de puternic ți, în ur
ma unui croșeu de dreapta, recepțio
nat la bărbie în prima repriză, Bran
dalek a fost expediat la podea, situa
ția repetindu-se și in rundul trei. în
vingător la puncte, Antoniu Vasiie, 
care a făcut o excelentă impresie, 
specialiștii socotindu-1 favorit in fi
nala cu Doruk (Turcia). -Sem gre..* 
Horst Stump și-a făcut din ci..-, ca
loria. El a avut un aoversar — Ku
ran (Turcia) — deosebit de cur. dar 
foarte rudimentar, pe care l-a Între
cut comod la puncte. Stump va avea. 
Insă, o sarcină deosebi: ce dificilă 
în partida finală, cînd va trebui să-1 
în frunte pe campionul european Par- 
lov (Iugoslavia), de care a tost în
vins la „europenele* de La Madrid.

bp. AL Popa, mijlocie a 
Gyărffi top. Ikocxxnakcs 
mijlocie — AL Năsuc b

Feri IOVAN

AZI, LA SOFIA

ÎNCEP CAMPIONATELE

desfă-

SOFIA 12 (prin telefon, de la 
co-espondentul nostru).

In capitala Bulgariei au loc ul
timele pregătiri în vederea 
șurării în bune condițiuni a Jocu
rilor Balcanice de volei, care vor 
începe vineri după-amiază ta sala 
Festivalna.

Miercuri seara au sosit loturile 
Iugoslaviei și Turciei, reprezenta- 

de maitiva Greciei aflîndu-se 
multe zile la Sofia.

Plecate miercuri seara 
aerului din București,

POLOIȘTII ROMANI S-AU CALIFICAT PENTRU J. O

IA HAITERE
în concursul de haltere, des

fășurat recent la Moscova, au 
fost stabilite mai multe recorduri 
mondiale, dintre care se detașea
ză cel realizat de Iurl Iakubovskl, 
la categoria grea — trei stiluri cu 
590 kg (vechiul record, deținut de 
Ian Taits, era de 587,500 kg). Per
formanța de la stilul „împins" — 
210 kg — reprezintă, de asemenea, 
un nou record al lumii. Al doilea 
concurent la această categorie, Iuri 
Kozin, a egalat recordul lui Iaku- 
bovski și la rîndul său a stabilit 
un nou record mondial la stilul 
„aruncat" cu 221 kg (vechiul re
cord la acest stil, deținut de Per- 
vușin, era de 220,500 kg). Trei noi 
recorduri mondiale a stabilit Va
leri Șarii (cat. mijlocie) : 178 kg la 
stilul „împins11; 154,500 kg la sti
lul „smuls11 și 527,500 kg la 
triatlon.

pe calea 
echipele 

României au sosit la Sofia joi di
mineață deoarece, din cauza con
dițiilor atmosferice nefavorabile, a- 
vionul a fost nevoit să se întoarcă 
Ia OtODeni, sosind în condiții nor
male abia in cursul dimineții de 
ieri. După ce s-au odihnit, sporti
vii români, care sînt cazați la ho
telul Diana 
antrenament 
acomodarea

Tot joi a 
federațiilor balcanice care a dezbă
tut mai multe probleme. Asupra 
lor vom reveni în corespondențele 
următoare.

I, au făcut seara un 
de două ore pentru 

cu sala.
avut loc și Conferința

RUGBYȘTII ROMÂNI PLEACĂ 

ÎN CEHOSLOVACIA PENTRU
A SUSȚINE ULTIMUL MECI 
ÎN CADRUL CUPEI NAȚIUNILOR
Astăzi dimineață, pleacă, pe calea 

aerului, în Cehoslovacia, echipa noastră 
reprezentativă de rugby pentru a întîlni. 
la Vyskov, In cadrul Cupei Națiunilor 
FIR.A.. selecționata tării gazdă. Au 
făcut deplasarea următori! 1» jucători r 
Baco* — Bâșeanu. Dracomlrescu. P’v_ 
lovlcl. Mea — Nicoiescu. Neaxu — FaxUS. 
FI. Constantin. Pop — Dărăban. Atana- 
slu — Dinu. Ortelecan, Drlțulescu — So
clu. V. Marinescu, Țața și Bariu.

START RAPID SPRE VICTORIE
(Urmare din pag. T)

surpriză, cîștigînd două 
la rînd, după un break 
Hossein Akbari, fratele 
are un bun voleu de 

o orientare în joc care îi 
uneori mingi

devărată 
ghemuri 
din start, 
primului, 
stînga și 
permit să plaseze 
greu de recuperat. Dar surpriza a 
durat puțin. Țlriac s-a pus repede 
pe picioare — și măcinindu-și ad
versarul cu obișnuita precizie în 
servicii și forța loviturilor — el a 
restabilit distanța firească în tabe
la de scor.

In setul doi, Hossein reușește și 
mai puțin să pericliteze ascensiu
nea adversarului său spre victorie, 
deși în bagajul său de puncte trec 
de data aceasta trei ghemuri. Oas
petele ia din nou un start bun, In 
cel de al treilea set El conduce 
cu 3—1. Dar Ion Țlriac nu pare 
dispus sâ prelungească inutil lup-

ta și cu o dîrzenie remarcabilă 
punctează de cinci ori la rtad.

Astfel, două victorii ci șt: ga :e cu 
3—0 asigură un avans comod pen
tru echipa României, care abor
dează partida de dubiu de astăzi 
cu cele mai bune șanse de a obți
ne punctul necesar calificării.

Partidele de ieri au fost arbitra
te de Mircea Constantin eseu ți 
Cristian Ștefan, sub supravegherea 
arbitrului principal Florian Mari
nescu.

Conform regulamentului, forma
țiile de dublu nu vor fi cunoscute 
decît cu o oră înaintea începerii 
partidei. Programul de azi după 
amiază. Ia arena Progresul, începe 
Ia ora 14,45 cu festivitatea de pre
zentare a echipelor, după care ur
mează Inttnirea de dublu. Este 
probabil ca la sfințitul acesteia să 
aibă loc ți un meci demonstrativ 
(In afara tatilnirii) Intre jucătorii 
de rezervă.

juna

BALCANICE Of VOLEI
Iată programul complet al ac

tualei ediții a Jocurilor Balcanice s

VINERI (ora 17) : 
festivă; (de la ora 17.30)

Grecia (m)
)

• deschiderea
• RO-

• lugo- 
• ROMÂ- 
S’MBÂTÂ 

Tura

MÂNIA 
slavia — Bulgaria 
NIA — Iugoslavia if), 
(de Ia ora 17) : • Grecia
cia (m) • ROMÂNIA — Iugosla
via (m) • Turcia — Bulgaria (f).
DUMINICA (de la ora 17) • Gre
cia — Iugoslavia (m) • Turcia —
Bulgaria (m) • ROMÂNIA — Tur
cia (f). LUNI (de la ora 17)
• ROMÂNIA— Turcia (m) • Gre
cia — Bulgaria (m) • Iugoslavia
— Bulgaria (f). MARȚI (de la 
15)
•

STCNCHEN 18 (prin telefon). 
Deși a dominat de o manieră ca- 
tegori că partida cu Suedia, echipa 
de polo a României nu a reușit de
ci: o victorie (a 5-a, consecutivă) 
cu 3—1 (l—O, 1—0, 0—1, 1—0). Ju
cătorii neștri, mult superiori din 
punct de vedere tehnic, au înotat 
răp i au atacat foarte variat și 
cară Ia sfirțitul celor 20 de minute 
tabela de marcaj nu le-a fost fa- 
vorab-lă deci* cu 3—I, aceasta se 
datorețte ta cea mal mare măsură 
arbitrului olandez Geurtsen, care 
a dictat împotriva echipei române 
3 penaltyuri (două au fost apărate 
de Huber) și 5 eliminări (în două 
din aceste situații au înscris repre
zentanții noștri !). Cele 4 goluri ale 
partidei au fost rea frate de Zam- 
firescu 2, Lazăr de la învingători 
și T. Fjarstad (4 m) de la învinși, 
în urma acestui rezultat, ți indi
ferent de cele următoare, formația 
țării noastre a obținut calificarea 
pentru turneul final al J. O.

Arbitrul olandez Geurtsen a con
dus sub orice critică următoarele

formații : ROMANIA : HUBER 
(Frățilă) — ZAMFIRESCU, MIHĂ- 
ILESCU, NOVAC, V. Rus, CULI- 
NEAC, D. POPESCU, C. Rusu, La- 
zăr, CI. Rusu; SUEDIA 1 Stafbdm— 
Ingelsson, Engstrom, Danielsson, L. 
Fjarstad, T. Fjarstad, Svensson, P. 
Karlsson, S. Karlsson, Hernadi.

Alte rezultate : Anglia — Aus
tria 4—3 (1—1, 1—0, 0—1, 2—1). Au 
marcat: Ayling 3, Benstead (An
glia) și Kolli 2, Schuller (Austria); 
Spania — Grecia 7—1 (1—0, 2—0, 
2—1, 
Sans
nia) și Marselos 
ria — Franța 9—3 
3—1). Realizatori : 
T. Tomov 3, V.
Brankov (Bulgaria) și 
Sanpietro, Steyr

Programul meciurilor de vineri: 
Franța — Austria, Anglia — Gre
cia, ROMANIA — SPANIA și Sue
dia — Bulgaria.

PROGRAMUL1

TURNEULUI FINAL’

AL C.E. DE FOTBAL1

BRUXELLES, 18 (Agerpres). —.
Turneul final al Campionatului eu
ropean de fotbal interțări va avea 
loc ta a doua jumătate a lunii iu
nie, ta Belgia. Comisia tehnică a 
Uniunii belgiene de fotbal a pro
pus următorul program i semifi
nalele i foi 15 iunie i Belgia — 
R. F. a Germaniei pe stadionul 
„Paro Astrid11 al clubului Ander* 
lecht; U.R.S.S. — Ungaria pe sta
dionul „Boseuil" din Deurne; me
ciul pentru locurile 3—4 i simbătă 
17 iunie t pe stadionul „Stăndard- 
Sclessin* | finala i duminică 18 iu
nie pe stadionul „Heysel11 din Bru*

* xelles ’

REVISTA PRESEI IUGOSLAVE

• Iugoslavia — Turcia 
Turcia — Iugoslavia 
ROMANIA — Bulgaria

• ROMANIA — Bulgaria (0 • 
chiderea oficială.

TOMA HRISTOV

ora
(D 

(m) 
(m) 
în-

2—0). Au înscris : Jane 3,
2, Puigdeval, Ventura (Spa- 

(Grecia); Bulga- 
(1—1, 4—0, 1—1, 
Konstantinov 3,
Tomov, Hristov, 

Bretonnet,
(Franța).

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

5 5 0
5 5 0
5 2 2

37— 8
34—15
28—20
31—25

o
o
1

6 2 12
5 2 1 2 21—21
5 10 4 16—26
5 10 4 12—42
5 0 0 5 17—39

10
10

6
5
5
2
2
0

ÎNTRECERI feminine de șah
Dupâ parru runde, ta saraeul tntar- 

național feminin Pe S-5 Ce Ia Piotrkow 
TribuaajSu (Poior-s) Pe primele două 
locuri se aiâ rpmlnra e^cnora GogEea 
și poloneza Dempecka eu cite 1 P-

După două runde, ta mecta de șah

dintre selecționatele feminine ale Unga
riei șl României, de la Budapesta, conduc 
șahistele maghiare cu 6V2—5Vj. In două 
partide întrerupte, Rodica Reicher a 
cîștigat la Karakas, iar Porubski a in- 
vins-o pe Margareta Juncu.

0 ETAPĂ CALMĂ ÎN .CURSA PĂCII" VLADISLAV NIELUBIN (U.R.S.S.)
CONTINUA SA POARTE TRICOUL GALBEN

RZESZOW, 18 (prin to'-elon, de la 
trimișal nostru special .

A 2i* ediție ț „Cursei Păcii* 
Berlin — Praga — Varșovia a con- 
tir.uat joi după-amiază cu etana a 
X!I-a (Cracovia — Rzeszow, 158 de 
km). La start s-au prezentat 63 de 
alergători. A fost una din txtține’e 
zHe ale acestei curse în care sve- 
mea a fost fromoa^ă. fără ploaie si 
cu o temperatură de neste 20 grase. 
Fruntașii clasamentului, mă refer la 
Vladislav Nielubin. purtătorul tri
coului galben, ți la urmăritorii săi 
Moravec. Kuehn. Hrazdira. Toilet.

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

■și I Mihăilescu, ambii din Cra
iova.

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 7—15 
(4—8). Cu excepția primelor 10 
ir.inute (scor i 3—3), ta rest par
tida a fost la discreția timișoren- 
celor, deși acestea au prezentat o 
formație din care au lipsit Simo, 
îbadula, Onofraș. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Popa 
(6). Hrivniac (4) — Universitatea,
Munteanu (4), Pioara (2) — Tex
tila. Au condus P. Cirligeanu și 
M. Marin, București. (I. Vieru — 
coresp.)

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. MU
REȘ 11—8 (3—6!). început în sur
prinzătoarea notă de superioritate 
a oaspetelor, jocul a fost, în pri
ma repriză, o adevărată mostră de 
ineficacitate, ambele echipe ratînd 
o lungă serie de situații favorabile, 
în partea a doua, însă, studentele

se mobilizează, intrarea Elenei 
Frfncu ta teren sporește potenția
lul ofensiv al echipei, așa tacit 
bucurețtencele reușesc să se deta
șeze In învingătoare. Principalele 
realizatoare: Bot* (3) ți Bunea (3) 
I.E.F.S., respectiv Simon (2) și Sz6- 
13și (2). Au condus C. Căpățînă ți 
L Dumitrescu (Buzău).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
CONFECȚIA 20—12 (9—6).
formația Confecției ar fi 
tot campionatul ca în acest 
nu s-ar fi aflat în situația de 
trograda. Deși Universitatea a do-

Dacă 
jucat 
meci 
a re-

minat aproape tot tmpul, cel* 
două începuturi de repriză *u *- 
porținut. incontestabil, handbaliste
lor de ia Confecția, care n-au a- 
vut, totuși, rezistența (fizică ți psi
hică) de a remonta un handicap 
substanțial. De notat că în acest 
joc s-au acordat 12 aruncări de la 
7 m (cite 6 fiecărei echipei Prin
cipalele realizatoare : Adochiței (9) 
și Serediuc (4) — Confecha. res
pectiv Arghir (6). Rădncano <5) ți 
lordache (4). Au arbitrat R. la- 
mandi ți T. Ene (Buzău).

VOINȚA ODORHEI — RUL
MENTUL BRAȘOV 11—9 (6—6).

TURNEUL MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

FINALELE UNIVERSITARE

LA NIVEL RIDICAT
la

Pe
TIMIȘOARA (prin telefon, de 

corespondentul nostru județean), 
terenul din incinta bazei sportive a 
Universității din localitate au con
tinuat întrecerile din cadrul finale
lor campionatelor universitare la 
handbal, caracterizate de un deplin 
fair-play și disputate la un nivel teh
nic ridicat. Iată rezultatele înregis
trate în această rundă ! FEMININ : 
Universitatea Timișoara—IEFS 11—5 
(7 1). Univers’tatea Iași — Univer
sitatea București 26 2 (14—0) ț MAS
CULIN : IEFS — Universitatea Ti
mișoara 11 -9 (5-6), Universitatea 
Craiova — Institutul pedagogic Ga
lați 20—13 (7—7). întrecerile continuă.

Petru ARCAN

care creează cîteva acțiuni spec
taculoase la panoul advers. Sînt 
tot atîtea încercări finalizate cu 
precizie. Astfel că, pe fondul mult 
prea deselor ratări ale adversari
lor, ei se distanțează î min. 28— 
45—37. Diferența de aproximativ 
trei coșuri se menține în conti
nuare, dar se mărește în ultimele 
4 minute cînd echipa Universita
tea a renunțat total la orice spe
ranță. Au arbitrat foarte bine C 
Negvlescu și D Crăciun.

DINAMO BUCUREȘTI — MU
REȘUL TO. MURES 90—54 (46—27) 

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RAPID 60—71 (28—30). Lupta acer
bă pentru victorie a fost caracte
ristica generală a acestui meci. 
N-au lipsit nici momentele de dra
matism. Astfel, după ce aproape 
întreaga repriză întîi a fost domina
tă ca scor și ca joc, de Politehnica 
(min. 5l 9—4; min. 10 s 19—13), în 
ultimele trei minute feroviarii au 
înscris consecutiv 10 puncte, pre- 
luînd conducerea. După pauză, ur-

mează 10 minute infernale, rapide- 
cu momente de baschet excelent, 
spectaculos. Cei care cede&’ă insă
— probabil din cauza nervozită
ții, fapt care-i face să rateze foarte 
mult — sînt, paradoxal, studenții. 
Au arbitrat foarte tine dr. D. Chi- 
riac si V. Cadar.

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 76—65 
șerenii — lipsiți
Czmor, spitalizat din cauza 'mei 
pneumonii — au 
nic să anihileze avantajul luat încă 
de la începutul partidei (mia. 5 : 
12—2) de bucureșteni.

VOINȚA BUCUREȘTI — I.E.F.S- 
60—58 (28—31).

Programul jocurilor de 
tre paranteze, rezultatele 
rurile anterioare) i sala 
de la ora 9: Rapid — 
(78—66, 85—69). Dinamo — 
nica Galați (103—82. 95—65), Vo
ința — „U* Cluj (58—67. 60-80); 
de la ora 16^0: Politehnica Cluj
— Politehnica București (70—81, 
72—85), Steaua — ICHF (69—64. 
59—58), ,,U* Timișoara — IEFS 
(130—89, 73—59).

Hartor.iczdt. Gonschorek, Oberfrarz 
ți alții continuă să facă o cursă de 
pluton, plndtadu-ți imul altuia even
tualul moment de slăbiciune. De alt
fel, cred că N:elub:n va sosi ia 
Varșovia învingător deoarece el po
sedă o .gardă* puternică, o echică 
alcătuită din oameni bi~.e pregătiți 
(Dimitrier, Gorelov, Bielousov și 
Moskalov — toți ta primii 15 ta 
eiasamentnl general) care II r»t a- 
păra In orice situație. Șl, cei care 
cunosc cit de rft ciclism, vor fi dt 
acord că e echipă puternică eontrl- 
bcie la obținerea succesului.

Pe-rnanenta suspectare a frmtast- 
or cursei dă pcaîbîl'.tate* outaideri- 

,or <4 is afirme. Eî pot icâoa da 
.bara;*, pot efectua evaJărt pot 
clsnga chiar etape (vezi Cracovia — 
marocanul Nahljl. fără a deranja 
tasă pe nimerii. în etapa a XH-a. 
de pildă, pe șoseaua vătaritâ dintre 
Craeovi* »i Rzeszow ru fost create 
faze Interesante, toate constituted 
însă opera anonimilor ewaaL Aa^ 
fel, pe la km S3, maghiarul Gera 
(locul 35 ta clasamentul general. Ia 
24 de minute de lider) șl finlande
zul Uusivlrta Cocul 30. la 18 mi
nute) au talțlat o evadare oe care 
plutonul a prlvit-o cu îngă±cInU- 
Gena 
de la 
tinuat 
virta
cauza 
ține ta ritmul impus de colegul său 
de acțiune. Sprintul cu premii de la 
Debika (km. 110) revine tot lui Gera, 
in urmărirea căruia au plecat fran
cezul Duterme si bulgarul Nikolov — 
care trec la 2:10.0, apoi belgianul 
Weemaes. Ce fac in acest timp ru
tierii români ? Vasile Selejan are o 
iuxație la mina stingă ți strîrtge 
din... dinți să nu abandoneze. Ale
xandru Sofronie acuză dureri la un 
picior (medicii presupun că este vor
ba de o ușoară întindere de liga
mente), iar Nicolae Andronache —

a cîștigat sprintul cu premii 
Tartor (km 75) si ș’-a eon- 
apoi solitar alergarea. Uusi- 

fiind înghițit de pluton din 
neputinței sale de a se men.

(36—25). Timi
de aportul lui

încercat zadar-

azi (în- 
din tu- 
Dinamo, 
Mureșul 
Politeh-

ima oară Intr-o cursă 
că este 
general 

mențină

per.tru
— se bucură in taină

BELGRAD 18 — Corespondentul Ager- 
pres, George Ionescu, transmite : Rubri
cile de sport ale ziarelor iugoslave apă- 
rute azi consacră reportaje înttlniril de 
fotbal dintre echipele reprezentative ale 
României și Ungariei, apreciind că a- 
ceastă întilnire a prilejuit o demonstra
ție de fotbal de bună calitate din partea 
ambelor echipe.

Cunoscutul comentator de fotbal iugo
slav, R. Stanoevici, își începe reportajul 
fn ziarul Politika, considerlnd că faza In 
care a fost marcat cel de-al doilea gol 
al echipei maghiare nu a fost normală. 
R. Stanoevici Începe astfel : „In minu
tul 87, jucătorul Neagu a pătruns prin 
apărarea maghiară și, în momentul cînd 
a centrat. în fața sa s-a aruncat un 
fundaș maghiar care a oprit mingea cu 
mina. întâmplător sau intenționat ? Oare 
arbitrul a văzut ? Aceasta nu o știe ni
meni Insă toți jucătorii români care 
s-au aflat acolo au ridicat mîinîle în 
sus, cerînd arbitrului să acorde lovitură 
de la 11 m în favoarea lor. Arbitrul grec 
a rămas însă surd la apelurile lor șl 
fluierul lui nu s-a auzit. Jocul a conti
nuat și, mingea, din două mișcări, a și 
ajuns în careul român... iar Szdke, prin
tre-o lovitură precisă, a expediat-o In 
plasă. Astfel a învins Ungaria. în ace
lași minut în care ar fi putut să fie 
eliminată. Și astfel, încă o dată s-a con
firmat vechea regulă, potrivit căreia 
atenția fotbaliștilor nu trebuie să slă
bească, pînă la fluierul final al arbitru
lui, deoarece, cîțiva fotbaliști români, 
care ar fi putut să oprească atacul ma
ghiar, au acordat mal multă atenție ar
bitrului, protesttnd împotriva neacordărll 
penalty-ulul decît să se angajeze în 
luptă pentru minge. Românii au fost 
mal buni în prima repriză șl ar fi putut 
să o rezolve în favoarea lor, în special 
în primele 20 de minute, cînd au fost 
superiori". în continuare se spune : «„Re
prezentativa română a dat totul. Jucă
torii ei pot să deplîngă faptul că nu 
merg în Belgia, însă nu trebuie să fie 
îngrijorați. Ei nu au rămas cu nimic 
datori spectatorilor belgrădeni. Au luptat

din toată inima, cu o mare dăruire, șl 
au demonstrat înalta lor măiestrie fotț 
balistică. I-a învins, însă, o echipă mal

La rtndui său. ziarul belgrădean „No-, 
vosti" publică un reportaj în care scrie 
în subtitlu : „Cit timp au avut resurse, 
românii au luptat de la egal, Iar după 
pauză ungurii au stăpînit terenul" In 
reportaj se scrie : „în prima repriza* 
românii au fost chiar mai agresivi șl 
mai periculoși. însă cînd trebuiau . sa 
continue meciul în același ritm echipa 
maghiară a pus stăpînire pe teren, șl* 
în orice moment, era de așteptat ca 
Răducanu să capoteze pentru a doua 
oară44.

Antrenorul iugoslav Milovan Ciricl, a 
făcut, poate, cea mai exactă apreciere 
a acestei întîlniri : „Aici nu a existat 
milă ! S-a jucat de ia prima minge cu 
măiestrie. Nimeni nu a filozofat ci a 
luotat în mod cinstit pentru victorie*4.

Un alt cunoscut comentator de fotbal* 
iugoslav, Stoian Protici, scrie în coti
dianul belgrădean „Politika Expres44, un 
reportaj în care subliniază în titlu : „O 
seară a unul strălucit festival de fotbal 
pe stadionul Partizan. în fata a 45 000 
de spectatori** „Golul victoriei, se scrie 
în continuare, a fost marcat cu două V 
minute înainte de sfîrșitul meciului. Pînă 
atunci, existase un deplin echilibru de 
forte între cei doi adversari.... Românii 
au demonstrat o mare putere de luptă 
iar ungurii înclinația lor caracteristică 
spre contraatac. Dacă românii au fost 
mai buni în prima parte a meciului, un
gurilor le-a aparținut repriza a doua.
Cel mai combativ om al reprezentativei 
române a fost jucătorul cu nr. 7, Neagu. 
Deși mulți au considerat că el va juca 
pe postul de aripă dreaptă, Neagu a 
jucat ca un adevărat coordonator al ata
cului. Și-a folosit forțele sale fără nici 
o cruțare, n pătruns ca o săgeată și a 
luptat ca un leu'4.

Reportajul din „Politika Expres'* se 
încheie astfel : ^Nol, ca șl ceilalți spec
tatori, am plecat satisfăcuțl de la sta
dionul Partizan unde am văzut un fotbal 
strălucit în special în prima repriză*4.

„BASCHETUL AMERICAN 

NU MAI ESTE CEL MAI BUN“

aflat 
mare 
pe locul 18 In clasamentul 
individual și dorește să se 
ața pînă la Varșovia_

Revenind la cursă, trebuie 
nem că bucuria celor evadați s-a 
încheiat repede, cam la vreo 15 km 
de sosire, cînd plutonul ambiționat 
l-a ajuns din urmă șl l-a trecut în— 
băncile lor. De aid și pînă pe pista 
stadionului din Rzeszow a fost ria
dul corifeilor să se Impună. In a- 
propîerea liniei de sosire sovieticul 
Igor Maskalcv a forțat, reușind să 
rfștige detașat această etapă, adău
gind ta palmaresul ecblnel sovietice 
tacă o victorie prețioasă.

Clasamentul etapei : 1. Igor Mos- 
kalov (VJUS.S.) S:55.f0 — media o- 
rară 46 5 km, 1 babocha (Polonia) 
SSS,07, S. Magnl (Franța) «eelasl 
timp. 4. Martinov (Bulgaria) 3:59,18, 
9. Moravec 'Cehoslovacia), 9. busslg- 
noll, T. Schlffner. 8. Oberfrana, 9. 
Krzeszowte:, 10 Dmitriev— 35. V. 
Sele.’an. 38. AL Sofronle. 43. N. An- 
dronache — toți același timp eu Mar
tinov. Clasament general individual : 
L Vladislav Nlehibln (U.R.S.S.) 
39:59.31, 2. Moravec — la 7 sec, 3. 
Kuehn — la 50 sec, 4. Gorelov — 
Ia 1:09, 9. Gusiatnikov — la 1:35. 8. 
Hrazdira — la 2R», 7. Toilet — la 
2:16 8 Moskalov — la 252. 9. .Barto- 
niczek — la 301. 10. Gonschorek — 
■a 4:06_. N. Andronache la 8:14. 26. 
AL Sofronie - la 16:31, 43. V. Se- 
lejan — la 3525. Clasament general 
pe echipe : 1. U.R.S.S. 11937.45, 2. 
Cehoslovacia — la 3:18. 3. R. D. 
Germană — la 357—. 8. România — 
la 52:50. în clasament mai figurează 
13 echipe din cele 17 plecate în 
cursă. Media orară a cursei după 
1688 km parcurși este de 42.300 km.

Vineri se desfășoară etapa a XllI-a 
(Rzeszow — Lublin, 162 km).

Hristache NAUM

Campionatele internaționale de tir ale

ION TRIPSA PE LOCUL II
LA PISTOL VITEZA

Campionatele internaționale de 
tir ale U.R.S.S. la arme cu glonț 
— probe olimpice — au continuat 
joi cu proba de pistol viteză — 
manșa I 30 de focuri. Pe standu
rile de viteză ale poligonului Di
namo din capitala sovietică s-au 
aliniat peste 40 de pistolari din 12 
țări, printre care și patru țintași 
români din lotul olimpic. Confrun
tarea pistolarilor a fost deosebit de 
disputată, la diferență de trei 
puncte situîndu-se nu mai puțin de 
15 concurenți. Doi dintre repre
zentanții noștri, Ion Tripșa și Dan 
Iuga, au ocupat locuri fruntașe, al

să spu-

U.R.S.S.

DUPĂ MANȘA I
treilea, cudoilea și, respectiv, al 

rezultate imediat apropiate de câș
tigătorul manșei, sovieticul Alehin.

Iată rezultatele acestei dificile și, 
totodată, spectaculoase probe de 
pistol (probă olimpică) manșa I 30 
focuri : 1. J. Alehin (U.R.S.S.) 296 
p, 2. I. Tripșa 295 p, 3. D. Iuga 294 
P, 4. R. Suleimanov 294 p, 5. J. Ba
kalov 294 p (ambii din U.R.S.S.), 
J. Zapedzki (Polonia) 294 p, 7. V. 
Petkov (Bulgaria) 294 p... 9. V. A- 
tanasiu 293 p... 11. M. Roșea 293 p.

Vineri are loc manșa a Il-a a 
probei, după care se va cunoaște 
cîștigătoruL

/m pus între ghilimele titlul 
acestor rînduri pentru că nu ne 
aparține. L-am împrumutat 
pe cel al ziaristului francez Mar
cel Henault, de la „l'Equipe". 
Intr-un articol trimis de 
la New York. cotidianului 
sportiv parizian, M. Henault a- 
rată cit de mult se tem ame
ricanii de forța baschetului eu
ropean (și nu numai european, 
după cum vom vedea).

De altfel, nici rezultatele în
registrate de selecționata olim
pică a S.U.A. în turneul de 
prospecție pe care-l face în ță
rile europene, nu conduce la 
mai fericite concluzii. Hank Iba, 
directorul echipei olimpice a 
Statelor Unite la Mexico, rea
dus în această funcție și pen
tru Milnchen, este de părere 
că la competiția din capitala 
Bavariei trebuie aliniată cea 
mai bună echipă posibilă pen
tru ca americanii să rămînă 
neînvinși în competiția olimpi
că. „Timpurile în care făceam 
ce voiam, prezentînd echipe 
improvizate, s-au dus. La Miin- 
chen, nivelul turneului va fi 
mai ridicat ca niciodată și am
biția tuturor adversarilor noștri 
va fi pentru prima dată, să 
ne doboare*, a remarcat H. Iba.

In vederea prezentării unei 
veritabile selecționate, cu înce
pere de la 12 iunie, la Colora
do Springe se vor reuni repre
zentativele AAV, NC A A, NAI A 
ți a forțelor armata, — tot ce 
«ra mai bun baschetul amator 
ameriean. Marea problema este 
mai alee aceea ie a găsi un 
succesor pentu Speneer Hau- 
wood. Pivotul negru, acum pro
fesionist la „Supersonicii" din 
Seatle, a fost în 1962 realiza
torul succesului americanilor. 
Cel mai îndreptățit să-i ia locul 
pare a fi Bill Walton, un roș
covan de 2,12 m, revelația în
trecerilor universitare ale sezo
nului. El a permis echipei V- 
niversității din California să-ți

păstreze titlul de campioană a 
NCAA la competiția desfășurată 
la Los Angeles pentru al șa
selea an consecutiv. Walton 
este un centru defensiv care, 
conform părerii manifestate de 
John Wooden, antrenorul lui 
UCLA, va fi superior lui Lew 
Alcindor, altă stea dispărută 
de pe firmamentul baschetului 
amator american.

Hank Iba este totuși neliniș
tit : „Chiar cu elemente ca 
Walton și va trebui să fim 
atenți. Sovieticii, mai a- 
les, vor fi redutabili nu numai 
pe plan fizic. In clipa de față 
au mai mulți uriași decît noi 
în echipă. Și brazilienii sînt de 
urmărit, datorită vitezei lor". 
Totodată, H. Iba declară că nu 
i-a uitat nici pe cubanezi care 
anul trecut, în Columbia, i-au 
eliminat pe americani pentru 
prima dată din turneul pana
merican „ceea ce ni se poate 
întîmpla din nou, dacă nu vom 
fi cu ochii deschiși11

De aceea, pentru prima dată 
în istoria echipei olimpice a 
S.U.A. se va face mai întîi o 
preselecție, apoi veritabila se
lecție după un stadiu de pre > 
gătire la Colorado Springs. 4

„Lipsa de omogenitate, de o- 
bișnuînță a unora cu ceilalți 
este marele nostru handicap în 
raport cu celelalte națiuni ale 
căror reprezentative dispută 
meciuri de mal multe ori pe 
an. Noi alcătuim veritabila 
noastră echipă națională din 
patru în patru ani șl pentru 
mal puțin de trei luni 1 Pentru 
a ne păstra locul va trebui să 
fim teribili1’, a conehis H. Iba.

Iată, așadar, situația basche
tului american văzută de ta el 
de acasă. Și, în ciuda opiniei 
finale a luî Iba, aceea că for
mația S.U.A. își va apăra cu 
succes titlul la Milnchen, poți 
să nu dai rîndurilor de față ț 
titlul lui Marcel Henault 7
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Dupâ două zile de întreceri, în tntîlnlrea 
de tenis dintre echipele Australiei și In
diei, care se desfășoară la Bangalore 
pentru finala zonei asiatice a „Cupei 
Davis", scorul este de 3—0 în favoarea 
oaspeților. în partida de dublu, cuplul 
australian Colin Dibley — Geoff Mas
ters a învins cu 6—2, 6—4, 3—6, 6—3 pe
rechea Jaideep Mukherjea — Premjrt 
Lan. Indiferent de rezultatele ce se vor 
înregistra in ultimele două partide de 
simplu, tenismenii australieni s-au cali
ficat pentru turul următor al competi
ției în care vor întîlnl pe cîștigătoarea 
grupei A a zonei europene.

Boxerul spaniol Jose Legra și-a păstrat, 
titlul de campion european la categoria 
pană învingînd la puncte, în 15 reprize, 
De scoțianul Tommy Glencross. Meciul 
S-a disputat la Birmingham.

In semifinalele campionatului european 
de fotbal (echipe cu jucători pînă la 23 
de ani), la Kosice s-au întîlnit formațiile 
Cehoslovaciei și Greciei. Au învins fot
baliștii cehoslovaci ou scorul de 2—0 
(1-0).

In prima zi a turneului Internațional 
masculin de baschet de la Zagreb, re
prezentativa Cubei a învins cu scorul 
de 83—74 (54—37) o selecționată locală. 
Intr-un alt joc, echipa Lokomotiv Zagreb 
a dispus cu 88—86 (după prelungiri) de 
formația Partizan Belgrad.

Echipa vest-germană de fotbal Borusla 
Moenchengladbach, aflată în turneu în 
Italia, a jucat în fața a 40 000 de spec
tatori cu formația AS Roma. Oaspeții au 
cîștigat cu scorul de 3—0 (0—0). Netzer 
a înscris 2 goluri, al treilea fiind opera 
lui Wimmer.

După disputarea a șase etape, ta Turul 
ciclist al Olandei (rezervat amatorilor) 
conduce olandezul Kneteman, urmat. Ia 
2:39. de compatriotul său Spetgens. Etapa 
a 6-a (Nijverdal — Steenwljk) a fost 
cîștigată de rutierul olandez J. Raas; 
care i-a întrecut la sprint pe englezul 
Hallam și pe Cees Priem și Piet van 
Katwijk. Toți cei patru cicliști au fost 
cronometrați, pe distanța de 160 km. eu 
timpul de 3h 53:25.
■
Clubul peruan de fotbal Deportivo Muni
cipal din Lima a refuzat oferta echipei 
Panathinaikos Atena, care a propus să-l 
achiziționeze pe jucătorul Hugo Soții. 
Chiar și în cazul că Soții nu ar ține sea
ma de hotărîrea clubului său. el nu ar 
putea pleca să joace peste hotare, întru- 
cît o decizie a federației de fotbal din 
Peru prevede ca jucătorii sub 25 de ani 
să nu poată activa la un club străin,■
Cursa clclistă internațională desfășurată 
la Mirandola (Italia) a revenit belgianu
lui Guldo Reybroeck, cronometrat ne 
distanța de 210.400 km în 4h 56 (medie 
orară de 42,660 k,m). In același timp 
cu învingătorul a sosit un pluton masiv 
de alergători, printre care figurau ita
lienii Dino Zandegu, Franco Mori, Mi
chele Dancelli, belgianul Eddy Mercx șl 
danezul Oile Ritter.■
In prima zl a turneului Internațional de 
polo pe apă de Ia Siracusa, echipa Uni
versității din Moscova, a învins cu scorul 
de 4—1 formația Camogll Genova. Intr-un 
alt joo. Mladost Zagreb a dispus la limi
tă, cu 6—5, de Honved Budapesta.■
La Vama a început cel de-al ș-Iea cam
pionat european de șah pe echipe al 
feroviarilor. După primul tur, în clasa
ment conduc URSS și Bulgaria, cu dte 
15 puncte, fiecare, urmate de Iugoslavi* 
șl R.D. Germană — 13,5 puncte.
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