
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

In ziua de 22 mai 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român

Au participat, ca 
și alți conducători 
centrale.

In cadrul ședinței 
raportul elaborat de 
de analiză a funcționării sistemului 
energetic național, instituită pe baza 
hotârîrii Comitetului Execdtlv din 30 
octombrie 1971 privind Îmbunătățirea 
activității In industria energiei elec
trice și creșterea gradului de sigu. 
ranță în funcționarea sistemului e- 
nergetic. Dezbaterii^ ap scos în evi
dență faptul că în perioada construc
ției socialiste, ca urmare a aplicării 
politicii partidului de dezvoltare a 
industriei energiei electrice intr-un 
ritm mai înalt decît celelalte ramuri 
industriale, producția de energie e- 
lectrică și puterea instalată în siste
mul energetic s-au dublat la fiecare 
5—6 ani ; s-a dezvoltat rețeaua de 
transport și distribuție a energiei e-- 
lectrice, nivelul tehnic al instalațiilor 
a crescut an de an, fiind astăzi com
parabil cu ce] realizat în țările cu 
un sistem energetic avansat. Totoda
tă, s-a relevat că în funcționarea 
sistemului energetic național există 
încă serioase neajunsuri. în ultimii 
ani, au avut loc numeroase avarii, 
nu au fost efectuate la timp repa
rațiile planificate și, uneori, funcțio
narea agregatelor a avut loc cu aba
teri de la parametrii normali. Exista 
lipsuri și în ce privește utilizarea ra
țională a energiei ; la mulți consu
matori se produce risipă de energie. . 
deoășindu-se consumurile specifice 
normate.

In vederea îmbunătățirii întregii 
activități din industria energiei elec
trice și termice, a creșterii siguran
ței în funcționarea sistemului ener
getic național, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român a aprobat Programul 
de măsuri prezentat de Comisia de 
stat. Comitetul Executiv a indicat ca 
Ministerul Energiei Electrice să ac
ționeze in mod hotărît pentru foia-

invitați, miniștri 
ai unor organe

a fost examinat
Comisia de stat

sirea integrală a capacităților ener
getice existente, pentru o mai bună 
exploatare a puterii instalate, între
ținerea în perfecte condițiuni și re
pararea la timp a utilajelor, asigu
rarea pieselor de schimb necesare, 
creșterea operativității în activitatea 
de intervenție pentru lichidarea a- 
variilor, întărirea controlului și ur
măririi modului de mînuire a agre
gatelor, stabilirea unor reguli stricte 
privind recepționarea exigentă a u- 
tilajelor livrate atît din producția in
ternă, cit și din import, efectuarea 
unui control eficient asupra modului 
de funcționare a întregului sistem 
energetic național. Sarcinile tuturor 
unităților producătoare de energie, 
ale instituțiilor de cercetare vor fi 
îndreptate spre realizarea acestor mă
suri ; întreaga activitate a Ministe
rului Energiei Electrice va fi axată 
pe îndeplinirea sarcinilor exploatării 
și întreținerii în condiții optime a 
sistemului energetic național. Comi
tetul Executiv a stabilit ca organiza
rea și atribuțiile ministerului să fie 
revăzute în acest sens, ca el să de
vină organul unic răspunzător de sis
temul energetic național și de buna 
lui funcționare.

Măsurile adoptate prevăd, de ase
menea, introducerea unei discipline 
riguroase în unitățile Ministerului E- 
nergiei Electrice, precum și în uni
tățile consumatoare, sporirea exigen
ței în aplicarea regulilor de exploa
tare, întreținere și reparații, comba
terea manifestărilor de toleranță față 
de abateri, a tendințelor de justifi
care a avariilor, manifestate chiar 
la conducerea ministerului.

Ministerul Energiei Electrice va lua 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
profesional al tuturor cadrelor, prin- 
tr-un program complet care să asi
gure școlarizarea întregului personal 
în decurs de 2—3 ani.

Ministerul Energiei Electrice și Mi
nisterul Educației și lnvățămintului 
vor lua măsuri pentru întunțarea de 
școli profesionale și licee de specia
litate în domeniul energeticii, pentru 
îmbunătățirea pregătirii inginerilor 
energeticieni în învățămintut superior.

Ministerul Energiei Electrice va e- 
labora un regulament de funcționare 
a sistemului energetic, menit să asi
gure mai multă ordine și aisciplină 
in unitățile din subordine.

Comitetul Executiv a notârît ca 
Comisia de stat care a analizat func
ționarea sistemului energetic național 
să capete un caracter permanent, cu 
atribuția de a studia periodic proble
mele mari ale sistemului energetic, 
să exercite controlul și Îndrumarea 
pentru traducerea în viață a măsu
rilor stabilite. S-a hotărît, de aseme
nea, ca pină la sfîrșitul anului. Mi
nisterul Energiei Electrice sa asigure 
aplicarea măsurilor indicate și să pre
zinte un raport in acest sens.

In continuare. Comitetul Executiv 
a analizat principalele aspecte ale 
activității economico-financiare din a- 
gricultura socialistă și a stabilit mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate, _ pentru folosirea integrală 
și rațională a tuturor supratețelor a- 
gricole, a mijloacelor materiale și 
bănești de care dispun unitățile a- 
gricole in vederea obținerii unui preț 
de cost cît mai redus, a unei elicien- 
țe economice ridicate

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut informarea despre 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, de stat si obștești, privind 
examinarea și rezolvarea scrisorilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor mun- 
cii. Tn vederea îmbunătățirii in con
tinuare a acestei activități. Comitetul 
Executiv a subliniat necesitatea înlă
turării oricăror fenomene ae tărăgă
nare și lipsă de solicitudine, a spori
rii preocupării și răspunderu pentru 
soluționarea cererilor îndreptățite ale 
cetățenilor.

Comitetul Executiv a examinat și 
aprobat propunerile cu privire la rea
lizarea unor lucrări de investiții pre
văzute a fi puse in funcțiune in ac
tualul cincinal. S-a hotărît înființarea 
unei comisii de analiză a lucrărilor 
importante de investiții care se pre
zintă spre examinare și aprooare Co
mitetului Executiv. In continuare, 
Comitetul Executiv a soluționat pro
bleme ale activității curente.LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII NAȚIONALE A SCRIITORILOR

Lucrările Conferinței naționale, a 
scriitorilor au fost reluate, marți di
mineața, cu discuții-generale asupra 
rapoartelor prezentate cu privire la 
activitatea Consiliului Uniunii Scri
itorilor pe perioada noiembrie 1968 — 
mai 1972 și la activitatea Comisiei de 
cenzori pe aceeași perioada.

Au luat cuvîntul scriitorii Marin

Preda, Radu Boureanu, Dumitru Cor- 
bea, Adrian Păunescu, Floria Lovines- 
cu, Dan Deșliu, Sergiu Dan, Romul 
Munteanu, Mihai Beniuc, Alexandru 
Ivasiuc. Liviu Călin, Alexandru Pale- 
ologu, ioanid Romanescu. Alexandru 
Piru, Darie Novăceanu, Vintilă Cor
bul, Cezar Ivănescu, Dumitru M. Ion.

După încheierea discuțiilor gene-Numai șase boxeri români au trecui
rale, participanții au aproDat activi
tatea Consiliului Uniunii Scriitorilor 
și a Comisiei de cenzori.

De asemenea, după discuția pe ar
ticole, a fost adoptat noul Statut al 
Uniunii Scriitorilor din Republica So
cialistă România.

în cursul după-amiezii, s-a trecut 
la ultimul punct de pe ordinea de 
zi — alegerea Consiliului Uniunii 
Scriitorilor, a Biroului și a conduce
rii operative a Uniunii, precum și a 
Comisiei de cenzori.

Lucrările Conferinței vor ti reluate 
miercuri dimineața.cu bine examenul de la Ankara GAgerpres) ,
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AZI, REINTILNIRE CU CAMPIONATUL

CONTINUĂ DUELUL U.T.A.-F.C. ARGEȘ

Secvență de la un traditional 
Ce va fi astăzi, la Arad ? V

“ al campionatului, meciul Dinamo—U.T.A. (i—1), disputat 
la întrebare Domide, Dinu, Broșovschi, Nunweiller et comp

Foto : S. BAKCSY

(stadionul „23 August'*, de la ora 17) 
și Steagul roșu — „U“ Craiova și 
terminînd cu Petrolul — A.S.A. și 
Jiul — Farul, toate completează o

CLASAMENTUL LA

1. U.T.A.
2. F.C. Argeș 

,U“ Cluj
4. Sport Club
5. A.S A.
6. Steagul roșu 

„U“ Craiova
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11. Dinamo
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16. Crișul
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ziua reîntîlni- 
cu atmosfera 

„marile bătălii" din clasa-

Iată-ne, așadar, în 
rii cu campionatul, 
lui> cu 
ment.

Ce promite etapa de reluare, a 
XX1V-T ?

Mai întîi, continuarea a două 
dueluri pasionante: U.T.A. — F.C. 
Argeș și Politehnica — C.F-R., pri
mul pentru locul 1, secundul... 
contra locului 15. Cum. însă, toate 
aceste patru echipe joacă azi acasă, 
teoretic ele sînt avantajate : U.T.A, 
cu Dinamo, F-C. Argeș cu „IJ“ Cluj, 
Politehnica cu Rapid și C.F.R. cu 
Crișul. Dar, în ce măsură mai este 
decisiv avantajul terenului propriu, 
mai ales cînd adversare sînt echipe 
ca Dinamo, .,U“ Cluj și Rapid ? Din 
acest punct de vedere, poate numai 
C.F.R. să aibă șanse mai multe, 
pentru că întîlnește un partener 
resemnat, împăcat cu poziția de co
daș. în rest însă, se anunță dispute 
echilibrate, chiar dacă este vorba 
de echipe care hțptă numai pentru 
prestigiu (Dinamo. Rapid) f.indcă 
au pus punct aspirațiilor la primul 

.Loc-,

interes speoial este așteptată 
evoluția tricolorilor’ atît de 

solicitați
17 mai, 
au făcut 
țională 
perioadă, cînd s-a pregătit In ve
derea campionatului Europei. In

Cu 
apoi

in perioada 29 aprilie — 
ca și a studenților, care 
parte din selecționata na- 
universitară, în aceeași

disponibilități probabile: Kun II 
la U.T.A., Sălceanu la Dinamo și 
Roșu la FC. Argeș (ultimul acci
dentat serios in turneul recent în
treprins în Bulgaria).

Și celelalte partide se anunță in
teresante, chiar echilibrate. Tnce- 
pînd cu Steaua — Sport Club Bacău

etapă atractivă, pe care o dorim 
desfășurată într-o notă de sporti
vitate și la un nivel tehnic cit mai 
bun.

Ce concluzie 
ceastă

Una 
modul 
lunga 
campionatului, în 
adus îmbunătățiri formei unor fot
baliști și jocului unor echipe, mai 
ales ca eficacitate a liniilor ofen
sive. Pentru că echipele au susți
nut numeroase partide amicale in 
această perioadă și este de presumis 
că au urmărit ceva. Vom vedea as
tăzi ce anume și. ce realizări au.

. 5 A ÎNCHEIAT UN DRUM

etapă ? 
singură i 
în care 
perioadă

așteptăm după a-

aceea cu privire la 
au folosit echipele 
de întrerupere a 

ce măsură s-au

In viata echipei naționale de FOTBAL
URMEAZĂ 0 NOUĂ ETAPĂ

Dacă există, în fotbalul româ
nesc, vreun sector de activitate că
ruia nu-i poți reproșa, în ultimii 
doi-trei ani, prea multe lipsuri, 
acesta este sectorul echipei națio
nale.

Dificultatea întîmpinată de e- 
ventuale reproșuri nu o repre
zintă numai realizările (e mai greu 
să critici atunci cînd se obțin per-

PUNCTE DE VEDERE

• Arbitrajele au

rezultate

• Aurel Mihai, din
nou nedisciplinat

Gimnastele noastre au posibilități
abordeze cu încredere
examenul olimpic
Citeva aprecieri

cu echipa reprezentativă a 
ar fi trebuit să

• ■

■

pe marginea meciului România — Ungaria

formanțe), dar ea apare și la o 
analiză atentă a metodelor de lu
cru folosite.

Plecînd de la cîteva realități con
crete, printre care înfrîngerea din 
oficiu în deplasare ajunsese un re
fren pe cre-1 repetam cu toții, ple
cînd de la situația că singurele 
rezultate bune erau obținute, din 
cind în cînd, acasă, cînd jucătorii 
noștri se năpusteau de obicei spre 
poarta adversă pentru a obține 
victoria, plecînd de la incontesta
bila stare de fapt că echipa repre
zentativă n-avea o concepție pro
prie de joc, un stil propriu de joc,

o stabilitate 
propriu și în 
jă a conducerii tehnice a lui An
gelo Niculescu a fost, credem, a- 
ceea de a găsi o soluție pentru ca 
echipa să nu mai poată fi purtată 
ea o coajă de nucă pe apele întîm- 
plării, încercînd
să-i formeze o greutate proprie, 
O STRUCTURA de joc
să facă fată în orice împrejurare.

Care a fost soluția adoptată de 
Angelo Niculescu ?

Prima lecție pe care tricolorii au 
fost chemați să o invețe a fost 
lecția apărării. Pentru a nu mai 
fi (auto)considerați victime sigure 
încă din momentul îmbarcării în 
avionul de Lisabona sau Praga...

Apărare aglomerată, cu dublaje 
riguroase pină la exagerare chiar,

în evoluție (pe teren 
deplasare), prima gri-

să-i ■ găsească și

cu care

Marius POPESCU

(Con’inuare in pay a 3-a>
Meciul

Ungariei 
pentru gimnastele noastre 
olimpic cea mai severă 
înaintea întrecerilor de la
Valoarea echipei întîlnite, 
deplasării, precum și evoluția în fața 
unui public străin — iată tot atitea

constituie 
din lotul 
verificare 
Munchen. 

rigorile

argumente în sprijinul aprecierii 
noastre. Din păcate, rezultatele aces
tui test nu sînt îndeajuns de con
cludente. Și aceasta, pentru câ an
trenorul Nicolae Covaci nu a putut 
include în echipă nu mai puțin de 
trei gimnaste (deci, jumătate !) din
tre cele care în ultimii ani au apărat

Balcaniada de box de la Ankara a 
demonstrat, încă o dată, care sînt 
valorile adevărate ale echipei noastre 
naționale. In patru gale au fost tre- 
cuți în revistă toți boxerii din Bal
cani care pot emite pretenții de par
ticipare la Jocurile Olimpice de la 
Munchen, printre ei numârindu-se și 
sportivii din România.

Spre deosebire de anii trecuți, la 
actuala confruntare din sala Atatiirk, 
țara noastră a prezentat, cu două 
excepții (cat. grea și semimi.jlocie) 
tot ce are mai bun la această oră 
boxul românesc. Echipa națională a 
plecat spre locul întrecerii hotărîtă 
să demonstreze că pugilismul româ
nesc se află pe o treapta superioară 
în ierarhia continentala, in bună 
măsură, a reușit acest lucru, dar nu 
trebuie să uităm că în atara arbitra
jelor părtinitoare, care au defavori
zat pe unii dintre sportivii noștri, au 
existat și alte cauze care au deter
minat obținerea a numai două locuri 
pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere.

Alee Năslac pe cea mai 
înaltă treaptă a podiu
mului de premiere din 
cadrul Balcaniadei de 
la Ankara. In această 
postură am dori să-l 

vedem și la J.O.
înaintea plecării echipei din țară, 

ziarul nostru a atras atenția asupra 
faptului că a fost inclus în tormație 
Aurel Mihai, care cu puțin timp în 
urmă a refuzat să participe la tur
neul internațional dotat cu „centura 
de aur**. Dezertînd de la competiția 
amintită, constănțeanul a dat de în
țeles că nu mai dorește sa participe 
la confruntările în care este angre
nată echipa reprezentativă a Româ
niei. Dar selecționerii (pentru a cita 
oară ?) au considerat că A. Mihai 
poate să reprezinte — cu toate lip
surile manifestate de nenumărate ori 
— boxul românesc in meciurile in
ternaționale. Că s-au înșelat a dove- 
dit-o_ cu prisosință evoluția lui A. 
Mihai la Balcaniada de ia Ankara. 
Nu vom vorbi despre comportarea în 
ring, care, oricum, nu a tost strălu-

(Continuare in vag. a 4-a)

Paul IOVAN

I

Marcela Păunescu, o prezența promițătoare in echipa națională
Foto: I. MJHAICA

In întreprinderile buzoiene

în anii din urmă pe harta eco
nomică a municipiului și județului 
Buzău au apărut noi și însemnate 
obiective industriale. Buzăul a cu
noscut și el în anii regimului so- 
'cialist suflul nou al prefacerilor sub 
toate aspectele, economic, edilitar, 
social-cultural. Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă, Uzina de mase 
plastice, Uzina mecanică (pe poarta 
căreia au început să iasă elegantele 
vagoane construite de harnicul co
lectiv de aici), moderna Fabrică de 
geamuri, ca și cea de zahăr, între
prinderile, Metalurgica și Flacăra 
sînt printre cele mai însemnate u- 
nități industriale ale orașului de lin
gă Crîng-

Din ansamblul actualelor activități 
de pe meleagurile buzoiene, tără în
doială că nu lipsește nici sportul. 
Activitatea de educație fizică a ma
selor s-a înscris pe noi coordonate,

făcînd eforturi să poată ține pasul 
cu întreaga dezvoltare a acestor 
locuri.

CUPE, CUPE, CUPE...
In orașul și județul Buzău există 

34 de asociații sportive în instituții 
și întreprinderi. 34 de asociații ce 
numără azi în rîndurile lor peste 
12 500 de membri, la dispoziția că
rora există un material sportiv în 
valoare de 500 000 lei, trei stadioane 
care în afară de terenul de fotbal 
și pista de atletism mai cuprind în 
perimetrul lor terenuri de volei, 
handbal sau baschet. Acestea aparțin 
asociațiilor Olimpia Rm. Sărat, Pe
trolul Berea, Foresta Nehoiu. La fa
brica de mase plastice din Buzău, cu 
contribuția sindicatelor, s-a amena
jat un complex sportiv : (o popicărie 
cu 4 piste, săli de șah și tenis de 
masă, două terenuri de tenis și u-

nul de handbal și se află în lucru 
cel de fotbal). Este o dotare sportivă 
cu care fabrica respectivă se mîn- 
drește, desigur. Ar mai fi de adău
gat cîteva terenuri de handbal, vo
lei, baschet, în total 18 la număr, 
care întregesc patrimoniul asocia
țiilor ce activează în cadrul uzine
lor și instituțiilor din județul Bu
zău. (Cam puține, s-ar putea spune, 
dar asupra acestui aspect vom re
veni. Mai întîi se pune întrebarea 
cum sînt acestea rolosite ?).

în 1972 s-au organizat citeva com
petiții cu etape la nivelul secțiilor 
și atelierelor. Vom aminti 
iarnă"
„Cupa r ,__ .
„Cupa Buzăului" la aceeași ramură 
de sport, Crosul tineretului. Unde 
aceste întreceri au fost bine orga
nizate, succesul nu s-a lăsat aștep
tat. In schimb, la faza pe oraș a 
etosului tineretului reprezentanții

postură deloc plăcută, 
un simplu accident ?

vizitei noastre la Bu-

„Cupa de 
la șah și tenis de

16 Februarie" la
masă, 

popice,

sportivilor din sindicate au lipsit cu 
desăvîrșire, iar cei ce ar ti trebuit 
să realizeze o bună mobilizare s-au 
aflat într-o 
Să fie doar 
Nicidecum.

Cu prilejul
zău am stat de vorbă cu Alexandru 
Andrei, instructor principal cu pro
blemele de sport și turism din ca
drul Consiliului județean al sindica
telor. Vorbind despre activitatea 
sportivă a masei de salariați, despre 
practicarea sportului în mod con
tinuu și organizat, interlocutorul 
nostru aprecia că „în general, aso
ciațiile rezolvă această cerință, în
deosebi la Uzina de sîrmă, la Mase 
plastice, unde calendarul propriu nu

Constantin ALEXE

(Continuarj in pag. a 3-a)

cu destul succes, de multe ori, cu
lorile țării noastre. Alina Goreac și 
Anca Grigoraș, componente de bază 
ale echipei noastre reprezentative, se 
află în tratament, în urma unor tra
umatisme suferite la antrenamente, 
la fel ca și Felicia Dornea, ai cărei 
start bun în sezonul competițional 
din acest an a determinat pe antre
norii lotului național s-o ia în ve
derile lor și s-o includă In formația 
pentru meciul cu Canada, în cursul 
căruia, din păcate, s-a accidentat.

In aceste condiții, s-a recurs la 
soluții de ultim moment. Marcela 
Păunescu a fost scoasă din lotul sta
bilit inițial a face deplasarea la Has- 
kovo, la Campionatele balcanice, și 
a fost inclusă in echipa A, s-a ape
lat la Elisabeta Turcu, care timp de 
mai multe luni a întrerupt activita
tea competițională ca urmare a ope
rației de menise.

Dar, să vedem cum s-au petrecut 
lucrurile la Budapesta, ce ne-au a- 
rătat cele două zile de concurs, ce 
învățăminte e bine să tragă antreno
rii lotului nostru olimpic pentru pre
gătirea din următoarele luni. In ce 
privește echipa gazdă, trebuie reți
nute, în primul rînd, citeva calități 
care îi creează avantaje în fața gim
nastelor noastre : toate cele șase 
gimnaste incluse în tormație sînt

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

Sîmbătă, startul I

Se dispută astăzi tot felul de ra
liuri, genul acesta de întreceri ale 
automobiliștilor 
popularitate pe toate 
Intre „Safari", 
liul Primăverii"
— diferențe esențiale, pornite chiar 
de la scopul lor. Raliul-școală, cel 
organizat la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni de Școala de șoferi amatori din 
București este doar prima treaptă pe 
drumul automobilismului competițin- 
nal. drum pe care se vor simți în
demnați să-1 urmeze doar cei ce 
simt chemarea întrecerilor.

Pentru a ilustra caracterul utilitar 
al Raliului primăverii nu avem decît 
să menționăm că vitezele medii ora
re sînt astfel stabilite incit concu- 
renții să poată respecta în totul le
gea circulației ..pe drumurile- publice, 
regularitatea fiind prima condiție a 
reușitei. Aceste viteze medii variază 
între 40 km (în sectorul Predeal —

bucurîndu-se de 
meridianele. 

„Acropole** și „Ră
șini însă — firesc

Brașov) și 70 km (in sectorul Pitești 
— București pe autostradă). Desigur, 
majoritatea concurenților vor trece 
cu bine această încercare, sosind ia 
timp la posturile de control orar (cei 
ce nu vor fi punctuali vor primi cile 
60 puncte penalizare pentru fiecare 
minut de avans sau întîrziere). De
partajarea va fi făcută de probele 
speciale, care la a V-a ediție a a- 
cestui raliu vor fi aceleași ca și anul 
trecut: schimbarea unei roți (cea din 
spate la Sibiu și cea din față la 
București) și două slalome printre 
popice, efectuate unul de pilot și ce
lălalt de navigator. Indemînarea și 
omogenitatea echipajului vor fi deci 
holărîtoare în stabilirea clasamentu
lui și socotim pozitiv faptul că pro
bele de slalom sînt cele care au 
ponderea principală în desemnarea 
cîștigătorilor finali. Spectatorii din 
Sibiu și București vor avea de altfel 
ocazia să se convingă la fața locului.

Cursa echipelor de baschet pentru titlurile de campioane
Neîndoielnic de foarte mulți 

ani campionatul republican 
feminin de baschet nu a 
avut un final, atît de pasio
nant ca cel ce se va desfășu
ra vineri, sîmbătă și dumi
nică în sala Dinamo din Ca
pitală. Intr-adevăr. trei: e- 
chipe, și anume Rapid, 
l.E.F.S. și Politehnica (ac
tuala deținătoare a titlului), 
luptă cu șanse foarte apro
piate pentru locul I, încă 
din primul tur iar partidele 
susținute pină acum între 
ele nu au avut darul să pro
ducă 
toare.
l.E.F.S.-—Politehnica (vineri). 
Rapid—Politehnica (sîmbă
tă) și l.E.F.S.—Rapid (dumi
nică) produc o puternică e- 
fervescență nu numai 
rîndul componentelor 
tor formații, ci și al 
ce urmăresc activitatea 
chetului feminin. In 
în aceste confruntări 
sive, baschetbalistele 
să ne reprezinte tara 
rile competiții ale 
(Balcaniada și. mai cu 
mă, 
au prilejul să confirme din 
nou capacitatea lor de a face

o distanțare hotărî- 
încit, meciurile

în 
aces- 
celor 
bas- 

plus, 
deci- 

vizate 
la ma- 
anului 

sea- 
campionatul european)

față unor eforturi fizice și 
psihice mai intense, așa cum 
vor fi cele pe care le vor 
depune in cursul turneului 
din sala' 
finalistă, 
rent rolul 
ner, dar 
lor Și. maj ales, victoria rea
lizată în primul tur asupra 
I.E.F.S.-ului, pot da de gîn- 
dit favoritelor.

La băieți, Dinamo, Steaua, 
Politehnica București și U- 
niversitatea Cluj își vor dis
puta, în aceleași zile ca și 
fetele, locurile premiate, ale 
Diviziei A. Deși rezultatele 
ce se vor înregistra nu mai 
pot produce modificări în 
clasament, întrecerile pre
zintă un real interes prin 
tradiția meciurilor directe 
dintre toate cele patru 
naliste.

Dinamo. A patra 
Crișul, are apa- 
de sparing-parte- 
ambiția orădence-

„Duelul" dintre Margareta 
Prunca. (in imagine, pă
trunde spre coș) de la 
Politehnica și Cornelia 
Petric de la l.E.F.S. va 
fi reeditat vineri seară, in 

sala Dinamo
(Foto.i Dragoș NEAGU -



J ',AVETI UN RUGBY PUTERNIC" —

NE-AU SPUS OASPEȚII ENGLEZI

Aprecieri asupra: • jocului românilor • tehnicii jucătorilor • participării ,,XV“-lui 

românesc la ^Turneul celor 5 națiuni11
•. ■ Pe stadionul Politehnica, la 

eîteva minute după întilnirea de 
rugby dintre selecționata studen
țească română și combinata Corn
wall-Devon (Anglia). In timp ce 
jucătorii englezi făceau obișnuita 
baie după Joc, ultimul din cele 3 
susținute In țara noastră, am mai 
rămas în tribună alături de doi 
dintre oaspeți: domnii FREDRIK 
DWYER (conducătorul delegației) șl 
CLIVE CROSS (antrenor).

— Da, da. spune dl. Dwyer, pri
pind în gol, parcă scotocind în me-

Alan Pearn, cel mai bun jucător englez al turneului, inițiază un atac ca-e cu reuși cu toată opoziția Iu Răș- 
canu fi Pop. Foto. x DRAGOȘ

■morie. Ne aflăm așadar la sftrșitul 
vizitei noastre In România sau mai 
precis a turneului. Fiindcă In 
timpul scurt pe care l-am avut la 
dispoziție nu putem spune nioi- 
cum că am... vizitat RomânSa. 
înaintea momentului neplăcut al 
despărțirii se pot trage unele con
cluzii. Ca oaspete pot spune că 
aveți o țară frumoasă, tn construc
ție, cu oameni simpatici, îndatoritori. 
Am fost bine primiți, cu multă 
clădură.

— Vă mulțumim pentru cuvinte
le frumoase și vă rugăm să ne răs
pundeți la o întrebare ce intere
sează pe iubitorii rugbyului din 
țara noastră, pe cititorii noștri. După 
ce i-ați văzut pe români jucînd 
rugby — dv„ care de fapt sînteți 
reprezentanții redutabilului rugby 
englez cu care noi nu ne-am mai 
întîlnit de mai bine de un deceniu — 
ce ne puteți spune după această 
dorită reîntîlnire ? Care este pă
rerea dv. despre rugbyul românesc ?

— Aveți un rugby puternic. Am 
văzut trei echipe șl pot spune că 
ăm fost plăcut impresionați de în-

-După- concursul de primăvară al juniorilor II

PROGRESUL CELOR MAI MICI ATLEȚI ESTE TOT MAI EVIDENT
Dacă vreodată se va scrie Is

toria atletismului românesc, atunci 
acești minunați pasionați ai at
letismului argeșean vor avea un 
loc binemeritat. Două stadioane 
atletice, primul liceu de atletism 
din țară, modul eficient în care 
este sprijinit atletismul la toate 
nivelurile locale, rezultatele ob
ținute — iată numai eîteva din
tre remarcabilele realizări atle
tice argeșene.

Ne-am dat seama o dată în 
plus de acestea la recentul con
curs republican al juniorilor de 
categoria a II-a, în care cei 800 
de atleți și circa 200 profesori și 
antrenori au avut tot ce a fost 
necesar pentru realizarea sco
purilor lor.

Ce ne-a plăcut ? în primul rînd, 
faptul că cel puțin jumătate din 
participant sînt atleți cu posibi

ELENA VINTILĂ A ALES LUNGIMEA,

DAR NU RENUNȚĂ LA PENTATLON...

Rezultatul de 6,44 m, unul dintre 
cele mai bune obținute în acest se
zon (aer liber) pe plan european, 
realizat recent de Elena Vintilă în 
cadrul unui pentatlon-record, poate 
surprinde pe cei mai puțin avizați. 
Dar cine a urmărit întreaga evolu
ție a atletei dinamoviste anul a- 
eesta, nu va fi deloc surprins de sal
tul noii recordmane a pentatlonis- 
telor. Cu cele 4923 de puncte (după 
vechea tabelă) ea a depășit cu 23 p. 
norma olimpică impusă de federație 
iar săritura sa de 6,44 m se află la 
numai un centimetru de baremul 
respectiv. Ambele rezultate o in
stalează definitiv pe atleta bucureș- 
teancă (a început să practice acest 
sport în Timișoara, la clubul Ba
natul, cu antrenorul Wittman șl din 
1964 este membră a clubului Dina
mo) printre performerele de elită 
ale atletismului feminin din țara 
noastră.

învingătoare în „Cupa de Cristal , 
clasată apoi pe locul VI la „euro
penele" de sală (avînd rezultat egal 
cu locul IV), și mai recent cîștigă- 
toare a lungimii la concursul de 
primăvară, Elena Vintilă demon
strează o deosebită constanță, baza
tă pe serioasele acumulări din lu
nile de iarnă. Calitățile sale multi
laterale (dintre care subliniem vi
teza și detenta) — să nu uităm re
zultatul de 1,73 m la înălțime! — 
dublate de o mare ambiție și multă 
sobrietate, anunță în acest an o ta
lentată adversară pentru Viorica 
Viscopoleanu, proxima întîlnire a 
celor două atlete fiind așteptată cu 
interes.

I-am cerut părerea și lui Ion Vin
tilă, soțul și antrenorul recordma
nei, despre posibilitățile și perspec
tivele... elevei sale. El însă ni s-a 
părut realist In aprecieri: „Rezul
tatele Elenei depășesc planificarea 
făcută împreună la începutul anu
lui. astfel că va trebui să ne pro
punem alte cifre pentru etapa ur
mătoare. Obiectivul final: partici
parea la J O., pentru care rezultate
le actuale vor trebui confirmate. 
Dar, sînt convins că Elena nu se va 
mulțumi cu atît și va tinde mai sus. 
Eventual. în apropierea a 6.60 m la 
lungime (rezultat care ar aduce ori

demînarea JucătcrCor români Se
lecționata divixionarâ ne-a plăcut 
prin jocul ei. Păcat că noi, prin 
accidentarea unor oameni de bază, 
n-am putut da replica de care sra 
fi fost In stare.

— Ceaoiii erați că Jocul români
lor este corect, prea leat sau prea 
dwf Sa apropie ei de eel al om» 
țări ea renaneT

— V-atn mal opus, os-a plied 
Joctd rughjvtllor ramând. Aveți • 
echtp* buni — mi refer la prima 
formația eu ear* am ftscat fevn.

selecționata divizionară) — care se 
încadrează corect ta limitele regu
lamentului. Buni cunoscători ai 
jocului, rugbyștii români nu ni s-au 
părut duri, ci corecți. în evoluția 
lor se „simte" puternic școala rug
byului francez.

— Ați putea face o comparație 
Intre clasa rugbyului englez șl ro
mân ?

— Cred că așa cum se prezintă 
ea ta momentul de față, naționala 
dv. — după cîte am înțeles, în re
facere — nu ar putea încă ține 
piept formației Angliei, Țării Ga
lilor sau Irlandei. Cert este. însă, 
că nu se va înregistra saltul dorit 
de inimoșii susținători ai rugbyu
lui din România fără multe con
tacte internaționale cu echipe pu
ternice. Formațiile dv. pot juca, de 
pildă, foarte bine cu reprezentative 
ale comitatelor de la noi, pentru 
început.

— Ce veți spune ziariștilor en
glezi care vă vor solicita impresii 
după turneul din România ?

lități certe de progres. Procentul 
talentelor este destul de ridicat și 
aceasta arată că atletismul este 
tratat — la nivel de selecție și 
pregătire a tineretului — tot mai 
practic, deci mai puțin declara
tiv. Apoi, participarea a 37 de 
județe și a reprezentanților Capi
talei (au lipsit reprezentații ju
dețelor Olt și Sălaj) arată preo 
cuparea pentru acest sport de 
bază. Rezultatele, talentul, pre
gătirea și în special perspectiva 
unor atleți. precum Viorel Dumi
trescu, Virgil Miloiu, Constantin 
Bebereche, Iosif Crișan, Marcel 
Țomșa, Mihai Zară, Doru Boboc, 
Vasile Cristea, Ion Rarinca, Ni- 
colae Bindar, Georgel Costache, 
Elena Serpeșean Viorica Neagu, 
Silvia Nicolescu, Doina Spinu, 
Coculeana Bucătaru. Constantin 
Mariana, Toma Sanda, Mariana 

cui un loc în finala olimpică) fi, 
respectiv, 5100 p (după vechea ta
belă) la pentatlon. Oricum insă prin
cipala noastră preocupare se va în
drepta spre săritura în lungime".

Alegerea ni se pare judicioasă, 
deoarece la 26 de ani, 1,71 m și 59 
kg. Elena Vintilă are toate posibi
litățile de a mai urca eîteva trepte 
bune spre marile performanțe.

A. VASILIU

r
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(Urmare 
din pag l)

suple, ceea ce le permite s& lucreze 
cu multă ușurință, cu o anume de
zinvoltură care place ochiului, fina- 
lurile exercițiilor prezentate de ele 
sînt de o impresionantă precizie, a- 
terizările — la toate aparatele — si
gure, fără „pași" sau „bilbîieli" pe care 
brigăzile de arbitre le sancționează, 
de regulă, fără cruțare. De asemenea, 
am reținut că la unele aparate exer
cițiile gimnastelor magtnare cu
prind elemente de o mal ridicată 
valoare tehnică (paralele, de pildă). 
Iar Kery Anika prezintă șurub cu 
720 grade la sol, executat toarte bine.

Cu indisponibilitățile amintite, se
lecționata României s-a prezentat la 
Budapesta pentru a-și apăra cu ar
doare șansele, pentru a ODține un 
rezultat cit mai strîns posiDili, Elena 
Ceampelea, Elisabeta Turcu. Paula 
loan. Mariana Gheciov, Ștefania Ba- 
coș și Marcela Păunescu tund hotă- 
rîte să înfrunte curajos toate atu-uri- 
le adversarelor. Cu riscul de a re
peta unele aprecieri cuprinse în scur
tele relatări transmise tn cursul celor 
două zile de concurs, vom spune că 
sportivele românce și-au tăcut ono
rabil datoria, concurînd ia nivelul lor 
de pregătire, iar pe alocuri chiar 
peste așteptări. S-a manifestat o mo
bilizare puternică a tuturor capaci
tăților fizice și psihice ale sportive
lor pentru un randament maxim, 
concretizată în multe evoluții bune, 
de nivel ridicat.

în prima zi gimnastele noastre au 
avut de luptat nu numai cu dificul
tățile propriu-zise ale întrecerii, dar

— Câ ana inffimt un rugby ade
vărat — deci turneu util — și că 
IntUninie româno-engleze trebuie, 
categoric, să continue. Va fi în fo
losul ambelor tabere- De altfel, am 
șl eo’icf-et pentru toamnă, vizita 
unei formații românești tn Anglia.

...11 abordăm apoi cu două tn- 
taebâri suplimentare pe antrenorul 
Câtva Croaa, eere-< tare neroulțtxost 
ei n-a văzut mai nimic din frumoa
sa Românie. Se arată deraia câ 
revtai A ari «rrtnd la nd..

— Ce ■psește, după dv„ tn SepC

Jucătorilor români ți ce v-a plăcut 
Ia ei ?

— Cred că nu se grupează bine, 
nu organizează bine maul-ui. iar 
cei din spate nu fug suficient Au 
însă .jnîinile" foarte bune, adică o 
tehnică remarcabilă în mînuirea 
balonului. Bun, de asemenea, elanul 
lor ta joc. Se vede ușor, însă, că 
sînteți elevii francezilor, ba mai 
mult, admiratorii jocului lor.

— Credeți că România ar putea 
lua parte la „Turneul celor 5 na
țiuni" ?

— Cu siguranță, da. Va trebui, 
însă, depășită perioada actuală, în
lăturate unele deficiențe de genul 
celor semnalate și mai ales... as
cultat și rugbvul englez, nu numai 
cel francez. Cu doi profesori buni 
este întotdeauna mai bine decît cu 
unul singur.

*
Păreri sincere, idei, sfaturi de la 

niște iubitori ai balonului oval din 
Anglia, oaspeți pe care îi așteptam 
cu plăcere, de mult.

Modesto FfRRARINI

Nan dovedesc. totodată, compe
tența antrenorilor acestora.

Liceul de atletism din Cîmpu- 
lung Muscel și-a luat din nou 
„partea leului". A devenit fapt 
obișnuit clasarea pe primul loc 
a acestei unități de bază a atle
tismului nostru, după părerea 
noastră cea mai însemnată rea
lizare organizatorică a ultimilor 
ani în această disciplină. O notă 
bună pentru reprezentanții Ara
dului — în evident progres — 
pentru Viitorul București. Liceul 
11 Cluj. C.A. Roman. Sc. sp. Re
șița. Liceul 2 Iași.

Nu ne-a plăcut un singur lu
cru : dacă numărul foarte mare 
de concurenți ne bucură, evi
dent totuși, valoarea unor re
zultate duce la concluzia că unele 
secții, cluburi, antrenori. profe
sori consideră, probabil, că se pot 
eluda regulamentele. haremuri
le stabilite, și că un concurs re
publican este un concurs de masă. 
F.R.A. va trebui să pună piciorul 
ta prag, oprind accesul celor lip
siți de rezultate reale. Dar nu este 
maj puțin adevărat că unitățile 
de care aparțin atleții au datoria 
să analizeze cu exigență standar
dul valoric al celor pe care ti tri
mit Este inadmisibil ca unități 
precum Olimpia București (ai că
rei atleți au fost mereu în coada 
probelor) Se. sp. Galați. Șc. sp. 
Botoșani. Șc. sp. Călărași, C. S. 
Baia Mare, și multe altele, să-și 
cheltuiască fondurile cu partici
pant! ale căror rezultate sînt în
trecute cu ușurință de atleti din 
categoria copii....

GIMNASTELE
șl cu un arbitraj care le-a lost de
seori potrivnic, iar în cea ae a doua 
zi, la exercițiile liber alese. în con
dițiile unui arbitraj, de această dată, 
corect, și-au dovedit din plin supe
rioritatea la unele probe, recunoscută 
ca atare nu numai de persoane neu
tre, ci și de specialiști din R. P. Un
gară, cu recunoscută autoritate în 
gimnastica internațională. Aceasta a 
făcut ca, deși evoluind cu numai cinci 
concurente, gimnastele românce să 
mențină o diferență minlnâ față de 
formația Ungariei — mal puțin de 
două puncte.

Considerăm câ felul cum s-au com
portat la Budapesta trebuie să con
stituie un stimulent pentru aborda
rea cu maximă seriozitate a următoa
relor meciuri amicale de verificare 
(cu Olanda și, probabil, cu Anglia), 
incontestabil mult mai ușoare decît 
cel care face obiectul rindurilor de 
față. Gimnastele noastre olimpice 
trebuie să înțeleagă că dacă acum 
facem abstracție de scorul in sine 
— prea sever față de valoarea reală 
a echipelor — si ne referim la ceea 
ce au făcut ele insele în concurs, 
cu același etalon vom măsura și vii
toarele meciuri și nu ne vor impre
siona de loc eventuale victorii la di
ferențe substanțiale. Vom analiza șl 
atunci cu exigență și luciditate evo
luția la fiecare aparat, randamentul 
pe care-1 va da fiecare componentă a 
echipei noastre.

Dar, deoarece intîlnirile internațio
nale aduc in prim plan atît aspecte 
pozitive (de care am aminul), cit și 
neajunsuri, considerăm că e util să 
ne referim și la acestea ®n urmă, 
mai ales că ele au fost relevate de 
o confruntare • două echipe ce «s-

Acum, ta plină pregătire pentru 
J. O„ finala campionatului național 
masculin de floretă a reprezentat 
o foarte utilă verificare pentru 
—'.rițc-l această probă șl,
implicit, pentru tehnicienii noștri. 
Testul de duminică întărește — 
fapt Îmbucurător — constatarea că 
sportivii susceptibili să ne repre
zinte la Miinchea au o formă accep
tabilă pentru acest aezon. Țiu. Mu- 
reșanu. Falb ți Ardeleana, mai 
ales, oferă suficiente nădejdi în re
virimentul floretei masculine. în 
ideea apropierii ei valorice de pre
tențiile olimpice. Rămîne, desigur, 
să vedem cum se vor prezenta ei 
și la „Trofeul Gtovannini" (3—4 iu
nie. Boiogna), șl, evident, ta conti
nuare, Ia alte concursuri.

Mult mai aproape de ceea ce aș
teptăm de la ei se află spadasinii. 
Duminica trecută, patru dintre ei, 
s. !- . Al, Istrate și Pongraț,
au lăsat o frumoasă impresie la 
concursul internațional de la Ge
nova. ta care reprezentativa română 
s-a situat pe locul 2 din 24 de for
ms;; Plusul de personalitate care 
lipsea trăgătorilor de la această pro
bă a apărut, in fine, mai pregnant. 
Așteptăm ca atit Istrate, Pongraț 
cit ți ceilalți spadasini fruntași să 
dovedească o tot mai vizibilă com
bativitate pe planșă. Cel mai apro
piat prilej, chiar simbătă, la finala 
campionatului național de seniori, 
iadrv.cual. Apoi, ia 3—4 iunie, la 
Tallin (U.R5.S.).

In ceea ce le privește pe floretiste, 
și ele ne vor ofer: ocazia de a 
constata gradul de pregătire la care 
au ^juns, duminică, ziua în care își 
vor desemna campioana țării pe 
anul ta curs. După preparativele 
de pfnă acum, după ceea ce a ară
tat recentul trofeu ^Floreta de ar
gint", disputat la Como, se pere 
că ediția 1972 a competiției va an
gaja mult mai multe sportive in 
lupta pentru titlu, pe lingă Ileana 
Ghiulay, Ana Pascu, Olga Szabo și 
Ecaterina Stahl, o serie de floretiste 
din foarte finiră generație. Surprize

PRIMA EDIȚIE-- UN REAL SUCCES

La finele săptămînii trecute, 
sala Ciulești din Capitală a găz
duit, timp de două zile, finalele 
primei ediții a campionatului re
publican de judo, rezervat șco
lilor sportive. La start s-au ali
niat Șc. Sp. Unirea Iași. Șc. Sp. 2 
București, Șc. sp. Energia Bucu
rești. Șc. Sp. Șoimii Sibiu, Sc. Sp. 
Gloria Arad șt Șc. Sp. Viitorul Pi
tești.

Trectad la «năr.untele notate 
în cele două ziK* de întreceri, se 
cuvine să ne referim, ta primul 
rtad, la succesul concludent al 
Șc. Sp. Unirea Iași, care a eîști- 
gat toate meciurile susținute. Ti
nerii judoka ieșeni s-au dovedit 

Echipa campioană — Șc. Sp Unirea Iași (de la stingă la dreapta): prof. 
Constantin Bordea, antrenorul echipei. Adrian Hazincop, Cornel Condurat. 
Ilarion Turcov, loan Moraru, Constantin Sauciuc, Gh. Păulcscu. Dumi
tru Nichifor și Dorel Rădescu. Fotoi GH. DONCIU

excelent puși la punct, atît sub 
aspectul tehnlco-tactic (execută cu 
ușurință procedee de mare difi
cultate) cit și al pregătirii fizi
ce. fiind, totodată, combativi și 
curajoși — lucru evidențiat și 
prin abundența procedeelor de sa
crificiu pe care le-au folosit Din 
rindul echipei campioane — an
trenată de prof. C. Bordea — am 
remarcat evoluțiile tinerilor ju
doka Adrian Hazincop (cat. 63 kg) 
și loan Moraru (cat 75 kg), aflați, 
de altfel. în vederile antrenoru
lui federal Gh. Donciu. Trebuie, 
de asemenea, remarcată apariția 
..în scenă" a sportivului ieșean 
Dorel Rădescu care (la numai 16 
ani și jumătate și după șase luni 

NOASTRE AU POSIBILITĂȚI
plră cu îndreptățite speranțe la unul 
din locurile fruntașe ale ierarhiei 
olimpice. Deși am mal spus-o ți cu 
alte ocazii, vom atrage tun nou a- 
tenția că problema greutății corpo
rale a gimnastelor noastre nu se bu
cură încă de atenția cuvenită. Cre
dem câ rezolvarea ei nu mal trebuie 
lăsată pe seama sportivelor înseși, 
ci e de competența altor factori, care 
trebuie să intervină de urgență. Pen
tru că ritmul lent al unor execuții, 
înălțimea redusă a unor sărituri saji 
salturi, dificultatea cu care sînt exe
cutate elementele mai grele, trebuie 
puse ți pe seama greutății corporale 
exagerate a unora dintre sportive.

Poate că numărul nu-1 îngrijorător, 
dar semnalăm că la Budapesta au 
fost încă ratări. Campioana noastră, 
Elena Ceampelea, a ratat prima să
ritură la impuse (pretext pentru ar
bitre s-o depuncteze și la cea de a 
doua, deși a fost bună) și a avut o 
dezechilibrare serioasă la bîrnă ; 
Paula Ioan a căzut în prima zl la 
bîrnă, iar în cea de a doua la para
lele, nu atît din neatenție, cît din 
cauza ritmului prea înalt, in care ea 
începe, de regulă, exercițiile; iar 
Elisabeta Turcu a suportat o cădere 
la bîrnă. Or, o echipă care se res
pectă trebuie să ajungă, cu trei luni 
înaintea J. O., să nu mal înregistreze 
ratări în meciurile oficiale. In ceea 
ce privește execuțiile tehnice, dorim 
să atragem dn nou atenția antreno
rilor noștri asupra faptului că, în ge
neral, aterizările gimnastelor ro
mânce (atît la sărituri, cit și la pa
ralele și bîrnă) sînt defectuoase ți 
grevează considerabil asupra notelor, 
chiar dacă regulamentul prevede o 
penalizare minimă în acest caz.

CONCURSURILE DE VERIFICARE

PENTRU J.O. CONTINUĂ LA TOATE PROBELE...

nu stat excluse (deși ierarhia autoh
tonă la floreta feminină prezintă o 
mai mare stabilitate în raport cu 
celelalte probe), ceea ce ar mări 
gradul de interes din jurul întrece
rii. Așa cum s-a tatîmplat cu Ad. 
Kuki, la băieți, duminica trecută.

în imposibilitate de a trage unele 
ooncluzii despre valoarea sabrerilor 
— testul de la Budapesta din ca
drul „Cupei campionilor europeni", 
la care au participat cîțiva dintre 
reprezentanții lotului nostru fiind 
prea puțin edificator, datorită unor 
accidente — ne îndreptăm acum 
privirile către finala campionatului 
național, programată ta ziua de 4 
iunie. Se contează pe reintrarea lui 
Vintilă, pe restabilirea lui Nilcă, 
pe prezența lui Irimiciuc, alături 
de Culcea, C. Nicolae, I. Budahazi 
și de alți sabreri, exponenți ai ti
nerei generații. Pentru sabreri, „na
ționalele" vor trebui să fie edifica
toare în ceea ce privește alcătuirea 
„4“-lui în vederea meciului cu Bul
garia (10—11 iunie), una din verifi
cările importante din acest sezon. 
Nu ascundem faptul că ne punem 
mari speranțe în aportul sabrerilor 
la J- O., Ia perspectiva de a obține 
medalii și puncte, astfel că reintra
rea în formă a cit mai multor spor
tivi de la această probă nu poate fi 
decît de bun augur.

Subliniind existența unui climat 
de muncă serioasă și perseverentă 
la nivelul tuturor probelor, nu ne 
rămîne decît să așteptăm colocviile 
mai sus amintite.

Tiberiu STAMA

Nimic nu lăsa 
să se întrevadă 

„furtuna" care 
a bîntuit asupra 

etapei de duminică a campiona
tului feminin de handbal Divizia 
A. Cine ar mal fi putut crede că

Pe marginea finalelor 

școlilor sportive

de judo!), a obținut eîteva victo
rii surprinzătoare.

Apropo de Șc. Sp. 2 credem ne
cesar să subliniem regresul aces
tei echipe, care s-a prezentat cu 
mult sub potențialul obișnuit. 7 
din cei 8 judoka fiind prea siguri 
de ei. Singurul reprezentant al 
echipei, care a făcut excepție de 
la „regulă", a f06t I. Petrov. Apre
cieri merită. în schimb, Șc. Sp. E- 
nergia București, antrenată de 
Sorin Arjoca și Greluș Pascu, ai 
cărei component:, deși au încă 
minusuri la capitolul tehnică, știu 
să-și apere șansele cu dîrzenie, 
compensind lacunele amintite prin 
exploatarea la maximum a cali- 

taților fizice, într-adevăr excep
ționale. In rest, eîteva nedume
riri în privința lipsei de vervă a 
„Șoimilor" din Sibiu (mai puțin 
Traian Balaban — o autentică 
speranță), altădată aflați ta lupta 
pentru primele locuri.

în sfîrșit. alături de elogiile ce 
se cuvin ireproșabilei organizări, 
asigurată competiției de Sc. Sp. 
Energia In colaborare cu federa
ția de specialitate. acordăm... 
„ippon" (victorie) și arbitrilor, din
tre care Constantin Ciolan, Lau- 
rențiu Vasilescu, Viorel Tosun și 
Dorin Gavrea merită mențiuni spe
ciale.

Horia ALEXANDRESCU

.Boala" aceasta este, din păcate, des
tul de veche ți nu țtlm cit de eficace 
va putea fl „tratamentul" viitor.

Sa consemnăm In finalul acestor 
rînduri, că accidentările menționate 
au relevat existența, la ora actuală, 
a cltorva gimnaste bine pregătite, ce 
pot aspira în orice moment la un 
loc în echipa națională, ceea ce nu 
e de loc rău. Păcat că Mariana Ghe
ciov s-a accidentat, pentru că era 
într-o excelentă dispoziție de concurs. 
Marcela Păunescu a fost o revelație. 
Totuși, parcă sînt prea multe acci
dentări. Obiectivul principal pe care 
ți l-a propus federația — acela de 
a alinia o echipă bună la J.O., care 
să obțină un loc printre primele șase 
formații — obligă pe toți factorii cu 
răspunderi în pregătirea olimpică să 
lucreze astfel cu sportivele, încit să 
fie mult reduse, dacă nu chiar cu 
totul eliminate cazurile de acciden
tări, cu urmări dintre cele mai ne
plăcute pentru sportivele respective 
și, în ultimă instanță, pentru echipa 
națională.

Concluzia ce se desprinde din toate 
aceste aprecieri ni se pare clară. 
Dispunem, la ora actuală, de 10—12 
sportive ale căror exerciții impuse 
ți liber alese trec cu succes rigorile 
examenului internațional, Iar din rîn- 
durile acestora se va putea alcătui 
o ■ echipă valoroasă pentru întrecerile 
olimpice. Concursul de la Budapesta 
a arătat că drumul pe care se merge 
este bun. Credem că retușurile ce 
urmează a mai fi făcute în etapa 
viitoare vor spori și mai mult ca
pacitățile de mobilizare și tehnice ale 
tuturor componentelor lotului, astfel 
ca examenul olimpic să poată fi a- 
bordat cu succes.

Cînd am scos scrisoarea din 
plic, a sărit afară și o fotogra
fie. Reprezenta o mică construc
ție (doar parter, 3 uși, 3 feres
tre) cu schele ta jur. La prima 
vedere se părea că n-are nici o 
legătură cu sportul, așa că am 
început să citim curioși ceea ce 
ne scrisese Iulian Preda (str. 
Dragoș Vodă 29) despre orașul 
Tg. Cărbunești, din jud. Gorj. 
Așa am aflat de dragostea pen
tru sport a localnicilor... în ur
mă cu cîțiva ani. „Era pe atunci 
un profesor la Liceul teoretic, 
recunoscut ca un mare animator 
al sportului. De numele Iui Gheor- 
ghe Vlădoiu, căci despre el este 
vorba, se legau Însemnate ac
țiuni sportive din oraș, la atle
tism, handbal, volei, fotbal, bas
chet ș.a.“.

Ce vrea, de fapt, să ne spună 
autorul scrisorii ? Bineînțeles, 
nu intenționează să laude, re
troactiv, o bogată activitate 
sportivă, ci cu totul altceva. 
Vrea să ne aducă la cunoștință 
o situație de loc... roză — exis
tentă în prezent — în această 
direcție. Interlocutorul pornește 
de la un amănunt de loc lipsit 
de importanță : „Precizez că o 
dată cu ieșirea Ia pensie a lui 
Vlădoiu, toate activitățile spor
tive au trecut în repaus. Bazele 
au început să fie neglijate, chiar 
lăsate să se degradeze. Terenul 
de fotbal, de pildă, pentru care 
s-au investit o sumă însemnată

O FURTUNĂ INTR-UN PAHAR CU APA [
liderul de necontestat al compe
tiției (Universitatea Timișoara) va 
fi ținut în șah chiar pe teren pro
priu de către o formație abia scăpa
tă de grijile retrogradării (Rapid 
București) sau că echipa clasată 
pe penultimul loc și ale cărei șan
se de a mai rămîne ta Divizia A 
sînt numai teoretice (Confecția 
București) va învinge pe cea dea 
treia clasată (I.E.F.S.) 7 Sigur că 
puțini dintre amatorii de handbal 
și chiar dintre specialiști ar fi pu
tut bănui că etapa de duminica 
trecută va consemna astfel de re
zultate, ca acelea amintite mai sus, 
sau — ca să luăm alt exemplu — 
cum a fost cel de la Cluj, unde 
ultima clasată (Universitatea) a 
remizat cu vicecampioana țării 
(Universitatea București)...

Numai că aceste rezultate, puțin 
scontate, au — ca să zicem așa — 
un efect pur platonic, deoarece 
ele nu mai pot afecta deloc pozi
ția formațiilor în clasament. Este 
vorba, deci, de o furtună într-un... 
pahar cu apă ! Explicația acestei 
neașteptate „revolte" a echipelor 
din coada clasamentului trebuie 
pusă, în primul rînd, pe seama 
definitivei tranșări a disputei din 
fruntea ierarhiei interne, unde

IN DIVIZIA B

VOINȚA BUCUREȘTI (m) — ÎNVINSĂ

DE AGRONOMIA IAȘI!
Duminică s-au disputat jocurile 

din cadrul penultimei etape a cam
pionatului de handbal, divizia B. 
care au adus, conform tradiției sta
bilite în ultima vreme, și eîteva re
zultate surprinzătoare. în categoria 
acestora trebuie trecute, în primul 
rînd, înfrîngerea destul de severă 
suferită de handbaliștii de la Voința 
București în fața Universității Iași, 
precum și neașteptata victorie, ob
ținută de formația feminină Voința 
Rădăuți la București. în întilnirea 
cu Constructorul. In rest, jocurile 
au fost caracterizate de dîrzenia 
firească ultimelor etape de cam
pionat. Asupra situației din clasa
mente ne propunem să revenim într- 
unul din numerele noâstre viitoare. 
Pînă atunci, iată o scurtă prezen
tare a acestei penultime runde :

FEMININ, Seria I: IGEX BUCU
REȘTI — POLITEHNICA GALAȚI 
12—6 (5—3), Meciul a început sub 
semnul unui echilibru perfect, cele 
care înscriu primele fiind jucătoa
rele de la Politehnica (min. 1), dar, 
în același minut, elevele tînărului 
antrenor Dan Spătaru (a cărei ve
nire la cîrma echipei s-a dovedit de 
bun augur) egalează și preiau 
conducerea. De altfel, din acest 
moment și pînă în finalul partidei, 
handbalistele bucureștence vor păs
tra inițiativa, eonducînd în repriza 
secundă cu un avans destul de mare. 
Este adevărat că în ultima parte a 
jocului misiunea echipei bucureștene 
a fost facilitată Și de căderea oas- 
petelor, oricum aportul jucătoarelor 
Matei și Rusu (IGEX) se cere su
bliniat. Principalele realizatoare i 
Matei (5) și Rusu (2) — IGEX, res

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE
Pregătirile popicarilor români în 

vederea campionatelor mondiale se 
apropie de sfîrșit. După consumarea 
primei etape a turneului final al 
campionatului divizionar pe echipe, 
specialiștii federației au convocat 
membrii loturilor republicane femi
nine și masculine la un scurt an
trenament comun pe arena de la 
Mangalia Nord. Au răspuns pre
zent i Elena Trandafir, Cornelia Pc- 
trușcă, Ildiko Grozăvescu, Crista 
Szocs, Florica Neguțoiu, Ana Petres
cu, Elena Ccrnat, Petre Purje, Cris- 
tu Vinătoru, Ion Micoroiu, Ilie Bă- 
iaș, Iosif Tismănaru, Gheorghe Sil
vestru și Ludovic Martina, selec
ționați, în urma repetatelor trialuri, 
pentru ultima fază a preparative- 
lor în vederea marii confruntări 
mondiale.

In programul de instruire au fi
gurat lansări la „figuri", „canale" 
și „singuratice", intercalate cu șe
dințe de pregătire fizică generală 
și specifică. Exercițiile tehnice au 
avut loc într-o sală asemănătoare 
cu oea de la Split (cu ridicare 
automatizată și cu popice din ma
terial plastic). Marți, selecționabilii 
au avut zi de odihnă, urmînd ca azi

FOTOGRAFIA

DIN CĂRBUNEȘTI
de bani și muncă, s-a transfor
mat în... pășune pentru cai și 
porci. Gardul a fost luat ca... 
lemn de foc, iar clădirea începu
tă, ce urma să fie vestiar afec
tat jucătorilor și arbitrilor, a 
rămas neterminată, de ani, așa 
cum o vedeți in fotografia ce 
v-o trimit". Stă ți se întreabă, 
nedumerit, cel pe care II doare 
sufletul de „infirmitatea" pre
ocupării pentru sport în Cărbu
nești : „Se va mai amenaja 
vreodată terenul de fotbal așa 
cum era el și cum ar trebui să 
fie ? Va reînvia viguros, din 
nou, sportul la Tg. Cărbunești? 
Dar cei care răspundeau de fon
durile strînse pentru baza spor
tivă, răspund de dezinteresul 
dovedit

Bine face Iulian Preda că se 
întreabă, bine a făcut că ne-a 
scris, dar nu face bine că e 
sceptic. Noi sîntem optimiști. 
Avem convingerea, de pildă, că 
scrisoarea și articolul de față 
vor avea un rol... tonic pentru 
toți cei ce pot ajuta mișcarea 
sportivă din acest oraș. Organi
zațiile U.T.C., școlile, asociațiile 
sportive — dacă își vor uni e- 
forturile —• vor putea realiza 
multe. Ne angajăm să consem
năm bucuroși, imediat, reviri
mentul așteptat pe linie spor
tivă, în acest mic oraș de pe 
plaiurile Gorjului.

Universitatea Timișoara nu mai 
poate pierde medaliile de cam
pioană, Universitatea București 
locul secund și I.E.F.S. jocul al 
treilea. In această situație, capa
citatea de mobilizare a jucătoa
relor din aceste formații este, 
bineînțeles, redusă, în timp ce 
echipele codașe încearcă măcar 
acum, în ceasul al 12-lea, să dove
dească injustețea trecerii lor ta di
vizia secundă.

Înaintea etapei de duminică 
(penultima a acestei ediții) cla
samentul se prezintă astfel :

1. UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

2. Univ. Buc. 25 23 1 1 395—229 47
25 19 2 4 343—259 40

3. I.E.F.S. 25 13 3 9 270—244 29
4. Voința Odorhei 25 10 1 14 228—269 21
5. Textila Buliușl 25 9 3 13 268—300 21
6. Mureșul Tg. M. 25 9 3 13 266—287 21
7. Rapid București 25 8 4 13 261—266 20
8. Rulmentul Brașov 25 8 3 14 301—351 19
9. Confecția București

25 6 4 15 271—312 16
10. Universitatea Cluj 25 6 4 15 286—372 16

Pentru edificarea cititorilor iată 
și cu cine mai au de jucat ulti
mele patru echipe ’ RAPID BUCU
REȘTI—Textila Buhuși (a). Rul
mentul (d) : RULMENTUL—Mu
reșul (d), Rapid (a) i CONFECȚIA 
— Voința Odorhei (d), Mureșul 
(a) ; UNIVERSITATEA CLUJ— 
I.E.F.S. (d), Voința (a).

pectiv Constantincscu (2) și Iancu
(2). A arbitrat corect C. Căpățînă 
(Buzău).

Dumitru NEGREA

Voința București — Spartac Plo
iești 8—6 (5—3), Constructorul Bucu
rești — Voința Rădăuți 13—17 
(6—7) !, Chimia Buzău — Progresul 
București 7—7 (5—2). Chimia Făgă
raș — Universitatea Iași 16—16 
(7—8); Seria a II-a : Dermagant 
Tg. Mureș — Textila Sebeș 8—7 „ 
(2—4), C.S.M. Sibiu — Jiul Petro- 
șani 7—6 (5—3), Sparta Mediaș
— Voința Oradea 24—7 (12—4), 
Univ. II Timișoara — Con
structorul Baia Mare 13—15 (6—6)!, 
Constructorul Timișoara — Voința 
Sighișoara 13—7 (6—4).

MASCULIN. Seria I: Agronomia 
Iași — Voința București 23—19 
(13—10) !, Tractorul Brașov — Chi
mia Făgăraș 23—19 (12—7), Știința 
Bacău — Comerțul Constanța 18—10 
(9—6), Relonul Săvinești — Chimia 
Tr. Măgurele 6—0, Rafinăria Te- 
leajen — A.S-A. Tg. Mureș 25—17 
(12—9), Seria a II-a : Minaur Baia 
Mare — Banatul Timișoara 33—16 
(15—5). Gloria Arad — Timișul Lu
goj 16—13 (7—6), Știința Petroșani
— Metalul Copșa Mică 15—12 (9—5), 
Textila Cisnădie — Știința Lovrin 
13—14 (4—10), C.S.M. Reșița — A.S.A. 
Sibiu (10—10 (5—5).

(Corespondenți : St. Băloi, T. To- 
hătan, S. Neniță, P. Peană, V. Se- 
căreanu, V. Diaconescu. A. Vasi
lescu, I. Ionescu, I. Ene, V. Popo- 
vici, I. Păuș, V. Lazăr, N. Dumitru' 
P. Pavel).

A IX-a ediție a campionatelor mondiale

SELECȚIONABILILOR ROMÂNI
aceștia să se prezinte pe arena Vo
ința din Capitală, unde vor efectua 
un ușor antrenament, după care 
vor fi definitivate echipele care vor 
reprezenta țara noastră la cea de 
a IX-a ediție a campionatelor mon
diale, programate între 27 mai — 
4 iunie la Split.
ORDINEA INTRĂRII SPORTIVI

LOR PE PISTELE C. M.
Forul internațional a procedat Ia 

tragerea la sorți pentru stabilirea 
ordinii intrării pe pistele de con- 
ours a echipelor și sportivilor par
ticipant! la proba de perechi. Sor
ții au decis următoarea intrare i 
echipe (f) — R.D. Germană, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Ungaria, Ro
mânia, R. F. a Germaniei, Suedia : 
(m) — Franța, Ungaria, Cehoslova
cia, R. F. a Germaniei, România, 
Italia, R. D. Germană, Suedia, El
veția, Austria, Iugoslavia; perechi 
(f) — România, R. D. Germană, 
Ungaria, Iugoslavia, Austria, Ceho
slovacia, R. F. a Germaniei Sue
dia ; (rn) — R. F. a Germaniei, El
veția, România, Suedia, R.D. Ger
mană, Austria, Cehoslovacia, Unga
ria, Franța, Italia și Iugoslavia.
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Cînd legea nu se respecta

DEZAFECTAREA... AFECTEAZA 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Un mănunchi de victorii merituoase

AUTOMOBILIȘTII NOȘTRI DE PATRU ORI PE LOCUL I 
iN „RALIUL PORȚILE DE FIER-

«Desființarea unei baze sportive, tn condițiile Legii 29/1967, 
se va putea efectua numai cu asigurarea construirii unei alte baze 
sportive în locul celei supuse desființării»...
29/1967)’ 629/27.111.1968 pentru aplicarea Legii

Considerat un bun prieten al oa
menilor de toate viratele și profe
siile, aportul își mărește continuu 
aria de activitate. Astfel, pentru bu
na desfășurare a diverselor între
ceri, statul nostru a construit și va 
construi în decursul planului cin
cinal noi stadioane, săli, patinoare 
artificiale și piscine de înot, iar în 
întreaga țară vor apare numeroase 
terenuri simple din pămînt, zgură 
sau bitum, amenajate prin grija or
ganelor locale și prin contribuția vo
luntară a tinerilor și vîrstnicilor, a- 
matori de mișcare în timpul lor 
liber.

Unele dintre bazele sportive mai 
vechi, situate în perimetrele cuprin
se în noua sistematizare a locali
tăților urbane și rurale, au fost de
zafectate, pe locurile lor construin- 
du-se sau extinzîndu-se uzine și fa
brici, ridicîndu-se blocuri de locu
ințe, spitale, școli, sau alte insti
tuții de interes social.

După cum se știe, însă, amenajări
le sportive desființate constituie o- 
biectul Legii, nr. 29 din 1967, care 
reglemenează raporturile dintre 
foștii și actualii proprietari ai tere
nurilor respective și apără astfel 
avutul asociațiilor și cluburilor spor
tive.

Dar (păcat că există acest dar) 
unele unități mai tratează cu ușu
rință obligațiile care decurg din 
legpa menționată, începînd să de
moleze terenuri de sport fără a a- 
sigura altele în locul celor supuse 
desființării. Un asemenea caz am 
întîlnit la marele șantier naval din 
Constanța, unde, din motive înte
meiate, baza sportivă de aici a pri
mit altă destinație.

— Avem un teren de sport bine 
întreținut — ne-a spus Vasile Pa- 
nait, președintele comitetului sindi
catului de la Șantierul naval, pe 
care se antrenau și jucau handbaliș- 
tn. rugbyștij Și fotbaliștii. Maj dis
puneam de o sală de box, unde a 
crescut cunoscutul pugilist Constan
tin Toma. Aceste amenajări sportive 
au intrat în raza de extindere a

șantierulm și de ani de zile aștep
tăm să primim un Ioc adecvat pen
tru un alt teren de sport.

— Dacă ni s-ar da un act de îm
proprietărire, a intervenit preșe
dintele asociației sportive S.N., Con
stantin Ifrim. de pildă, asupra te
renului viran din prelungirea stadi
onului Portul, l-am transforma în 
bază sportivă prin munca voluntară 
a celor peste 2 000 de tineri salariați 
ai șantierului nostru. Aceștia doresc 
să joace fotbal, volei, handbal, sau 
să-și dispute întîietatea în concur
suri de atletism, și nu le putem oferi 
nimic, pentru că nu avem unde să 
organizăm asemenea întreceri. Am 
bătut pe la toate ușile, dar pină în 
prezent am primit doar simple pro
misiuni. Deși dispozițiile normative 
sînt precise în problema dezafectării 
bazelor sportive, nu înțeleg de ce se 
tergiversează aplicarea legii? — se 
întreba interlocutorul nostru.

întrebarea nu e cîtuși de puțin 
lipsită de temei. Nu o dată ne-a fost 
dat să constatăm că nu se respectă 
drepturile asociațiilor și cluburilor 
sportive, consfințite în articolul 14 
din H.C.M. 629 27.III.1968, creîndu-se 
astfel situații greu de crezut în ra
port cu sensul prevederilor legale. 
Pentru a întări această afirmație, 
este suficient să arătăm că și alte a- 
sociații constănțene se află în ace
eași situație, așteptînd ca promisiu
nile să devină fapte.

Am scris aceste rînduri In speran
ța că ele vor determina pe factorii 
responsabili să ia măsuri operative, 
în spiritul legalității.

Tr, IONIȚESCU

un 
cel 
din
De

echi-

Făclnd cunoscute, ieri, rezultatele 
Raliului „Porțile de Fier", compe
tiție organizată cu ocazia inaugu
rării oficiale a Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier, nu am avut posibilitate să 
împărtășim cititorilor noștri date 
în legătură cu desfășurarea întrece
rii ca șl plăcuta surpriză furnizată 
de automobiliștii noștri. O con
vorbire telefonică, efectuată In con
diții dificile, nu numai că nu ne-a 
putut furniza amănuntele dorite, 
ci a determinat și o confuzie de 
nume la clasa 1150 cmc, In care pe 
locul 3 s-a situat, Intr-adevăr, 
echipaj de al nostru, dar nu 
menționat ieri, d cel format 
Ștefan Lință și Dumitru Rusu. 
asemenea, la clasa 850 cmc.,
pierul lui Căpriță a fost D. Motoc.

Ieri dimineață, s-au întors insă în 
București o parte din concurentii 
noștri, așa că am putut culege in
formații direct de la cei ce au par
curs traseul București — Belgrad 
— Avala — Kladovo in ritmul viu 
al raliului.

Pentru început, merită să mențio
năm că raliul s-a bucurat de o or
ganizare foarte bună. Traseul — 
așa cum se prevedea — nu a avut 
dificultăți excepționale, drumurile 
fiind în general asfaltate. Totuși, 
între Kladovo și Belgrad, med:a 
impusă (60 km oră) nu s-a realizat 
ușor, șoseaua îngustă, șerpuind în
tr-o zonă muntoasă și presărată ici- 
colo cu conuri formate din pietrișul 
adus de torenți. In acest sector, din 
cauza unei pietre, a rămas fără 
■ambreiaj echipajul L.r.țâ — Rusu. 
El a continuat în aceste condiții, a 
efectuat chiar probele speciale de 
la Avala, folosind doar viteza a 
doua, reușind să ocupe in final un 
merituos loc 3 in casa 1 150 cmc. 
Fără această defecțiune și acest e- 
chipaj putea pre::.-.de victoria.

Am vorbit mai sus despre pro
bele speciale de la Avala, fiindcă 
organizatorii au hotărît. In ultimul 
moment, să se efectueze două urcări

pe serpentinele respective. De alt
fel, aici s-au hotărît învingătorii. 
Marele favorit, iugoslavul Palikovic, 
avlnd un avantaj minim față de 
echipajul nostru Eugen Ionescu- 
Cristea — Petre Vezeanu, a forțat 
dincolo de limitele rezonabile, a lo
vit o bordură șl cu fuzeta și plane
tara deteriorate a fost nevoit să 
abandoneze. Tot aici s-a accidentat, 
răsturnlndu-se, șl colegul său S. 
Milosevic (Mazda). Piloții noștri «u 
fost mai prudenți, au făcut curse 
rapide, dar nu riscante, și astfel 
au reușit, în ansamblu, rezultate 
pe care le putem socoti foarte bune. 
Ținem seama, cînd facem această 
afirmație, de faptul că e! nu cu
noșteau proba specială de la Avala 
(doar unele echipaje ale U.A.P. fă
cuseră recunoașterea) și că nu au 
beneficiat nici - de asistență (Pal;- 
kovic a fost însoțit tot timpul de 
o mașină de asistență a uzine: Re
nault). Noroc că cei mai buni din 
cei care purtau speranțele noastre 
au fost scutiți de defecțiuni tehnice, 
echipajul învingător avind de făcut 
față doar la două pene de cauciuc.

Menționînd că Ia cele trei victorii 
individuale (locul I în clasamentul 
general, la clasa peste 1 300 cmc. și 
clasa 1300 cmc.) s-a adăugat și o 
victorie pe echipe, realizată de echi
pajele Eugen Ionescu-Cristca — P. 
Vezeanu, I. Răuță — Florin Morase, 
M. Simionescu — M. Hirtopeanu. nu 
putem să nu subliniem încă o dată 
meritele automobiliștilor noștri. Ei 
au dovedit șj de astă dată câ au 
mari posibilități, că sînt realmente 
conducători talentați și nu le lip
sesc decît mașinile competitive și 

pl2n 
ui 

care le-a dat 
frumoasă ocazie de afirma- 
deveni o competiție tradi- 

și se va adăuga de acum 
programului internațional 

de sărac al automobiliștilor

ocaziile ca să se afirme pe 
internațional. Să sperăm că „Răi; 
Porțile de Fier", 
această 
re, va 
țională 
înainte 
destul 
noștri.

PASIUNEA PENTRU TURISM NU CUNOAȘTE VIRSTĂ

AZI ÎNCEP

întrecerile de zonă

ALE SENIORILOR
Miercuri, în șase orașe din ța

ră se va da startul în întrecerile 
fazei de zonă a campionatului na
tional de box seniori. Cei mai 
buni pugiliști din țară cu excep
ția celor din loturile olimpice vor 
urca pe ringurile din PLOIEȘTI, 
PITEȘTI, BRĂILA, CLUJ, PIATRA 
NEAMȚ șj TIMIȘOARA, alături 
de cîștigătorii etapelor județene, în 
lupta pentru cucerirea dreptului 
de a participa la finala campio
natului național ce va avea loc 
la București. între 17 și 25 iunie.

Faptul că 22 
mai buni) nu 
această etapă a 
scade interesul

Cu cîtva timp în urmă, Ia una 
din cabanele din Bucegi am întîlnit 
un grup de tineri. Aveam să aflăm, 
cu această ocazie, că excursia la 
care participau nu reprezintă doar— 
o întîmplare în preocupările lor, tu
rismul constituind o adevărată pa
siune, nu numai pentru ei, ci pen
tru aproape întreg colectivul insti
tuției.

...Și. iată-ne, nu de mult, oaspeți 
ai Centrului metodologic de stoma
tologie al municipiului București, în 
dorința de a afla amănunte supli
mentare despre activitatea sportivă 
a celor care lucrează în acest for 
important al rețelei medicale na
ționale. Am fost plăcut surprinși, 
cînd, pătrunzînd în sala de aștepta
re, la loc vizibil, alături de planșe, 
diagrame și imagini foto cu carac
ter profesional, am văzut un colț 
dedicat sportului, cu precădere tu
rismului. Pe lîngă acțiunile de dru
meție (devenite obișnuite, cum a-

care ne vorbise cu pasiune, atunci, 
la Poiana Izvoarelor, de farmecul 
peisajului montan și care, de fapt, 
ne lansase invitația de a face a- 
ceastâ vizită.

Continuăm discuția. Ne interesăm 
de locurile preferate ale excursiilor.

— Ne place muntele, pentru că 
el oferă nu numai priveliști încintă- 
toare, dar și posibilitatea de a face 
mișcare, de a te... oxigena. Nu pu
tem spune că avem locuri prefera
te. Dorim să vedem cit mai multe, 
indiferent de anotimp. In colabo
rare cu comitetul sindicatului — Ia 
noi pasiunea pentru turism nu cu
noaște vîrstă — am organizat ex
cursii Ia Girbova, Poiana Izvoare- „ ,__ „„_
lor, Pîrîul Rece, Sip.aia, Tușnadr., asociației sportive Sănătatea, fie — 
Peștera Muierii, Cota 1500, Bușteni " 
— Căminul alpin, pentru a aminti 
doar cîteva dintre ele. Și trebuie 
să mai spun că, pînă în prezent, 
au participat la aceste excursii a-

familie. Or, participarea la acțiuni
le turistice ne-a oferit posibilitatea 
ca. in atmosfera deconectant* sta
bilită cu aceste ocazii, să ne cu
noaștem mai bine, să ne putem a- 
propia altfel decît in relațiile, pe 
undeva mai rigide, de serviciu. Ast
fel, imprietenindu-ne, am ajuns la 
realizarea — și la locul de muncă 
— a unei atmosfere de lucru cu 
mult mai plăcută.

Dar nu numai iubitori ai turis
mului am întîlnit (și nu se poate 
să trecem cu vederea pe decana de 
vîrstă, dr. Margareta Bogos) în 
timpul vizitei Albastre. Printre spor
turile preferat^ se înscrie la loc 
de cinste și tțnisul de cîmp, care 
se practică fie organizat, în cadrul

-«fapt remarcabil — individual, pe 
terenurile Progresul sau pe Cele 
din parcul Operei. Printre cele mai 
pasionate — elementul feminin 
fiind preponderent în instituție —

de pugiliști (cei 
vor participa, la 

campionatului nu 
întrecerilor zona

le. Dimpotrivă. Alături de o serie
de sportivi consacrați ca A. Du
mitrescu, V. Drăgan, Gh. Pușcaș, 
Gh. Chivăr, I. Sănătescu (la PLO
IEȘTI), I. Nicolau, C. Stanef, A. 
Simion, N. Păpălău. C. Ghiță, I. 
Olteanu (Ia PITEȘTI), P. Iuga, 
V. Kiss, Gh. Ene. V. Tîrb, D. Ze- 
linca (Ia BRĂILA), II. Cosma, 
Hodoșan, N. Moț, C. Cojocaru, 
Siliște (ia CLUJ), P. Ganea. 
Rădulescu, O. Amăzăroaie. 
Bumb, S. Tîrîlă, P. Cîmpeanu, 
Dascălu (la PIATRA NEAMȚ) 
T. Cerchia, M. Dumitrașcu, E. Go- 
rea, A. Iliescu, Gh. Bădoi, C. Ghi- 

. tă, V. Filip, D. Bucur (la TIMI
ȘOARA) cîștigătorii fazelor ju
dețene vor încerca să se impună 
și să ajungă în rîndul celor mai 
buni 8 boxeri la fiecare categorie 
de greutate.

Din cauza programului compe- 
tițional încărcat al componenților 
lotului olimpic, cite doi boxeri de 
fiecare categorie vor intra în în
treceri numai la faza finală. A- 
ceștia sînt i A. Mihai, Șt Boboc 
(semimuscă) C. Gruiescu, A. Co- 
jan (muscă), A. Moraru, M. Toni 
(cocoș), G. Pometcu, P. Nedelcea 
pană, A. Vasile, Gh. Ciochină 
(semiușoară), C. Cuțov, P. Dobres- 
cu (ușoară). V. Zilberman. A. Po
pa, (semimijlocie), I. Gydrffi, I. 
Mocanu (mijlocie mică), A. Năs- 
tac, I. Petrea (mijlocie). H. Stump, 
M. Constantinescu (semigrea) și I. 
Alexe, A. Iancu (grea).

i. 
i.

V. 
c.
I.
Și

veam să aflăm mai tîrziu), popu
larizate într-o formă originală și a- 
tractivă. am putut vedea și o „che- 
mare“ adresată celor ce vor să prac
tice alpinismul, pentru o participa
re la cîteva acțiuni de inițiere pe 
trasee destinate, evident, începăto
rilor.

— De fapt, ceea ce vedeți este 
rodul pasiunii tov dr. Tiberiu Or- 
heianu — ni se spune.

Recunoaștem în persoana care se 
apropiase de noi pe Doina Bereșiu, 
secretara organizației U.T.C., cea

proape jumătate din salariații in
stituției noastre.

— Ce mai reprezintă turismul 
pentru medicii și tehnicienii Cen
trului metodologic ?

— Nu numai posibilitate de miș
care, ci și de cunoaștere, intervine 
tov. dr. Ecaterina Dospinescu, pre
ședinta comitetului sindicatului. 
Noi avem un principiu : să formăm 
— ca să intrăm în domeniul spor
tiv — o adevărată... echipă. De a- 
ceea, am considerat necesar să ne 
cunoaștem mai bine, să devenim o

ÎN ÎNTREPRINDERILE BUZOIENE
(Urmare din pag. 1)

rămîne un simplu plan de acțiuni". 
In întreprinderile ale căror unități 
sînt împrăștiate prin oraș. — ni se 
spunea — activitatea sportivă nu 
poate fi deloc mulțumitoare.

MOTIVE OBIECTIVE, DAR ȘI O 
SLABA PREOCUPARE PENTRU 
SPORTUL SINDICAL

Unele rezultate modeste pe linia 
atragerii salariaților în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice au 
fost explicate (sau mai bine zis jus
tificate) prin lipsa terenurilor de 
sport. Undeva e un adevăr ce nu 
poate fi ocolit. In întreg județul, a- 
sociațiile din întreprinderi nu dis
pun decît de 18 terenuri de sport. 
Problema a fost discutată în Comi
tetul executiv al Consiliului popu
lar județean și prin decizia Nr. 377 
din octombrie 1971, Consiliul popu
lar municipal e însărcinat să gă
sească spațiul corespunzător pentru 
amenajarea unui complex sportiv 
rare să fie la dispoziția salariaților 
din zona industrială a Buzăului. Dar, 
oar.e. atunci se va rezolva situația 
■definitiv ? Credem că nu. Pentru ac
tivitatea sportivă de masă e nevoie 
de cit „mai multe terenuri simple, a- 
menajări deloc costisitoare. Pentru 
aceasta trebuie doar un pic de in

teres din partea asociațiilor și sin
dicatelor din întreprinderile respec
tive. Or, în general, după cum ne 
spunea tov. Alexandru Andrei, sin
dicatele nu prea sprijină activitatea 
de educație fizică, nu urmăresc înde
plinirea obiectivelor pe care asocia
țiile și le propun. In multe între
prinderi sportul de masă înseamnă 
cîteva întreceri ale tinerilor veniți 
de curînd în fabrică, cei ce au prins 
gustul întrecerii’ în anii de școală.

UNELE ASOCIAȚII AU PIERDUT 
ȘI CE AU AVUT

L-am rugat pe profesorul Nicolae 
Dragu, vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
să ne explice cărui fapt se datorea
ză ' decalajul evident dintre sportul 
de masă școlar (ale cărui rezultate 
bune au fost evidențiate în multe 
ocazii) și cel din întreprinderi. 
„Școlile au luat-o inainte, ne spunea 
prof. N. Dragu, pentru că se gospo
dăresc mai bine, pentru că asocia
țiile, profesorii și conducerile lor au 
manifestat spirit de inițiativă, și-au 
amenajat terenurile de sport de care 
aveau nevoie. Școlile generale nr. 
11. 15, 8, 2, 10, sau liceul „B. P. Haj- 
deu“ dispun de adevărate complexe 
sportive" (pe cînd în multe fabrici, 
deși există spațiu, nu se face nimic. 
Unele asociații au pierdut și ce au 
avut — n. r.).

De necrezut, dar cam așa stau lu

crurile. Unele asociații care aveau o 
bază sportivă și o activitate satisfăcă
toare nu mai dispun azi de nici un 
teren. Și nu din motive obiective, ci 
datorită dezinteresului. Pe baza spor
tivă Progresul I.G.O. acum se adună 
căruțele care vin la piață ! pe terenul 
sindicatului învățămîntului este im
provizată o circiumă. Nici Voința și 
O.C.L. Alimentara nu fac excepție de 
la această neplăcută metamorfoză.

★Activitatea sportivă de masă din 
Buzău, ca și de la Schela Berea, Fa
brica de confecții ți Fabrica de țiga
rete Rm. Sărat nu e la nivelul cerin
țelor. Aceasta pentru că în unele 
locuri lipsește baza materială, dar și 
spiritul de inițiativă în procurarea u- 
nui inventar de largă accesibilitate, 
cum ar fi o masă de ping-pong sau 
de șah, amenajarea unor spații mini
me. De campionatul asociației nu se 
poate vorbi decît în două-trei cazuri. 
Poate că situația respectivă va fi ana
lizată de către organele cu atribuții 
în sport, iar măsurile de impulsionare 
a activității sportive de masă din în
treprinderile buzoiene nu vor întîr- 
zia. Cîteva competiții organizate cu 
prilejul unor zile festive, sau o „Cupă" 
la șah și popice nu rezolvă problema 
educației fizice a maselor, o activitate 
ce se cere a fi continuă, atractivă, 
cu adevărat recreativă pentru miile 
de muncitori din orașul și județul 
Buzău.
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In viata echipei naționale de fotbal
» f

URMEAZĂ 0 NOUĂ ETAPĂ
(Urmare ăin pag. I)

potențată de păstrarea mingii la 
mijlocul terenului (nu este nici un 
fel de ironie, deoarece acest sta
diu real a reprezentat o treaptă 
în evoluția. în progresul jocului e- 
chipei naționale), de sporadice con
traatacuri, este adevărat nu prea 
bine elaborate, atenția concentrîn- 
du-se in primul rind pe NECESI
TATEA DE A NU PRIMI GOLURI 
și apoi pe... dorința de a le marca.

Rezultatul ?

vărat, în această zonă au operat 
valorile principale ale echipei, 
Dinu, Dumitru, Nunweiller, Dem- 
brovschi).

Contraatacurile au început și ele 
să aibă un caracter mal organizat.

Corespunzător stilului de joc al 
echipei naționale, în lotul repre
zentativ au fost cooptați fotbaliști 
care i s-au încadrat, care au fost 
potriviți cerințelor lui.

Merită, bineînțeles, reamintit fap
tul că actuala generație a echi
pei naționale este prima care a

european. O șansă care putea fî 
fructificată numai prin rezolvarea 
ecuației VICTORIE PRIN JOC DE 
ATAC. Ce a fost, s-a văzut i O- 
BLIGATĂ să joace ofensiv, echipa 
noastră s-a zbătut ca peștele pe 
uscat, reușind cu greu să termine 
la egalitate partida.

De altfel, urmărind toate cele 
trei întîlniri cu Ungaria, putem 
susține fără teama de a fi contra
ziși că evoluția cea mai slabă a fot
baliștilor români s-a produs toc
mai la București, pe teren propriu.

Momentul premergător egalării obținute de Neagu In partida de la București. Geczi va scăpa balonul și ata
cantul român va pecetlui scorul meciului: 2—2 Foto i I. MIHÂICA

Echipa națională a început să nu 
mai piardă.

N-a pierdut meciuri acolo unde 
mulți se așteptau să fie învinsă la 
scor (Londra), sau acolo unde ad
versarii noștri aveau în orice caz 
prima șansă (Atena, Lausanne...).

Timpul ne-a pus în fața unei 
realități incontestabile : echipa a 
ajuns să cunoască bine (dacă nu 
chiar foarte bine) lecția apărării.

Strădaniile ei au avut ca direc
ție — în continuare — perfecțio
narea jocului la mijlocul terenului, 
(unde — așa cum recunoștea Radu 
Nunweiller într-un interviu publi
cat în revista Fotbal — se cam e- 
xagera, la început, cu pasele din 
frica de a primi gol ; din frica de 
infringed), tinzîndu-se spre meni
rea lui în orice echipă de mare 
calibru — acela dc constructor. De 
unde, la început, jocul era „înghe
țat" la mijlocul terenului, el a 
fost reconsiderat (pe baza siguran
ței sporite în apărare) și axat pe 
conceperea acțiunilor. (Este ade-

CITITI ÎN NUMĂRUL 

DE AZI AL REVISTEI

• „LUMINI SI UMBRE IN FOT
BALUL ROMÂNESC" — un am
plu comentariu asupra ultimelor 
evoluții ale echipelor. ..noastre- re^ 
prezentative.

Iată una dintre
natele priveliști pe care 
le-a oferit multor tu
riști, amatori de fru
mos natural, o excursie 
la Cheile Bicazului 
Aici au poposit nu o 
dată și îndrăgostita de 
munte de la Centrul 
metodologic de stoma

tologie

medicii Marja Voîcu

I
I
I
I
I

se numără
Maria Petrescu. Dar mai sînt 
alții...

★

Și
Și I

Ne-am convins încă o dată (dacă 
mai era nevoie) că sportul, mișca
rea fizică în general, poate consti
tui — indiferent de cei care-1 prac
tică 
Dar 
lași 
ale 
mai

— o modalitate de relaxare, 
nu numai atît. Ele sînt, In ace- 
timp, și elemente modelatoare 
unor caractere, ale cunoașterii 
bune a colegilor de muncă.

Em. FANTANEANU 
Radu TIMOFTE

PREMII MARI ÎN
De la începutul anului și pînă în 

prezent Loto-ui a oferit participan- 
ților zeci de mii de premii în bani.

In ultima vreme, lista marilor 
cîștigători continuă să crească. Ast
fel, la tragerea Loto din 14 aprilie, 
participantul Farcaș loan din Cluj 
a cîștigat 75 528 lei pe o variantă 
jucată 25%, Ștefan Ilona din com. 
Ghidfalău, județul Covasna, 57 896 
Iei la tragerea din 21 aprilie, iar 
Cărămidaru Sabin din Lupeni, ju- 
cînd pe o variantă 10%, a obținut 
un frumos premiu — 82 198 Iei.

Participînd la tragerea Loto de 
vineri 26 mai 1972, oricine poate 
obține un asemenea premiu.

Rețineți ! Astăzi și mîine sînt UL
TIMELE ZILE pentru procurarea 
biletelor.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 21 
DIN 21 MAI 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate) 8 
variante 10% a 11.070 lei

I
I
I 
I
I
I

• Retrospectivă pe ruta Buda
pesta — București —? Belgrad. .

9 Marginalii la eliminarea e- 
chipei noastre olimpice de către 
formația Danemarcei.

• NICOLAE LUPESCU, oaspefe 
al rubricii „Interviul săptămînii".

• Amănunte înaintea etapei a 
XXIV-a a Diviziei A.

• „CARNETUL SCRIITORULUI" 
de Eugen Barbu.

• Notații asupra participării 
juniorilor români la Turneul 
U.E.F.A.

• O pagină consacrată Diviziei 
B (cronici, comentarii, clasamente, 
golgeteri).

• După „sferturile de finală", 
Valcareggi Ramsey și Boskov «ub 
tirul criticilor.

• Reportaje, știri, clasamente 
din fotbalul internațional.

• Rubricile permanente Prim- 
plan, Tn 7 zile, precum și o pa
gină de Magazin extern.

SERIE LA LOTOI

#LOTO
CATEGORIA a II-a i (12 rezul

tate) 47,5 variante a 2.237 lei

CATEGORIA a III-a i (11 rezul
tate) 1.156'45 varianje a 138 lei

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

ajuns să joace cn toți componențil 
unui „11“ faza de apărare, pre
singul fiind o literă de lege pen
tru toți atacanții (remareîndu-se la 
acest capitol Lucescu și același 
Dembrovschi — om și de atac și 
de mijloc). Reducerea considera
bilă a înfrîngerilor se explică și 
prin această realitate.

Aflată aproape continuu în ci
clu competițional: echipa națională 
a avat drept 'singură cale de pro
gres acumulările din marș. Cum 
soluția apărării (oricît ar fi *de 
ingenioasă) nu te poate aduce nu
mai ea la... cîștigarea grupelor, se 
impunea ameliorarea capacității o- 
fensive.

Iar echipa României avea de 
cîștigat două grupe preliminare: 
pentru C. M. din Mexic și la actu
alul campionat european. Clasa
rea pe primul loc în aceste grupe 
presupunea obținerea unor victorii, 
măcar pe teren propriu.

Am trăit și am văzut cu toții 
cum au fost obținute victoriile ca
lificării în aceste două grupe.

Greu cu Elveția (2—0), greu cu 
Portugalia (1—0) — ca să nu mai 
vorbim de egalul cu Grecia (1—1) 
— toate în preliminariile C.M., 
foarte greu cu Cehoslovacia (2—1), 
toamna trecută, în grupa campio
natului european.

De ce greu și foarte greu ?
Pentru că echipa era obligată 

să joace după o partitură insufi
cient cunoscută, insuficient pregă
tită — atacul. O lecție pe care 
membrii lotului reprezentativ au 
început să o învețe, au făcut cîți- 
va pași în această direcție, dar 
n-au ajuns încă să o stăpînească.

Partida retur eu Ungaria, din 
sferturile de finală ale C.E., avea 
să confirme o dată în plus această 
stare de lucruri. Echipa nu știe 
să atace. După egalul obținut la 
Budapesta — care, ar fi trebuit să 
reprezinte o garanție, un prim pas 
spre calificare — echipei repre
zentative i se oferea șansa de a 
deveni pe teren propriu cea de-a 
4-a semifinalistă a Campionatului

In deplasare, la Budapesta și la 
Belgrad, echipa României a jucat 
CE ȘTIE SĂ JOACE, aflîndu-se, 
valoric, la nivelul adversarei sale.

Ce urmează ?
Avem toate motivele să sperăm 

că reprezentativa noastră, condu
cerea ei tehnică. (Angelo Nicules- 
cu) vor considera că s-a încheiat 
o etapă în evoluția echipei Ro
mâniei, o etapă cu multe atuuri 
cîștigate și consolidate, și că ră
mîne să. fie făcuți acei pași aștep
tați pe calea progresului ei. Tre
buie, credem noi, să se treacă la 
învățarea temeinică a lecției ata
cului, cu ajutorul căruia forța re
ală a echipei noastre să se expri
me mai eficient pe arena interna
țională. Pașii tăcuți în această di
recție trebuie urmați de o muncă 
aprofundată (fără îndoială că și 
selecția se va lărgi în funcție de 
spiritul tie joc), ale cărei roade nu 
pot fi decît perfecționarea echipei, 
transformarea ei într-un tot mul
tivalent, mai puternic.

Echipa națională a parcurs un 
drum cu remarcabile reușite, pe 
care nimeni nu le poate contesta. 
Este, credem, acum, momentul să 
se treacă la o etapă nouă, care s-o 
ridice mai sus pe scara valorilor 
soccerului mondial.

ASTĂZI, FINALA 

„CUPEI CUPELOR ' 

PE MICUL ECRAN
Studioul nostru de televiziune 
transmite astă-seară, cu începere 
de la ora 22,30, finala „Cupei cu
pelor", care are loc la Barcelona 
între echipele Dinamo Moscova și 

Glasgow Rangers.

în turneul din Liban, reprezentativa studențească 
a cîștigat osatura unei viitoare formalii

Distanța in timp de Campionatul 
european studențesc de fotbal, ce-1 
va găzdui țara noastră, scade vizibil 
și pe linia unei bune pregătiri a 
competiției, un lot studențesc pre
gătit de Vintilă Mărdărescu ți Con
stantin Cernăianu a întreprins un 
turneu de pregătire In Liban. La so
sire, In holul aeroportului OtopenI, 
după un drum aerian ți înaintea 
plecării imediate spre Iași, unde II 
așteaptă o echipă îngrijorată, pe 
treapta a 14-a a clasamentului, Măr
dărescu rămîne amabil la dispoziția 
presei.

— Dați-ne cîteva amănunte despre 
turneul libanez.

— Am jucat în cadrul unei com
petiții oficiale, intitulată „Cupa de 
primăvară", alături de echipele Nlj- 
mi, Homenetmen și Racing Club 
Beyrut. După două meciuri, 3—1 și 
4—0 cu Nijml și Homenetmen, ținînd 
seama și de jocul celorlalte rezul
tate, aveam șansa reală de a cuceri 
splendidul trofeu, dar deznodămîn- 
tul meciului Nijml — Racing Club, 
o încăierare generală care a nece
sitat întreruperea meciului In mim 
15, a compromis profilul competiției. 
Ni s-a propus, tn consecință, pentru 
al treilea meci, o revanșă cu Nijml, 
campioana Libanului. După 45 de 
minute, conduceau gazdele cu 1—0, 
iar în timpul pauzei am primit co
municarea că Instalația de nocturnă 
defectîndu-se, partida nu mai poate 
continua. Partea grotescă a lucruri
lor a culminat cînd reflectoarele s-au 
reaprins brusc, odată cu îmbarcarea 
noastră în autobuz l Este vorba aici 
de o oarecare copilărie organizato
rică, pornită din dorința expresă de 
a salva palmaresul. Tn orice caz, din 
fericire pentru gazde, fotbalul pro-

prlu-zls practicat în teren întrece 
cu mult în maturitate concepția de 
organizare. Libanezii joacă repede, 
tehnic, condiția fizică este corespun
zătoare, doar concepția tactică re
clamă îmbunătățiri de fond.

— Găsiți unități de măsură pentru 
utilitatea acestui turneu.

Am putut roda un lot in condiții 
foarte apropiate de cadrul de desfă
șurare al seriei de Ia Constanța, în 
care va activa echipa României. Mă 
glndesc la climă, gazonul terenului, 
condiția obiectivă de a evolua în. 
nocturnă. Evoluția jucătorilor, din. 
rîndul cărora au excelat Sțrîmbeanu, 
Pexa, Stoicescu șl Munteanu, a mar
cat serioase opțiuni pentru selecția 
finală. Pe baza randamentului din 
acest turneu s-a prefigurat, un sche
let de echipă, format tocmai din 
componenții lotului care au convins. 
Adică) Ștefan, Pexa, Stoiceicu, 
Sțrîmbeanu, Incze, Lupulescu și 
Munteanu. In fine, aceste jocuri 
ne-au permis nouă, antrenorilor, 
dezvoltarea unei idei tactice pe care 
o dorim dominantă în concepția de 
joc a , reprezentativei studențești a 
României: joc cu precădere ofensiv 
și cu , superioritate numerică în fază 
de finalizare. Mai analitic vorbind, 
am urmărit și reactivizarea jocului 
pe extreme, acolo unde doar Incze 
a corespuns integral. Poate și aici 
rezidă utilitatea acestui turneu, în 
atenționarea din vreme, vizînd selec
ția , cea mai judicioasă. Pentru că 
noi am pornit la acest drum cu 
Intenția exactă de a roda un lot 
precis, fără compromisuri, fără ezi
tări, fără inconsecvențe dăunătoare.

Ion CUPEN j



Corespondență specială pentru SPORTUL

ORAȘUL SPLIT ESTE GATA 
SĂ-$I PRIMEASCĂ OASPEȚII

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
Echipele României — printre principalele pretendente la medalii

A ÎNCEPUT turneul 
DE LA ROLAND GARROS

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI

ECHIPELE ROAAÂNIEI
Intre 27 mai și 4 iunie se va des

fășura la Split cea de a IX-a ediție 
a campionatelor mondiale de popice.

La noul hotel „Marian", inaugu
rat acum, în preajma C.M., ingine
rul Stipe Pleici, președintele comi
tetului de organizare a competiției 
mondiale, a ținut să precizeze zia
riștilor prezenți la conferința de 
presă cîteva dintre preocupările 
gazdelor.

Jocurile se vor desfășura în sala 
de baschet a clubului Iugoplastica, 
cu o capacitate de peste 3 000 de 
locuri, special amenajată în vede
rea campionatelor. In programul 
C.M. figurează următoarele probe: 
echipe (f și m), perechi (f și m) și 
individual (f și m). Se vor mai atri
bui medalii la probele 3x200 bile 
mixte bărbați și 3X100 bile mixte 
femei.

„Split ul, a spus Pleici, acest giu
vaer al coastei Dalmației, oferă par- 
ticipanților locuri de agrement du
pă dorință: excursii pe mare, vizita
rea orașului cu vestitul muzeu din 
Palatul lui Dioclețian, ca și pitoreș- 
tile împrejurimi. Toate acestea pot 
realmente odihni echipele, iar hote
lul Marian, construit pe malul mă
rii va fi un loc de ședere dintre ce
le mai confortabile".

Gazdele sînt preocupate de echi
pele lor reprezentative care, după 
spusele antrenorului D. Smoleano- 
vici. sînt pretendente la una dintre 
medalii. Ultimele rezultate au fost 
nefavorabile echipelor Iugoslaviei, 
care au pierdut întîlnirile cu selec
ționatele R. D. Germane și. nu de 
mult, cu cele ale României. Recent, 
ca o repetiție generală, reprezenta
tivele feminine și masculine ale

NUMAI SASE BOXERI

Iugoslaviei s-au deplasat la Nagyka- 
nizsa (Ungaria) pentru o dublă 
întilnire cu popicarii maghiari. Cu 
toate că sportivii iugoslavi au gus
tat din nou din amărăciunea înfrîn- 
gerii, antrenorul Smoleanovici s-a 
declarat mulțumit de jucătorii Ster- 
jay, Miklovcici, Dragoș, precum și 
de evoluția jucătoarelor Covirlia, 
Ciulici și Ursh. Pină la 27 mai gaz
dele își continuă pregătirile chiar 
la Split.

„In confruntările masculine, in a- 
fara popicarilor din R.F. a Germa
niei. care îți vor apăra titlul, vor 
lupta pentru medalii echipele R. D. 
Germane, României și Iugoslaviei, 
iar la fete reprezentativa României 
cred că va avea, in cursa pentru me
dalia de aur, cea mai de temut ad
versară in formația R. D. Germane*
— a 
viei.

La 
si in
timpul întrecerilor se va ține, con
form obiceiului, congresul Federa
ției internaționale de popice, care 
va trebui să precizeze, printre al
tele, și locul unde se va desfășura 
cel de-al zecelea campionat mon
dial, jubiliar.

conchis antrenorul Smoleano-

Split, primele delegații vor so- 
jurul datei de 25 mai, iar în

(Agerpres). 
la Roland

— Pe te- 
Garros au 
de a 71-a

PARIS 23 
renurile de 
început întrecerile celei 
ediții a campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței. Performerii 
zilei au fost francezul Meyer și 
italianul Zugarelli care au eliminat 
pe americanii Osborn’e (8—6, 7—-5,
6—4) și respectiv Mc Manus
(6—4. 3—6, 6—3, 6—8, 6—3). Jucă
torul român Petre Mărmureanu l-a 
întîlnit pe tenismenul sovietic Ka- 
kulia, în fața căruia a pierdut în 
trei seturi cu 6—8, 5—7. 6—8. Alte

rezultate din primul tur : Cornejo 
(Chile) — Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3, 
11—9, 6—3, Toci (Italia) — Velasco 
(Columbia) 9—7, 6—2, 6—3 : Varga 
(Ungaria) — Leius (U.R.S.S.) 6—1,
6—2.. 4—6, 6—1 ; Beust (Franța) — 
Di Domenico (Italia) 7—5, 7—5, 5—7, 
2—6, 8—6 : Mandarino (Brazilia) — 
Seegers (Republica Sud-Africanâ) 
1—6, 6—0, 3—6, 6—2, 9—7 ; Fletcher 
(Australia) — Turner (S-U.A.) 4—6, 
6—0, 6—2, 6—3.

Ilie Năstase și Ion Țiriac vor 
intra în concurs joi.

COMPORTARE BUNĂ A CĂLĂREȚILOR ROMÂNI
LA NOVI SAD

MEDALIATE CU ARGINT
SOFIA, 23 (prin telefon, de la tri

misul nostru special).
Aseară tirziu, s-au încheiat la So

fia campionatele balcanice de volei. 
După cinci zile de pasionante între
ceri, titlurile au revenit echipelor 
gazdă care au întrecut atît la mascu
lin. cit și la feminin, în partidele de-

AU TRECUT CU BINE
EXAMENUL DE LA ANKARA

La Novi Sad s-a încheiat concursul 
internațional de călărie (obstacole) 
la care au participat sportivi din 
România, Ungaria și Iugoslavia (cu 
7 echipe). Iată rezultatele înregis
trate de călăreții români în cele trei 
zile de concurs : proba nr. 1 : A. Stoi
ca cu Pik-up — locul 3 ; proba nr. 
2 : A Stoica cu Spumos — locul 2 ; 
proba 
gant
Hayden —Dușan BUGARIN

nr. 3 : M. Aluneanu cu Aro-
— locul 3, M. Aluneanu cu 

locul 4 ; proba nr. 3 :

M. Aluneanu cu Arogant — locul 
3 ; A Sto’ca cu Spumos și M. Alu
neanu cu Hayden — locul 4 : proba 
de forță : S. Enache cu Jul — locul 
1. A. Stoica cu Pic-up — locul 3 ; 
proba pe echipe (Marele premiu al 
Tirgului Novi Sad) : România — lo
cul 3. în clasamentul individual : 
1. A. STOICA cu Pik-up — locul 1, 
M. Aluneanu cu Arogant — locul 
3, A. Stoica cu Spumos — locul 5, 
S. Enache cu Jul — locul 6.

(Urmare din pag. 1)

cită, ci despre atitudinea de necon
ceput, avută de un sportiv al lotului 
olimpic, față de o întrecere in care 
este angrenat prestigiul sportului ro
mânesc. Cu cîteva ore înaintea cîn- 
tarului oficial pentru disputarea fi
nalelor, în care erau angrenați 8 
boxeri români, medicul Petre Rado
vici a constatat că semimusca noastră 
are un plus de 1,600 kg. Cu toate 
insistențele antrenorilor și ale con
ducătorilor delegației, Mihai a refu
zat să realizeze categoria 1 A trebuit 
ca medicul să prescrie un regim se
ver și, astfel după mari insistențe, 
boxerul s-a putut prezenta în limitele 
categoriei. Credem că prin asemenea 
atitudini nu se poate lace sport de 
mare performanță. Menținerea în 
continuare în lot a lui Mihai ar 
constitui un exemplu rău pentru ma
rea masă a sportivilor care repre
zintă cu cinste culorile țârii la ma
rile întreceri internaționale.

Lucruri excelente se pot afirma 
despre comportarea lui Constantin 
Gruiescu, Gabriel Pometcu, Antoniu

CINCI BOXERI ROMANI

LA TURNEUL INTERNATIONAL
>

DE LA SZCZECIN
Ieri au plecat la Szczecin (R.P- Po

lonă), pentru a participa la un tur
neu internațional organizat de fe
derația poloneză de specialitate, 
boxerii români Pavel Nedelcea, Paul 
Dobrescu, Ion Mocanu. Marian 
Constantinescu și Ion Alexe. Pugi- 
liștjj români sînt însoțiți de antre
norul Constantin Dumitrescu. Prima 
reuniune va avea loc în ziua de 
27 mai

TELEX
La Varna a luat stirșit cea de a S-a edi
ție a campionatului european feroviar 
de șah. Victoria a revenit echipei Bul
gariei cu 83 p, urmată de URSS 80 D. 
Polonia — 78 p R.D. Germană — 76‘ > " ' 
România — 66‘/z p. Iugoslavia — 62’ 2 
Ungaria — 57 p, Franța — 46 p etc.

Vasile, Calistrat Cuțov și Alee Năs- 
tac. Primilor trei, frustrați evident 
de victorie în meciurile tinale, nu 
li se poate imputa nimic. Gruiescu 
a controlat în permanența lupta cu 
bulgarul Konstantinov, dar verdictul 
a revenit cu 3—2 boxerului sofiot. 
Pometcu, timp de 9 minute, l-a punc
tat cit pentru 3 meciuri pe turcul 
Habip Yalcin. Croșeele și directele, 
plasate cu mare precizie de român, 
î-au adus pe Yalcin în situație de 
groggy, dar la sfîrșit sportivul turc 
a fost gratificat cu verdictul limită : 
3y-2. A venit rîndul lui Antoniu Va
sile să sufere aceeași nedreptate ca 
și colegii săi. In meciul cu Eraslan 
Doruk (Turcia), Antoniu a tost ace
lași pugilist sigur, cu lovituri nă- 
praznice, cu o apărare precisă, lă- 
sînd o excelentă impresie tuturor 
specialiștilor prezenți la meci. Mai 
puțin impresionați au tost doar trei 
arbitri-judecători, care l-au declarat 
învins într-o partidă pe care a do
minat-o evident.

Calistrat Cuțov a fost.... Calistrat 
Cuțov. După primele secunde ale in- 
tîlnirii finale cu iugoslavul Zvonko 
Vujin, ultimul a expediat un magis
tral croșeu de stingă pe care Cuțov 
nu a avut posibilitatea sâ-1 evite și 
a fost numărat. Au urmat Insă 8 mi
nute, in care românul a plasat atitea 
lovituri incit Vujin s-a retugiat de 
nenumărate ori in corzi. Lecția dată 
de Cuțov a fost, in stirșit, înțeleasă 
de judecători care i-au recunoscut 
superioritatea în unanimitate. Năstac, 
după ce l-a studiat o repriză pe tur
cul Hikmet Ozen, în rundul 2 a ex
pediat o năpraznică directă de 
dreapta cară l-a scos din luptă pe 
adversar. De altfel, aceștia 5. sînt 
boxerii pe tare antrenor» iotului na
țional pot conta și la J. O. Lor li 
se poate adăuga cocoșul Adrian Mo- 
raru, care, In primul meci cu Milo- 
savlevici (Iugoslavia), a tost învins 
de... arbitri, așa că pentru el se mai 
pune problema unor verificări vii
toare. Ceilalți sportivi nu pot asigura 
o reprezentare onorabilă boxului ro
mânesc la J. O.

Vorbind despre pregătirea pugiliști- 
lor noștri, trebuie amintit că pentru 
cei mai mulți dintre ei se pune pro
blema îmbunătățirii mijloacelor de 
apărare și, la unii, a pregătirii fi
zice, Antrenorii au la Dispoziție 
destul timp pentru remedierea aces
tor lipsuri, precum și — in unele 
cazuri — pentru completarea lotului 
cu elemente ce pot reprezenta Ro
mânia la Munchen cu rezultate din
tre cele mai bune.

Corespondentă specială pentru SPORTUL

TENISMENII
PENTRU 0

Același galop de sănătate pe care 
tenismenii României îl făceau la 
București, în fața echipierilor Ira
nului. putea fi urmărit și în meciul 
pe care reprezentanții tenisului ita
lian îl aveau de jucat în sfertul lor 
de finală din cadrul „Cupei Davis'. 
Intr-adevăr, tot la scor comod (4—1), 
a cîștigat „squadra" Italiei in fața 
adversarilor olandezi. Este. poate, 
un punct de atracție suplimentar 
pentru viitoarea semifinală dintre 
români și italieni, pe care capitala 
română o va găzdui în a 
cadă a lunii
18 iunie).

De fapt, 
r.ede'.to de! 
de pe litoralul 
piere de Ancona, nu conținea 
multe secrete încă înainte de start 
Echitia italiană, in noua sa tormulă 
întinerită, era evident superioară 
modeștilor tenismeni din „țara lale
lelor". Si. Intr-adevăr. pentru 
Adriano Panatta (noua stea a teni
sului peninsular). Paolo Bertolucci și 
foarte consacratul Nicola Pietrangeli, 
n-a fost prea dificil de a trece peste 
rezistența lui Fred Hemmes și Jan 
Hordiik. Aceiași — nota bene — 
care fuseseră, cu un an in urmă, o 
pradă 
și Ion 
mâne.

Dar 
ducții 
zuitate, prin factorul comun olandez. 
Pentru un pronostic valabil, ar tre
bui alăturați direct actorii apropia
tului meci de la București. Ceea ce 
ne duce ușor la concluzia că șansa 
noilor ............................... .....
destul 
nicilor 
ar fi
lider în Marele Premiu-F.LL.T. 
peste 200 puncte, în timp ce nr. 1

viitoare (nai.

meciul de la 
Tronîo. mică 

Adriatic», 
nu

ușoară și pentru Ilie Năstase 
Tiriac, soliștii formației ro-

să nu încercăm a face 
din compararea acestor

— Fermo (212 km)', 
italianului Gianni Mot
in clasamentul general 
Basso, secundat de

In ziua a doua a concursului internațio
nal atletic de la El Paso (Texas), ameri
canul Fred Debernardi a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 20,92 m. Prin
cipalul favorit. Randy Matson, a ocupat 
locul trei cu 20.44. locul secund reve
nind Iul George Woods cu 20,47 m. Sprin
terul Ed Roberts (Trinidad) a terminat 
Învingător în cursa de 440 y cu timpul 
de 45,9, iar sud-africahul Van Zijl s-a 
situat pe primul loc în proba de 880 y. 
cu 1:47.1. Cursa masculină de 100 y. plat 
a revenit lui Erroll Stewart (SUA). cro
nometrat în 9.4 sec. Alte rezultate : o 
milă: Bob Wheeler (SUA) _ 4:03.1; arun
carea ciocanului: Harold Connolly^ (SUA) 
_  67,92 m; aruncarea discului: Van Re- 
enen (Republica Sud-Africană) — M 08 
m: săritura în înălțime : Reynaldo Brown 
(SUA) — 2,16.

■
Numeroși spectatori au urmărit concursul 
internațional automobilistic „Marele 
premiu al orașului Brno“. la startul că
ruia au fost prezenți sportivi de valoare 
din mai multe țări europene. Victoria a 
revenit italianului Gianluigi Picci, care 
a concurat pe o mașină „Alfa Romeo'. 
Pe locurile următoare s-a clasat compa
triotul său I.arini, urmat . de austriacul 
Wendllnger (ambii pe „Alfa Romeo') șl 
cehoslovacul Bobek, pe „Skoda".

ITALIEI VIN LA BUCUREȘTI
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ÎNTILNIRE DE
italian, Panatta. n-a totalizat pină 
acum decît 20.

Putem spune, totuși, că italienii 
se află în plină ascensiune. Adriano 
Panatta, cu o serie de rezultate bune

doua de-
16, 17 si

Sa- Be- 
locaiitate 
în apro- 

prea

tenisului italian .
ADRIANO PANATTA 

nr. 1 al

titulari ai echipei italiene este 
de redusă, pe terenul puter- 
lor adversari. Un alt calcul 

mai edificator : Năstase este 
cu

obținute anul 
mai reputați 
capabil oricind de un rezultat mare. 
De asemenea, Bertolucci se poate 
considera cel mai in formă, la ora 
actuală, fiind revelația ultimului tur
neu de la Roma, unde s-a calificat 
în sferturi de finală. Victoria sa

trecut în fața celor 
ași ai rachetei, este

PRESTIGIU
asupra supercampionului spaniol An
dres Gimeno are darul să impresio
neze. Iar Nicola Pietrangeli, cu tot 
numărul său de ani (38) care cîntă- 
resc greu, poate fi și acum un exce
lent realizator in proba de dublu.

Am avut o convorbire 
ranul' 
dezii. 
Nicola Pietrangeli : 
cem contra 
luptăm pentru un 
onorabil, 
rești, ne 
național, 
o echipă 
tradițiile

Pîetrangel 
acei ani 
Sirola. juca 
lenge-round (1960 și 1961) împotriva 
Australiei. Dar d? acea vreme ne 
separă un deceniu întreg...

cu „vete- 
nostru, după meciul cu olan- 
Iată cîteva opinii ale 

„Ce vreți să 
românilor ? Doar 

rezultat cit 
Un scor strîns, la 
va ridica prestigiul 

fără ‘ 
nouă, dornică de a reînnoi 
noastre

se 
cînd, 

de

Iui 
fa
șă 

mai 
Bucu- 
inter- 

indoială. Sintem doar
alit de glorioase!", 

referea, desigur. Ia 
alături de Orlando 
două ori în Chal-

CESARE TRENTINI
Bologna, 23 mai

tim. Eforturile lor s-au reflectat și 
pe tabela de marcaj care, în setu
rile II și III, a arătat un scor fa
vorabil pentru voleibaliștii turci, 
pină spre final. Conduși cu două 
trei puncte, sportivii români au ju
cat însă cu mai multă iscusință în 

.....................................I—12 în ambele 
seturi, au sprintat spre victorie. 
Dacă dirijarea jocului și mai ales 
blocajul, ar fi fost la înălțime (ele 
au constituit în toate partidele un 
„călcîi al lui Achile"), nu ar fi 
existat, firește, pericolul pierderii 
vreunui set. Trebuie însă să recu
noaștem, că echipa Turciei, ca de 
altfel și cea a Greciei, ni se pare 
acum cu mult mai valoroasă decît 
o știam și, prin urmare, scurtarea 
distanței valorice ar fi justificată, 
mal cu seamă, dacă avem în vedere 
faptul că România este reprezen
tată aici de o garnitură tînără.

Cu Karov, K. Ivanov, Serafimov 
și Tanov în bună dispoziție, vo
leibaliștii bulgari au depășit luni, 
tot în trei seturi, echipa Greciei, 
care a intrat de la început ..apă
sată" de renumele adversarei. Abia 
în a doua parte a setului III, ele
nii au evoluat mai curajos și au 
condus, la un moment dat. ostili
tățile (11—9), dar, tot din cauza 
lipsei de experiență și a unor gre
șeli în manevrarea sextetului, ei 
nu au izbutit să se impună în acest 
set.

Pe linia rezultatelor normale s-a 
înscris și rezultatul meciului Bul
garia — Iugoslavia, 3—0 (4, 6. 8) 
în favoarea primei echipe.

Aurelian BREBEANU

un, cii id iviiimiiij nuviv ' f i • • j i i ocesive, reprezentativele țării noastre, xinaiun și, cte ia
cărora le-a revenit locul 2 și medali
ile de argint.

în ultima zi, a derby urilor, sala 
Festivalna a fost luată cu asalt de 
numeroși spectatori, dornici să vadă 
confruntările decisive, atît la mas
culin, cît si la feminin dintre echi
pele BULGARIEI și ROMÂNIEI. 
Acestea au fost precedate de alte 
două întîlnirj importante, care a- 
veau ca miză medaliile de bronz. 
Este vorba de partidele Iugoslavia- 
Turcia și la băieți și la fete.

Primele au intrat pe teren_ echi
pele feminine. Meciul a fost în ge
neral la discreția voleibalistelor 
iugoslave, care s-au impus cu 3 0
(5, 8, 11). Meciul a fost bine con
dus de arbitrul român Em. Costoiu. 
In urma acestui rezultat echipa 
Iugoslaviei a urcat pe cea de a 
treia treaptă a podiumului. înîn 
disputa masculină, voleibaliștii iu
goslavi au învins cu 3—1 (6, 9, —10, 
10) echipa Turciei. Așteptată cu viu 
interes, confruntarea dintre echi
pele Bulgariei și României nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat. Volei
baliștii noștri au jucat foarte cris
pat, comițind foarte multe greșeli, 
ceea ce a permis adversarilor să se 
impună categoric cu scorul de 3—0 
(0. 10. 6), cucerind titlul balcanic. 
Medaliile de argint au revenit e- 
chipei noastre.

Ceva mai echilibrată partida fe
minină s-a încheiat tot cu victo
ria’ echipei Bulgariei care a între
cut cu 3—1 (11, 5, —9, 8) repre
zentativa țării noastre, cucerind 
titlul de campioană balcanică, for
mației noastre revenindu-i meda
liile de argint.

Penultimul act 'al Campionatelor 
balcanice nu a fost marcat de o 
surpriză. Favoritele (România, Bul
garia — masculin și Bulgaria — 
feminin) și-au rotunjit zestrea de 
puncte în cele trei partide progra
mate luni. Poziția echipelor aflate 
în cea de a doua jumătate a cla
samentului a rămas, în urma rezul
tatelor înregistrate, neschimbată.

în timp ce fetele noastre au avut 
zi de pauză, băieții au înfruntat re
prezentativa Turciei pe care au în
trecut-o în trei seturi. Nu însă fără 
emoții, deoarece în partea a doua 
a întîlnirii. jocul s-a echilibrat, da
torită eforturilor depuse de adver
sari de a cîștiga măcar seturi — 
foarte importante pentru ei în ten
tativa de a nu rămîne pe locul ul-

TRĂGĂTORII ROMÂNI
LA „CUPA TARILOR
Ediția 1972 a tradiționalei com

petiții internaționale de tir, „Cupa 
țărilor latine și Greciei” se va des
fășura anul acesta in zilele de 26, 
27 și 28 mai în 
Carlo. Trăgătorii 
cucerit trofeu] și 
întrecerilor, vor
probele (numai bărbați), adică, la 
pușcă și pistol cu aer comprimat,

Monaco, la Monte 
români, care au 
la ultima ediție a 
participa la toate

4

HCUPA EUROPEI ’73 
LA ATLETISM

u

LATINE Șl GRECIEI"
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat și 3X40 focuri, pistol viteză, 
pistol liber și armă standard 3X20 
focuri.

Lotul țintașilor români, care plea
că joi în Monaco, este alcătuit din 
Șt. Caban, M. Ferecatu, N. Rotaru, 
I’. Șandor (la probele de pușcă), V. 
Atanasiu, M. Roșea, I. Tripșa, D. Iu- 
ga,.L. Giușcă. N. Ciotloș (la probele 
de pistol).

Au fost stabilite datele șl locu
rile de desfășurare pentru între
cerile „Cupei Europei" la atle
tism, ediția 1973. Echipa mascu
lină a României va evolua în ca
drul primei grupe de calificare 
(30 iunie — 1 iulie, la Atena) 
alături de formațiile Bulgariei. 
Austriei și Greciei. Celelalte două 
grupe vor -----'
lecționatele Portugaliei, Irlandei. 
Iugoslaviei 
Bruxelles pe cele ale Norvegiei, 
Danemarcei, Islandei, Olandei, 
Luxemburgului și Belgiei.

întrecerile 'semifinale (4—5 au
gust) vor avea loc la: NISA (R.D. 
Germană, Franța, Cehoslovacia, 
Suedia și două echipe calificate la 
Atena); LJUBLJANA (R.F. a Ger
maniei, Polonia, Finlanda, Spania 
și două echipe calificate la Lisa
bona) ; OSLO (U.R.S.S., Marea 
Britanie, Italia, Ungaria și două 
echipe calificate Ia Bruxelles). 
Primele două formații din fie
care serie se califică pentru fi
nala de la Edinburg (8—9 septem
brie). )

Competiția feminină are numai 
două grupe preliminară: la RIJE
KA (Iugoslavia, Austria, Elveția 
Belgia, Spania, Portugalia) și 
AARHUS (Finlanda, Danemarca. 
Norvegia, Islanda, Irlanda, Ceho
slovacia). Prima din grupele se
mifinale se va organiza la BUCU
REȘTI (4 sau 5 august) cu repre
zentativele R.D. Germane, Unga
riei, României, Italiei, a doua 
clasată Ia Rijeka și a treia cla
sată la Aarhus.

reuni la Lisabona se-
și Elveției, iar la

♦

p. 
P,

Cea de a 2-a etapă a Turului ciclist 
Italiei. Ravenna 
revenit la sprint 
ta în 5h 26:37,0.
conduce Marino 
Franco Bitossi.

CAMPIONATE... CAMPIONATE..

• Un ..premiu de frumusețe" care spune, totuși, ceva • Raymond Goethals

ac- 
cu

este Van 
nr. 1 al 
grav 
jocul
Bruxelles

La Barcelona, astă-seară

IUGOSLAVIA (etapa a 29-a) : Olim
pia Liubllana — Borac Banja Luka 3—1: 
Velez Mostar — Vojvodinâ Novi Sad 3—0; 
Sutjeska — Zelezniclar Sarajevo C—0; 
OFK Beograd — Partizan Belgrad 0—0 ; 
Vardar Skoplie — Radnicki Kraguevac 
2—0 ; Dinamo Zagreb — Sloboda Tuzla 
0—0 : Sarajevo — Radnicki Niș 2—1 ; 
Hajduk Split — Celik Zenika 1—0 ; Stea
ua Roșie Belgrad — Maribor 3—0. Cla
sament : 1. Zelezniclar Sarajevo — 42 p: 
2. Steaua Roșie Belgrad _ 40 P 3. OFK 
Beograd — 31 p.

Să fie belgienii marea senzație?
are provizii de sarcasm...

In cadrul concursului international atle
tic de la Bonn, proba de 110 m garduri 
a fost cîștigată de vest-germanul Man
fred Schumann cu timpul de 13.6. Cam
pioana europeană de sală în proba de 
Săritură. în lungime. Brigitte Roessen, 
s-a clasat pe primul loc cu 6,35 m. Pro
ba masculină de săritură în înălțime a 
revenit lui Ghiassi cu 2,16 m (nou re
cord al Iranului), iar cursa de 800 m — 
vest-germanului Kemper, cu 1:49,S. Alte 
rezultate : 1500 m : Engei (R.F. a Ger
maniei) — 3:43.4; 5 000 m : Mielke (R.F. 
a Germaniei) - 29:53,4; 200 m plat fe
mei : G. Balogh (Ungaria) — 24,3; 800 
m femei : C. Javhomme (Franța) — 
2:12,6; 200 m : Clerc (Elveția) — 21,9.

Cea de-a 5-a partidă a meciului dintre 
maestrele . sovietice Nona Gaprindașylli 
și Alia Kușnîr. care-și dispută la Riga 
titlul mondial feminin de șah, s-a între
rupt la mutarea a 38-a. In prezent sco
rul estP favorabil cu 3—1 puncte Nonei 
GaprlndașvlU.

Pe toate cele patru staaioane bel
giene, cele din Bruxelles — Ander- 
lecht și Heyssel — din Anvers și din 
Liege, stăpinesc, de doua zile, vop
sitorii, instalatorii de lumină Și apă, 
îngrijitorii gazonului. Toaleta -teatre
lor de luptă' se efectuează cu grija 
organizatorilor debutanp. știut fiind 
că Belgia găzduiește, pentru Intiia 
oară, un turneu final al competiției 
echipelor naționale din Europa. In 
așteptarea „zilelor fierbinți", de la 
14—18 iunie, comentariile privesc îna
poi, acordînd sferturilor centrul aten
ției lor, tocmai pentru a încerca să 
deslușească, prin ele, ce va oferi 
turneul final.

Din capitalele interesate sau neu
tre vin observații măsurate sau ori
ginale asupra celor nouă lntllniri ale 
antepenultimului moment al „Cupei 
Europei". Vom reține una, ecnilibraiă, 
și nepătrunsă de spiritul „pro domo'. 
Sînt părerile celui mai citit comenta
tor englez al momentului, John Mor
gan, șeful rubricii de sport de la 
„Daily Express", care spune, printre 
altele, într-o privire de ansamblu a 
sferturilor : „Debutînd furtunos și 
promițător, aceste sferturi nu și-au 
dus pină la capăt promisiunea — ca 
spectaculozitate și cavalerism — decit 
in duelul dintre echipele Ungariei și 
României, autoarele celei mai echili
brate dispute, ale premiului de fru
musețe atribuit întîlnirii de la Bucu
rești și, mai cu seamă, ale unor cioc
niri, in care spiritul regulamentului 
n-a fost, niciodată, aruncat dincolo 
tje limitele terenului". O apreciere 
care reprezintă o consolare pentru 
noi. Oricit de afectați sintem pentru 
eliminarea „in extremis' a reprezen
tativei noastre, putem ti satisfâcuți 
că ea a părăsit arena în mod onora
bil, însoțită de laude care vin toc
mai de dincolo de Canalul Mînecii, 
din partea unuia dintre cel mai auto-

rizați comentatori ai țării care a in
ventat fotbalul...

Cine va învinge în a patra ediție 
a „Cupei Europei"? Mulți dintre cro
nicari au mărit creditele acoraate se
lecționatei Belgiei, avantajată acum 
și de „procentajul' gazdei. Dar și de 
comportarea din meciurile cu dețină
toarea trofeului pe care, mai cu sea
mă în jocul-retur, a 
sub raportul concepției și 
al strălucirii tehnice. Din 
unul dintre oamenii care 
orchestra „diavolilor albi", 
— socotit cel mai complet 
Belgiei in clipa de față — a devenit 
victima unui atac incorect și violent 
al mijlocașului italian Bertmi și, de
venit proprietar al unei fracturi a 
gleznei, va privi de pe tușa turneul 
final. Gestul internaționalului de la 
Inter a găsit aspre condamnări și In 
presa peninsulară și — după toate 
probabilitățile — „Federcalcio' va 
dicta suspendarea lui Bertmi din na
țională pe timp nelimitat

Un om dă friu liber satisfacției E 
acel frenetic selecționer Kaymond 
Goethals, care toarnă, târâ zgîrcenie, 
sarcasm în declarația cu care înso
țește plecarea italienilor de la Bru
xelles : „S-au bucurat adversarii noș
tri cind sorții le-au dat ca parteneri 
pe micuții Lelgieni. ”—--- :
din Torino ți Milano 
deauna cu cluburile 
telile ne înglobau și 
previziunile. Iată că n-a tost așa. Mi
cuții belgieni le-au arătat iotbal cam
pionilor Europei. Și vor arata și mai 
departe !“ Se spune că, citind spusele 
lui Goethals, Helmut Schon a devenit, 
subit, indispus. Să fie acești „diavoli 
albi' senzația „Cupei Europei" ? Răb
dare. Nu mai e o veșnicie pină la 
14 iunie...

surclasat-o și 
sub acela 
nefericire, 
au condus 
Nan Moer 

fotbalist al

Marile cluburi 
s-au distrat tot- 
noastre și soco- 
pe noi în toate

Eftimie IONESCU

Echipa Belgiei a deve
nit o favorită in lupta 
pentru „Cupa Europei". 
Jucătorul încadrat în- 
tr-un chenar 
Moer, omul 
selecționatei, 
cidentat în
Italia de la

A „CUPEI CUPELOR
Astă-seară, la Barcelona, Dinamo 

Moscova și Glasgow Rangers se 
vor întîlni în cea de a 12-a finală 
a „Cupei cupelor". în timp ce for
mația sovietică se află pentru pri
ma dată în finala unei competiții 
europene intercluburi, echipa din 
Scoția este la a treia prezență în 
ultimul act al acestei competiții.

Iată celelalte 11 cîștigătoare I Fio
rentina (1961), Atletico Madrid 
(1962), Tottenham (1963), Sporting 
Lisabona (1964), West Ham United 
(1965), Borussia Dortmund (1966), 
Bayern Munchen (1967), A. C. Mi-

lan (1968), Slovan Bratislava (1969), 
Manchester City (1970), 
(1971).

ANGLI A —R.F
IN FINALA

Chelsea

SCURT
• La Bruges s-a disputat meciul re

tur dintre selecționatele Belgiei și 
Islandei, contînd pentru prelimina- 

campionatului mondial de fot- 
Fotbaliștii belgieni au cîștigat cu 
(2-0).
„Cupa Elveției" a fost cîștigată

Dai.
4—0

• . . _ ,____
de F.C. Ziirich. In finala disputată 
la Berna, în fața a 45 000 de spec
tatori, F.C. Ziirich a învins cu 1—0 
(1—0) pe F.C. Basel, prin golul mar
cat de Jeandupeux.

o GERMANIEI 2-0 (1—0) 
TURNEULUI U.E.F.A.

- Tur-
U.E.F.A.

MADRID 23 (Agerpres). 
neul jnternațidnal de fotbal 
(rezervat echipelor de juniori) a fost 
cîștigat de echipa Angliei. In finala 
competiției, disputată la Barcelona, 
în prezența a peste 30 000 de specta
tori, tinerii fotbaliști englezi au în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) forma-

țla R.F. a Germaniei. Cele două 
goluri au fost înscrise de Cammack 
(min. 5) și Bradshaw (min. 60).

în partida pentru locurile 3—4, 
prezentativa Poloniei a întrecut 
6—5 (după executarea loviturilor 
la 11 m) selecționata Spaniei.

re-
cu
de

OLANDA. — Campionatul s-a înche
iat cu victoria formației Ajax Amster
dam care în acest an a dominat auto
ritar competiția, clasîndu-se pe primul 
loc cu un avans de opt puncte față de 
principala sa rivală, Feyenoord Rotter
dam. Fotbaliștii, de la Ajax au înscris in 
34 de meciuri 104 goluri, dintre care 29 
au fost realizate de cunoscutul interna
țional Cruyff, golgeterul campionatului. 
Reamintim că echipa antrenată de ro
mânul Ștefan Covaci a cîștigat î(k acest 
an și „Cupa Olandei' și că în eurind 
va disputa finala „Cupei campionilor 
europeni' cu Internazionale Milano In 
ultima etapă. Ajax a surclasat pe teren 
propriu cu 12—1 (!) pe Vitesse Arnhem. 
Alte rezultate : F.C. Twente — F.C. den 
Bosch 7—0; F.C. den Haag _ Volendam 
4—0; Sparta Rotterdam — Telstar 4—1; 
F.C. Utrecht — Excelsior 4—2; Feyenoord 
Rotterdam _ F.C. Groningen 3—1; N.A.C. 
Breda — M.V.V. Maastricht 2—1; P.S.V. 
Eindhoven — Go Ahead 2—0; N.E.C. Nij
megen — D.W.S. Amsterdam 3—1. Cla
sament final î 1. Ajax — 63 p; 2. Feye
noord — 55 p; 3. F.C. Twente — 48 Pl 
4. Sparta Rotterdam — 46 p etc.

GRECIA (etapa a 21-a) : Panathinai- 
kos — Panionlos 4—0; Egaleo — PAOIC 
2—1 : Fostlr — Ethnikos 1—0 ; Apollon
— Heraklis 1—1 ; Olymplakos Pireu — 
Olymplakos Nicosia 3—0 : Aris — Pie- 
rlkos 1—0 ; Kavala — AEK 1—0 ; Pa- 
nahiaki — Veria 0—0 ; Olymplakos Volos
— Trikala 4—1. Clasament : 1. Panathi- 
naikos — 81 p ; 2. Olymplakos Pireu — 
77p ; 3. AEK — 75 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 24-a) : Sla
via Praga — Spartak Tmava 0_2 ; Inter 
Bratislava — Sparta Praga 1—0 ; Banik 
Ostrava — Lokomotiv Kosice 2—0; ZvlJi- 
lina — Jednota Trencin 3—1 ; VSS 
Kosice — A.C. Nitra 3—0 ; Zbrojovka 
Brno — T.Z. Trlnec 4—2; Sklo Union Te- 
plice — Slovan Bratislava 1—3 ; Dukla 
Praga — Tatran Preșov 1—0. Clasament: . _ .... --------- „ Slovan

— 32 p.

C. Ba- 
C. Zu- 

S.T. GaU 1—1 ; Young Boys Ber-* - - - - - sion
1—2;

1. Spartak Trnava — 35 p ; 2. 
Bratislava — 35 p ; 3. VSS Kosice

ELVEȚIA (etapa a 23-a) : F. 
sel — Chaux de Fonds 3—1, F. 
rich __ Z ' ' . "___;__
na — Granges 3—1 : Lausanne 
0—2 ; Bienne — Grasshoppers Ziirich 
Winterthur — Lugano 3—1 ; Lucerna — 
Servette Geneva 2—2. Clasament : 1.
F. C. Basel — 39 p ; 2. F.C. Zurich — 
36 p ; 3. Grasshoppers Ziirich — 32 p.
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