
< «Rl

Marți dimineața, tovarășul 
Castro Ruz. prim secretar al 
tetului Central al Partidului 
nist din Cuba, prim ministru 
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie făcută in țara noastră, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și a Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Conducătorul partidului și guver
nului cubanez a fost însoțit de dr. 
Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez, 
membru al Secretariatului C. C. al 
P. C. din Cuba, și ministru al Gu
vernului Revoluționar, comandant 
Flavio Bravo Pardo, membru al 
C.C. al P. C. din Cuba, șeful secto
rului consum și deservirea popu
lației al C. C. al P. C. din Cuba, 
Jose A. Naranjo Morales, membru 
al C.C. al P. C. din Cuba și minis
tru al industriei alimentare, coman
dant Arnaldo Ochoa Sănchez, mem
bru al C. C. al P. C. din Cuba și 
șef al armatei din Havana, coman
dant Omar Iser Mojena, membru al 
C. C. al P. C. din Cuba și șef al 
Corpului independent de armată din 
Pinar del Rio, comandant Orlando 
Rodriguez Puertas, membru al C.C. 
al P. C. din Cuba și șef al diviziei 
de infanterie a armatei din Havana, 
comandant Julio Camacho Aguilera, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba 
și prim secretar al organizației din 
Pinar del Rio a P.C. din Cuba, co
mandant Ramon Pardo Guerra, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba și 
al doilea șef al Diviziei blindate a 
armatei din Havana, Osmany Cien. 
fuegos, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, secretar general al Organiza
ției de solidaritate cu popoarele din 
Asia, Africa și America Latină, prim 
căpitan Serafin Fernandez Rodri
guez, ministrul comerțului interior, 
comandant Cesar Lara Rosello, șe
ful Corpului independent de armată 
din Camaguey, căpitan Julian Rizo 
Alvarez, prim secretar al Organiza
ției din Matanzas a P.C. din Cuba, 
prim căpitan Arturo Lince Gonzales, 
prim secretar al Organizației din 
Insula Pinilor a P.C. din Cuba, Mau
ro Garcia Triana, directorul Direc
ției țări socialiste din Ministerul Re
lațiilor Externe.

De la reședința rezervată oaspe
ților, _ pînă la aeroportul Otopeni, 
tovarășul Fidel Castro Ruz, ceilalți 
oaspeți cubanezi, au venit împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ion

Fidel 
Comi- 

Comu- 
al Gu-

Gheorghe Maurer
Traseul străbătut ___ _ ,,_____ „
drapelele de stat ale României și Cu
bei. Aeroportul Otopeni era, de ase
menea, pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țâri.' Deasupra pavi
lionului central al aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz. Pe o 
mare pancartă era înscrisă, în lim
bile celor două popoare, urarea : 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul ro
mân și poporul cubanez 1“ Are loc 
ceremonia plecării oaspeților cuba 
nezi.

La aeroport au venit, de asemenea, 
să-i salute pe oaspeți, tovarășii Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Cioară, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Mihai Da- 
lea, Ion Ioniță, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat, Petre lo- 
nescu, ambasadorul României la Ha
vana.

O gardă de onoare prezintă rapor
tul la sosirea conducătorilor de 
partid și de stat ai României și Cu
bei.

In timp ce sînt intonate imnurile 
de Stat ale celor două țări, în semn 
de salut se trag 21 salve de artile
rie. Tovarășii Fidel Castro 
Nicolae Ceaușescu trec in 
garda de onoare.

Conducătorii de partid și 
ai Republicii Cuba* celelalte 
ne oficiale cubaneze își iau

și Emil Bodnaraș. 
era împodobit cu

Ruz și 
revistă

de stat 
persoa- 

... — apoi ră
mas bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, de la 
persoanele oficiale române prezente 
pe aeroport.

Oaspeții răspund aclamațiilor prie
tenești ale miilor de oameni ai mun
cii aflați pe aeroport, își iau rămas 
bun de la conducătorii partidului și 
statului nostru.

Tovarășii Fidel Castro 
Nicolae Ceaușescu își string 
mîinile, se îmbrățișează.

Un grup de pionieri oferă 
lor buchete de flori.

La ora 10, nava aeriană_ ____
călătoresc înalții oaspeți cubanezi de
colează, îndreptîndu-se spre R.P. 
Ungară._ Ea este escortată, pînă la 
frontieră, de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

Ruz și 
călduros

oaspeți-

cu care

(Agerpres)
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RACORDATE LA EFORTUL GENERAL

I
PENTRU DEPĂȘIREA PREVEDERILOR CINCINALULUI

ntr-o atmosferă de puternică însuflețire, întreaga noastră națiune întîm- 
pină evenimentele de însemnătate istorică în viața poporului român, 
Conferința Națională a P.C.R. și aniversarea a 25 de ani de la procla

marea Republicii, transpunând în faptă chemarea partidului de realizare 
exemplară a obiectivelor Cincinalului, de intensificare a întrecerii socialiste, 
în vederea descoperirii de noi rezerve pentru sporirea producției și produc
tivității muncii, pentru continua perfecționare a activității economice.

în acest efort general, în acest consens unanim, se înscrie și 
tineretului sportiv de a-și pune integral, spre binele patriei, puterea 
și capacitatea creatoare la locul de producție, de învățătură, pe 
de antrenament și de întrecere.

ll\ MODEST OMAGIU

ROMÂNCELE AU CIȘT1GAT
PENTRU A PATRA OÂRĂ

Sportivele noastre
in întrecerile ia

de la

din nou printre favorite

perechi care incep azi

♦ri

LA UZINA VULCAN

SPORTIVII ANGAJAȚI PtENAR

hotârirea 
de muncă 
terenurile

SI II tiUIĂRÎRE URMĂ

IN REALIZAREA SARCINILOR DE PRODUCȚIE
Evenimente de excepțională în

semnătate în viața partidului și a 
poporului nostru, Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român 
și aniversarea a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii, au determi
nat — cum era și firesc — o 
efervescență in întreaga țara.

De aceasta ne-am convins 
tind marea uzină „Vulcan"
cunoscută pentru produsele sale atît 
în țară, cît și în multe colțuri ale 
lumii. La transpunerea în fapt a 
angajamentelor luate de harnicii

mare

vizl- 
bine-

muncitori ai uzinei participă cu 
toate forțele și cei care s-au afirmat 
prin rezultatele dobîndite în activi
tatea sportivă.

.. .Pe sudorul Puia Căpitanu, com
ponent al echpei de fotbal, l-am în- 
tîlnit lingă, o uriașă macara- în
cheiase tocmai o nouă zi de muncă. 
Discuția s-a înfiripat ușor. Tema: 
cum își aduc sportivii contribuția la 
mersul înainte al uzinei.

— Sarcina noastră nu este sim
plă. Dimpotrivă. Vrem să dovedim 
că dispunem de capacitatea nece
sară de a rezolva cu bine atît pro-

Echipa feminină de popice a 
Românie. dștlgă pentru a pa
tra oară consecutiv titlul de 
campioană mondială. Este 

pentru noi o mare bucurie să putem 
aduce patriei dragi, poporului nos
tru. acest prilej de satisfacție

Am încercat un puternic sentiment 
de emoție a seu. tind. sub cupo-a are
nei din Split. Imnul nostru de Stat 
și gîndurile ne-au zbura: acasă

Printr-o simbolică si fericită co
incidentă. această victorie sportivă 
are ]oc intr-un moment cînd întreaga 
noastră națiune, toți oamenii muncii, 
intim oină Conferința Națională a 
Partidului și aniversarea a 25 de an. 
de la proclamarea Republicii, anga
jați plenar și responsabil in efortu’ 
general de îndeplinire înainte de ter
men a Planului Cincinal, pent-u 
ridica România, poporul român. — 
așa cum arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — la o viață superi
oară*.

In contextul acestor evenimente de 
uriașă însemnătate adevărate Pietre 
de hotare în istoria modernă a Ro
mâniei am din ca succesul dobindit 
la campionatele mondiale de popice 
să-1 Închinăm Conferinței Naționale a 
Partidului și aniversării unul sfert 
de veac de la proclamarea Republi
cii. ca un modest orna tiu si — tot
odată — un ansajament ferm de a 
munci mal mult și mai bine, in spiri
tul exemplului personal și al pre
țioaselor recomandări pe care ni le 
face, zi de zi. iubitul si mult stima
tul secretar general al partidului î

ELENA TRANDAFIR

Tn pagina a 3-a: Emanuel FÂNTÂNEANU macstră emerită a sportului, 
campioană și recordmană 

mondială ia popice

ÂlĂTIJmEA
EFORTURILOR

IN CEA MAI DISPUTATA EDIȚIE A CAMPIONATULUI DE BASCHET,

Infuzia de tineret a decis victoria echipei Rapid
Promovate și corigente la examenul lotului reprezentativ

Neîndoielnic, ediția a 
campionatului național 
a fost cea mai disputată 
desfășurate de-a lungul 
tr-adevăr, niciodată nu 
plat ca trei eechipe să-și 
de la începutul și pînă la sfîrșitul 
competiției titlul, niciodată primele 
trei locuri, premiate ale clasamen
tului nu au fost decise la 
așa cum s-a petrecut în 
încheiată duminică.

Cinstea de a îmbrăca 
de campioane, a revenit, 
se știe, formației Rapid 
radical transformată față de ediția 
trecută a diviziei A. Infuzia de ti
neret (Doina Prăzaru, Doina Stancu, 
Maria Roșianu, Ștefania Basarabia, 
Luiza Tal), aportul adus de baschet
balistele experimentate (Anca Ra- 
coviță, Dorina Suliman), capacita
tea, pasiunea și ambiția antrenoru
lui emerit' Sigismund Ferencz, toate 
acestea au determinat succesul 
teamrului rapidist, a cărui evoluție 
a fost constant bună de-a lungul 
campionatului, iar puținele eșecuri 
(trei la număr) au fost privite des
chis și au constituit prilejuri de 
analiză autocritică din partea jucă
toarelor și antrenorului care, în 
continuare, au luat măsurile nece-

XXIII-a a 
de baschet 
dintre cele 
anilor. în- 
s-a intim

ei ispute

potou, 
întrecerea
tricourile 

după cum 
București,

sare și s-au comportat din ce în ce 
mai bine.

Medaliile de argint au levenit 
studentelor de la I.E.F.S., pregăti
te de un antrenor tînăr, inimos și 
priceput, prof. Ioan Nicolau, De 
fapt, luate individual, viitoarele 
profesoare de educație fizică au al
cătuit cel mai valoros lot și, prin 
această prismă, apăreau favoritele 
campionatului. Dar, lipsa de expe
riență a unor jucătoare, insuficien
ta seriozitate în pregătire a altoi-a 
și indisponibilitatea de ultim mo
ment a Doinei Iftimie și Corneliei 
Petric, au diminuat șansele forma-

ției I.E.F.S. de a cuceri titlul. Ori
cum, însă, performanța este onora
bilă, iar comportarea . generală a 
echipei dă certitudinea că și în 
campionatul viitor ea va candida 
cu mari șanse la primul loc.

Fosta campioană. Politehnica 
București, a prezentat un lot res- 
trîns și mai întotdeauna cu indis
ponibilități printre componentele 
de bază ale formației (Suzana Sza-

D. STANCULESCU

(Con'inuare în pag. a 3-a)

SPLIT, 30 (prin telefon, 
misul nostru special).

Sîntem a doua zi după 
întrecerilor pe echipe, după excep
ționalul succes repurtat de formația 
noastră feminină, care a cîștigat — 
cu un nou și valoros record mon
dial — titlul suprem, talentata Ele
na Trandafir realizînd. totodată, 
cel mai bun rezultat oficial al lu
mii : 468 p.d. Aici, în frumosul oraș 
maritim Split, unde cele șase ro
mânce au stabilit un adevărat re
cord, obținînd titlul mondial pentru 
a patra oară consecutiv ! Seara tîr- 
ziu, după ce s-a încheiat confrun
tarea pe echipe, holul noului și ele
gantului hotel ..Marian", unde sînt 
gâzduiți participanții Ia cea de-a 
IX-a ediție a mondialelor, a deve
nit ad-hoc o sală de recepție. Con
ducătorii celorlalte delegații, concu
rentele. mai ales, antrenorii au ve
nit să felicite pe jucătoarele noas
tre pentru excepționala *lor perfor
manță. Toți specialiștii au recunos
cut că titlul feminin a intrat din 
nou în posesia celei mai bune echi
pe, că el * 
sigure...

Deși au 
momentul decisiv al jocului echipei 
noastre, cînd Cornelia Petrușca, ul
tima concurentă a sextetului ro
mân. a intrat pe una din pistele 
sălii „Iugoplastica". nu putem uita 
puternica emoție care a cuprins 
mica noastră delegație la pecetlui
rea victoriei, bucuria de nedescris 
la încheierea partidei. Și pe bună 
dreptate, pentru că cele 417 po
pice doborîte de tripla campioană 
mondială de acum doi ani. Cornelia 
Petrușca, mențineau titlul suprem 
în patrimoniul sportului românesc 
și reprezentau, în același timp, un 
nou record mondial. Publicul, foar
te generos în aplauze, a ovaționat 
minute în șir echipele laureate — 
România, Iugoslavia, Cehoslovacia.

încheierea

este

trecut

păstrat în

multe ore

AZI, iN DIVIZIA A LA FOTBAL
w

mnni

de la

Maestre emerită a sportului Elena 
Trandafir a fost in întrecerile pe 
echipe cea mai precisă jucătoare 
din echipa română. Cu cele 468 
pd, la 100 lovituri mixte, ea a sta

bilit un nou record mondial

A fost o seară de neuitat. Jucătoa
rele noastre speră să ne mai pro
ducă asemenea bucurii la una din
tre cele două probe — perechi sau 
individual...

„ROMÂNCELE

Imediat după 
miere, după ce 
țațele, arbitrul 
italianul Iosif

SÎNT IMBATABILE"

festivitatea de pre- 
s-au anunțat rezul- 
principal al C.M. : 

Trailer, a ținut să

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DERBYUL DE LA ARAD DOMINA ETAPA A XXVI-a

PREFAȚĂ LA CAMPIONATELE
INTERNATIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI

CONFERINȚA 
ORGANIZATĂ

DE PRESĂ

DE FEDERAȚIA NOASTRA
DE SPECIALITATE

Joi (era 13), la poligonul Tunari, 
federația de tir organizează o con
ferință de presă cu ziariștii sportivi 
din Capitală. Cu acest prilej vor fi 
aduse la cunoștință o serie de date 
privind campionatele internaționale 
de tir ale României, programate în
tre 8 și 11 iunie.

în continuare, se va desfășura 
cea de a doua ediție a concursului 
<X. tir rezervat ziariștilor. Se va 
disputa proba de pistol cu aer Com
primat.

(Continuare în pag. a 4-a)

Simion Cuțov (dreapta), surprins de fotoreporterul' nostru Vasile Bageac 
în timpul unui antrenament la mănuși, este unul dintre pretendenții la 

titlul de campion continental la categoria semiușoară

la ora 17,309 Partidele încep
si Farul-F

cu excepția meciurilor Crișul - Dinamo [ora

CINE VA REPREZENTA BOXUL
ROMÂNESC LA CAMPIONATELE

CLASAMENT

Bacău

1. F.C. ARGEȘ
2. U.T.A.
3. „U” Cluj
4. Sport C.
5. A.S.A.
6. Steagul roșu
7. Rapid
8. Dinamo
9. Steaua

10. Univ. Craiova
11. Farul
12. Jiul
13. Petrolul
14. Politehnica
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul Oradea

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
12
13
13
11
10

LA ZI

26—26
27—17
37—30
34—28
30— 22
31— 31
25—32
23—31
19— 30
27—33
20— 33
10—44

29
27
26
26
25
25
24
24
23
19
17
10

Secvență din 
cu Universi- 
Azi, la Con-

EUROPENE
sînt cîteva zile pînă la 3 
cînd la orele 14. pe • pati- 
„23 August11 va suna gon-

iunie.
noarul „
glii inaugural al celei de a doua 
ediții a campionatelor europene 
de tineret. Cum vîrsta limită de 
participare a fost între timp mo
dificată (pot fi înscriși boxeri 
născuți în anul 1952 și mai mici) 
Colegiul central de antrenori a 
fost nevoit să alcătuiască un lot 
format din tineri care să îndepli
nească condițiile de vîrstă și, care 

’ să aibă o valoare corespunzătoare 
unei competiții de nivelul celei ce 
începe sîmbătă la București.

în cele ce urmează vom încerca 
să-i facem cunoscuți pe aceia a- 
supra cărora s-au oprit antrenorii 
lotului de tineret, Teodor Nicules- 
cu, Ion Dumitru, Eugen Dinu și 
Constantin Ciucă. Echipa ce urmea
ză să fie aprobată de biroul fe
deral este următoarea (în ordinea 
categoriilor) î Alexandru Turei 
(Dinamo Brașov). Dinu Condurat 
(Steaua), Marian Lazăr (Steaua), 
Ion Adam (Steaua), Simion Cuțov

DE TINERET?
......... ... .

(Dinamo). Adrian Guțu (Dinamo 
Brașov), Damian Cimpoieșu (Șc. 
Sp. „Brașovia"), Nicolae Băbescu 
(Metalul Tr. Severin), Vasile Croi
torii (Metalul Buc.) Marian Culi- 
neac (Steaua), Ion Ruicu (Dinamo 
Brașov). . _

După cum. reiese din această e-
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

La numai trei zile de la detro
narea. oarecum previzibilă, din 
fruntea clasamentului, a U.T.A.-ei, 
o nouă etapă, a XXVI-a, poate la 
fel de interesantă și nu mai puțin 
de atractivă decît cea de duminică, 
are loc astăzi în opt orașe ale 
țării. Ea marchează, de fapt, în
ceputul 
bătălie 
căreia 
rădeni 
doială, 
ofensiva 
ziției de 
să-și valorifice intențiile în lupta 
pentru titlu. Sport Club și A.S.A. 
să se mențină la nivelul unuia din 
primele trei locuri din ierarhia 
noastă competițională, formațiile 
bucureștene să-și continue ascen
siunea pe verticala clasamentului, 
iar ~ “
să 
lor 
tru

Cu alte cuvinte, etapa a XXVI-a 
corespunde, din punct de vedere 
al periodizării întrecerii și al acu
ității confruntării competiționale, 
cu intrarea în linie dreaptă a cam-

ultimei cincimi din aspra 
a campionatului în cadrul 

echipa textiliștilor a- 
va încerca. fără în
să dezlănțuie contra- 

pentru cucerirea po- 
lider. Universitatea Cluj

C.F.R. Cluj și Politehnica Iași 
dea asaltul decisiv în disputa 
indirectă, dar pasionantă, pen- 
evitarea retrogradării.

F. C. Argeș în atac, 
partida de duminică, 
tatea Craiova (4—2). 
stanța, echipa piteșteană va încerca 

să-și apere poziția de lider
Foto : T. MACARSCHI

4®
pionatului, și declanșarea atacului 
pentru sprintul final.

Și firesc, în această situație. în 
prim-planul acestui important mo
ment al mării întreceri, acum, la 
ieșirea din ultima sa 
se situează partidele 
angajate principalele 
titlul de campioană, 
acestea, U.T.A. și

„turnantă", 
în care sînt 
candidate la 
Două dintre 
Universitatea 

Cluj, amîndouă distanțate deocam
dată 
mul 
cel 
meci 
propriu, ex-liderul nu poate viza, 
după două înfrîngeri consecutive, 
decît victoria, condiție absolut o- 
bligatorie pentru a putea emite 
pretenții în continuare la recuce
rirea poziției pierdute duminica 
trecută. Asta, bineînțeles, și în e- 
ventualitatea unui Insucces a] pi- 
teștenilor. Același lucru este va
labil și pentru „ll“-le studenților 
clujeni, a cărui misiune este ori
cum ceva mai grea în acest joc,

la două puncte față de pri- 
loc, se întîlnesc între ele în 
mai important și echilibrat 
al etapei, i La Arad, pe teren

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

aziBQXUL
O trecere în revistă a potențialului olimpic al boxului românesc, în pag. a 2-a
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!■ 87 de zile pînă fa inaugurarea Olimpiadei
atracție a galelor de box se va 

............cu succes și Ic 
timp de două săptămîni, ținînd 
foarte pestrițului public care va 
Bavariei în acele zile. De altfel,

Puterea de atracție a gate 
manifesta, fărâ îndoială, M i".r tezxn 41 cl m i ci

I
I
I
I
I

AZ;

Munchen, 
trează atenția 
popula capitala 
întrecerile pugilistice figurează de pe acum prin
tre manifestațiile olimpice pentru care biletele au 
fost epuizate la vînzare.

Programul de box va fi foarte încărcat, datorită 
numărului mare de competitori. Practic, nu vor 
lipsi de la start reprezentanții nici unei țări cu ac
tivitate sportivă normală. La Ciudad de Mexico au 
fost prezenți boxeri din 65 de țări.

în aceste circumstanțe, Comitetul Olimpic Român 
a decis să înscrie la întrecerile olimpice de la 
Munchen boxeri 
rînd competiția 
bine cotați pe

români la toate categoriile, ono- 
și dînd șanse pugiliștilor noștri, 

glob, să-și demonstreze capacita-

tea, în lupta pentru cele 44 de medalii ce se 
distribuie. .. . ,.

Această hotărîre onorează pe sportivii vizați, 
dar le și sporește considerabil răspunderea, ti 
sînt datori să răsplătească încrederea ce h s-a 
arătat, să se pregătească cu sîrguință și să caute 
să obțină rezultatele bune de care în general sînt 
capabili și pe care le așteaptă cu nerăbdare opi
nia publică românească.

Boxerii noștri au agonisit, în numai 4 ediții ale 
Jocurilor Olimpice de pînă acum, 9 medolii. Sîn- 
tem convinși că ei vor persevera pe acest drum 
și la Munchen. S-ar putea spune că datorită căilor 
extrem de aspre de acces spre locurile fruntașe, spe
ranțele boxului românesc de a obține trei medalii în 
1972 nu pot fi considerate ca prea modeste dar ți
nînd seama de afirmările repetate, pe plan internațio. 
nai, în ultimii ani, avem dreptul să năzuim chiar la 
mai mult.

I

I
I
I
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I TREI LOCURI PE PODIUM NU SÎNT UN OBIECTIV MAXIMAL I
I
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Distincția cea mai de preț I CINE VA URCA TREPTELE
medalia olimpică SPRE GLORIA SPORTIVA?

te

Printre sporturile tradiționale in istoria olimpică românească — nu 
numai prin prezență constantă, ci și prin eficacitate — boxul se află — 
intr-un clasament arbitrar firește — pe locul 5, după caiac-canoe. lupte, 
atletism și tir. Randamentul pugiliștilor români pe ringul olimpic 
poate fi mai bine exprimat decît

Iată un sport care stabilește ierarh;; mondiale doar din 4 în 
ani. Fidel spiritului olimpic — spre deosebire de alte discipline 
sportive — boxul amator a renunțat la orgoliul unor campiona- 

mondiale anuale și a lăsat exclusiv in grija Jocurilor Olimpice să 
decidă, cvadrienal, ordinea celor mai buni pugiliști de pe glob. Deci,
dincolo de titluri sau centuri, pentru boxerul amator de oriunde, de 
pe orice paralelă sau de pe orice meridian al lumii, distincția cea 
mai prețioasă răntine medalia olimpică.

Dezavantajul acestei situații este, desigur, faptul că fiecare nouă 
generație Ue pugiliști este nevoită să aștepte, de fiecare dată, cite 
patru ani pentru a-și putea demonstra capacitatea pe plan uni
versal. Concomitent, nu trebuie uitat însă avențajul psihologic pe 
care-1 prezintă așteptarea concentrată, nerăbdătoare, prin care trece 
un boxer, tînăr, dornic să arate ce știe, să-și măsoare forțele cu 
competitori din lumea-ntreagă !

Nu putem face firește abstracție 6e faptul că „vajnicul joc al 
izbirii cu pumnul" era cunoscut în antichitate, fiind menționat încă 
de la ediția din anul 688 î.e.n. în programul întrecerilor de la O- 
limpia. Dar e mult mai apropiată de interesul nostru observația că 
pugilatul — în ipostază modernă — apare pentru prima oară la Jocu
rile Olimpice ale epocii noastre în anul 1904, la ediția a 3-a, de la 
St. Louis. De atunci (cu excepția ediției de la Stockholm, din 1912) 
boxul nu mai părăsește programul olimpic, devenind unul din punc
tele de atracție ale întrecerilor de sală.

De la 7—8 categorii de greutate inițiale (1904—1920), numărul 
lor a ajuns la 11 prin adoptarea, în 1952, a categoriilor ușoare și- 
mijlocie mică, iar la ultima ediție (1968) — a categoriei semimuscă 
(pentru a oferi o șansă în plus micuților boxeri asiatici).

tabel sinietizind zestreaprin acest
de puncte, de-a lungul edițiilor:

1964 1963 Total1952 1956 1960

8.5 20.5 3,5 0 8,5 41
(12) (4) (10) (9) (9) (44)

paranteze, numărul de participant).boxeri români

nu 
sa

consola întotdeauna cu 
de altfel, încurajator — 
bil nici o țară din lume 
doi ,,ușori"

gîndul
că proba- 
nu posedă 

de asemenea valoare).

(N.R. Intre
în condițiile unei concurențe ex

trem de severe, la Munchen, sini 
boxerii români capabili să amelio
reze acest tabel (sau măcar să-1 
onoreze la valorile sale superioa
re) ? După opinia noastră, da.

Acest răspuns categoric are cî
teva premise pe care se sprijină. 
Prima ne-o furnizează rezultatele 
ultimului campionat continental de 
la Madrid. Din 11 titulari prezenți, 
9 au 
nici 
sau 
tura 
adus

urcat pe podium și chiar dacă 
unul (din motive obiective 

subiective) n-a obținut cen- 
de campion european, ei au 
acasă o splendidă recoltă de

La ultima sa tentativă olimpică, la Mexico, Calistrat Cuțov se lovește de tenacitatea campionului olimpic 
Ronnie Harris (S.U.A.)

De urmărit: REZISTENȚA Șl TEHNICA
Ce va fi la Munchen ? Fără îndoială o bătălie aprigă, pe care o 

prevestesc mai multe elemente.
In primul rind, inflația de 

scontează, in capitala Bavariei, 
boxeri, ceea ce ar duce mult in 
la edițiile olimpice postbelice:

concurenți. După date preliminare, se 
pe participarea a aproximativ 400 de 
sus săgeata pe scala evoluției statistice

(Intre paranteze, numărul de țări

1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972

206

(39)

251

(43)

161
(34)

282

(54)

269

(56)

305

(65)

400

(?)
i

Sporul substanțial de concurenți 
este previzibil datorită, pe de o 
parte diseminării boxului amator în 
zone geografice pînă acum albe, iar 
pe de altă parte datorită unor date 
certe de creștere a fluxului spre 
marile concursuri. Iată, de pildă, la 
ultimele campionate europene (Ma
drid, 1971) au existat categorii de 
greutate care au cunoscut la start 
21 de competitori. Dacă acestora 
(candidați desigur și la onorurile 
olimpice) le vom adăuga 3—4 boxeri 
din cele trei Americi, 3—4 din Asia, 
3—4 din Africa (și încă nu am epui
zat continentele), vom ajunge la un 
total care poate pune pe gînduri 
orice specialist,

PARTICIPARE MASIVĂ — 
I EXTENSIE DE PROGRAM

Creșterea numărului de concu
renți devine îngrijorătoare în mă
sura în care ea impune un număr 
tot mai mare de meciuri fiecărui 
candidat Ia laurii olimpici. în con
dițiile amintite, pentru a ajunge pe 
podium, un boxer va trebui să dis
pute cei puțin 5 meciuri. intr-un

care au prezentat boxeri). 
ritm de programare tot mai accen-- 
tuat spre fazele finale. Aceasta în
seamnă că cine se glr.dește serios la 
medalii nu va avea timp să răsufle 
în decursul celor 14 zile de între
ceri.

O altă consecință de primă impor
tanță a acestei stări de fapt este 
necesitatea asigurării unei excelente 
condiții fizice la fiecare pugilist in 
parte. Nu e vorba doar de starea 
optimă In ring de-a lungul celor 
9 minute de luptă, ci de rezistența 
fizică în timp, in ciuda deselor so
licitări și cu posibilități excepționale 
de recuperare. (Pentru boxerii ro
mâni, turneul internațional „Centura 
de aur" a fost, din acest punct de 
vedere o probă bună, dar nu con
cludentă pentru toată lumea, din 
pricina deselor accidentări. Probabil 
că apropiatele finale ale campiona
telor naționale vor oferi un prilej și 
mai bun de verificare a capacității 
de rezistentă în timp).

TENDINȚĂ : BOX CORECT, 
REGULAMENTAR

Apelul acesta la pregătire fizică 
nu înseamnă firește, implicit, aban-

donul cerințelor tehnice. Dimpotrivă. 
Este absolut evident, după ecourile 

■ negative înregistrate la Mexico, in 
1968, că tendința lumii pugilistice 
amatoare va fi aceea de a repune 
in drepturi „scrima cu arme natu
rale” (cum spunea primul meșter 
britanic, James Figg). S-au auzit 
atunci. în 1968, prea multe voci cen- 
damnînd boxul în forță, încăierarea 
sălbatică, pentru ca reacția (in fond, 
de autoapărare) să nu apară in mod 
firesc.

Răspunsul oamenilor de speciali
tate — manifestat in primul rînd în 
directivele date de A.I.B-A. și apoi 
In maniera de arbitraj — va fi in 
mod normal repunerea în drepturi 
i boxului corect, regulamentar, pen
tru a da din nou strălucire, în 
olimpică, acestui sport atît de 
nant ca spectacol

De aceste realități trebuie 
nem seama, pentru că lotul de bo
xeri români se caracterizează, la ora 
aceasta, prin temperamentul și com
bativitatea băieților care ÎI compun.

arena 
fasci-
să ți-

de bronz, 
ansamblu

4 medalii de argint și 5 
manifestind o forță de 
care a stîrnit uimire in lumea pu- 
gilistică. Pe acest temei, in turneul 
american din septembrie 1971, for
mația română a fost numită peste 
tot echipa campioană a lumii. Cei 
care ironizează afirmația specialiș
tilor turci că echipa de box a Ro
mâniei este ca Brazilia pentru fot
bal. trebuie să-și amintească me
reu adevărurile de mai sus.

Firește că boxul este un sport 
individual, in care forțele 
judecă 
neelor 
aerăm 
la ora _
vel internațional, oricind capabile 
să facă fa|ă celor mai grele con
fruntări.

nu se 
pe ansamblu, in cazul tur- 
care decern titluri. Consi- 
că boxul românesc posedă 
actuală valori certe de ni-

Grupa celor „forte“
Al doilea, în ordinea candidaților 

de vază, ni se pare a fi Alee Năs- 
tac, mijlociul nostru cu alură de 
vedetă de cinema, autor al unor 
lovituri năpraznice, care a fost 
foarte aproape de consacrarea eu
ropeană (pe care o merita) și ar 
putea să facă tentativa de a o 
obține pe cea olimpică. Forța bra
țelor lui întrece pe cea a boxeri
lor din categoriile superioare, dar 
important rămîne ca el să găsească 
mereu calea spre țintă, fără să se 
expună pe sine însuși loviturilor. 
Cu puțină șansă. Alee Năstac poa
te merge și el spre vîrful pirami
dei;

în categoria celor forte intră și 
pana Gabriel Fometcu, cu buna sa 
viteză de execuție și cu puterea 
deosebită a pumnilor săi. Pindit 
de oarecari superficialități în viața 
de toate zilele, el trebuie să se 
concentreze asupra
olimpic și 'dacă e adevărat 
Tomczvk a evoluat slab la recen
tele campionate poloneze, atunci 
are toate motivele să-și dubleze e- 
forturile in pregătire. Pentru că, 
dacă nu o va face — nu e un 
secret pentru nimeni — Pavel Ne- 
delcea (tot atît de dotat) abia aș
teaptă să-i ia locul (dovedind fi
rește in prealabil că e mai bun). 
Situația categoriei pană e apro
ximativ aceeași ca la ușoară, cu 
candidați multipli care stîrnesc 
greie procese de conștiință antreno
rilor și selecționerilor.

idealului său 
că

La

Faima are avantaje 
recunoaștere pe plan 
trebui să confere pugi- 

un ascendent psi-

Această 
extern ar 
liștilor români 
hologic de care să tină seama și 
de care să beneficieze. In sportu
rile dc confruntare directă, faima 
adversarului joacă un rol extrem 
de puternic. Deci. cind ai această 
faimă, trebuie să știi să o valori
fici, în cursul aceluiași turneu a- 
merican. evocat mai sus. după ful- 

a lui 
uneia din 

ale boxului 
americani, 

că nu 
adversar 
ticul bo- 

fai- 
pro-

gerătoarea victorie prin to. 
Anuxuu Vasile asupra 
principalele speranțe 
din S.U_A_ organizatorii 
impresionați, au declarat 
vor mai putea găsi alt 
potrivit pentru prea puteri 
xw român ’ Iată valoarea 
mei. șocul psihologic pe care-1 
duce.

Încă un avantaj însemnat 
creat judicioasa programare, de-a 
lungul ultimului an, a intîlnirilor 
cu boxerii cubanezi și americani, 
in cursul cărora pugiliștii români 
au mai scăpat de un tradițional 
complex de inferioritate și in orice 
caz s-au obișnuit cu un anumit 
tip de adversari, pe care Europa 

u-I furnizează în mod curent.

l-a

Un candidat cert
în lotul olimpic român sînt cite- 

va individualități cu care va trebui 
sâ conteze în aprecierile sau prono
sticurile sale pînă și cel mai exi
gent dintre specialiști. Primul din
tre ei este Calistrat Cuțov care — 
de la retragerea lui Ion Monea — 
a rămas singurul boxer român cu 
„trecut- olimpic, cu medalie in 
panoplia personală. El a ameliorat 
intre timp palmaresul debutului 
său olimpic (de la care i-a rămas 
o medalie de bronz), printr-un ti
tlu de campion european (1969) și 
o medalie ‘de argint la ediția con
tinentală următoare (1971). După 
ce a trecut cu bărbăție peste un 
moment greu. Cuțov a reintrat cu 
ambiție în forma sa bună, căutînd 
mereu căi noi de ameliorare. Pre
gătirea ultimului său meci cu Paul 
Dobrescu și desfășurarea acestuia 
au demonstrat capacitatea sa de 
mobilizare, registrul de inventivita
te pe care-1 pune în joc. Cu o a- 
tentâ îmbunătățire a mijloacelor 
sale de apărare, considerăm că la 
Munchen pașii lui Calistrat Cuțov 
se vor putea îndrepta spre fruntea 
podiumului. (Firește că ne cuprin
de regretul la gîndul că la cate
goria ușoară o rezervă 
excepțională a lui Paul 
nu-și poate valorifica și 
țile in arena olimpică:

de talia 
Dobrescu 
el calită- 
ne vom

CAMPIONII ANULUI OLIMPIC 1968
Cat. semimuscă : Francisco Ilodriguez (Venezuela)
Cat. muscă : Ricardo Delgado (Mexic)
Cat. cocoș : Valeri Sokolov (U.R.S.S.)
Cat pană: Antonio Roldan (Mexic)
Cat. semiușoară ; Ronnie Haris (S.U.A.)
Cat. ușoară: Jerzy Kuiej (Polonia)
Cat. semimijlocie : Manfred Wolke (R. D. Germană)
Cat. mijlocie mică : Boris. Lagutin (U.R.S.S.)
Cat. mijlocie : Christopher Finnegan (Marea Britanie)
Cat. semigrea : Dan Pozdniak (U.R.S.S.)
Cat. grea: George Foreman (S.U.A.)

• Cine vor fi candidații principali 
la medaliile olimpice ?

Istoria competițiilor olimpice de 
box nu este concludentă, din a- 
cest punct de vedere. Are doar o 
v..loare statistică, de pildă, consta
tarea că, din 1904, boxerii din 
S.UÎA. au cules impresionantul to
tal de 27 medalii de aur, 14 de 
argint și 18 de bronz.

Adevărul este că între timp — 
și mai ales din 1952, de cînd par
ticiparea sportivilor din țările so
cialiste la Jocurile Olimpice a de
venit mai substanțială — raportul 
de forțe s-a schimbat simțitor și 
in domeniul boxului. Din 1952 în
coace. pugiliștii americani încep să 
împartă onorurile cu sportivii din 
U.R.S.S., Polonia. România precum 
și cu cei din Marea Britanie și 
Italia.

Ultima ediție a Jocurilor Olim
pice, cea de la Mexico, din 1968,

a precizat și mai apăsat repartiția 
forțelor pugilistice în lume. Luind 
în considerare, de pildă, doar cam
pionii olimpici, se vede că 6 pro
vin din Europa și 5 din țările a- 
mericane. Dar dacă împingem cer
cetarea mai , depat’te, în rîndurile 
medaliaților, vom constata — poate 
cu surprindere — că apar în a- 
ceastă categorie 5 reprezentanți ai 
Africii și 2 ai Asiei, ceea ce din- 
tr-o dată dă o lumină nouă pro
blemei candidaturilor 
limpici.

A face pronosticuri 
matur, și hazaidat, și 
cil în condițiile în care nu cu
noaștem mai de aproape boxerii 
dinte-o serie de zone geografice. 
Pugiliștii europeni ne sînt firește 
cei mai familiari și din rîndurile 
lor se disting, în primul rînd, so
vieticii (Sokolov, Tregubov), polo
nezii (Tomczyk, Rudkowski) și un-

la laurii o-

este și pre- 
foarte difi-

ma 
se . 
Constantin Gruiescu (excelent 
„zi 
finala „Centurii de aur") și semi- 
ușorul Antoniu Vasile. mostră de 
seriozitate și respect pentru com
portarea în ring, căruia îi vor 
utili cîțiva stropi de energie în 
plus pentru a se menține într-o 
elită mondială care-1 acceptă și 
așa pe baza performantelor ante
rioare (și el a fost „olimpic" la 
Mexîco. fiind învins în turul 2 
de cubanezul Regueiferos).

Reprezentanții categoriilor grele, 
Horst Stump și Ion Alexe sînt 

capabili să facă față unei compe- 
. ..mm ■ nti^i pretențioase, ba chiar, cu un

Pâa!ilinaT!8«lll IIbI culoar avantajos pe tabloul de con- 
lIiwIIIIIlI I IIkII IIK curs’ pot să găsească acces sprelj/tllUIU/1 I UIIILvll medalii. Dar pe doi boxeri de re

nume (și în special pe fostul cam
pion european Alexe) îi poate,

Senatul
Din garda veche — în măsura 

in care sînt capabili să obțină for-

Madrid, specialiștii l-au considerat pe Alee Năstac învingător asupra 
campionului european Inoțiavicius (U.R.S.S.)

mulțumi această îndoielnică 
e ușurat 
de numă- 
concurenți 

și grea,

maximă la timpul oportun — 
poate desigur conta pe musca 

' ' în
bună“, cum s-a întîmplat în

DIN 1952 PINA IN 1968

Recolta pugiliștilor:
1-aur, 4-argint, 4-bronz

5 Cu 36 de ani in urmă, la Berlin, pentru pnțna oară în istoria 
S Jocurilor Olimpice, ia parte la întreceri și o echipă de boxeri ro- 
” mâni, formată din Dumitru Panaitescu-Zigotto (categoria muscă), 
5 Marin Gașpar (cocoș), Nicolae Berechet (nană) și Constantin Da- 
“ vid (ușoară), însoțiți de antrenorul Dumitru Teică, fostul campion 
Z profesionist. Rezultatele nu sînt deloc strălucite, toți patru fiind 
Z eliminați din primul tur.
Z La prima apariție olimpică, după război, în 1952, la Helsinki, 
Z comportarea boxerilor noștri este promițătoare. La categoria mij- 
X locie, Vasile Tiță a ajuns in finală, unde a pierdut la viitorul cam- 
Z pion mondial profesionist la toate categoriile Floyd Patterson La 
3 categoria semiușoară, Gheorghe Fiat a urcat pe locul Ill al podtu- 
" mului, împreună cu finlandezul Pakkanen. Mircea Dobrescu (cat. 
S muscă) a fost învins la puncte în sferturi de finală de campionul 
S categoriei, americanul Brooks. Au mai fost eliminați în primele 
S tururi: I. Zlătaru (cocoș), G Ilie (pană), F. Ambruș (ușoară), N. 
j Linca (semimijlocie), D. Ciobotaru (semigrea), N. Șerbu (mijlocie 
■ mică) și E. Filresz (grea).
5 Olimpiada de la Melbourne (1956) oferă boxului amator româ- 
Z nesc unul din cele mai frumoase palmarese: 4 pugiliști prezenți, 4 
— oameni pe podium, cu o recoltă exprimată în medalii astfel: aur — 
Z Nicolae Linca (singurul campion olimpic al boxului nostru), argint 
Z Mircea Dobrescu și Gheorghe Negrea, bronz — Constantin Dumi- 
Z trescu (astăzi antrenor al echipei olimpice, alături de antrenorul 
Z său de atunci și colegul său de azi Ion Popa).
Z Urmează două ediții cu o vădită scădere a performanțelor. La 
Z Roma, in 1960, doar un singur boxer român a ajuns pînă în semi- 
Z finale — Ion Monea, care, învins de campionul olimpic, a împărțit 
Z locul III cu sovieticul Feofanov. Peste 4 ani, la Tokio (1964), re- 
Z prezentanții noștri nu pot trece de sferturile de finală șt astfel, 
Z pentru prima oară din 1952, ei se întorc acasă fără nici o medalie 
Z La Ciudad de Mexico, în 1969, cei nouă boxeri români obțin o me- 
3 dalie de argint prin Ion Monea (categoria semigrea) și una
Z bronz prin Calistrat Cuțov (categoria semiușoară), anunțind un re- 
Z viriment al boxului amator românesc
“ manifeste.
3 (Nu e lipsit de interes să arătăm că 

campionatelor europene — în 1969 
recoltat 16 medalii continentale: 4 
bronz).
Dar ce va fi la Munchen ?

care nu a intlrziat să

de

se

ale 
au 
de

și la ultimele două ediții 
și 1971 — boxerii români 
de aur, 6 de argint și 6

oare, 
supoziție ? Drumul lor 
prin forța împrejurărilor 
rul obișnuit mai mic de 
la categoriile semigrea 
precum și de valoarea adesea rudi
mentară (bazată mai mult pe can
titate, decît pe calitate) a boxeri
lor de peste 80 kg. Mult mai ono
rabil ar fi, desigur, dacă, ambițio- 
nîntiu-se, Alexe și Stump s-ar pre
găti în consecință, vizînd nu din 
întimplare- ci direct, marea per
formanță. Ușoara blazare care pare 
să-l fi cuprins pe Alexe ar trebui 
poate tratată cu mijloace psiholo
gice specifice.

Locuri (incă) libere

Rămîn descoperite, după cum se 
constată, cîteva categorii (semi- 
muscă, cocoș, semimijlocie și mij
locie mică) datorită fie lipsei de 
titulari fermi, fie indisciplinei, fie 
lipsei de experiență a tinerilor 
candidați. în acest sens, finalele 
campionatelor naționale — fără a 
produce miracole — ar putea a- 
duce unele clarificări. Precum nu 
este exclusă posibilitatea ca prin 
rezultate cu totul excepționale să 
se impună selecției imediate (ha
zardate. dar curajoase) unii dintre 
participanții la campionatele euro
pene de tineret.

Deocamdată, în ordinea catego
riilor deficitare menționate, pre
ferințele par să se îndrepte către 
Ștefan Boboc (pentru succesele sale 
în turnee internaționale, dar intră 
în discuție și Petre Ganea), Adrian 
Moraru (pentru calitățile 
nice), Victor Zilberman 
face eforturile ce nu e 
i le ceară nimeni, cită
poartă respect sieși) și Ion Gyorffi 
(oricînd capabil să se impună pe 
foile arbitrilor absolut obiectivi).

sale teh- 
(dacă va 

nevoie să 
vreme își

BOX LA

EISSPORTHALLE
Potrivit unei tradiții pe care și 

Bucureștiu] a adoptat-o, turneul de 
box de la Munchen se va desfă
șura în incinta unui patinoar ar
tificial (construit în 1966 și acum 
reamenajat), la așa-numita „Eissport- 
halle“, care, în ziua inaugurării, 
va putea primi 7000 de spectatori.

Boxul este singurul sport care 
se întinde pe durata întregului ca
lendar olimpic, avînd cite două 
gale zilnice (începînd de Ia orele 
13 și 19) din 27 august pînă la 9 
septembrie (cu excepția zilei de 
odihnă dinaintea unicei gale finale, 
adică a zilei de 8 septembrie).gurii (Badari, Kajdi), Individuali

tăți de valoare sînt desigur și în 
R.D.G. (Forster, Beyer), Iugoslavia 
(Parlov), Italia (Castellini), Turcia 
(Sandal), precum și în insulele 
britanice.

Statele Unite trimit doi favoriți, 
la capetele opuse ale categoriilor : 
semimuscă Tim Dement și greul 
Duane Bobick, precum și pe out- 
siderul Marvin Johnson, un boxer 
negru care are miraculoasa facul
tate de a putea naviga de la mij
locie mică pînă la semigrea ! Tre
buie fără îndoială contat și pe 
prezența marcantă a cubanezilor 
Garbey și Carillo. Din păcate, a- 
vem prea puține vești despre pu
giliștii asiatici, dar se spun vorbe 
de laudă despre siamezul Srl Sook 
Buntoe (categoria ușoară).

Cine poate alege cu certitudine 
în marele ocean al concurenților 
lumii ?

Știm cît de copleșitoare este pentru o disciplină sportivă răspun
derea pe care o poartă în faja opiniei publice, atunci cînd i se 
cere să țină sus stindardul prestigiului. Știm însă tot atît de bine 

cîtă onoare conține o asemenea sarcină, cîtă mîndrie îi conferă celui 
chemat să lupte în arena olimpică pentru onoarea sportivă a patriei 
sale.

îndeplinirea unei asemenea misiuni de înaltă cinste nu este însă 
posibilă doar cu sentimente patriotice ; acestea trebuie dublate cu 
o intensa pregătire atletică și de specialitate, cu abnegație în antre
namente, cu conștiința deplină a țelului urmărit.

încă în 1908, într-un articol publicat în „Revue Oiympique", Pierre de 
Coubertin vorbea de „nobila emulație care face să tresalte inima 
sportivului cînd vede — drept rezultat al eforturilor sale — ridieîndu-se 
pe catargul victoriei culorile tării sale".

Aceste cuvinte — cu frumoasă încărcătură emoțională — privesc 
și pe Cuțov, și pe Năstac, și pe toți ceilalți boxeri români care vor 
fi chemați să reprezinte tara la Jocurile Olimpice de la Munchen.

Pagină realizată de Victor BANCIULESCU
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TREI PE UN BALANSOAR

I
BACAU. — „Cu un deosebit in

teres am luat cunoștință de anga
jamentele oamenilor muncii din în
treprinderile industriale din jude
țul Bacău de a suplimenta produc
ția peste plan pe care o vor da 
în cinstea marilor evenimente po
litice — ne spunea profesorul Mi
hai Grigoraș, președintele Consiliu
lui județean pentru educație fizică 
și sport Bacău. Alături de toți oa
menii muncii din județul nostru, la 
realizarea importantelor obiective 
își vor aduce contribuția și miile 
de sportivi. Sîntem convinși că 
textiliștii de la Fabrica de postav 
„Proletarul", chimiștii din Borzești 
— care s-au angajat să dea peste 
plan o producție globală de 
70 000 000 lei — sau petroliștii din

Moinești vor avea în tinerii spor
tivi tovarăși de nădejde in îndepli
nirea angajamentelor pe care și 
le-au luat. Printr-o comportare 
exemplară la locurile de muncă, 
sportivii din județul Bacău sînt ho- 
tărîți să-și aducă, prin rezultate 
deosebite în producție, prinosul de 
recunoștință față de partidul care 
le poartă atîta grijă".

PLOIEȘTI. — Atmosferă de efer
vescență creatoare, de intensă în
trecere socialistă în întîmpmarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Si a aniversării a 25 de ani de Ia 
proclamarea Republicii se întîlneste 
pretutindeni tn întreprinderile pio- 
ieștene.

însuflețiți de recentele cuvinte

LA UZINA VULCAN
(Urmare din pag 1)

blemele profesionale, cit și pe cele 
sportive. Dar nu despre cele din 
urmă vreau să vă vorbesc, ci des
pre meseria mea care îmi 
multe satisfacții. Lucrez Ia 
nerea macaralelor, utilaje 
de importante în procesul 
ducție. Orice stagnare a lor 
pierderi considerabile. De 
mi-am luat angajamentul — și sint 
ferm hotărit să-l respect — ca îm
preună cu colegii mei de echipă să 
introducem în circuit, în cel mai 
scurt timp, piesele aflate în repa
rație.

oferă 
întreți- 
extrem 

de pro
duce la 

aceea,

★
— Nu poți sta inactiv — ne-a 

spus luptătorul Marin loan, lăcătuș 
mecanic în uzină — cînd ii vezi pe 
cei din jurul tău muncind intens. 
Ne-am asumat răspunderea că vom 
da lucrări de bună calitate și îna
inte de termen. Și o vom face.' Nu 
stă în obiceiul echipei noastre de a 
se juca cu vorbele.

Un scurt popas fn 
Berceni. Aici se înalță o 
industrială a Uzinelor 
Printre muncitorii aflați 
lăria metalică a schelelor' l-am gă
sit pe sudorul Iosif Ioniță, membru 
al formației de fotbal.

— Ca și colegul meu de echipă. 
Puia Câpitanu, lucrez tot la servi
ciul mecanic șef. dar ia atelierul de 
intreținere-clădiri. Intr-un 
asigurăm condițiile optime 
desfășurarea procesului de 
ție. Gindiți-vă. doar, ce 
timpla dacă prin acoperiș 
trunde ploaia ? S-ar distruge ma
șini. oamenii ar fi puși in situația 
de a nu lucra normal. De aceea, 
noi am socotit că trebuie să depu
nem toate eforturile pentru Îndepli
nirea planului, 
de economii și 
calității muncii.

cartierul 
nouă hală 

Vulcan, 
pe cante-

fel, noi 
pentru 

produr- 
s-ar in- 
ar Râ

pentru realizarea 
pentru sporirea

★
Colectivul uzinei Vulcan, oepEn 

conștient de răspunderile ce-: re
vin. Se înscrie plenar în ampla ac
țiune de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste 1

A 17-a EDIȚIE A „CUPEI VOINJA ‘ LA CICLISM
• La start: peste 100 de rutieri din Bulgaria. Cehoslovacie, Polonia,

Ungaria, R. F. a Germaniei și România
Tn saloanele hotelului „Vic

toria", din Capitală, a avut loc 
ieri dimineață o conferință de 
presă, organizată de Oficiul 
pentru educație fizică și sport 
UCECOM. cu prilejul celei de 
a 17-a ediții a competiției in
ternaționale de fond „CUPA 
VOINȚA", Președintele FR 
Ciclism și a] comisiei de orga
nizare. Octavian Tuhai, a ofe
rit reprezentanților presei o 
seamă de interesante detalii cu 
privire la această cursă ciclis- 
tă, cea mai importantă între
cere din calendarul competițio- 
nal 1972 al sportului nostru cu 
pedale.

A 17-a ediție a „CUPEI VO
INȚA" — organizată de Oficiul 
pentru educație fizică și sport 
UCECOM și Loto-Pronosport — 
se va desfășura între 22 și 25 
iunie și va cuprinde 5 etape 
(532 km), toate cu plecările și 
sosirile în orașul Tg. Mureș. 
Programul cuprinde o etapă 
contratimp individual (27 km), 
una pe circuit (56 km), una pe

plat și două pe munte, astfel că 
examenul va fi complet O ini
țiativă bună este și aceea că 
s-a renunțat la clasamentul pe 
echipe.

La această competiție vor par
ticipa peste 100 de rutieri din 
Bulgaria (o selecționată a fe
derației de specialitate din 
R.P.B.), Cehoslovacia (o echipă 
din Praga), Polonia (Start Var
șovia). Ungaria (Spartakus
Pecs) și R. F. a Germaniei 
(două echipe din Stuttgart și 
Dusseldorf), precum și cei mai 
buni rutieri din țara noastră 
(alergători din București. Plo
iești, Brașov, Cluj, Tg. Mureș, 
Plopeni, Constanța, Brăila etc.).

Uniunea Ciclistă Internațio
nală l-a desemnat pe arbitrul 
internațional Domenico Mennillo 
(Italia) ca președinte al juriu
lui. Firma de piese de bicicle
te — cunoscută în toată lumea 
— „Campagnolo" va fi prezen
tă în caravană cu o mașină 
tehnica.

PRIMELE REZULTATE

STADIONUL DIN BRĂILA

Inaugurarea stadionului atletic din 
Brăila a prilejuit un concurs Ia care 
au participat atleți și atlete din lo
tul național, precum și o serie de 
tinere talente din localitate și din 
alte cluburi din țară. Iată cîștigăto- 
rii probelor : băieți — 100 m A. 
Munteanu (Dinamo) 10,6 s; 400 m 
S. Mitrofan (C.A.U.) 51,4 ; 800 m
Gh. Ungureanu (Dinamo) 1:53,6; 
1500 m F. Sandru (Metalul Buc.) 
4:14,4; lungime S. Ciochină (Met, 
Buc.) 7,10 m ; înălțime D. Oprea 
(C. S. Brăila) 1,95 m ; greutate C. 
Creții (Met. Buc.) 14,86 m; disc C. 
Bocșa (S.S.A. Buc.) 36,63 m ; suliță 
I. Murețan (S.S.A. Buc.) 50,82; fete: 
100 m Aurica Nedelea (S.S.A. Buc.) 
12,8 s ; 400 m Petrina Vasile (C. S. 
Brăila) 61,1 s ; 1 500 m Maria Lincă 
(Met. Buc.) 4:28,1 ; lungime Veronica 
Anghel (Met. Buc.) 5,45 m; înălțime

Areutina Pavel (C. S. Brăila) 1,56 m; 
suliță Ioana Stancu (Steaua) 48.31 
m ; disc Argentina Menis (Dinamo) 
60,31 m.

Tr. ENACHE-coresp.

„CUPA VALEA ALBA" —

UN AGREABIL SPECTACOL

SPORTIV

CONCURS

DE PATINAJ-ROTILE
Comisia Municipală de patinaj 

organizează în cinstea Zilei copi
lului un interesant concurs de pa
tinaj viteză pe rotile ce va avea 
Ioc joi 1 iunie în parcul Circului 
de stat. Vor participa copii nele- 
gitimati, iar departajarea lor se 
va face pe categorii de vîrstă i 
7—10 ani ; 11—12 ani : 13—16 ani. 
Concursul va începe la ora 18, iar 
înscrierile se vor face pînă la ora 
17, la locul de întrecere.

DE LA I.E.A.B.S
Biletele de intrare la campio

natele europene de box — tine
ret se vor pune în vînzare în- 
cepînd cu data de 1.VI.1972 la 
următoarele case de bilete: Pa
tinoarul 23 August. stadionul 
Dtnamo și C.N.E.F.S.

Duminică, la Bușteni, pe o treme 
însorită și caldă, s-a desfășurat tra
diționalul concurs de schi „Cupa Va
lea Albă". Sute de spectatori s-au în
cumetat printre stîncj și colțuri de 
piatră, pe poteci bătătorite de capre 
negre, pentru a fi martorii unui 
spectaculos concurs, oferit de cei 
mai buni schiori ai țării, pe o vale 
vestită prin înclinația și dificulta
tea ei. Este o dovadă de mare mă
iestrie și curaj evoluția în viteză, 
printre fanioane, -pe un petec de 
zăpadă lat de numai cîțiva metri, 
strivită între pereții de piatră ai 
Bucegilor. Deși sezonul ș-a încheiat 
de mult și schiorii au întrerupt ac
tivitatea specifică pe zăpadă, evolu
ția lor a fost sigură și agreabilă, 
iar la cîțiva dintre ei (D. Cristea. 
V. Brenci) absolut senzațională.

REZULTATE : slalom special
2x37 porți — 250 m lungime —120 m 
diferență de nivel (total 26 concu- 
renți). Fete: 1. Elena Neagoe (Ca- 
raimanul Bușteni) 79,8, 2. Lucia 
Gâtej (Caraimanul Bușteni) 111,5. 
Juniori: 1. Florian Chioreanu (Di
namo Brașov) 72,9, 2. Florin Juncu 
(Voința Sinaia) 74,9, 3. Adrian 
Moldovan (Dinamo Brașov) 86,6. Se
niori : 1. D. Cristea (Dinamo Bra
șov) 55,6, 2. Gh. Vulpe (Dinamo Bra
șov) 57,4 3. V. Brenci (A.S.A. Bra
șov) 58,2.

M. BARA

adresate de tovarășul N1COLAE 
CEAUSESCU ia mitingul din Piața 
centrală a municipiului Ploiești, ți
nut cu ocazia vizitei tovarășului 
Fidel Castro Ruz, muncitorii plc- 
leșten: dau glas chemării partidului 
pentrb „o producție mai bună, mai 
ieftină, intr-un timp mai scurt" — 
cum spunea secretarul general ai 
partidului. La Grupul industrial de 
petrochimie, la Uzinele construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai", 
la Rafinăria Teleajen și In celelalte 
întreprinderi, alături de harnic:: 
muncitori se află și numercți re
prezentanți ai clubului sportiv Pe
trolul. După cum ne declara tova
rășul Nicolae Pantiiie, președintele 
einbdiu* "spbftiv ploieștean, „tinerii 
sportivi de aici sint bolăriți să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a se dovedi la fel de harnici și 
de talencați și Ia locurile de mun
că. Zi de zi. ei iși aduc contribuția 
la realizarea ți depășirea sarcinilor 
de plan, pentru a intimpina eu suc
cese tot mai însemnate Conferința 
Națională a Partidului ți aniversa
rea Republicii".
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CUM VEDEȚI
CE ȘANSE

• Răspund FI. Halagian
Pasionant final de campionat!
.Jocul rezultatelor" a produs pri

ma schimbare importantă din frun
tea clasamentului. ,F. C. Argeș, p*^- 
rea beneficiară a etapei de dumi
nică. a preluat conducerea pluto
nului. U.T.A. a coborit pe locul 
secund, la egalitate de puncte c-j 
_U“ Cluj, .pe jumătate stopată de 
Petrolul.

Azi. o nouă etapă 
pentru cursul acestei bătălii : 1 
Argeș joacă, de data aceasta. 
Constanța, iar U.T.A. primește vi
zita studenților clujeni. Cum văd 
șansele lor în această dispută, rum 
n-a mai fost de mult, ce șanse iși 
zrordă in final? Iată ce ne-am pro
pus să aflăm stind de 
antrenorii „celor trei".

importa.-.:ă
F C

Ia

vorbă c-j

FL

Pe 
» i

HALAGIAN: Spsr 11
tentativei

resșita

reft

FINALUL CAMPIONATULUI?
ACORDAȚI ECHIPEI DV?

(F. C. Argeș), N. Dumitrescu (U. T. A.) și Șt. Onisie („U" Cluj)
mai bine să-fi asigure re-pricepe 

cuperarea după fiecare efort, cal
mul f luciditatea

Eu consider că crem experiența 
necesară pzntru a imprima echipei 
aceste atribute, hotăritoare — după 
mine — in disputa finală. Jucăto
rii doecdesc resurse fizice cores- 
pumătoare efortului la care tor fi 
suruși. rin: conștienți că trebuie 
să-ți mențină buna pregătire, se 
străduiesc in această direcție și 
doresc mai mult ca aricind să pro
fite de momeniul prielnic pentru 
a cuceri tiiluL

I NMTKSCI ■ TJL n s-a resemnat

piteștem i-am găsit 
mi dimineață (pînă 
au luat drumul Constanței) 

liniștea și frumusețea relax’”*5 
Snagovului. își refăceau 

meci greu, cu i 
a detronat pe

a 
tde 

per.tru un meci greu, cu ur. ad
versar care a detronat pe fKul 
brier. Florian Halagian priveye 
cu calm și încredere noul exanș»n :

— Azi sîntem în situația, ferici
ți, de a ținti titlul republica* fi 
e de la sine înțeles că nu vom da 
cu piciorul ocaziei care ni « 
oferă

Ultimele cinci etape vor fi cele 
maț grele. Sînt convins. Va conta 
fiecare punct cîștigat sau pierduS. 
fiecare gol marcat sau primit in 
acest dublu ji palpitant duel eu 
UT.A ți JU“ Cluj. Cine ra citii— 
ga dintre noi ? Echipa care se ra

ixac-J 
for

Ax făcut apoi o vizită arădeni
lor. fa escala de la București. în 
drum de la Constanța la Arad. 
Abă:uț;. jucători: eu erau dispuși 
la ccnfes uni Cu rit mai puțin 
aEtrencruI lor. N. Dumitrescu. 
L-an r.gat să ae vorbească, totuși, 
despre lupta in exuinuare pentru 
pritoefe locuri:

— Drrzen*. «mbîțăa, spiritul de 
sac-ificiu sau altfel spur. lupta 
fă-i —.enajamemte cor taracteriza 
•„I:t-ne!e cinci etape. Probabil că 
pentru acele echipe dornice să o- 
cupe locuri fruntațe. fotbalul va

trece pe plan secundar, ele concen- 
trindu-și toate forțele pentru a in
tra in posesia punctelor puse in 
joc. Cununa de lauri este un mi
raj la care fiecare vrea să ajungă. 
Dar tare mi-e teamă că această 
dispută va fi umbrită și de o serie 
de neregularități. Federația ar tre
bui să fie extrem de atentă in 
aceste ultime etape, mai ales în 
delegarea arbitrilor, pentru a pre- 
in.'impina orice neregularitate, cit 
de mică ar fi ea, pentru a păstra 
intrecerii cadrul 
cel mai corect, 
doilea rind. că 
care, scutite de 
vor mai apăra 
fi convingere
desigur mai greu verificabil, dar 
de care se poate convinge oricine 
la fața locului Toate acestea sint 
gtnduri care mă frămintă nu de 
ieri, de cînd nu mai sîntem pe pri
mul loc, ci mai de mult, cind 
U T 4. area avantaj față de urmă
ri' arele sale, avantaj pe care l-a 
-:e-;ut după meciurile cu Dinamo 
Și Farul, eșecuri datorate in cea 
nai mare măsură randamentului 
rub posibilitățile lor al unor jucă- 
' <ri și fn mod special — Kun II, 
R-ofotschi și Domide, după întoar
cerea lor de la loturi. Este adevă-

rat, am pierdut două meciuri și 
acum ne aflăm pe locul doi Asta 
nu înseamnă insă că U.T.A. 
resemnat. Vom lupta cu și mal 
mare ardoare pentru titlu, pe care 
vrem să-l recîștigăm, jucind și un 
fotbal de calitate.

s-a

CAMPIONATUL DIVIZIONAR

UDERi: PROGRESUL BUC. (fete) Șl C.S.M. CLUJ (băieți)
Echipele feminine Și masculine 

participante în campionatul divizio
nar de tenis de masă au încheiat 
prima parte a în trecerii. Pînâ la re
luarea competiției, la 15 septembrie, 
lideri ai campionatului sînt Progre
sul București (fete) și CS.M. Cluj 
(băieți), echipe care au manifestat 
o formă constant bună.

Iată rezultatele ultimei etape a 
turului:

MASCULIN. Locomotiva Bucu
rești — Voința București 12—5. 
Singura întrecere desfășurată în 
Capitală, în cadrul ultimei etape a 
turului campionatului divizionar 
de tenis de masă, a oferit o dispu
tă pasionantă. Scorul s-a menținut 
egal pînâ la 3—3. Apoi, prin efor
turi deosebite, feroviarii se distan
țează și pînă la terminarea întîlni- 
rii nu mai pierd decît două partide, 
devenind victorioși pe merit. Au
torii succesului : Daniells 4 v, Pău
na 3 v, Gheorghiu 3 v, Gheorghe 
1 v și cuplul Danielis — Păuna. 
Punctele învinșilor au foșt înscrise 
de Panait 3 v. Bodea 1 v, Stamatos- 
cu 1 V.

masculi

Florin SANDU

Cluj (prin telefon). C5.M. — Vo
ința 13—4. întrecerea dintre cete 
două formații clujene a revenit 
primei echipe care pornea încă din 
start ca mare favorită. Prin aceas
tă victorie, elevii antrenorului eme
rit F. Paneth încheie turul cam
pionatului pe primai loc. In meciul 
de duminică au cîștigat Giurgiucă 
4 v, Doboși 4 v, Bozga 2 v, Papp 
2 v ș: perechea Giurgiucă-Dobcși 
pentru C&M. și Cobirzan 2 v, Hid- 
vegh: 2 v pentru Voința.

P. RADVANI-coresp.

Tg. Mureș (prin telefon). Comer
țul — Progresul București 6—11. 
Oaspeții, în frunte cu Maria Ale
xandru au obținut o frumoasă dar 
dificilă victorie în fața tinerei gar
nituri mureșene. Meciurile au fost

1

Finalele campionatelor repu
blicane rezervate seniorilor se vor 

' desfășura pe Iacul Snagov, între 
7 și 10 iunie.

de desfășurare
Mi-e teamă, in al 
se vor găsi echipe 
orice emoție, nu-și 
șansele cu ardoare 

Este un alt aspect,

DERBYUL DE LA ARAD

de un bun nivel tehnic și specta
cular, evzâențiindu-se Maria Ale
xandru și Gheorghe Naftali. între
cerea’ dintre ei a dat cîștig de cau
ză bucureștencei cu 2—1. în setul 
decisiv, Naftali a condus cu 14—7 
și 17—13. însă Maria Alexandru a 
ieșit învingătoare în final cu 23—21. 
cînd s-a jucat conform regulii ac
tivizării. Punctele au fost realizate 
de Maria Alexandru 3 v, Ovanez 
3 v. Sîndeanu 2 v, Luchian 2 v și 
cuplul Luchian — Ovanez pentru 
Progresul și Naftali 3 v, Sînglorgian 
2 v (din care un 
Maria Alexandru), 
tru Comerțul.

S.

meci cîștigat Ia 
Valici 1 v pen-

ALBU-coresp.

Iași (prin telefon). CSM. — Vo
ința Brașov 0—17. Ca și în alte 
meciuri anterioare, jucătorii ieșeni 
n-au putut să înscrie vreo victorie. 
Pentru oaspeți au cîștigat Macovei 
4 v. Ancei 4 v, Kakcs 4 v, Teodo- 
rescu 4 v și dublul Macovei — An
cei.

D. DIACONESCU-coresp. județean

Arad (prin telefon). Voința — Po
litehnica București 6—11. Pentru 
oaspeți au „marcat" Gheorghe 4 v, 
Antal 4 v, Boboc xă 2 v și cuplul 
Gheorghe — Bobocxă, iar pentru 
gazde Covaci 2 v, Simin 2 v, Trupei 
ș: Șimandan cîte o victorie.

Întîlnirea feminină dintre forma
țiile reprezentînd aceleași cluburi a 
luat sfîrșit cu succesul scontat al 
arâdencelor: Lesai și Vlaicov cîte 
trei victorii, iar Krejec 2 v. Punc
tul de onoare al Politehnicii apar
ține lui Gheorghiu în fața lui Kre
jec (cu 2—1). Deci, scor 
pentru Voința.

Șt IACOB-coresp.
CLASAMENTE

1. Pre greșul Buc. 
Voința Arad 
Spanac I Buc. 
C.S.M. Cluj 
Politehnica Buc. 
Voința Buc. 
Hapld Brașov 
Spartac n Buc.

Băieți

2.
3.
4.
5. «.
7.
8.

1. C.S.M. Cluj
2. Politehnica Buc 
3 Voința Brașov
4. Locom. Bac.
5. Progresul Buc.
6. Voința Buc.
7. Corn. Tg Mureș
8. Voința Arad
9. Voința Cluj

10. C.S.M. Iași

final : 8—1

deși nu lipsită de posibilitatea 
realizării unui succes, dacă avem 
în vedere evoluțiile remarcabile 
și reușitele acestora în jocurile 
susținute fn deplasare.

La Constanța, 
decis înlocuirea 
U.T.A.-ei. este de 
F.C. Argeșului să 
poziția liderului. 
Farul", Eliberate 
mintărilor din subsolul clasamen
tului. gazdele ar putea avea și azi 
un cuvînt greu de spus. în măsura 
în care, evident, și aspirațiile lor 
nu 
tiv 
atins: 
cru despre care nu pot vorbi de
sigur, în prezent. Politehnica și, 
mai ales, C.F.R. Cluj. La Bucu
rești. studenții ieșeni au nevoie 
de cel puțin un punct în partida 
cu Steaua, pentru a păstra șanse 
reale de „supraviețuire". în timp 
ce feroviarii clujeni își leagă spe
ranțele salvării numai de o vic
torie la care aspiră, fără îndoială, 
și adversarii lor, formația antre-

acolo unde s-a 
de la șefie a 
astădatâ rindul 

facă față, de pe 
dificilului ..test 
de obsesia fră-

se opresc la granița unui obiec- 
minimal, încă de pe acum 

evitarea retrogradării. Lu-

nată de cuplul Răduleștilor. echipă 
angajată direct în disputa lojilor 
de onoare ale campionatului.

Celelalte patru partide ale zilei 
prezintă o imoortantă mai redusă 
pentru viitoarea configurație a cla
samentului Echilibrate în general 
(excepție făcind doar întîlnirea de 
la Oradea) și lipsite de miza ma
joră competițională. meciurile 
Jiul 
iova — Petrolul. A.S.A — Steagul 
roșu si chiar Crișul — Dinamo 
putea oferi, credem, spectacole 
trăgătoare în care, cel puțin în 
asemenea împrejurări, fotbalul 
calitate și spiritul de sportivitate 
să constituie principala 
re a combatanților.

Deziderate pe core, 
le-am vrea împlinite 
întregii etape de astăzi, mai pre
sus de lupta pentru puncte și re
zultat, cît mai departe de marile 
neajunsuri și nemulțumiri pricinu
ite în etapa precedentă de com
portarea unora dintre jucători, de 
valoarea necorespunzătoare a unor 
arbitraje și, pe alocuri, de atitu
dinea dăunător de subiectivă a 
spectatorilor.

competițională.
Rapid, Universitatea Cra-

ȘT. ONISIE: Dacă învingem la Arad...
Ștefan Onisie era la sediul clu

bului, în timpul unui „dialog" cu 
elevii săi .cînd l-am chemat la te
lefon. Și l-a întrerupt pentru cîte- 
va minute pentru a-și spune păre
rea despre deznodămîntul acestui 
campionat și despre șansele echi
pei sale 1

— Cea mai importantă confrun
tare a noastră, decisivă aș pu>ea 
spune, are loc la Arad, unde vom 
întîlni pe U.T.A. Acest meci este 
obstacolul nr. 1 în drumul nostru 
pentru cucerirea titlului O ever- 
tuală remiză sau chiar o victorie 
a noastră i-ar scoate definitiv pe 
arădeni din cursă, urmînd ca titlul 
să fie decis între noi și argeșeni. 
Analizind programul viitoarelor 
etape de campionat, trebuie să re
cunosc că piteștenii sint avanta
jați, prin faptul că au de susținut 
partide mult mai ușoare decît noi. 
Deci după opinia mea. F C. Ar
geș păstrează prima șansă. Aceasta 
nu înseamnă că ne-am spus uiți-. 
mul cuvînt. mai ales că rezultatul 
de duminică cu Petrolul a repre
zentat pentru jucătorii mei un duș 
rece care i-a trezit la realitate. Din 
discuțiile avute cu ei a rezultat 
că toți sint hotărîți să nu precu
pețească nici un efort in evoluțiile 
următoare și să se mobilizeze la 
maximum in ultimele cinci jocuri:

Dacă la începutul returului o- 
biectivul nostru principal era le
gat doar de ocuparea locurilor doi 
sau trei care dau dreptul la parti
cipare în Cupa U.E.F.A.. astăzi 
împrejurările ne sînt favorabile și 
au crescut și pretențiile noastre in 
privința atacării titlului.

DE LA F.R.F.

ar
a-

de

preocupa-

de altfel, 
la nivelul

Avînd în vedere condițiile excelente pe care !e oferă instalațiile 
de nocturnă, avantajele legate de ora de începere a meciurilor și 
timpul răcoros, practica internațională în această privință, precum și 
pentru a da posibilitate spectatorilor să participe în număr cît 
mai mare ;

Biroul Federației Române de Fotbal a hotărît, în baza art. 74 din 
Regulamentul de organizare a activității fotbalistice, ca începînd cu 
data de 4 iunie a.c. jocurile programate la București și Constanța să 
se dispute în nocturnă. •

Biroul F.R.F. va. ține seamă însă de faptul că unele din aceste 
partide pot fi de importanță decisivă pentru clasament și pozițiile 
oltor echipe și, în acest caz, va dispune disputarea lor la aceeași oră 
cu celelalte.

N.R. Exprimîndu-ne acordul cu holărîrea Biroului F.R.F., credem că, 
în spiritul ei, n-ar fi trebuit să se admită disputarea în nocturnă a 
meciului Farul — F. C. Argeș, de astăzi, a cărui desfășurare poate fi 
influențată de rezultatul partidei U.T.A. — „U" Cluj, care se joacă 
după-amiază.

județean

Captivanta, sub raportul evoluției par
tidelor, al rezultatelor finale și al coti
turii cP s-a produs in fruntea clasamen
tului, etapa de duminică a constituit, in 
schimb, o deziluzie, din punct de vedere 
al disciplinei jucătorilor și al comporta
mentului unor „cavaleri ai fluierului".

Oricîf ar părea de bizar, dar asemenea 
aspecte au putut fi întîlnite și Intr-un 
meci fără probleme, cum a fost cel 
dintre Rapid și Crișul, in care singura 
dificultate părea să fie... numărătoarea

CiȘTIGĂTORII EXCURSIILOR ATRIBUITE LA TRAGEREA

SPECIALA PRONOEXPRES DIN 17 MAI 1972
Categoria 0 (6 excursii a cîte 2 

locuri CROAZIERĂ PE DUNĂRE): 
1. Kimak Andrei — Pecica II. jud 
Arad ; 2 Butnaru Safta — Bacău:
3. Iordache Maria — Brașov; 4 
Csata M. — com. Ciumant jud. 
Harghita: 5 Bistrischi Vasile — 
com. Holboca, sat Rusenii Vechi, 
jud. Iași : 6. Cengher Ioan — com. 
Rușii Munți, jud. Mureș Categoria 
H (21 excursii de cîte 1 Ioc Croa
zieră pe Dunăre): 1. Radu Iulian 
— Rm. Vîlcea : 2 Coman Alexan
dru — Focșani : 3 Stan Stefan;
4. Mateescu Virgil : 5. Ghiga Ele
na : 6. Voraler Marcu : 7, Beleschi 
Liubov : 8. Dragnea Stanca : 9.
Zaheu Iosif și 10 Stoica Petre toți 
din București ; 11. Țîrlea Horea — 
com Morești, jud Mureș ; 12 Ilo- 
van Edmund — Oravița : 13. Pop 
Vaier — Cluj ; 14 Teodor Hristo- 
dor — Galați : 15. Mocofan Cor
nelii! — Lupeni : 16. Mureșanu
Elisabeta — Ploiești ; 17. Constan-

lin Alexandru — Cîmpina : 18. 
Toma Cazacu — Mediaș : 19. Duma 
Vasile — Rădăuți ; 20. Hurgoi
Gheorghe — Timișoara : 21. Du- 
dău Gheorghe — Timișoara. Ca
tegoria P (36 excursii de cîte 1 Ioc 
Croazieră pe Dunăre) : 1. Oprea 
Marin — corn Morărești. jud. Ar
geș ; 2. Croitorii Floarea — com. 
Coțofănești, sat Bîlea. jud. Bacău ;
3. Dumitrescu Ileana — Brașov ;
4. Cșekme Zoltan — Reșița; 5.
Turcu loan — Cluj ; 6. Berea D. 
Aurel — sanatoriul Moroeni, jud. 
Dîmbovița ; 7 Chiburță Ion —
corn Nicorești. jud. Galați : 8. 
Pfeilmayer Margareta — eoni. 
Criscior, jud Hunedoara : 9 Budai 
Aliș 
ria
11.

lescu Nicolaie — com. Dărmănești, 
jud. Neamț ; 17. Cotigă Ion —
Caracal : 18. Pîrvu M. Ion — Vă
leni, jud. Olt; 19. Ioniță Stelian 
— Ploiești ; 20. Dulma Dumitru — 
corn. Dițești, jud. Prahova (Conti
nuare în numărul de joi).

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR.

DIN 28 MAI 1972 :
Categ. I (13 rezultate) = 1 va

riantă 10’/o a 91.189 lei.
Categ. 

variante
Categ.

variante
Premiul de categoria I, a revenit 

participantului PETCU CAZACU, 
din Ploiești, care cîștigă la alegere, 
1 autoturism și diferența în bani 
sau suma integrală.

22

19,40II (12 rezultate) 
a 5 641 lei.
III (11 rezultate) = 358,25 
a 458 lei.

CITITI ÎN NUMĂRUL DE AZI
AL REVISTEI

000000
Ample comentarii asupra des
fășurării etapei a 25-a a Di
viziei naționale A, clasamente, 
echipa etapei și a campiona
tului, notele acordate jucători
lor și arbitrilor.
Un nou oaspete la „Interviul 
săptămînii" : ADAMACHE.
O pagină despre problemele 
fotbalului modern.
Ore febrile înaintea finalei 
C.C.E. : AJAX — INITERNA- 
ZIONALE.
VALCAREGGI vine la București 
cu MAZZOLA, BONINSEGNA, 
RIVA și cu alte vedete ale lui 
„il calcio".
Rubricile permanente „Carne
tul scriitorului", „Chenar ex
tern", „Din fotbalul interna
țional", „Campionate naționale 
în Europa".

JUCĂTORI SANCȚIONAU
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F. R. Fotbal a analizat, 
în ședința ținută ieri, abaterile u- 
nor jucători și a luat următoarele 
măsuri :

— jucătorii Pojoni (U.T.A.) și Mol- 
doveanu (Politehnica Iași) au fost 
suspendați pe cîte două etape pen
tru injurii aduse arbitrilor ;

— jucătorii Pană (Sport Club Ba
cău) și Alecu (Politehnica Iași) au 
fost sancționați cu mustrare pentru 
gest nesportiv.

OBLIGAȚII UITATE...

Petroșani ; 10. Omota Ma- 
— corn. Vulcan, jud. Hunedoara 
Roșea Anton — Fetești Gară 

Ialomița ; 12. Tudorache Silvia ; 
Țugurlan Neculai din Iași : 14.13

Ioniță Ion — Tg. Mureș ; 15. Buta
Vasile — Tg. Mureș ; 16. Bărbu-

(Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSFOKT),

corectă a golurilor. Și. totuși, chiar 
intr-o asemenea partidă, care oferea 
condiții dintre cele mai favorabile — 
atlt jucătorilor cit și brigăzii de arbitri
— au putut fi înregistrate o serie de 
aspecte nedorite. Ele au început cu arbi
trajul iui Iosif Ritter, notat de cronica
rul nostru cu trei stele, dar pe care 
observatorul federal C. Drăgușin îl pri
vește și mai sever, acordîndu-i nota pa
tru „pentru greșeli ELEMENTARE in 
aprecierea Infracțiunilor". Pe bună drep
tate, C. Drăgușin îi reproșează lui I. 
Ritter și toleranța manifestată față de 
atacurile periculoase ale lui Răduoanu. 
Specialist în astfel de atacuri care pun 
în pericol integritatea corporală a adver
sarilor săi. Răducanu tiu a fost nici 
măcar avertizat de arbitru, cînd, de fapt
— ca și în alte meciuri interne și inter
naționale — s-ar fi impus eliminarea Iul 
din joc. Dacă arbitrul Ritter n-a înțeles 
să-și facă datoria, opunîndu-se jocului 
brutal, credem, însă, că, însușindu-și 
recomandarea făcut de observatorul fe
deral. Comisia centrală de competiții și 
disciplină il Va chema pe Răducanu, mă
car pentru a-1 aminti că întrecerea spor
tivă cere, înainte de toate. loialitate, 
respect față de adversar. Aceste înda
toriri elementare trebuie să le învețe, 
odată șî odată, și Răducanu.

Dar, și mai mult ne supără acele ca
zuri în care legile sportivității, șl chiar 
ale bunei creșteri, sînt uitate de echipe 
sau de antrenori apreciati altădată pen- x 
tru comportarea lor. Unde este, de 
pildă, acea piatră prețioasă — disciplină
— care părea să fie, ani de-a rindul, 
principala comoară a U.T.A.-ei ? Unde 
sînt vremurile cînd echipa arădeană își 
făcuse un titlu de onoare din comparta- 
mentul ei în terenul de joc. neavînd nici 
un jucător eliminat, sau avertizat ? La 
Constanța. U.T.A. a fost pur și simplu 
de nerecunoscut din acest punct de ve
dere, trei dintre jucătorii ei fiind puși in 
fața cartonașului galben — Birău. Pe- 
tescu si Domide (?!?) — iar al patru
lea. Pojoni fiind eliminai din joc pen
tru injurii grave și amenințări — „le 
mănînc cu dinții, cînd vii Ia Arad" — 
adresate arbitrului C. Petrea.

Și U.T.A, nu poate invoca o circum
stanță cit de cit atenuantă, cum ar fi 
aceea că arbitrajul ar fi dezavantajat o.

Brigada de arbitri a acordat U.T.A.-ei c«s 
era al U.T.A.-ei, golul egalizator, în ciu
da protestelor jucătorilor de la Farul 
și a huiduielilor îndelungate ale specta
torilor (observatorul federal M. Tănă- 
sescu remarcă fermitatea, corectitudinea 
și curajul arbitrului de linie Ștefan La- 
zăr, ta această fază), Cît privește lovitura 
de la 11 metri, dictată împotriva 
U.T.A.-ei, trimisul Federației afirmă că 
a fost „un penalty clar, pentru că, dacă 
la primul contact al Iui Pojoni cu min
gea, făcut de Pojoni, cu mina dreaptă, 
s-ar ti putut pune problema lipsei de 
intenție, la cel de al doilea contact, eu 
mina stingă, elementul intențional a fost 
evident, Pojoni jucind mingea cu mina 
și oprind-o din traiectoria ei (balonul ar 
fi ajuns la Tănasel".

Lucrurile sint, însă șl mai grave, 
atunci cînd nu sportivii, ci... educatorii 
lor, antrenorii, se situează ne asemenea 
poziții, așa cum a făcut-o Ilie Oană, Ia 
Cluj. „In fața mea — notează observa
torul federal I. Berdilă — el a proferat 
insulte și amenințări („N-o să mai arbi
trezi niciodată !“), la adresa arbitrului de 
centru, P. Sotir. Arbitrul de linie Al. 
Parasehiv a reținut și eîteva dintre epi
tetele folosite de Bie Oană : „Hoțule I 
Escrocule ! Banditule !“. Sportiv de eli
tă, portarul Mihai Ionescu, nu numai 
eâ n-a urmat exemplul rău dat de an-, 
trenorul său, dar a recunoscut justețea 
penalty-ului, care provocase această ma
nifestare condamnabilă a lui Ilie Oană.

Spațiul nu ne permite să insistăm șt 
asupra altor aspecte, cum ar fi ezitările 
uno- arbitri (Tudorel Lecca) de a acor
da 11 metri, dacă infracțiunea n-a fost 
săvîrșită măcar la 2—3 metri îri interiorul 
careului, eliminările (trei !) din meciul 
Sport Club Bacău _ Politehnica iași, 
reoctata prezență a lui Moldoveanti 
(Politehnica Iași), pe lista nedisciplinați- 
lor etc. în finalu] acestor rînduri, ne 
bucură faptul că putem consemna și 
notația pozitivă a lui Angelo Nlculescu 
asupra, manierei corecte de arbitraj a Iul 
Gr. Bîrsan, la meciul Steagul roșu — 
Steaua, și a disciplinei jucătorilor.' Co
laborarea arbitru-jucători s-a dovedit 
esențială, ca întotdeauna..

Jack BERARII)



BOXERI ROMANI IN INTILNIRI INTERNATIONALE
J

selecționata Dachau-Hamburg 14—4. 
în Olanda a avut loc un mare 

turneu internațional de box la care 
au participat sportivi din mai mul
te țări, printre care URSS, Ungaria, 
Polonia, Belgia, R, F. a Germaniei 
ș.a. Din România au participat Ște
fan Boboc, Petre Ganea, Pavel Ne- 
delcea și Gheorghe Ciochină. Dintre 
aceștia, cea mai bună comportare a 
avut-o Ciochină, care s-a calificat 
în finala turneului, pierzînd ultimul 
meci cu Lutz după o decizie discu
tabilă. Tn cadrul categoriei muscă, 
Blazynski (Polonia) l-a învins greu 
cu 2—1 pe Petre Ganea iar la 
pană Pavel Nedelcea a fost întrecut 
de italianul Morbidelli. Ștefan Bo
boc a obținut o victorie în fața 
lui Evans’ (Țara Galilor) și a pierdut 
partida cu Rozek (Polonia).

Echipa de box a clubului sportiv 
Farul Constanța a efectuat un lung 
turneu în R. F. a Germaniei, unde 
a susținut 6 partide cu formați și 
selecționate ale diferitelor landuri, 
în echipa constănțeană au evoluat 
și eîțiva boxeri de la cluburile 
bucureștene Dinamo, Metalul și Ra
pid. Iată rezultatele înregistrate: 
cu Box Ring 28 din Recklinghausen 
14—2 : I. Lungu b.ab.2 Maimet, Gh. 
Pușcaș, b.ab.3 Steinug, V. Filip b.k.o 
3 Carsten, Al. Tîrboi b.ab.2 Dillman,

CAMPIONATELE

INTERNATIONALE

I. Hodoșan b.k.o. 1 Koupela, C. Co- 
jocaru b.ab. 1 Jodlalk, P. Pîrvu b.ab. 
3 Mathies, M. Constantinescu p.ab.l 
Heinz Peters. Cu selecționata ora
șelor Soest 4- Dortmund 12—2 : M. 
Dumitrașeu b.ab.2 Borzutzki, Hodo
șan b.ab.l Kutz, Tîrboi b.p. Balkhe- 
nol, I. Mageri b.ab.l Huth, Constan
tinescu b.ab.l Doll, Simionescu b.ab. 
2 Andreh, P. Cîmpeanu p.ab.2 Heinz 
Peters. Cu B.S.C. 54 Lampertheim 
12—4: Lungu b.p. Moos, A. Iliescu 
b.k.o.l Kress, Simionescu b.p. Tho
mas, Hodoșan b.p. Koch, Filip b.ab. 
2 Axmann. Cojocaru p. rănire 2 H. 
Thomas, Pîrvu p.desc.2 Schneider, 
I. Alexe b.ab. 2 Wiegand. în cele
lalte întîlniri
rezultatele : la Spyer cu selecționata 
Rinului 11—7, ' ~

au fost înregistrate

la Rosenheim cu B.C.
Bavaria 13—5 și la Indersdorf cu

DE TIR
ALE R.D GERMANE CINE VA REPREZENTA

ALEXANDRU GERED —

locu! IV la
SUHL, 30 (prin _____________ ___

încheiat în localitate întrecerile cam
pionatelor internaționale de tir ale 
R. D. Germane, la care au concurat 
o serie de sportivi valoroși din nu
meroase țări. La dificila probă de 
pistol viteză, care a fost dominată 
de trăgătorii cehoslovaci, tinărul re
prezentant al țării noastre, Alexan
dru Gered a avut un finiș foarte 
bun, obținînd în manșa a II-a o ci
fră valoroasă, 298 p, totalizind la 
60 focuri 592 p, cu care a ocupat 
locul patru. Gered și-a egalat recor
dul său personal. De menționat că 
în manșa a II-a, el a tras fără gre
șeală la seriile de 8 și 6 secunde, 
pierzînd două puncte ia prima se
rie de 4 secunde. Primele două 
Jocuri au revenit pistolarilor ceho
slovaci V. Hurt și V. Falta, ambii 
marcind cîte 593 p. Pe locui 3 s-a 
clasat polonezul Z. Fedyesak, tot cu 
593 p. Cel de al doilea’ pistolar ro
mân, M. Stan, a ocupat locul 21 cu 
581 p.

La talere, șanț și turn, reprezen
tanții noștri au avut o comportare 
modestă. Talere aruncate din șanț 
(200 buc.) : 1, W. Mettelmann 192 t, 
2. J. Henke 190 t, 3. U. Schatte 1861 
(toți din R.D.G.)... 8. I. Dumitrescu 
183 t... 12. G. Florescu 182 t... 20.
A. Marinescu 176 t... 26. Șt. Popovici 
169 t. Skeet (200 buc.) : 1. K. Schultze 

Grumpholz 193 t, 3. K. 
t (toți din R.D.G.)... 11. 
185 t. Proba de mistreț 
revenit suedezului

pistol viteză
telefon). Azi s-au

Primele două

BOXUL ROMANESC
(Urmare din pag. t)

numerare — majoritatea compo
nențelor echipei ce urmează să ne 
reprezinte la campionatele euro
pene aparțin cluburilor Steaua și 
Dinamo Brașov — eșalonul fruntaș 
al tineretului boxului 
provine din 11 secții

195 t, 2. K.
Reschke 191
G. Pintilie 
alergător a

românesc
—_  de box

din diferite orașe din țară. Iată 
o scurtă prezentare a___ __ ___
didați la medaliile de campioni 
continentali.

Alexandru Turei , ________
Practică boxul din anul 1969 : pri
mul antrenor. Eugen Douda (Voin
ța Cluj). Campion național de ju
niori în anii 1970 și 1971. La tur
neul „Speranțelor Olimpice" de la 
Havana. în anul 1971 a ocupat lo
cul I.

Dinu Condurat (muscă). Provine 
din secția de box a clubului S.C. 
Bacău, antrenor Grigore 
Practică boxul din anul 
cucerit titlul de campion 
de juniori în anii 1969 
1971. A participat Ia prima ediție 
a campionatelor europene de ti
neret, din R.P. 
pat locul III.

Marian Lazăr 
trenor. Aurel 
Medgidia). Fiind la aceeași cate
gorie cu Dinu Condurat n-a reușit 
să devină campion de juniori. 
Practică boxul din anul 1969. La

celor 11 can-

(semimuscăL

Nicolae. 
1967. A 
național 
1970. și

Ungară și a ocu-

(cocoș). Primul an- 
Anton (Cimentul

Akssen cu 563 p.

INFUZIA DE TINERET A DECIS 
VICTORIA ECHIPEI RAPID

turneul internațional de la Buda
pesta (1971) a ocupat locul I.

I°n Adam (pană). Are cea mai 
îndelungată activitate pugilistică 
dintre colegii lui (practică boxul 
din 1966). A început să boxeze sub 
culorile clubului Progresul Bucu
rești. Primul antrenor. Ion Dumi
tru. Campion național de juniori 
In anii 1968. 1969 și 1971.

Simion Cuțov (semiușoară). A în
ceput să practice boxul în anul 
1968. la asociația sportivă P.A.L. 
Brăila. Primul antrenor. Gheorghe 
Bobinaru. Campion național de ju
niori în 1971. La turneul Speran
țelor Olimpice*, de la Vidin (1970). 
a ocupat locul I

Adrian Gutu (categoria ușoară). 
S-a inițiat în tainele boxului la 
Dunărea Galați. Primul antrenor. 
Petre Mihai. Apoi, de pregătirea 
lui s-a ocupat Constantin Jeles- 
neac. Campion național de juniori 
în anii 1970 și 1971. La turneul 
„Speranțelor Olimpice" de la Vi
din a ocupat locu] II.

Damian Cimpoieșu (semimijlocie) 
Este cel mai tînăr din formația 
noastră (18 ani). Este pregătit de 
Iosif Gherman, la $c. sp. „Brașo- 
via“ din Brașov. La campionatele 
de juniori din acest an a ocupat 
locul III

Nicolae Băbescu (mijlocie mică). 
Aparține clubului Metalul Tr. Se
verin, antrenor Constantin Dră- 
ghici. Este campion național de 
juniori pe anul 1972.

Vasjle Croitoru (mijlocie). Prac
tică boxul din anul 1968, la Me
talul București. Primul antrenor 
— Eugen Dinu. Campion de ju
niori în 1971 și 1972.

Marian Culineac (semigrea). S-a 
inițiat în tainele boxului alături 
de fostul campion național. Du
mitru Gheorghiu (Viitorul Buc). 
Este autorul a numeroase victorii 
înainte de limită.

Ion Ruicu (grea). A început să 
învețe boxul la Electroputere Cra
iova, îndrumat de antrenorul Du
mitru Fîntină. Campion de ju
niori în anii 1969. 1970 și 1971. 
Practică sportul cu mănuși din a- 
nul 1968.

PARIS 30 — în campionatele 
internaționale de tenis ale Franței, 
care au loc la Roland Garros, ce
hoslovacul Jan Kodes l*a învins 
cu scorul de 6—4. 6—2. 6—4 pe 
australianul B. Phillips Moore, 
iar H. Solomon (S.U.A.) l-a elimi
nat pe Vilas (Argentina): 2—6.
8—10, 6—3, 6—2, 6—1. Proisv
(Franța) a dispus cu 6—4. 1—6,
6— 2, 6—3 de Ian Fletcher (Austra
lia), italianul Panatta l-a eliminat 
pe americanul Roy Moor cu 6—0,
7— 9, 6—2, 6—2, iar spaniolul Gi- 
meno a cîștigat la americanul 
Graebner cu 6—3, 5—7, 6—2, 6—1.

La dublu mixt perechea Năstase- 
Casals a obținut victoria cu 6—1, 
6—4 la Teeguarden (S.U.A.)-Koch 
(Brazilia).

Rezultate 
de simplu 
(U.R.S.S.) —
8— 6 ; Goolagong (Australia) — 
Melville (Australia) 6—2, 6—3 ; 
Durr (Franța) — Overton (S.U.A.)

înregistrate în proba 
feminin : Morozova 

Rossouw (R.S.A.) 6—2.

Gabriela Ciocan a manifestat o puternică revenire de formă față de un 
trecut deloc îndepărtat. în imagine, pasează din săritură, urmărită înde
aproape de Dorina Suliman. Fază din meciul Politehnica — Rapid (58—52) 

Fotoi DRAGOȘ NEAGU
(Urmare din pag. 1)

bados și Ecaterina Savu au fost 
destul de multă vreme bolnave; 
Ileana Gugiu a fost suspendată în 
partea finală a campionatului din 
cauza unui gest rar tntîlnit pe te
renul de sport i refuz de a intra pe 
teren într-un meci decisiv). In a- 
ceste condiții, misiunea antrenoru
lui Grigore Costescu a fost extrem 
de dificilă și, în ciuda eforturilor 
lăudabile ale întregii echipe, Poli
tehnica a ratat locurile unu și doi 
la care aspira din startul întrecerii. 
Desigur, însă, eșecul (pentru că lo
cul trei este, pentru Politehnica, 
un eșec) va da de gîndit și va im
pune unele măsuri, dintre care în
tărirea lotului (în campionatul în
cheiat prof. Grigore Costescu s-a 
bazat. doar pe cinci-șase jucătoare, 
ceea ce este foarte puțin pentru o 
formație pretendentă la titlu) o 
considerăm esențială.

Crișul Oradea a debutat cu stîn- 
gul în ediția 1971—1972 a diviziei 
A și, după primul tur, era candi
dată la retrogradare. Odată, însă, 
cu venirea la conducerea tehnică a 
antrenorului Florian Andor, lucru
rile s-au schimbat radical și, dato
rită capacității acestuia și pasiunii 
jucătoarelor pentru baschet, Crișul 
a pășit pe fiecare treaptă pînă la 
calificarea în turneul final, ceea 
ce este o performanță remarcabilă. 
Dar și la Crișul este necesară com
pletarea lotului. Cunoscînd, rezer
vele de tinere jucătoare de care 
dispune orașul de pe Crișul Repede, 
centru cu veche și puternică tradi
ție în baschet, sîntem convinși că 
această problemă va fi rezolvată, 
poate chiar în toamna anului în 
curs.

ȘI, ACUM, CAMPIONATUL 
EUROPEAN

In afara luptei propriu-zise pen
tru locurile fruntașe, ultimele tur
nee ale diviziei A (dintre care cel

final a fost cel mai elocvent) au 
prilejuit și verificarea baschetbalis
telor vizate să ne reprezinte țara 
la campionatul european ce se va 
desfășura, In luna octombrie a 
acestui an, în Bulgaria. Și, sub 
acest aspect, trebuie spus că majo
ritatea lor au corespuns așteptărilor, 
chiar și în condițiile intenselor so
licitări fizice și psihice impuse de 
pasionantele dispute ale campiona
tul ut Ne referim, de pildă, la Su- 
zana Szabados, Gabriela Ciocan 
(Politehnica), Gabriela Nicola. Doina 
Prăzaru (cu totul remarcabil sal
tul calitativ făcut de această tînără 
jucătoare în numai un an de pre
gătire la nivel de divizia A), Maria 
Roșianu, Doina Stancu (Rapid), An
gelica Tita, Doina Iftimie (din pă
cate, accidentul suferit o va ține 
departe de terenul de sport cîteva 
luni). Viorica Balai (I.E.F.S.), Diana 
Mihalic (Sănătatea Satu Mare), Vio
rica Boca (Crișul Oradea). Alte ju 
cătoare, printre care Suzana Czege 
(Crișul), Bogdana Diaconescu, Rodi- 
ca Goian (LTniversitatea Timișoara). 
Ecaterina Vigh (I.EF.S.) au mani
festat o formă constant bună si 
s-au impus pentru a fi selecționate, 
dar unele, pe care se punea bază, 
au dezamăgit, pierzînd din șansele 
de a face parte din lotul național 
(Ana Popov, Eugenia Salcu, Clara 
Szabo de la I.E.F.S., Floarea Anca 
de la A.S.A. Cluj. Ana Grosskopf 
și CVsela Schnebli de la Universi
tatea Timișoara).

Așadar, un examen după care 
„absolventele" vor Începe cu ade
vărat pregătirea pentru campiona
tul european. O misiune extrem de 
grea, o muncă, poate, uneori isto
vitoare și chiar descurajatoare, dar 
cu un țel pentru care adevăratul 
sportiv nu trebuie să precupețeas
că nici un efort, fiind capabil de 
sacrificii. Este ceea ce așteptăm de 
la lotul reprezentativ de baschet, pe 
care-1 dorim pe o poziție de onoare 
la campionatul european.

Nona își apăra hjil'
înainte de încheierea primei ju

mătăți a meciului dintre maestre- 
Te sovietice Nona Gaprindașvili și 
Alia Kușnir, care-și dispută la 
Riga titlul mondial feminin de șah 
soarta întîlnirii pare de pe acum 
pecetluită. Campioana mondială 
conduce cu 5—2 (după o remiză 
la mutarea a 36-a, în cea de-a 7-a 
partidă a meciului) și are 
de încă trei puncte pentru 
mîne în posesia titlului.

în fotografie : campioana
dială Nona Gaprindașvili în fața 
tablei de sah.

nevoie 
a ră-

mon-

NAȚIONALA SECUNDA PARTICIPA
ȘI LA TURNEUL DE POLO

DE LA MINSK
Recent întoarsă de la Leipzig, 

selecționata secundă de polo a Ro" 
mâniei se pregătește pentru a lua 
parte la un nou turneu interna
țional. de această dată mult mai 
dificil. Poloiștii noștri se vor de
plasa la Minsk, unde între 3 și 6

ROMÂNCELE AU CÎȘTIGAT PENTRU A PATRA

3.(Urmare din pag. I)

ne declare: „Româncele sînt imba
tabile. Merită cu prisosință titlul. 
Ele alcătuiesc cea mai omogenă și 
valoroasă jormație. Elena Trandafir 
a realizat un remarcabil record, 
care va dăinui multă vreme".

„AVEȚI O ECHIPA DE MARE 
CLASA"

Președintele comisiei de organi
zare, ing. Stipe Pleici: „A fost o 
luptă pasionantă, in spre final însă 
lucrurile au devenit clare. Român
cele nu puteau pierde titlul. Aveți 
o echipă de mare clasă. Sint ne 
spus de fericit că reprezentati
vele țării mele au cucerit medalii 
de argint și de bronz".

după cele două zile de aprige dispu
te — o excursie în frumoasa insu
lă Hvar, din Adriatica. Pe micul 
vapor, care ne ducea spre această 
perlă a colierului turistic de pe 
coasta daimatină, au luat loc toate 
delegațiile. Voia bună și veselia au 
domnit tot timpul. Fețele noastre, 
deși s-au jurat că azi nu vor vorbi 
despre popice, pînă la urmă n-au 
putut rezista... tentației sportului 
atît de familiar. N-au lipsit, firește, 
nici înțepăturile ‘ adresate 
noștri, pentru locul șase...

★ 
întrecerile la 

în proba feminină 
părerea specialiștilor, 
două cupluri care candidea- 
,,aur“), antrenorii noștri au

trușca 417), 2. Iugoslavia 2530,
Cehoslovacia 2514, 4. Ungaria 2495, 
5. R.D.G. 2492, 6. R.F.G. 2450, 7. 
Austria 2450. MASCULIN : 1. R.D.G. 
5581, 2. R.F.G. 5555, 3. Iugoslavia 
5553, 4. Ungaria 5501, 5. Austria 
5489, 6. România 5465, 7. Cehoslova
cia 5430, 
5124, 
4981.

iunie vor avea prilejul să înfrunte 
adversari de cea mai bună. va
loare.

La acest turneu, în afara selec
ționatei române și-au mai anunțat 
participarea primele reprezentati
ve ale Iugoslaviei, U.R.S.S. și Bul
gariei, alături^ de formațiile R.S.S. 
Gruzia și R.S.S. Ucrainene.

Din lotul care va părăsi mîine 
Capitala fac parte • S. Scurei și 
FI. Slavei — portari. D. Popescu, 
C. Rusu, Cl. Rusu, V. Rus, I. Slă- 
vei, R. Lazăr.
Weiss și A. Nastasiu. După cum 
se poate observa, din echipă fao 
parte și cei mai tineri componenți 
ai naționalei române, pentru care 
turneul de la Minsk constituie un 
excelent prilej de îmbogățire a 
experienței competiționale. Vor 
mai face deplasarea antrenorul N. 
Firoiu, arbitrul M. Ștefănescu. dr. 
A. Szogy, Gh. Boboc — conducă
torul delegației și prof. C. Mărcu- 
lescu, antrenor federal.

A. Șcrvan. C.

10.
8. Italia 5244, 9.
Elveția 5050, 11.

Suedia 
Franța FL. GHEORGHIU

băieților

perechi 
avem, 

cel

„PRONOSTICUL MEU A FOST
EXACT"

Antonin Cihlar (Cehoslovacia), 
președintele secției asfalt din F.I.P.: 
„La începutul întrecerilor pe echi
pe. cineva dintre oficialități m-a 
întrebat pe care dintre ele o văd 
ciftigătoare. Pronosticul meu a fost 
la fete — România și la băieți 
R.F.G. sau R.D.G. Formația Româ
niei era cea mai bine pregătită, a- 
vea un solid suport moral — era și 
firesc cind deținea trei titluri — și 
o tehnică desăvirșită. Mă bucur că 
pronosticul meu a fost exact".

O BINEMERITATA ZI DE ODIHNA

Marți, organizatorii au prevăzut 
o zi de odihnă — era binevenită

6—3, 7—5 ; Molesworth (Anglia) — 
Dalton (Australia) 6—2, 6—2.

Iată și cîteva rezultate mai im
portante înregistrate in proba de 
dublu masculin: Hewitt. McMillan 
(R.S.A.) — Parun (Noua Zeelandă), 
Barclay (Franța) 7-—5, 6—1 ; Ko
tlas. Kukal (Cehoslovacia) — Estep 
(S.U.A.). Ryan (R.S.A.) 6—1. 6—1 ; 
Connors. Gorman (S.U.A.) — Di- 
bley. Masters (Australia) 4—6, 
6—3, 7—5 ; Gimeno. Munoz (Spa
nia) — Hombergen, Mignot (Bel
gia) 6—2. 6—8, 6—4.

TENISMENI ROMĂNI

PESTE HOTARE
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

nerii tenismeni Gabriel Neacșu, Dan 
Nemeș, Adrian Roșianu și Octavian 
Vîlcioiu participă la turneul inter
național pentru juniori de la Torun 
(Polonia). Lotul este însoțit de an
trenorul G. Bosch.

ti-

★
continuare programul 
prevede, miercuri și joi între-

mondia-

Pentru 
(unde 
după 
puțin 
ză la 
alcătuit dublurile după cum urmea
ză : Elena Trandafir — Cornelia 
Petrușca (deținătoarele titlului), 
Crista Szocs — Ana Petrescu, II- 
dico Grozăvescu — Florica Negu- 
țoiu. Petre Purje — Cristu Vină- 
toru, Ilie Băiaș — Iosif Tismănaru 
(medalia de argint în 1970) și 
Gheorghe Silvestru — Ion Micoroiu.

★
Iată și clasamentele oficiale ale 

întrecerilor pe echipe : FEMININ : 
1. România 2568 p — nou record 
mondial (Grozăvescu 407, Petrescu 
429, Szocs 436, Trandafir 468 — nou 
record mondial, Neguțoiu 411, Pe-

în
lelor --------, ------ , .
cerile la perechi ; vineri, turneul 
individual. Reamintim că titlul la 
individual se decerne acelui spor
tiv, care la toate cele trei confrun
tări (echipe, perechi și individual) 
a obținut cele mai bune rezultate.

Iată rezultatele cu care echipa 
noastră feminină a cucerit titlul 
suprem la ultimele patru ediții ale 
C.M.:

1966 — București — 2483 p d 
1968 — Linz — 2506 pd (nou 
record mondial)
1970 — Bolzano — 2485 pd 
1972 — Split — 2568 pd (nou 
record mondial).

LA LAS PALMAS
LAS PALMAS, 30 (Agerpres). — 

în singura partidă decisă din prima 
rundă a turneului internațional de 
șah de la Las Palmas, marele maes
tru român Florin Gheorghiu (cu pie
sele albe) l-a învins în 40 de mu
tări pe spaniolul Augusto Menvielle. 
A fost consemnată remiză în parti
dele : Benko (S.U.A.) — Larsen (Da
nemarca), Bronstein (U.R.S.S.) —
Medina (Spania), Dominguez (Spa
nia) _ visier (Spania), Tatai (Ita
lia) _ Pomar (Spania), Andersson 
(Suedia) — Lehmann (R. F. a Ger
maniei) și Huguest (Franța) — Val- 
carel (Spania). Partida dintre mani 
maeștri Vasili Smîslov (U.R.S.S.) și 
Lajo's Portisch (Ungaria) s-a între
rupt la mutarea a 40-a.

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX

ECHIPELE DE LUPTE
ALE ROMÂNIEI AU PLECAT

IERI LA BALCANIADA
La Salonic vor avea loc. în zi

lele de 2, 3 și 4 iunie. întrecerile 
Balcaniadei de lupte greco-romane 
și libere. Iată cele două echipe de 
tineret ale României care au ple
cat ieri, cu autocarul în Grecia: 
cat. semimuscă — Ion Gibu și 
Gheorghe Ștefan; cat. muscă — 
Mircea Neagu și I. Arapu ; cat. 
cocoș — Mihai Boțilă și Florian 
Moț ; cat. pană — Tiberiu Horvath 
și Petrone Androne ;
ușoară — Adrian Popa 
Cristian; cat. ușoară 
Prențu și Gheorghe 
cat. semimijlocie
și Ion Dumitru; cat. mijlocie — 
Dumitru Manea și Vasile Țigănaș; 
cat. semigrea — Zoltan Csillag și 
St. Morcov ;
Codreanu și 
mii de la 
componenții
co-romane, iar secunzii, ai celei de 
libere. Antrenori — Dumitru Cuc 
și respectiv, Vasile Pătrașcu.

în cadrul concursului atletic de la Mo
desto (California), sprinterul Jean Louis 
Ravelomanantsoa (Republica Malgașă) a 
cîștigat cursa de 100 m ■ eu 10.2. Arunca
rea ciocanului a revenit americanului 
George Frenn — 70.43 m. Iar cea de 
aruncarea suliței compatriotului său Fred 
Luke — 80,95 m. In proba de aruncarea 
discului, ciștigată de sud-africanui John 
van Reenen cu 64,97 m. „veteranul** 
american Jav Silvester s-a situat pe 
locul 8 cu un rezultat modest : 57,71 m. 
In cursa feminină de 10o m. atleta en
gleză Anita Neal — 11.4 a întrecut-o pe 
americana ~ e ’*'”**“
ha Watson 
la săritura

Barbara Ferrell — 11,5. Mart- 
(SUA) și-a adjudecat victoria 
în lungime cu 6,55 m.

un.uî concurs care a avut loc 
polonez 

nou re
Cu prilejul
Ia Varșovia, cunoscutul atlet 
Vladislaw Komar a stabilit un 
cord național în proba de aruncarea 
greutății cu performanța de 20,90 m.

cat. semi- 
și Emilian 
— Victor 
Paraschiv ;

Iosif Bender

Pe circuitul de la Nuerburgring, în pre
zența a 70 000 de spectatori, s-a desfă
șurat clasica cursă automobilistică de 
„1 000 km“, contînd pentru campionatul 
mondial al constructorilor. Victoria a re
venit echipajului Ronnie Peterson (Sue
dia) — Tim Schenken (Australia), pe o 
mașină „Ferrari", cu timpul de 6h 01:40,2 
_ medie orară- 166.700 km. Pe locurile 
următoare : Brian Redman (Anglia) — 
Arturo Merzario (Italia) pe „Ferrari", 
Helmut Marko (Austria) — Andrea de 
Adamîch (Italia) ne „Alfa Romeo" șl 
Derek Bell (Anglia) — Gijs van Lennen 
(Olanda) pe „Ford".

A început Turul ciclist al Angliei, rezer
vat amatorilor. Primul a trecut linia de 
sosire Jo de Boer (Olanda), care a oar- 
curs distanța Brighton — Swindon (169 
km) in 4h 19:35. Pe locul doi s-a clasat 
polonezul Jozef Kaczmarek, urmat de 
englezul Doug Dailey.■
Tradiționala competiție internațională 
automobilistică „Raliul Acropole” s-a în
cheiat la Atena cu victoria sportivului 
suedez Haakon Lindberg, carp a concu
rat pe o mașină „Fiat — 124 Spyder 
Sport". Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine, finlandezul S. Lamplnen 
pe „Lancia Fulvia". vest-germanul A. 
Warmbold pe „BMW", italianul L. Trom- 
botto pe „Fiat — 124 Snvler Sport", en
glezul T. Făli pe „BMW" etc. Traseul 
deosebit de dificil al cursei, care a mă
surat 3 600 km, a făcut ca din cele 101 
echipaje care au luat startul, numai 17 
să termine competiția.■
Echipa masculină de baschet a Ceho
slovaciei șl-a continuat turneul în Japo
nia. jucînd din nou ta Tokio cu repre
zentativa țării. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 64—54 (35—32). In me
ciul următor, baschetbaliștii cehoslovaci 
vor evolua la Sapporo.

La Copenhaga, s-au întilnit, într-un meci 
Internațional amical de handbal, repre
zentativele masculine ale Ungariei și 
Danemarcei. Handbaliștll maghiari au 
terminat învingători cu scorul de 22—20 
(11-9).

cat. grea — Roman 
Ladislau Simon, pri- 

fiecare categorie sînt 
echipei de lupte gre-

Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei, disputată pe circuitul Peloritani, 
din apropiere de Messina, a fost cîști- 
gată de rutierul belgian Albert Van 
Vlieberghe. care a parcurs 110 km în 
3h 09:09. în același timp cu învingătorul 
a fost cronometrat un pluton In care se 
aflau favoriții competiției. în clasamen
tul general individual continuă să con
ducă belgianul Eddy Merckx urmat la 
10' sec. de suedezul Pettersson si la 1:37 
de spaniolul Fuente.

in vin gî nd cu scorul de 3—1 selecționata 
Guatemalei, echipa de fotbal a Mexicu
lui s-a calificat nentru turneul final «1 
J.O. de la Munchen. în grupa prelimi
nară, America de No-rd. America Centra
lă și regiunea Caraibilor, echipa Mexi
cului a ocupat primul loc cu 8 p. urmată 
de S.U.A. — 7 p. Ambele echipe au 
obținut calificarea. Tot în cadrul preli^ 
minariilor olimpice, la Tunis. în meci 
retur Tunisia a dispus de Mali cu 4—0. 
în primul joc, disputat la Bamako, echi
pa Tunisiei a cîștigat cu 2—0. în această 
grupă s-a calificat echipa Marocului.

ASTĂZI, LA ROTTERDAM: A XVII-a FINALĂ A C. C. E.

AJAX (MULTICAMPIOANA PREZENTUIUI)- 
INTEBMNAEE (MUITICAMPIOANA TOIUIUI)

— în Olanda, in orele dinaintea marelui meci

„DOCUMENTARUL" FINALEI
Formațiile t

AJAX i Stuy (1) — Suurbier (3), Hulshoff (4), Blankenburg (12), 
Krol (5) — Haan (15), Neeskens (7), Muhren (9). — Swart (8), Cruyff 
(14), Keizer (11).

Cifrele sînt oferite de antrenorul Ștefan Covaci în exclusivitate 
pentru telespectatorii din România.

INTERNAZIONALE) Vieri (1) — Belugi (2), Giubertorni (4), 
Burgnich (6), Facchetti (3), — Bedin (5), Mazzola (10), Bertini (8) — 
Jair (7), Boninsegna (9), Frustaluppi (11).

ARBITRU i Robert Helies (Franța).

AMSTERDAM țprin telefon de la 
trimisul nostru).

La Amsterdam e frig și plouă. 
Vîntul rece învolburează apa cana
lelor. Soarele e un oaspete rar — 
cîteva minute. pe zi . cînd reușeș
te să apară printre valurile de nori 
negri care curg fără întrerupere 
dinspre Marea Nordului. Și totuși, 
sub umbrelele negre ale bărbaților 
și cele transparente ale femeilor, se 
ăscîifrd 'dhiprfrî ‘vesele, pentru că. în 
aceste zile, Ajax este soarele Am
sterdamului. Prin baruri și restau
rante, în holurile cinematografelor, 
la -Cafeneaua artiștilor" din Leid- 
seplein, se reia mereu refrenul cîn- 
tărețului Willi Alperti care a spus, 
între un whisky și o cafea, că 
miercuri, la Rotterdam, „Stephan 
Covaci va dirija Ajax trilogy" — 
aluzie directă la cel de-al treilea 
titlu al anului pe care echipa din 
Amsterdam îl atacă în orașul lui 
Feyenoord.

Ce face Ajax ?
Am avut șansa să-i revăd pe 

Cruyff, Keizer et compania sîmbătă 
seara, în Belgia, la Anvers, fief-ul 
lui Dan Coe. Ajax a jucat acolo un 
ultim meci de pregătire înainte de fi
nala de la Rotterdam. Partener: a doua 
echipă divizionară a orașului, Beers- 
chot. Un meci ușor (3—2 pentru 
Ajax), cu goluri semnate de Keizer, 
Neeskens și Muhren,

Meciul s-a terminat la 10 seara. 
La miezul nopții, fotbaliștii olan
dezi se aflau în centrul Amsterda
mului, după un adevărat raliu pe 
autostrada inundată de ploaie.

Duminică, jucătorii au fost liberi, 
iar eu am avut timp să descifrez 
cîte ceva din cele opt pagini consa- 
crațe finalei în ziarul „Het Parool".

Pe prima pagină, un articol mare, 
Cu titlul : „Eu atac, voi urmați-mă !“ 
Cuvintele aparțin lui Ștefan Covaci 
și au o istorie a lor. După cucerirea 
campionatului jucătorii au vrut să 
scadă tempo-ul pentru a se limita 
la finala cu Internazionale. Croni
carii olandezi sînt de părere că „stri
gătul de luptă" al lui Covaci a sti
mulat energiile pentru cîștigarea 
„Cupei Olandei". Pe pagina a doua, 
un mare articol consacrat lui Ajax 
1972, cu un titlu sugestiv : -Popu- 
lariteit Ajax stecg met Covaci" 
(popularitatea lui Ajax a crescut cu 
Covaci). In sfîrșit, a treia pagir.ă, 
e consacrată integral arbitrului fi
nalei. francezul Robert Helies. Re
porterul olandez Philippe Freriks a 
fost special în Franța pentru acest 
reportaj. Nu lipsește nici fotografia 
din albumul lui Helies, în care a- 
cesta, fost portar la Saint Etienne, 
se află. în formație, alături de coe
chipierul său olandez de pe timpuri 
Kees Rijvers.

Optimismul formidabil al publicu
lui din Amsterdam se datorează jo
cului din ultima etapă a campiona
tului, cînd Ajax a cîștigat cu 12—1 
meciul cu Vitesse. La repriză era 
doar 4—0. I timpul pauzei, supor
terii cei mai înflăcărați ai lui Ajax 
au început să scandeze frenetic : 
„hun-dred, hun-dred, hun-dred", ce- 
rînd echipei să realizeze suta de go
luri. La reluare, Ajax care avea 96 
de goluri înscrise, a început marea 
cursă de urmărire pentru satisface

rea suporterilor săi. în mai puțin- de 
un sfert de oră scorul s-a ridicat la 
7—0 : Ajax înscrisese 99 de goluri, 
în acest moment, însă, jucătorii au 
fost cuprinși de frenezia înscrierii 
golului nr. 100 și, așa cum se întim- 
plă întotdeauna, golul mult visat a 
întîrziat timp de 10 minute. La ca
pătul acestor 10 minute, Muhren a 
înscris golul 100 al campionatului, 
în delirul tribunelor. (Să notăm fap
tul că Muhren este și fericitul fot
balist care a înscris golul 1 000 din 
istoria lui Ajax). După înscrierea 
golului 100, tribunele au început să 
scandeze : „tin-ka, tin-ka, tin-ka", — 
un diminutiv al Iui zece. înaintașii 
lui Ajax au răspuns și de data asta 
apelului suporterilor lor. Apoi, aceas
tă cursă de urmărire a continuat cu 
un nou strigăt care cerea duzina. 
Așa s-a încheiat acest meci de pomi
nă din istoria lui Ajax, meci după 
care Covaci a declarat : „E poate 
pentru prima oară că am scăpat frî- 
nele echipei mele".

Bineînțeles, acest optimism exacer
bat al suporterilor nu se prea potri
vește cu luciditatea lui Covaci. El 
spunea aseară : „Această finală cu 
Internazionale nu se poate compara 
cu galopul de sănătate realizat de 
Ajax pe Wembley în compania lui 
Panathinaikos. Internazionale e o 
vulpe bătrînă care a învățat întreaga 
Europă arta de a nu primi gol. Mi
siunea noastră e cu atît mai grea cu 
cit sîntem favoriți, fiind obligați la a- 
tac. Și, după cum se știe, nimeni mai 
bine ca Burgnich, Facchetti și Ber
tini nu cunoaște arta tăierii tuturor 
aripilor adverse. I-am auzit pe tri
mișii ziarelor italiene discutind 1*

Cele 16 precedente cupe ale campionilor din Europa au fost cîș- 
tigate de i Real Madrid (6 cupe), Benfica, Internazionale și Milan 
(cîte 2 cupe), Celtic, Manchester U., Feyenoord, Ajax (cîte o cupă).

In caz de egalitate și după prelungiri, finala se rejoacă la 2 iu
nie, tot la Rotterdam, su£> arbitrajul lui Robert Wurtz (Franța), unul 
dintre tușierii meciului de astăzi.

Transmisiunea televizată a finalei de la Rotterdam va începe 
Ia ora 22.20.

jurul unui singur subiect: Cui le 
va reveni, dintre apărătorii italieni, 
sarcina de a-i marca la milimetru 
pe Cruyff și Keizer. Sper, desigur, 
in victorie. In fond, cartea noastră 
de vizită îmi dă dreptul la această 
speranță. Nici o echipă n-a reușit 
să ne învingă, deși am avut pe par
curs titani dc calibrul lui Arsenal 
și Benfica".

In aceste ore, bursa biletelor a că
pătat cursuri neverosimile. In bis- 
troul „Ooster Bar“, ținut de tatăl 
lui Piet Keizer, povestea cineva că 
a asistat la o tranzacție incredibilă : 
200 de guldeni pentru un bilet ! Su
porterii lui Ajax sînt nemulțumiți 
de faptul că li s-au repartizat doar 
16 000 de bilete, adică un număr e- 
gal cu biletele rezervate pentru In
ternazionale. Restul de 33 000 de bi
lete a fost preluat de Federația O- 
landeză de Fotbal, care a argumen
tat că are nevoie de această cotă 
uriașă pentru a-și satisface obliga
țiile sale față de... Europa.

Acum o săptămînă, Covaci a vă
zut pe San Siro meciul Inter—Man- 
tova. El e de părere că echipa mila-' 
neză rămîne un team foarte puter
nic. Mi-a mărturisit, însă. • că una 
din șansele lui Ajax este o oarecare 
îmbătrînire a stilului lui\ Interna
zionale. „Acolo, pe San Siro, spunea 
Covaci, în timp ce mă aflam în tri

buna oficială am avut o ușoară 
strîngere de inimă. Conducătorii lui 
Inter pe care-i știam bărbați în toa
tă puterea acum opt ani în timpul 
jocurilor cu Dinamo, mi s-au părut 
foarte bătrini. Nu este exclus ca și 
Inter să fi îmbătrînit. deși asprimea 
extraordinară a lui Bertini, rezisten
ța de maratonist a lui Bedin, jocul 
seniorial al lui Mazzola, și forța de 
șoc a lui Boninsegna oferă destule 
atuuri fostei echipe ale Iui Helenio 
Herrera".

La ora cînd scriu aceste rînduri, 
steagurile lui Ajax au început să 
străbată străzile Amsterdamului, deși 
pînă la ora meciului mai sînt 24 de 
ore. Prin parcuri, în ciuda ploii, co
piii în ghete de fotbal cu crampoane 
și tricouri colorate dispută meciuri 
cu o duritate incredibilă. Acum o 
oră, fratele lui Johann Cruyff i-a 
adus lui Ștefan Covaci o frumoasă 
minge de fotbal pe care antrenorul 
nostru vrea să o ofere finalei „Cu
pei României".

O ultimă noutate : trecînd prin 
fața magazinului Philips, am auzit la 
megafon un cîntec care m-a oprit 
pe loc. Cîntecul se mumește „Covaci". 
E un fel de marș sportiv în care se 
vorbește despre „antrenorul român 
cel scund care știe să ridice cam
pioni".

loan CHIRILA
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