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

ANGAJAMENTE ENTUZIASTE IN VALEA JIULUI!

în ziua de 6 iunie a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Au 
niștri 
organe

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a analizat și apro
bat propunerile Ministerului Ener
giei Electrice 
investiției
că Rîureni", lucrare cuprinsă

participat, ca invitați, mi- 
și alți conducători ai unor 
centrale.

privind realizarea 
„Centrala hidroelectri- 

in

APORTUL SPORTIVILOR

studiul-cadru privind amenajarea 
în perspectiva a rîului Olt. Au 
fost aprobate, de asemenea, pro
punerile Ministerului Industriei Me
talurgice, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 
nisterului Industriei Chimice
vind realizarea unor obiective in
dustriale prevăzute în planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1971—1975.

Cu acest prilej, Comitetul Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru creș
terea gradului de integrare a în
treprinderilor, asigurarea realizării 
unor secții, ateliere și alte obiec-

tive auxiliare și de deservire prin 
cooperare între beneficiarii din a- 
cecași zonă, scurtarea termenelor 
de punere in funcțiune a investi
țiilor și a duratei de realizare a 
parametrilor proiectați, stabilirea 
mai judicioasă a amplasamente
lor, reducerea ponderii lucrărilor,de 
construcții, îndeosebi a clădirilor 
destinate activității administrative, 
precum și alte măsuri care să a- 
sigure creșterea eficienței econo
mice a investițiilor.

In continuare, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat 
și soluționat unele probleme ale 
activității curente.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

PETROȘANI (prin telefon, de la trimisul nostru). Lupeni, 
Petrila, Uricani, localități intrate în istoria luptelor muncito
rești pentru libertate și dreptate. Azi, în Valea Jiului, urmașii 
celor care au căzut atunci, loviți de gloanțe, construiesc o 
viață nouă, contribuie prin eforturile lor la dezvoltarea mul
tilaterală a societății noastre socialiste. Apropiata Conferință 
Națională a partidului și aniversarea unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii au generat in rindurile comuniști
lor, a tutunor oamenilor muncii, o atmosferă entuziastă 
fermă angajare pe frontul cărbunelui, pentru realizări 
prestigiu care să confirme izbînzile obținute aici de 
începutul celui de al doilea an aT cincinalului.

BĂNĂȚENI de

LA MARELE EFORT CONSTRUCTIV
AL NAȚIUNII

Biroul Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Timiș și-a alcătuit un plan 

amplu de acțiuni cu care să întîm- 
pine cele două mari evenimente 
din viața partidului și poporului 
nostru, Conferința Națională a 
P.C.R,, din 19—21 iulie, și cea de 
a XXV-a aniversare a proclamării 
Republicii.

Întreaga activitate va fi domi
nată de intensificarea muncii po- 
lilico-ideologicc și cultural-educati
ve în rindul maselor de sportivi, 
al tehnicienilor și activiștilor miș
cării județene de educație fizică, 
pentru mobilizarea membrilor a- 
sociatiilor și cluburilor sportive la 
o activitate de producție de mare 
eficiență.

In acest context se înscrie, de
opotrivă, hotărîrea fruntașilor spor
tului timișan de a-și îmbunătăți 
performanțele, de a obține noi suc
cese pe stadioane, spre gloria pa
triei socialiste.

Angajamente însuflețite, ferme,

țial, în cadrul planului pe anul 
1972, îmbunătățind considerabil 
condițiile materiale existente pen
tru practicarea exercițiilor fizice, 
a sportului și a diferitelor activi
tăți de agrement. în acest sens, se 
va depune un volum mult mai

Vorbindu-ne despre atmosfera 
lucru a minerilor din Valea Jiului 
tovarășul Clement Neguț, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., ne-a decla
rat : „Ca și in toată țara, și aici, 
la noi. în rindurile comuniștilor, 
ale tuturor cetățenilor, se manifes
tă dorința de a ne inscrie in mod 
organic la efortul pe care-I face 
întreaga națiune in întîmpinarea 
celor două evenimente de covârși
toare importanță. Este o bătălie 
nu numai pe frontul cantității, ci 
și al calității, este o dorință vie de 
a se crea condițiile necesare ca 
planul pe anul următor să aibă o 
bază asigurată, iar sarcinile cinci-

P. ARCAN-coresp. principal

(Continuare £n pag. a 3-a)

Emanuel FANTÂNEANU
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TINERII CONSTRUCTORI
ȘI-AU PROPUS :

• SA depășească volumul produc
ției de construcții montaj cu 5 la 
sută;• SA extindă metoda de lucru in 
acord global la 80 la sută din tota
lul orelor prestate;• Să dea în funcțiune, cu 60 de 
zile mai devreme, atelierul de la Institutul Politehnic, cu 30 de zile, fer
ma Institutului Agronomic și 278 de 
apartamente peste plan• Să ridice gradul de industriali
zare a construcției de locuințe din 
panouri mari, prefabricate, prin înglobarea tîmplăriei de lemn în pa
nouri; să îmbunătățească simțitor 
calitatea lucrărilor de construcții 
montaj;
• Să aplice energic și consecvent 

măsurile vizînd o gospodărire judicioasă a materiei prime și a ma
terialelor, reducind consumurile spe
cifice yfi obținînd, astfel, importante economi»:

— 10 tone la consumul de metal;
— 150 tone de ciment ;— 100 mc de material lemnos
In rindurile tinerilor constructori 

timișoreni lucrează numeroși spor
tivi, hotărîți să-și aducă integral con
tribuția la îndeplinirea acestor anga
jamente.

și-au luat tinerii bănățeni care au 
avut cinstea de a fi selecționați 
în loturile olimpice ale României 
(Marion Becker, Petre Cernău, Ti- 
beriu Horvath, Roland Gunesch, 
Ștefania Bacoș, Mariana Gheciov). 
Ei sint deciși să nu-și precupețeas
că nicj un efort pentru a repre
zenta cu cinste tricolorul româ
nesc la marea confruntare mondi
ală de la Miinchen.

Cluburile și' asociațiile sportive 
ale județului au hotărît să-și su
plimenteze angajamentele luate ini-

tn întîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului, astăzi începe, pe 
terenurile de la Progresul, un tur
neu feminin de volei, dotat cu „Cu
pa Progresul", competiție la care au 
răspuns cu entuziasm mai multe 
formații bucureștene.

întrecerile vor avea loc între 7 și 
28 iunie, organizatorii fixînd etape 
în fiecare miercuri și sîmbătă. La în
cheierea competiției vor fi acordate 
cupe, diplome și diverse premii, e- 
chipelor clasate pe primele locuri, 
jucătoarelor care se vor distinge și 
celor mal buni arbitri, care s-au o- 
ferit să conducă voluntar partidele. 
Iată programul etapei inaugurale 
(azi. orele' 16): C.P.B—Pro
gresul — Dinamo (tineret) _  pe te
renul I și Spartac — Confecția (te
ren H. ora 17).

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR DE LA TUNARI

CEL MAI IMPORTANT TEST DINAINTEA J.O.
— AZI, ANTRENAMENTELE TUTUROR PARTICIPA NȚILOR

Focurile de armă au răsunat din 
plin, ieri, pe toate standurile po
ligonului Tunari i cele de pușcă, 
de pistoale și de arme de vînătoa- 
re. Majoritatea liniilor de tragere 
au fost ocupate de țintașii ro-

In reuniunile de ieri s-au dispu
tat ultimele partide din cadrul sfer
turilor de finale ale campionatelor 
europene de box pentru tineret. Tn 
meciul inaugural al reuniunii, 3e 
la orele 14, în cadrul categoriei 
semimuscă, iugoslavul Dragan Pe- 
trovici a fost declarat învingător 
prin descalificarea adversarului. A. 
Nautamani (Finlanda), ca urmare a 
boxului periculos cu capul practicat 
de acesta. Petrovici b. dese. 2 Nau
tamani. In partida a doua, Nicolov 
(Bulgaria) b.p. (4—1), Sahiner (Tur
cia). în următoarea întîlnire, Zasîp- 
ko (URSS), un bun tehnician l-a 
depășit categoric pe polonezul Lie- 
budek. Zasipko b. ab. 3 Liebudek.

Ultima partidă din cadrul acestei 
categorii a opus pe Alexandru Turei 
lui V. Rodriguez (Spania). Repre
zentantul nostru a făcut o mare 
risipă de energie pentru a ajunge 
învingător în acest meci. Începutul 
a fost furtunos și ambii sportivi 
s-au lovit fără menajamente. Cro- 
șeele și upercuturile au abundat de 
ambele părți, fiecare dintre com
batanți căutind să acumuleze cit 
mai multe puncte. Repriza a doua 
a avut un ritm infernal, dar ca și 
în finalul primelor tref minute de 
luptă, Turei a punctat excelent și 
a lăsat o impresie de superioritate. 
Ultimul rund a fost dramatic. Fie
care sportiv a aruncat în luptă 
toate resursele de energie. în aceas
tă situație, acțiunile nu au mai avut 
claritatea de la 
olandez Bril a 
atenția ambilor 
8, conducătorul 
un avertisment
părerea noastră) lui Turei. Ambi
ționat, elevul antrenorului Teodor 
Niculescu a lansat un atac dezlăn
țuit, l-a sufocat pe adversar, și a

început și arbitrul 
început să atragă 
boxeri. Tn minutul 
luptei a dat chiar 
(nepotrivit după

cîștigătoare a
—, în frunte
cu „argint"
pene), Valduvi, Bladas, Sarasqueta, 
Arrufat (medaliat cu „bronz" în 
proba de juniori a campionatelor

titlului continental 
cu Sancho (medaliat 

la campionatele euro-

60 focuri 
posesorul 
concursul

Printre protagoniștii probei de armă liberă calibru 
culcat figurează și reprezentantul țării noastre Nicolae Rotaru, 
unui excepțional rezultat înregistrat 
de la

redus

odată cu sosirea trăgătorilor sovi
etici, cehoslovaci, bulgari, italieni, 
cei din R.D. Germană, Marea Bri- 
tanie și a altora care erau aștep
tați în cursul serii de ieri.

Dar pînă la cunoașterea listei 
definitive a concurenților, lucru 
pe care îl vom afla azi după-amia- 
ză la ședința tehnică, să dăm cu- 
vîntul în legătură cu competiția 
care începe joi. unui dintre teh
nicienii noștri, prof. Paul Goreti,

C. COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

Moscova: 599 p.
cu cîtva timp in urmă la

Foto î Dragoș NEAGU

mâni, 
trenat 
tre care am reținut pe cubanezii 
Castrillo și Gomez (skeet), Gabse- 
va, Valdes, Pena (armă liberă ca
libru redus). Trompeta, Garcia (pis
tol liber), Costa (pistol viteză), ca 
și întreaga echipă spaniolă de ta
lere aruncate din șanț — recentă

dar, alături de ei, s-au an- 
și primii oaspeți sosiți, prin-

Europei). Am mai remarcat și pre
zența cunoscuților skeetiști din 
Spania — Marina, Castanon, Uba- 
go, Palacios, Avalos.

Astăzi, însă, la poligonul Tunari, 
va fi o adevărată canonadă, pen
tru că numărul celor care se vor 
antrena va fi considerabil sporit,

A FACE SPORT, ] ACTIVITATEA SPORTIVĂ

ESTE 0 OBLIGAȚIE 
ÎNSUTI!

9
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ANALIZATA DE BIROUL
COMITETULUI JUDEȚEAN

ARGEȘ AL P. C. R.

face excepție de la 
acest județ, sute de 
bat pentru sport, ti-

Argeșul nu 
regulă ! Și în 
mii de inimi . 
neri și vîrstnici iau drumul stadi
oanelor și al sălilor de sport pen
tru a fi de față la meciuri, urmă
resc emisiunile sportive de la radio 
și televiziune, așteaptă cu nerăb
dare sosirea la chioșcuri a... „Spor
tului". cu ultimele rezultate din 
țară și din străinătate.

Dar, dincolo de sportul-specta- 
col, cu atributele Iui captivante, 
ceea ce are prioritate în Argeș, ca 
și in celelalte județe, este măsura 
in care masele de oameni ai mun
cii sini angrenate direct în diferite 
activități sportive, menite să-i for- 
t rice, iar celor cu aptitudini deose
bite să le deschidă drumul spre 
marile performanțe pe plan intern 
și internațional.

Aceste aspecte au fost analizate 
în cadrul unei ședințe ținute la ni
velul Biroului Comitetului ju
dețean de partid, cu participa
rea 
lor 
care 
a activității sportive, 
unor activiști sportivi din orașele

Biroului
de partid, 

nu numai a reprezentanți- 
prihcipalelor organisme de 

depinde buna desfășurare 
ci și a

și satele județului, lărgindu-se ast
fel cadrul dezbaterilor, oreîndu-se 
condiții pentru cunoașterea tuturor 
problemelor mișcării de educație 
fizică și sport de pe aceste melea
guri.

Hotărît lucru, activitatea sportivă 
de masă și de performanță, inte
grată organic în vastul plan de dez
voltare economică și social-cultu- 
rală a județului, a făcut însemnați 
pași înainte. Iată, de pildă, cîteva 
realizări obținute în marea și per
manenta acțiune de angrenare a 
maselor în activități sportive, dătă
toare de forță și sănătate :

• Cuprinderea tuturor elevilor 
din internatele școlare în practica
rea gimnasticii de dimineață. Tra
dusă în cifre, aceasta înseamnă 
29 de internate, cu 7 350 de elevi ;

• Creșterea simțitoare (dar încă 
nu pe deplin satisfăcătoare) a ac
țiunilor turistice organizate de că
tre comitetele sindicatelor și ale 
U.T.C., de asociațiile sportive și or
ganizațiile de pionieri. Și drumul 
n-a fost parcurs într-un singur 
sens, de la orașe la sate, ci, tot
odată, s-a oferit posibilitatea popu
lației sătești de a lua parte la ac-

țiuni turistice, de a vizita orașele, 
de a admira noile obiective indus
triale. Au fost întreprinse nu mai 
puțin de 215 asemenea acțiuni, cu 
peste 9 500 de partiicipanți. Referin- 
du-ne la sate, este necesar să ară
tăm că în anul 1971 și în primele 
trei luni ale anului în curs au fost 
organizate 147 de serbări cîmpe- 
nești și 564 de duminici cultural- 
sportive ;

• Organizarea în mai bune con- 
dițiuni a competițiilor sportive de 
masă, în așa fel îneît ele să nu 
ofere doar date statistice și partici
pări mai mult formale, ci să-și în
deplinească cu succes funcțiile mo
bilizatoare, scopuj pentru care au 
fost create. Ca atare, cei 200 000 de 
participant din întreprinderile și 
instituțiile județului care au luat 
parte la întreceri sportive de masă, 
cum au fost cupele pe profesii 
(Metalurgistului, Forestierului, Con
structorului, Petrolistului, Textilis- 
telor), Olimpiada 
neretului etc. au

satelor, Crosul tr- 
trăit momente de

Jack BERARIU

(Continuare in pag, a 3 a)

convins 3 din cei 5 judecători să-i 
acorde verdictul de învingător. Tu
rei b.p. (3—2) Rodriguez.

întrecerile de la categoria semi- 
ușoară au debutat cu victoria iugo
slavului B. Vakici, care l-a învins

Simion Cuțov (dreapta) pregătește 
o nouă lovitură pe care adversarul 
său, Kaspar (Cehoslovacia), o va 
recepționa.

Foto : S. BĂKCSY
Mihai TRANCA

Paul IOVAN

--------------------—------------------ —
(Continuare in pag. a 4-a)

PROGRAMUL PRIMEI SEMIFINALE

Astăzi, Ia Sira;a

START ÎN CIA DE A III! 3
Categoria muscă : Dubovski

(URSS) — Ranger (RDG) ; Gliick 
(Ungaria) — DINU CONDURAT; 
categoria pană : Oszekowski (Po
lonia) — Patrick (Franța) ; .Lvov 
(URSS) — Tușev (Bulgaria) ; ca
tegoria ușoară : Harmath (Unga
ria) — Simonov (URSS), Vogel-

reuter (RDG) — Pirwenieski (Po
lonia) ; categoria mijlocie mică: 
Czismadia (Ungaria) — Maxwell 
(Anglia), Popovici (Iugoslavia) — 
NICOLAE BABESCU ; categoria 
semigrea : Meissner (RDG) — Ml- 
roniuk (URSS), Stoinenov (Bulga
ria) — Popovici (Iugoslavia).

tf

LA MULTI ANI, STEAUA!
("Nlubul Steaua sărbătorește azi 25 de ani de fa în- 

j temeiere, un sfert de veac de activitate rodnică 
ousă in slujba sportului românesc.

Din primele zile ale existentei sale, clubul și-a în
scris în program obiective nobile și cutezătoare, pe 
care sub conducerea și îndrumarea organelor de par
tid, cu sprijinul nelimitat al Ministerului Forțelor Ar
mate, a reușit să le ducă cu succes la îndeplinire, 

întreaga activitate a clubului militar a purtat o preg
nantă amprentă politică, fiind canalizată, deopotrivă, 
atît către descoperirea în masa tinerilor ostași a ele
mentelor apte să facă față rigorilor marii performan
țe, cit și creștererii în rîndul membrilor clubului a u- 
nor șportivi-cetățeni multilateral pregătiți, devotați 
trup și suflet patriei, poporului, partidului.

Sub culorile Stelei au crescut și s-au desăvîrșit în 
acești ani nu numai mari virtuozi ai stadionului, cam
pioni mondiali, olimpici, europeni, recordmeni iluștri, 

dar — în același timp — oameni cu înalte trăsături 
morale și de caracter, cu o bună calificare profesio
nală, ofițeri pricepuți, muncitori destoinici, ingineri, 
medici, profesori care, la locurile lor de producție,

au făcut cinste clubului ce i-a crescut și i-a educat, 
fiind exemple de muncă și de conduită.

Dezvoltarea unor discipline in care țara noastră 
ocupă poziții fruntașe în arena mondială, cum ar fi 
handbalul, caiacul și canoea. scrima, tirul, luptele, 
voleiul, boxul, tenisul de ci’mp, fotbalul, rugbyul ș.a. 
este legată nemijlocit de activitatea fertilă, de căută
rile și munca pe care au desfășurat-o sportivii și teh
nicienii acestui club, de seriozitatea și spiritul lor de 
exigență.

Gîndindu-ne la toate acestea, parcurgînd, pas ce 
pas, cărările, adesea anevoioase, străbătute de clubul 
Steaua, ne exprimăm convingerea că. acest colectiv 
robust și valoros are tot temeiul să vizeze obiective 
noi, mai îndrăznețe, în înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate de către partid mișcării de 
educație fizică și sport, în cadrul vastului program de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

La multi ani. Steaua I

SPORTUL

Cu prilejul jubileului clubului 
Steaua, stadionul Republicii va 
găzdui azi după-amiază un a- 
tractiv program sportiv. Cu în
cepere de la orele 16,30 vor e-

volua echipele de fotbal (old- 
boys) C.C.A. și Dinamo. In con
tinuare, prima echipă a clubu
lui Steaua va primi replica unei 
combinate Rapid Dinamo.

Programul este completat cu 
demonstrații de atletism, călă- 
rie-dresaj și gimnastică acroba
tică.

Programată între 7 și 10 iunie, 
„Cursa Munților", ajunsă la cea de 
a XIII-a ediție a sa, reunește înce- 
pînd de astăzi, la Sinaia, fruntașii 
ciclismului românesc și alături de 
ei o formație a clubului sportiv 
Dynamo Berlin. Timp de patru zi.e, 
acești rutieri își vor măsura forțele 
într-o competiție de amploare.

Inițiată în 1955, „Cursa Munților" 
a cîștigat an de an tot mai multă 
popularitate, devenind în scurt timp 
una dintre principalele competiții 
cicliste internaționale ale țării.

„Cursa Munților" s-a disputat în
tre anii 1955—1959, după care a 
urmat o pauză pînă în 1965. Din 
acest an, „Cursa Munților" a fost 
reluată și se desfășoară fără între
rupere în excelenta organizare a 
clubului sportiv Dinamo și a A S. 
Loto-Pronosport. Cea de a XIII-a 
ediție a întrecerii cu itinerar mon
tan programează patru etape, după 
cum urmează : etapa 1, 7 iunie — 
start ora 14: Sinaia — Chichiș — Si
naia 125 km ; etapa a Il-a 8 iunie 
— start ' ora 15 : Sinaia—Bănești 
(Cîmpina)—Sinaia 80 km ; etapa a 
IlI-a. 9 iunie — start ora 14 : cursă 
pe circuit în Sinaia; etapa a IV-a. 
10 iunie — start ora 9 : Sinaia—Plo
iești—București 125 km.

La concurs vor participa alergă
tori de la Dynamo Berlin precum si 
sportivi reprezentînd cluburile și aso
ciațiile sportive Steaua, Dinamo. 
Olimpia și Voința București, Voința 
Ploiești. CIBO Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș, Metalul Plopeni, C.S. Brăila.

PATRU ZILE, LA SNAGOV

LUPTA PENTRU TITLU
ȘI PROBA VALORII

Cîteva 'sute de caiaciști și cano- 
iști din Buourești și din toate cen
trele de sporturi nautice din țară 
încep astăzi, la Snagov. pasionanta 
întrecere pentru cucerirea titlurilor 
de campioni naționali. Să precizăm 
de la început că la ediția din acest 
an a celei mai importante competiții 
interne nu vor participa — din mo
tive obiective, îndelung dezbătute 
de forurile de resort — componenții 
lotului olimpic. Desigur, handicapul 
în planul performanței, ca și în cel 
al spectaculozității, este apreciabil și 
de luat în seamă în analiza ulte
rioară a nivelului competiției. în po
fida absențelor de care aminteam, 
așteptăm, totuși, foarte multe lucruri 
de la actuala ediție a campionatelor 
naționale de seniori

Prima problemă pe care ne pro
punem s-o aducem în discuție este 
aceea a echilibrului de forțe care, 
de data aceasta, acordă șansa afir-

Unul din echipajele 
candidate la titlul 
național: E. Nemeș 
— S. Nemeș, canoiști 
cu reale perspecive 
de afirmare.

Foto :
Paul ROMOȘAN

mării unui număr mai 
chipaje din cele 
cei se resemnau
la unul din locurile 3—4 ! Aceasta 
ne face să credem și să
dorim, ca la fiecare probă lupta 
pentru întîietate, , pentru cuceri
rea titlurilor naționale, 
desfășoare ou un 
zenie, de ambiție , ceea ce -s fără

mare de e- 
care de obi- 

cu tentativele

să se 
plus de dîr-

îndoială — nu poate decît să con
tribuie la îmbunătățirea performan
țelor personale ale Analiștilor. Lec
tura listelor de 
arată, în 
în situația

înscrieri 
că 

numeroase 
sențe ale echipajelor de mare 

rămas în cursă des- 
echipaje formate din

același timp, 
unor

ne
Ș> 

ab-

valoare au
tule alte 
sportivi cu un bogat palmares, cu

rezultate excelente pe plan intern 
și chiar internațional. De la aceștia 
în primul rînd, dar în general de 
la TOȚI CONCURENȚI1, așteptăm 
ca ediția din acest an să fie nu nu
mai o probă a dîrzeniei, ci și a valorii. 
Ne gîndim în aceeași măsură la o 
serie de echipaje tinere, ce n-au

(Continuare in pag. a 3 a)
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AZI, SĂRBĂTORIREA A 25 DE ANI DE EXISTENȚĂ A CLUBULUI STEAUA IN GALERIA MARILOR PERFORMERI Al LUMII

REALIZĂRI
Cu 25 de ani în urmă, la 7 iunie 

1947, a fost constituită, ca o conse
cință a măsurilor inițiate de Partidul 
Comunist Român pentru dezvolta.-ea 
,pe noi baze a mișcării de educație 
fizică și sport din țara noadă, pri
ma asociație sportiv» a armatei. Sco
pul ei declarat era acela de a oferi 
cadrul și condițiile necesare pentru 
ca tineri? cu talent și cu perspecti
ve «le ascensiune in acest domeniu, 
veniți în armată, parale! cu instrui
rea lor militară, să-și continue ți, 
mai mult chiar, să-ți perfecționeze 
pregătirea sportivă.

Invingînd o serie de deficiențe, a- 
proape inerente oricărui început de 
drum, prin eforturile duse uneori 
pînă la sacrificiu și prin munca p'i- 
n* de pasiune a cîtorva oameni ini
moși (din riadul cărora ne facem o 
datorie de onoare de a reaminti pe 
regretatul general maior Dumitru Pe
trescu — președinte de onoare — și 
pe generalul maior Oreste Alexan- 
drescu — primul președinte activ), 
noua grupare sportivă a devenit des
tul de repede cunoscută ți apreciată 
pentru rezultatele ei.

Avînd, în primul an de existență, 
numai cîteva secții (de fotbal, votci, 
scrimă, tenis ți box) și doar un sin
gur campion național (pe tenismanul 
Gheorghe Viziruj, A.S. Armata a luat, 
treptat, o mare extindere, în concor
danță cu sprijinul tot mai substan
țial pe care l-a primit din partea 
conducerii Ministerului Forțelor 
mate și 
Devenită 
purtat, 
C.S.C.A.,

Ar- 
a forului sportiv național, 
din anul 1949 club — care a 
succesiv, denunvriie de 
C.C.A. ți. in ultima vreme. 

Steaua — gruparea militară s-a ini- 
pus ca una din unitățile de elită ale 
sportului românesc, contribuind, in 
mare măsură, la afirmarea și crește
rea prestigiului său in lume.

Bilanțul pe care il întocmim acum, 
la aniversarea celor 25 de ani de exis
tență a clubului, este din acest punct 
.ie vedere cit se poate de edificator. 
El ne oferă imaginea de sinteză a 
marilor succese și performanțe obți
nute in sfertul de veac încheiat, ex
primă cu pregnanță forța la care a 
ajuns clubul nostru militar, atît pe 
plan național, cit si internațional.

Steaua are astăzi 19 secții pe 
mură de sport, cu un efectiv de 1 7»0 
de sportivi legitimați. Sub culorile 
sale activează — ca o dovadă a înal
tului stadiu valoric atins — 11 antre
nori emeriți. 64 de maeștri emeriți 
ai sportului și 425 de maeștri ai spor
tului.

In cartea de onoare a clubului sint 
înscriși 23 de medal'ați la Jocurile 
Olimpice. Ill medaliați la c iuip i ne
tele mondiale și 130 la campionatele 
europene, toți cei ce au ciștigat ti.luri 
si trofee in dTerite compel ții euro
pene, la Jocurile Balcan ce. cu pric
iul spartachiadelor aminelor țărilor

UN BOGAT BILANȚ DE SUCCESE 
ÎN SLUJBA SPORTULUI ROMÂNESC
CU CARE NE MÎNDRIM
socialiste, al altor întreceri poli sau 
bilaterale. De asemenea. în palmare
sul sportivilor sfeliști figurează a- 
proape 2 000 de titluri de campioni 
naționali si un număr chiar ma; 
mare de recorduri republicane.

Clubul nostru si întreaga mișcare 
sportivă din țară s-a mindrit cu ase
menea performeri ca aileții Iolanda 
ți Ion Soeter. trăgătorul Iosif Sirbu. 
luptătorul Dumitru Pir» ulescu. tenis- 
menii Gh. si Marin Viziru, boxerii 
Dobrescu, Negrea. Fiat ți Tiță. rug- 
bțțtlî Penciu. Ciobănel. Chiriac si 
Gheondea, baschetbalițtii Novacek, 
Folbcrt, Nedef, E. Xicuk-scu ți Nosie- 
vici. bandbalițtii Kunst-Gbermănrscu. 
Sidea ți Oțelea, canotorii Nicoară. 
Ivanov ți Igorov. hocheițtii Czaka ți 
Varga, călăreții I.anga ți Timu. fot
baliștii frații Zavoda. Bone. Voinescu 
ți Constantin, voleibaliștii Roman ți 
Șuselescu. dintre care o parte — cei 
cu deosebite calități pedagogice — au 
lămas ia noi să lucreze ca antrenori 
ți tehnicieni, împărtășind din price
perea ți experiența lor noilor gene
rații de sportivi. Dar, în cartea de 
aur a clubului vor râmine înscrise 
și numele — rostite acum cu simpatie 
și prețuire pe multe meridiane ale 
globului — ale unor actuali străluciți 
campioni ți recsrdmani ca Ilie Xăț- 
tase, Viorica Viscopoleanu, Carol Cor
bu. Gh. Berceanu, Alee Năstac, Gh. 
Gruia, Cristian Gațu, Olga Szabo. Ana 
Pascu. Ileana Ghiulay, Marian Slavic 
si mulți alții, figuri proeminente ale 
sportului mondial.

Alături de toți acești foțti sau ac
tuali mari performeri — prețuiți ți 
onorați pentru meritele lor cu inalte 
distincții ale Republicii Socialiste Ro
mânia — s-au format ți continuă să 
se formeze viitorii purtători ai tradi
țiilor clubului, proveniți in pro
porție tot mai consistentă din pro
pria pepinieră, față de care se mani
festă in ultimii ani o preocupare 
mult sporită.

In cadrul clubului nostru, atenția 
și grija factorilor responsabili — con
ducători, antrenori — se îndreaptă 
insă nu numai spre formarea unor 
sportivi de certă performanță, ci și — 
în paralel — spre educarea mul.ilatc- 
rală a acestora, pentru a-i pregăti — 
cultivindu-le înalte calități morale — 
ca cetățeni conștier.ți de menirea și 
responsabilitatea lor socială, capabili 
să-și consacre întreaga capacitate a- 
părării și înfloririi patriei dragi.

Refiectînd la drumul parcurs, apre
ciem că bilanțul cu care clubul Stea
ua se prezintă la jubileul de azi pu
tea fi ți mai bogat contribuția sa Ia 
lărgirea bazei de masă a sportului 
de performanță si mai consistentă, re
zulta ele cu certă valoare și rezonan
ță internațională ți mai numeroa-e. 
Trecerea in revistă a activității d« 
puse ne oferă posib litatca să apr« 
ciem cu luciditate nu numai socct

vele dobindite, ci ți deficiențele, ne
ajunsurile de tot felul care au îm
piedicat o eficiență mai mare a mun
cii noastre.

Conșticnți de realitatea lor. de exis
tența unor rezerve insuficient folosi
te pină acum, ne dăm seama că va 
trebui să ne mobilizăm ți mai bine, 
să depunem eforturi ți mai intense 
in viitor pentru a răspunde cu ma
ximă eficiență condițiilor care ni se 
creează, cerințelor ți sarcinilor de o 
deosebită importanță pe care parti
dul nostru le-a pus in fața tuturor 
lucrătorilor din domeniul educației fi
zice ți sportului.

I oul din obiectivele imediate care 
se afîă in fata -sportului românesc, 
deci ți a clubului nostru, este — după 
cum se știe — participarea la Jocuri
le Olimpice de la Miinchen. Pină la 
ora actual*. Steaua este reprezentat* 
in loturile olimpice de peste 8d de 
sportivă. Marea majorita.e dintre ei 
vor fi prezenți ți la startul întrece
rilor olimpice unde, sintem convinși, 
iți vor face datoria, in spiritul bu
nelor tradiții existente in acest sens 
ia clubul Steaua, contribuind — prin 
comportarea șl rezultatele lor — la 
creșterea gloriei sportive a patriei 
noastre socialiste.

Col. MAXIMILIAM PÂNDELE 
președintele 

clubului sportiv al Armatei 
-Steaua”
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ILIE NĂSTASE
Num-31e lui Die Nâstase este cu

noscut astăzi pe toate meridianele 
pămintului, iar pe meleagurile române ști ei este c&l mai popular spor
tiv. Desemnat trei ani consecutiv 
(1969— 197a—1971) drept cel mai bun 
sportiv al nostru. Iile Năstase se bucură de aprecierile elogioase ale 
tuturor celor care i-au urmărit evo
luția în numeroasele sale periplu ri 
de la New Delhi la Sao Paulo, de la 
New York la București. Londra, Mos
cova. Paris. Teheran. Stockholm. 
Madrid sau Roma.Strălucit ambasador al sportului din 
România Socialistă, super-campionul 
nostru este un produs autentic ol 
clubului Steaua (antrenor — Constantin Chivaru). avînd gradul de 
locotenent major. Maestru emerit al 
«portului. îlie Nâstase sfj află azi, în pragul împlinirii a 20 de ani (la 19 
iulie). în plenitudinea posibilităților 
de a ajunge definitiv în vîrful pira
midei celor mai buni tenismeni ai 
lumii.Pentru meritele sale deosebite în activitatea sportivă, președintele Con
siliului de Stat a! Republicii Șocia- 
’is:? România, tovarășul NICOLAE 
rEAT'SESCU. i-a tnmînat în acea zi de neuitat, 20 decembrie 1971. înalta 
distincție a „Ordinului Muncii" 
clasa I.

Cu marile sale calități morale și de 
voință, cu neîntrecuta-i iscusință pe

plan sportiv. Ilie Nâstase reprezinți 
tipul caracteristic de sportiv crescut 
și pregătit în condițiile Pe care nu
mai o rară socialistă ca România le 
poate asigura. Lui Ilie Năstase îi este deschisă poarta deplinei consa
crări în elita mondială a sportului 
alb

GHEORGHE GRUIA
Maestrul emerit al sportului 

GHEORGHE GRUIA este astăzi unul 
dintre cei mai buni handbaliști din 
lume, forța Și precizia șutului sau 
conferiri du-i o celebritate unanim re
cunoscută azi de toți specialiștii, pre
zența lui în teren aduce — astfel —

/
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Un grafic sugertu- ci re ncrcabilelor succese pe care sportivii clubului 
Steaua le-cu obli n ut — de-a lungul acestui sfert de veac — in marile 
competiții intcmcționale : Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, euro
pene fi balcanice.

BAZA MATERIALĂ IN CONTINUĂ DEZVOLTARE,
V

PROPICE UNEI INSTRUIRI DE CALITATE
® in perspectivă apropiată, un stadion de fotbal cu 25 000 de locuri

In paralel cu orogresul general 
al clubului s-a dezvoltat continuu 
i i acești 25 de ani de activitate si 
baza lui materială.

La începuturile existenței «ale 
1947, „zestrea" de care dispunea 
bul era destul de «âracă. pentr-» a 
nu spune că lip~ea aproape total. 
Din «cest motiv, al absentei unei 
baze proprii, procesul de pregătire 
a sportivilor tatlmpina eviderte 
ficjJtățL Antrenamentele echipe; 
fotbal s-au desfășura 
stauioaul Repcbl

O.ooe

râ

pă a

250CO iDtrRi

reușit, da-

Tiber!* 
(fotbal),

Bone. A!e-
Ion IonițJ

unii au 
comportări, să urce 

podiumului.

Planul vastului complex sportiv din cartierul Ghencea.

sport! vilo 
ferate la

FîntOte 
trî de f

fost pre-

•e Wna!. 
arxRaal ți 

ales 
rttza.

clădire cu două corpuri, care va 
cuprinde o sală de forță, un bazin, 
votiare, grup sanitar, club, cantină, 

în afara complexului de la Ghen- 
cea. clubul Steaua mqj dispune și 
de alte baze sportive realizate cu 
ajutorul tot mai substanțial primit 
cin partea conducerii Ministerului 
Forțelor Armate ți a Consiliului 
National pentru Educație Fizică sl 
Sport.

La' 
Calea 
Jocuri 
tenis.

ATLETISM

sediul actual al clubului, din 
Plevnă, tkîșță o saiă 

precum ți alte săli 
lupte, haltere, box, 

un cămin 
tină.

Dintre 
menționat 
Dsxnnesti, 
r>'. 
cum ți centrul de la 
-• fa.-e seiecțîa s= insr-ruiree tirae- 

<B-i Deltă perriru secția de ca- 
l*r-:ar:<?e a dubuluL

Așadar. «• poate spttne eâ Steaua 
are asigurată (atît orin amenajările 
existentei rit si nrir. cele din pers
pectiva apropiată) baza materială 
.-.ecesari pentru mersul său viguros 
înainte.

i ți 
haltere, 

pentru sportivi și

celelalte obiective 
poligonul de tir 

central nautic de

CAPUL 
LINIEI MTRAMVAI

STADION 
.CENTRAL

PARCARE 
MAȘINI

neutru 
oențru 
scrimă, 
o can-

sînt de 
de la 

la Sna- 
rcrapiexuj de la Predeal, pre- 

Tul cea. O-ide

CAROL CORBU
S-a nâscut la 8 februarie 1946. Este 

profesor de matematica șl face parte 
din clubul Steaua. A fost descoperit 
la Pitești de profesorul Ion Voro- 
venci. Campion al țârii la triplusalt 
în 1969 1970 si 1971. Locul IV la C.E. 
de la Atena <1969) cu 16.56 m și locul HI la C.E. de la Helsinki (1971) eu 
16.87 m. Medaliat cu „bronz" la -.eu
ropenele" de sală din 1969 și „argint" 
1, cede din 1971 și 1972. Cu perfor
manta de 17-12 m deține recordul 
României și unul din cele mai bune 
rezultate mondiale la triplusalt.

Era in 1964. la Pitești, cind Carol 
Corbu — înalt de 1.90 m. dar extrem 
de firav — reușea la primul concurs 
rte triplusalt din viața sa 13,09 >«• tJn an mai tirziu devenea campion 
<le juniori al țării (14.75 m) și reușea 6.69 m la lungime, 1,79 m la înălțime 
Și 15.2 pe 110 mg. Specialiștii se 
«Eau In fața unui ttnilr atlet deose
bit de talentat și cu o statură ieșită 
din comun.

Trecerea la clubul Steaua (în 1967) 
și cunoștința cu antrenorul Ellas 
Baruch au însemnau pasul decisiv în 
canc-a recordmanului național. An
trenorul Baruch a știut 5A vadă, la 
noul s*u elev, marile calități ale 
viitorului performer. Ambițios peste măsură decis să urce dt mai repede 
toate treptele măiestriei, Carol Corbu 
a ajuns în scurt timp unul dintre cei 
mai buni performeri ai lumii si un 
candidat cert la medaliile ce se vor 
decerna probei d« triplusalt la J.G.

un plus de eficacitate formației Steaua sau echipei reprezentative, 
provoctnd panică în rîndurile apără
rilor adverse.

Născut la București, la 2 octombrie 
1940. maestrul emerit Gheorghe Gruia 
și-a încheiat QU succes studiile la 
I.E.F.S., devenind profesor de edu
cație fizică. El es+e căsătorit și tatăl unei fetițe, Andreea, în vîrstâ de 7 
ani.

Ofițer de carieră. Gheorghe Gruia, 
și-a început activitatea sportivă inel 
de pe băncile școlii militare, practi- 
cînd eu succes atletismul (perfor
manțe meritorii la săritura în Înăl
țime. triplusalt și aruncarea greută
ții) și voleiul. în cele din urmă, a 
optat pentru volei, ajimgînd la clu
bul Steaua (pe atunci C.C.A.) în 
prima echipă. în toamna anului 1361 
a trecut la handbal, a debutat în 
decembrie același an în prima for
mație a clubului și apoi în. 1963 a 
îmbrăcat pentru prima oară tricoul echipei reprezentative. De atunci el a 
fost selecționat de 104 ori în echipa 
României, contribuind la cîștigarea 
tidului de campioană mondială de 
două ori (1964 — Pr-aga și 1970 — Pa* 
risi 'și o dată a medaliilor de bronz (Văsteras — 1967). în sezonul 1967'1968 
a făcut parte din echipa clubului 
Șeaua care a ciștigat ..Cupa Campio
nilor Europeni", iar în sezonul 1978 1371 a disputat, cu echipa sa finala 
acestei mart întreceri europene la handbal masculin.

de la Miinchen. De altfel, numeroși 
specialiști de peste hotare, urmârin- 
du-1 pe valorosul nostru atlet ta mal multe confruntări de amploare, 
t-au întrezărit chiar posibilități de 
asaltare a recordului mondial, pro- 
nosticînd pentru Corbu rezultate ta jurul a 17,50 m. Șl sîntem convinși 
că în acest an „cangurul” nr. 1 al României nu îi va dezminți...

PREZENȚE UE PRESTIGIU LA JOCURILE OLIMPICE
deși a 

Jocurile Oiimp; 
nceput să se impună de- 

noată cu edițiile postbelice, cind, 
rit* condițiilor create de către 

a putut trimite la startul in- 
■ un număr sporit de cons 
li cu o pregătire corespun- 
oentru o competiție de a- 

aknre
obținute eu acest pri- 

ontribuția și sport:- 
aua. Este demn de 
astâ privință faptul 

ița decît de cinci ani, 
a dat lotuiui olimpic 

J. O. de la Helsinki 1952 un 
apreciabil de sportivi. Prin- 
s-au aflat Mircea Dobrescu, 

Gheorghe Fiat. Vasiie Tiță (box), 
țndrei Micea. Vasile Cheiaru (scri- 
-J. lovit Sirb» tir). Ion Voinescu 
Vasile Zavoda. 
xnNru Apolzan

Dintre aceștia. 
WiU excelentei 
e treptele pcdluimilui, înscriin- 
-j-și numele pe lista deschizătorilor 
e drum sure viitoarele succese o- 
mpice ale sportului nostru. Este 

voroa. ia primul rind. de trăgătorul 
Iosif Sirbu, care a ciștigat medalia 
de aur, cucerind primul titlu . de a-

cest gen din istoria sportului româ
nesc. De asemenea, boxerii Vațile 
Tițâ și Gheorghe Fiat au reușit să 
cițtige medalii de argint și bronz. 
O frumoasă comportare au 
vut atletul loan Soter și 
Ion Ioniță, clasați pe locul 
proba de săritură in inăițime 
pe-ctiv. 1000 m cu start de

După patru ani, in Îndepărtata 
Australie, sportivii militarii se află 
din nou prezenți in rîndurile dele
gației române. Din .nou, boxerii sint 
ia inăițime. Mircea Dobrescu și 
Gheorghe Negrea ajung in finale și 
cuceresc medalii de argint. Tot a- 
ttlnci, Olga Orban-Szabo, debutantă 
in marile concursuri, furnizează ma
rea surpriză a probei de floretă, ca- 
lifieindu-se în finaiă și obținind șl 
ea medalia de argint. Remarcabilă 
a fost și comportarea lui Dumitru 
Pirvulescu. losif Sirbu și Iolanda 
Balaș, care, clasîndu-se între primii 
șase, au adus puncte prețioase dele
gației sportive românești.

Roma — 1960. Pe stadionul „Cento- 
mllla", Iolanda Balaș domină proba 
de înălțime femei, captivind asisten
ța cu săritura ei de 1.85 m. O fru
moasă comportare au mai avut la a- 
ceastă ediție floretista Olga Szabo 
(locul 5), poloiștii Nicolae Firoiu, A- 
lexandru Szabo, Mircea Ștefănescu

mai a- 
ciclistul

VI în 
și, res- 
pe loc.

(echipa din care făceau parte clasîn- 
du-se pe locul 5), călăreții Gheorghe 
I.anga șj Virgil Bărbuceanu (locul 6).

Dacă la Helsinki, și apoi la Mel
bourne, boxul a fost în frunte, în 
1964, la Tokio, este rîndul caiacului 
și canoei să se impună. La această 
ediție, numărul sportivilor militari 
este destul de mare : 36. Dintre aceș
tia, 32 reușesc să se claseze în pri
mele 6 locuri. Din cele 12 medalii 
cîștigate de lotul român, 5 au fost 
cucerite de sportivii de la clubul 
Steaua. Iolanda Balaș reeditează suc
cesul de la Roma, iar Andrei Igorov 
(canoe 1 500 m), Cornelia Sideri (caiac 
2 500 m), Simion Cuciuc 
4-1000) și Dumitru Pirvulescu 
greco-romane) reușesc să se 
podium, primul pe a doua 
iar ceilalți pe cea de-a treia

Dar, dintre toate edițiile

(caiac — 
(la lupte 
urce pe 
treaptă, 
treaptă, 
la care 

au participat sportivii militari, 
mai fructuoasă s-a arătat a fi 
din 1968. de la Ciudad de Mexico. 
28 de sportivi ai clubului Steaua 
reușit să acumuleze un număr 
42.25 p din totalul celor 100,5 p

cea 
cea 
Cei 
au 
de 

ale 
întregii delegații. Ei au avut doi me- 
daiiați cu aur (atletism și scrimă), 
doi medaiiați cu argint (lupte și caiac- 
car.oe) și patru cu bronz (scrimă și 
lupte).

Dintre rezultate, merită menționată

performanța Vioricăi Viscopoleanu 
care, cîștigînd titlul olimpic, a reali
zat, totodată, un record mondial, cu 
o săritură de 6,82 m.

In acest an, al aniversării unui 
sfert de veac de existență a clubului 
lor, sportivii militari se pregătesc «ă 
ducă mai departe și la un nivel su
perior tradiția înaintașilor ' 
Jocurile Olimpice.

în prezent, sînt incluși în 
olimpice cț de sportivi ai 
Steaua,

Desigur că dorința tuturor __ ___
a fi prezenți la startul ediției jubi
liare a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen pentru a-și putea dovedi 
valoarea în compania celor mai va
loroși sportivi ai lumii.

Drumul pină acolo, iar apoi cel 
care duce spre medalii, este un drum 
dificil, care cere multă muncă, dă
ruire. perseverență și autodepășire. 
Un drum pe cit de greu, pe atît de 
frumos. Sportivii de la Steaua sînt 
deciși să continue tradiția bunelor 
comportări la J.O. ^pentru a cinsti 
astfel aniversarea clubului lor și a ri
dica prestigiul sportiv al patriei noas
tre dragi.

lor la
loturile 

clubului
este de

Ocfovian VINTILA
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S-A ÎNCHEIAT 0 NOUĂ „SESIUNE DE EXAMENE" 
PENTRU LOTUL OLIMPIC DE SCRIMĂ

0 Ce au arătat campionatele republicane și turneele de la Paris, Bologna

și Tallin • Floretiștii au nevoie de un program foarte echilibrat ® Trăgătoarele

își mențin prestigiul • Cifre și realități la sabie

Scrhnerii din lotul olimpic al țării noastre au încheiat, duminică, 
o nouă „sesiune de examene", alcătuită din ciclul de campionate repu
blicane ale seniorilor (eșalonalc pe pi..cursul ultimelor trei săptămîni), 
ea și din turneele internaționale disputate simbătă și duminică : la Paris 
__ Trofeul Jeanty“ (floretă feminin), la Bologna — „Cupa Giovanini” 
(floretă masculin)," iar la Tallin - o întrecere deschisă spadasinilor. 
Este, poate, cazul să menționăm că sabrerii aveau _și ei o confruntare 
internațională în program (la sfîrșitul acestei săptămîni) cu prima repre
zentativă a Bulgariei care, în ultimii ani, se menține în zona locurilor 
5—6 in ierarhia mondială. Cum partenerii au anunțat că sabrerii lor 
fruntași nu sînt 
Bulgaria urmează 
rilfe Olimpice.

Să întreprindem,

disponibili în această perioadă, 
o altă dată, însă se dispute la aliă dată, în

, meciul România — 
orice caz după Jocti-

Să întreprindem, acum, o trecere 
în revistă a constatărilor pe care ni 
le-au prilejuit campionatele noastre 
și recentele turnee de peste hotare

GRIJĂ DEOSEBITĂ PENTRU 
MENȚINEREA FORMEI 

FLORETIȘTILOR I
Seria întrecerilor pentru titlurile 

de campioni ai țării la cele patru

deschisă de floretiști, 
în Mihai Țiu un cîști- 
și merituos. El a do-

arme a f°st 
care au avut 
gător scontat 
vedit, prin comportarea avută de-a 
lungul întregii competiții, că este 
cel mai bun floretist al țării la 
ora actuală. Tănase Mureșanu și 
luliu Falb au evoluat, de aseme
nea. la un bun nivel valoric. Sub 
posibilități s-a comportat Ștefan 
llaukler care, de altfel, nici n-a

mai reușit să se califi
ce în finală. Deși, în 
aceste rânduri ne-am 
propus să ne ocupăm de 
nenții Ioturilor olimpice, nu putem 
trece cu vederea comportarea re
velatorie a tînăruluj. trăgător din 
Satu Mare, Adalbert Kuki, care se 
anunță un cadru de nădejde... dar 
pentru Olimpiada din 1976. Oricum, 
a fost reconfortantă prezența sa in 
eșalonul fruntaș, unde necesitatea 
remanierilor se face din ce în ce 
mai puternic simțită.

La sfîrșitul săptămînii care s-a 
încheiat, primii noștri floretiști au 
concurat la Bologna, în tradiționalul 
„Trofeu Giovanini", dar au avut o 
prezență efemeră pe planșele de 
la palatul Antonioni. Nucleul 
bază al reprezentativei 
(Țiu, Mureșanu. Haukler și Falb) 
n-a rezistat decît două tururi și 
numai coechipierul lor de dată mai

cumpo-

de 
noastre

Sărecentă. Aurel Ștefan, a reușit 
ajungă pină în sferturile de finală.

Deși trăgători cu un b.-gat ar
senal tehnic și tactic, cu o amplă 
experiență de concurs. majc< taiea 
floretiștiior noștri din iA. . ol.mp:c 
suferă, acum, handicapul virsiei ș 
— nu numai atît — au ș 
o stare de sănătate deficitară. De
sigur, forul de specialitate a cu
noscut această situație și a căuiat 
să formeze cadre de schimb, dar, 
așa cum se intîmpîă și in alte țări 
(cu un efectiv mult mai lare de 
scrimeri), posibilii succesori ai 
fruntașilor nu s-au ridicat la inăl- 
țimea acestora prelungind, astfel, o 
nedorită stare de tranziție.

Problema principală a morr.er.tn- 
lui de față este aceea de a inlesni 
procesul dc refacere a ace = i .. ict.

ameliorarea stării de sănătate a u- 
no.-a dintre componenții săi și asi
gurarea prin mijloacele cele mai 
adecvate a unul înalt potențial de 
luptă pentru perioada turneului o- 
limpic.

LOTUL FLORETISTELOR NU 
RIDICA PREA MULTE 

PROBLEME

In decursul campionatului, de la 
startul căruia au lipsit două din 
componentele lotului olimpic : Ileana 
Gyulai (motivat) și Ecaterina Stah! 
(care n-a obținut calificarea in faza 
anterioară), s-a putut remarca o 
stare de oboseală (desigur și fizică, 
dar înclinăm să credem, mai mult 
psihică).

Am avut ca termen de compa
rație. în această privință, compo»*- 
to.rca unei trăgătoare cu o mai în
delungată activitate pe planșă, Ma
nuela Chira, ca Și a unei reprezer»- 
_..te a „noului val“, Viorica Draga 

«Ambele au arătat o dispoziție cto 
concurs superioară, o combativitate 
care Ie-a pus in dificultate pe fio 
retistele lotului. Este adevărat că, 
in finală. Ana Pascu a revenit 1? 
nivelul său obișnuit și astfel a 
cucerit titlul de campioană cu o 
frumoasă serie de cinci victorii. 
Maria Vicol (locul III) și Olga 
Szabo (locul IV) și-au aoărat șl 
e’e prestigiul.

P'.ecînd, peste cîteva zile, la Paris 
pentru a participa la turneul pen
tru „Trofeul Jeantv", in al căni* 
palmares și-au înscris, r.u o dat 5, 
numele. Ileana Gvulai împreună eu 
Olga Szabo și Ana Pascu. au de 
monstrat că au resurse pentru a

juca un rol de seamă în întrecerea 
celor mai bune floretiste ale lumii 
Victoria Ilenei Gyulai, ca și locu
rile III și IV dobindite de cele 
lalte doua trăgătoare ne dau spe 
ranțe și pentru Miinchen. Desi
gur, absența sportivelor sovietice, 
maghiare și poloneze în întrecerea 
de la Paris trebuie sâ circumscrie 
optimismul nostru,. în limite mode
rate.

FORTÎND PORȚILE MARII
* CONSACRĂRI

Am urmărit cu deosebit interes 
evoluția spadasinilor noștri care se 
află — indiscutabil — în plină e- 
vJluție, forțînd cu temeritate — 
și. foarte adesea, cu succes — por
țile marii consacrări pe plan inter
național. întrecerea lor din cadrul 
campionatului ne-a arătat că toți se 
află pe drumul maturizării, că au 
un bagaj sporit de cunoștințe teh
nice și tactice. Al. Istrate, după un 
început modest, și-a mobilizat cu 
succes resursele, devenind campion 
al țării, secundat de N. Iorgu, aflat 
și el în progres. Mai inegal au 
tras C. Duțu și C. Bărăgan, din 
partea cărora ne așteptam la o com
portare consecventă. în sfîrșit, am 
regretat lipsa de formă a lui A. 
Pongraț (justificată, în parte, de 
încheierea ultimului său an de fa
cultate).

La o săptămînă după campionat, 
toți componenții lotului olimpic au 
evoluat la Tallin într-un turneu 
care a angajat mulți spadasini so
vietici — îndeosebi din noua ge
nerație — și cîțiva finlandezi.

țn această companie, cei cinci 
spadasini români au avut un sin

gur reprezentant în finală, pe C. 
Bărăgan (locul IV), oare își conso
lidează, astfel, poziția dobîndită în 
turneul de la Bari, unde a ocupat 
locul II.

Lipsa amănuntelor nu ne permite 
să facem aprecieri la adresa celor
lalți spadasini, clar, oricum, parcă 
s-ar fi cuvenit ca ori AI. Istrate, ori 
A. Pongraț să se numere printre 
cei.opt finaliști.

DINCOLO DE UN 
CLASAMENT FINAL

Finala la sabie a încheiat cam
pionatul oferindu-ne o întrecere in
teresantă pină la ultimul său epi
sod și, în unele asalturi, chiar și 
în această parte, peste care au plu
tit umbrele suspiciunilor, de nedorit 
si mai ales de neconcenut într-o 
întrecere care trebuie să desem
neze pe cel mai bun sportiv al 
țării, să stabilească o ierarhie reală 
a valorilor.

Considerând că rezultatele con
semnate în foaia de arbitraj au 
doar o importanță statistică, vom 
face abstracție de ele. După pă
rerea noastră — și a multor spe
cialiști prezenți la competiție — 
protagoniștii au fost totuși (în or
dinea alfabetică): I. Budahazi. D. 
Irimiciuc și O. Vintilă. Să sperăm, 
totuși, că noul campion Gh. Culcca 
se va strădui șl va reuși să ne de- 
montreze în viitoarele competiții 
(Turneul Prietenia și Jocurile O- 
limpice) că deține o valoare cores
punzătoare nivelului Ia care se află 
situat după acest campionat.

Sebastian BONIFAC1U
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Șl A CELEI DE A W-a ANIVERSARI A REPUBLICII
ANGAJAMENTE ENTUZIASTE ÎN VALEA JIULUI

(Urmare din pag. 1)

nalului să fie realizate înainte de 
termen". Intr-adevăr, la minele din 
Valea Jiului se înregistrează noi 
depășiri de plan, noi angajamente. 
Electricianul loan Moroe de la 
mina Lupeni, component al echi
pei de rugby Știința, nea spus : 
„Colectivul minei noastre a che
mat la întrecere toate colectivele 
exploatărilor miniere Pe ramură. 
Se impune, deci, să ne prezentăm 
■ a ora bilanțului cu rezultate foar
te bune, care să confirme* frumoa
sa tradiție de unitate fruntașă pe 
ramură pe care minerii noștri au 
ciștigat-o tnai mulți ani consecutiv. 
Or. cele două istorice evenimente 
creează un excelent suport moral 
și stimulativ". Dar nu numai cei 
angajați direct in sfera productivă 
sint conștienți că trebuie să facă

mai mult, mai bine. Inginerul Mir
cea Ortelecan, șeful serviciului teh
nic din cadrul Institutului de mine 
Petroșani, cunoscut rugbyist, ne-a 
împărtășit opinia sa : „Cadrelor 
didactice nu le revine numai mi
siunea de a asigura studenților o 
pregătire corespunzătoare celor mai 
înalte exigențe, ci și de a participa 
activ la munca de cercetare și de 
creație în domeniul tehnico-știin- 
țific". Referindu-ne la studenții 
petroșeneni, trebuie să adăugăm că 
ei s-au angajat ca în cinstea Con
ferinței Naționale și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii să în
cheie lucrările ]a complexul spor
tiv (realizat în cea mai mare par
te prin muncă patriotică), care 
cuprinde un teren de fotbal și u- 
nul de rugby, terenuri de tenis, 
volei, baschet, handbal și o pistă 
de atletism.

APORTUL SPORTIVILOR BĂNĂȚENI
(Urmare din pag. 1)

mare de muncă patriotică pentru 
încheierea cu succes a lucrărilor 
de amenajare a bazinului de înot 
din Parcul Central, Ia șantierul de 
construcție a Liceului cu program 
de educație fizică, a bazei sportive 
U.M.T., a terenurilor de tenis și vo
lei dc la Sînnicolaul Mare.

In vederea evenimentelor politice 
de maximă însemnătate pe care le 
va trăi poporul nostrh, a fost 
substanțial îmbogățit planul mani
festărilor de masă. în ideea răspîn- 
dirii mai largj a sportului și a 
exercițiiior fizice in rindul cetățe
nilor de toate virstele, sarcină de 
mare responsabilitate trasată de că
tre partid organizațiilor noastre.

Astfel, clubul Universitatea va 
organiza întreceri de handbal, vo
lei și baschet', va participa cu 
sportivii săi fruntași la numeroa
se acțiuni și demonstrații in școli, 
întreprinderi și Ia sate.

Puternicul club local al ferovi
arilor, C.F.R. Timișoara, iși propu
ne bogate ptograme în care de
monstrațiile sportive se vor îm
pleti armonios cu cele cultural-e
ducative și artistice. La fiecare 
sfirșit de săplămînă. membrii clu- 

, buluj și familiile lor vor putea 
participa la interesante reuniuni 
polisportive. Pentru ziua de 16 
iunie este programată o dezbatere, 
sub forma unej mese rotunde, pe 
tenia ..Selecția în sport".

Celor mai mici sportivi ai jude
țului, pionierilor, li se oferă po
sibilitatea de a participa la nu
meroase întreceri de vacanță (mi- 
nifotbal, handbal, baschet, ciclo, 
turism, înot). La frumoase dumi
nici cultural-sportive, acțiuni turis
tice, de tabără.

Și o competiție inedită: un tur
neu memorial cu prilejul împlini
rii a 25 de arri de la organizarea 
primului campionat popular de fot
bal din localitate, desfășurat în 
1947, la Mehala.

REGULAMENTUL
OE TRANSFERĂRI 

Șl FORMULA 
CAMPIONATULUI 

DE TINERET-REZERVE 
IN DISCUȚIA COLEGIULUI 

DIVIZIEI A
Colegiul Diviziei A se va 

întruni pe data de 17 iunie, 
ridică în ziua partidei amicale 
România — Italia. Pe ordinea 
de zi a acestei ședințe figu
rează două probleme de strictă 
actualitate.

Mai intii. este vorba de regu
lamentul de transferări, asu
pra căruia delegații echipelor 
divizionare A — membri ai 
Colegiului — vor face propu
neri pentru Îmbunătățirea lui. 
Aceste propuneri vor fi supuse 
apoi Biroului federal, care — 
după cum am mai scris — stu
diază posibilitatea de a înlesni 
transferările fără dezlegare de 
jos în sus, în scopul promovă
rii elementelor valoroase și îm
bunătățirii calitative a efecti
velor divizionarelor A.

în al doilea rind. Colegiul va 
discuta sistemul de disputare 
a campionatului de tîneret-re- 
zerve.

ECHIPA FARUL VĂZUTĂ DE APROAPE

DE LA CARENȚE ORGANIZATORICE,
5 7

Există echipe în divizia noastră 
națională hărăzite parcă unui des
tin lipsit de strălucire. Una dintre 
acestea pare sâ fie Farul. După ce 
anul trecut realizase o comportare 
generală bună (exceptînd sleirea de 
la sfîrșitul campionatului) care su
gera intrarea și stabilizarea echipei 
in grupul principal al clasamentului, 
în ediția actuală, Farul a coborit 
iarăși printre echipele cu nume 
mic, pentru care ideea de succes 
este echivalentă cu neretrogradarea. 
Și, indiferent, dacă formația con- 
stănțeană. jucătorii și antrenorii ei. 
vor face acum în ultimele etape un 
efort crispat pe verticala ierarhiei, 
indiferent dacă va ajunge pe un loc 
satisfăcător, Farul rămine. la o 
observație mai atentă, o plantă cu 
rădăcini subțiri și cu rodul piper
nicit. Farul este o competitoare lipsită 
de spatele frontului, de acele struc
turi organizatorice care conferă unei 
echipe o bază de susținere solidă, 
precum și seva necesară. Realizările 
ei, cite există șl cite vor mai exista 
pină la sfirșitul campionatului, vin

din niște zvicniri, din încordări a- 
cute. din explozii de orgoliu, din 
artificii de pregătire, dar nu din 
acea tensiune constantă, care ani
mă permanent echipele construite 
și întreținute după legile adevărate 
ale fotbalului.

Zilele trecute am stat de vorbă 
cu o serie de oameni implicați în 
existența echipei constânțene. Cu T. 
Șovăilă. președintele secției de 
fotbal, cu Gh. Ivan, președinte al 
C.J.E.F.S. Constanța, cu C. Tîl- 
vescu. vicepreședinte al Clubului, 
precum și cu antrenorii R. Cosmoc 
și C. Toma. După o atare informare, 
deși nu toate lucrurile ne-au de
venit limpezi, am înțeles că pașii 
obosiți ai Farului, traseul rezultat 
prin alăturarea lor, sînt consecința 
unor inadvertențe fuzionate într-un 
cerc vicios.

Mai intii, în fruntea echipei se 
află un stat major destrămat. Așa 
numita secție de fotbal a devenit o 
nebuloasă imediat după constituire. 
Doar citeva nume de excepție sînt 
pentru echipă, iși înțeleg menirea și

SURPRIZE IN CAMPIONATUL NATIONAL OE POLO
în ultimul minut : 8—7 (0—0, 1—1, 
4—4, 3—2). In cel de al treilea 
meci : Politehnica — Vagonul 6—* 
(1—1, 1—1. 1—1, 3—1). (P. Kadvani 
— coresp.).

• La Oradea — o mare surpri
ză : Crișul — Voința Cluj 9—9 
(3—2, 2—2, 2—2, 2—3) ! Au înscris: 
Covaci 2. Alexandrescu 3. Racz 2, 
Freund, Sonenwirth (Crișul), respec
tiv Pop 5, Gvorfosi 2. Daroczi, A. 
Szilagi (Voința). Alte rezultate : 
Voința — Olimpia Oradea 9—2 
(2—0. 2—0, 3—1, 2—1); Crișul — 
Olimpia 5—4 (0—0, 2*—1, 1—0, 
2—3). (V. Stere — coresp.),

ca- 
au

în- 
cu

Au

Tn campionatul național de polo 
s-au desfășurat noi partide în 
drul ultimei etape-turneu, care 
produs citeva mari surprize.

• I.a Cluj, Vagonul Arad a 
vlns la mare luptă pe IEFS 
«—7 (1—1. 2—2, 3—1, 2—3).
niarcat: Lesai 4, Capotescu 2, Gru
maz. Kontor (Vagonul) și Bancu 3. 
Rotaru. Preda, Teodorescu. Weiss 
(IEFS). Studenții bucureșteni au câș
tigat. în schimb, întîlnirea cu Poli
tehnica Cluj, în care gazdele au 
condus în majoritatea timpului. 
Mai decisă în final, formația IEFS 
a întors rezultatul în favoarea ei Fa:ă critică la poarta Farului, in partida de duminică, cu Rapid.

PATRU /III
(Urmare din pag. 1)

Li SfflGOV
atins încă valoarea care să le pro
moveze în lotul olimpic, dar care 
au certe posibilități de progres. 
Campionatele din acest an le oferă 
largi posibilități de afirmare a to

PROGRAMUL CAMPIONATELOR NA
ȚIONALE DE SENIORI 

MIERCURI ; — de la ora 9 la 13 : 
serii și recalificări pentru probele 
olimpice.— de la ora 17 la 18 : semifinale 
la probele olimpice.JOI : — de la ora 9.30 la 11 : FINALELE PROBELOR OLIMPICE.

-- de In ora 17 la 19 : serii la pro
bele de 500 iu.

vineri : — de la ora 9 la 10 : reea- 
lificări la probele de 500 m.— de la 10 la 13 : FINALELE PROBELOR DE FOND.

— de la 17 la 19 : semifinalele pro
belor de 500 m.

sImbATA : — de la ora 9.30 la 11 : 
FINALELE PROBELOR DE 500 m.

lentului lor, a calităților de care 
dispun la această oră.

Știm de la campionatele dispu
tate anterior că, nu o dată, între

fruntașii 
naliștilor 
de fond, 
și la cursele de 1000 m — „bule
varde" prea lungi, expresie a unui 
evident decalaj valoric. Iată acum 
condiții excelente pentru a asista 
la finale mult 
la sosiri strînse, 
care titlurile de 
ționali să revină celor mai buni, 
după 
dăm deopotrivă 
tatea, chiar risipa (folositoare) de 
energie. Cucerirea titlului de cam
pion național este o mare recom
pensă morală pentru orice sportiv 
și la ea au dreptul cei mai meri
tuoși. Prin excepție, componenții 
lotului olimpic nu-și vqt apăra 
titlurile cucerite anul trecut, sporjnd 
șansele de afirmare ale celorlalți 
caiaciști și canoiști. Nădăjduim că 
ei vor onora din plin această șansă 
pe care o au în plus în lupta pen
tru titluri, pentru locurile fruntașe 
ale probelor cuprinse în programul 
campionatelor naționale.

acestui sport și restul fi- 
s-au creat — la probele 

aproape fără excepție, dar

mai echilibrate, 
la întreceri în 

campioni na-

curse în care să aplau- 
valoarea, tenaci-

A FACE SPORT ESTE 0
(Urmare din pag 1)

mare satisfacție, constatînd că, în 
primul rînd, organizatorii privesc 
competițiile lor cu toată seriozita
tea, invitîndu-i pe terenuri bine 
amenajate, punîndu-le la dispoziție 
echipamentul necesar, preocupîndu- 
se, în general, de buna desfășurare 
a întrecerilor.

S-a putut constata, însă, cu aceste 
prilejuri și cu altele, că baza ma
terială este încă necorespunzătoare 
pentru desfășurarea unor activități 
multilaterale Și sistematice în ma
rile unități industriale din județ și, 
mai ales, din Pitești. întreprinderi 
ca Fabrica de motoare electrice. 
Combinatul petrochimic etc. nu au 
nici o bază sportivă, fie ea cit de 
mică și de simplă! Nu este greu, 
de altfel, să constați că există încă 
o disproporție între activitățile des
fășurate în cadrul sportului de per
formanță, în jurul cărora se unesc 
toate eforturile, și cele rezervate 
tineretului și oamenilor muncii care 
nu aspiră la gloria sportivă, dar ar 
dori să practice, individual sau în 
grupuri, ramura de sport preferată. 
Aceste cerințe nu pot fi realizate 
prin referate și contrareferate. ci 
prin amenajarea unui număr mare 
de baze sportive. Și nimeni n-ar 
refuza să pună umărul. Dar, în pri
mul rînd. trebuie să existe iniția
tiva ...

Cum spuneam, sportul de perfor
manță poate prezenta un bilanț bo
gat. anul 1971 și începutul anului 
1972 constituind o perioadă de 
vîrf în istoria sportului argeșean de 
performanță. Și aceasta nu pen
tru că echipa lui Dobrin are per
spectiva de a cîștiga bătălia în cel 
mai popular sport din țară r- fot
balul — Si în cea mai mare com
petiție a ei — campionatul Diviziei 
A —, ci fiindcă în multe ramuri 
de sport reprezentanții județului 
Argeș s-au afirmat puternic. De 
altfel, în momentul de față, spor
tul argeșean este prezent cu 18 
echipe la nivelul întrecerilor di
vizionare. Este o cifră care_ vorbește 
de la sine! Și iată că dacă în anul 
1970 Argeșul a avut 14 sportivi în
cununați cu titlul de campioni ai 
tării, in 1971 numărul lor a crescut 
la 35 ’

Totuși, nici în acest domeniu lu
crurile nu sînt pe deplin mulțumi
toare. mai ales dacă referirea se 
face la capitala de județ, la ora
șul Pitești, eu cei 120 000 de locui
tori ai săi, slab reprezentat încă în 
sportul de performanță al țării. Din 
multe puncte de vedere, Cîmpulun- 
gul se află înaintea Piteștiului. în 
sportul de performanță. Ceea ce, 
chiar dacă este spre lauda celor 
din Cîmpulung, nu pare normal.

Toate acestea, ca și alte aspecte 
au reieșit din informarea prezen
tată de Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport (președinte 
Gheorghe Crețu), precum și din cu- 
vîntul numeroșilor vorbitori: tov. 
Alexandru Popescu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid Pitești, Ion Ploscaru, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Cîmpulung-Muscel, Ion 
Niță, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, Dumitru Mi
hai, directorul general al Uzinelor 
de autoturisme, Costache Sava, di
rectorul general al Grupului indus
trial de petrochimie, Ion Gavrilă, 
președintele clubului F. C. Argeș, 
Gheorghe Rădulescu, președin
tele asociației sportive Textila, 
Gheorghe Niculae, director Ia 
I.P.M.P.B., Ion “ ’ ' 
tele asociației 
Elena Mateescu, 
miletului județean al i .

Constantin Dumitrescu, 
al sportului sătesc.

Rădulescu, 
asociației sportive 

director
Babei, președin- 
sportive Dacia, 
președinta Co- 

femeilor, 
și Constantin Dumitrescu, me
sager al sportului sătesc, care 
nu poartă la el diploma de profe
sor de educație fizică pentru bunul 
motiv că nu posedă așa ceva, dar 
care, în satul lui, Titești. este soco
tit un părinte al sportului, într-atîta 
se confundă viața lui cu viața 
sportivă a comunei, deosebit de bo
gată. (Un exemplu : în Titești pot 
fi organizate, oricînd, cel puțin 10 
echipe de oină! Intr-atît de mare a 
ajuns numărul celor care practică 
sportul nostru național).

★
Sprijinitor al sportului, nu numai 

de pe pozițiile înaltei funcții pe 
care o deține, dar și ca simplu ce- 

' tățean iubitor de sport, tov. 
Gheorghe Năstase, primul-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
după ce a enumerat o serie de ac-

NOTE MARI ARBITRILOR
Șl... SPECTATORILOR

Din nou, consemnăm o etapă fără probleme deosebite privind arbitrajele 
sau disciplina jucătorilor. Șj nu se poate 
să nu apreciem acest fapt. într-un mo
ment cînd bf»tălia de la cei doi poli ai 
clasamentului este mai îndîrjită ca ori- 
dnd, cînd echipele își văd împlinite 
sau spulberate marile lor speranțe.

In acest climat favorabil, ia crearea 
căruia și-au adus contribuția conducă
torii jocurilor (cei mai mulți dintre ei 
primind note bune și foarte bune din 
partea cronicarilor și a observatorilor fe
derali). elementul nedorit, de excepție, 1-a 
furnizat meciul Steaua — Dinamo, în 
oare nervii și-au spus de multe ori cu- 
vtntul, jucătorii recurgînd la faulturi 
șj protestind la decizile arbitrului. An
gelo N’iculescu relevă, de altfel, faptul că jucători ca Smarandachc, Cîugarin 
și Tătaru „au acționat sub imperiul ner-

OBLIGAȚIE
țîuni care trebuie întreprinse, în 
condițiile unei colaborări perma
nente a tuturor factorilor interesați, 
pentru ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a activității sportive din 
județul zXrgeș — generalizarea prac
ticării gimnasticii de dimineață în 
școli 5i întreprinderi, amenajarea 
de săli de sport pe lîngă marile 
unități economice Și industriale, ac
tivizarea profesorilor de educație 
fizică, eliminarea spiritului funcțio
năresc și transformarea acestora în 
adevărati activiști sportivi — a în
cheiat astfel : „Trebuie să pornim 
cu hotărire la drum, însuflețiți cu 
toții de o nouă concepție despre 
sport, care înseamnă a înțelege uti
litatea acestei activități. Concepția, 
de fapt, nu este nouă. Ea apar
ține partidului nostru și a fost și 
este ilustrată prin sprijinul pe care 
orînduirea noastră îl acordă spor
tului, educației fizice. Nici un ce
tățean nu trebuie să rămînă în 
afara activității sportive, oricare ar 
fi forma ei. Printr-o propagandă 
vie, bazată pe exemple, tinerii și 
vîrstnicii trebuie să înțeleagă că, 
practicînd exercițiul fizic, nu în
deplinesc o sarcină venită nu se 
știe de unde. A face sport este o 
obligație față de tine însuți!“.

viloi— Apreciind că arbitrul Aurel Een- 
*u înotat eu 3) ,,a dos la bun sfirșit o 
partidă foarte disputată-, Angelo Nicu- 
lescu consideră, totuși, că arbitrul a fost uneori .,prea îngăduitor față de jocul 
dur-.

Ne-a bucurat, In schtmb. felul cum s-au desfășurat cele doar, partide de 
mare miză, de la Pitești și Craiova, unde 
r C. Argeș și U.T.A. aruncau în joc 
ultimele lor resurse fizice și psihice in 
lupta pentru titlu. Ambele partide au 
avut o desfășurare normală echipele apărindu-și șansele în limitele sportivi
tății iar publicul urmărindu-le lupta cu 
înflăcărare dar nu și cu patimă. Arbi
trul Grigore Birsan ține să remarce 
..atitudinea obiectivă și foarte sportivă a publicului piteștean-, deși nereușitele 
echipei favorite, pină în apropierea flu
ierului final. constituiau surse de ten
siune, de surescitare. în aceste condiți- 
uni. sarcina arbitrului a fost mult ușu
rată. într-un asemenea context trebuie amintit și gestul lui Czako, căpitanul e- 
chipei A.S.A. Tîrgu Mureș, care l-a feli
citat pe Grigore Birsan pentru arbitrajul prestat.

Pe aceeași linie s-a situat ș! meciul 
de la Craiova dintre Universitatea și 
U.T.A,. observatorul federal, C. Ardelea- 
nu, inslstfnd în special asupra atltudl- 
dii corecte a publicului (dar ce bine ar 
fi dacă nu s-ar mai auzi petarde pe 
stadionul dm Craiova. Ce rost au?) Re- 
ferindu-se la joc, C. Ardeleanu scrie că 
..In prima repriză. Universitatea a ju
cat excepțional», jucătorul lor nr. 1 fi
ind Oblemraco. notat cu 9 La U.T.A. 
— se arată în același raport — „și-a 
spus cuvintul oboseala psihieă și fizica-, 
în aceste condiții un singur jucător 
arădean portarul Ziller, a avut o evo
luție bună, notată eu 8 de către observa
torul federal.

Urmărind meciul de la Ploiești, dintre 
Petrolul și C.F.R. Cluj, C. Drăgușin a 
fost impresionat — ca și Gheorghe Ola, 
cu citeva zile mai înainte — de modal 
cum a apărat buturile echioel sale tl- nărdl portar clujean Gadjeâ. Sâ fi a- 
părut un nou lordache, un nou talent? 
Ar fi un mare clștig pentru fotbalul 
nostru acum, cînd Răducanu este du
blat de portari care au lăsat de mult in 
urmă anii tinereții.

Nu putem încheia aceste rînduri, fără 
a ne opri asupra unui aspect pe care nu-1 întilnim pentru prima dată, acela 
al echipamentului. La Cluj, partida U- 
niversitatea — Jiul n-a putut începe la 
ora fixată, ci cu șapte minute intlrzicre, 
din cauză că gazdele intraseră pa teren 
cu un echipament decolorat, care făcea 
și mai dificilă diferențierea intre culorile lor și șje oaspeților si asa asemă
nătoare. Aceasta, fărf a mai aminti că. 
In alte cazuri echipele ASÎ rezervă re
ciproc surprize prin echipamentul pe 
care îl arborează altul decit cel obiș
nuit. De altfel, dacă am fi invitați la un 
concurs „Cine știe ciștigă" și ni s-ar 
cere sâ răspundem ..Care stnt culorile 
echipei X?- n-am putea să*răspundem...

Fotoi Dragoș NEAGU 
acționează în consecință (Tudor Șo
văilă și alți doi, trei). Dar secția, 
in ansamblul el, agonizează, se întru
nește far și atunci dezbate ches
tiuni străine de responsabilitatea 
unei adevărate formații de con
ducere. O asemenea lacună majoră, 
cu toate implicațiile ei, afec
tează fondul stării de spirit al jucă
torilor și antrenorilor, care simt vi
dul pe care nu-1 pot umple doar 
elanul și priceperea cîtorva oameni. 
Iată motivul pentru care strădania 
acestor elemente decisive (fotbaliști, 
antrenori) se întrerupe și se reia, 
urcă și coboară, iar linia aceasta si
nuoasă se exprimă prin jocuri și 
rezultate contradictorii. In același 
context, tot ansamblul condițiilor de 
pregătire este și el aproximativ pre
car și, oricum, situat la distanță de 
un anumit optim, aflat la dispoziția 
altor echipe, cum ar fi F.C. Argeș, 
de pildă. Există nerezolvări care de
vin motive de nemulțumire, promisi
uni neonorate sau tergiversate. Se 
constată, de asemenea, o detașare a 
autorităților locale, privirea lor mai 
rece decît altădată nu descoperă și 
nu fixează problemele mari ale echi
pei, atît cele actuale, cit mai ales

cele de perspectivă. Se așteaptă, pro
babil, rezultate excelente, rezultate 
care să renască interesul, entuzias
mul și'să preceadă ajutorul, igno- 
rîndu-se relația dintre premise și 
expresia finită a oricărei activități. 
Pentru că și în fotbal, la început 
trebuie să existe condițiile necesare 
și abia ulterior vine vremea rodu
lui și nu invers. Legătura dintre oraș 
și echipă, dintre public și echipă s-a 
redus de la o vreme la cele 90 de 
minute cit durează un meci. Nu 
există susținători, nimeni nu-i des
coperă, nu-i ciștigă, nu-i organizează. 
C'iubul are un sediu derizoriu, iar 
echipa de fotbal n-are nimic al ei, 
nimic care să devină o permanentă 
suprafață de contact dintre ea și 
categoria denumită suporteri.

Jucătorii actuali ai Farului sînt 
oameni corecți. Excluderea lui Stoica, 
cel care a declanșat multe furtuni 
devastatoare in interiorul grupului, 
excludere venită după multe ezitări, 
a însemnat începutul unei perioade 
de liniște și seriozitate generală. In
terlocutorii noștri afirmau Insă că 
echipa a fost lipsită, de la un timp 
încoace, de unul sau doi jucători de 
excepție, de acel tip de fotbalist care 
devine nucleul atacului, ori nucleul 
apărării. O seric de oameni care 
erau pină acum vreun an elemente 
de susținere (Tufan, Kallo și alții) 
au început să nu mai conteze din 
motive diverse. Cosmoc a promovat 
cîțiva tineri (Nistor. Bălosu, Ghirca, 
Turcu), toți au devenit titulari, dar 
le lipsește o anumită dimensiune.

Insumînd cele de mai sus șe ob
ține o realitate aflată în concordanță 
cu realizările Farului în ultimul cam
pionat. Acest bilanț ar putea mulțumi 
probabil o altă echipă plasată într-o 
geografie mai puțin propice dezvoltă
rii fotbalului. Dar Farul este echipa 
județului și orașului Constanța. Este, 
într-o înțelegere adevărată, mai mult 
echipa județului și a orașului, decît 
a clubului sau C.J.E.F.S.-ului. Este 
echipa litoralului, este, în fond, 
echipa unui ținut cu o mare putere 
economică, cu o intensă activitate 
socială, care primește anual sute de 
mii de turiști străini. Toate acestea 
determină credința că orașul și ju
dețul Constanța ar trebui sâ aibă o 
echipă de fotbal mai atrăgătoare, 
mai spectaculoasă. Ar trebui pentru 
că aici necesitatea unei echipe cu 
faimă este poate mai mare decît în 
altă parte.

Și- ar trebui pentru că, ’ împotriva 
tabloului actual, în acest loc există 
condiții virtuale unice pentru lansa
rea și menținerea unei mari echipe 
de fotbal. Drumul pînă la această rea
litate n-ar fi lung daca pilotarea 
Farului ar fl încredințată unui mic 
stat major format din oameni ener
gici, pricepuți, capabili să rezolve 
marile probleme, dacă în locul dis
persării forțelor și al disensiunilor 
s-ar realiza concentrarea responsabili
tăților și s-ar obține sprijinul total, 
fără de care nu se poate, al autorită
ților locale. Iar formula de organiza
re cea mai bună pentru o relație opti
mă cu viitorul ar fi, după opinia uno
ra dintre cei cu care am discutat, clu
bul de fotbal, formulă din ce în ce 
mai atrăgătoare după succesele repur
tate de către F.C. Argeș. Sau un club 
de fotbal și rugby, sugerat de rezo
nanța pe care cele două ramuri de 
sport o au în fața opiniei locale. Echi
pa de fotbal Farul, ca unitate sporti
vă. nu are în prezent o situație de in
vidiat. Depășirea crizei nu se va 
putea realiza printr-o măsură unilate
rală, ci prin atacarea simultană, sin
ceră și competentă a cauzelor funda
mentale.

Romulus BALABAN

Un fapt si semnificațiile sale 

PSIHOLOGIE 
Dl REZERVĂ 
Duminică, la Craiova, cu citeva 

minute înainte de începerea lo
cului. U.T.A. se îndreaptă spn? 
teren. Printre primii jucători,
Vidac. E îmbrăcat în trening-
Ceea ce înseamnă că va fi rezer
vă. Un cunoscut îl oprește citeva 
clipe: a,De ce nu joct ?ÎM Vidac răspunde sigur, cu voce întreagă: 
„Pentru că nu sînt în formă t* Intervin în discuție și îl tntrso 
pe portarul arădean oe se in- 
tîmplă cu el.— Nici eu nu știu ce se înttm- 
plă. M& antrenez cu ambiție și 
pasiune, am dat jos citeva kilo
grame ca să fiu mal mobil, la 
antrenament toate îmi ies bine î11 
faze grele, dar vine, așa, o minge 
ușoară pe care n-o pot prinde, 
și de aici, ca o obsesie, ca tn 
blestem, nu mai sînt eu. Noroc 
că nea Nicu Dumitrescu m-a scos 
din poartă la Constanța. Aș fi 
primit goluri ușoare. Simt eu eâ 
traversez zile de eclipsă. Asia-i 1— 

Cuvintele- lui Vidac . înseamnă 
mai mult decît sinceritate. 
Este vorba de o conștiință a for
mei (a realității, clacă vreți), șt 
acest lucru merită subliniat t» 
primul rind. Pentru că rar tm 
auzit un jucător să-și aprobe (sin
cer !) antrenorul atunci cînd îl trece pe banca rezervelor. De 
regulă, psihologia jucfttorului-rb- 
zervâ este: cel care grecește © 
numai și numai antrenorul. An* 
trcnorui sau... presupusele 
dentări. Niciodată însă, forma 
sportivă slabă.

Duminică, la cîteva minute după 
discuția cu Vidac, l-am întâlnit pe Pîrvu, marea speranță a eraiove- 
nilor, în haine de stradă. A spus 
că nu joacă pentru că e acci
dentat. Aflat în jutjil său. un 
fotbalist de In Electroputere. Stan- ciu. a replicat puțin mirat : „Dar al jucat, parcă, la tin ©ret-rezer
ve (Pîrvu jucase, întb-adeViir, 
Ia tineret-rezerve).

...După meci, în timp ce U.T.A. 
se îndrepta abătută spre vestiar,' 
Vidac avea să vorbească bârbă- 
tește Și onest : „Ziller a fost ex
celent ! Dacă eu eram azi în 
poartă, în locul său, U.T.A. mal primea goluri...“

încă o dovadă de ceea ce în
seamnă să fii un adevărat coechi
pier. Și om de caracter î

Mircea M. IONESCU

ARBITRI IUGOSLAVI
LA MECIUL

ROMÂNIA - ITALIA
Federația italiană de fotbal 

a propus ca partida amicală ‘ 
România — Italia, de la 17 
iunie, să fie condusă de o bri
gadă de arbitri iugoslavi, a- 
vînd Ia centru pe Gugulovici. 
Propunerea a fost acceptată.

CITIȚI IN NUMĂRUL 
DE AZI AL REVISTEI

• Comentariu asupra desfă
șurării etapei a 27-a a Diviziei, 
naționale A, clasamente, con
fidențe, echipa etapei ți a cam
pionatului, notele acordate ju
cătorilor și arbitrilor.

• Dialog cu Angelo Nicu- 
lescu privind pregătirile trico
lorilor pentru meciul cu Ita
lia.

• La interviul săptămînii : 
Ton lonescu.

• O pagină consacrată ani
versării a 25 de ani de la în
ființarea clubului Steaua.

• Tottenham Hotspur, ciști* 
gătoarea Cupei U.E.F.A., de la 
înființare pină astăzi.
• După finala Cupei campio

nilor europeni : Ajax — pro
dusul logic al marelui duel 
Real Madrid — Internazionale 
Milano.

• Rubricile permanente 
„Carnetul scriitorului", „Chenar 
extern", „Din fotbalul interna
tional", „Campionate naționale 
in Europa", „Magazin extern", 
știri, note și reportaje.

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

ECHIPELE CALIFICATE PENTRU TURNEUL FINAL
© Pentru desemnarea celorlalte patru participante la turneul 

final S. C. Bacău, Progresul București, Dinamo București, Șc. 
sp. Brașov, F. C. Argeș, Politehnica Timișoara, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii, Crișul Oradea susțin mecieri duble de baraj

LOTO - PRONOSPORT
EXCURSII...

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport urmărește în permanență să 
contribuie la ridicarea nivelului 
cultural și educativ al participanți- 
lor prin premiile acordate. Astfel, 
la majoritatea tragerilor exce-tio- 
nale și speciale se acordă excursii 
peste hotare.

De curînd s-au înapoiat excursio
niștii care au vizitat Moscova și 
Leningradul.

La 4 iunie a.c .a plecat un grup 
de cîștigători de la tragerea spe
cială Pronoexpres a Revelionului 
în RDG iar astăzi, un alt grup va 
pleca tot în RDG pe itinerarul : 
Berlin — Potsdam — Leipzig —

EXCURSII
Jena — Weimar — Leipzig — 
Dresel a.

Timp de 12 zile, excursioniștii 
vor petrece zile de neuitat.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. W

DIN 4 IUNIE 1972
CATEGORIA I : (12 rezultate) 1 va

riantă 50" „ a 36 590 lei și 7 variante 10% a 7 319 lei.
CATEGORIA a It-a : (11 rezultate)

51.05 variante a 2 065 lei.
CATEGORIA a UI-a : (10 rezultate) 

646,25 variante a 245 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Disputat într-o formulă nouă. 
Campionatul republican al juniori
lor și școlarilor (prima fază) s-a 
încheiat săptămîna trecută. La star
tul întrecerii s-au aliniat (împărțite 
în 8 serii) cele mai puternice 
echipe, reprezentante ale unor 
centre de copii și juniori cu 
tradiție, ale unor asociații și 
cluburi de prim rang. Redu
cerea numărului de echipe față 
de edițiile trecute a avut ca prin
cipal scop ridicarea nivelului calita
tiv al competiției. întrebarea care 
se pune acum, după consumarea ui- 
tîmei etape, este dacă ediția 
19711972 a campionatului a făcut 
sau nu saltul preconizat ? Răspun
sul nu poate fi, fără îndoială, de- 
cît afirmativ. Și iată citeva dintre 
argumente: 1. pasionantele confrun
tări din fruntea clasamentelor se
riilor, în care au fost angajate, cu 
șanse egale, multe echipe; 2. dis
pariția acelor scoruri astronomice, 
atît de frecvente în campionatele 
trecute ; 3. preocuparea manifestată 
de majoritatea echipelor pentru dis
ciplină pe teren, pentru a etala un 
fotbal cursiv la un bun nivel va
loric.

Pentru a se ajunge, totuși, la ceea 
ce se dorește — adică la un cam
pionat puternic, care să constituie 
o veritabilă platformă de lansare, 
spre vîrfurile fotbalului nostru, a 
unor jucători de certă valoare, bine 
pregătiți — mai sînt încă suficienți 
pași de făcut. In primul rînd, este 
necesară o preocupare permanentă 
a cluburilor și asociațiilor pentru 
propriile lor echipe de juniori. 
Afirmația aceasta vizează, cu pre
cădere, tocmai acele cluburi și aso
ciații ale căror echipe de juniori 
s-au mulțumit cu puțin (A.S.A. Tg. 
Mureș, Jiul Petroșani, Steagul roșu 
Brașov, Metalul București, C.F.R. 
Timișoara, Chimia Suceava, Gaz me
tan Mediaș, ocupante ale unor 
lqeuri la mijlocul clasamentelor) și 
în mod specia] pe acelea ale că
ror formații au avut comportări 
nesatisfăcătoare (Șc. sp. Unirea Iași,

Comerțul Brăila, Dunărea Calafat, 
/Xu-tomobilul Focșani, C.S.M. Sibiu, 
Olimpia Giurgiu), preocupate de cu 
totul altceva decît de pregătire și 
joc (substituiri de jucători, contes
tații etc.). Astfel prezcntîndu-se lu
crurile, sugerăm Federației noastre 
de fotbal să le îndepărteze , din 
competiție și pentru campionatul vii
tor să le înlocuiască cu altele dis
puse să nu facă doar acte de pre
zență în întrecere. Numai în acest 
fel, considerăm noi. competiția re
zervată juniorilor poate să facă alți 
pași înainte, să devină o întrecere 
de bun nivel tehnic.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I
1. Politehnica Iași 22 14 6 2 49—13 34
2. S. C. Bacău 22 16 l 5 54—21 33
3. C.F.R. Pașcani 22 14 4 4 54—23 32
4. Ceahlăul P. Neamț 22 13 4 5 45—26 30
5. Lie. de fotbal Bc. 22 11 7 4 39— 9 29
6. Știința Bacău tt 8 4 10 2^—40 20
7. Nicolina Iași 22 7 4 11 23—36 18
8. Oivuz Tg. Ocna 22 6 6 10 19—41 18
9. Rulmentul Birlad 22 6 4 12 21—37 16

10. Chimia Suceava 22 5 5 12 22—42 15
11. Trotușul Gh. Gh Dej 22 7 1 14 22—51 15
12. Șc. sp. Unirea Iași 22 1 2 19 15—53 4

SERIA A II- a
1. Farul Constanța 22 18 3 1 42—13 39
2. Progresul Buc. 22 17 4 1 47— B 38
3. Rapid Buc. 22 17 3 2 73—10 37
4. Progresul Brăila 22 10 5 7 26—21 25
5. Politehnica Galați 22 10 4. 8 32—27 24
7. Șc. sp. Energ. Buc. 22 8 5 9 35—33 21
6. Steaua Buc. 22 9 5 8 39—25 23
8. F.C. Galați 22 6 6 10 23—33 18
9. Portul Constanța 22 5 2 15 26—18 12

10. Comerțul Brăila 22 3 4 15 13—52 10
11. Delta Tul cea 22 2 5 15 21—58 9
12. Șc. sp. Constanta 22 2 4 16 16—65 8

SERIA A IH-a

1. Steaua 23 Aug. 22 17 3 2 53- 8 37
2. Dinamo Buc. 22 16 3 3 50—19 35
3.’ Petrolul Ploiești 22 12 2 8 52—25 36
4. Dunăreai Giurgiu 22 12 2 8 30—27 26
5. Metalul Tîrgoviște 22 11 3 8 33-27 25
6. Metalul Buc* 22 7 10 5 22—18 24
7. Șc. sp. 2 Buc. 22 8 4 10 27—29 20
8. Metalul Plopenî 22 8 3 11 28—40 19
9. Sportul stud. Buc. 22 6 4 12 30—39 1610. Ș.N. Oltenița 22 5 6 11 28—41 16

11. Automobilul Focș. 22 5 5 12 25—45 15
12. Olimpia Giurgiu 22 0 5 17 8—68 5

NOTA : în locul echipei Șc. sp. Timi
șoara, eliminată după desfășurarea turului. a participat, IN AFARA EE CON
CURS. U.M. Timișoara.

SERIA A IV-•A
1. Șc. sp. Sibiu 22 14 7 1 «—13 35
2. Șc. SP. Brașov 22 13 7 2 44—31 S3
3. Șc. sp. Sinaia 22 11 7 4 42—27 29
4. Steagul roșu Bv. 22 12 4 6 31—18 2» ’
5. Poiana Cîmpina 22 9 7 6 25—13 iii
6. Șc. sp. Brașovla Bv. 22 10 3 3 35—23
7. Șoimii Sibiu 22 8 4 10 “5—34 20
8. Chimia Făgăraș 22 7 5 16 36—35 tf»
9. Independenta Sibiu 22 7 3 1 2 30 -40 17

10. C.S.M. Sibiu 22 7 2 13 22—42
11. Șc. sp. S£. Glieor. 22 5 1 16 23—51 .11
12. Șc. sp. M. Ciuc 22 3 2 17 31—32 8

SERIA A V- a.
1. Șc. sportivă Cv. 22 17 3 2 71—22 37
2. F.C. Argeș Pitești 22 17 3 2 55—12 37 ‘
3. C.I.L. Tg. Jiu 22 9 9 4 35—20 ■2T*
4. Jiul Petroșani 22 11 5 6 35—32 27;.
5. Univ. Craiova 22 10 H 6 30-20 26
6. Chimia Rm. V. 22 9 4 9 34—33 Î2
7. Știința Petroșani 22 10 2 10 25—32 •22
8. Met. Drobeta Tr. S. M 8 5 9 34—29
9. Oltul Slatina 22 8 2 12 30-49 lit10. Șc. sp. Olimpia Cv. 22 4 5 13 20—34 13

11. Electroputere Cv. 22 3 3 16 22—60 9
12. Dunărea Calafat 22 2 1 19 10—64 5

SERIA A VI-a
1. U.T. Arad 22 17 2 3 63—13 3«2. Poli. Tim. 22 16 3 3 36—17 853. Vagonul Arad 22 14 7 1 44—11 854. C.S.M. Reșița 22 12 8 2 59—21 325. C.F.R. Tim. 22 10 3 7 42—35 256. Vuit. text. Lugoj 22 9 6 7 27—34 247. Progresul Tim. 22 8 5 9 26—26 2.1.8. C.F.R. Arad 22 5 9 3 18—24 19 '9. Șc. sp. Viit. Tim. 22 5 5 12 22—42 1510. Minerul Anina 22 5 4 13 29—52 1411. Șc. sp. Lugoj 22 2 1 19 16—63 512. Sc. sp. Tim. 22 1 1 20 9-73 X

SERIA A VII-a
1. Universitatea Cluj 22 16 5 1 IS—rt 872. Ind. sîrmei C, T. 22 13 3 4 91— 28 833. C.F.R. Cluj 22 12 5 5 33—24 294. Corvinul Huned. 22 11 7 4 33—19 295. Metalul Aiud 22 10 6 i t(r-38 £«6. Metalurgistul Cugir 22 11 4 7 27—27 S«7. A.S.A. Tg. M. 22 11 2 9 31—23 2«8. Mureșul Deva 22 9 2 11 37—43 209. Gaz ni. Mediaș 23 4 3 15 ai—47 1110. Aurul Brad 22 4 3 15 17—4S lt11. Arieșul Turda 22 2 5 15 lâ-47 912.,Șc. sp. Tg. M. 22 3 3 16 10—S3 9

SERIA A VUI-a
1. Minerul Bala M. 23 17 1 4 111— 21 352. Crișul Oradea 22 17 1 4 79- 19 353. Olimpia Satu M. 22 14 2 6 58— 39 304. Victoria Cărei 22 13 3 6 87— 83 29
5. Unirea Zalău 22 11 3 8 35— «4 25
6. Olimpia Oradea 32 9 3 10 42— S3 217. Gloria Bistrița 22 8 5 9 27— 49 n8. C.I.L. Sighet 22 3 4 19 35— 42 w9. Topitorul Baia M. 33 6 3 11 31— f-5 17

10. Someșul Satu M. 22 6 3 13 27- 41 nn. Gloria Baia M. 22 3 4 15 26— 89 it
12. Unirea Dej 22 1 4 17. 21—111 •



în turneul de polo de la Minsk

TERMINAT LA EGALITATE (7-7) CU R.S.S. BIELORUSĂ
MINSK, 6 (prin telefon). în locali

tate au continuat partidele turneului 
internațional de polo. Selecționata 
secundă a țării noastre a întîlnit 
formația similară a Uniunii Sovieti
ce, de care a dispus cu scorul de 
8—4 (0—2, 3—0, 4—0, 1—2). Pe linia 
evoluțiilor anterioare, echipa română 
a jucat — exceptînd prima repriză 
— cu mult aplomb, reușind nume
roase acțiuni rapide încheiate cu 
goluri spectaculoase. Cel mai bun om 
din echipă a fost de această dată 
tînărul Claudiu Rusu, care a înscris 
4 goluri. Celelalte au fost realizate 
de Lazăr 2, V. Rus și C. Rusu. De 
la învinși au marcat Akimov, Ros- 
nikov, Sokolov și Belov. Bun arbi
trajul italianului Parini.

In celelalte partide ale programu- 
: : Iugoslavia •— R.S.S. Bielorusălui: _ __  _______

11—3 (3—0, 2—0, 2—2, 4—1) ; Bulga
ria — R.S.S, Gruzină 6—6 (2—1, 2—l
1— 2, 1—2) ; U.R.S.S. — U.R.S.S. (B) 
11—5 (3—1, 2—1, 2—1, 4—2) ; Iugosla
via — R.S.S. Gruzină 11—5 (3—1,
2— 1, 2—1, 4—2).

In aceeași zi, selecționata secundă 
a României a întîlnit și formația 
R.S.S. Bieloruse. La capătul unui 
meci foarte echilibrat, cele două e- 
chipe au terminat la egalitate : 7—7 
(1—1, 2—1. 2—2, 2—3). A condus co
rect Ivkovicl (Iugoslavia). Realiza
tori : Lazăr 3. CI. Rusu 2, C. Rusu și 
Nastasiu (România B), respectiv, Tca- 
cenco 3, Rodov 2, Belousov, Sester- 
nev (R.S.S. Bielorusă).

250 DE SPORTIVI UNGURI CANDIDEAM
DEPENTRU INTRECERIEE DE EA MUNCHEN LAKEWOODDE LA

PREGĂTIRI 
PENTRU 

JOCURILE 
OLIMPICE 72

NATATIE
7

în primul tur al campionatelor
internaționale de tenis ale R. F. a Germaniei

Mt’NCHEN, 6 (Agerpres). — La 
Hamburg au început întrecerile 
celei de-a 66-a ediții a campionate
lor internaționale de tenis ale R.F. 
a Germaniei, la care participă jucă
tori t și jucătoare din mai multe 
țări ale lumii.

în primul tur al probei de sim
plu bărbați ILIE NASTASE l-a În
tîlnit pe vest-germanul Alex Kurucz 
•pe care l-a' învins în trei seturi cu 
6—4, 6—4, 6—2. Alte rezultate : 
Migiiot (Belgia) — Kube (R.F .a 
Germaniei) 2—6, 6—1, 7—5, 6—4; 
Parun (Noua. Zeelandă) — Bruguera 
(Spania) 6—1, 2—6, 6—4, 6—2; Fillol

(Chile) — Pala (Cehoslovacia) 6—1, 
6—2, 6—4.

Celelalte partide programate în 
prima zi nu s-au putut disputa din 
cauza timpului nefavorabil (ploaie).

Mai mult de 700 de sportivi un
guri din 22 de discipline, au în
ceput cu doi ani în urmă, pregă
tirile în vederea Jocurilor Olim
pice. In clipa de față, se fac fini
sările, se Încearcă remedierea lip
surilor constatate.

De-a lungul participărilor sale la 
olimpiade, Ungaria a fost în re
petate rînduri printre fruntașe. 
Sportivii unguri au cucerit 95 de 
medalii de aur, 75 de argint și 84 
de bronz. Anul acesta, la Miinchen 
vor fi prezenți 250 de sportivi, iar 
dacă echipa masculină de baschet 
va reuși să se califice, delegația va 
fi mărită. Desemnarea nominală a 
participanților va fi făcută la 15 
iunie de federații și va fi apoi con
firmată de Comitetul olimpic din 
Ungaria. Vor fi desemnați, în pri-

mul rînd, cei care vor avea șanse 
la unul din primele șase locuri, 
dar din delegație vor face parte, de 
asemenea, și tinere speranțe.

Interesul pentru J.O. de la 
Miinchen este foarte mare în Unga
ria. In dorința unei cit mai bune 
reprezentări și pentru a ajunge în 
maximum de formă în zilele Olim
piadei, o serie de sportivă nu au 
participat Ia nici o mare întîlnire 
internațională, ca de pildă, cam
pionatele europene de atletism in
door de la Grenoble, campionatele 
europene de haltere de la Con
stanța, campionatele europene de 
lupte de la Katowice.

în selecționata ungară se întîl- 
nesc o serie de tineri sportivi din 
familii cu tradiție. De pildă. An
drea Gyarmati, înotătoarea nr. 1

570 DE ÎNSCRIERI
LA TURNEUL

DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 6 (Agerpres). — Tur

neul internațional de tenis de la 
■Wimbledon, veritabil campionat 
mondial al sportului alb, se va 
bucura anul acesta de o participare 
record. Organizatorii acestui turneu, 
programat între 26 iunie și 8 iulie, 
au anunțat înscrierea a 570 de ju
cători și jucătoare, dintre care 34Z 
numai pentru proba de simplu băr
bați. Arbitrul principal Mike Gib
son, a declarat că sarcina sa de a 
reduce proba de simplu bărbați la 
128 de concurenți și pe cea de sim
plu femei la 86 de concurente va 
fi deosebit de grea, fiind necesară 
cel puțin o săptămînă pentru jocu
rile de calificare.

1

a Ungariei, este fiica poloistului 
Dezso Gyarmati și a campioanei o- 
limpice de la Helsinki. Eva Sze- 
kely. Printre scrimeri, sabrerii A- 
tilla și Tamas Kovacs sînt fiii cam
pionului olimpic din 1952, Pal Ko
vacs. în timp ce Pal Gerevich este 
fiul lui Aladar Gerevich, campion 
la J.O. din 1948.

Tatăl floretistei Ildiko Bobis este 
campionul olimpic de lupte Gyula 
Bobis : excelentul gimnast Sandor 
Bekesi este nu numai tatăl, dar și 
antrenorul Ilonei Bekesi. gimnasta 
nr. 1 a Ungariei ; aruncătorul de 
suliță Miklos Nemeth a învățat să 
iubească sportul de la tatăl său, 
Imre Nemeth, campion olimpic la 
aruncarea ciocanului în 1948 : Istvan 
Szivos — jr., membru al reprezen
tativei de polo, a urmat drumul ta
tălui său, Istvan Szivos, membru 
al echipei care a cîștigat medaliile 
de aur la J.O. de la Melbourne. 
1956

La 19 ani, Agnes Kaczander este 
o autentică revelație. Cu toate as
tea. timp de șase ani ea a parti
cipat la competiții de natatie fără 
a se remarca prin nimic. în toamna 
trecută, antrenorul 
devenit soțul ei și 
schimbat: din luna 
greșul lui Agnes la 400 m. mixt a 
fost remarcabil. Agnes, care nu fu
sese reținută in lotul înotătoarelor 
Ungariei pentru J.O., are mari șanse 
să participe și are chiar ambiția 
să cucerească o medalie

Laszlo Kiss a 
lucrurile s-au 
februarie pro-

O INTERESANTĂ

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
Peter Marot (stingal es 

speranțele L TLQQrid la âfi 
in timpul unui asalt din 
pd campionilor europeni

Miercuri dupâ-amiază. începînd 
de la ora 17,30. în incinta Teatrului 
de vară din stațiunea Neptun 
(Mangalia Nord), va avea toc o in
teresantă gală de box, cu participa
rea selecționatei orașului Constanța 
și a unei selecționate norvegiene.

C. POPA — coresp.

NEW YORK, 6 (Agerpres).
în concursul internațional de na- 
tație de la Dakewood, suedezul 
Gunnar Larsson a terminat învin
gător în două probe : 200 m mixt 
în 2:15,3 și 400 m * ‘ "
înotătorul
____ a .
delfin cu timpul de 2:09,5, fiind 

de

TELEX
Desfășurată la Zeliona Gora. întâlnirea
prietenească de tenis dintre selecționa
tele de tineret ale României șl Poloniei 
s-a încheiat la egalitate: 5—5. Iată câteva dintre rezultatele înregistrate: " 
briei Neacșu — Sczepanik 7—5, 
Octavian Vîlcioiu 11—?. 6—4; 
nu 6—3, c 
6—0;6—4
4—6,

Ga-7—3; 
...........   Kasziskowski 2—6, 

** 1; Turkowski — Adrian Roșia- 
-3, 6—3; Neacșu—Gonsior 4—6, 6—4, 
V. Kasziszkowski — Roșianu 1—6. 9—7. Vîlcioiu — Turkowski 11—9, 

8—6.

snacht

mixt în 4:49,0. 
vest-german Hans Fas- 

cîștigat cursa de 200 m

Jorge Delgado (Ecuador)urmat 
2:09,8.

Americanul Frank Heckl a fost 
cronometrat pe distanța de 100 m 
liber în 54,4, iar compatriotul său 
Charles Campbell s-a clasat pe 
primul loc în proba de 100 m 
spate în 1:01,4. In concursul femi
nin, cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Ann Simmons — 
800 m în 9:10,1 și Shirley Babashoff 
— 100 m liber în 1:00,9.

După disputarea a 5 etape, în Turul ci
clist al Austriei conduce rutierul austriac Wolfgang Steinmayr, urmat de compa
triotul sîlu Mitteregger — la 1:44 și ita
lianul Morelli — la 7:04. Primul dintre cicliștii români este Nicolae Androna- 
che, clasat pe locul 21, la aproximativ o 
oră față de lider. Pe echipe conduce 
Austria, urmată de Olanda și Italia. 
Formația României ocupă locul zece. In etapa a 4-a (Linz—Elmmau: 157 km), câștigată de Mitteregger în 4h 46:13. N. 
Andronache a ocupat locul 13 cu 5h 05:31, 
Ștefan Szekeli s-a situat pe locul 32, iar 
Nicolae David pe locul 33. Etapa a 5-a, 
desfășurată pe ruta Elmmau—Innsbruck 
(182 km), a revenit olandezului Katwijk Pu 
pe

4 h 44:30. N. Andromache s-a 
locul 11 în 4h 48;34.

clasat

I.a dintre ceho-

PATRU ATLETI

CONCUREAZĂ LA

ROMANI

MOSCOVA
N. Mustafa,Patru atleți români,

D. Szilagi, Gh. Cefan și Fr. Schnei
der vor concura astăzi și mîine la 
Moscova în cadrul unui mare con
curs internațional la care participă 
sportivi din 13 țări.

ECHIPA DE POLO
A CUBEI JOACĂ

LA GALAȚI Șl BUCUREȘTI
Ieri a sosit în Capitală echipa 

națională de polo a Cubei, cîști- 
gătoarea ultimei ediții a campio
natelor panamericane. Oaspeții vor 
susține două partide oficiale în 
compania echipei noastre naționa
le : la 11 iunie la Galați și la 14 
iunie la București. Ambele partide 
vor fi conduse de cunoscutul arbi 
tru internațional Alphonse Angella 
(Franța).

_  Zagreb s-a disputat intilnirea echipa locală Vjesnik și formația 
slovacă Ostrava contând pentru semifi
nalele ..Cupei orașelor târguri" la tenis de masă. Sportivii iugoslavi au cîștigat 
cu scorul de 5—0 șl s-au calificat pentru 
finala competiției în care vor întîlni for
mația B.S.C. Budapesta.

Etapa a 8-a a Turului ciclist al Angliei, 
desfășurată pe distanța Sheffield—Brid
lington, a revenit olandezului Jo de Boer cronometrat pe 153 km cu timpul de 
3h 30:36. Plutonul condus de suedezul 
Hansson, a sosit la 8 secunde de învingător. In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă rutierul ce
hoslovac A. Svoboda, urmat de france
zul Duchemin — 
Kujpers — la 32 wards — la l;07

la 24 sec. olandezul 
sec, și englezul Ed-

de fotbal a informat 
de specialitate că

Federația unională 
federația americană 
echipa Dinamo Moscova nu va putea efectua turneul programat între 7 și 21 
iunie în S.U.A. Echipa Dinamo Moscova 
așteaptă hotelrîrea Uniunii europene de fotbal cu privire la incidentele petrecute în timpul finalei Cupei Cupelor44 
disputate la Barceolna. După cum se 
știe, echipa Dinamo Moscova a cerut rejucarea finalei cu Glasgow Rangers.

In ziua a doua a concursului interna
țional atletic universitar de la Eugene (Oregon), sportivul canadian Rick Dow- 
stvell a stabilit un nou record național 
In proba de aruncarea suliței cu rezultatul de 81,05 m. Sprinterul american 
Larry Burton a cîștigat cursa de 200 m cu timpul de 20,5, iar compatriotul său 
Bruce Collins s-a clasat pe primul loc 
in proba de 400 m garduri in 4,1. Alte 
rezultate: 800 m: Willie Thomas 1:47,1 3000 m obstacole: Joseph Lucas — 8:30,2: 
săritura cu prăjina: Dave Roberts — 5,26 m; Ștafeta 4X110 yarzi: Universita
tea din California de Sud — 39:6

(Urmare din pag. I)

prin descalificare în repriza a doua 
pe vest-germanul E. Muller. I. 
Schimik (Ungaria) b.p. (4—1) Zir- 
iular (Turcia). A. Cihowlas (Polonia) 
b. ab. 3 V. Obodin (URSS).

Au urcat apoi in ring Simion Cu
țov și Karel Kaspar (Cehoslovacia). 
Ostilitățile au fost începute de cam
pionul de seniori al Cehoslovaciei, 
dar din minutul 2, Cuțov a început 
să boxeze în stil de mare campion, 
a plasat cu regularitate directa de 
stingă dublată cu drepte surprinză
toare. Repriza secundă a fost la 
discreția lui Cuțov, care după serii 
repetate la față l-a adus pe Kaspar 
în situația, de a fi abandonat de 
arbitrul de ring. Oricum, fratele Iui 
Calistrat Cuțov se anunță un can
didat potențial la medalia de aur

Interviul nostru

Astăzi răspunde: Dr. J. LEWIS BLONSTEIN (Anglia), 

președintele comisiei medicale A. I.B. A.
— Cum apreciați organizarea 

serviciului medical la această 
competiție ?

— Așa cum mi-am dorit, toate 
organismele medicale funcționea
ză perfect. Angrenajul medicilor 
este bine pus la punct, particd- 
panții la întreceri bucurîndu-se 
de o excelentă supraveghere și 
îngrijire. Doctorul Ion Drăgan 
are o mare experiență și toate 
problemele se rezolvă operativ și 
conștiincios.

— Cum vedeți relația dintre 
box și sănătate ?

— Boxul este un sport foarte 
bun pentru tinerii sănătoși. Toți 
băieții se nasc cu o fire mai 
mult sau mai puțin agresivă și 
e bine să se elibereze de această 
agresivitate pe ring, nu în viața 
de toate zilele.

— Care este locul boxului in 
educația tineretului englez?

— Fără a fi o materie obliga
torie, sportul cu mănuși se prac
tică voluntar în toate instituțiile 
de învățămînt. în școli, tinerii 
boxează începînd de la 8 ani 
pînă la 14—15 ani, iar în licee 
pînă la 18. Pe lîngă efectele bi
nefăcătoare asupra fizicului tine

FINALELE CAMPIONATULUI NATIONAL
OE PENTATLON MODERN

Ieri, la stadionul Dinamo, s-au des
fășurat probele de tir și înot din cadrul finalelor campionatului național de pen
tatlon modern. Rezultatele Înregistrate 
de concurenti, îndeosebi cei din lotul olimpic, au fost de bună valoare, ceea 
ce le-a adus primilor clasați punctaje 
superioare cifrei de 1 000. tn proba de 
tir, învingător a ieșit C. Călina cu 
1 022 p (195), urmat de D. Spirlea 1022 p (195) și S. Cosmescu 1 000 p (194) —
toți de la Olimpia. Pe echipe. locul 
1 a revenit primei garnituri a clubului 
Olimpia cu 3 000 p, urmată de Universi
tatea Timisoara — 2 006 p. Proba de înot 
a fost cîștigată de favoritul întrecerii, A. Covaci (I.P. Tg. Mureș), care cu 
timpul de 3:33.0 a acumulat 1168 p. Pe 
locurile următoare : F. Rolik (Univ. Timișoara) — 3:37,1 (1 136 p), S. Cos- 
mescu (Olimpia II) _ 3:43.6 (1 084 P). 
Echipe: 1. Olimpia I — 2 900 p. 2. Univ. Timișoara — 2 552 p etc. CLASA
MENTE DUPĂ 4 PROBE : individual : 
1. D. Spirlea 4 222 p. 2. C. Călina 4 198 p, 3 M. Cosmescu 4 074 p. 4. A. 
Covaci 3 740 p : ecnipe : 1. Olimpia I 
12 494. 2. Universitate’ Tirrrarara 9 943 p, 3. I.P. Tg. Mureș 6 694 p etc.
. Astăzi, de la orele 11, va avea loc, 
în comuna Călugâreni — ultima probă a campionatului național de pentatlon 
modern — crosul 

a acestui campionat european de ti
neret și meciul său din semifinale 
cu polonezul Cicowlas se anunță 
deosebit de interesant. Cuțov b. ab. 
2 Kaspar.

Publicul spectator a început să 
onoreze campionatele printr-o pre
zență din ce în ce mai numeroasă, 
odată cu apropierea de faza finală 
a competiției. Mărturie pentru acea
stă afirmație sînt cei aproape 3000 
de spectatori prezenți la gala de 
aseară. Există premise ca la semifi
nale cifra să cunoască o creștere 
substanțială.

Reuniunea de marți seară a fost 
inaugurată de disputele cocoșilor. 
Primii au urcat în ring V. Solomin 
(U.R.S.S.) și W. Schafer (R. F. a 
Germaniei). Boxerul sovietic a tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a depăși tenacitatea adversarului 
său care nu s-a dat învins cu una 
cu două. Solomin b.p. (4—1) Schă- 

rilor, boxul îi ajută pe mulți din
tre ei să-și învingă timiditatea și 
asta e un lucru excelent.

— Ce probleme medicale ridică 
un mare turneu de box, cum ar 
fi, de exemplu, turneul olimpic ?

— La orice turneu, la orice 
meci, trebuie să ne asigurăm în 
primul rînd că este îndepliniâă 
condiția sănătății perfecte de că
tre fiecare concurent. Și nu e de 
loc ușor să consulți cîteva sute de 
tineri, cum se întîmplă la J.O. 
Apoi trebuie să prevenim acci
dentările. Din acest motiv oprim 
uneie partide, chiar fără să fie 
cazul unor răniri evidente. E 
MAI BINE SA PREVENIM. DE- 
CÎT SĂ TRATĂM. Mai este și 
problema luptei împotriva do
pingului.

— Ce părere v-a făcut Centrul 
de medicină sportivă din Bucu
rești ?

— Am fost încântat. Este unul 
dintre cele mai moderne din 
Europa și, dacă aș vrea, mi-ar 
fi greu să mai fac vreo sugestie. 
Cu un bazin de înot în aer liber 
ar fi într-adevăr senzațional.

Petre HENȚ

ÎN TURNEUL DE SELECȚIE LA TENIS

HĂRĂDĂU ClSTIGĂ PARTIDA CU OVICI

lui Hărâdău. 
la 

Hărădău avea

Surpriza zilei a doua a turneului 
de selecție care se desfășoară pe te
renurile din parcul Progresul a o- 
ferit-o intilnirea dintre Ovici—Hă
rădău. Favoritul numărul 1, Toma 
Ovici, nu a reușit de astă dată să 
înfrîngă tenacitatea 
După primele zece minute de 
începerea meciului 
trei ghemuri la zero. El a luptat 
mult și exemplar pînă la sfîrșitul 
setului pe care și l-a adjudecat cu 
6—2 In al doilea set a fost rîndul 
lui Ovici sâ-și impună jocul : servi
cii bine plasate, „scurte” trimise cu 
stînga și cu dreapta — toate termi
nate cu puncte în favoarea sa, cîș- 
tigind astfel cu 6—3. Setul al treilea 
a fost de-a dreptul dramatic. La 3—0 
în favoarea lui Ovici, adversarul
său se dovedește în continuare bine 
pregătit fizic. Hărădău egalează. 3—3, 
și apoi se impune prin lovituri lungi 
trimise de pe fundul terenului. Ovici 

fer. O. Lindsbay (Suedia) b. dese. 1 
Fiind (Anglia).

Marian Lazăr a întîlnit în partida 
pentru calificarea în semifinală un 
adversar neobișnuit de înalt pentru 
categoria cocoș. Srboljub Măriei <Iu- 
gcslaria). în fața unui asemenea 
partener de întrecere, boxerul ro
mân a aplicat cea mai bună tactică, 
atacuri surprinzătoare, cu lovituri re
petate de la sem(distanță. Cu o pre
gătire fizică excelentă ți o bună vi
teză de execuție, Lazăr ți-a surprins 
adversarul cu numeroase lovituri. 
trimițindu-1 ți la podea in prima 
repriză. Măriei, sufocat de ritmul 
impus de român, a fost nevoit să 
se apere cu mijloace nepermise de 
regulament (țineri repetate), motiv 
pentru care a primit ți un avertis
ment. Și în următoarele ronduri su
perioritatea lui Lazăr a fost evi
dentă, astfel că toți cei 5 judecători 
au consemnat pe buletinele lor a- 
ceeași decizie : Lazăr b.p. (5—•)
Măriei. In ultimul meci a'_ catego
riei. J. Stanislawski (Polonia) b.p. 
(5—01 J. Racsai (Ungaria).

Categoria semimijlocie a fost âes- 
schsa de intilnirea dintre M. Be- 
neș (Iugoslavia) ți D. Cimpoieșu. 
Sportivul iugoslav, recunoscut pentru 
forța loviturilor sale, a căutat timp 
de 9 minute pumnul care să-i aducă 
victoria îna'nte de limită, dar... cum 
nu l-a găsit, Cimpoieșu a lovit de 
la semidistanțâ atit cit a trebuit 
pentru a-i convinge pe 4 dintre ju
decători să-i recunoască superiorita
tea în această dură confruntare cu 
un adversar deosebit de puternic. 
Cimpoieșu b.p. (4—1) Beneș. Cele
lalte rezulta*e de la această catego
rie : A. Zorov (U.R.S.S.) b.p. (5—0) 
B. Schulz (R.D.G.), J. Gale (Anglia) 
b.p. (5—0) îl. I. Borst (R-F. a Ger
maniei), Wojcik (Polonia) b.p. (5—0) 
Boljung (Suedia).

Categoria grea : I. Subotin (URSS) 
b.ab. 3 A. Biegalski (Polonia), A. 
Bernd (R.F. a Germaniei) bab. 2 D. 
Klimisz (Ungaria).

In ultimul meci al reuniunii, Ion 
Ruicu l-a întîlnit pe boxerul bulgar 
N. Gavadinov. sportiv cu garda in
versă și cu alonjă. Pugiiistul român 
a abordat partida cu multă decizie 

vși încă din primele secunde de luptă 
i-a plasat lui Gavadinov cîteva pu
ternice directe de dreapta care l-au 
pus in dificultate, motiv pentru care 
arbitrul de ring a fost obligat să-1 
numere de două ori, iar apoi să o- 
prească lupta. Ruicu b.ab. 1 Gava
dinov. în urma acestei victorii, cel 
de al șaselea boxer român s-a cali
ficat în semifinale.

Biletele de intrare pentru se
mifinale și finale s-au pus in 
sinzare la Casele Dinamo, 
C.N.E.F.S. și patinoarul „23 Au
gust".

— care în acest set a și căzut de 
cîteva ori din cauza unor denive
lări ale terenului — nu mai poate 
rezista. Hărădău cîștigă setul deci
siv cu 11— 9 A fost un meci de mare 
atractivitate, dus pe distanța a trei 
ore.

Viorel Marcu și-a înscris în a- 
cest turneu a doua victorie. Avîn- 
du-1 ca adversar pe Sotiriu, Marcu 
a reușit un joc eficace pe care l-a 
încheiat în favoarea sa : 6—2, 4—6, 
6—3

Miercuri, pe terenurile din parcul 
Progresul, începînd de la ora 15,30, 
sînt programate meciurile : Marcu— 
Mureșan, Ovici—Sântei și Hărădău— 
Sotiriu. Sever Dron a fost eliminat 
din turneu deoarece nu s-a prezen
tat pe teren nici în ziua a doua, iar 
Anatol Navroțchi s-a retras, el par- 
ticipînd la un concurs studențesc în 
Turcia

Ion GAVRILESCU

PROBLEME DE

NOILE HAINE
Nu cred că a existat o finala a 

întrecerii campionilor Europei 
care să marcheze ața ce pregnant, 
de net. de inapelabil, sfîrsitul unui 

făcut-o aceasta ciocnire a diame
tralelor idei tactice de la Rotter
dam. Parcurgerea majorității co
rnea tar.,lor întărește concluzia ce
lui ce a urmărit pe micul ecran 
disputa Ajax—Intemazionale : fot
balul altimului deceniu, dominat 
de tacticile defensive, a sucombat 
pe stadionul Feyenoord. asfixiat de 
jocul complet, strălucitor și tumul
tuos al Ajax ului.

N-am vrea să înțelegeți din cele 
de mai sus că aruncăm acum toate 
blestemele și dezaprobarea noastră 
inspirației — devenită sistem — a- 
părută în mintea elvețianului Rap- 
pan $i perfecționată pînă la excep
țional in cluburile italiene și, mai 
cu seamă. în academia de la Mi
lano numită Internazionale Ia ca
tedra condusă de Helenio Herrera. 
Nu. Momentul acesta a avut foloa
sele lui, a dăruit fotbalului multe 
meciuri frumoase și, practicat de 
maeștrii lui — jucătorii ia tricouri 
negru-albastre — a reprezentat 
adesea spectacole ale esteticii jocu- 
lui. Ii găsim „momentului cate- 
naccio-* chiar și calitatea de a fi 
forțat, de a fi obligat, de a fi 
grăbit evoluția tactică fotbalistică. 
Strigătele și semnalele de alarmă 
prevestind eșuarea fotbalului intr-o 
capcană a sistemelor super-hiper- 
supra defensivei au pus în mișcare 
foițe și imaginații noi și au dus la 
apariția scenariului prezentat în 
reprezentația de gală de la 31 mai 
de Ajax.

Fotbalul complet, fără granițe 
ale compartimentelor și închistate 
limite ale posturilor, are — firește 
— încă largi posibilități de perfec
ționare. Dar esența ideii aceasta 
este, aceasta adoptată de actuala 
campioană a Europei. încununată 
anterior și prin victoria din cam
pionatul olandez și prin reușita din 
cupă. înfățișarea acestui model 
pentru următoarea etapă de viață 
a fotbalului se face sub impulsul, 
îndrumarea și prin munca unui an
trenor român, Ștefan Covaci. Me
ritele lui în croirea și perfecta 
potrivire a acestor haine noi pen
tru formația plină de resurse fizice 
și tehnice, dar trăind într-o obscu- 

CEL MAI IMPORTANT TEST DINAINTEA J.O.
(Urinare din pag. I)

unul dintre antrenorii lotului o- 
limpic :

„Consider campionatele interna
ționale ale României mai dificile 
chiar decit J.O. Și pentru a-mi mo- 
motiva această afirmație, care ar 
putea părea exagerată pentru mulți, 
voi preciza că : a) numărul 
trăgătorilor valoroși va fi mai 
mare decît la Miinchen, întrucît se 
știe că la J.O., fiecare țară nu poa
te să înscrie mai mult de doi 
concurenți de probă ; b) este ul
timul test de selecție pentru ma
joritatea sportivilor, iar această 
filtrare se va face într-o concu
rență de elită, știind că, în afara

ACTUALITATE

ALE TACTICII...
ritate tactică pini acum, care era 
Ajax. sint recunoscute fără excep
ție de comentatorii prezenți sau 
absenți de la finala C.C.E.

Unanimitatea asupra superiorită
ți.. sub toate raporturile, a fotba- 
raltri adoptat de Ajax există. Exis
tă și asigurarea că noul joc — pu
tem să-i spunem fără rețineri așa, 
axnparîndu-l cu etapa precedentă 
— asigură o treaptă superioară, ca 
fond al concepției, și nu numai ca 
aspect al duelului pentru minge și 
victorie a celor 20 de atleți de pe 
gazon. Râm ine acum ca marele 
efort pentru asimilarea noului mo
rel să se producă. Nu va fi ușor. 
Jdeea Ajax" pretinde de zece ori 
mai multe și mai complexe calități 
fiecărui jucător decit solicita ideea 
anterioară. Tocmai de aceea perioa
da primelor adaptări și a primelor 
insuccese poate fi și cea mai com
promițătoare. Forțele sănătoase și 
receptive ale fotbalului trebuie să 
aibă însă cuvintul hotărîtor.

Eftimia IONESCU

Se apropie partidele din cadrul Campionatului Europei ; toate echi
pele au început pregătirile. Iată. în imaginea noastră, un instantaneu de 
la antrenamentele reprezentativei R.F. a Germaniei. Cu mingea la picior, 
Beckenbauer; în spatele său, Muller ; al treilea din stînga, antrenorul 
Schon.

țintașilor americani și japonezi, la 
Tunari vor fi reuniți în aceste zile 
cei mai buni trăgători din lume, 

în atari circumstanțe, se înțele
ge interesul cu care reprezentanții 
noștri așteaptă competiția. Mă gîn- 
desc în primul rînd la Rotaru, cel 
mai constant — la un nivel valo
ric ridicat — la armă liberă ca
libru redus 60 de focuri culcat, la 
Vasiiescu, Satala. Caban, Sicorschi, 
Șandor, candidați și ei pentru 
Miinchen, specificînd că Șandor este 
un pretendent serios și la armă ca
libru mare. Sperăm într-un revi
riment al acestor trăgători și la 
armă liberă calibru mic 3x40 f. 
Anticipăm o luptă de mare atrac

SABIA CU DOUĂ TĂIȘURI 
A LUI RAYMOND GOETHALS
Belgia speră și dorește ca numele 

său să fie trecut printre cîștigătoa- 
rele campionatului Europei. Și tre
buie să recunoaștem că șansele sale 
sînt apreciabile. Ele au crescut atit 
ca urmare a eliminării unei repre
zentative de o valoare bine cunos
cută, cum este cea a Italiei, cit și 
datorită faptului că va juca pe te
ren propriu. Și, în vederea spe
ratei victorii, federația belgiană 
este hotărîtă să facă totul.

De pildă, antrenorul Raymond 
Goethals ține neapărat ca reușita 
Belgiei să se sprijine și pe un joc 
valoros, un joc cu care să-și sur
prindă adversarii. Și, atunci, Goet
hals s-a gîndit să adopte pentru 
fotbaliștii săi un stil de joc la care 
s-a renunțat de mai bine de 10 ani, 
și anume pur și simplu la WM 1 
A făcut chiar și două repetiții ge
nerale. Este vorba de cele două 
partide cu Islanda disputate în ca
drul preliminariilor C.M. 1974. Bel- 

tivitate și între cei patru excelenți 
pistolari Ia viteză, Roșea, Atanasiu, 
Iuga, Tripșa, după cum credem și 
câ taleriștii Dumitrescu și Floreseu 
își vor putea etala cu adevărat 
valoarea nu numai în privința unui 
clasament bun, ci și printr-o cifră 
corespunzătoare. în sfîrșit, actuala 
ediție a „internaționalelor" va con
stitui un examen complet al mun
cii desfășurate de noi toți în pers
pectiva J.O.“.

Iată, într-adevăr, o semnificație 
cu totul deosebită, care face ca 
întrecerile ce vor fi deschise joi 
la Tunari să polarizeze atenția tu
turor celor care urmăresc evolu
țiile fruntașilor tirului nostru. 

gienii au jucat în aceste meciuri cu 
trei fundași (Heylens-Van den Daele- 
Thissen), doi mijlocași de meserie 
(Verheyen — Dockx), doi atacanți 
ușor retrași (interii de altădată), 
adică Van Himst-Polleunis și trei 
vîrfuri de atac (Janssens- Lambert- 
Thio), jucători care nu se repliază 
niciodată. In poartă, firește, Piot.

De ce a dorit R. Goethals să 
joace astfel ? Din două motive : 
1. Pentru a da mai multă densi
tate atacanților belgieni care, une
ori, s-au găsit cîte cinci in fața por
ții adverse ; 2. Pentru a-i obliga pe 
elevii săi să se concentreze în joc, 
să studieze și să aplice această 
nouă (pentru cei mai mulți dintre 
jucătorii belgieni, ca și pentru ad
versari) metodă de joc. E crept, 
aceștia din urmă au fost surprinși 
și au primit opt goluri. Goethals 
și-a amintit, propunînd jucătorilor 
săi această așezare, de meciul An
glia — Olanda pe care l-a văzut la 
14 ianuarie 1970 pe Wembley și în 
care Alf Ramsey a hotărit să joace 
ou numai trei fundași, ceea ce a 
fost suficient — atunci — să-i îm
piedice pe Van Dyck, Cruyff și 
Keiser să marcheze. Ce e drept, 
nici englezii n-au înscris atunci vre
un gol. în plus, după cum a de
clarat Goethals, „Vreau să-i împie
dic pe jucătorii mei să cadă in ru
tină". Aceasta ar fi „arma secretă11 
a belgienilor pentru faza finală a 
campionatului Europei. Numai că 
echipa Islandei nu este tot una cu 
formația R.F. a Germaniei...

Același lucru îl spune și presa 
belgiană. De pildă, „Les Sports" e 
de părere că „nu poți să mergi con
tra cursului timpului. Dificultatea 
in care, de exemplu, Van den Daele 
s-a găsit cind trebuia, alternativ, 
să-și dubleze fundașii pe toată lă
țimea terenului, dovedește perfect 
că jucătorii belgieni nu asimilează 
ușor un sistem de joc pe care nu 
l-au cunoscut niciodată". Și care, 
adăugăm noi, se poate transforma 
într-o sabie cu două tăișuri.

Mircea TUDORAN

PE SCURT
• „Cupa Poloniei" la fotbal a fost' 

cîștigată în acest an de formația 
Gornik Zabrze care, în finală, a în
vins cu scorul de 5—2 (2—1) Legia 
Varșovia. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Lubanski (4) și 
Szoltysik.

• Echipele de fotbal F.C. Santos 
și Newcastle United au susținui un 
meci demonstrativ la Hong Kong. 
Întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
4—2 (2—1) în favoarea fotbaliștii».- 
brazilieni. Au marcat : Pele (2), Al- 
cindor, Nene, respectiv Tuclor și 
Green.

• în cadrul turneului italo-englez 
de fotbal, s-au disputat aite patru 
partide. încheiate cu următoarele 
rezultate : Cagliari — Sunderland, 
1—3; Atalanta — Leicester 5—3: 
Vicenza — Blackpool 0—2 ; A. S. 
Roma — Stoke City 2—0.
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