
UTECIȘTII DIN JUDEȚUL GORJ AU HOTĂRlT: 

4000 DE TINERI -1MILION DE ORE MUNCĂ PATRIOTICĂ... 
...pentru amenajarea unui nou complex sportiv

TG. JIU (prin telefon, de la tri
misul nostru). Apropierea Confe
rinței Naționale a partidului, eve
niment de o uriașă însemnătate în 
viața patriei, care va face bilanțul 
realizărilor obținute 
și va stabili noi 
măsuri și direcții 
în perfecționarea 
conducerii 
organizării 
nomice, a 
sociale, își 
amprenta pe mun
ca întregului nos
tru popor, declan
șează energii și 
inițiative pentru 
depășirea cifrelor 
de plan, pentru 
îndeplinirea îna
inte de termen a 
cincinalului.

în ultimii ani

din Tg. Jiu, stăm de vorbă cu 
mecanicul auto Mircea Guran, com
ponent al echipei de fotbal „Uni
rea" din localitate, care activează 
în Divizia C _ a campionatului na
țional. „Colectivul de muncă al uni-

Sintern ferm hotăriți să depunem 
toate eforturile pentru Îndeplinirea 
și chiar depășirea acestor angaja
mente suplimentare, prin folosirea 
mai eficientă și 
utilajelor, prin

și a 
eco- 

vieții 
pune

Am simțit din plin această atmos
feră de incandescență, de spirit 
constructiv, novator, în vizita pe 
care am făcut-o în județul Gorj.

La Fabrica de produse refractare

in

iile 
la 
de
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERETDINU CONDURAT ȘI NICOLAE BĂBESCU ffl FINALELE COMPETIȚIEI
tatii noastre — ne spune Mircea 
Guran — și-a sporit angajamentul 
luat inițial in întrecerea socialistă 
cu 200 000 lei, Ia producția globală, 
și cu 150 000 lei, la producția marfă.

mai rațională a 
economisirea ma
teriilor prime și 
punerea in valoa
re a unor resur
se nefolosite 
că**.

Strungarul 
Dumitru, de 
întreprinderea
ateliere și trans
porturi, popicar 
în echipa asocia
ției „Flacăra’*, a 
completat — par
că — gîndurile 
primului nostru 
interlocutor :

„Marile evenimente politice ale 
acestui an, Conferința Națională a 
partidului din 19—21 iulie și ani
versarea unui sfert de veac de la

Emanuel FANTANEANU

• Azi, două atractive semifinale: Turei —Zasipko (II. R. S. S) și S. Cuțov —Cichowlas (Polonia)

NOU IMPULS ÎNTRECERII SOCIALISTE
Muncitorii, ingine

rii și tehnicienii marii 
uzine bucureștene de 
utilaj chimic „Grivița 
Roșie" au dat un nou 
impuls întrecerii socia
liste, sporindu-și anga
jamentele cu încă 5 mi
lioane lei la producția 
globală, 5 milioane lei 
la producția marfă și 10 
milioane lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată. Aceste angaja
mente se concretizează 
prin realizarea în plus 
a 1 000 tone de utilaj

chimic și a 42 vagoane- 
eisternă.

Ca bază pentru înfăp
tuirea acestor angaja
mente, colectivul uzinei 
de utilaj chimic „Gri
vița Roșie" a hotărît să 
extindă la toate locurile 
de muncă inițiativa co
muniștilor de a orga
niza „Brigăzi de pro 
ducție și educație", al
cătuite pe meserii sau 
specialități și care au 
sarcini atît legate de 
perfecționarea produc
ției, cit și de educarea 
colectivelor în spiritul

unei înalte conștiințe 
față de muncă, de pro
blemele complexe pe 
care le ridică activita
tea în uzină. Experiența 
de pînă acum a dove
dit din plin ' eficiența 
acestei inițiative. în 
primul trimestru al a- 
nului, productivitatea 
muncii a crescut cu 20 
la sută față de aceea'și 
perioadă a anului tre
cut, iar prețul de cost 
a fost redus cu 5 lei la 
1 000 lei producția mar
fă.

(Continuare în pag. a 2-a)

DOUĂ INTERESANTE SIMPOZIOANE 
MEDICO-SPORTIVE

Marți 13 iunie, Cabinetul de medicină 
sportivă din Tîrgoviște In colaborare 
cu c.J.E.F.S. Dîmbovița, va organiza în 
premierii un simpozion științific cu te
ma: ..Actualități în problema refacerii 
și recuperării după efortul sportiv*, la 
care vor prezenta referate și comunicări 
specialiști din localitate și din țară.

în ziua de 16 iunie la Centrul de me
dicină sportivă se va desfășura, sub 
auspiciile Comisiei de medicina educa
ției fizice și sportului din cadrul Aca
demiei de științe medicale, o masă ro
tundă, in cadrul căreia se va dezbate 
o problemă de mare actualitate? ..Exa
menul medico-sportiv complex al spor
tivului de performanță-.

Ambele manifestări fac parte din 
acțiunile dedicate Conferinței Națio
nale a partidului și aniversării Republi
cii.

Duminică, pe „Republicii", în triunghiularul atletic feminin 
ROMÂNIA — POLONIA — R. F. A GERMANIEI

UN DUEL PASIONANT la 800 m: ILEANA SILA! 
(prima performeră mondială a anului) 
- HILDEGARD FALCK (recordmana lumii)!

Aseară, la patinoarul -23 August", 
în fața a 4000 de spectatori s-au dis
putat primele meciuri din cadrul se
mifinalelor campionatelor europene 
de box pentru tineret. Cum era și fi
resc, pugiliștii care au ajuns pînă 
la acest nivel al competiției au rea
lizat partide de o valoare mai ridi
cată decît cele precedente, multe din
tre meciuri fiind aplaudate la scenă 
deschisă de cei prezenți. In disputa 
inaugurală, la categoria muscă, au 
fost angajați in lupta pentru califi
carea in finala întrecerilor pugiiistii 
Eduart Dubovski (URSS) ți Rainer 
Langer (R.D.G.). Cu un plus de 
vitalitate, pugilistul sovietic a reu
șit să acumuleze punctele necesare 
victoriei, devenind primul finalist al 
actualei ediții a campionatelor euro
pene. Dubovski b.p. (5—0) Langer. 
In lupta pentru celălalt loc în finala 
categoriei au fost angajați Dinu Con- 
durat și maghiarul Peter Gluck, cam
pionul ediției trecute. Faima adver
sarului nu l-a impresionat pe pugi
listul român decît In primul minut 
de luptă, cind a evoluat cu multă 
prudență, studiindu-și adversarul. A- 
poi, Condurat a început să găsească 
drumul spre țintă Cu directe de 
dreapta și croșee de stingă. în ulti
mele secunde ale reprizei, boxerul 
român a declanșat un atac insistent 
și prelungit cu care a lăsat o bună 
.impresie. în rundul doi, reprezen
tantul nostru a impus luptei un ritm 
foarte susținut, căruia Gluck nu i-a 
putut face față și a fost obligat să 
scape prin repetate țineri, semnalate 
de arbitrul de ring (Aston-Irlanda) 
de foarte multe ori, dar nesancțio
nate pînă la finalul meciului. Ulti
mele trei minute de luptă a’J avut 
un aspect ceva mai calm, momentele 
de superioritate fiind împărțite, dar 
soarta partidei fusese decisă : patru 
dintre cei cinci arbitri judecători au 
consemnat victoria pugilistului ro
mân : Condurat b.p. (4—1) Gliick.

La categoria pană, Stanislav Oset- 
kowski (Polonia) l-a depășit clar pe 
francezul Patrick Christ. Osetkowski 
b.p.(5—0) Christ. Cu o alonjă impre
sionantă, dublată de un pumn ne
cruțător, Vladimir Lvov (URSS) l-a

surclasat pe bulgarul Borislav Tușev 
trimițindu-1 și la podea în reprizele 
a Il-a și a IlI-a. Lvov b.p. (5—0) 
Tușev.

întrecerile semifinale de la categoria 
ușoară au debutat cu o surpriză de 
proporții, oferită de judecătorii care 
l-au preferat pe maghiarul Jozsef

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI, ORELE 19

Categoria semimuscă : Petrovici (Iugoslavia) — Nikolov (Bulgaria), 
Zasipko (U.R.S.S.) — ALEXANDRU TUREI; categoria cocoș : Soiomin 
(U.R.S.S.) — Lindsbay (Suedia), MARIAN LAZĂR — Stanișlawski (Po- 
1< r.ia) ; categoria semiușoară : Vakici (Iugoslavia) — Schimik (Ungaria), 
Cichowlas (Polonia) — SIMION CUȚOV ; categoria seminfjiocie : DA
MIAN CIMPOIEȘU — Zorov (U.R.S.S.), Gale (Anglia) — Wojcik (Polo
nia) ; categoria mijlocie : Zunianin (Iugoslavia) —- Lemeșev (U.R.S.S.), 
Otweli (Ar.giia) — Kr.udsen (Danemarca); categoria grea: Empl (Aus- 
tr a) — Subotin (U.R.S.S.), August (R.F.G.) — ION RUICU.

(Continuare în pap a i-a)

Dinu Condurat inițiază un nou atac in meciul cu maghiarul Peter 
Gluck, pe care l-a invins la puncte, calificindu-se astfel in finala cate
goriei muscă.

Foto: Ion MIHĂICÂ

• Alte confruntări de mare atracție : MEN IS - MAN OLIU - WESTERMANN

Șl ROSENDAHLVISCOPOLEANU ROESEN SZEWINSKA
Reuniune atletică de prim rang, 

duminică pe stadionul Republicii 1 
Două dintre cele mai bune repre
zentative din lume — selecționatele 
Poloniei și R. F. a Germaniei — 
se întilnesc cu echipa feminină a 
României, care, la rîndul ei, are

olimpic agitat, întrece ca impor
tanță totul, ea fiind pentru ambele 
atilete nu numai o dispută domi
nată de ambiție, ci și un test de 
mare importanță.

Ileana Silai sau Hildegard Falck? 
Greu de răspuns. Dacă ținem sea-

Pe lacul Snagov
tă, finișul etc situația se compli
că, rezultatul devine imprevizibil. 
Pentru spectacol este, desigur, mai 
bine așa...

Pentru a forma cititorilor noștri 
o imagine mai completă asupra 
posibilităților etalate în concursurile 
sezonului ’72 de cele două perfor
mere mondiale să revedem ulti
mele lor evoluții. Ileana Silai, după 
o alergare solitară, a realizat sîm- 
băta trecută, cu 2:01,2, cea mai 
bună performanță mondială ; Hil
degard Falck — într-un concurs 
desfășurat la Zagreb — a obținut 
2:03,5. Iată, de altfel, și ierarhia 
celor mai bune alergătoare din lu
me pe distanta de 800 m în 1972 •

2:01,2 SILAI (ROMANIA)
2:01.3 Jackson (S.U.A.)
2:01,5 Pollock (Australia) 
2:01,7 Hoffmeister (R.D.G.) 
2:02,2 Ellenberger (R.F.G.)

(Continuare in pag. a i-a)

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTIIIȘI DISPUTA 
TITLURILE DE CAMPIONI

începînd de ieri, pe apele lacu
lui Snagov, cîteva sute de caiaciști 
și canoiști, reprezentând toate cen
trele nautice din țară și-au început 
disputa pentru cucerirea mult rîv- 
nitelor titluri de campioni republi
cani pe anul 1972.

După cum era de așteptat, lipsa 
de la start a olimpicilor a făcut 
întrecerea extrem de dîrză. O masă 
de tineret a primit botezul con
cursurilor destinate seniorilor.

Dimineața s-a dat start în serii 
la probele olimpice (pe distanța de 
1 000 m la băieți și 500 m la fete). 
Pentru cei care nu s-au calificat 
din prima încercare, organizatorii 
au recurs la probe de recalificare.

Astfel au fost angrenate în com
petiție elemente de valoare apro
piată.

Campionatul național de caiac- 
canoe va cunoaște în această edi
ție nume noi care, sperăm să de
vină elemente valoroase.

★
Astăzi au loc finalele probelor 

olimpice după următorul program : 
ora 9,30 — caiac 1 băieți ; 9,45 — 
canoe simplu ; 10,00 — caiac 1 fete; 
10,15 — caiac dublu băieți ; 10,30 

■— canoe dublu ; 10,45 — caiac 2 
fete; 11,00 — caiac 4 băieți.

După amiază, de la ora 16,30, vor 
începe întrecerile în probele pe dis
tanța de 500 m. — serii.

AZI ÎNCEP „INTERNAȚIONALELE** DE TIR ALE ROMÂNIEI

TREI PROBE OLIMPICE DE MARE ATRACTIVITATE 
IN PROGRAMUL PRIMEI ZILE

— Sînt prezenți numeroși campioni și recordmani olimpici și mondiali —

TRIEREA VALORILOR
Au început să se 

trieze valorile Și pu
blicul simte. Pati
noarul „23 August”, 
cu tribunele lui atît 
de potrivit așezate 
pentru galele de box, 
devine tot mai popu
lat. Nu in ultimul 
rind, explicația aces
tei creșteri de aflu
ență stă și in pre
țul modic al bilete
lor.

Acum, o dată cu 
semifinalele începem 
să judecăm mai cu 
temei potențialul ti
nerei generații eu
ropene de pugiliști, 
ne dăm mai bine 
seama ce o caracte
rizează, ce tendințe 
urmează. Firește că 
disputa: forță sau 
tehnică (și de ce nu 
amindouă îmbinate?) 
va continua, cit vor 
fi tehnicieni de box 
pe lume.

Maestrul Constan
tin Nour, vechi prac
tician și observator 
al fenomenului pu
gilistic, ne spunea a- 
seară că din pă
cate in sălile de box 
se invață tot mai 
puțin mijloacele de 
apărare, graba de a 
urca treptele ierar
hiei incurajind pe 
tineri să caute doar 
mijloacele de atac 
(înainte de a le stă- 
pîni pe cele defen
sive).

Din acest punct 
de vedere, trebuie 
să recunoaștem că 
școala sovietică, după 
o anumită eclipsă, a 
reînceput să pro
ducă ceea ce în lu
mea boxului se chea
mă stiliști, boxeri 
de chinogramă, e- 
xacți in execuții și 
(ceea ce ni se pare

foarte important) in 
gindirea tactică.

Recolta acestei pri
me seri a semifi
nalelor, arată pe lis
ta finaliștilor trei 
boxeri sovietici. Cite 
doi din România, 
Polonia și Ungaria; 
precum și unul din 
.Iugoslavia (țară care 
prevestește o senza
țională generație de 
pugiliști puternici, 
dirzi, ambițioși).

Firește că astă- 
seară, după ultimele 
semifinale, palmare
sul acesta se va mo
difica, dar putem să 
ne bucurăm de pe 
acum că printre 
fruntașii boxului ju
venil pe continent 
figurează și cîțivd 
remarcabili flăcăi 
din țara noastră.
Victor BANCIULESCU

ILEANA SILAI : S-a născut 
la 14 octombrie 1941, la Cluj. 
Are 1,67 m și 54 kg. Multiplă 
campioană și recordmană a Ro
mâniei. Dintre performanțe : 
53,6 pe 400 m și 2 : 00,9 pe 
800 m. Medaliată cu argint în 
proba de 800 m din cadrul 
J.O. de la Ciudad de Mexico și 
la ultimele două ediții —■ So
fia 1971 și Grenoble 1972 — 
ale campionatelor europene de 
sală. In ultimii cinci ani, s-a 
aflat permanent în listele pri
melor performere ale lumii pe 
această distanță. In 1970 a fost 
selecționată în echipa conti
nentului pentru meciul Europa- 
America.

HILDEGARD FALCK : S-a 
născut la 8 iunie 1949 în orașul 
Nettelrede (R.F.G.). Are 1,73 m 
și 58 kg. Primul sport în
drăgit — înotul. A început să 
practice atletismul în 1967, 
obținînd un rezultat excelent 
pentru o debutantă : 58,9 pe
400 m. In 1968 alerga 800 m 
în 2 : 08,9, in 1969 — 54,9 pe 
400 m, iar in 1970 — 2 : 02,8 pe 
800 m ți 4 :22,5 pe 1500 m. 
Anul trecut a stabilit un ex
celent record mondial al pro
bei (1 : 58,5), dar în finala de 
la Helsinki ea a căzut, ratînd 
ocazia de a deveni și campi
oană a continentului.

in componență campioane olimpice, 
performere de nivel mondial.

U.iul din cele mai atractive du- 
e'.’ .’î sportive pe care le vom ur
mări in cadrul acestui „triunghiu
lar- va opune — de-a lungul a 
două ture de stadion (800 m) — 
pe recordmana lumii (1:58,5), vest- 
germana HILDEGARD FALCK, 
campioanei și recordmanei române, 
nwialiată cu argint la ultimele 
J.O„ ILEANA SILAI. Cele două 
mari atlete, cu stiluri de alergare 
intr-un fel asemănătoare — un ritm 
foarte ridicat de la. primii metri și 
o uimitoare constanță între primii 
400 m și cei următori — s-au mai 
intilnit in sezonul trecut de două 
ari. Dar, confruntarea de duminică, 
situată în cadrul unui sezon pre-

ma de evoluțiile din acest sezon, 
Ileana Silai are ascendentul unor 
performanțe mai bune, dar dacă 
punem in balanță puterea de lup-

Cea mai mare competiție preolim- 
pică din lumea tirului, a XV-a edi
ție a campionatelor internaționale ale 
României, se inaugurează azi dimi
neață la poligonul Tunari, gazda a- 
tîtor performanțe de valoare mon
dială.

Peste 330 de trăgători din 18 țări 
încep o întrecere de mare atracție pe 
parcursul a patru zile. Vor fi pre
zenți la start numeroși campioni și 
recordmani olimpici, mondiali șl con
tinentali sosiți 1„ o adevărată paradă 
a vedetelor cum pot fi denumite ac
tualele noastie campionate internațio
nale. Deținătorul titlului suprem la 
talere aruncate din șanț, Michei Car- 
rega (Franța), ne declara, ieri, cu 
multă satisfacție : „Sînt pentru a doua 
oară in frumoasa dv țară. Prima oară 
am fost acum doi ani la campionatele 
europene, cind am pierdut titlul con
tinental in fața sovieticului Alipov, 
la capătul unui baraj de neuitat. A- 
tunci ca și acum am venit cu con
vingerea că voi concura la o com
petiție organizată exemplar. Sînt bu
curos că îi voi revedea pe Dumitres
cu, Florcscu, Popovici și pe ceilalți 
prieteni români. Voi avea adversari 
extrem de puternici și de aceea an
ticipez că întrecerile se vor situa la 
o valoare superioară. Este și firesc 
dacă ne gindim că participăm la cea 
mai importantă competiție dinaintea 
J.O. de la Miinchen".

Desigur, concursurile au o semni
ficație majoră și pentru țintașii noș-

tri. Ei s-au pregătit și acum așteap
tă examenul care le va oferi posibi
litatea aprecierii lucrului efectuat. 
Și pentru reprezentanții României, 
actuala competiție înseamnă testul 
cel mai important de selecție pentru 
Miinchen. Rezultatele ce vor fi ob
ținute ne vor da imaginea conținutu
lui antrenamentelor viitoare, imagi
nea asupra perspectivelor cu care

olimpicii noștri vor putea aborda 
J.O.

încă din prima zi a campionatelor 
pe program sînt înscrise trei probe 
olimpice : armă liberă calibru redus

C. COMARNISCHI

POPICARII ROMÂNI-LA STARTUL UNEI NOI

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
După ce reprezentativa feminină de 

popice a României a repurtat excelen
ta performanță de a deveni pentru a 
oatra oară consecutiv campioană a lu
mii, este rîndul jucătorilor echipei Vo
ința Tg. Mureș să apere prestigiul de 

i care se bucură țara noastră în arena 
• internațională. Popicarii antrenați de 

maestrul sportului Tiberiu Szemcn| vor

lua startul sîmbătă In prima etapă a 
„Cupei campionilor europeni**. în care îȘi 
vor disputa întîietatea cu redutabilele 
formații Ferencvaros Budapesta și Med- 
veșceak Zagreb. întrecerile vor avea 
loc după următorul program : 10 iunie
— Budapesta ; 24 iunie — Zagreb ; 7
Iulie ~ Tg. Mureș. __ _ ____ - x*» .___

(Continuare in pag. a 4-a)

I.a startul probei de talere aruncate din șanț va fi prezent și campionul 
lumii, francezul Michel Carrega (in foto, la antrenamentul de ieri de 

la Tunari).
s .............. . Foto; Dragoș NEAGU

0. SPÎRLEA Șl ECHIPA OLIMPIA -
CAMPIONI LA PENTATLON MODERN

Pe tradiționalul traseu din pădu
rea Călugăreni, s-a desfășurat ieri 
ultima probă a finalei campionatu
lui republican de pentatlon modern, 
crosul. Victoria a revenit lui A. Co
vaci (I.P. Tg. Mureș), al cărui 
timp — 12:27,7 — i-a adus un 
punctaj foarte ridicat : 1324 p. El 
a fost urmat de coechipierul său 
G. Adorjan cu 12:35,4 — 1 300 p. 
Pe locul al treilea a sosit liderul 
clasamentului individual, Dumitru 
Spîrlea (Olimpia I) cu 12:53,4 — 
1 246 p. Pe echipe, în proba de cros 
primele clasate sînt : I.P. Tg. Mureș 
3 780 p, Olimpia București 3 666 p.

Iată clasamentele stabilite Ia în
cheierea întrecerii desfășurată timp 
de 4 zile pe bazele sportive ale Ca
pitalei și pe traseul de cros de la 
Călugăreni: individual — D. Spîrlea 
(Olimpia) 5 468 p, campion al țării 
pe anul 1972 ; Constantin Călina 
(Olimpia) 5 333 p. M. Cosmescu (O- 
limpia) 5 305 p, A. Covaci (I.P. Tg. 
Mureș) 5 064 p, S. Olariu (Univ. 
Timișoara) 4 792 p, A. Naghi (Olim
pia) 4 783 p ; pe echipe — Olimpia 
I 16106, campioană pe 1972, Uni
versitatea Timișoara I 13 203 p. I.P. 
Tg. Mureș 10 474 p. Fulgerul Sibiu 
8 722 p, Olimpia II 8 638 p, Univer
sitatea Timișoara II 6 933 p.

Desfășurat sub semnul pregătiri
lor olimpice, campionatul din acest 
an a evidențiat pregnant forma bu
nă a cîtorva dintre speranțele noas
tre pentru J.O. Fără îndoială, cea 
mai bună valoare a arătat-o proas
pătul campion al țării, Dumitru 
Spîrlea, cu o remarcabilă compor
tare la toate probele, el fiind la 
ora actuală cel mai bun pentatlo- 
nisț al țării. Desigur, nu-1 putem

DUMITRU SPÎRLEA

omite de pe lista evidențiaților pe 
Constantin Călina, autorul a trei 
frumoase victorii de probă. în fine, 
am dori să consemnăm progresul 
înregistrat de formația din Tg. 
Mureș, al cărei rezultat este me
ritoriu.

Punctajul ridicat obținut de o- 
limpicii noștri trebuie să constituie 
un serios stimulent pentru ei în 
vederea unei mobilizări și mai vi
guroase pentru viitoarele starturi 
CQțppetjțiQnale,
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proclamarea Republicii, au avut 
darul să îngemăneze efortuAe în
tregii noastre națiuni socialiste, ho- 
tărîtă să întîmpine aceste 
cu realizări remarcabile, 
viață cifrelor cutezătoare 
muncitorii și-au propus să 
tuiasci".

Capacitatea creatoare a 
clin județul Gorj își găsește expre
sia în prezența activă și" entuziastă 
pe șantierele muncii patriotice. Re
cent, s-a deschis un nou șantier 
care are drept obiectiv reuhzaria 
unui complex sportiv-turistic.

4 000 DE UTECIȘTI S-AU ANGA
JAT SÂ PRESTEZE 1 000 000 DE 
ORE MUNCA PATRIOTICA PEN
TRU AMENAJAREA UNUI TEREN 
-DE FOTBAL, A OPT TERENURI 
DE VOLEI, BASCHET, HANDBAL 
ȘI TENIS ȘI A UNEI PISTE 
ATLETISM.

VALOAREA MUNCII CE SE 
DEPUNE AICI SE RIDICA

sărbători 
să dea 
pe care 
le înfăp-

tinerilor

DF.

VA 
LA

Nr. 7079

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA SPLIT

REPREZENTATIVA MASCULINA ȘI-A SUPRAAPRECIAT POSIBILITĂȚILE
>

PESTE 4 000 000 lei. Tn proiectarea 
noii baze, o mare contribuție și-a 
adus-o Cercul de arhitectură al Ca
se: de cultură a tineretului.

Tn cinstea Conferinței Naționale 
• partidului și a aniversării Repu
blicii se vor organiza în județul 

printre 
care 27 de duminici cuitural-spor-

blicli se vor organiza tn 
Gorj numeroase acțiuni,

tive model (la Tg. Jiu, Novaci, Tg. 
Cărbunești, Tismana, Țicleni, Mo- 
tru și alte localități). întreceri la 
atletism, fotbal, lupte, ciclism și 
volei, dotate cu ..Cupa pandurilor 
gorjeni', demonstrați: sportive, 
excursii, tabere pionierești, întîlniri 
între sportivii județului «: munci
tori fruntași.

FRUMOASE ACȚIUNI IA GALAȚI
Duminică, la Galați, în pitoreasca 

pădure a Girboavelor, va avea ioc 
o mare serbare cimpeneascâ orga
nizată în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii.

Peste 300 de tineri de la asocia
țiile C.F.R.. Ancora. Comerțul- Con
structorul T.C. vor efectua demons
trații de volei, handbal, gimnastică, 
judo, vor participa la un concurs 
de inițiere în orientare turistică. 
Sportivii fruntași de la clubul Du
nărea se vor întrece în probe de

atletică grea, lupte, box șî haltere, 
în aceeași zi, pe stadionul Portul 

ros-j se va deschide „Festivalul 
sportului gălățean". la care își dau 
concursul 2 000 de sportivi și spor
tive din întreg judetuL

Festivalul urmărește să populari
zeze in masele de oameni ai mun
cii utilitatea practicări: exercițiilor 
fizice, să atragă noi adepți ai spor
tului din rîndurile cetățenilor tineri 
ți virstitici.

Ca și. în alte discipline, în spor 
tul popicelor condițiile de joc se 
perfecționează continuu. Astfel, de 
la „bețele" de lemn s-a ajuns la 
rele din material plastic, compozi
ția bilelor și a pistelor se îmbu
nătățește de la un an la altul, iar 
automatele pentru ridicarea popi
celor li se aduc permanente modi
ficări pentru a nu frîna căderea 
normală a popicelor. Prin urmare, 
este firesc ca rezultatele să crească, 
fapt demonstrat cu prisosință de re
centele campionate mondiale, des
fășurate pe o arenă care a favori
zat obținerea unor performanțe re
marcabile, unde 7 din cele ll e- 
chipe masculine au reușit să depă
șească la Split vechiul record mon
dial.

Printre cele T selecționate rare 
au obținut cifre superioare fostu
lui record mondial (5 422) se află 
și echipa masculină a 
ceea ce ar putea* crea 
falsă a unei comportări 
Trebuie să avem însă

T. SIRIOPOL coresp. rxiețeen

României, 
imaginea 
meritorii, 

în vedere 
faptul că progresul a fost general
și că jucătorii noștri își propuseseră 
să obțină o medalie la această con
fruntare, ca o consecință firească 
a condițiilor de pregătire asigurate 
și a experienței îndelungate de 
concurs a unora dintre popicari. 
Deci, locul 6 obținut in clasamen
tul final pe națiuni nu poale mul
țumi pe nimeni. Rezultatele sînt și

De simbâtâ, la lași

FINAL AL CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE JUNIORI

O Jucătorii sînt obligați să treacă norme de control • Campioa 
na masculină de anul trecut nu este calificată I

Campionatele divizionare de 
handbal s-au încheiat, așa că echi
pele de seniori și senioare care ac
tivează în primele eșaloane au re
găsit liniștea vacanței, departe de 
tumultul tribunelor, departe de e- 
moții, de tensiune și de... calcule 
înfrigurate. Și, totuși, cortina n-a 
căzut încă peste activitatea hand
balistică internă, urmînd ca „în 
scenă" să intre acum viitorii favo- 
riți ai publicului, juniorii, cei că
rora le vom cere, peste cîțiva ani, 
să poarte mai departe onoarea și 
tradițiile handbalului românesc.

în zilele următoare — mai pre
cis începind de sîmbătă 10 iunie 
Si pînă vineri 16 iunie — juniorii 
se vor afla în centrul atenției tutu
ror specialiștilor și iubitorilor spor
tului cu mingea mică de la noi, 
care vor urmări — cu aceiași in
teres ea în fiecare an — întrecerile 
turneului final al campionatului 
republican, ediția 1971—72.

Ca loc de disputare a turneului, 
decisiv pentru desemnarea noilor 
campioni, a fost ales — și nu în
tâmplător! — lașul. Spunem nu 
întîmplător întrucît bătrînul ores 
de pe Copou a devenit din primă
vara acestui an un agreabil loc de 
întîlnire și întrecere a handbeliștilor 
care au găsit în organizatorii și 
spectatorii ieșeni nu numai gazde 
ospitaliere, dar și competenți cu
noscători ai jocului de handbal.

Revenind la competiția cere de
butează simbăcă, trebuie să notăm 
cîteva aspecte interesante, legate 
de această ediție. Cel dintîi lucru 
cane se cere subliniat este că. 
înaintea începerii turneului propriu- 
zis, jucătorii sînt obligați să trea
că normele de control fixate de 
F.R.H. (despre care am vorbit, pe 
larg, într-unul din numerele trecute 
ale ziarului nostru). Trecerea aces
tor norme, avînd ca scop testarea 
calităților fizice ale tinerilor hand- 
baliști, va fi făcută pe stadionul 
„23 August" din Iași.

Turneul se va disputa ne terenul 
(de zgură) de la Liceul 2 din loca
litate, la startul finalei alini:ndu-se 
următoarele 12 echipe: Șc. Sp. Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Se. 
Sp. 1 Burwefti, Șc. Sp. Craiotx», Sc. 
Sp. 3 Bucurețti. Lie. 4 Timișoara 
ți Șc. Sp. Tg. Mureș — la băieți. 
Lie. 2 Iași Șc. Sp. 2 București, Șc. 
Sp. Craiova. Lie. 2 Brașov (cam
pioana pe 1971), Șc. Sp. Gloria 
Arad ți Șc. Sp. Biștrițe — la fete. 
Campioana băieților pe snu! 1971. 
echipa Șc. Sp. 2 Bucurețti rra s-a 
calificat pentru acest Pjtssw:?

Partidele vor avea loc riin’c. *>- 
cepînd de la orele 8 ți 16. miercur-, 
fiind ziua de odihnă.

Hon'fl ALEXANDRESCU

■

Duminica la T{. Jio

ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE MOTOCROS
• Campionatul național de mcrtocros 

a ajuns la ultima etapă. Astfel, du- 
mtnicâ se vor desfășura la Tg. Jiu între
cerile etapei a V-a. după care se var 
decerna invidiatele titluri. La clase', e 
250 cnic, 500 cmc și juniori — ștefan 
Chita, Aure! Ionescu si, respectiv, Ni- 
colae Murgoci sînt cîștigători virtuali, 
deoarece principalii lor adversari nu-i 
mai pot ajunge în clasamente. în 
schimb, extrem de pasionantă se anun
ță disputa de la clasa 70 cmc la care 
tinerii brașoveni P. Oprea (26 p) și 
E. Mtilner (25 p) vor aborda cu forță 
maxim A întrecerea pentru cucerirea 
tricoului de campion. Cursele vor 
avea loc pe Dealul Urgului.

carr-p’ocatului re*• Etapa a treia a 
publican de dirt-track. care urma să se 
desfășoare duminica trecuta Jn Capi
tală. a fost aminată pentru ziua de M 
iunie, to- <a București.

• Viteziștli efectuează ultimele pre
gătiri in vederea «șartului in campio
natul național. Prima etapă a compe
tiției este programată Ia 15 hmie. pe 
un traseu ales în centrul orașului Re
șița. Deșt organizatorii trimis fede
rației schița traseului, motocitâiștii de 
la C.S.M. Reșița nu s-au înscris tocă 
în eoetcurs. De asemenea, secțiile Mo
torul Baia Mare și Voința Timișoara 
nu sl-aa anunțat participarea. înscrie
rile In campionat expiră jt 1* iunie.

A DE CE NU PUTEM REDUCE

MARELE DECALAJ IN PROBELE DE
Alergările se bucură, în con

cursurile de atletism, de o mare a- 
tractivitate. Iar dacă proba de 100 
tn se desfășoară ca un fulger, 
cursele de demifond și fond, dato
rită timpului mai lung de desfă
șurare, au un grad și mai mare de 
spectaculozitate. Din păcate. Insă, 
în ultima, vreme, în confruntările 
internaționale ale atleților noștri 
rareori am avut satisfacția unor v 
«oluții meritorii. Pentru aceasta am 
socotit util să răsfoim dosarele at
letice cu performanțe, spre a în
cerca să desprindem unele conclu
zii privind comportarea atleților 
noștri în aceste probe pe plan mon
dial.

în ultimii « ani, atlețil români 
care au ocupat cele mai bune locuri 
în ierarhia mondială au fost :

Zoltan Vamoș în 1966 — locul 12 
la 3 000 m obstacole ; Gheorghe Ce- 
fan in 1971 - locul 26 la 3 000 m. 
obstacole ; Andrei Barabaș In 1966 
— locul 32 la 10 000 m. Iar dintre 
fete, cele mai bine clasate pe plan 
mondial au fost : Ileana Silai în 
j928 — locul 2 la 800 m î Maria 
Linca to I960 — locul 29 la 1 500 m : 
Fița Rafira în 1971 — locul 33 la

m. .Exceptind-o pe Ileana șuai, în
tre performerii noștri și cei de va
loare mondială există un decalaj 
foarte mare. Este însă drept că acest 
decalaj s-a ‘ micșorat în ultimii ani 
la 6 din cele 7 probe de fond și 
șemifond clasice de băieți și fete. 
Astfel, constatăm că din 1967 și 
pînă în prezent primul performer 
român s-a apropiat de primul per
former mondial cu încă 2.6 sec. la 
800 m, cu 1,5 sec, la 1 500, cu 14,4 
sec. Ia 500 m și cu 0,4 sec. la 3 000 
m obstacole. Iar la fete, prima 
noastră atletă s-a apropiat de cea 
mai bună alergătoare din lume, tn 
același interval de timp, cu 2,4 sec. 
la 800 m și cu 4,0 sec. la proba de 
1509 m. La o singură probe 
(10 000). în acești 5 ani, decalajul din
tre primul r.tlet român și primul 
din lume s-a mai mărit cu îneă 
19,7 sec.

Apropierile ; pe care le-au înre
gistrat atleții noștri față de valo
rile mondiale nu sînt semnificative, 
de ece ne ef’ăm !~~~ 
ță apreciabilă de

încă la o distan- 
performerii mon-

diali. Rămine de reținut faptul câ 
deși federația de specialitate a spri
jinit probele de demîfond si food, 
ătleții noștri au continuat să se *- 
propie — este drent. foarte încet — 
de valorile mondial" Aceasta «-a 
obținut prin îmbucătățirea substas- 
țială a me'-ocelor de pregătire

Reducerea distanței a fost favo
rizată, de altfel, ți de o oarecare 
«ragnare pe plan mondial a pro
belor de cemifond băieți. Explicația 
□oate fi găsită în faptul că per
formanțele nxmdiale au ajuns Ia 
un asemenea nivel. înefc cei ce se 
angajează «ă le înfrunte sînt obli
gați să ducă o luptă grea, cu multe 
renunțări și sacrificii personale. Or. 
în- ultimul timp, »e găsesc din ce 
în ce mai rar atleți care să se 
încumete la acest sever regim.

De altfel, si la noi apar din ce 
în ce mai rar atleți pasionați, con
știincioși, gata pentru orice sacri
ficiu necesar realizării t--* 
telor deosebite. Sportivi ca 
Silaî, I" 
devenit ____ _ ------
prin conștiinciozitate și seriozitate, 
și desigur nu întîmplător. pe plan 
mondial, stăm mai bine In momen
tul de față la fete decît la băieți.

In afara conduitei atleților, mai 
putem aminti cîteva cauze obiective 
care țin aceste grupe de probe at
letice departe de nivelul mondial. 
Astfel, calendarul nostru competițio- 
nal la aceste probe nu este sufi
cient de atractiv și rațional alcătuit. 
Competițiile de cros interne sînt 
rare și fără participare deosebită, 
iar cele cu caracter internațional, 
in afara crosului balcanic, lipsesc 
Cu desăvirșire. De asemenea, com
petițiile noastre de sală nn prevăd 
probe de demifond și fond, făcînd 
ca sezonul competițional a! demifon- 
•liștilor să dureze doar 6 luni pe an 
ceea ce nu mai este de Ioc modern

Lipsa unui calendar competițional 
atractiv nu determină pe atleți să 
se înhame la o muncă ; .
pretinde antrenamentul pentru aces
te probe.

De asemenea, sub aspect științi
fic, nu se face nimic deosebit pen
tru aceste probe. Cercetătorii noștri, 
angrenați in alte probleme, nu stu
diază criteriile științifice ale unei 
alimentații raționale pentru acest

performan- 
i Ileana 

Maria Eincă. Rafira Fița, au 
exemple destul de izolate

grea, cum c

mai slabe tn probele de perechi ș’ 
individual unde cu palida excep
ție a lui Cristu Vînătoru, curele 
respective nu se apropie de cele în
registrate de animatorii întrecerilor.

Cum se explică regresul echipei 
masculine a României, care de la 
locul I cucerit la ediția C.M. din 
1966, găzduită de sala Voința din 
Capitală, a coborît pe poziția a 6-» 
în ierarhia actualelor valori mon
diale? Urmărindu-i pe popicarii 
noștri tn disputele, din sala Iugo- 
plastika am avut impresia că erau 
— pur și simplu — inhibați, ade-

greșul celorlalte echipe, că nu s-a 
studiat stilul adversarilor de lansa
re (ei — în plus — beneficiau da 
materiale de joc după ultimele ce 
rin țel. Afară de aceasta, credem 
că ș-au supraapreciat performan
țele noastre anterioare și. prin ur
mare, șansele la cea de a ’X-a e- 
diție a C.M-, creîndu-s® în rind'd 
jucătorilor un climat de muncă ne
racordat la intensitatea pregătirilor 
cerute de o competiție atît de pre
stigioasă. cum a fost cea de la Split. 
Urmarea unei asemenea atitudini 
s-a văzut clar: majoritatea sporii-

9 Lipsă de interes in antrenamente • Pregătirea

fizică neglijată • Cind crezi că nn

de invațat • Atenție la ,,schimbul

sea chiar speriați de evoluția ad
versarilor, marcați cu rezultate sur
prinzător de mari. Aceasta de
notă că, deși la plecarea din țară 
s-a apreciat că avem posibilități 
pentru obținerea unei medalii, to
tuși nu s-a cunoscut suficient pro-
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A RECORDURILOR...
probe ți să intre astfel in atenția 
specialiștilor noștri.

Dintre ceilalți eoncurenți. au im
presionat Ad. Tutunaru (1,88 m la 
înălțime), M. Borceanu. C. Drăgă- 
niță, M. Scoarță Ad. Weber. G. 
Călin și. M. Kiss, prin bună pregă
tire ți prin valoarea rezultatelor 
înregistrate in unele probe.

De altfel, specialiștii prezenți la 
Oradea, reprezentanți ai federației 
de resort, recunosc că — privită in

gramul de vixlte și excursii asigu
rat concurenților (un tur al ora
șului, un popas la Băile Felix, un 
spectacol artistic ireproșabil susți
nut de ansamblul U.T.C. etc). To
tul a purtat pecetea colaborării 
strinse între factorii cu obligații di
recte sau cu atribuții în domeniul 
activității sportive școlare, a pasiu
nii și a responsabilității cu care a 
fost tratată competiția. Experiența 
arădeană ar trebui valorificată

mai ai nimic

de miine“

vilor noștri s-au bazat mai mult pe 
rutină, decît pe o pregătire meto
dică. Insuficient antrenați, aproape 
toți jucătorii au început puternic, 
dar s-au menținut pe primul plan 
al disputei numai 100 sau 150 din 
cele 200 de lovituri, avînd apoi că
deri care lo reduceau randamentul 
cu cel 
borîte.
pescu 
cercat

puțin 30—40 de popice do- 
Antrenorul Ferdinand Bo
și jucătorii vizați au îp- 
să explice imprecizia ară

tată, îndeosebi, la manșele de „izo
late", punînd-o pe scama inefica
cității loviturilor cu care jucătorii 
sînt obișnuiți, din cauza materialu
lui de joc depășit, existent în com
petițiile interne. După părerea noa
stră, însă, principala carență a in
constanței o constituie neglijarea 
pregătirii fizice, pe care, din pă
cate, popicarii noștri nu o const-

deră la fel de importantă ca și e- 
lementele de tehnică Este suficient 
să arătăm doar un singur exem
plu : Ilie Băiaș. jucător tinăr și în
zestrat, în care s-au pus mari spe
ranțe, are o talie neadecvată, creș
tinei cu aproape 20 de kg peste 
greutatea lui normală. Văzîndu-se ir» 
situația de a nu putea termina lo
viturile în ritmul pe care l-au în
ceput, Ion Micoroiu, Petre Purje și 
Ilie Băiaș și-au pierdut încrederea 
în propriile forțe, s-au enervat și 
au ratat uneori copilărește, pier- 
zînd ceea ce cîștigaseră în prima 
jumătate a probei. Și încă ceva. Pe 
cît de timorați au fost față de ad
versari și pe cît de placizi s-au a- 
rătat în lupta pentru obținerea unul 
rezultat cît mai bun la Split, pe 
atît de pretențioși și plini de ei 
apar Ilie Băiaș, Gh. Silvestru și I. 
Tismănaru în activitatea de toat ■ 
zilele, crezîncl că nu mai au nimic 
de învățat. De asemenea, jucători 
cu vechi state de activitate, ca Ion 
Micoroiu, Petre Purje și chiar C. 
Vînătoru se pare că nu mai po
sedă stilul activ și curajos de altă
dată, In sfîrșit, considerăm că re
prezentativa noastră masculină s-a 
comportat sub nivelul mediu 
.CM. și 
ce alte 
mâțule, 
stre au 
tională 
mîine.

Fără îndoială, o analiză mai pro
fundă va scoate la iveală toate cau
zele care au determinat regresul po
picarilor români. Țara noastră, prin 
evoluția strălucită a selecționatei 
feminine, deținătoare, pentru a pa
tra oară consecutiv, a titlului su
prem, se bucură de un binemeri
tat prestigiu în arena mondială. în 
consecință, sîntem convinși că mă
surile ce vor fi luate vc-r avea da
rul ca marea performanță interna-' 
țională să albă o bază corespunză
toare și în concursurile interne, iz
vorul cadrelor de nădejde, atît de 
necesare echipei noastre masculine.

Troian IOANIȚESCU

al 
datorită faptului că în timp 
țări și-au împrospătat for- 
specialiștii federației noa- 
cultivat vechea echipă na- 
în dauna schimbului de

r

SENS

Orice competiție sportivă

educative ale

ec'upa LXCj-i 
cevlsâ tsdi

: îocu: 
Vmeiloiui; locul 2 — 

rof. Gh. lozul 3 — echipa Li-
f i Cimpino iprof. Luca Henegar)

Foto: Ludovic BARTA — Oradea
fost 
rele

atent 4e viitorii organizatori ai 
Fentatlonului atletic școlar. cei 
din Buzău sau Baia Mare, orașele 
care — pe cit am înțeles — candi
dează drept gazdă pentru finala 
anulni 1973.

Tiberiu STAMA

CEL DE AL DOILEA

AL VERBULUI „A SANCȚIONA"

DEMIFOND $1 FOND?
gen de probe. nu experimentez ză 
diferite metode de antrenament, aa 
stndiază in cod util diferite metode 
de refacere pentru acest gen de e- 
fort, ea etitnează in mod eficient 
noile eaeeriri ale psihologiei, biochi- 
nMci. firiolegiei ți ale altar țtiiate 
care și-ar putea adore contribuții 
botăritoare. S-a lăsat totul re 
seama antrenorilor si aceștia — 
tzetați — nu pot face față atftor 

toreric-ase ale socrtujta ee 
nerfarmanță-

Kîei metodica de nregâtire a țo- 
•tiorilnr nu este cea mal inc.caiă 
Cu excepția Iul Petre Lapon. Maria 
Linei. Fîța Rafira. nici an jcuzSor 
de xatoare nu a resit si _vupea- 
rietutoK** !a seniori, de 1«—15 
!-~oace Setooeti noștri bun! — 
colae Mustață. Stelian Marcu. 
cea Neemțu. Mihai PLiurz-v 
rel Srelobine. sau dlr.tre cri 
vechi Constantin Grecescc, NU 
Bunea. Constantin Atounei. Dtnnl- 
tru BIrdău — nu au fi rac atletism 
ca juniori, sau putinii care Sn făcut 
r.u s-au remarcat printre eamr :<mjL 
De altfel, atleții noștri hEtiorî 
fost In ultimii ani clasați re 
mondial mult mai bine <5ec!t 
seniori.
Maria 
riana 
nescu 
listele 
lume.

Dacă mai adăugăm »i munca «la
bă de selecție a elementelor dotate 
pentru acest gen de probe, competi
țiile de masă care nu reușesc să 
răscolească 
rîndurile ------
inexistența terenurilor 
pentru I—— „--------- —,

a-J
XL 

Mw-
AtS- 
nai htatve fâlâtaK

..SAPTĂMiNA SPORTURILOR
«■a 

lan 
___ , ___ _ cei 

Ion Dima. Prt-e Laoen. 
Linei. Leon’.i-a Sâ!ă;ar.. Ma- 

Filip. Fița Rafira. Mirree Io. 
figurînd pe primele treuri în 
celor mai bur.i juniori din

suficientă 
nostru, sau 

_________ . _______ amenajate
' antrenamentul alergătorilor, 

putem afirma că am enumerat cîteva 
aspecte, poale cele mai importante, 
care determină această situație. 
Fără a avea pretenția că am epui
zat identificarea acestor cauze, «in
tern totuși convinși că rezolvarea 
lor va duce și la înlăturarea aces
tei crize Otn atletismul nostru. 
Atunci vom putea avea si atleți ro
mâni care să figureze pe locuri 
fruntașe în clasamentele mondiale 
ale probelor de fond și cemifond

SiWiu Dl MITRESCV
antrenor

în măsuri 
tineretului

La

OLIMPICE’*

lMportfrt <fe 
cfpâ tîneri s: 
cîcți: «partire 
cale întrecerile, care au 
urnră cu două zile, se 
la atletism, ea sc-cc’-.oe, 
fotbal, handbal, notație

va Consiliu- 
itru educație fizică 
irizează _Sdu:ămina 
-re*. competiție po- 
isă. la care parti- 

52 de aso- 
i 56 sindi- 
început în 
desfășoară 
bor, lupte, 
și volei.

La Timișoara, rugbyul are mulți 
prieteni. Pentru acest sport bărbă
tesc, pentru echipa ce țintește un 
succes de prestigiu ..pun umărul" 
toți. La meciurile mai importante 
vin de regulă 2 000 — 4 000 de spec
tatori, cunoscători ai regulamentu- 

entuziaști, sportivi. In orașul de 
Pe Bega, am auzit-o de la mulți, 
rugbyui — dacă ne referim la nu
mărul de spectatori pe care îi 
atrage în tribune — a luat-o înain- 
tea fotbalului Ceea ce este expli
cabil. îr.trucit rugbyștii sînt frun- 
toși in campionat, în timp ce fot
balul nu mai reușește să „iasă la 
lumină*. Sîmbătă seara, fiindcă te
renul era prea tare, antrenorul Du
mitru Antonescu și jucătorul Ne- 
delcu l-au stropit timp de două 
ore : lectorul universitar Petru Lai- 
chici și-a pierdut o bună parte 
i -. aceeași după-amiază — și al- 
•-■.e înainte — pentru alcătuirea 
unui program al meciului, ce urma 
-rf f.e distribuit a doua zi în tri
bună : „tipografii’- Universității n-au

Orice competiție sportivă are o la
tură educativă decurgînd din modul 
loial în care se întrec concurenții, 
din probitatea arbitrilor, din compor
tarea antrenorilor pe marginea tere
nului și, fără îndoială, din modul în 
care spectatorii participă afectiv la 
triumful sau înfrîngerea echipei favo
rite, a sportivului preferat.

Știm că nu spunem un lucru nou, 
dar tot atît de bine știm că este util 
să-l amintim pentru că, uneori, acești 
factori care trebuie să conlucreze la 
realizarea țelurilor rf. _

cortului își uită — cînd unul, cînd 
[tul — această înaltă menire.
Așa »-a întîmplat, de exemplu, la 

campionatul republican de sabie în 
care titlul a revenit, cu totul neaș
teptat. lui Gh. Culcea. care nu se 
afla într-o formă corespunzătoare, ci, 
dimpotrivă. Intr-o precară stare de 
sănătate. După o sumară apreciere a 
medicului sportiv prezent la competi
ție, acest sportiv părea a fi sau la 
începutul unei stări gripale sau într-o 
stare de surmenaj. De altfel, el a 
promovat- foarte greu primul tur al 
întrecerii beneficiind — se poate spu
ne — de o conjunctură favorabilă. 
(In asaltul decisiv pentru rămînerea sa 
în concurs, el l-a întîlnit pe Irimiciuc, 
care avea în acel moment 4 victorii 
și care nu s-a mai întrebuințat pen
tru a o obține și pe cea de a 5-a).

Credem că în acel stadiu al cam
pionatului, nimeni, dar absolut ni-

t*edea
Nici chiar cei ce l-au

în Culcea pe actualul 
cata-

meni,, nu 
campion, 
pultat" ulterior spre titlu. Propulsa
rea acestuia spre locul 1 a început 
în finala competiției, arbitrată de un 
juriu (cu oameni experimentați) pre
zidat de fostul campion al țării, în 
repetate rînduri, Tudor Ilie.

Vom spune foarte deschis că am 
admirat fermitatea acestuia, mai ales, 
față de Irimiciuc, al cărui mare ts- 
lent este adesea umbrit de o compor
tare nedisciplinată pe planșă. Dar Tu
dor Ilie nu ne-a dat prilejul să-i ad
mirăm, în egală măsură, exactitatea 
arbitrajului său, ale cărui carențe 
s-au repercutat tocmai asupra favo- 
riților probei : Budahazi, Irimiciuc »i 
Vintilă.

Federația de resort a sancționat, 
totuși, rezultatele înscrise în foaia de 
arbitraj, acordînd titlul, diploma și 
medalia de campion, lui Culcea (că
ruia, credem, i se poate reproșa cel 
mai puțin această situație). Fără în
doială, însă, că factorii de răspun
dere ai federației cunosc ți cel de al 
doilea sens al verbului „a sancționa" 
și, sperăm că îl vor aplica fața d® 
cei ce au contravenit normelor de 
etică sportivă lăsind o impresie de
plorabilă celor aflați în sală, tine
rilor ce practică acest sport cu firea» 
ca dorință ca, întotdeauna, să învingă 
cel mai bun.

Sebastian BONIFACIU

ti

DUPĂ ETAPA A XX-a...
BUN VENIT IN DIVIZIA A! 

După victoria Vulcanului în cel 
de-al doilea meci al său de baraj 
cu Rapid (18—0) re cunosc cele 
3 promovate în divizia primă a ță
rii : CONSTRUCTORUL SUCEAVA, 
PRECIZIA SACELE și VULCAN 
BUCUREȘTI.

★
AVEM ȘI PROGRAMUL RES

TANȚELOR. Federația a stabilit ca 
ultimele meciuri restanță în Divi
zia A să se desfășoare după urmă
torul program: Politehnica I®Ș* — 
Farul (14 iunie), Steaua — Farul 
(21 iunie) și Farul —- „U" Timi
șoara (25 iunie).

Modesto FERRARINI

AMĂNUNTE LA DOUA MECIU
RI DE DUMINICA. Ira Birlad, Rul
mentul a avut la discreție jocul în 
partida cu Farul Constanța (7—?)• 
Au marcat Nedelcu (încerc.) și Ciorieî 
(drop) (E. SOLOMON, coresp.). La 
Cluj, Grivița Roșie a redus simțitor 
speranțele Agronomiei Cluj de a 
mai rămine în A. Scorul de 9—3 
pentru bueureșteni a fost realizat de 
Pavloviei (încerc.). Comănici (te\ și 
drop), iar pentru Clujeni 
tură de pedeapsă. Balint 
CEA — coresp.).

★
ETAPA URMĂTOARE 

11 iunie) : „U“ Timișoara 
Petroșani; Steaua — Rulmentul Bîr- 
lad ; Farul —• Sp. Studențesc ; CSM 
Sibiu — Gloria Buc. ; Politehnica 
Iași — Agronomia Cluj; Gr. Roșie 
— Dinamo.

mai plecat acasă sîmbătă și au ter
minat tipărirea programului pentru 
duminică (el a cuprins cite ceva 
din istoria echipei, meciurile ce 
mai simt de jucat, clasamentul, for
mațiile șa.). Și cei pomeniți, sîn
tem siguri, nu sînt unicii care ar 
trebui amintiți la acest capitol.

Cum joacă echipa ? Bine, spec
taculos. Referindu-ne însă la me
ciul de duminică, i-am reproșa, în 
primul rînd, fluctuațiile de ritm. în. 
ultima parte a primei reprize a 
..încetinit motoarele-* nejustlficat, in- 
vitînd adversarul la atac (ceea ce 
îi putea fi tare neplăcut la un 
moment dat), deși resurse fizice — 
așa cum a dovedit-o în finalul par
tidei — avea. Și încă un lucru: 
prea multe situații favorabile iro
site din cauza neatenției în momen
tul pasei. Rășcanu, Suciu, Vollman 
— despre care se spune că dumi
nică a făcut cel mai bun meci din 
cariera sa — au creat, dar s-a gre
șit neadmis de mult și astfel s-au 
irosit nu mai puțin de 6 încercări...

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Șl GRIVIȚA ROȘIE

IN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR — 

RAPID 12—6 (3—3). Duminică di- 
mineeță, stadionul Olimpia a găz
duit partida de rugby dintre echi- 
pe'.e C-S.Șc. și Rapid, contînd ca se- 
rr ‘ r.a’.ă a turneului final al cam
pionatului republican- Au 
rugbyștii de la C.S.Șc. cu 
(3—3).

Au marcat: 
transformată 
Octavian (2 
Bordeianu (2

A arbitrat 
nescu. (P. Peană).

GRIVIȚA ROȘIE - 
SPORTIVA Nr. 2 8—7 
lungiri). Meci disputat, în care vic
toria a stat sub 
pînă în ultimele 
dei, cînd scorul 
Au fost necesare 
minute pentru a 
torul. în prima repriză din prelun
giri a condus Șc. sp. 2 cu 7—4. dar 
în ultimele minute ale prelungiri-

învins
12—6

(înc.Zamfirescu 
de C. Octavian) și C. 
Iov.
Iov. 

bine

ped.) 
ped.)
Șt.

respectiv

Constanți.

ȘCOALA 
(după pre-

semnul întrebării 
minute ale parti- 
a fost egal: 4—4. 
două reprize a 10 
departaja învingă-

O'.C" LE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au pus în 
vînzare locu.-i per.îru toată luna iunie pe litoral, după cum 
urmează : MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE SUD, MANGA
LIA hoteluri și căsuțe)

locurile se vînd pe sorii de 12 zile sau pe perioade mai 
scurte. în acea-tâ perioadă se practică tarife reduse față de 
sezon , reducere cu 50*.c la transport pe C.F.R.

din lovi- 
(I. MAR-

lor Grivița Roșie obține victoria. 
Au marcat: Dumitru (înc. și drop) 
pentru Șc. șp. 2, respectiv Atana- 
siu (înc.) și 
dus foarte 
Guțu).

Pădureanu (înc.) A con- 
bine F. Tudorache. (O.

(duminică
— Știința

UNITAJILE COOPERAȚIEI
MEȘTEȘUGĂREȘTI

9 9 9

Garantează reparațiile— a ,
outo — moto — velo — produse electronice — electrice 
electrocasnice — ceasuri — foto — lucrări de mecanica 
lăcătușerie — mobilier — tapițerie — etc.

REPARAT =GARANTAT
IMPORTANT!

Garanția se acordă atît pentru manoperă cît și pentru 
piesele de schimb introduse în reparația (respectivă.

LUCRĂRI Șl CU PLATA ÎK RATE
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CUPA Șl ETERNUL (?) SĂU ROL DL CfflUȘĂRLASĂ...

O Z/ LA CENTRUL DE COPII Șl JUNIORI UNIVERSITATEA CRAIOVA

DE LA ȘUTURILE LUI IRIMESCU, LA PLONJOANELE LUI VEREANU 
Șl EXPERIMENTUL DOCTORULUI FRiNCULESCU...

• Favoritul antrenorului Cl. lordănescu — un Oblemenco in miniatură # Crupa... rănifilor fi praful

Titlul dezvăluie o mai veche su
ferință a programului de virf al 
fotbalului nostru, de m a ori po
vestită, compătimită, dar, cum se 
vede treaba, arpoape incurabilă. 
Nici anul acesta, veritabila compe
tiție nr, 2 a fotbalului nostru nu 
iese din rolul său de cenușăreasă. 
Programată pe apucate, strecurată 
anonim în preocupările noastre, ale 
tuturor, Cupa rămîne într-o um
bră nejustificată, am zice chiar 
dăunătoare.

Să reluăm argumentele care ple
dează pentru Însemnătatea „Cupei 
României'1 ni se pare inutil. Să a- 
mintim doar că. în primul rînd, ea 
realizează o foarte utilă trăsătură 
de unire între masa echipelor noa
stre și formațiile de performanță, 
egalizindu-le în bună măsură la 
startul întrecerii și punîndu-le în 
față, chiar în procentajele infime 
dictate de diferențele de clasă com- 
petițională; . posibilitatea de a a- 
junge foarte departe, foarte sus, de

a se lansa într-o frumoasă aven
tură pe brațele „competiției k.o.“ 
Vine apoi semnificația pur compe- 
tițională — aceea care acordă cîș- 
tigătoarei rangul neoficial, dar 
real, de a doua echipă a țării, 
rang mult valorificat de cînd a a- 
părut și „Cupa cupelor".

Ei bine, în calendarul nostru, cu 
toate aceste realități. Cupa face mai 
departe figurație. Și am înțeles că 
marile necesități ale momentului, 
decurgînd din prezența fotbalului 
românesc pe infinit mai multe pla
nuri ale activității internaționale 
decît în anii precedenți, au împu
ținat și mai mult redusele date 
disponibile pentru a doua com
petiție a țării. N’u pricepem însă de 
ce măcar acum, în partea sa finală. 
Cupa nu se bucură de onorurile 
programării, de o normală așe
zare a semifinalelor și finalei. în 
actuala eșalonare a datelor, cele 
trei meciuri, cu o determinantă in
fluență pentru stabilirea cîștigă-

toarei trofeului, sînt prevăzute a se 
disputa la o distanță de 96 de ore. 
Semifinalele se. vor disputa la 28 
iunie, iar finala la 2 iulie. Nu e 
prea mult pentru niște echipe, și 
așa suprasolicitate în acest final de 
sezon? Abia ieșite din presiunea 
semifinalei, ultimele două rămase 
în cursă se și văd aruncate în at
mosfera de maximă tensiune a fi
nalei.

Fiind vorba doar de două echi
pe, care și-ar prelungi activitatea, 
am sugera ca semifinalele să aibă 
loc la 2 iulie, iar finala la 9 iu
lie. In felul acesta, pe de o parte, 
semifinalele s-ar bucura de trata 
meniul mult mai onorabil al zi
lei de duminică, iar finala ar opune 
două echipe care au avut timpul 
să-și refacă forțele timp de o 
săptămînă și să apară cit de cit 
pregătite pentrti meciul care stabi
lește pe deținătC/area Cupei

Eftimi* IONESCU

în spatele stadionului cel mare al 
Craiovei se află un teren eu zgură. 
De aproape zece minute, un grup de 
prichindei, echipați în tricouri vișinii 
și chiloți albi, îi... măsoară margi
nile. După fiecare tură, antrenorul, 
un bărbat mic de statură, sprinten 
In mișcări și aspru în vorbe, Ie re
comandă o respirație largă, după 
care îi trimite din nou în cursa de 
aproape 300 de metri. Pauza dintre 
încălzire Și primul exercițiu în cir
cuit nu durează prea mult. Doar atît 
cit să fie aranjate pe teren, în zig
zag, niște panouri destul de mici. 
Din celălalt capăt al terenului, an
trenorul dă semnalul de începere a 
exercițiului. Fiecare jucător por
nește cu mingea la picior, șuteazâ 
In panou cu ristul, o preia, șuteazâ 
din nou, dar de astă dată în partea 
opusă, cu celălalt picior. Puștilor le 
place antrenamentul acesta mult 
mai mult decît cursele în jurul te
renului. Motivul e lesne de înțeles. 
Și în timp ce fiecare încearcă să 
execute cit mai corect preluarea, 
să lovească precis balonul, antreno
rul le corectează de pe margine 
greșelile.

Clement lordănescu, antrenorul 
’or și coordonatorul Centrului de 
'•opii și juniori al Universității Cra
iova, îi lasă pentru cîteva momente
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O FRUMOASA INIȚIATIVA ÎN JU
DEȚUL MUREȘ

Din inițiativa Comitetului județean al 
U.T.C Mureș și cu sprijin-ul Inspectora
tului ’școlar județean s-a organizat in 
primăvara aceasta o importantă com
petiție de handbal, rezervată echipelor 
din școlile generale din mediul sătesc. 
La etapța de masă a întrecerilor — sat, 
comună, zonă. — s-au întrecut nu mai 
puțin de 300 de formații după care a 
urinat finala pe județ. Ultimul act al 
acestși mar) manifestări sportive șco
lare a opus șase echipe de fete și tot 
atitea de băieți. După o frumoasă luptă 
sportivă, trofeele au revenit formațiilor 
școlilor din Stngeorgiu de Pădure (la 
fete) și Miercurea Niraj (la băieți). Orga
nizatorii au oferit echipelor clasate pe 
primele trei locuri cupe, diplome și pre
mii în obiecte sportive.

C. ALBU — coresp.
RĂSPLATA PENTRU ARBITRII DE 

FOTBAL

Zi’.ele trecute, la sediul C.J.E.F.S. din 
Piatra Neamț a avut loc o Intimă și 
neobișnuită festivitate, Brâu sărbătoriți 
cinci arbitri de fotbal din localitate — 
Gheorghe Duțu, Ion Orghldan. Con
stantin Corbu, Gheorghe Costea și Ni- 
colae Toma — care se retrăgeau, datori
tă virstei, dtn activitatea sportivă. La 
acest moment festiv au fost prezenți 
membrii comisiei județene de fotbal, con
ducerea Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică șl sport, precum șl An
drei Rădulescu. președintele Colegiului 
central al arbitrilor Veteranilor cavaleri 
ai fluierului din Piatra Neamț li s-a 
mulțumit pentru activitatea depusă și 
li s-au oferit cupe și diplome. Sărbăto
riții n-au de Kind să iasă însă la... 
pensie în sport, ei vor activa în conti
nuare în disciplina pe care au lndră- 
git-o decenii de-a rtndul. Dregătind noi 
arbitri de fotbal în orașul de sub Pietri
cica

Riof, T, RADU — coresp.

terenului tare ca piatra! • Cazonul mult visat
singuri, se apropie, ne explică ra
țiunea exercițiului — executarea 
eu precizie a pusei, lovirea balonu
lui ou ristul —, după care ni-i re
comandă pe cîțiva dintre cei mai 
talentați copii ai grupei (născuți în 
1959) : M. Croi tu ru (mare capacitate 
de efort, bun în atac Și apărare, 
înclinații spre tipul de jucător coor
donator), M. Dinu (îndemînare foarte 
bună, excelent dribleur), I. Enache 
(detentă excelentă, rapid" în exe
cuții, poate evolua pe orice post)... 
Nemulțumit de ritmul exercițiului, 
Clement lordănescu se îndepărtează 
din nou. soliicitînd micilor jucători 
să accelereze ritmul.

Trecuseră circa 40 de minute de 
la începutul antrenamentului, timp 
în care fiecare jucător efectuase de 
maj multe ori circuitul. Al doilea 
exercițiu din programul zilei de 
pregătire prevede PRELUAREA ȘI 
DESPRINDEREA DE ADVERSAR, 
mărirea forței de șut și lovitura 
cu capul a mingii din săritură. Dez
voltarea forței șuturilor se face pe..., 
seama zidului tribunei I.

— In altă parte nu avem unde să 
facem acest exercițiu. Așa că tra
gem in pereții stadionului. Fină s-o 
sesiza cineva ...

Ne propune apoi să-i urmărim 
favoritul nr. 1. M. Irimescu. Un

198 DE ECHIPE ȘCOLARE DE FOT
BAL IN JUDEȚUL ARGEȘ

Ediția 1972 a campionatului școlar de 
fotbal al județului a cuprins un număr 
record de echipe — 198. La etapa finală 
a competiției desfășurată în bune con- 
dițiuini la Curtea de Argeș, au luat 
parte 10 echipe ciștigătoare ale etape
lor intercentre. După o serie de jocuri 
frumoase, pe primele trei locuri s-au 
clasat: 1, Școala generală nr. 11 Pitești 
(instructor prof. M. Georgescu); 2. Școa
la generală Sttlpcni (prof. B. Stânescu); 
3. Școala generală Recea (prof. M. Ola
rii). De menționat, că la această ediție 
a întrecerilor o comportare remarcabilă 
au avut micii fotbaliști de la sate.

F. ILIE — coresp.

PROMISIUNI BASCHETBALÎSTICE 
LA PLOIEȘTI

Echipa de fete a Școlii sportive din 
Ploiești (junioare II) a cîștigat zilele a- 
cestea faza de zonă a criteriului juni
oarelor II la baschet, sport în care o- 
rașul Ploiești nu prea stă pe roze. Ele
vele profesorului Gabriel Năstac. toate 
sub limita de vîrstă a grupei de‘ copii, 
au susținut jocuri frumoase, obținând 
scoruri concludente, ca de pildă, cu Li
ceul nr, 1 Tîrgoviște (92—14), dar au 
avut și momente grele, cînd și-au ad
judecat victoriile la un coș sau două, 
cum a fost în meciurile eu Școala spor
tivă Fetești (46—42) și Școala sportivă 
Giurgiu (5d—53).

A. VASILESCU — coresp. 

„Crosul lașului* — organizat recent în frumosul oraș moldovean. în 
imagine, startul fetelor, ce s-a dat din fața impunătoarei clădiri a „Pa
latului Culturii", Foto; b. STRATULAH

băiat înăltuț, destui de firav, dar 
care lovește năpraznic mingea cu 
stîngul ! Clement lordănescu afirmă 
că Irimescu va ajunge un excelent 
șuteur, iar Craiova va avea, peste 
4—5 ani, încă un Oblemenco-golge- 
ter.

O „miuță" încheie cele două ore 
de antrenament. Jocul se încinge, 
Irimescu înscrie vreo trei-patru go
luri și încet-încet... praful iscat în
văluie pe jucători. Copiii continuă 
să joace însă. înghițindu-1. Iață o 
surpriză cu totul și cu totu) ne
plăcută. care ne duce cu gîndul La 
gazonul stadionului. DAR ACOLO 
COPIII ȘI JUNIORII UNIVERSI
TĂȚII NU AU ACCES.

Și totuși, în acel moment, pe ga
zonul terenului cel mare se aflau 
doi „intruși" : antrenorul Mihai Go- 
lubovici și portarul Cornel Vereanu 
din „grupa 1958".

— Grupa... juliților! afirmă Go- 
lubovici. Nu am nici un jucător 
fără răni sau zgiriieturi, căpătate 
de pe terenul cu zgură, tare ca 
piatra. Cum acolo nu-1 puteam an
trena pe Vereanu, am intrat aici„

Cornel Vereanu are 1.72 m înăl
țime și vreo 62 de kilograme. Apără 
simplu, eficace. Nu face niciodată 
o mișcare în plus. Iese bine la în
chiderea unghiurilor, are o bună 
priză ia balon. Alături de St. Du
mitru, D. Mihăescu (ataeanți). C. 
Răduț (fundaș), Vereanu face parte 
din grupul jucătorilor de perspec
tivă ai Universității. Tot așa cum 
V. Pițurcă. I. Bălăci. L. Marica, C. 
Guțu, C. Rujenescu și C. Btru- 
roagă. colegii lor mai mari — năs
cuți in 1955 și 1956 — consti'.u.e 
grupul perspectivei imediate pentru 
divizionara A a oltenilor.

De la stadion și pînă in centrul 
orașului, ne însoțe e medicul cen
trului, Vasile Frîncuiescu. îi amin
tesc de... praful pe oare-1 inha.ează 
copilj pe terenul de zgură. Aflăm 
că ..astăzi n-a fost nimic, față de 
alte zile!“ Dar medicul centrului 
are multe de spus. Printre altele, îl 
preocupă un studiu asupra duratei 
intervalului de recuperare după 
efort și după fiecare exercițiu în 
parte. Numai cunoscîndu-se perfect 
capacitatea de efort a fiecărui ju
cător se poate realiza un antrena
ment corespunzător.

— în al doilea rînd — ne spune 
dr. Frînculescu — este absolut ne
cesară gruparea copiilor nu după 
vîrstă, ci după dezvoltarea lor 
morfo-fiziologică, ținindu-se mereu 
seama de faptul că ei parcurg prin

PE MICUL ECRAN
ASTAZI, ORA 22.50: BOX — Cam

pionatele europene de box pentru 
tineret (semifinale). înregistrare de 
la patinoarul „23 August-,

MÎINE. ORA 21.30 (programul 
II) : „Stelele Stelei- — film reali
zat cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de activitate a clubului Steaua: 
ora 32.43: BOX — Campionatele 
europene peutru tineret (semifinale) 
— înregistrare de la patinoarul „23 
August*.

SIMBATA 10 IUNIE. ora !S : tn 
direct — startul în cursa automobi
listică de 24 <le ore de la Le Mans:

HALAL ORGANIZATORI...

Nu de mult, pe stadionul Portul roșu 
din Galați trebuia să sa desfășoare un 
important concurs local de atletism, faza 
pe municipiu a campicmaiu-ui republi
can. La ora anunțată, erau prezenți pe 
stadion atleții, antrenorii, reprezentan
ții comisiei județene de atletism și cîțiva 
spectatori. Pistele de alergări, sectoarele 
de aruncări, toate erau pregătite și to
tuși, concursul nu începea. Motivul? Or
ganizatorii su uitat de cele mai impor
tante ustensile necesare întrecerilor de 
atletism: cronomeirele și ruleta de mă
surat. Firește, în astfel de condiții, în
trecerea nu a putut avea loc. Ea a fost 
reprogramată peste citeva zile, dar s-a 
desfășurat in condiții necorespunzătoa- 
are, lipsind mulți atlețl care n-au mai 
putut veni a doua oară la concurs.

De altfel, această deficiență nu ere 
singura tn organizarea întrecerilor a'.le- 
tice la Galați!

S. TELEMAC — coresp.
NOI AMENAJĂRI SPORTIVE LA 

BUȘTENI

Pitorescul oraș Bușteni, de pe Valea 
Prahovei, va fi dotat in curind cu o 
nouă amenajare sportivă. Este vorba de 
un mic complex sportiv c-onstruit de 
Consiliul popular și asociația sportivă 
Caraimanul, care va cuprinde o clădire 
cu doufl nivele ce va adăposti o porcă
rie cu patru piste, o sală de șah și ca
mere de cazare pentru sportivi. La e- 
fectuarea lucrării participă prin muncă 
patriotică, numeroși sportivi din locali
tate.

V. ZBARCEA — coresp. 

efort perioada puberală. Este ceva 
ce vrem și am început să facem 
cu grupa copiilor născu ti in 1959— 
I960. Cred in reușita experimentu
lui.

Frînculescu, lordănescu, Golubo- 
vici, I. Girleșteanu — cel de al 
treilea antrenor al centrului — vor 
și speră să facă multe. Singuri nu 
pot însă. Și mai ales nu pot în ... 
praful terenului de zgură.

Poate că intr-o zi, copiilor cen
trului H se va permite intrarea pe 
gazonul marelui stadion. Sau poate 
că nu peste mult timp va dispărea 
balta aceea din apropierea terenu-

Anul Înființării centrului : 19i3
Trei antrenori : Cleniem lordănescu

— coordonator M. Golubovici ji 1. 
Girleșteanu

Jucători ratați : Me
Jucăton prozenți in centru : 120
Fonduri Investite tn perioada IMS— 

i*tî : ssj («o ioc
Jucători promovați :
• tn Divizia A : 1*
• In Divizia B : *
• In Divizia C : 14
• La tineret-rezerve : M

• Iată numele celor zece jucători 
din pepiniera craîo-, eenâ care au ur
cat treneeie promovării pini tn pri- 
.na divizie a țării : Smareruiaehe, 
thmose. Oprea. Bomreaeu, Tacoi, 
Toni. Datcu. Lepădata, Bălan, Ber- 
neenn. Dintre aceștia. Boșoteanu, 
Lepădat-a si Dașeu joacă tn prezent 
'.a Eeztroputere (Împrumutați), Iar 
Tar.?. la Știința Bacău, unde este 
student.

• Surprinzător de nare numărul 
urătorilor rulări În centru. într-un

interval de tin-r» relativ scurt, „tn 
prunii doi ani de la înființare — ne 
lămurește secretarul clubului. I. Do
ti r'o-’u — S-a :r,ers pe cantitate, în 
detrimentul calității, incl-jzînd’J-se în 
centru si copii Gră prea mari per
spective...".

• Aproape Tn fiecare săptămînă 
pe terenul cu zgură (singurul pe 
care :și desfășoară activitatea copiii 
ai juniorii centrului) e«te invitată e- 
ehipa unei clase sau a unei scoli din 
ora« care susține o parfidă amica- 
’ă cu o formație a centrului. Sco
pul * Depistarea copiilor mi înclina
ții pentru fotbal. Procedeul a dat 
și continuă să dea roadele scontate.

lui de zgură și pe locul ei -va apă
rea gazonu, mulț visat _. tn stingă, 
lingă bulevard, un buldozer nive
lează în prezent suprafața aceea de 
teren. Semn că se va face ceva acolo. 
Numai de s-ar face pentru ei, vii
torii Oblemenco, Marcu. Strimbea- 
nu. Donose. Niculescu sau Oprea.

Leufențiu DUMITRESCU

ora 2X19 : _ BOX - finalele
Campionatelor europene de box pen
tru tineret — Înregistrare d„ la 
patinoarul „23 August”.

DUMINICA lt IUNIE, ara 14 : 
Campionatul mondial de dlrt-tratk 
(transmisiune de la Marianske 
Laznei; orz 14.20 : Campionatul
mondial de ciclism acrobatic șl 
ciclobal (transmisiune de la Baden- 
Baden); ora 17.25: FOTBAL- Farul 
— ,.U“ Cluj (transmisiune directă
<le la Constanța); tn pauză, sosirea 
in cursa automobilistică de >4 de 
ore de la Le Mans.

Minibaschetul isi continuă... ofensiva :

COMPETIȚII DE AMPLOARE, CARE ATRAG SUTE DE ȘCOLARI Șl PIONIERI
FRUNTAȘELE „CUPÎI PRIMĂVERII" 
ORGANIZATA DE TELEVIZIUNEA 

ROMANA
Remarcabila inițiativă a Tele

viziunii de a prezenta în fiecare 
luni seară, pe programul II. între
cerea dotată cu „Cupa primăverii' 
se bucură de un real succes. Echi
pele școlilor generale nr. I, 21, »), 
69, 118. 141, 151, 169. ale liceelor 
nr. 21. 42. 35 si al* Școlii sportive 
nr. 2, purtînd titulaturi originale — 
Jupiler. Saturn. Nețrtun. Venus. 
Marte, Licurici, Pogonici (Ia băieți). 
Crizantema. Garofița. Panseluța. Li- 

l liacuL, Ghiocelul. Steluța, Speranța 
(la fete) — evoluează cu dejsnvol- 
tură în fața telespectatorilor și de
monstrează convingător frumusețea 
acestui util joc sportiv. După me
ciurile de pină acum, pe locul 1 se 
află formațiile Liceului nr. 35. a- 
vîndu-i antrenori pe prof. Stefa
nia Dinescu (fetele) și prof. Mircea 
Rizea (băieții). Pe locul secund, e- 
chipele Școlii sportive nr. 2 pre
gătite de prof. Cornelia Mircioiu 
(cea de fete) și de prof. Stelian 
Gheorghiu (cea de băieți). In afara 
acestor clasamente pur sportive, se 
cuvine să mai amintim și pe ce) 
al fruntașilor la învățătură. Cunu
nile de premianți le-au primit Dana 
Ticneseu (Școala generală nr. 21). 
Anca Dorobanfu (Școala generală 
nr. 21) și Florinela Gheorghe (Școa
la generală nr. 141), toate cu nu
mai nota 10 în catalog. în sfîrșit, 
nu putem omite apreciabila mobi
lizare asigurată de Școala sportivă 
nr. 2, prezentă cu 110 jucători.

LA TULCEA, „CUPA DELTEI"
Intîlnirile spectaculoase, de mare 

atractivitate, pentru „Cupa Deltei" 
la minibaschet au atras un nu
meros public pe terenul din Tul- 
cea, amenajat cu instalație de noc
turnă. Colegii și prietenii aflați în 
tribune au aplaudat cu însuflețire 
evoluția micuților sportivi care au 
luptat cu mult elan pentru o com
portare cît mai frumoasă. Trofeul 
a fost cucerit de formația Liceului 
„Spiru Haret" din Tulcea, învin
gătoarei cu 30-—21 în partida de
cisivă cu echipa Casei pionierilor

DE LA INTER...
Cruyff a deschis scorul !
Elicopterul ride.
In careul lui Internazionale se 

petrece o mare dramă. Bordon pră
bușit, își ascunde fața în iarbă. 
Oriali contemplă, nemișcat. ceruL 
Burgnich, marele Burgnich, jandar
mul de fier al tuturor extremelor

SANDRO MAZZOI.A

europene, de la Gento la Geaici, în- 
genunchiază. E un spectacol pe care 
Inter 1965 nu și l-ar f: îngăduit 
pentru nimic în lume. Ceva s-a 
rupt in resorturile echipei milaneze. 

Ani de zile, Inter a întemnițat 
toate elanurile ofensivei adverse. 
Ani de zile a refuzat greșeala. Dar, 
pe bancă era Herrera, iar în ultima 
tranșee — Piochi. Acum, în careu, 
Inter plînge. Oriali, ucenicul-sala- 
hor, și-a parmis o singură aventură, 
uitînd să calculeze zborul mingii 
englezești a lui Suurbier. Bordon a 
simțit dezastrul, dar era prea tîrziu. 
Cruyff se afla acolo, liber, prin e- 
fortul formidabil al Iui Keiser, 
care l-a tras după el pe Belhigi, 
pentru ca „pisica sălbatică11 să-și 
poată lua zborul.

Au urmat cele 15 minute de o- 
fensivă interistă. O ofensivă cu o 
geometrie aspră și frumoasă, la 
capătul căreia Boninsegna a fost la 
un pas de egalare, ca și Nea.gu, Ia 
Belgrad. Dar mingea a trecut pe 

: lingă bară. Oracolul fotbalului se 
rostise de mult: ,,Voi, cei de la 
Inter, veți putea ciștiga numai cu 
armele pe care vi le-a dat istoria 
fotbalului".

Și a venit al doilea gol olandez. 
Cruyff a sărit ca Pele în finala de 
la Ciudad de Mexico. Și Burgnich a 
cedat pentru a doua oară, ca și in

din Constanța. Celelalte rezultate 
finale : Jocurile 3—4 : Șc. sp. Bră
ila — Șc. sp. Galați 26—21 ; locu
rile 5—6 ; Șc. sp. Constanța — Șc. 
sp. Tulcea 16—13. Antrenorul c- 
ch'pci ciștigătoare a „Cupei Deltei ', 
pr- f. Dumitru Andreev, este, îm
preună cu inspectoral școlar Olim
piu Bonjup, pionierul și animato- 
:ul minibaschetului în orașul Tul
cea.
INVITAȚIE LA „CUPA BIHORULUI"

O lăudabilă inițiativă ne-a par- 
venit din partea C.J.EF.S. Bihor 
care, prin comisia județeană de 
baschet, organizează între 16 și 18 
iur.ie ..Cupa Bihorului" la mintoas
ei'et. în acest scop, au fost lansate 
invitații unui r.umăr de 45 de co
misii de specialitate.
PARTICIPARE BOGATA LA „FESTI
VALUL MINIBASCHE1ULUI PIONIE

RESC"
30 de echipe din Mediaș, Oradea, 

Galați, Ploiești, Brașov, Gheorghi-

V. TEODOR (Dinamo),

ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ A „CURSEI MUNȚILOR"
SINAIA ' (prin telefon, de la trimi

sul nostru). U- cînd „Cursa Mimțik>r“ 
șt-a stabilit cartierul general în Sinaia, 
localnicii au îndrăgit Întrecerea între 
suplele ma-țini pe două roți Intr-o ase
menea manieră, tncli o așteaptă de fie
care dată ca pe un eveniment de seamfi 
al urbei. Copiii, in entuziasmul lor și-au 
făcut din Tador vasile, ștefan Suciu sau 
Constantin Grigore marii lor favoriți și, 
de cum ti „prind- !n oraș li Înconjoară 
și Ii conduc in alai pretotindeni pe unde 
au treabă, fie privindu-i muți de admi
rație, fie — cei mai curajoși — adresin- 
du-le zeci de întrebări.

Miercuri, la ora 14.59, în plin centru 
al orașului, alergătorii, constituiți tn 13 
echipe, au luat startul în prima etapă: 
Sinaia — Brașov — Chichlș — Sinaia — 
126 km. O etapă fără istoric deosebit. 
S-a rulat fără convingere, iar puținele 
evadări pe care le-am consemnat s-au 
dovedit simple focuri de paie. In final, 
din cei 38 de concurenți, plecați în 
cursă, 47 și-au disputat înttietatea la 
sprintul final. Dintre acțiunile mai deo
sebite, relatăm evadarea, pe străzile 
Brașovului, a șase cicliști. Langanka șl 

fața lui Pele. sub povara oelor 35 
de ani ai săi.

...Se spune că la Amsterdam, a- 
tecul 3 invins apărarea. E adevărat. 
Dar, e la fel de adevărat că acum 
opt ani. la Viena. apărarea Iui In
ter învinsese atacul lui Real Ma
drid.

Inter a ales, de-a lungul anilor, 
formula baricadei. I s-a reproșat 
întotdeauna că ar fi putut alege ar
ma atacului, evitînd astfel apariția 
luptei corp la corp în fotbal. Dar 
Inter a persistat în idee. O idee cu 
care a izbutit să învingă pe Vasas, 
ia Budapesta, într-un meci antolo
gic, după ce respinsese 22 de cor- 
nere la poarta sa. Și poate că nu 
întîmplător, squadra azzurra și echi
pele Milanului au reușit în ultimii 
ani mai mult decît francezii sau 
spaniolii. Baricadele lui Inter, apă- 
late cu o știință pe care nu o poate 
contesta nimeni, au determinat, în 
ultimă instanță, armarea fizică a 
virtuozilor brazilieni și apariția 
acestui Ajax 1972, care a fost obli
gat să-și forțeze elanul pentru o 
săritură record, poate fără prece
dent în cronica ofensivei.

Inter a accelerat mersul istoriei 
fotbalului.

...LA AJAX
Amsterdam, 1 iunie, orele 18. 

Sîntem vreo 30 000 în Leisdenplein. 
In balconul teatrului, unde e aș
teptată Ajax, o fanfară cînță non
stop. întreaga piață acompaniază în 
contratimp cu ecoul.

Deasupra noastră se desfășoară o 
adevărată bătălie aeriană, la care 
participă peste 50 de avioane. E 
bătălia reclamelor. Ziarul „De Te- 
legraaf" a aruncat în luptă patru 
avioane. Primul remorchează o 
panglică uriașă, cu litere negre i 
„.Pe Telegraaf felicitiert Ajatr". Ur
mătoarele trei anunță, în numărul 
de a doua zi, opt pagini cu foto
grafii speciale- consacrate victoriei 
asupra iui Inter. „Het Parool" răs
punde cu trei avioane : „Het Parool 
proficiat Ajax'. Ceasurile „Prima" 
nu se lasă mai prejos. Comice mi 
se par doar cifrele albastre ale 
apei de colonie „4711".

Ajax întîrzie. Au trecut două ore. 
Crainicul cere scuze la microfon i 
„Festivitatea de la Primărie s-a 
prelungit. Van Praag, Covaci și 
Keiser au devenit cetățeni de o- 
noare ai Amsterdamului. Automo
bilele înaintează greu“... Se reiau 
scandările. Fanfara cîntă al numai 
știu cîtelea marș închinat Iui Ajax 
In stingă mea, un bătrînel fredo
nează cu mult foc. Apoi, deodată, 
citeva minute de liniște. Televiziu
nea își instalează camerele. E aș
teptat cortegiul Victoriei.

II rog pe corist să-mi scrie cu
vintele refrenului. înflăcăratul su
porter al lui Ajax nu stă pe gîn- 
duri : „Ajax wint in wereld cup“. 
11 întreb :

— Bine, clar Ajax n-a cîștigat 
Cupa Mondială.

— Asta n-are importanță. Noi 
cintăm marșul de vreo 20 de ani.

— Sînteți un vechi suporter al 
lui Ajax ?

eni, Tg. Mureș, Suceava, Pitești, 
Roșiorii de Vede și Botoșani s-au 
înscris la „Festivalul minibaschetu
lui pionieiesc" care se va desfășura 
între 19 și 24 iunie, pe terenurile 
de bitum ale Palatului Pionierilor 
din Capitală. Zilele acestea vâr fi 
alcătuite seriile celor patru categorii 
de concurenți (băieți și fete, cate
goria I și a Il-a), precum și pro
gramul partidelor pînă în ultima e- 
țapă a competiției. Concomitent se 
iau măsuri pentru asigurarea con
dițiilor optime de prezentare a ex
poziției de desepe avînd drept su
biect •minibaschetul, precum și a 
celorlalte manifestări cu caracter 
cultural sportiv (cîntece, poezii, pro
iecții de filme etc). încă un lucru 
demn de menționat 1 minibaschet- 
baliștii prezenți la festival vor 
face un tur al Capitalei, vizîtînd 
principalele puncte de atracție tu
ristică ale orașului.

D. STANCULESCU

Karlheirrtz (Dynamo Berlin) Muiinea- 
nu (Dinamo II), Niculac (Petrolul), Pas
cale (Steaua II) și V. Tudor (Steaua 1). 
In urma lor, plutonul rulează calm, 
dar nici fugarii nu par să se manifeste 
mai convingător. Astfel că. la întoarcere 
Înainte de urcarea serpentinelor spre 
Timiș, plutonul se reface. Sus, tn Pre
deal. punctul de cățărate este cîștigat 
de C. Grigore (Dinamo ț). urmat de Ga
vrila (Steaua I). Gera (Olimpia) și Bur- 
lacu (Olimpia). Spre Sinaia se pomeșta 
în trombă, dar fără a se mai înregis
tra vreo acțiune deosebită pînă la so
sire. cind V. Teodor, bine plasat, reu
șește să-și adjudece victoria.

Clasamentul etapei: 1. V. TEODOlt 
(Dinamo I) 3h 13:22 (media orară 38.20» 
km‘h). 2. R. Langanke (Dynamo Berlin). 
3. C, Gontea (Steaua I) 4. C. Grigore 
(Dinamo i) ș.a.m.d. pină la locul 47, 
toți același timp cu învingătorul. Cla
sament pe echipe : t. Dinamo I 9h 39.36 : 
Dynamo Berlin 9h 39,46; 3 Steaua I 
Ml 39: 36 etc.

Joi. etapa a n-a, Sinaia — Bănești 
(.Cimpma) — Sinaia — Furnica — 80 km.

Gheorghe ȘTEFANESCU
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— De 71 de ani. în 
1901, cînd a luat ființă 
Ajax. aveam 5 ani.

— Vă felicit pentru 
această prelungită fi
delitate. Spuneți-mi, vă 
rog; cum de a fost ales 
numele Ajax ?

— Fondatorii lui Aja.r 
au fost patru domni cu 
barbă, care, intr-o seară 
la o bere, nu departe 
de această piață, și-au 
zis că ar fi bine să fa
cem o echipă care să-i 
bată pe marinarii en
glezi.

— Și de ce tocmai 
Ajax ?

— Pentru că nouă, o- 
landezilor, ne place mi
tologia. Există și o e- 
chipă. Sparta, la Rotter
dam. Mai există și He
rakles. Cind unul din 
cei patru a spus Ajax, 
ceilalți trei au protestat: 
„Bine, dar Ajax s-a 
sinucis cînd a pierdut armele lui 
Achile". „N-are nici o importanța. 
E un nume frumos". Și a rămas 
așa.

— Ați crezut în victoria asupra 
lui Inter ?

— Am fost sigur.
— De ee?
— Cind o echipă cîștigă cu 5—1 

la Rotterdam, împotriva lui Feye- 
noord, Inter nu mai e o problemă.

...în acest moment, la balconul 
teatrului au apărut Ștuy, portarul, 
și Ștefan Covaci, arătînd mulțimii 
Cupa. Leisdenplein a devenit un 
vulcan : „Co-vaci, Co-vaci 1“ Pe ce
rul Amsterdamului, avioanele, care

JOHAN CRVYFF
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și-au stins brusc motoarele, păreau 
niște libelule.

In drum spre Piața Dam, bătrî- 
nul suporter al lui Ajax mi-a ară
tat un disc mic pe care-1 cumpă
rase la prînz, în piața teatrului. 
Era discul transmisiei radiofonice 
a victoriei lui Ajax... In dreptul 
primului pod de peste unul din 
nenumăratele canaluri ale Amster
damului, o flașnetă uriașă, acțio
nată de un motor electric, cînta 
„Ajax wint in Wereld cup".

loan CHIRILA

AZI, ULTIMA ZI
LA LOLO

La tragerile și concursurile săp- 
tămînale Loto, Pronoexpres și Pro
nosport participants beneficiază — 
în afara premiilor obișnuite în bani 
-- și de autoturisme în cadrul va
lorii unitare a premiilor.

Astfel, la tragerea Loto de mîine, 
se pot cîștiga : autoturisme DACIA 
1300 (70.000 lei) și DACIA 1100 
(55.000 lei).

Nu lipsiți de la tragerea Loto d» 
mîine care vă oferă posibilitatea, 
obținerii unui important premiu 
în autoturisme sau' bani.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 

NR. 23 DIN 7 IUNIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII : 2.318.696 
lei din care 1.323.711 lei report

EXTRAGEREA I : 3 33 6 7 14 25
FOND DE PREMII : 1.816.661 lei din 

care 1.303.611 lei report eateg. 1
EXTRAGEREA a U-a : 28 34 33 13 11
FOND DE PREMII : 502.035 lei din.

care 20.100 iei report categoria A

LOTO
PREMIILE TRAGERII DIN 2 IUNIE 197»

EXTRAGEREA I : Categ 1 : 1,10 va
riante a 72.793 lei : categ. 2 : 2,20 a 
36.396 lei ; categ. 3 : 9,20 a 8.704 lei : 
categ. 4 : 23.40 a 3.422 lei ; categ. 5 : 
96,10 a 833 lei : categ. 6 : 197 a 40S lei.

EXTRAGEREA a Il-a: Categ. A : 1 
variantă 25o/„ a 52.701 iei și 1 varianta 
10»/„ a 21.080 lei : categ. B : 4.25 a 17.360 
lei ; categ. C 10,20 a 7.233 lei ; categ. D : 
15,65 a 4.714 lei : categ. E : 53,10 a 
1.389 lei : categ. F : 59 53 a 1.239 lei ; 
eateg. Z : 163,85 a 100 Iei.

Premiul de 72.793 lei de la categ. I 
jucat pe o variantă 100»'o a revenit 
participantului POPESCU—BĂLENI Nl- 
COLAE din Pitești ; iar premiul de 52.701 
lei de la eateg. A jucat pe o variantă 
25»•„ a revenit participantului POPA 
ZAHARIA din Zagon județul Covasma.

Kubrîcă redactată de
LOTO-PBONOSPOBT



Ieri, pe „Republicii44 î CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS DE LA HAMBURG

ILIE NÂSTASE L-A ÎNTRECUT PE GULYAS
Ieri după-amiază, stadionul din 

Dealul Spirii, gazdă a atitor manifes- țări ale 
din nou 
n-a fost 
miză, de 
tentativă 
toare, una din manifestările prileju
ite de aniversarea a 25 de ani de la 
înființarea clubului Steaua. Si oa- 

' -menii, suporteri sau nu ai acestui 
[ club, dar toți prieteni, au venit în 
1 număr mare, peste 20 000. Au venit 
să revadă gloriile de altădată, cei

sportului nostru, a cunoscut 
atmosfera sărbătorească. Nu, 
vorba de vreun meci cu 
vreo competiție oficială sau 
de record. A fost o sărbă-

duși șî acum de Călinoiu. 
marcat: Tătaru. Constantinescu 
Constantin. Lingă ei 
cat frații Zavoda.
zan, Cacoveanu, V. ________ ,
iar in echipa dinamoviștilor Ene I și 
II, Birtașu, Bartha. Szoke. A urmat 
după aceea demonstrația de călărie 
-- proba de dresaj — a maeștrilor 
în materie, sportivi de la Steaua — 
Mihalcea. Veltcu și Molnar, apoi 
probe atletice, o repriză de gimnas
tică acrobatică a studenților de la 
I.E.F.S^ care de fiecare dată smulg

Au 
și au mai ju- 

Bone, Apol- 
Dumitrescu,

IN TURUL
obținut victorii 
ale campionatelor 
tenis ale R.F. a 

se desfășoară la

AL DOILEA

O fotografie oe pare a fi făcută cu ÎS—15 ani in urmă, atlt de. .. supli stat cel 
doi adversari (Zavoda II și Ene I), atlt de fireasca este mișcarea lor. Imaginea 
este însă luată Ieri, pe stadionul Republicii. La meciul dintre fostele glorii ale 

.........................iul Dinamo

Favoriții au 
în primele tururi 
internaționale de 
Germaniei care 
Hamburg. Timpul friguros și vîn- 
tul împiedică buna desfășurare a 
întrecerilor. Ilie Năstase. învingă
tor în primele tururi, va avea pe 
Orantes și Hewitt ca posibili adver
sari in tururile următoare. Ceho
slovacul Jan Kodes l-a învins cu 
6—8. 6—1. 6—1 pe austriacul Kary, 
italianul Panatta în mare formă, l-a 
eliminat cu 6—4. 6—3 pe belgianul 
Hombergen. iar spaniolul Manuel 
Orantes a dispus cu 6—I. 9—7 de 
Petre Mărmureanu (România). Alte 
rezultate in proba de simplu băr
bați : Gebert 
(Ungaria) 7—9. 
broich (R.F.G.) 
e landă) 6—3,

(R.F.G.) — Varga
6—*. 6— 4 : F.lschen- 
— Parun (Noua Ze- 
3—6, 7—5 ; Kukal

WLADISLAW KOMAR

(Cehoslovacia) — Baranyi (Unga
ria) 6—4, 6—3 ; Mignoț (Belgia) — 
Pietrangeli (Italia) 6—4, 6—2 ; Mu
noz (Spania) — Szoke (Ungaria) 
8—4, 2—6, 6—3 ; Crewl (Austra
lia) — Zugarelli (Italia) 6—3, 6—2.

Rezultate din proba de simplu 
femei : Chanfreau (Franța) — Eis- 
teriehener (R.F.G.) 6—2, 6—2 ; O- 
verton (S.U.A.) — Stoltenberg
(R.F.G.) 6—2, 6—3 ; Vopickova (Ce
hoslovacia) — Trudy Walhof (O- 
landa) 1—6, 6—4, 6—0.

în primul tur al probei de du
blu bărbați, spaniolii Gisbert și 
Orantes au învins cu 9—8, 6—3 
cuplul vest-german Kube Brugera. 
Năstase va face dublu tu Kodes, 
iar Țiriac participă numai la sim
plu.

In turul al doilea al competiției, 
după spectaculoase schimburi 
mingi, Ilie Năstase l-a eliminat 
cunoscutul jucător ungur Gulyas 
6—3, 2—6, 6—4.

LAS PALMAS
A

Stelei și ale 

care au făcut din C.C.A. un nume în 
fotbalul nostru. Iată de ce. la apa
riția celor 22 de foști jucători, peste 
stadion s-au revărsat aplauze parcă 
mai multe și mai puternice ca ori- 
cînd. Unora dintre sportivii de altă
dată, o lacrimă de bucurie (și emo
ție, de ce nu ?) li s-a prelins pe o- 
braz. S-au împărțit flori, după care 
meciul de oldboys a început și s-a 
terminat într-o atmosferă caldă. Sco
rul, 3—0 pentru echipa lui Tătaru, 
Bone și Constantin a fost realizat 
în fața adversarilor de altădată, con-

ropote de aplauze din tribune, 
sfirșit. 
iat cu
binata Dinamo-Rapid, cu mai multi 
de sece foști sau actuali tricolori, 
un meci plăcut, cu multe faze de 
poartă ce au meritat, cu adevărat, 
aplauze și cu (ceea ce vor specta
torii) 9 goluri. Scor final: 6—3 pen
tru Steaua, prin punctele înscrise de 
Năstase. Stefanescu. Iordănescu. Du- 
mi triu ni (2). Vigu. respectiv Co- 
drea, Dumtîracite și Boc.

Constantin AlEXE

20 90 m LA ARUNCAREA
GREUTĂȚII>

atle-
s-au

In programul sportiv s-a Inche- 
meciul dintre Steaua și com-

în cadrul concursului de 
tism desfășurat la Varșovia 
înregistrat cîteva rezultate de va
loare. Wladislaw Komar a stabilit 
un nou record al Poloniei în pro
ba de aruncarea greutății cu per
formanța de 20,90 m. Un nou t®- 
cord polonez a obținut și Marek 
Jozvik în proba de 110 mg pe 
care a incheiat-o in 13,5. Fosta re
cordmană mondială Tereza Sukni 
evrica a alergat 100 mg în 12.8. 
cel mai bun rezultat mondial al 
anului.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
(Urmare din pag. 1) Interviul nostru

de 
pe 
cu

GHEORGHIU ÎNVINGĂTOR 
IN FATA LUI HUGUET

(FRANȚA)

SĂPTĂMINĂ KIELH LA A 90-a EDIȚIE

LAS
După

PALMAS 7 (Agerpres). 
_ consumarea a 7 runde, 
turneul internațional de șah de 
Las Palmas (Insulele Canare), 
primul loc al clasamentului a t.

în 
la 
pe 

:re- 
cuț marele maestru maghiar La- 
jos Portisch, cu 6 p. El este urmat 
de V. Smislov (U.R.S.S.) — 41 2 (1), 
Bronstein (U.R.S.S.) — 41 2, Florin 
Gheorghiu (România) și Tatai (I- 
talia) — 4 p. etc. în runda a 7-a 
Gheorghiu l-a învins în 41 de mu
tări pe Huguet (Franța). A fost 
consemnată remiza in partidele 
Portiscfi — Pomar, Bronstein — 
Tatai, Lehmann — Visier, Men vii
le — Dominguez.

LA 2 IULIE, START ÎN MECIUL 
PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

REYKJAVYK. (Agerpres) — Me
ciul pentru titlul 
șah dintre marii maeștri 

Spasski 
scher (S.U.A.) 
in capitala 
Regulamentul 
disputarea a

mondial de 
Boris 

și Robert Fi-(U.R.S.S.)
va începe la 2 iulie, 
Islandei, Reykjavyk. 

meciului prevede 
24 de partide (pînă

la 25 august), cite 3 in fiecare sâp 
zilele de marți, joi și 
Continuarea partidelor 
va avea loc în ziua 

fiecărei partide, iar sim- 
zi de repaus. Ca arbi-

U. E. F. A „FINALA
CUPEI CUPELOR NU VA 

FI REJUCATĂ 
DECIT LA TOAMNĂ-
PUTEA

VIENA 7

tămînă, în 
duminică, 
întrerupte 
următoare 
bata va fi
tru principal a fost desemnat ma
rele maestru internațional Lothar 
Schmidt (R.F. a Germaniei). Con
fruntarea celor mai buni șahiști 
ai lumii se va desfășura în Pala
tul sporturilor, cu o capacitate de 
5 000 de locuri. Campionul mon
dial Boris Spasski va locui la 
telul Saga.

Comitetul de organizare a 
ciului are în frunte pe marele 
estru Friederich Olafsson, care

ho-

Harmath în fața sovieticului Vladi
mir Simonov. Ultimul _ a atacat în 
permanență, a lovit mai mult și nu 
lăsa nici un dubiu asupra cîștigăto- 
rului partidei, dar... Harmath b.p 
(3—2) Simonov.

In celălalt meci al ușorilor, Krisz- 
tof Pierwieniecki (Polonia) b.p. (5—0) 
Siegfrid Vogelreuter (R.D.G.).

Disputele de lx categoria mijlocie- 
mică au debutat furtunos. Englezul 
R. Maxwell a atacat dezlănțuit din 
primele momente și la o ciocnire in
voluntară cu adversarul său, Tibor 
Csizmadia (Ungaria) și-a spart arca
da și a fost oprit de arbitrul din ring 
să continue lupta. Csizmadia b.ab.l 
Maxwell.

După cum începuseră ostilitățile, 
în partida dintre Nicolae Băbescu și 
iugoslavul Alexandar Popovici, se 
părea că românul va cobori învins 
din ring, mai ales că in finalul 
primei reprize Băbescu a recepțio
nat o serie puternică de lovituri. 
Din rundul doi, însă, severineanul a 
revenit excelent, a atacat în perma
nență și Popovici a început să ob- 
strucționeze. Ultimele 3 minute au 
arătat un Băbescu dezlănțuit și un 
Popovici epuizat, care a abuzat tot 
mai des de țineri, ceea ce l-a deter
minat pe arbitrul din ring să-1 aver
tizeze pe sportivul iugoslav. Aceasta 
a cîntărit mult în balanța victoriei, 
care a revenit românului după o dis
pută plină de neprevăzut. Prin a- 
cest succes, Nicolae Băbescu a făcut 
un mare pas spre medalia de aur a 
acestui campionat european, datorită 
bunei sale pregătiri fizice, demon
strată pînă acum. Băbescu b.p. (4—1) 
A. Popovici.

La categoria semigrea, sovieticul

finalul
de lovituri.

va—
St»®» Jaaceastă ediție a camp-.oeatelor eu
ropene ? Credeți că nivelul între
cerilor este mai bun. ori mai slab 
decit a fost la Miskolc, in 1970?

— Am văzut malta meciuri fru
moase la București. Am impre
sia, totuși, că la Miskolc concu
renții au fost mai bine pregătiți 
tehnic și chiar fizic. Aprecierea 
mea este, desigur. subiectivă, 
deoarece nici la Miskolc și nici 
aici nu am asistat la toate me
ciurile. La o competiție atit de 
mare, noi antrenorii at ea des
tule griji Și emoții cu băieții noș
tri. A<-ta nu înseamnă că uu am 
remarcat acum și î 
roși cum ar fi. de 
„mijlociu!" sovietic 
..semiușorul" român 
(ov.

— Considerați că 
competiție sint și

— Ce părere aveți despre 
loarea boxerilor participant:

la această 
__ r_ r . boxeri care 
ar putea obține rezultate bune la 
J.O. de la Munchen ?

— Turneul olimpic de box e de 
o duritate puțin obișnuită. Nici 
unul dintre acești băieți nu i-ar

Vladimir Mironiuk a demonstrat din 
nou că este o mare speranță a boxu
lui din țara vecină și prietenă. După 
ce și-a expediat adversarul — Rein
hold Meissner (R.D.G.) — de două ori 
la podea in rundul 2, antrenorul

în turneul de selecție la tenis

Viorel Marcu In ascensiune de for
mă, avînd șanse mari de a-și reocupa 
locul în echipa reprezentativă. Ast- 
fel poate fi comentată, succint, com
portarea jucătorului dinamovisț în 
„turneul celor șase” care se dispută 
Pe terenurile din parcul Progresul. 
In partida pe care a disputat-o cu Mu- 
reșan nu i-a lăsat acestuia nici o șan
să, chiar din start. Marcu a jucat foar
te atent — e drept mai puțin ofensiv 
în primul set — și-a valorificat cu suc
ces loviturile sourte și tăiate și a ciș- 
tigat cu 7—5. In al doilea set, Mure- 
șan a încercat o revenire apelînd, în 
acest scop, la loviturile de serviciu, foar
te puternice. Cu toate acestea 
reușit să cîștige decît două 
Marcu sesizează momentele de 
tate prin care trece adversarul 
mingea foarte mult în joc și 
să cîștige : 6—2.

Hărădău, după victoria asupra lui 
Ovlcl, a jucat cu multă încredere, dis-

sportivului german a aruncat pro
sopul In ring, anunțlnd prin aceasta 
abandonul elevului său, care, oricum, 
nu mai avea nici o șansă. Mironiuk 
b.atu2 Meissner.

In ultima partidă a primei semifi
nale. s-au Intilnit Miroslav Popovici 
(Iugoslavia) și Ghiorghi Stoinenov 
(Bulgaria). Pugilistul iugoslav, pose
sorul unui pumn necruțător, a plasat 
numeroase directe și croșee, dar fără 
precizia absolut necesară pentru a-și 
trimite adversarul la podea. Deși 
a rămas în picioare. Stoinenov, în 
urma loviturilor primite, a fost aban
donat de arbitrul din ring. Finala 
dintre Popovici și sovieticul Mironiuk 
promite o dispută de zile mart Po
povici b.abJ Stoinenov.

el nu a 
ghemuri, 
nervozi- 

său, ține 
reușește

acestea, el a început destul de repnat 
și a pierdut prtmu: set la tatCnirea cu 
Sântei : 4—6 Al dbCea set șl l-a ad
judecat cu 8—6. In cel de al treilea, 
amindoi jucătorii au dat semne de 
oboseală. la aceasta contribuind și 
căldura înăbușitoare. Sar.te: a mai gă
sit. însă, resurse și reușește să cișuge 
cu 6—4.

După trei zile de Întreceri, ciasa.-r.ee- 
tul arată astfel : J. Viorei Maroj 3 vic
torii. 2. Hărădău șl Sântei cu ctte 2 
victorii fiecare. 3. OvkM 1 victorie.

Joi. de la ora 15J». pe terenurile 
parcul Progresul se vor disputa 
ciurile Sântei — Sotinu SI Marcu — 
rădău.

din 
me- 
KA-

Ion GAVRILESCU

TRIUNGHIULARUL ATLETIC FEMININ
ROMÂNIA - POLONIA R.F. A GERMANIEI

(Urmare din pag. 1)

2:02,3 Pbhlitz (R.D.G.) 
2:02,8 Nikolici (Iugoslavia) 
2:03,3 Feasley (Australia)

2:03,5 FALCK (R.F.G.)
2:04,3 Haden (Noua Zeelandă) 

’ Cunoscînd forma bună în care se 
află atleta clujeanca, antrenorul 
federal Gh. Zîmbreșteanu crede că 
Ileana Silai ar putea alerga du
minică în jurul a două minute. 
Ce-și vor fi propus oare Hildegard 
Falck și antrenorul ei ? Probabil 
că vom afla doar duminică seara, 
după încheierea probei...

Iată componența celor trei for
mații ;

ROMANIA: — Valeria Bufanu, 
Eleonora Monoranu (100 m), Eleo
nora Monoranu, Maria Lazăr (200 m). 
Liliana Leau, Marilena Bădițoiu 
(400 m), ILEANA SILAI, Fița Ra
fa (800 m), Natalia Andrei, Maria 
Lincă (1500 m), Valeria Bufanu, Ele
na Mirza (100 mg), VIORICA VISCO- 
POLEANU, Elena Vintilă (lungime), 
CORNELIA POPESCU, Draga Com- 
șa (înălțime), Valentina Cioltan, Ana 
Sălăgean (greutate), ARGENTINA 
MENIS, LIA MANOLIU (disc), MA
RION BECKER, Ioana Stancu sau 
Elena Neacșu (suliță). Lipsesc din 
selecționată Mariana Goth (bolna-

vă) și Mihaela Peneș (în formă sla
bă).

R.F. a GERMANIEI — ELFGARD 
SCHITTENHELM. Inge Helten (100 
m), Rita Wilden, Annegret Kroniger 
(200 m), Christel Frese, Erika Wein
stein (400 m), Gisela Ellenberger. 
HILDEGARD FALCK (800 m). EL
LEN TITTEL, Christa Merten (1500 
m). Elfi Meierholz. Marlies Koschin- 
ski (100 mg). HEIDE ROSENDAHL. 
BRIGITTE ROESEN (lungime), El
len Mudinger, Renate Gartner (în
ălțime), AMELI KOLOSKA, Christa 
Peters (suliță), Brigitte Berendonk, 
Sigrun Kofink (greutate), LIESEL 
WESTERMANN, Brigitte Berendonk 
(disc).

POLONIA: IRENA SZEWINSKA, 
Danuta Jedrjek (100 m), IRENA 
SZEWINSKA, Ursula Jozwik (200 
m), Bozena Zientar, Krystina Kas- 
perczik (400 m), DANUTA WIERZ- 
BOWSKA, Zofia Kolakowska (800 
m), Bronislava Dobcszynska. Jadwi- 
ga Krolikowska (1500 m), TEREZA 
SUKNIEWICZ, Grazvna Rabsztvn 
(100 mg). IRENA SZEWINSKA, 
Barbara Skowronek (lungime), Da
nuta Konowska, Dorota Lobowic- 
ka (înălțime), LUDWIKA CHE- 
WINSKA, Danuta Rosani (greuta
te), Krystina Nadolna, Danuta Ro
sani (disc), DANIELA JAWORS- 
KA, Ewa Gryziecka (suliță).

(Agerpres). — Comite
tul Executiv al Uniunii Europene 
ce Fotbal, întrunit la Viena, a con
damnat manifestările de violență 
ale suporterilor echipei scoțiene 
Glasgow Rangers în timpul finalei 
„Cupei Cupelor", disputată la Bar
celona. Protestul echipei Dinamo 
Moscova, care a cerut și rejucarea 

fi analizat pînă la sfîr- 
de comisia de disciplină 
Se așteaptă. totodată, 
complete ale federației 
ale martorilor, solicitate

finalei, va 
șitul Lunii 
a V.E.F-A. 
rapoartele 
spaniole și __ ,_______
de secretariatul Uniunii Europene, 
tn cazul cînd comisia de disciplină 
va da curs cererii echipei Dinamo 
Moscova, finala nu va putea fi to
tuși rejucată decit în toamnă.

Pe de altă parte, comitetul a res
pins propunerea Federației de fot
bal dtn Argentina care preconiza 
mărirea numărului echipelor parti
cipante la turneul final al campio
natului mondial, de Ia 16 finaliste 
la 24.

rne- 
ma- 

a 
pregătit o broșură despre istoria
meciurilor pentru titlul mondial 
de șah. Vor fi publicate, de ase 
menea, biografii ale celor doi mari 
maeștri, programe și afișe, vor fi 
puse în circulație emisiuni filateli
ce și monede comemorative.

Duminică, spre prinz, per
deaua de nori ce dăinuia de 
multe ziie deasupra apelor reci 
ale Balticii a lăsat să străbată 
primele raze ale unui soare mult 
așteptat. A fost și o fericită ri
dicare de cortină pentru între
cerile veliștilor, veniți aci din 
33 de țări, la Kiel. Timp de o 
săptămină, ei iși măsoară măies
tria în minuirea pînzelor, în 
toate cele șase clase olimpice de 
yachting, de la finn la dragon.

Kiel, important port din nor
dul R.F. a Germaniei, și-a făcut 
de mult o tradiție din găzduirea 
acestor întreceri. Asistăm la o 
ediție jubiliară, a 90-a. De a- 
ceastă dată, „Săptămină Kiel“- 
ului are o semnificație aparte, 
fiind și o repetiție generală a 
regatelor olimpice, programate 
tot aci, peste alte trei luni, a 
doua înscriere a numelui acestui 
vechi port — altădată cuib de 
vikingi — pe lista olimpiadelor. 
Dar baza nautică unde au avut 
loc întrecerile din 1936 este cu
prinsă azi în perimetrul portuar, 
așa că organizatorii^ au trebuit 
să construiască un nou centru 
olimpic, mai spre nord, în gol
ful Schilksee, chiar la ieșirea 
spre mare. Va fi punctul cel 
mai îndepărtat spre care va că
lători flacăra sacră purtată de 
ștafete, la 930 km de Munchen, 
orașul Jocurilor.

in timp ce căutătorii aurului 
olimpic, in sportul pînzelor, fac 
cunoștință cu pista unduită de 
vint, pe care vor lua startul și 
la 26 august, alte importante ma
nifestări se desfășoară, legate de 
apropiata sărbătoare sportivă a 
celor cinci continente. Un co
locviu internațional pe tema 
..Sportul, trăsătura de unire între 
popoare" dezbate o serie de pro
bleme actuale din mișcarea olim
pică mondială. Printre oaspeții 
de seamă, notăm prezența lui 
Avery Brundage, președintele 
C.I.O., și cea a lui Willi Daume, 
președintele Comitetului de or-

ganizare a celei de a XX-a edi
ții a J.O.

Expoziții de pictură și foto
grafii sportive sint dedicate ace
leiași teme. Dintre acestea, o 
notă deosebită o poartă colecția 
postumă a fotoreporterului sexa
genar Peter Cornelius, un adevă
rat artist al imaginii, decedat in 
urma unui accident de automo
bil, în drum spre Schilksee, unde 
lucra la albumul olimpic al 
yachtingului. Salvador Dali a de
senat afișul expoziției „Omul și 
marea", impresionantă trecere in 
revistă a activităților umane 
purtate pe ape, din străvechi 
timpuri și pînă acum. Mai figu
rează pe program: un turneu 
internațional de fotbal pentru 
juniori, demonstrații de gimnas
tică, concursuri atletice și de 
înot, întreceri de caiac-canoe, 
volei, tenis de masă și un sport 
în premieră — „polo pe canoe".

Dar sărbătoarea pînzelor cu
prinde și largi arii din afara 
sportului. Vizitatorilor Kiel-ului li 
se oferă, in aceste zile, un ade
vărat festival muzical, de toate 
genurile. Concertul de deschidere 
a fost susținut de Filarmonica 
din Oslo, sub bagheta lui Miltia- 
des Caridis. Urmează seri de ba 
let, recitaluri de orgă, ansam
bluri corale, muzică și dansuri 
folclorice, ca să nu mai vorbim 
de apariția repetată — și uneori 
spontană — a formațiilor de 
jazz și pop. Pe scenă poate fi 
ascultată „Nora" lui Ibs^n, în 
limba in care a fost scrisa, ca 
și numeroase piese de teatru 
tradițional și de avangardă. Es
tradele din piețele orașului sint 
în fiecare seară gazda acestor 
manifestări atit de diverse. Și 
cit de plăcut — ca să nu zicem 
surprinzător — este să recunoști, 
printre costumele multicolore, o 
autentică ie românească purtată 
de o cîntăreață de „gospel".

Kiel, iunie
Radu VOIARomânia (B) pe locul III in turneul de polo de la Minsk

MINSK 7 (prin telefon) Repre
zentativa secundă de polo a Ro
mâniei și-a încheiat evoluția în ca
drul turneului internațional din lo
calitate printr-un succes obținut 
la mare luptă în fața selecționatei 
R.S.S. Gruzine. Jucătorii români au 
condus in permanență la 1—2 go
luri diferență, cîstigînd în final cu 
6—5 (2—2, 2—0,' 2—2, 0—1). Cel 
mai bun jucător al formației noas
tre a fost tînărul Nastasiu, autor 
a trei goluri.

In celelalte partide, prima repre-

zentativă a Uniunii Sovietice a 
întrecut fără drept de apel selec
ționata R.S.S. Bieloruse cu scorul 
de 9—0, iar formația Bulgariei a 
învins la mare luptă echipa se
cundă a U.R.S.S. cu 8—6 (1—1, 
1—2, 3—3, 3—0).

Turneul a luat sfirșit cu victo
ria campionilor olimpici, reprezen
tativa Iugoslaviei, iaa- selecționata

secundă a României s-a situat pe 
locul al III-lea. Iată, de altfel, cla
samentul final al turneului, în care 
nu au contat rezultatele echipelor 
U.R.S.S. (B), R.S.S.
R.S.S. Bielorusă ;

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. România (B)
4. Bulgaria

Gruzină și

3 3 0 0 16—10 6
3 2 0 1 12—11 4
3 10 2 14—12 2
3 0 0 3 8—17 O

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TIR ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag 1}

60 de focuri culcat pistol liber și 
talere lansate din șanț (manșa I de 
75 t).

La cea dinții se vor afla pe stan
duri nume de mare rezonanță. în 
frunte cu campionul olimpic din 1968. 
cehoslovacul Jan Kurka. De la noi 
vor fi prezenți. printre alții, Rotaru. 
Vasilescu. Caban. Sicorschi. tinărul 
Satala. ca să nu-i numim decit pe 
specialiștii probei. La pistol liber, 
candidatul nostru nr. 1. Lucian Giuș- 
că, va 3vea de făcut 
versari redutabili, cel 
fiind bulgarul Dancio 
liat cu argint la C.M.

în sfirșit Ia talere 
șanț vom urmări o adevărată gale
rie de ați: Carrega, Baud (Franța). 
Czekalla, medalie de bronz la CM. 
1970. Henke. Hoppe (toți din R.D.G.), 
Sancho. Valduvi, Bladas (Spania) sau 
românii Dumitrescu și Florescu.

Cea de a patra probă de joi va

reuni pe specialiștii de la armă stan
dard 60 de focuri culcat, femei și 
juniori.

Cum se poate observa, programul

Cea de-a 10-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial feminin de șah care se dis
pută' la Riga intre maestrele sovietice 
Nona Gaprindașvili și Alia Kușnir, s-a 
Încheiat 
puncte 
vili.

remiză. Scorul este 6,5—3.5
în favoarea Nonei Gaprindaș-

internațional feminin de bas- 
la Budapesta s-a Încheiat cu 
echipei locale Sport, care a 
competiția neînvinsă totalizînd

PROGRAMUL ZILEI 
INAUGURALE

față unor ad- 
maî cunoscut 
De nev, meda- 
1970.
aruncate din

Ora 8 : festivitatea de des
chidere

Ora 9 : armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat, ta
lere aruncate din șanț (75 t).

Ora 11,30 : Pistol liber 60 de 
focuri.

Ora 14 : Armă standard 60 
de focuri culcat, femei și ju
niori.

este deosebit de variat șl atrăgător 
și. sîntem siguri, cei care se vor afla 
azi în cadrul natural și îmbietor al 
Tunarilor vor avea multe motive de 
mulțumire.

BREVIAR oumpic

victoria Barbarei Darby (S.U.A.) .
nometrată în 1:09,9 iar compatrioata 
Joan Hubbart a ocupat primul loc 
cursa de 400 m mixt cu rezultatul 
5:18,8. Carolyln Woods a terminat 
vingătoare în proba de 200 m mixt 
timpul de 2:32.7.

cro- 
sa 
tn 
de 
în- 
cu

Turneul 
cbet de 
victoria 
terminat _ . . _ . ___
6 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Lech Poznan — 4 puncte, o se
lecționată a orașului Bologna — 2 punc
te și formația vest-germană S. C. Goet
tingen — 0 puncte.

In ultima zi a turneului s-au înregis
trat următoarele rezultate: Sport Buda
pesta — Lech Poznan 74—57 (36—30); se
lecționata orașului Bologna — S. C. Goe
ttingen 54—50 (32—27).

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la în
ființarea Federației Internaționale de 
Baschet, la Clermont Ferrand, s-a dis
putat întîlnirea dintre selecționata mas
culină de baschet a Europei și echipa 
Universității din localitate Victoria a 
revenit selecționatei europene cu scorul 
de 68—57 (29—29).

In ziua a doua a concursului internațio
nal de natație de la Lakewood, ameri
canul Robin Backhaus a cîștigat proba 
de 1 500 m cu timpul de 16:45,6. Proba 
feminină de 100 m spate s-a încheiat cu

SPERANȚELE SPORTIVILOR 
DIN R.A. EGIPT

Republica Arabă Egipt se numără 
printre cele mai vechi participante 
la Jocurile Olimpice. Dacă înainte 
de ultimul 
mai ales 
halterofili, 
țelor și al 
medalii s-a

Șanse au 
Assad și boxerii. Nagi 
va face un stagiu de 
R.D. Germană, se anunță _
outsider al probei de aruncare a 
greutății (a dus recordul țării sale 
la peste 2C m), ținind seama 
progresul său constant. Printre cei 
lalți atleți de calitate li cităm pe 
Ezzeddin lacoub, săritor în lungime 
de peste 7.60 m și pe alergătorul 
de semifond Abdel Hamid Khamis.

Printre cei mai buni boxeri se 
numără Saleh Amin Mohamed (nană). 
Abdelhadi khaiafalah (semiușoară), 
Abdelhamid Foud (mijlocie mică) și 
Ahmed Mahmoud Aii (semigrea). Ei 
fac parte din elita boxerilor din 
Africa și din țările riverane Medi- 
terar.ei.

Ia> natație — sport în care egip
tenii au o veche tradiție, mai ales 
în cursele de mare fond, unde do
mină maratonurile nautice — prin
tre specialiști se află craulistul 
Warda Husein și brasistul Mohsen, 
cei mai promițători ca performan
țe. Revelația probelor feminine a 
fost, anul trecut, Sahar Mansour 
(I : 04,0 la 100 m liber, 1 :09.0 la 
100 m delfin și 2 :39,9 la 200 m 
mixt). Doi săritori de Ia trambulină, 
Abdelsaud 
completează 
dați pentru

Ea lupte, 
100 kg) și 
100 kg) se 
celorlalți luptători de greco-romane. 
Dintre halterofili, cel 
tru J. O. de vară 
Gamal HafFz, primul 
granița celor 500 kg.

In sporturile pe 
este calificată la baschet masculin, 
terminind pe locul al doilea la cam
pionatele Africii.

război mondial ea conta 
pe medaliile aduse de 
acum evantaiul prezen- 
posibilității
extins.
în special

de a cuceri
atletul N'agi 
Assad care 

pregătire in 
ca un

de

Hasan 
candi-

Rauf și Mustafa
lista posibililor 

Munchen.
Said

Ameir Lufti (cat.
ridică deasupra valorii

Enfakafav (cat. 
peste

mai dotat pen
se arată greul 
care a depășit 
reușind 505 kg. 
echipă. R.A.E.

HAROLD SI OLGA 
CONNOLLY DIN NOU GATA 

PENTRU J.O.
Connolly, fostul recordman 
la aruncarea ciocanului, a 
de curind cel de al 20-lea

Harold 
al lumii 
sărbătorit ____ _____ ________
an de participare la competiții. El 
aruncă și acum ciocanul în jurul li
niei de 70 m. De aceea și-a pus din 
nou candidatura la un loc in echipa 
pentru J. O. a Statelor Unite.

Este foarte posibil ca și soția sa să 
facă voiajul la Munchen, și tot ca 
atletă. Dar probabil că ați uitat: cu 
ani în urmă, la J. O. de la Mel
bourne (1956) ea a fost campioană 
olimpică la aruncarea discului. Nu 
este vorba decit ce Olga Fikotova- 
Connolly.

Impulsionată ce performanțele so
țului ei, Olga Connolly, care în nici 
un moment nu a abondonat activita
tea atletică, a aruncat de curind 
54,08 m la disc. Niciodată nu reu
șise să depășească cifra realizată la 
Melbourne, adică 53.69 m. Cei 
i-a obținut de curind la Irvine 
liforiia). la 39 de ani. cifră ce 
totodată record al S.U.A. și cu 
și—a ab:£urat t>i

M,u8 
(Ca- 
este 
care 

Munchen.

PAKISTANUL Sl-A ANUNTAT 
DELEGAȚIA

Delegația Pakistanului ner.tau J. O. 
de la Munchen -a fi alcătuită din 35 
de persoane: 18 jucători de hochei 
pe iarbă, patru atleți. doi boxeri, doi 
luptători și un halterofil, restul 
fiind conducători si antrenori.

Reamintim că Pakistanul deține ti
tlul de campioană olimpică la 
chei pe iarbă.

BOB HAYES: 
„FAVORITUL MEU ? 
VALERI BORZOV!"

ho-

Bob Hayes, campion olimpic 
100 m plat la J. O. de la Tokio 
1964. devenit profesionist ca jucător 
de fotbal american (și care crede și 
acum că ar mai putea alerga clasica 
probă de sprint în 10.2—10.3 secunde), 
este convins că, la Munchen, meda-

la 
In

lată-i pe Heinz-Joachim. Rothenburg (stingă), posesorul noului record 
al Europei (21,32 m) și Hartmut Briesenick, cei doi aruncători de gre
utate din R. D. Germană care anunță un pasionant duel cu aruncătorii 
americani pentru medaliile olimpice.
lia de aur la proba cîștigată odini
oară de el, va reveni sovieticului 
Valeri Borzov.

Declarația a făcut-o la Paris, cu 
prilejul unei demonstrații de fotbal 
american ce a avut loc în capitala 
Franței.

SPORTIVII-ZIARISTI
în corpul ziariștilor acreditați la 

Munchen se află și nenumărați 
foști sportivi, cîțiva chiar cu nume 
celebre. De pildă, în delegația Sta
telor Unite o întîlnim pe înotătoa- 
rea Donna de Varona (medalie de aur 
la Tokio), William Toomey (decat- 
lonist medaliat cu aur la J. O. de la 
Ciudad de Mexico) și pe marele cam
pion australian de natație Murray 
Rose, stabilit în California.

MODA OLIMPICA
Sub titlul „Primul succes olimpic 

al Franței", presa pariziană remarcă 
faptul că, după ample deliberări, Co
mitetul de organizare al J. O. de la 
Munchen a aprobat modelele crea
torului francez de modă, Andre 
Courrege, pentru a servi ca unifor
me diferitelor categorii de angajați 
administrativi. De la stewardessele

avioanelor pînă la vînzătorii de pro
grame sau înghețată, toți vor fi îm- 
brăcați în costume de creație pari
ziană. Juriul de selecție a fost pre
zidat personal de Willi Daume, în
conjurat de 12 membri aleși dintre 
ziariștii specializați în moda vesti
mentară. La concurs au participat 
30 dintre cei mai renumiți modelieri 
ai marilor case de mode din toată 
lumea.

MELODIA PREFERATĂ
Repetițiile orchestrei simfonice (al

cătuită dintr-un mare număr de mu
zicanți) care va cînta la ceremonia 
de deschidere a Olimpiadei, se des
fășoară intens. Sub bagheta dirijo
rului Kurt Engelhagen, sub cupola să
lii de repetiție se pot auzi cele mai 
diverse ritmuri : sambe, hore, gavote, 
mazurci, tarantele, polci etc., etc. A- 
ceasta deoarece spre deosebire de 
olimpiadele anterioare, defilarea fie
cărei echipe va fi însoțită la actuala 
ediție de o melodie specifică nați
unii respective. Pentru delegația so
vietică a fost aleasă melodia „Ka- 
linka, iar delegația S.U.A, va de
fila sub armoniile veselei melodii 
populare „Cînd sfinții treceau în 
marș"...

Potrivit știrilor transmise de agențiile 
internaționale de presă, la Bagdad s-a 
anunțat că Irakul nu va participa la 
Jocurile Olimpice de vară de la Mun
chen. Această hotărîre a fost luată de 
comitetul olimpic irakian în cursul unei 
reuniuni ținută marți la Bagdad■
Turul ciclist al Italiei a continuat după 
o zi de repaus cu etapa a 15-a disputata 
în circuit la Parabiago. Victoria a re
venit belgianului Roger de Vlaemynck, 
cronometrat pe distanța de 168 km in 
3h 54:56 (medie orară 43,045 km) Clasa
mentul general după 15 etape: 1. Eddy 
Merckx (Belgia) —. 75 h 57:04;' 2 G. 
Pettersson (Suedia) la 3:23; 3. Fuente 
(Spania) la 4:46; 4. Gimondi (Italia) la 
7:35: 5 Carril (Spania) la 3:39; 6. Dasa 
(Spania) la 8:56.
H
Cu prilejul unei gale de box desfășu
rată ' — --- • ...............
mal 
vins 
Iul 
turc _ _ ___ ____________ ___
la Istanbul pentru a se pregăti în ve
derea meciului cu campionul european 
al categoriei, francezul Zani.■
Etapa a 6-a a turului ciclist al Austriei 
Innsbruck — Salzburg (178 km), a fost 
cîștigată de rutierul olandez Jean Lan- 
geri în 3h 47:59. Dintre cicliștii români 
primul a sosit Nieolae David pe locul 
12 cu timpul de 3h 51:12. Lider al cla
samentului general individual se men
ține austriacul Steinmayr secundat de 
compatriotul său Mitteregger la 1:34. 
Nicolae Andronache se află pe locul 18 
la 46:07. Nioolae David ocupă locul 39. 
Pe echipe conduce Austria, urmată de 
Olanda și Italia

la New York, pugilistul turc Ke- 
Kamaci (cat. superușoară). l-a in- 
la puncte în 10 reprize, pe spanio- 

Angel Robinson Garcia. Boxerul 
se va înapoia peste două săpt?lmmi

MARELE PREMIU
AL ORAȘULUI KOLN

LA CĂLĂRIE
MUNCHEN. — Proba de obsta

cole, dotată cu „Marele premiu", 
din cadrul concursului internațio
nal de călărie de la Koln, a fost 
cîștigată de campionul european, 
Hartwig Steenken (R. F. a Germa
niei), care l-a învins în baraj pe 
compatriotul său Karl Heinz Gieb- 
manns. învingătorul, care a con
curat pe calul „Daniela", a reali
zat timpul de 39,2 și zero puncte 
penalizare, în timp ce Giebmanns 
(pe „The Saint") a obținut un timp 
mai bun — 38,3, dar a fost pena
lizat cu 4 p. Primul clasat dintre 
concurenții străini a fost olandezul 
Jan Mathuis pe „Dolman".

„CUPA PROGRESUL"
LA VOLEI

Clubul Progresul, in colaborare cu 
A. S. Loto—Pronosport, a organizat un 
interesant turneu feminin de volei la 
care participă șapte echipe. Regu
lamentul competiției prevede ca par
tidele să se dispute pe o durată de pa
tru seturi, iar în caz de egalitate, în- 
vingătoarea să fie departajată prin 
punctaveraj Ieri, în etapa inaugurală, te
renurile l și u din parcul sportiv Pro
gresul au găzduit meciurile C.P.B. — 
I.T.B. 1—3 (—14. —11, —9 6). Progresul
— Dinamo 4—0 (1, 4. 2, 4). Spartac — 
Confecția 2—2 (11, —11. —11, 10. învin
gătoare Spartac cu 52—51 la puncta- 
veraj !).

P. PEANA


