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• Duminică, de la ora 17,45
* în timp ce atletele poloneze se 

antrenau pe „Republicii", reprezen
tativa R.F. a Germaniei sosea la O- 
topeni

ADEZIUNE ENTUZIASTĂ A SPORTIVILOR PATRIEI
I

Planul adoptat de C.N.E.F.S. prevede ample

acțiuni politico-educative fi sportive consacrate

celor două mari evenimente din istoria partidului

și poporului nostru

In cinstea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român și a 
celei de a 25-a aniversări a proclamării Republicii, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport. în colaborare cu organele și or

ganizațiile centrale de stat și obștești care au atribuții în domeniul educa
ției fizice și sportului, a stabilit un amplu plan de măsuri.

PARTICIPARE EXEMPLARĂ LA 
PROCESUL MUNCII, PENTRU 
ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE 

TERMEN A CINCINALULUI

în întîmpinarea celor două mari 
evenimente din viața partidului și 
poporului nostru, consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, or
ganele și organizațiile mișcării 
sportive, vor desfășura o susținută 
muncă politico-educativă, pentru 
mobilizarea tuturor sportivilor, teh
nicienilor și activiștilor la înfăptu
irea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în producție și în procesul de 
pregătire sportivă, pentru îndeplini
rea înainte de termen a prevedcri-

lor cincinalului și a planului de 
dezvoltare a mișcării sportive, pen
tru aplicarea consecventă și trans
punerea în viață a programului de 
educație comunistă, adoptat de is
torica plenară a C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971.

Consiliile județene pentru educa
ție fizică și sport, cluburile și a- 
sociațiile sportive vor lua măsuri 
pentru organizarea unor expuneri 
în fața sportivilor, tehnicienilor și 
activiștilor despre trecutul glorios 
de luptă al partidului, despre prin
cipiile politicii sale interne și ex
terne.

In cadrul căminelor culturale, al 
cluburilor și caselor de cultură se 
vor prezenta conferințe care să i-

lustreze rezultatele obținute în do
meniul educației fizice și sportu
lui sub conducerea partidului, iar 
în tabere și Ia bazele de pregătire 
a sportivilor se vor organiza expu
neri referitoare la succesele dobîn- 

' dite de poporul român în construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, subliniindu-se condiții
le tot mai bune create dezvoltării 
educației fizice și sportului.

Ziarul „Sportul** și revistele spor
tive vor publica o suită de materi
ale care să oglindească sprijinul de 
care se bucură mișcarea sportivă 
din partea partidului și statului, 
preocupările și angajamentele clu
burilor și asociațiilor sportive luate 
în cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de a 25-a aniver
sări a Republicii.

ciațiile sportive își vor intensifica e- 
forturile pentru răspindirea în mase 
a ideii de sport, ca un element com
ponent al vieții sociale, ca o necesi
tate pentru ridicarea capacității de 
muncă, angrenind un număr cit mai 
mare de cetățeni în practicarea sis
tematică și cu regularitate a exer- 
cițiilor fizice, a activităților de miș
care.

In toate județele țării se vor or
ganiza acțiuni sportive care să cu-

Stadionul Republicii — gazda a- 
tîtor mari confruntări atletice in
ternaționale — este pregătit să le 
primească pe reputatele atlete din 
reprezentativele naționale ale PO
LONIEI, R. F. a GERMANIEI 
ROMÂNIEI. După cum se ș 
triunghiularul — confruntare 
vîrf a actualului sezon — este pro- 
giamat duminică la ora 17,45, pe 
stadionul din Dealul Spirii.

Prezentînd cititorilor noștri ,-ca
petele de afiș" ale acestei reuniuni 
de amploare, ne-am ocupat, în nu
merele trecute, de probele de 800 
m (pasionant duel Silai—Falck) și 
săritura în lungime (un cvartet de 
mari vedete la start: Rosendahl — 
Viscopoleanu — Rocsen — Szewin
ska). Astăzi acordăm prioritate ce
lor mai redutabile concurente in 
proba de disc: ARGENTINA ME
NIS (a doua performeră mondială 
a anului), LIA MANOLIU (campi
oană olimpică la Ciudad de Mexico) 
și LIESEL 
recordmană 
gint la J.O. 
aceste mari 
cere deosebit de dîrză, menționăm, 
in ^același timp, și speranța noastră 
că din disputa Menis—Manoliu— 
Westermann s-ar putea să cadă re
cordul Falitei Melnik... Cît de mult 
am dori acest lucru!

LIESEL WESTERMANN (R.F.G.) ARGENTINA MENIS 
(ROMANIA)

(Continuare în pap a 2-a)

WESTERMANN (fostă 
a lumii, medalie de ar- 
din 1968). Subliniind că 
atlete vor oferi o intre-

O DIMINEAȚĂ PRINTRE 
ATLETELE NOASTRE

Venit la terenul de 
itorul“, din 
sportiv .23 
de a mă... 
totuși cițiva
susținut, căutindu-le pe atletele din

incinta 
August", 
antrena, 
kilometri.

atletism „Vi- 
complexului 

fără intenția 
am parcurs 
intr-un ritm

PREOCUPARE SPORITA 
PENTRU RĂSPINDIREA IN 

MASE A EDUCAȚIEI FIZICE Șl 
SPORTULUI

Consiliile județene pentru educa
ție fizică și sport, cluburile și aso-

Are 28 de ani, 1,72 m și 79 kg. 
Este membră a clubului TUS 04 
Leverkusen. Practică atletismul 
din 1958. Fostă recordmană a lu
mii : 62,54 m în 1968. 62,70 m și 
63.96 m in 1969. Medaliată cu ar
gint la J.O. de ia Ciudad de 
Mexico (1968) și la campionatele 
europene de la Helsinki 
Este atieta cu cele mai 
aruncări (44) peste 60 de metri 
din lume. Evoluția rezultatelor 
sale in ultimul ciclu olimpic : 
63.96 m — 1969, 62.02 m — 1970, 
63.00 m — 1971 și 62,00 m — 1972.

(1971). 
multe

Are 25 de ani, 1,73 m și 80 kg. 
Este membră a clubului Dinamo 
București. A debutat în 1966 la 
Craiova, fiind descoperită de ion 
Rindean. Din 1968 se pregătește 
București cu Ion Benga, 
acesta a corectat în mai 
rînduri recordul național, 
cîndu-l la 64,24 m. Este a 
performeră mondială din 
timpurile. Evoluția 
sale în ultimul ciclu --------
53.24 m — 1969, 55.14 m — 1970, 
61,08 m _ 1971 și 64,24 m — 1972.

la 
Anul 

multe 
adu- 
doua 
toate 

rezultatelor 
olimpic :

latul nqțional. Pe pistă, se aflau, 
la ora 10, doar discobola Carmen 
Ionescu și sulițașa Marion Becker, 
repetind cu sirguință și elan... 
starturile, de parcă duminică ar 
urma să concureze in probele de 
snrint. Intre două lansări pe pista 
de zgură, o abordez pe mezina

cvartetului nostru de discobole, in 
calitatea ei de outsider autorizat, 
care îmi răspunde : „Se va cîștiga 
cu o aruncare în jur de 63 metri 
și atleta nr. 1 va fi Menis. Des-

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, DE LA ORA 19, LA PATINOARUL „23 AUGUST^

FINALELE CAMPIONATELOR
EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR ALE ROMÂNIEI

NICOLAE ROTARU A CÎSTIGAT TITLUL 
LA ARMĂ LIBERĂ CAUBRU REDUS

• Azi, una dintre cele mai atractive probe-pistol viteză

NICOLAE ROTARU și-a inscrs ieri numele pe tabelul de onoare cîști- 
gmd locul I la proba de 3X40 focuri Foto: N. DRAGOȘ

Una dintre cele mai dificile pro
be olimpice de tir, cea de armă 
liberă calibru redus 120 de focuri 
(trei poziții), a constituit punctul 
de atracție al celei de a doua zi 
a campionatelor internaționale ale 
României. Satisfacția a fost cu atît

AZI, LA IAȘI
TURNEUL FINAL AL CELOR
MAI TINERI HANDBALIȘTI
Incepînd de azi, lașul găzduiește 

turneul final al' campionatului 
republican al juniorilor și școla
rilor la handbal, competiție care 
reunește cele mai bune 12 formații 
(masculine șl feminine) din țară.

Turneul va debuta într-un mod 
puțin obișnuit, căci componenții 
tuturor echipelor participante la

PENTRU CA AVIAȚIA SPORTIVĂ... SĂ ZBOARE
Curajoșii sportivi ai înălțimilor pă

șesc în noul sezon cu credința fermă 
că ștacheta performanțelor va fi ri
dicată tot mai sus. Nu-i vorba doar 
de o figură de stțl, ci de o dorință 
unanimă de a cinsti tradiția aviației 
noastre, mai cu seamă că în curînd 
se vor împlini 100 de ani de la 
nașterea lui Traian Vuia și nouă de
cenii de la nașterea lui Aurel Vlaicu, 
doi din pionierii aviației mondiale, 
f.guri ilustre pe care poporul nostru 
le-a dat aviației.

Acum, în sezonul competițional, toți 
cei ce am primit în urmă cu cîțiva 
ani învestitura de a ne ocupa de 
activitatea Federației de aeronautică 
română și de dezvoltarea acestui 
sport de o recunoscută utilitate în 
formarea viitorilor cetățeni, găsim 
necesară o sumară trecere în revistă 
a ceea ce am realizat, dar, mai ales, 
apreciem ca necesară și utilă o ana
liză a sarcinilor ce ne revin pentru 
dezvoltarea bazei materiale a aviației 

mai mare cu cît cîștigătorul între
cerii a devenit românul Nicolae 
Rotaru, cu 1162 p, cifră de valoare 
mondială, la trei puncte de recor
dul lumii!

O mare surpriză, plăcută pentru 
noi, a furnizat-o tînăra trăgătoa- 

această întrecere — decisivă pen
tru desemnarea campionilor țării 
— vor lupta nu pe tărîmul hand
balului, ci pe cel al... atletismului! 
Aceasta întrucît, așa cum am a- 
nunțat în urmă cu cîteva zile, îna
inte de inaugurarea propriu-zisă 
a turneului, tinerii handbal iști vor 
trebui să treacă normele fizice fi
xate de FRH.

sportive, pentru o cuprindere largă 
a tineretului în practicarea acestor 
sporturi, în formarea unui tineret 
multilateral pregătit, capabil, oricind. 
să răspundă la chemările partidului 
și ale statului.

De la ultima conferință națională 
a mișcării sportive, Federația aerona
utică română a făcut pași însemnați 
în activitatea acestor sporturi utili
tare, în munca de organizare, în do
tarea tehnică. In ultima perioadă de 
timp, cu sprijinul acordat de stat, și 
datorită preocupării mai atente a 
C.N.E.F.S., aviația sportivă a cunoscut 
o dezvoltare evidentă atit in domeniul 
activității și performanțelor sportive 
cît și al pregătirii de cadre pentru 
economia națională. Zborul cu 
motor, pe lingă deservirea celor
lalte ramuri — planorism și pa
rașutism — are frumoasa misiune de 
a pregăti piloți tineri care să împros
păteze efectivul de cadre de care are 
nevoie întreaga noastră aviație. 

re, specialistă la pistol sport, Ana 
Buțu, clasată pe locul I cu 581 p 
— nou record al țării, la numai un 
punct de cel mai bun rezultat ofi
cial mondial și european.

La talere aruncate din șanț, după 
două manșe (150 t) lupta se anun
ță deosebit de interesantă. Pe pri
mul loc se află Hoppe (R.D.G.) cu 
145 t, iar în urma lui sînt aliniați

PROGRAMUL ZILEI

Ora 8 : talere aruncate din 
turn (skeet) _ cea de a doua 
manșă de 75 t.

Ora 8.30: talere aruncate din
șanț (ultima manșă de 50 t).

Ora 8.30: pistol viteză 60 de
focuri (manșa I — 30 f).

Ora 9 : armă standard 60 de 
focuri — trei poziții (fe-mei și 
juniori).

patru țintași cu aceeași cifră (prin
tre care și campionul lumii, Michel 
Carrega) : 144 t. Dintre sportivii 
români, doar Dumitrescu a marcat 
o anumită revenire, găsindu-se a- 
cum la trei puncte de lider.

In schimb, la skeet (manșa I), 
reprezentanții noștri au realizat 
punctaje slabe, pierzînd șase și șap
te talere. Deocamdată, conduce so
vieticul Poleanski, care a ratat doar 
trei focuri.

Dintre concurenții prezenți ieri 
pe standuri s-au mai remarcat ti
nerii pistolari maghiari, în frunte 
cu A. Pataki — cîștigătorul probei 
de juniori la pistol sport, și engle
zoaica Susan Swalov — medalie de 
argint la pistol sport.

Ziua de azi programează și spec
taculoasa probă de pistol viteză 
(manșa întîi), la care vor lua star
tul 50 de trăgători, printre care 
mulți candidați olimpici. România 
va fi reprezentată, în principal, de 
valorosul cvartet Iuga — Roșea — 
Tripșa — Atanasiu. De peste hotare 
au sosit cei mai buni specialiști 
din U.RS.S., Cehoslovacia, Polonia 
și din alte țâri.

Duelurile de pe cele două stan-

C. COMARNISCHI 
T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Este o datorie a noastră de
a realiza această sarcină de
mare răspundere și ultimele re
zultate ne dovedesc că ne aflăm pe 
un drum bun. Nu e un secret pentru 
nimeni că cei mai buni piloți mili
tari și civili au făcut cunoștință cu 
avionul și și-au dezvoltat calitățile 
mai intîi în școlile aviației sportive. 
Experiența dobîndită de-a lungul ani
lor ne-a arătat că pînă la specializa
rea făcută în școlile superioare de pi
lotaj, aerocluburile federației aero
nautice constituie, de fapt, cea mai 
bună bază de selecție și de inițiere 
a personalului nostru navigant, o ade
vărată poartă de intrare în aviația 
civilă. De aceea, în rezolvarea aces
tor probleme, federația . simte nevoia 
unui sprijin multilateral pe plan na
țional din partea organelor centrale 
din ministerele interesate, prin sarci
nile ce le au în formarea personalului 
navigant de care au nevoie.

• în meci vedetă: Simion Cuțov - Branislav Vakici

• Cinei pugiliști români în luptă pentru 
titlurile continentale

tn această cameră din istoricul Han al lui Manuc, cu două ore 
înaintea fiecărei reuniuni s-au tras la sorți arbitrii neutri ai meciurilor 
din cadrul campionatelor europene de box pentru tineret.

Fotoi Theo MACARSCHI

Snagovul torid a adăugat, ieri 
către prînz, un plus de rigoare 
finalelor de fond ale caiaciștilor si 
canoiștilor, a făcut și mai aspre 
disputele pentru titlurile de cam
pioni ai țârii pe cea mai lungă 
distanță : 10 km (ne aflăm, după 
cum se știe, la a doua ediție, de 
cînd s-a renunțat la cursele-mamut 
pe 20 km). în lipsa candidaților 
olimpici (care și în această speciali
tate ar fi avut bune șanse de suc
ces), maratoniștii apelor — a căror 
medie de vîrstă vizează acum gra-

TOT MAI SUS!
Intr-o țară care a dat aviației mon

diale pe Aurel Vlaicu și Traian Vuia, 
un om de știință de valoarea și presti
giul lui Henri Coandă, aviația spor
tivă a avut în România un sol fertil 
și o tradiție recunoscută atît pe plan 
național cît și mondial. Numele 
maeștrilor emeriți ai sportului s-au 
înscris în cartea de onoare a spor
tului aviatic cu motor. Planoriștii de 
valoarea lui Gh. Gilcă și M. Finescu, 
ale maeștrilor emeriți ai sportului la 
parașutism Elena Băcăuanu, Angela 
Năstâse, Ion Roșu, Ion Negroiu au 
figurat de nenumărate ori pe listele 
învingătorilor în mari concursuri in-

General-locotenent
VASILE ALEXE, 

președintele Federației 
aeronautice române

(Continuare tn pag, a Za)

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE

nița celor 20 de ani — s-au luptat 
bărbătește, cu elan tineresc, pen
tru ocuparea unui loc superior în 
ierarhia sezonului ’72, dînd loc la 
un spectacol atrăgător. Și acest 

act al finalelor s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului Steaua — Di
namo (fiecare cîte două victorii), 
echilibru menținut ca un ac de 
balanță de către reprezentanții 
Deltei Tulcea, prin titlul realizat 
la caiacul de simplu (al treilea în 
acest campionat !). Ar mai fi de 
remarcat reprezentarea largă a cen
trelor nautice din țară, medaliile 
de bronz intrate în patrimoniul Du
nării Galați și Olimpiei București, 
pozițiile încurajatoare cucerite de (Continuare tn pag. a 2-a)

Tinărul caiacist Chirilă Simion își manifestă bucuria pentru cea de a 
doua victorie. polo: Paul ROMOȘAN

PROGRAMUL GALEI DE ASTĂ SEARĂ
Categoria semlmuscă

ALEXANDRU TUREI (ROMANIA) — ASEN NIKOLOV (Bulgaria)
Categoria muscă

DINU CONDURAT (ROMANIA) _ EDUARD DUBOVSKI (U.R.S.S.)
Categoria cocoș

MARIAN LAZAR (ROMANIA) — VALERI SOLOMIN (U.R.S.S.)
Categoria pană

VLADIMIR LVOV (U.R.S.S.) — STANISLAW OSZETKOWSKI (Polonia) 
Categoria semiușoară

SIMION CUȚOV (ROMANIA) — BRANISLAV VAKICI (Iugoslavia)
Categoria ușoară

JOSEF HARMATH (Ungaria) — KRYSZTOF PIERWIENIECKI (Polonia)
Categoria semlmljlocle

ALEKSANDR ZOROV (U.R.S.S.) — VALENTI WOJCZIK (Polonia)
Categoria mijlocie mică

NICOLAE BABESCU (ROMANIA) — TIBOR CSIZMADIA (Ungaria)
Categoria mijlocie

VLADIMIR LEMEȘEV (U.R.S.S.) — POUL KNUDSEN (Danemarca)
Categoria semigrea

VLADIMIR MIRONIUK (U.R.S.S.) — MIROSLAV POPOVICI (Iugoslavia)
Categoria grea

MIHAIL SUBOTIN (U.R.S.S.) — BERND AUGUST (R.F. a Germaniei)

Astă-seară, începînd de la orele 
19, cele 11 categorii tradiționale ale 
pugilismului amator vor cunoaște 
pe noii campioni de tineret ai Eu
ropei. Sîntem siguri că incinta pa
tinoarului „23 August** se va bucu
ra de o excepțională afluență, pe 
care a prevestit-o seara de joi. 
Prezența a cinci boxeri români în 
luptele finale este în măsură să 
stîmească interesul publicului 
bucureștean.

După zece gale eliminatorii, dis
putate în răstimpul a șase zile și 
în urma ultimei trieri pe care au 
efectuat-o semifinalele, iată față în 
față pe cei 22 de tineri — speranțe 
a’e țărilor lor — care se întrec pen
tru medalia de aur atît de onoran
tă în cariera sportivă. In finale au 
rămas reprezentanții a 8 țări (din 
cele 13 care erau încă prezente 
în semifinale): U.R.S.S. (cu 7 bo
xeri)- România (5), Polonia (3), Iu
goslavia și Ungaria (cîte 2), Bulga
ria, Danemarca și R, F. a Germani
ei (cîte unul).

Pugiliștii români, calificați în fi
nale cu precădere în limitele cate
goriilor mai mici, vor avea o sar
cină destul de dificilă, avînd de 
înfruntat boxeri din U.R.S.S., Un-

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ancora Galați sau Olimpia Reșița, 
precum și participarea masivă în 
probele de simplu (la Kl, de pil
dă, 20 de concurenți). In general, 
actualele finale de fond pot fi 
caracterizate prin tinerețe, dorin
ță de, afirmare și grijă pentru 
schimbul de miine.

Dar, să trecem în revistă, pe 
scurt, cele cinci finale, în ordinea 
starturilor date de arbitrul inter
național Otto Tomiuc .

Proba de debut, caiac dublu, a 
revenit echipajului Steaua, format

Neagoe MARDAN

A FOST ALCĂTUIT 
IOTUL 

REPREZENTATIV 
DE FOTBAL PENTRU 
ÎNEÎLNIREA AMICALĂ 

CU ITALIA
Lotul reprezentativ șl antre

norul său, Angelo Niculescu. 
și-au reluat de ieri activitate;!. 
Nu-i vorba, deocamdată, de 
pregătiri efective pentru jocul 
amical cu Italia (acestea vor 
începe de luni), ci de o discu
ție cu jucătorii din lotul anga
jat în tripla întîlnire cu echipa 
Ungariei, asupra comportării 
în „sferturile" Campionatului 
Europei. In ședința de ieri di
mineață, la care au luat parte 
tov. Mircea Angelescu, preșe
dintele F.R.F., și Ion Balaș, — 
vicepreședinte, discuțiile au fost 
purtate pa baza unei analize 
cuprinzînd .constatările și ob
servațiile antrenorului lotului, 
Angelo Niculescu.

Al doilea moment al reluării 
activității l-a constituit alcătui
rea lotului pentru partida cu 
Italia, cuprinzînd 18 jucători :

Portari : Adamache (Steagul 
roșu), Ștefan („U“ Cluj) ;

Fundași : Sătmăreanu, Sma- 
randache (Steaua), Lupescu, 
Boc (Rapid), Deleanu (Dinamo), 
N. Ionescu (Petrolul) ;

Mijlocași : Dinu, Nunweiller 
VI (Dinamo), Dumitru (Rapid) ;

înaintași : Lucescu (Dinamo). 
Domide, Kun II (U.T.A.), Do- 
brin (F. C. Argeș), Neagu (Ra
pid), Iordănescu (Steaua), Haj- 
nal (A.S.A. Tg. Mureș).

Inițial erau incluși în lot și 
Anca („U“ Cluj) șl Bolbni 
(A.S.A.), dar ambii au exa
mene (primul Ia facultate, se
cundul de bacalaureat) și An
gelo Niculescu l-a convocat pe 
Hajnal. In ce privește pe 
Kun II, asupra lui se așteaptă 
avizul medicului lotului, D. 
Tomescu, după un prealabil 
consult care va avea loc luni. 
Din lot lipsește Răducanu pen
tru că — așa cum a precizat 
tov. Mircea Angelescu la ana
liza de ieri dimineață — Biroul 
Federal, luînd în considerare 
comportarea portarului rapidist 
din ultima vreme, neseriozita
tea și superficialitatea în joc, a 
hotărît să-l scoată temporar 
din lot, pinâ va dovedi că a în
țeles și s-a îndreptat.
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Șl A CELEI DE A XXV-a ANIVERSĂRI A REPUBLICII
„CUPA ROMÂNIEI-

ADEZIUNE ENTUZIASTĂ A SPORTIVILOR PATRIEI
(Urmare din pag 1)

prindă mase largi de copii, tineri 
și adulți- întreceri la probe accesi
bile din atletism, excursii și dru- 
niefli, serbări cultural-sportive, des
fășurate pe stadioane și în săli de 
sport, demonstrații sportive cu pri
lejul închiderii și deschiderii anu
lui școlar etc. Acțiunile turistice iși 
vor înscrie ca obiectiv și vizitarea 
unor muzee, monumente istorice le
gate de trecutul de luptă a partidu
lui, întreprinderi, șantiere, unități 
agricole.

Cele mai importante competiții 
sportive- desfășurate In această pe
rioadă pe plan republican, alături 
de cele organizate în mod special, 
vor fi dedicate Conferinței Națio
nale a P.C.R. și aniversării a 25 
ele ani de la proclamarea Repu
blicii.

Mobilizați de marele elan care 
caracterizează întreaga activitate 
creatoare a poporului nostru, spor
tivii fruntași vor căuta să obțină 
noi recorduri, noi victorii și per
formanțe, pe care să Ie poată închi
na celor două mari sărbători, ca 
semn al recunoștinței și dragostei

lor nețărmurite fată de partid, față 
de secretarul său general, tovară
șul NICOLAE CF.AUȘESCU.

ALTE ACȚIUNI DE 
PROPAGANDA Șl EDUCAȚIE

Cu sprijinul radioului și televizi
unii se vor realiza emisiuni care 
să prezinte opiniei publice succe
sele educației fizice șl sportului ro
mânesc precum și transmiterea in 
direct, sau înregistrate, a unor as
pecte de la competițiile sportive or
ganizate in cinstea celor două mari 
evenimente.

Centrul de cercetări științifice al 
C.NE.F.S. și cabinetele metodicn- 
științifice din județe vor organ,za 
sesiuni și simpozioane festive.

Cu ocazia organizării Festivalului 
anual al filmului la sate, completat 
cu ..Retrospectiva filmului româ
nesc". se vor selecționa și proiecta 
și cele mai bune pelicule cu temă 
sportivă realizate de C.N.E.F.S.

Se va elabora și publica un al
bum, bogat ilustrat, care să pre
zinte evoluția mișcării de educație 
fizică și sport in cei 25 de ani de la 
proclamarea Republicii- precum si 
succesele obținute pe plan intern 
și internațional.

Editțira Stadion va participa, cu 
lucrări realizate în cei 25 de ani 
a. Republicii, la ..Decada cărții ro
mânești*. ce se va organiza In pe
rioada 1—10 decembrie 1972.

Muzeul Sportului din România va 
pregăti o expoziție care să prezinte 
succesele sportului in cei 25 de ani 
de la proclamarea Republicii. De a- 
sensenea. va sprijini organizarea 
unor expoziții similare la Brașov. 
Timișoara, Cluj. Iași ș.a.

în luna decembrie se va desfă
șura in București un spectacol 
sportiv festiv. închinat aniversării 
celor 35 de ani de la proclamarea 
Republici;, cu care prilej se va face 
și decernarea trofeelor celor mai 
buni sportivi români ai anului 
1972.

Consțlide locale pentru educație 
fizică și sport. împreună cu orga
nele și organizațiile de stat și ob
ștești care au atribuții In acest do
meniu. vor iniția acțiuni pentru a- 
menajarea de noi baze sportive, 
prin munca patriotică a tineretului 
și sportivilor. Se vor lua măsuri 
pentru darea în folosință înainte 
de termen a obiectivelor cuprinse 
în planul de investiții și reparații 
și se va intensifica munca pentru 
realizarea și depășirea planului de 
venituri.

ANALIZA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN ȘCOLILE GENERALE
Șl LICEELE CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICĂ

— 0 COMPETIȚIE REUȘITA
Ediția din acest an a „Capei Româ

niei- ia oină a fost deosebit de echili
brată, șase dintre cele opt participante 
Ia turneul final plec’nd cu șanse sensibil 
egale pentru ocuparea primelor trei 
locuri. De altfel, acest lucru poate fi 
ilustrat numai amintind citeva dintre 
rezultatele înregistrate în incurile preli
minare. De exemplu. Dinamo, care a 
ocupat în final locill trei, a trecut cu 
greu de Avtntul Curcani <15—13). forma
ți» clasată abia P« locul fose. De ase
menea Viața Nouă Olteni, pe poziția ® 
doua 3 clasamentului general a depășit, 
numai tntrebumțîndu-«e la maximum, pe 
Avat.tul Curcani (9—6). Avtntul
Frasin (1—€). a cincea clasată.

Desigur, performera ediției 15î2 a fost 
reprezentanta județului Teleorman, Via
ța NouA Olteni care s-a clasat înaintea 
echipei Dmamo București. vieecam- 
psoena de anul trecut. Se pare câ nu 
este un simplu accident deoarece jucă
torii din Olteni Mu învins pe dmamo- 
v:ști in ambele manșe ale turneului 
final și- am saune noi. ia scoruri con
cludente (1S—13 $1 12—5). evident undu-se 
prin jocul bun prestat la ,bătaie*, da
torită câruiA au acumulat numeroasa 
puncte suplimentare.

Se impun a fi menționate și două 
comportări diametral opus» ale unor 
jucători, remarcate în timpul întreceri
lor de la Mangalia. în cea de a dotia 
partidă dintre formațiile C.P.B. și Di
namo. iucătonî dinam->v5ști Boldu 
CMtu, nemulțumiți de o decizie a arbi
trului au oărâsit suprafața de joc fă- 
cind arfei, imposibil A ccnur.uarea rae- 
exu’.ui. Prin atitudinea lor nesportivă 
acești jucâtort nu numai că și-au atras 
merîtate sancțiuni, dar au frustrat pe 
echipierii lor de posibilitate^ de a-Ș* 
apăra ptnâ la capăt șansele, mai ales 
ca diferența de scor din ace! moment 
<7 pi nu era de nerecuperat- In con
tradicție cu acest faoc apare Jfîtudînea 
corectă de care au dat dovada jucător*! 
V. GAiAțeanu și E Cocuț Acesta oin 
urm A. afJndu-se întt-ur. careu pe cu- 
loarul de întoarcere, a câzuz. In acel 
moment mlr.Eea era La tm adversar 
afiaft ’a numai doi metri șt. dec! in ț.o- 
sibi'-itatea unei lovituri s.cure. care 
f» putut produce insa și un aoc.dmx. Tn 
acest caz sportivu: în cauză (GAlățesnu) 
a renunțat la lovitură, dar Cocut a luat 
mingea și --a atins pe picior conside- 
rtndu-se lovit.

Dumitru NEGREA

VICTOR DOLI
(LUPTE GRECO-ROMANE)

S-a născut In ziua de 19 octombrie 1950 la București, înălțimea — 
1.85 m. greutatea — 122 kg. A început să practice luptele greco-rorpane 
In primăvara anului 1905 la clubul Rapid, primul său antrehur fiind 
Marin Be’ujică. Tn prezent, activează la clubul Dinamo București și 
este pregătit de antrenorii Ion Cernea Șl Dumitru Cuc. După numai 
doi ani. a fost selecționat în lotul reprezentativ de seniori al tării. In 
toamna anului său de debut In activitatea competltională (1965). a șl 
cucerit titlul de campion republican de juniori, titlu pe care l-a păstrat 
și la următoarele trei ediții. Primul succes la confruntările republicane 
ale seniorilor îl repurtează in 1969. cînd ocupă locul III la categoria 
grea, pentru ca. în 1371 și la Începutul acestui an. sâ cucerească si 
tricouriie de campion republican. In competițiile internaționale debu
tează în anul 1968 cînd se clasează pe locul III la Balcaniadă. în urmă
torul ar. ocupă locul II. Iar în 1970 și 1971 cucerește titlurile de eam- 

. pion balcanic. Prima sa participare Ia campionatele mondiale (Sofia 
•*971). se soldează eu locui VI din 15 concurent!, iar la campionatele 

■ europene din acest sn cucerește medalia de bronz.

In urmă cu 7 ani, un junior rototei pășea pentru 
prima dată pragul unei săli de lupte. Antrenorul 
Marin Belusică a zimbit cu indulgență cînd a auzit 
că acest băiat dorea să devină luptător. Treptat-trep- 
tat, Victor Dolipschi iși consolidează klocul, șubred 
la început, in echipa clubului. I.a insistențele sale, 
iși determină antrenorul sâ-l înscrie în etapa pe 
municipiu a campionatelor naționale de juniori. Și, 
spre surprinderea tuturor, Dolipschi ciștigă dreptul 
de a concura în finalele competiției, unde furnizează 
o surpriză de proporții mult mai mari, înibrăcind 
tricoul de campion republican !

...După « ani Victor Dolipschi reprezenta țara Ia 
campionatele mondiale de la Sofia, debutind la o 
competiție de asemenea anvergură. Printre cei 15 
„grei" înscriși Ia startul confruntărilor, nu mai pu
țin de jumătate erau medaliați la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale sau europene. Dintre ei, i-am 
aminti pe Anatoli Roscin (U.R.S.S.), campionul mon
dial al categoriei la ultimele două ediții pină la în
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trecerile de la Sofia, Jozscf Csatări (Ungaria), viec- 
campion mondial atunci, Peter Kment (Cehoslovacia), 
medaliat cu bronz la J.O. de Ia Ciudad de Mexico și 
pe Antonio Marcucci (Italia) cîștigătorul medaliei de 
bronz la C.E. din 1969. Cu toate acestea, nici Roscin 
și nici Csatări nu au reușit să treacă de tînărul Do
lipschi, fiind nevoiți să se mulțumească cu rezultate 
de egalitate spre surprinderea tuturor specialiștilor 
și ziariștilor prezenți la Sofia, iar pe Marcucci l-a 
învins prin tuș in numai 59 de secunde ! A pierdut 
doar partida cu ccl care avea să devină campion 
mondial, luptătorul bulgar Aleksandr Tomov.

La campionatele europene de la sfîrșitul lunii 
aprilie, Victor Dolipschi și-a confirmat valoarea cu
cerind medalia de bronz, deși o putea obține pe cea 
de argint, care a fost cucerită de Anatoli Kociniev 
(U.R.S.S.), învinsul său din semifinale.

Pentru confruntările apropiatei Olimpiade, Victor 
Dolipschi ne dă speranțe într-o comportare pe mă
sura ultimelor sale rezultate și nu ne rămîne depîl 
să-i dorim, de pe acum, mult succes!

Vineri a avut loc în Capitală o 
conferință de lucru organizată de 
Ministerul Educației și Învățămîn- 
tului și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, avind 
drept scop analiza activității spor
tive desfășurată în cadrul școlilor

RINDURI DIN SCRISORILE DV...
• „în ziarul din 29 mai a.c., 

pe prima pagină, o explicație 
la fotografie se referă la jucă
torul Fl. Dumitrescu de la Di
namo, deși cel surprins este 
Neagu de la Rapid. Am drep
tate ?“ (VALER COBIRZAN, A- 
leea oțelarilor 1 A, Hunedoara). 
Evident că aveți dreptate — dv 
și multi alți cititori care ne-au 
scris despre această eroare pe 
care o regretăm.

• „...Cum să procedez pentru 
a-mi procura o legitimație de 
intrare la competițiile sportive 
care au ioc sîmbătă și duminică 
în București ?“ (EUGEN DUMI
TRESCU, București). După cite 
știm nu există abonamente. Dacă 
am înțeles bine, la acestea vă 
referiți. Și nu-i bine că nu sint...

• „Dispun de colecția revistei 
„Fotbal" de la numărul 1 la 
275 și vreau s-o vînd“. (EUGEN- 
SELAGEANU, str. Panait Mo- 
șoiu 30, etaj II, București, sec
tor 8). Ne-ați rugat atît de in
sistent să înserăm știrea, în- 

,cit nu v-am putut refuza.
• „Venim cu rugămintea de 

a ne publica acest articol con- 
ținînd" opiniile noastre după me
ciul de fotbal România—Unga
ria de la Belgrad" (Un grup de 
muncitori de la întreprinderea 
„Independența". Sibiu). Singuri 
recunoașteți „sîntem siguri că 
primiți sute de asemenea scri
sori", șî este adevărat. „Partea 
rea este că nu vreți să Ie pu
blicați*' — spuneți. Ne pare rău, 
dar ar fi imposibil să reprodu
cem toate aceste scrisori. Par
tea rea este — ca să folosim 
propriile dv. cuvinte — că cele 
scrise de dv, nu sini noi, iar as
pectele critice au apărut, la 
timp, scrise de cronicarii noștri

• „Știați ? Campionatul re
publican de fotbal al școlilor

PENTRU (A AVIAȚIA SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

temaționale, ale recordmanilor și 
campionilor mondiali. Ca o recunoaș
tere a rezultatelor și activității des
fășurate, în diferite organisme ale 
F.A.I. au fost aleși reprezentanți ai 
federației noastre, mulți dintre ei po
sesori ai diplomelor și brevetelor in
ternaționale. Faptul ca la finele anu
lui 1971, parașutistului Grigore Bas
ton, general maior de aviație, i-a fost 
acordat titlul de maestru emerit al 
sportului, că Ion Roșu, la parașutism, 
Gheorghe Gîlcă. la planorism, Gheor
ghe Zavati și Nicolae Pătrașcu, de Ia 
zborul cu motor, au primit înaltul 
titlu de antrenor emerit, demonstrea
ză nivelul la care au ajuns, dra
gostea și prețuirea de care ei se 
bucură din partea organelor de sta: 
ți sportive.

Fără a subaprecia succesele dobin- 
dite pînă acum, conducerea federației 
apreciază că aceste rezultate pot și 
trebuie să tie mult mai bune. F.A.R. 
are în atenția sa antrenarea ți for
marea unui mare număr de tineri 
în sportul aviatic, dintre care să se 
selecteze viitorii performeri și piloți 
ai aviației noastre civile și militare. Se 
știe că marii piloți pe care i-a avut 
țara noastră și-a*. deprins dragostea 
și pasiunea pentru aviație încă de pe 
vremea cînd se aflau pe băncile șco
lilor, de cînd au pășit pentru prima 
oară intr-un aeroclub al aviației spor
tive. De fapt, acolo se formează tră
săturile viitorului pilot, parașutist sau 
planorlst. Acolo, la o vîrstă fragedă, 
se pot dezvolta calitățile de bază, ca 
devotamentul și curajul, F.A.R. și-a 
propus de mulți ani să aibă pe te
ritoriul țării aerocluburi puternice, 
bine dotate, cu aparatura tehnică ne
cesară, încadrate cu personal de 
înaltă calificare. Aerocluburile din 
București, Brașov și Iași pot consti
tui un exemplu, trebuie însă progre
sat pe acest drum.

Procesul de pregătire a tinerilor 
sportivi a fost îmbunătățit de la un 
an la altul. în perioada anilor 
196»—-71, F.A.R. a organizat cursuri 
de pregătire prr etică și teoretică cu 
întregul personal navigant și tehnic, 
prilej cu care au fost dezbă'ute, ana
lizate și îmbunătățite programele de 

generale și a liceelor cu program de 
educație fizică.

Ea conferință, care a fost con
dusă de tov. Virgil Cazacu, prim- 
adjunct al ministrului educației și 
învâțâmîntului, au participat direc
tori ai școlilor generale și liceelor 

profesionale din cadrul Minis
terului industriei chimice la care 
au participat cîștigătoarele a 6 
zone — școlile profesionale de 
chimie din Rm. Vilcea. Craiova. 
Ocna Mureș, Năvodari, orașele 
Victoria și Gn. Gheorghiu-Dej — 
s fost cîstigat de elevii craio- 
veni" (MIȘU DOBRE, Ploiești) 
Sinteți primul care ne-ați a- 
nunțat, mulțumim.

• ,,La 21 mal, în comuna Șei- 
tin din județul Arad, a avut 
loc primul meci feminin de 
fotbal între echipele Motorul— 
U. R. Ileana (2—0) la care au 
participat circa 1000 de spec
tatori" (NELU JULAU, corn. 
Șeitin. jud. Arad). Ne bucură 
că meciul a plăcut mult celor 
din comună. dar mai ales că dv 
ne scrieți mereu vești din corn. 
Șeitin. Nu vă mai străduiți să 
scrieți pentru noi biografia lui 
Dinu. Noi, de aici, o facem mai 
ușor.

pregătire a tinerilor sportivi în toate 
ramurile aviației.

Dar o bună instruire, eu toate 
eforturile materiale care se vor face 
în continuare, nu este posibilă fără 
o disciplină exemplară, atît in proce
sul de pregătire cit și in zilele de 
concurs. Deși am mai spus-o și cu 
alte prilejuri, repetăm cu bună știință 
acest lucru, pentru că trebuie să re
cunoaștem că sporturile aviatice nu 
sint de conceput fără o disciplină 
exemplară. Aceasta nu numai pentru 
că securitatea zborului ar impune un 
asemenea regim, dar aici, in compa
rație cu alte sporturi, un "accident 
costă prea mult, atit din punct de 
vedere material cit și, mai ales, 
uman. Recenta plenară a Comitetului 
federal a discutat pe larg aceste la
turi ale activității noastre, a preconi
zat măsuri organizatorice care sâ fie 
puse in practică cit mai curind de 
către activul salariat al federației și 
al aerocluburilor.

Deși aviația sportivă a avut reali
zări ce merită a fi subliniate, unele 
mai puțin cunoscute de masa largă 
a iubitorilor acestui sport (îndeosebi 
în privința formării de cadre pentru 
aviația civilă, de transport și utili
tară), rezultatele trebuie să fie și mai 
bune. Ne gîndim. în primul rînd, la 
aviația sportivă, la valoarea și per
formanțele parașutiștilor, la numărul 
de concursuri. Ne-am propus organi
zarea a cit mai multe intreceri, sin
gurul criteriu viabil de verificare a 
cunoștințelor și nivelului de pregătire, 
a valorii. Federația are intenția să 
organizeze într-un viitor apropiat, 13 
București, ți in alte orașe mari din 
țară, mitinguri aviatice, care să se 
bucure de o deplină adeziune din 
partea unui public numeros. Nu-i o 
treabă ușoară, dar credem în reușita 
acestui deziderat major al sportului 
aviatic. Pentru realizarea acestui 
proiect se cuvin a fi luate unele mă
suri de întărire organizatorică a uni
tăților de bază, aerocluburile de pe 
teritoriu și federația chiar. De ani 
de zile se pune problema realizării 
unor condiții indispensabile pentru 
pregătirea teoretică a sportivilor, cînd 
vremea e nefavorabilă zborurilor. Or, 
nu peste tot organele locale, ne re
ferim la consiliile populare, ca de 
pildă Brașov și Ploiești, obligate prin 

cu program de educație fizică, in
spectori metodiști pentru educa
ție fizică și sport, care activează 
în cadrul inspectoratelor școlare 
județene, șefi de catedră ai unor 
instituții de invățămint superior 
din Capitală.

Pe marginea informării asupra 
activității școlilor generale și a 
liceelor cu profil au luat cuvîntul 
mai multi participant! printre care 
profesorii Aspasia Vasiliu (Liceul
1 Ploiești). Sever Bivolaru (Liceul
2 — Deva). Gh. Simionescu (Liceul 
cu profil de gimnastică din Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Deik
Livia Mureșan (Liceul Nicolae 

Bălcescu — Cluj), I. Iovan (Liceul 
Vasile Roaită — Rm Vilcea). AL 
Pop (Liceul Ion Slavici — Arad). 
I. Nedelko (Liceul 1 — M. Ciuc), 
Fr. Rethi (Liceul 4 — Oradea), 
N. Amza (Liceul 2 — Brașov).

în concluzie, tov. Virgil Cazacu 
a subliniat utilitatea consfătuirii, 
destinată să îmbunătățească acti
vitatea acestor instituții de învtță- 
mînt, cu un rol bine determinat în 
procesul de formare a tinerei ge
nerații, pentru ridicarea calității și 
eficienței muncii școlilor generale 
și a liceelor cu program de educație 
fizică.

din veteranul Nicolae Artimov — 
unul dintre primii noștri campi
oni europeni (K.2-500 m cu A. Con- 
țolenco. Poznan 1961) și Dorin Mi- 
trea, care se află la cel dinții ti
tlu de campion național. Rezulta
tele echipajelor medaliate : 1. Stea
ua (N. Artimov — D. Mitrea) 
44:57,5, 2. Dinamo (J. Sipatchin — 
H. Buhaev) 44:59.6. Dunărea (G. 
Macamel — I. Jelescu) 46:27.2.

Finala de caiac simplu a încu
nunat strădaniile tînărului echipier 
al Deltei Tulcea, Chirilă Simion. 
component al lotului național de 
juniori, medaliat cu argint la cam
pionatele europene de anul trecut 
L-a secundat (ce-i drept la distan
ță de peste 7 s) un alt tinăr. Ion

Decretul nr. 135 din 1962 să sprijine 
material aviația sportivă in întreți
nerea ți repararea materialului de 
zbor și amenajarea bazelor sportive 
necesare, au făcut acest lucru.

Pe de altă parte, federația de spe
cialitate încă nu dispune de un sediu 
adecvat. Nu e o chestiune de gust 
sau de confort, ci de strictă necesi
tate F.A.R. are nevoie de o clădire 
anume, de unde să se poată dirija 
activitatea de zbor. Avioanele nu se 
pot conduce ți dirija prin hlrtii, cir
culare și hotărîri, ci in mod con
cret. la un minim nivel tehnic. Pen
tru activitatea sporturilor aviatice, 
federația cu cadrele sale tehnice de 
navigație și control, este de fapt 
echivalent eu punctul de control și 
dirijare al unui mare aeroport Tre
buie să depunem eforturi mai mari 
pentru formarea de instructori de 
zbor cu o înaltă calificare. E nevoie 
ca organele care au contingență cu 
aviația, ca și forurile ce beneficiază 
de cadrele pe care aviația sportivă 
le pregătește, să-și aducă o contri
buție mai substanțială la activitatea 
federației. E cazul să spunem însă că 
in anumite sectoare ale aviației 
sportive, baza materială a rămas 
in urmă față de sarcinile pe care 
CN.E.F.S. și F.A.R. le au în do
meniul pregătirii tineretului în aceste 
sp rturi. Ne gîndim, îndeosebi, la a- 
vioanele de tracțiune, la tehnica de 
asigurare a zborurilor, la mașini și 
stații.

In nodurile de față am dorit să 
arătăm citeva aspecte din activitatea 
sporturilor aviatice, cu intenția sin
ceră de a face cunoscute unele aspec
te legate de activitatea Federației 
aeronautice române, de necesitățile 
ei. cu speranța că vom găsi de 
această dată un ecou mai larg și un 
sprijin material mai substanțial. Pen
tru că un simplu miting, organizat 
intr-o duminică cu cer albastru, cere 
multe eforturi materiale. F.A.R., în 
actuala sa componență, care a cu
noscut îmbunătățiri substanțiale de 
structură și activitate, poate fi capa
bilă să conducă la o etapă mai înal
tă sportul aviatic, dar nu o poate 
face solitar, fără ajutorul tuturor ce
lor interesați în dezvoltarea aviației 
românești.

DE CE LA „BUFET" Șl NU PE TERENUL DE SPORT ?
Am avut ideea, nu foarte origi

nală, dar, într-un fel binevenită de 
a descinde într-o sîmbătă după- 
amiazâ, în mijlocul unei comune. 
Era o vreme frumoasă, soarele cobo- 
rîse dincolo de zenit potolindu-și 
dogoarea de cuptor și noi voiam 
sâ știm cum fac spert sătenii din 
Ciorogîrla la acest ceas de sfirșit 
de sâptămînâ.

Călcăm pe șoseaua asfaltată și 
pindim cu urechea eventualul tu
mult din jurul unui teren de sport, 
bufnitura mingii, agitația spectato
rilor. Dar în jur e liniște și pace 
deplină, defilează pe dreapta șo
selei, tn urma noastră, sediul C.A.P.- 
ului. apoi Școala generală. Aici ne 
aruncăm ochii peste gard șl zărim 
o curte mare, cu iarbă, o curte nu 
prea îngrijită, cu un fel de teren 
Intr-un colț al ei, un teren deni
velat ce poate fi și de handbal și 
de fotbal dar destinația iui este 
marcată vag ce două porți meta
lice ce ar putea fi confundate 
foarte bine cu două bătătoare de

TINERETUL ÎN PRIM PLAN LA FINALELE „MARATONIȘTILOR"
Dogaru. De adăugat că în această 
întrecere s-a înregistrat insuccesul 
unuia dintre favoriți, dinamovistul 
V. Ștefan, care deși s-a menținut 
pe prima poziție pînă la sfirșit 
a fost descalificat, pe bună drep
tate. din cauza „ajutorului" primit 
de la colegul său de club. G. Bac- 
cela (și el descalificat). L3 înche
ierea primei bucle, acesta din urmă 
l-a împiedicat neregulamentar pe 
Simion să-și apere șansele de vic
torie, favorizindu-1 pe Ștefan. Re
zultate : 1. Chirilă Simion (Delta 
Tulcea) 49:55,0, 2. Ion Dogaru (Stea 
ua) 51:02.5, 3. A. Perijoc (Dinamo) 
51 X»,9.

O surpriză a fost consemnată în 
proba de canoe dublu unde fa- 
voriții — foștii campioni mondiali 
de la Copenhaga. P. Maxim si 
A. Simionov — nu au dobîndit de- 
cit locul III. după două echipa
je steliste. Rezultate: L Steaua 
(Titi Ditcov — Costel Avram) 
47:30.0, 2. Steaua (I. Nichitov — 
D. Simionov) 48:02.9. 3. Dinamo 
(P. Maxim — A. Simionov) 49:34.8.

Cea mai disputată luptă pentru 
titlu a putut fi urmărită la canoe 
simpla, specialistul în cursele lungi. 
Afanasie Butelchin detașindu-se de 
adversarul său principal, Grigore 
Denisov, doar în apropierea sosi
rii. Rezultate : 1. A Butelchin (Di
namo) 52:37,8, 2. G. Denisov (Stea
ua) 52:57,8, 3. A. Bucioc (Dinamo) 
555)4.5.

VOINȚA (fete) Șl SPARTAKUS
BUDAPESTA (băieți) - ÎNVINGĂTOARE

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE TENIS DE MASA

CONSTANTA, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean).

Vineri au continuat in Sala sporturilor 
turneele internaționale de tenis de mas» 
dotate cu trofeele „Cupa Cooperației*- (re
zervat numai formațiilor din cooperația 
meșteșugărească) șt -Cupa Voința". Am
bele trofee au revenit echipelor Voința 
(România) — la fete și Spartakus (Un
garia) — la băieți.

Rezultate tehnice, fete : Septemvrt So
fia — Voința junioare 3—1, Start Braga 
_  Septemvri Sofia 3—0. Voința — Voința 
junioare 3—3. Voința — Septemvri Sofia 
3—0, Voința junioare — Voința junioare
— Voința tineret 3—2, Start Praga — 
Start Varșovia 3—0. Voința — Start Var
șovia 3—0, Voința — Start Praga 3—1. 
Voința junioare — Start Varșovia 3—0. 
Voința tineret — Septemvri Sofia 3—2. 
Start Praga — Voința tineret 3—2. Pe 
locul întîi s-a Clasat formația noastră 
Voința.

Băieți : Start Varșovia — Voința 5—1. 
Spartakus Budapesta — Septemvri So
fia 5—0, Voința (Bț — Septemvri Sofia 
5—0. Voința — Eintracht Frankfurt am 
Mem 5—3, Spartakus Budapesta _  Start
Varșovia 5—0; Voința (B) — Start Praga 
5—I). Eintracht Frankfurt am Mein — 
Start Varșovia 3—0. Spartakus Budapesta
— Eintracht Frankfurt am Mein 5—0. 
Echipe! maghiare Spartakus i-a revenit 
primul loc.

Competiția continuă cu întrecerile in
dividuale.

Cornel POPA 

covoare. Spiritul estetic și dragostea 
pentru sport sint date afară din 
curtea școlii din Ciorogîrla, ne-am 
spus, și am plecat mai departe să 
vedem și terenul de fotbal. Pentru 
că aici la Ciorogîrla, se știe, există 
o echipă de fotbal merituoasă, cla
sată pe locul I în categoria „O- 
noare" a județului Ilfov, iar numă
rul celor care practică fotbalul sub

LA CIOROGÎRLA (JUDEȚUL ILFOV) 

SPORTUL DE MASĂ ESTE VITREGIT!

culorile asociației ..Sportul" din lo
calitate a atins cifra 40. Pe tere
nul de fotbal, intr-adevăr, vreo 
șase copilandri bat o minge „ade
vărată" și în vtc’.nătateâ lor o vacă 
..tunde* gazonul cu voluptate (la 
urma urmei, fenomenul nu este 
chiar atit de absurd, căci ne aflăm

întrecerile decisive ale fondului 
au fosț încheiate de echipajele ca
iacelor de 4. Luind un start pu
ternic. cvartetul dinamovist nu a 
mai putut fi ajuns, dștigînd net. 
Deosebit de spectaculoasă a fost 
lupta îndîrjită pentru medalia de 
bronz dintre Olimpia București și 
unul dintre echipajele Steaua, tran
șată, la mică diferență, in favoarea 
primei echipe. Rezultate : 1. Di
namo (C. Panica — I- Ciortea —
C. Crimschi — A. Sidorenco)
40:50.0. 2. Steaua (M. Ghendel —
I. Roman — B. Stefanovici — I. 
Dumitru) 41:07,3. 3. Oiimpia (N.
Eșanu — A. Ștefan — D. Stiubei— 
V. Nae) 41:27.5.

Astăzi, pe Snagov, de la ora 9: 
finalele de viteză (500 m).

De astăzi, la Brașov:
AL Vl-lea TURNEU

INTERNAȚIONAL FEMININ 
AL ROMÂNIEI

Astâzi la Brașov. începe cel de-al 
71-1 ea tumeu international fenUnti de 
Aah al Românie!. Întrecere tracfiflonalâ, 
»ine cotată pe agenda competlționalâ a 
F.I.D E.

Actuala ediție a concursului reunește 
un buchet foarte valoros de jucătoare. 
Printre oaspete se numără Marta Scbui 
(U.R.S.S.). clasată a doua în Cinăia de 
anul trecut a campionatului unional, 
Maria Ivanka (locul V in turneul inter
zonal) și Luiza Honfi (ambeLe Ungaria). 
Tereza Stadler, una dintre cele mai pu
ternice șahiste iugoslave. Gabriele Just 
(R.D. Germană), multipla campioană a 
Bulgariei, Antonina Glieorghieva, prima 
jucătoare a Olandei. Corry Vreeken, 
Ursula Wasnetski (R.F. a Germaniei).

România aliniază lotul său de elită. în 
frânte eu campioana națională Elisabeta 
Polihronlade, secundată de Gertrude 
Baumstarck Suzana MakaL Margareta 
Teodorescu șj Rodiea Reicher, toate 
maestre internaționale.

DE LA I.E.A.B.S.
ÎNTREPRINDEREA Economică 

de Administrare a Bazelor Spor
tive din București, bd. Muncii nr. 
37—39 sectorul 3. tel. 21.66.35. or
ganizează concurs pentru ocu
parea următoarele posturi :
— economist principal desfacere;
— merceolog principal;
— achizitor principal :
— șef secție producție (inginer 

mecanic)

ANGAJEAZA DE URGENȚA

— bucătar șef ;
— zugravi-vopsitorl ;
— zidari :
— dulgheri ;
— tinichigiu auto ;
— mecanic auto ;
— vopsitor auto ;
— fochist joasă presiune ;
— muncitori Recalificați. 

în mediu rural, dar nici nu re
prezintă vreo virtute gospodă
rească !). Lîngă teren, o clădire ri
dicată doar pe jumătate, un perime
tru încadrat cu zid de cărămidă, 
fără tencuială, fără acoperiș, fără 
Uși, fără ferestre. înăuntrul Iui, bu
ruieni. moloz și seînduri vechi ! Lu
cru cert, o inițiativă lăudabilă a- 
bandonată pe drum (cabinele jucă

torilor și ale arbitrilor, aveam să a- 
flăm mai lîrziu), trunchiată din c.ne 
știe ce neputințe organizatorice sau 
materiale. Și în jur, o suprafață 
cultivată aproximativ cu... mătură. 
Am închis ochii o ciipă și ne-am 
închipuit pe ea. un teren de bas
chet. unul de volei și altul de 
handbal, am și văzut terenurile 
populate, trupurile tinere zvicnind 
in încleștarea luptei sportive, fe
țele îmbujorate de efort și lumi
nate de mîndria de a fi realizat tot 
ce se află (a se citi : s-ar putea 
afla) aici, prin gestul nobil al mun
cii patriotice... Și am plecat mai de
parte, spre Căminul cultural, gîn- 
dind că tinerii din comună ' stan 
pr babil acolo aplecați peste o tablă 
de șah. sau roiesc pur și simplu 
în jurul unei mese de ping-pong. 
Dar Căminul cultural arată ca o 
moară părăsită, cu un program da- 
tînd din sâptămîna 17—24 aprilie 
(vizita noastră avea loc la mijlo
cul lunii mai !), cu un program, 
deci. îngălbenit de vreme și care 
nu cuprindea în nici un caz vreo 
acțiune cu caracter sportiv. Ușa care 
duce la bibliotecă nu mai are geam, 
l-o fi spart vîntul sau poate vreo 
piatră, o piatră de pe drum sau 
o piatră de „remmy", pentru că sin
gurul joc (ne)sportiv, tolerat în in • 
cinta bibliotecii, este cel de remmy.

„AVEM UN FOND DE 7000 LEI, 
VOM CUMPĂRA IMEDIAT O 
MASĂ DE TENIS SI UN JOC 

DE ȘAH
...ne spune tovarășul Nicolae 

Neacșu. secretarul U.T.C. al comu
nei. Dînsul este de patru luni 
în această sarcină, a moștenit o 
situație tristă și cu această

Bară extensibilă

ping-pong

Ghete baschet

— Rucsac model 
Si alte produse 

turism.

VENI TN 
MIȘCĂRII 
MASA DIN

pune 
Iilor 
le și 
cipline

Plata articolelor se face la oficiu) 
poștal odată cu primirea coletului.

Ia dispoziția asociațiilor, sco
și tuturor sportivilor materia- 
echipament pentru diferite dis-

Labe pentru înot, import
— lei 80

Extensor reglabil — lei 49,60

Ochelari subacvatici — lei 75

Pantofi tenis — lei

68/6 — lei 212 
sportive și pentru

PENTRU A
AJUTORUL 

SPORTIVE DE 
TARA NOASTRĂ

promisiune, va începe, probabil, 
o muncă de pionierat. Ii va 
trebui elan, energie. capacitate 
de a desțeleni niște mentalități tra
diționale. din moment ce 75 la sută 
din oaspeții bufetului de peste drum 
de Căminul cultural erau tineri 
între 20 și 30 de ani. Nici direc
toarea Căminului cultural. Elena 
Mățău, nu este o „veterană", pe 
scaunul pe care-1 ocupă numai de 
o lună de zile. Inițiativele și bună- 
credinta lor vor trebui conjugate, 
mobilizarea va trebui să țintească 
pe o arie largă, de la adeziunea 
unui anonim, la bunăvoința între
prinderilor locale (I.M A.. I.A.S.,
întreprinderea de industrie locală 
a mobilei „Sabarul"), care pot aju
ta efectiv activizarea sportului din 
Ciorogîrla, în primul rînd prin în
ființarea unei baze materiale adec
vate. Deocamdată, doar fotbalul are 
unii suporți în incinta C.A.P.-ului 
care a cumpărat două rînduri de 
echipament și care oferă camionul 
pentru transporturile necesare. Pre
ședintele C.A.P.-ului, Ion Dumitra- 
che, chiar dacă nu este un fanatic 
al sportului, înțelege, însă, sensul 
și necesitatea lui și a promis chiar 
sub ochii noștri că va ceda bucuros 
„terenul eu mătură" pentru amena
jarea de baze sportive. Cei 400 de 
uteciști din comună, organizația lor, 
vor trebui să învingă o inerție ve
che, cu atît mai mult cu cît...

ȘCOALA PROFESIONALA DE 
MECANICI AGRICOL!

REPREZINTĂ UN EXEMPLU
Desigur, această școală, cu 250 de 

elevi, înseamnă, în mod obiectiv, 
un cadru sportiv care nu se poate 
încorpora în viața comunei, fie nu
mai și pentru motivul că elevii săi 
sint interni, apropierea în spațiu 
reprezintă, poate, o simplă co
incidență, iar subordonarea nu are 
puncte de tangență. Totuși, aici în 
comuna Ciorogîrla, se află această 
școală condusă de directorul M. 
Dragomirescu, unde s-au construit 
terenuri de baschet, volei, handbal, 
un bazin ele înot, o sală de sport 
cu instalații sanitare moderne. O 
insulă de prosperitate sportivă, în
tr-un ocean de apatie I Tinerii din 
Ciorogîrla și factorii responsabili pe 
linie sportivă au ce învăța de la 
viitorii mecanici agricoli, care de
prind meserie și fac sport în prispa 
casei lor !

Ion CUPEN
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SÎMBATA

BASCHET: Sala Giulești, 
de la ora 18: Steaua — 
T.Ș.K.A. Septemvrisko Zname, 
meci amical.

BOX: Patinoarul ,23 Au
gust", de la ora 19: finalele 
campionatelor europene (ti
neret).

RUGBY: Teren Vulcan,
ora 16: Școala sportivă nr. 2 
— Rapid, Clubul sportiv șco- 
lor — Grivița Roșie (turneu 
final de juniori). i

TIR: Poligonul Tunari, de 
Ia ora 9: campionatele inter- , 
naționale alle României — 
probe de pistol viteză, talere 
(șanț—skeet) și pușcă.

DUMINICA

ATLETISM: Stadionul Re
publicii, de la ora 17,45; „Tri
unghiularul feminin România
— Polonia — R. F. a Ger
maniei.

FOTBAL: Stadionul Dina
mo, ora 15,30: Dinamo — 
Sport Club Bacău (bineret- 
rezerve): ora 17,30; Dinamo
— Sport Club Bacău (Div A);

Stadionul Politehnica, ora 
11: Sportul studențesc—C.F.R. 
Pașcani (Div. B);

Stadionul Progresul, ora 11; 
Progresul — F.C. Galați (Div. 
B);

Terenul Electronica, ora 11; 
Electronica — Olimpia Giur
giu (Div. C);

Terenul Laromet, ora 11: 
Tehnometal — Flacăra roșie 
(Div. C);

Terenul Voința, ora II: Vo
ința — Laromet (Div. C);

Terenul F.R.B., ora 11: 
șinî Unelte — Celuloza 
lărași (Div. C);

Terenul Constructorul, 
11: Unirea Tricolor — T.M.B. 
(Div. C);

Terenul Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — Sirena (Div. C).

RUGBY: Teren Ghencca, 
ora 9:.Steaua — Rulmentul 
Bîrlad; teren Parcul Copilu
lui, ora 11: Grivița Roșie — 
Dinamo (Div. A).

TIR: Poligonul Tunari, de 
la ora 9: campionatele inter
naționale de tir ale României, 
probe de skeet, armă liberă 
calibru mare “pistol viteză, 
festivitatea de închidere.

Ma-
Că-

ora

MAREA ÎNTREBARE PENTRU „ÎMPRICINATELE" ETAPEI Nr. 28 A DIVIZIEI A DE FOTBAL

COM V-AȚI ODIHNIT SĂPTĂMÎNA ACEASTA ?
• Recuperarea, cheia succesului pentru finalul 

așa de solicitant al campionatului 9 Doar două

meciuri neutre: la București și la Oradea • în rest,
nuze — mai mari sau mai mici — stăpinesc jocurile
9 Toate partidele încep la ora 17,30
.,Grăbh de apropierea miezului ve

rii, grăbit de numărul marilor sen
tințe pe care trebuie să îe rostească 
în puține zile (poate chiar ore), gră
bit de programei sezonului de toam
nă, care vine cu startul prelimina
riilor mondiale, campionatul și-a per
mis (totuși) o primă „săptămînă al
bă". E_ primul moment de respiro 
de la intrarea în linia dreaptă, pe 
care o socotesc decurgînd din clipa 
părăsirii de către echipa națională a 
„Campionatului Europei" ; adică din 
ziua cînd etapele programate dumi- 
nică-miercuri-duminică au devenit 
o obișnuință (dar, să știți, nu sîntem 
unicul caz — jucătorii din prima di
vizie a campionatului Ungariei, spre 
pildă, au disputat patru meciuri în 
11 iile I). Vine, acum, antepenultima 
etapă și, apoi, — cu excepția jucăto
rilor lotului — o nouă „vacanță" de
10 zile pînă Ia „cursa contracronome- 
tru“ de Ia 21 și 25 iunie : cele 96 de 
ore care vor hotărî soarta titlului și 
pe călătoarele în divizia secundă.

Avem, deci, în scenă, mîine, etapa 
a XXVIII-a. Cinci echipe impun în 
clipa de față profilul unei avancro
nici : F. C. Argeș, U.T.A. Petrolul, 
C.F.R. Cluj și Politehnica Iași. Me
ciurile lor intră în categoria urgen
ței, deși jocul de la Tg. Mureș — din
tre A.S.A. și Rapid — prezintă și el 
o însemnătate pentru obținerea unei 
satisfacții competiționale deloc negli
jabilă : prezența la viitoarea ediție a 
„Cupei U.E.F.A.", prin cucerirea unuia 
dintre locurile 2—3 ale clasamentului. 
Dar, oricum am privi lucrurile, „pro
blema titlu" și „problema retrogra
dare" primează. Pentru completarea 
celor două „dosare", înfățișările cele 
mai așteptate de marele juriu, publi
cul, sînt Jiul — F. C. Argeș ; U.T.A. 
— Petrolul (partidă cu implicații du-

nervi de oțel în fața situațiilor ce 
o desemnau pasageră certă pentru 
drumul întoarcerii în B, are musa
firi degajați de orice emoție ; în 
care, In sfirșit, decimata — fizic și 
nervos — oaste din lași vine la poa
lele Timpei să-și joace una dintre ul
timele cărți. Și ne Întrebăm : unde-i 
secretul succesului în acest moment 
al campionatului ?

Și sigur câ nu descopăr piatra filo
zofală cu răspunsul meu : acum, arma 
victoriei stă in proporție de 70:

în alte momente ale luptei, 
ți-ne cum v-ați odihnit ca să 
nem cum veți juca" — cam așa ar 
suna horoscopul etapei nr. 28, mo
ment de zbucium al Diviziei A care 
își face din ieșirea din scenă 1972 
unul dintre cele mai gustate si mai 
de neuitat 
ruit, de-a 
tul nostru 
miercurile

„Spune- 
vâ spu- 
așa

finaluri din cite ne-a dă- 
lungul anilor, campiona- 
— devenit „cel de toate 

și duminicile"...
Eftimie IONESCU

Mii ne, la Timișoara

INADVERTENȚE
BIZARE

în cadrul unei ședințe recente, 
Biroul colegiului de antrenori, ana 
lizînd propunerile de confirmare a 
antrenorilor în baza criteriilor sta 
bilite prin hotărîrea comitetului Fe
derației romîne de fotbal din 22 ia
nuarie 1972. a stabilit și dat publi
cității componența nominală a pri
melor două grupe : grupa A — cei 
care au dreptul în campionatul 
1972—1973 să ocupe funcții de an- 

principali la echipele de 
~ cu

de
trenori
Divizia A șl grupa B — cei 
drepturi similare, la echipe 
Divizia B.

Parcurgînd cu privirea listele pu
blicate în numărul de miercuri al 
revistei „Fotbal", atenția noastră s-a 
oprit, nu fără surprindere, asupra 
unor încadrări care, în mod ciudat, 
par să facă o notă discordantă de 
la aplicarea unor principii «e, de 
bună seamă au trebuit luate în 
considerație în vederea unei cit mai 
echitabile atestări profesionale.

Concret, ne vom referi numai la 
cîteva exemple. In primul rind, este 
vorba de antrenorul Ilie Savu, con
firmat (pe ce criterii ?) în grupa B, 
cu toate că cel în cauză îndepli
nește și chiar depășește, evident, 
condițiile prevăzute pentru grupa 
A. Adică : să aibă categoria întâi 
sau a doua de clasificare (o are 
pe întâi») ; să fi lucrat efectiv doi 
ani ca antrenor de Divizia B (a 
lucrat zece ani în Divizia A) ; să 
aibă rezultate bune în activitatea 
sa (a ciștigat cu echipa sa un cam
pionat și patru Cupe ale Româ
niei). Și atunci ?...

Cel de-al doilea exemplu ni-1 O- 
feră antrenorul Ladislau Vlad, de 
la Crișul Oradea, confirmat și a- 
cesta tot în limitele grupei B. Deși 
antrenează în prezent o echipă de 
categoria A și. potrivit unei hotâ- 
rîri a Biroului colegiului central, 
care prevede confirmarea actualilor 
antrenori divizionari A în prima 
grupă, chiar dacă nu îndeplinesc 
integral condițiile de atestare, I,. 
Vlad avea, credem noi, dreptul la o 
încadrare superioară. Așa cum de 
altfel au beneficiat și alți antrenori 
în aceeași situație cu el. Sau poate 
că lucrurile au fost privite în per
spectivă ? Adică prin prisma certei 
retrogradări a Crișului în Divi
zia B...

In acest caz ne întrebăm — și 
aici este vorba de al treilea exem
plu — de ce nu i s-a acordat an
trenorului Ion Motroc dreptul de 
a face parte din grupa A ? Pentru 
că ne vine greu să credem și ni 
se pare nefiresc ca, după promo-

varea Sportului studențesc în prima 
divizie a țării, cel care și-a acuș 
o contribuție majoră la un aseme
nea succes colectiv să nu mai poală 
antrena legal, în continuare, forma
ția pe care o conduce efectiv și cu 
bune rezultate de aproape doi ani 
competiționall.

Deocamdată, ne oprim aici cu pre
zentarea celor cîteva exemple care 
ne dovedesc că. pe undeva, opera 
țiunea de confirmare pe grupe a 
antrenorilor are fisuri supărătoare 
și prilejuiește inadvertențe care ni 
se par cel puțin bizare.

Există, ce-i drept, în cuprinsul 
hotărîrii Biroului colegiului antreno
rilor prevederea că aceia care se 
socotesc necorespunzător încadrați 
în urma recentei confirmări pe 
grupe să poată face contestație sau 
întîmpinare la F.R.F. Și probabil că 
printre aceștia se vor număra și 
alți antrenori, cu vechi state de 
serviciu și bune rezultate în munca 
profesională, ca^ de exemplu Gh. 
Petrescu, Gh.
Gorgorin.

Pînă atunci 
ria Colegiului 
lor să mai revadă încă o dată — 
și cu mai mult discernămînt — 
listele celor două grupe de atestare, 
venind astfel în întâmpinarea re
zolvării unor inechități ce pot a- 
duce prejudicii dezvoltării fotba
lului nostru.

Dumitrescu sau N.

însă, este de dato- 
central al antrenori -

Mihai IONESCU

MECIUL
ROMANIA-AUSTRIA

LA CRAIOVA
După cum s-a anunțat, în 

toamna acestui an — mai 
precis la 3 septembrie — 
va avea Ioc 
micală intre 
zentative de 
mâniei și Austriei. în ace
eași zi se vor întîlni și se
lecționatele de tinerel ale 
celor două țări.

Biroul F.R.F. a hotărit ca 
ambele partide să se dispute 
la Craiova, oraș în care inte
resul pentru fotbal atinge 
cote maxime.

o întâlnire a- 
primele repre- 
fotbal ale Ro-

UN MECI DECISIV 
UNIVERSITATEA ÎNTILNEȘTE 
Mîine la Timișoara se va decide- 

campionatul. Faptul este notabil și 
se cuvine subliniat, deoarece pen
tru prima dată în România în 
lupta pentru întîietate se înfruntă 
două echipe din provincie : XV-le 
Universității din marele oraș de 
pe Bega, ajuns anul acesta la de
plina- maturitate și formația stu
denților din Valea Jiului, Știința, 
care >-a suprins pe mulți prin jo
cul ei mereu mai bun. Într-atît 
au crescut în valoare cele două 
protagoniste, îneît, practic, ele au

PENTRU TITLU:
PE ȘTIINȚA PETROȘANI

1. Știința Petroșani
2. Univ. Timișoara

20 15 2 3 200: 83 52
19 15 0 4 236:112 49

O situație aproximativ egală, cu 
un ușor avantaj de partea gazdelor, 
care știu bine să fructifice avantajul 
terenului. După cum lesne se poate 
observa, timișorenii dau dovadă de 
mai multă eficacitate, în schimb a- 
părarea celor din Petroșani este 
ceva mai fermă. Oricum, în pers
pectivă o luptă echilibrată. Să 
amintim în finalul acestor conside- 
rațiuni că, mai ales în cazul unui

FazA dintr-un meci Dînamo — S.C. Bacău. Iniîlnirile dintre aceste două echipe au prilejuit întotdeauna dispute inte
resante, de un bun nivel tehnic, apreciate si pentru caracterul lor spectacular. Vrem să credem că partida de mîine, progra
mată pe stadionul Dinamo (ora 17.30), se va înscrie In tradiția acestor jocuri.

ble, frunte și coadă clasament); 
C.F.R. cruj — Steaua și Steagul roșu 
— Politehnica. Patru jocuri în cercul 
marii atenții, cel de Ia Tg. Mureș, 
justificat și el, ca interes, cum spu
neam. Dar și studenții clujeni se duc 
la Constanța minați de dorul „Cupei 
U.E.F.A." și iată șase jocuri cu im
portanță reală. Ne râmîn doar două 
întâlniri neutre și ele se dispută la 
București (Dinamo — S. C. Bacău) și 
la Oradea (Crișul — „U“ Craiova).

Privim această etapă — în care 
trupa celui mai tînăr antrenor al di
viziei se duce în Valea Jiului în cău
tarea unui punct care ar cîntări mult 
în stai turtle de foc din final; în 
care U.T.A. va zvîcrii cu știința sa de 
încercată asaltatoare a itlurilor, avînd 
în față un „11“ intrat pe neaștep
tate în chinurile posibilei retrogra
dări ; în care C.F.R. Cluj, echipa cu

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș
2. U.T.A.
3. „U" Cluj
4. A.S. Armata
5. Rapid
6. Sport Club Bc.
7. Steagul roșu
8. Dinamo
9. Univ. Craiovg

10. Steaua
11. Farul
12. Jiu;
13. Petrolul
14. C.F.R.
15. Politehnica
16. Crișul

45—26
37— 25
29— 28
39— 30
40— 33
30— 20
38— 31 
36—31
31— 24 
25—33 
23—33 
19—34
22—33 
28—39
13—47

știința odihnei, a recuperării 
toate aspectele. Un subiect mult 
bătut, totdeauna subliniat mai 
seamă de medicii sportivi, de 
care se lovesc în activitatea lor 
fiecare zi de problema refacerii, în 
timp record, a forțelor fizice și ner
voase. Iată, campionatul ne prezintă 
un interesant și sugestiv teren de 
experiment pentru unul dintre aspec
tele cele mai acute ale antrenamen
tului modern, Ia nivelul marii perfor
manțe. Cine a știut să se odihnească 
mai bine, mai eficient, mai reai, în 
această săptămîr.ă de reiache, porneș
te cu șanse în plus după primele sase 
zile libere intervenite in program Ia 
capătul unor solicitări Intense. Ne 
vine în minte acum o declarație a 
Iui Valcareggi, cu puține ore înaintea 
finalei din Mexic : „Brazilienii au o 
tactică. în plus față de noi — tactica 
odihnei. Știu să recupereze de două 
ori mai rapid". Adevăr întruchipat 
de toate peripețiile finalei, chiar 
dacă italienii purtau în picioare ur
mele celor 39 de minute în plus ale 
infernalului joc ctj „Miilier, Becken
bauer et. comp.".

Miine, în arenă, vor juca șl antre
norii și medicii marilor împricinate : 
vor juca un rol mai important decît

sub 
dez- 

cu 
cei 
de

ÎN OBIECTIV, 0 ETAPĂ CU MULTE CÎNTECE
*

PRONOSTICUL

LA CONCURSUL
NOSTRU

PRONOSPORT
DIN 11 IUNIE

1. Dinamo — Sport Club Bacău 1
2. U.T.A. — Petrolul 1
3.’ Jiul — F.C. Argeș 1. X
4. C.F.R. Cluj. — Steaua 1, x, 2
5. Crișul — Univ. Craiova X, 2
6. Farul — ,.U“ Cluj 1
7. A.S A. Tg. M. — Rapid 1, X
8. Steagul roșu — Politehnica 1, X
9. Brescia — Temana X

10. Genoa — Lazio X
11. Navara — Como 1
12. Palermo — Cesena 1
13. Perugia — Taranto 1

-Tînărul taloner al studenților din Valea Jiului, Ortelecan, s-a afirmat în 
acest sezon drept unul dintre cei mai activi înaintași. Iată-l in fotografie, 
marcind o spectaculoasă încercare.
eliminat din lupta pentru titlu pe 
acei „senatori de drept", care poar
tă nume atît de prestigioase în lu
mea balonului oval, precum Grivița 
Roșie, Steaua și Dinamo, adică toc
mai acele teamuri care în ultimii 
25 de ani monopolizaseră titlul, pla- 
sîndu-1, pe . rînd, în propria vitrină 
cu trofee. Așadar, ceva s-a schim
bat anul acesta în rugbyul româ
nesc, centrul său de greutate depla- 
sîndu-se în spre vest. Și noi cre
dem că faptul acesta nu e deloc rău 
și că, dimpotrivă, el are meritul 
de a relansa jocul cu balonul oval 
pe meleagurile noastre.

Interesul pentru partida de mîine 
este foarte mare -la Timișoara și. a- 
vem toată nădejdea că ambele par
tenere de întrecere se vor prezenta 
în joc la potențialul lor maxim.

fată pozițiile în clasament ale ce
lor două formalii i

fa

| 
rezultat nedecis, un rol important 
îl pot juca și partidele din ultima 
etapă (Știința, acasă, cu Grivița Ro
șie și „U“, în deplasare, cu Rulmen
tul Bîrlad, plus restanța cu Farul 
Constanța). Noi credem însă, că 
mîine, la Timișoara, se va juca la 
cîștig...

Se vor alinia cele mai bune gar
nituri, adică : UNIVERSITATEA i 
Duță — Szasz, Peter, Cîndea, Su- 
ciu — Ghețu, Iacob (Ceauș) — Răș- 
canu. Vollman, Tătucu — Ionică, 
Priess — Neiss, Popovici, Ene. ȘTI
INȚA i Bucoș — Fălcușanu, Rădu- 
lescu, Abribula (Roșea), Burghelea 
— Marinescu, Neagu — Moromete, 
Constantin, Băltăreții — Ionescu, 
Moroe — Talpă, Ortelecan, Dinu.

Va arbitra Rene Chiriac.
în celelalte meciuri ale etapei se 

vor întîlni : Grivița Iloșie 
namo ; Steaua — 
Farul — Sportul 
Sibiu — Gloria ; 
Agronomia Cluj.

Di- 
Rulmentul Bîrlad : 
studențesc ; C.S.M. 
Politehnica Iași —

RESTANTE ÎN 
DIVIZIA A LA 

LIBERE

A OBȚINUT 
VICTORIE 
avut loc o re-

•ir
Astăzi (ora 16), pe terenul Vul

can, se ya disputa finala campiona
tului de juniori între echipele Clu
bului sportiv școlar și Grivița Ro
șie. în deschidere, partida pentru 
locurile 3—4 între S.S 2 și Rapid.

In 
I in 
veni

DIVIZIA C
Pe teren țiropriu : 5—1, 0—0, 3—0, 1—0, 6—0, 1—0, 3—0, 

4—0, 6—0, 2—0, și, acum, 0—7 ! — autor, Arieșul Turda
lupta aprigă ce se dă pentru iocul 
seria a Xl-a. între Chimica Tirnă- 
și Industria sîrmei C. Turzii, au in

tervenit elemente neașteptate. Pînă du
minică seara, Chimica nu avea, practic, 
nici urmă de te®mă că ar putea pierde 
locul prim, urmăritoarea sa. echipa clin 
Cîmpia Turzii, avîncj — în afara celor 
două puncte mai puțin — și un golave
raj inferior. Deși ambele jucau în de
plasare, meciul „sîrmarilor“ părea mai 
dificil, ei intîlnind echipa ocupantă a 
locului 3 în serie. Arieșul Turda. Și 
totuși, ...Arieșul — Industria sîrmei 
0—7 (!?!), rezultat în urma căruia oas
peții remontează și handicapul de gola
veraj față de fostul lider (învins, 
1—0. la Dej), trecînd în frunte. In 
lalte 11 meciuri anterioare jucate 
teren propriu. Arieșul marcase 35 
goluri și primise numai unul (!), 
zind numai un singur punct (0—0 
Viitorul Tg. Mureș) .g.

Și Încă un amănunt : în meciul

CU 
cele-

de 
pier

ea

din

tur dintre cele două combatante, Arle- 
șul (pe atunci, lider al seriei) a reușit 
un excelent 0—0, la Clmpda Turzii ! t! iar 
acum, 0—7... De necrezut i După părerea 
unora, nici meciul de acum o sâptă- 
mină, ciștigat de Chimica la Tg. Mureș, 
contra Viitorului, cu. 4—0, nu este cu 
mult mai limpede... De ambele părți, 
deci, aceleași „curiozități**... Să fi uitat 
însă atît de repede jucătorii din Turda 
că tot ei au fost „eroii" care au deter
minat, anul trecut, neomologarea rezul
tatelor barajului de la Oradea și reju- 
carea partidei Chimia Făgăraș — Arieșul? 
Ar fi bine dacă cineva le-ar aduce 
aminte...

Derbyul seriei a iV-a a produs un 
scandal de proporții. Arbitrul Tr. Mo-ar- 
căș (Brașov) a dictat patru avertismente 
și o eliminare — lucruri aproape neîn
semnate în comparație cu ce avea să 
se întîmple după minutul 92 al meciu
lui (pentru că partida a durat — cu în
treruperi — aproape 100 de minute !).

TRIALUL TINERETULUI ÎN FAZA FINALĂ
• Miercuri, la București, selecționata Diviziei C va întîlni selec 

ționata Diviziei B
Marele trial al tineretului — 

lăudabilă acțiune a federației în
cepută în timpul iernii — a ajuns 
în faza finală. Miercuri 14 iunie, 
de la ora 1730. pe stadionul Re
publicii. selecționata Diviziei B va 
întilni selecționata Diviziei C in
tr-un joc chemat să stabilească lo
tul reprezentativ pentru Balcania
da de tineret de la Izmir (9—16 
august). Cele două selecționate re- 
prezintă chintesența trialurilor de 
pînă acum, cînd toti jucătorii de 
pînă la 23 de ani din Diviziile B 
și C au fost -filtrați" și urmăriți 
cu multă atenție de un grup de 
antrenori federali. Antrenorul lo
tul'- i de tineret. Cornel Drăgușin,

ne-a comunicat componența celor 
două selecționate.

SELECȚIONATA DIVIZIEI B : 
Hagioglu (F. C. Galați) și Gunesch 
(C.S.M. Sibiu) — portari : Enache 
(Olimpia Satu Mare). Condruc. Ne- 
cula (Minerul Baia Mare). Mate- 
escu (Metalul București). Mehe
dinții și Maior (Poli Timișoara) — 
fundași ; Tănăsescu. Beldeanu (Pro
gresul București) ți Stan Gabriel 
(Metalul București) — mijlocași ; 
Marinescu. Besman, Țolea (Poli
tehnica Galați). Rosznay (Minerul 
Baia Mare). Floareș (C.F.R. Timi
șoara), SUncescu (Metalul Tîrgo- 
vijte) și Bojin (Poli Timișoara) — 
atacanți.

SELECȚIONATA DIVIZIEI C : 
Du ha (C. I. L. Gherla) și Frank 
(Victoria Cărei) 
che (Muscelul 
cea (Electrica 
(Minerul Baia 
nerul Cavnic), 
Suceava) și Tîrșc (I.M.U. Medgidia) 
— fundași ; Radu (Tehnometal), 
Braec (I.M.U. Medgidia) și Nistor 
(Constructorul Baia Mare). — mij
locași ; Anșhel, Paraschivescu (Me- 
trom Brașov). Helvei (Victoria Că
rei). Negoescu, Stan (Gloria Buzău), 
Gidoiu (Marina Mangalia) și Su- 
ciu (I.T.A. Pașcani) — atacanți.

Dintre acești 36 de jucători — 
care tor fi reuniți marți la Bucu
rești — se va alcătui lotul care 
ne va reprezenta la Balcaniada de 
tineret de la Izmir.

portari : Ena- 
Cîmpulung), Garan- 
Constanța), Ghinea 
Sprie), Varga (Mi- 
Căldăruș (Chimia

Unirea Tricolor (locul 2. la numai «m 
singur punct distanță) a luat conduct- 
rea în min. 58, prin Ronțea, dar s-a vă
zut egalată în aproximativ min. 93, cînd 
Electronica a profitat de o neînțelegere 
dintre arbitri. Tușierul Iosif Banciu a 
semnalizat o poziție de ofsaid, pe care 
însă Mcentralul“ Moareăș p considerai-o 
pasivă (Banciu rămînînd ’însă în conti
nuare ferm pe poziție, cu steagul riu> 
cat !). lăsînd jocul să continue pînă iă 
înscrierea golului lui Tudose. Acest gol 
a adus însă după el cîteva acte de ade
vărat huliganism, în care „eroii“ Urzică 
(rezervă !), Șoangher, Ronțea, Filimon 
— toți de la Unirea Tricolor — și chiar 
cîțiva conducători ai acestei echipe, a- 
menință, acuză cu „...hoți, bandiți, es
croci-. sau „...vorbim noi după meci“, 
etc., etc., totul culminînd cu faptele pe
trecute la culoarul spre cabine, u»de 
Șoangher $i apoi Filimon îl lovesc pe 
arbitru...

La Tu Ic ea. în derbyul seriei a III-a. 
Delta a obținut o „victorie mare“, în 
disputa directă cu Constructorul Galați 
și — indirectă — cu I.M.U.M. (care n-a 
reușit decît un platonic 0—0. pe teren 
propriu) pentru primul loc. După o do
minare aproape totală — ne-a transmis 
corespondentul I. TUR.ȘIE — reflectată 
și în raportul de comere (13—2), apăra
rea gălățeană, în care s-au remarcat 
Vulpeanu și Olteanu, a fost învinsă, dar 
ABIA ÎN MIN. 91 !, de golul înscris de 
Girlp (Delta), în cadrul celor 3 minuie 
de prelungiri !

Un alt meci „cu dntec“ s-a disputat 
Ia Iași. între Unirea și noul lider al 
seriei I, I.T.A. Pașcani. Părerea arbitru
lui Marin Constantin (Galați) și a ob
servatorului federal Mircea Cruțescu 
este fără echivoc în privința victoriei 
obținute de oaspeți : „în a doua repri
ză, Unirea nu și-a mai apărat cum tre
buie, cinstit, șansele...*1.

Dumitru GRAUR

LOTO-
PRONOSPORT

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

ULTIMA ZI PENTRU CON
CURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA
Programul concursului Pronosport 

de miine 11 iunie a.c., cuprinde 
întreaga etapă a Diviziei A de 
fotbal din țara noastră și cinei 
întâlniri din campionatul italian. 
Meciuri interesante $i ativictive. 
Astăzi este'-ULTIMA zi pentru de
punerea buletinelor.

C.F.R. TIMIȘCA3A
0 DUBLĂ

La Timișoara, a 
ur tune de lupte libere, contând pen
tru etapa I a Diviziei A. Forma
ția locală C.F.R. a cucerit puncte
le puse in joc, învingînd pe Lem
narul Odorheiul Secuiesc cu 22—14 
și pe A.S.A. Brcșov cu 27—13. 
A.S.A. — Lemnarul 20—16. S-au 
remarcat, în mod deosebit, V. Mi- 
hăiiă și P. Cernău de la C.F.R.,

St. MARTON-coresp.

garia. Iugoslavia, Bulgaria de o va
loare deosebită. Alexandru Turei 
(la categoria semimuscă) va trebui 
să apeleze, din nou, la tot arsena
lul său tehnic, pentru a învinge 
prin ritm, spirit ofensiv, rezistență 
și insistență în atac, pe bulgarul 
Asen Nikolov, un tînăr puternic, 
clar în lovituri și perseverent în 
acțiuni. La categoria muscă se în- 
tîlnesc sovieticul Eduard Dubovski, 
autorul unor directe de stînga foar
te puternice și al unor serii eficace 
dar lipsite de variație, cu aproape 
opusul său- Dinu Condurat, plin de 
fantezie, de variație în lovituri și 
de ritm în conducerea luptei; bo
xerul român își va putea valorifi
ca șansele doar dozîndu-și bine e- 
forturile. pentru a avea mai multă 
precizie în finalul meciului. Foarte 
echilibrat se anunță meciul de la 
categoria cocoș dintre Marian La- 
zăr, căruia nădăjduim că ziua de 
pauză i-a înlesnit cuvenita recupe
rare de forțe, și boxerul sovietic 
stilist și forte, Valeri Solomin, care 
a ajuns în finale pe un drum des
tul de ușor. Simion Cuțov, atît de 
asemănător cu fratele său Calistrat,

Astăzi răspunde antrenorul emerit CONSTANTIN NOUR
— Ce v-a plăcut și ce nu v-a 

plăcut la boxerii pe care i-afi vă
zut la această competiție ?

— îmi plac foarte mult meciu
rile dintre tinerii boxeri, 
rece fiecare partidă este 
plozie de curaj, vigoare 
lent Am remarcat mulți 
care în viitor vor obține 
tate frumoase pe ring, 
bineînțeles, vor munci 
a-și îmbunătăți tehnica de luptă. 
Marea lor majoritate sînt orien
tați spre o tactică ofensivă, cu 
lovituri dure, și acest lucru este, 
după părerea mea, lăudabil. Așa 
este boxul. Un sport bărbătesc. 
Neplăcut este, însă, faptul că 
foarte puțini dintre acești băieți 
știu să se apere. Am văzut mult 
prea multe lovituri recepționate 
în plin, am văzut mult prea pu-

deoa- 
o ex- 
și ta- 
băieți 
rezul- 
dacâ, 

pentru

ține eschive, mult prea puține 
parade. Și asta nu e bine. Nu e 
bine în primul rînd pentru spor
tivi. A primi și a lovi în egală 
măsură nu înseamnă a face box. 
Și nu e plăcut nici pentru spec
tatori. Cunoscătorul sportului cu 
mănuși aplaudă cu mai mult en
tuziasm o eschivă frumoasă, de
cît o lovitură puternică. Deci, 
mi-au plăcut curajul, talentul și 
forța, nu mi-au plăcut săracele 
mijloace de apărare ale celor 
mai mulți dintre băieți.

— Credeți că o parte dintre ei 
ar putea participa la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen ?

— Ar fi o mare greșeală. Re
pet, o mare greșeală. Băieții a- 
ceștia sînt prea cruzi. Antrenorul 
maghiar Laszlo Papp avea drep-

tate cînd a spus că nici unul 
dintre participanții la aceste 
campionate europene nu ar pu
tea face față durității turneului 
olimpic de la Munchen.

— Cum apreciați comportarea 
boxerilor români ?

— Rezultatele obținute 
acum sînt mai bune decît 
de la prima ediție. Lucru 
mal, deoarece și echioa e
valoroasă Dar și băieții noștri 
au calitățile și defectele de 
care am amintit mai sus : curaj, 
talent și forță pe de-o parte, 
slabe mijloace de apărare pe de 
altă parte. Dacă îi vom pregăti 
însă cu atenție, vom avea un va
loros schimb pentru prima re
prezentativă.

pînă 
cele 
nor
mai

Petre HENȚ

DE LA LICEUL DE SCHI DIN PREDEAL
CONCURSUL DE ADMITERE IN ANUL

I pentru anul școlar 1972/1973. va avea 
loc între 22 iunie — 3 iulie 1972.

Examenul teoretic se desfășoară în 
aceleași condiții ca la liceele de cultură 
generală.

Controlul medical și examenu] practic 
sînt programate în zilele de 22 și 23 
iunie, pentru a permite eandidaților 
respinși sa. se înscrie la examenul de 
admitere la alte licee (26 iunie).

LICEUL DE SCHI este liceu de cultură 
generală cu secțiile reală și umanistă.

care, paralel cu asigurarea unei bune 
pregătiri de cultură generală, oferă con
diții de pregătire a tineretului școlar 
pentru obținerea unor rezultate sportive 
de valoare.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII 
SE ACORDA INTERNAT ȘI MASĂ GRA
TUIT ELEVILOR ADMIȘI DE LA CLASA 
a V-a PÎNA LA CLASA a Xll-a.

Informații suplimentare se pot obține 
de la secretariatul școlii, Predeal bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 9 — tel. 1547.

Ia fel de plin de imaginație în ring- 
hărțuindu-și adversarul irezistibil, 
va avea în finala categoriei semiu- 
șoare un oponent ambițios și redu
tabil în lovituri, iugoslavul Branis
lav Vakici, marcat însă de dura bă
tălie dusă în semifinale. în sfîrșit, 
ultimul dintre candidații români 
la titlul continental este surprinză
torul Nicolae Băbescu, supraviețui
torul unor grele dueluri, nu prea 
stăpîn pe mijloacele de apărare, 
dar compensînd prin rezistență și 
un nemăsurat curaj fragilitatea care 
l-ar putea handicapa și în meciul 
(din cadrul categoriei mijlocie mică) 
cu excelentul boxer ungur Tibor

Csizmadia. care beneficiază de a- 
vantajul de a nu fi boxat decît un 
minut în semifinale

în celelalte finale: la categoria 
pană, deși nu prea clar în acțiuni, 
polonezul Oszetkowskj ar putea 
trece de alonja favorizantă și de 
loviturile puternice, dar cu mișcări 
lente, ale sovieticului Lvov; la cat- 
ușoară, cu stilul său economic, fu
gind mult, ungurul Harmath nu va 
putea scăpa de insistența atacurilor 
campionului polonez Pierwieniecki; 
la cat. semimijlocie, prin simplă 
impresie, sovieticul Zorov ni se 
pare favorit în fața polonezului Voj- 
ezik; la cat. mijlocie, veleitățile da-

nczului Knudsen se vor lovi de 
excepționalul produs sovietic Leme- 
șev. favorizat și de faptul că n-a 
boxat pînă acum decît... un minut!; 
ia cat. semigrea, destul de impre
cis în loviturile năpraznice (cînd 
își ating ținta), sovieticul Mironiuk 
pare totuși avantajat față de iugos
lavul Popovici (marcat de o semi
finală grea); la cat. grea, sovieticul 
Subotin va trebui să găsească mij
locul de a străbate aparenta placi
ditate a înaltului și subțirelului 
vest-german August.

Este de așteptat, în mod normal, 
ca finalele să ofere partide atrac
tive și de bun nivel tehnic.

• în atenția participanților la 
Pronosport: în programul eoni- 
cursului Pronosport nr. 25 etapa 
din 18 iunie 1972, este inclus și 
meciul I : S.N. Oltenița — Progre
sul București.

întrucît echipa S.N. Oltenița va 
efectua un turneu în străinătate, 
iar meciul de mai sus s-a dis
putat joi. meciul I: Ș. N. Oltenița 
— Progresul București se înlocu
iește cu meciul I : Metalul Tîr- 
goviște — Știința Bacău. Dar iată 
cum arată programul integral al 
concursului de duminică 18 iunie 
1972 : I : Metalul Tîrgoviște — Ști
ința Bacău ; II : F. C. Galați — 
Sportul studențesc : III : Progresul 
Brăila — Metalul Plopeni ; IV : 
Dunărea — Ceahlăul ; V ; Chimia 
Rm. Vîlcea — Poiana Cîmpina; 
VI ; Portul Constanța — C.F R 
Pașcani ; VII : C.S.M. Sibiu — 
Politehnica Timișoara ; VIII: C.F.R. 
Timișoara — C.S.M. Reșița ; IX : 
C.F.R. Arad — Minerul Anina ; 
X: Olimpia Oradea — Vulturii 
Textila Lugoj ; XI : Gaz metan 
Mediaș —• Chimia Făgăraș ; XII : 
Electroputere Craiova — Minerul 
Baia Mare; XIII: Cbrvinul Hu
nedoara — Metalurgistul Cugir.
NUMERELE EXTRASE T.A TRAGEREA 

DIN 9 IUNIE

de premii : 958 954 lei.

I t 13 1 31 90 14 73 57 50

LOTO

Fond general

EXTRAGEREA _ ......................„
22. Fond de premii : 445 819 lei. ”

EXTRAGEREA a II-a : 51 38 21 53 9 45 
6. Fond de premii : 513135 lei.

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel : în Capitală de 
la 17 iunie pînă la 24 iulie 1972 incluși/: 
în tară de Ia 20 iunie pînă la 24 iulie 
1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSTOR £



MENIS - MANOLIU - WESTERMANN IN LUPTĂ 
CU RECORDUL MONDIAL AL FAINEI MELNIK!

(Urmare din pag. 1)

pre mine, știu doar că n-am voie 
să lipsesc de la Olimpiadă.

Afl se spune de la biroul de re
cepție al hotelului sportivilor că 
Ileana Silai esfe pe stadion. O caut 
peste tot, dar nu-l găsesc decit pe 
antrenorul ei, Gh. Biro, într-un... 
birou. „Ileana — îmi spune — se 
odihnește în camera ei, căci antre
namentul a fost, conform obiceiu
lui, matinal, de la ora 7“. Nu 
mi-am permis s-o deranjez dar. 
pentru a nu părăsi demifondul. a 
opresc pe Fița Rafira, ce era gata 
de plecare, împreună cu antrenoa- 
rea ei, Ștefania Constantin, la s‘a- 
dionul Republicii. in vederea acli
matizării cu locul de concurs.

Cu Valeria Bufanu discut n-in.. 
antrenoarea ei, Eveline Ghimpii. 
care îmi spune că eleva sa se află 
în plenitudinea forțelor și că aș
teaptă confruntarea de duminică 
cu Sukniewicz și cea de miercuri 
de la Berlin („Ziua olimpică*), ca 
„probe de foc“ pentru participarea 
la Olimpiadă. „Fără vîr.t potrivnic, 
100 m garduri se va ciștigâ cu 12,7‘ 
— opinează Eveline Ghimpu.

Iat-o și pe campioana olimpică 
Lia Manoliu, care îmi spune de la 
bun început că programarea discu
lui după ora 19 va impieta, o dată 
cu căderea întunericului, desfășu
rarea probei. „Dacă la Olimpiadă 
se va arunca la lumina zilei, de ce

s-o facem noi în nocturnă ?“ fi dau 
dreptate, „Lumea este neliniștită de 
forma noastră... primăvâratică, ne- 
știind dacă ne ve ține pînă la 
Olimpiadă. Stimulentul valoric ne-a 
adus aci și nu sint motive de în-

LIA MANOLIU (ROMANIA)
Are de ani, 1.79 m și 82 kg- 

Este membră a clubului Metalul 
București. A început să practice 
atletismul in 1948. iar un an mai 
tirriu a îmbrăcat pentru prima 
cart tricoul reorezentativ. Cam
pioană olimpici in 1SSS; meda
liată cu bronz la JO. din 198* si 
ÎMI. este singura sportivă partici
panta 1, 3 ediții ale Jo-urilor 
Olimpice. Multiplă campioană sl 
recordmană națională Si balca
nică. Evoluția rezultatelor sale în 
ultimul ciclu olimpic : 53 24 m — 
1959. 59 48 m — 197*. m —
1971 Si SL06 in — 1971. Este maes
tri emerită a sportului.

AU ARUNCAT PESTE C* M
IN ACEST AN :

CS.1Z m Melnik (V SS S.i 
m MEATS iBOMIMA)

SC.** m MANOLIU .ROMiVIA 
SLOI m XtSTTKMASS iXJ.C| 
41 j» tn fRnzmaan <RT)G.) 
SAM tn Stoeva (Bulgaria) 
4*.54 m taken (BJ9.G.) 
«A24 m IONESCU (ROMANIA)

grijorare. Duminică — dacă vom 
avea vreme bună — discul va con
stitui un mare spectacol sportiv* 
— fi-a exprimat gindul prestigioa
sa noastră atletă

Cu cursa „Lufthansa" de la 
Frankfurt pe Main a sosit ieri după 
amiază în Capitală cea de a treia 
participantă la triunghiularul atle 
tic feminin : reprezentativa Republi
cii Federale a Germaniei, La sosire, 
emoții : printre atlete nu se află re
cordmana mondială Heide Rosen- 
dahl! Temerile ne sint insă repede 
risipite de antrenorul ei, Gerd 
Osenberg. care ne spune: „Heide 
se află acum la Moscova (iun. par
ticipă la meciul de pentatlon dintre 
U.R.S.S. și RJ. a Germaniei) și va 
sosi la București simbătă seara, la 
ora 23".

Liesel Westerman, Brigitte Roe
sen și colegele lor sint întîmpinate 
de reprezentanți ai federației și de 
campioanele olimpice Lia Manoliu» 
Viorica Viscopoleanu și Mihaela 
Peneș. Discuțiile între atletele noas
tre și oaspete se înfiripă repede. în 
timp ce noi ii solicităm președin
telui federației atletice vest-germa- 
-e. dr. EUGEL KIRSCH, părerea 
despre triunghiularul de duminică.

„Cea de a S-a intilnire dintre e- 
eh'pele Kmnâniei și fLF. a Germa
niei constituie pentru noi — ne-a 
spus dr. Kirsch — un important 
test in campania finală de pregătire 
a Jocurilor Olimpice. Practic, intii- 
nirea de duminică seara va fj pri
ma din cele trei acțiuni care vor 
definitiva lotul atletelor noastre 
pentru întrecerile de la Munchen.

Optimiste, încrezătoare în forțele Ier, atletele din reprezentativa R. F. a Germaniei au sosi» ieri după- 
amiază in București, lată-le pe aeroportul Otopeni, îndreptindu-se, bine dispuse, spre autocarul care le va 

duce in centrul orașului. Foto: T. MACARSCHI

„Cursa Munților4'

CR. TUDORAN (Steaua I)
Ă CÎȘTIGAT etapa

CONTRAERONOMETRU, DAR
V. TEODOR (Dinamo)

PĂSTREAZĂ
„TRICOUL GALBEN

SINAIA, 9 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

O porțiune din șoseaua pe care 
urma să se desfășoare circuitul eta
pei a IlI-a a „Cursei Munților" fiind 
în reparație, organizatorii competiției 
au transformat cursa de vineri dintr-o 
alergare în bloc într-o probă indivi
duală contracronometru pe un tra
seu în premieră : Furnica — Cota
1 400; 7,5 km. Soluția de ultim mo
ment s-a dovedit excelentă.

Startul în cursă s-a dat dimineața, 
la ora 10,30, din minut în minut, In 
ordinea inversă a clasamentului gene
ral individual. La punctul de plecare, 
ca de altfel pe întreg traseul, se 
aflau zeci de spectatori care au aplau
dat șl încurajat pe toți concurenții. 
Victoria in această etapă a revenit 
lui CRISTIAN TUDORAN, din echipa 
Steaua care a parcurs cei 7,5 km In 
20:44, medie orară 21,4 km. Pentru 
mulți, insă, marea surpriza a consti- 
tuit-o comportarea excelentă a lui 
Dumitru Stanca, care a realizat al 
doilea timp al zilei (20:59), Vasile Teo- 
aor, cu 21:01 (cel de al treilea timp 
al zilei), și-a păstrat poziția de lider 
în clasamentul general.

Clasamentul etapei : 1. C. Tudoran 
(Steaua I) 20:44, 2. D. Stanca (Voința 
Buc.) 20:59, 3. V. Teodor (Dinamo I) 
21:01, 4. V. Miu (Dinamo I) 21:08, 5. 
M. Eberhard (Dynamo Berlin) 21:16. 
Clasamentul general individual, după 
trei etape: 1. VasileTeodor 5h 28:59,
2 Cr. Tudoran 5 h 29:22, 3. D. Stanca 
5 h 30:06. în clasamentul general pe 
echipe, conduce Dinamo I cu 16 h 
29:53, urmată de Steaua 1, 16 h 31:3X 
Dynamo Berlin 16 h 32:03 etc.

Simbătă are loc etapa a IV-a, și 
ultima, pe ruta Sinaia — Ploiești - 
București, cu plecarea Ia ora 9 din 
Sinaia și sosirea pe velodromul Dina
mo în jurul orei 12.

G. ȘTEFANESCU

INTERNAȚIONALELE DE TIR
9

SELECȚIONATA
(Urmare din pag. 1)

duri vor oferi, fără îndoială, o dis
pută de mare atracție pe parcursul 
a șase ore de concurs. Dată fiind 
valoarea recunoscută a participan- 
ților, sînt de așteptat 
perioare.

REZULTATE: armă 
redus 3x40 focuri : 
(România) 1162 p — campion inter
național al României, (pe poziții : 
culcat 395 p, picioare 377 p, genunchi 
390 p), 2. G. Kustermann (R.F.G.) 
1157 p (395 — 369 — 393), 3. G. Lus
cikov (UJI.S.S.) 1153 p (395 — 373 
385), 4. B. Fandier (Polonia) 1153
5. Z. Milutinovic (Iugoslavia) 1150
6. De Chirico (Italia) 1149 p .. .9. 
Șandor 1147 p, .. .11. C. Codreanu 
1144 p, ...17. M. Ferecatu 1141 p, 18. 
Gh. Sicorschi 1149 p, 19. Șt. Caban 
1139 p; 40 focuri poz. culcat : 1. M. 
Ferecatu (România) 397 p (ultima de
cadă 100), 2. N. Tzamaloukas (Grecia) 
397 p (99), 3. M. Antal (România) 
397 p (98), 4. E. Mathos (Grecia) 396 p, 
5. E. Satala (România) 396 p, 6. De

rezultate su-

1.
liberă calibru 
N. ROTARU

GIMNASTELE
NOASTRE

ÎNVINGĂTOARE
IN ANGLIA

Desfășurată la Londra, întil- 
nirea de gimnastică dintre 
echipele feminine ale Româ
niei și Angliei s-a încheiat 
cu rezultatul de 369,55—344,95 
puncte in favoarea sportive
lor românce.

La individual compus, pe 
primul loc s-a clasat gim
nasta româncă Elena Ceam- 
pelea cu 74.90 puncte, ur
mată de coechipiera sa Pau
la loan — 74.10 puncte.

P. 
P. 
P.

ÎNCHEIEREA

Chirico 396 p, 7. P. Șandor 396 p, ...12. 
Gh. Vasilescu 396 p, .. .14. C. Codrea- 
nu 395 p, 15. M. Marin 395 p, 16. N. 
Rotaru 395 p, .. .23. Gh. Sicorschi 
394 p; 40 focuri poz. picioare : 1.
N. Rotaru 377 p, 2. B. Fandier 374 p, 
3. G. Luscikov 373 p, 4. K. Zahrin- 
ger (R.F.G.) 373 p, 5. E. Vergov (Bul
garia) 373 p, 6. D. Chirico 370 p, .. ,11. 
I. Codreanu 369 p, .,,17. Veronica

366 p, 18. M. Ferecatu 365 p, 
Șt. Caban 365 p, ,. .23. I. Olă- 
365 p ; 40 focuri poz. genunchi: 
Kustermann (R.F.G.) 393 p, 2.

F. Donna (Italia) 391 p, 3. N. Rotaru 
399 p, 4. Gh. Sicorschi 389 p, 5. C. Hen
ning (Danemarca) 388 p, 6. P. Șandor 
387 p, .. .10. C. Codreanu 386 p, .. .23. 
Gh. Vasilescu 382 p.

Pistol sport 30-ț-30 focuri senioare :
1. ANA BUȚU (România) 581 p (la 
precizie 286 p, la viteză 295 p), — 
nou record românesc (v.r. 577 p) — 
campioană internațională a României,
2. Susan Swalow (Marea Britani e) 573
p (292 — 281), 3. Anișoara Matei 
(România) 571 p (292 — 281), 4. Josiane 
Barthelemy (Franța) 556 p, 5. Silvia 
Bujdei (România) 547 p, 6. Alma Par
rish (Marea Britanie) 545 p ; juniori 
(fete și băieți): 1. A. PATAKI (Un
garia) 575 p (287 — 288) — cam-

Stroe 
.. .21. 
rescu
1. G.

pion internațional al 
Kovacs (Ungaria) 574 
3. Etienne Kovacs 
(280 — 292), 4. L. Cselle 
571 p, 5. J. Zsohar (Ungaria) 571 p, 
6. C. Lahr (R.D.G.) 570 p, 7. G. Ca
lotă (România) 568 p, .. .10. I. An
drei 558 p.

Talere aruncate din șanț — „Ma
rele premiu Carpați", Ia juniori (150 
talere) : 1. M. POTOCKI (Polonia) 
120 t., 2. M. Ispasiu (România) 115 t, 
3. I. Arrufat (Spania) 108 t, 4. T. Za- 
harescu (România) 101 t, 5. D. Ispasiu 
(România) 100 t, 6. S. Gănescu 
(România) 96 t. In întrecerile seniori
lor, după 150 de talere ; 1. B. Hoppe 
(R.D.G.) 145 t, 2—5. M. Carrega 
(Franța) 144 t, M. Geissler (R.D.G.) 
144 t, K. Czekkala (R.D.G.) 144 t, Șt. 
Crzegorz (Polonia) 144 t, 6—7. H. Jur
gen (R.D.G.), 142 t, I. Dumitrescu 
(România) 142 t. Ceilalți trei concu- 
renți români din Iotul olimpic 
realizat: G.
povici 139 t 
La skeet — 
R. Poleanski 
(Spania) 72 t, E. Penot (Franța) 72 t, 
J. Panacek (Cehoslovacia) 72 t. Țin- 
tașii români au obținut următoarele 
cifre : D. Danciu, L. Cojocaru și N. 
Vlădoiu cite 69 t, iar G. Pintilie 68 t.

României, 2. K. 
p (287 — 287), 
(Franța) 572 p 

(Ungaria)

Dt LUPTE

DIN NOU
VICTORIOASA

au 
Florescu 140 t, Șt. Po- 
și A. Marinescu 130 t. 

după 75 de talere : 1—4. 
(U.R.S.S.) 72 t, I. Avalos

Ceă de-a doua intilnire 
dintre echipele de lupte gre- 
co-romane ale Romanței și 
R. F. a Germaniei s-a dis
putat la Ewurmlingen și s-a 
terminat cu rezultatul de 7—3 
în favoarea luptătorilor^ ro
mâni. Din echipa României 
au obținut victorii Ion Păun. 
Simion Popescu, Ion Gabor. 
Nicolae Neguț, Nicolae Mar- 
tinescu și Victor Dolipschi. 
La categoria cocoș Ion Ba
ciu a fost învins de Weil. 
Două meciuri s-au terminat 
la egalitate.

FOTBAL PESTE HOTARE
• La Nagoya s-a disputat întîl- 

nirea internațională amicală de fot
bal dintre echipa engleză Coventry 
City și o selecționată a Japoniei. 
Fotbaliștii englezi au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (3—0) prin 
golurile marcate de Carr (min. 19), 
Hunt (min- 23) și Chilton (min. 27).

• La Rio de Janeiro au sosit pri
mele echipe participante la turneul 
de fotbal „Cupa independenței Bra
zii iei“. Un mare număr de amatori 
de sport și ziariști au întîmpinat la 
aeroportul din Rio selecționata A- 
fricii, care cuprinde 18 jucători din 
Algeria. Tunisia, Senegal, Ghana, 
Republica Arabă Egipt. Togo, Gui
neea, Mali și Camerun. Combinata 
țărilor africane va susține primul 
său meci duminică, în orașul Ara- 
caju, în compania reprezentativei 
Argentinei. La Rio de Janeiro a so-

LUCRĂRILOR
CONGRESULUI U.E.F.A.

sit, de asemenea, echipa Iranului 
care, după cum se știe, s-a calificat 
pentru turneul final al Jocurilor 
Olimpice de la Munchen. Fotbaliștii 
iranieni vor întîlni duminică, în o- 
rașul Recife, formația Irlandei.

Meciurile turneului de fotbal din 
Brazilia, care oferă echipei cîștigă- 
toare un premiu de 50 000 de dolari, 
se vor disputa pe stadioanele „Ma- 
racana“ din Rio de Janeiro (200 000 
de locuri), „Morumbi" din Sao Pa
ulo (148 000 de locuri), .,Minerao“ 
din Belo Horizonte 
ri), „Ponte Nova" 
(100 000 de locuri), 
Maceo (50 000 de 
Rio“ din Porto Alegre (90 000 de 
locuri) etc. Echipele Braziliei, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Scoției și 
Uruguayului se califică direct pen
tru grupele semifinale ale compe
tiției. Celelalte 16 formații partici
pă la jocuri preliminare ce se vor 
desfășura între 11 și 25 iunie. Se
mifinalele se vor încheia la 6 iulie, 
iar finala se va disputa la 9 iulie.

• Rezultate înregistrate în etapa 
a 28-a campionatului cehoslovac de 
fotbal: Zbrojovka Brno—Lokomotiv 
Kosice 5—1; Inter Bratislava —

(113 000 de locu- 
din Salvador 

>,Rei Pele“ din 
locuri), „Beira

Slovan Bratislava 1—1; Slavia Pra- 
ga — Sklo Union Teplice 1—0; Z. 
V. L. Jilina — Banik Ostrava 2—0; 
V. S. S. Kosice — Spartak Trnava 
0—0; Tatran Preșov — Jednota 
Trencin 1—0; A. C. Nitra — T. J. 
Gotwaldow 1—0; Dukla Praga — 
Sparta Praga 3—2.

Clasament: 1. Spartak Trnava — 
41 puncte; 2. 
40 puncte ; 3. 
puncte.

• Rezultate 
pa a 33-a a 
lav de fotbal:
— Partizan Belgrad 2—4; Dynamo 
Zagreb — Sarajevo 4—1; Velez 
Mostar — Maribor 6—2; Steaua 
Roșie Belgrad — Hajduk Split 5—2; 
Vardar Skoplie — Celik Zenika 
0—0; Zelezniciar Sarajevo — Borae 
Banja Luka 3—1; Sutjeska — Slo
boda Tuzla 1—1; Olympia Ljublj
ana — Radnicki. Kraguevac L—1; 
O.F.K. Beograd — Radnickj Ntș 
5—0.

Clasament; 1. Zelezniciar — 49 
puncte; 2. Steaua Roșie Belgrad — 
47 puncte; 3. O.F.K. Beograd — 43 
puncte.

Slovan Bratislava —
V. S. S. Kosice — 35

înregistrate în eta- 
campionatului iugos- 
Vojvodina Novi Sad

Uni- 
con- 
ale- 
care 
(Bel-

Cel de-al 11-lea Congres al 
unii europene de fotbal și-a 
tinuat lucrăriie la Viena cu 
gerea Comitetului executiv, în 
figurează acum Roger Petit
gia), Artemio franchi (Italia). Va
clav Jira (Cehoslovacia), Heinz Ge- 
roe (Austria). Jacques Georges 
(Franța) și H, S. Nelson (Scoția) —

ales în locul lui Herbert Powell 
(Țara Galilor), decedat. Viitorul 
Congres al U.E.F.A. va avea loc 
in anul 1974 în Scoția.

PREȘEDINTELE C.I.O

SELECȚIONATA DE LUPTE LIBERE

A ORAȘULUI TG. MUREȘ

Președintele Comitetului interna
țional olimpic Avery Brundage, a 
vizitat bazele sportive din Munchen, 
declarîndu-se satisfăcut de concep
ția sistematică și precisă a orga
nizatorilor celei de-a 20-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară.

însoțit de Karl Mertz, directorul

Oberwiesenfeld, 
plasat la baza 
Feldmoching și 
tie de la Riem. De asemenea, A. 
Brundage a vizitat satul olimpic.

după care s-a de- 
de canotaj de la 
la cea de echita-

A.

„NAȚIONALA SECUNDA DE POLO
O FRUMOASĂ

declară antrenorul
După ce a ocupat locul in in turnckl 

internațional de la Leipzig, naționala 
secundă de polo a României (cu cițiva 
jucători tineri din prima reprezentativă) 
a realizat o performanță asemănătoare 
și in mult mal dificilul turneu recent 
Încheiat la Minsk. Prezent la întreceri, 
antrenorul federal C. Mârculescu ne-a 
relatat o serie de amănunte deosebit de 
interesante pe care le Împărtășim și 
cititorilor noștri.

Fără nici un fel de exagerare — ne-a 
relatat interlocutorul — pot să vă spun 
că tinăra formație pe care am depli- 
sat-o la Minsk a fost la un foarte mic 
pas de a realiza o mare victorie in par
tida cu campioana olimpică formația 
Iugoslaviei, care in cele din urmă a ț* 
cîștigat competiția. Pînă la scorul de 
3—3 in ultima repriză, român;: au jucat 
deschis, au atacat cu mult aplomb, con- 
ducind chiar la un moment dat cu 1—9, 
în fața unei formații experimentate, sur
prinsă de această neașteptată rephrt. 
tn final. Nastasiu a ratat un penalty 
care ne putea aduce victoria ; in schimb, 
iugoslavii au profitat apoi de o supe
rioritate numerică. înscriind golul vic
toriei cu 8 secunde Înainte de sfirștt.

— Ctun au apreciat specialiștii jocul 
românnor •

— Trebuie să știtl ci in acelea;-, zile, 
la Minsk s-a desfășura: k o conferin
ță a celor mal bum arbitri dm lume ee 
vor oficia 1* J O. prezidați de preșe
dintele F.IN’.A . J. Or.oz (Mer.t) La- 
crările au avut e« obiectiv o incercare 
concret* de ■ »duee la *ce'.a« nwn.:or 
diverse:» interpretări al*
Bl bine, absolut tot! oii grwnff _*■ 
aplaudat frumoasa evoluție a «poruvusr 
noștri, care alcătuiau eea ssa! Ctlr*

NĂSTASE ÎNVINS
DE HEWITT

In concursul internațional de te
nis de la Hamburg. Ilie Năstase a 
fost întrecut de australianul Bob He
witt în patru seturi: 
6—4, 6—2. Ceilalți se: 
probe; 
Kodes 
trecut 
(R. F. 
lia), ciș: 
fața lui Moore (Australia), și spa
niolul Orantes.

6—2. 3—6,
■mifina’iști ai 

de simplu a turneului sânt* 
(Cehoslovacia), care l-a în- 

cu 6—0, 6—4. 6—1 pe Meiler 
a Germaniei), Panatta (Ita- 

;ător cu 6—X 6—X 6—1 în

în turneul de selecție la tenis

SÂNTEI A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Setul decisiv (al treilea) dintre 

Hărădău și Marcu, întrerupt joi 
seara, din cauza întunericului, la 
scorul de 6—6, a continuat vineri. 
Pauza de 14 ore a fost binevenită 
pentru Hărădău, căci la reluare i-a 
fost destul de ușor să cîștige trei 
ghemuri pentru ca în cele din urmă 
să-și adjudece setul cu 9—7. Deci 
Hărădău — Marcu: 2—6. 6—3. 9—7.

Cîștigînd partida epuizată 
Marcu, Hărădău a fost' eviden: 
marcat de oboseală 
cu Sântei. Acesta din urmă a pro
fitat firește de căderea fizică a 
iui Hărădău Nu-i mai puțin ade
vărat însă că și Sântei a jucat 
aproape fără greșeală, practicînd 
vm tenis deosebit de spectaculos 
prin smeciurile necruțătoare și cro-

cu

în întîlnirea

șurile bine plasate. Rezultat final 
Santel — Hârădău: 6—3, 6—2.

Ovici. ca să spunem așa, și-a in
trat în mină, astfel că întîlnirea 
cu partenerul său de club. Mure- 
șan, a tranșat-o net în favoarea 
sa 1 6—3, 6—2. Dar punctele pier
dute la Hârădău și Sântei atîrnă 
greu, așa că 
în fruntea 
ratate.

Clasament 
zile de întreceri i l 
torii, 2. Hărădău 3 v, 3. Marcu și 
Ovici cîte 2 v. Sîmbătă, de la ora 
15,30, pe terenurile din parcul Pro
gresul sînt programate meciurile 
Viorel Marcu-Santei și Mureșan- 
Sotirlu.

șansele sale de a trece 
clasamentului au fost

înaintea penultimei
Sântei 4 vic-

Ion GAVRILESCU

A EVOLUAT ÎN UNGARIA

SURPRIZA LA MINSK"

societății de construcții Olimpice, 
președintele C.I.O. a survolat, In
tr-un elicopter» centrul olimpic de la

TURUL CICLIST
AL AUSTRIEIRecent s-a Înapoiat -dintr-un tur

neu în Ungaria selecționata de 
lupte libere a orașului Tg. Mureș, 
unde a susținut două partide ami
cale. In prima întîlnire, la Buda
pesta cu S.C. Kinizsi Husos. mure
șenii au pierdut cu 4,5—5,5, iar în 
cea de a doua partidă, la Pecs, 
cu S.E. fcnizsi Husos, ei au cîștigat 
cu 7,5—2,5. O evoluție bună au a- 
vut din selecționata mureșană A. 
Șuba (cat 62 kg) — două victorii 
la tuș, A. Ambruș (68 kg), Cs. 
Gyărgy (+100 kg) și J. Kolozsvari 
țlOO kg), fiecare avînd cîte o victo
rie și un meci egal.

I. PÂUȘ-coresp. județean

VIENA, 9 (Agerpres). — A 8-a 
etapă a Turului ciclist al Austriei, 
disputată pe traseul Linz—Viena 
(2C0 km), a fost cîștigată de olan
dezul Van der Koek în 4h 17’51“. 
în același timp cu învingătorul a 
sosit, pe locul 10, ciclistul român 
Nicolae Andronache.

AZI, MECIUL DE BASCHET
prof. CORNfL MÂRCULESCUfederal,

a turneului. Cuvinte de 
jocuî formației secunde au

laadă 
___________ ________.______________ existat 
și după partida cu redutabua selecfio- 
natâ a U R.S.S„ care ne-a invins, tot in 
final, cu 3—3. Nu puțini au fost acri 
colegi de breaslă (n.r prof. C. Mârru- 
lescu este si un reputat arbitru interna
țional: care au sublimat jocul curat, 
rapid șl fair ai tinerilor polotș». români.

— Ce v-a impresionat In evoluția ge
nerală a eclxlpei T

— tn primul rind. deosebita el putere 
de luptă și de curaj. Cei mai mulți 
dintre componențil ei au jucat ca o 
dezinvoltură lăudabilă și nu au precu
pețit nici un efort pentru a obține re
zultate favorabile. Un exemplu : meciul 
cu R S.S. Gruzină, tn care datorită efi- 
tninârii definitive a lui Nastasu (mtn. 
7). Întreaga echipă a jucat admirabil 
timp de 13 minute tn fața unul ad.ersar 
mult mai experimentat reușind să com
penseze handicapul inferiorități nume
rice și să eișfige cu t 5. Dată po’.o-.țai 
noștri ar fi transformat toate penaity- 
umle și ar fi concretizat majoritatea

eempă 
despre

situațiilor de supenoritate (ta meciJl 
ca U R.S S., tn 1 asercenea cazuri a-m 
tiscris doar » goluri !). echipa avea 
posibilități de a se clasa ciuar pe lo
cul l

— Cui atrlbaiți meritele acestor fru
moase evoluții ?

— Ia primul rtnd portarohii Sorin 
Score: care a avut numeroase interven
ții excepționale și — cu acest prilej — 
și-a depus o serioasă candidatură la 
cascheta cu nr. 1 a naționalei. AP”, 
lui Do.j Popescu care, după părerea 
mea. a făcut cele mai buae meciuri din 
Întreaga sa carieră. Adrian Nastasiu. 
Radu lazăr, Claudiu Rusu și Viorel Rus 
au confirmat și cu această ocazie că-și 
merită locul tn prima selecționată.

— Ctad va avea loc următorul test al 
poiolstilor fruntași ?

— La Budapesta (13—JS Iunie), tind 
de data aceasta prima formație va in- 
t£nl reprezentativele Ungariei. Iugosla
viei. S.U_4„ Olandei și R.F.G.

STEAUA -T.S.K. A. SEPTEMVRISKO
ZNAME SOFIA

Astăzi se dispută în sala Giulești, 
de la ora 18, întîlnirea 
dintre echipele masculine 
chet Steaua și Ț.S.K.A. 
vrisko Zname Sofia.

amicală 
de bas- 
Septem- T E L’ E X

START IN CELE „24 DE ORE DE LA LE MANS“
Astăzi se dă startul în cea de-a 

40-a ediție a cursei automobilistice 
de 24 de ore de la Le Mans. Vor

EJDG] EPCB 'ZĂ\ gir[SZÂ\DGflZÂ\
Nu vă incredeți în campioni I

Acesta este sfatul pe care renu
mitul alergător australian, Ron 
Clark îl dă într-un interviu publi
cat în coloanele REVISTEI BUL
GARE ^TART*.

Marele campion mondial al dis
tanțelor lunci arată neschimbat. 
Defi a părăsit activitatea compeli- 
ționalâ. el se ocupă activ de sport, 
continuind un intensiv antrena
ment zilnic.

— Eu. spune Clark, nu mi-am 
schimbat cu nimic felul meu de 
viață, atunci tind am incetat să 
mai mă ocup in mod activ de 
sport. Mă simt minunai și sint gata 
să alerg 5 0^0 m în_ 14 minute. 
Zilnic parcurg 10—15 km.

— Regretați că ați părăsit acti
vitatea competițională ?

— fn sport ca și in viață, totul 
are un început și un sfîrșit. Singu
rul meu mare regret este acela că 
am fost atît de puțin norocos in 
participările mele olimpice. Nu am 
putut lua startul la Melbourne și 
la Roma, din cauza traumatisme
lor. La Tokio doream să reînnoiesc 
succesul lui Vladimir Kuț. de la 
Melbourne. Mă simțeam excelent, 
dar locul al treilea obținut la 
10.000 m mi-a provocat o stare de 
nervi care m-a împiedicat să mai 
realizez ceva la 5.000 m și la ma
raton. tn Mexic știți că am leșinat 
la sosire: picioarele mergeau bine, 
dar pieptul parcă era plin de 
plumb. Ultima sută de metri am 
străbătut-o printr-un neomenesc e-

fort de voință. Locul al șaselea a 
fost pentru mine o adevărată ca- 
tastrofă. Pentru Miinchen sint prea 
bătrin.

— Cine credeți că va apăra o- 
noarea atletismului australian la O- 
limpiadă ?

— După plecarea lui Doubell, care 
ardea de dorința de a repeta succe
sul lui Peter Snell (h’oua-Zeelandă) 
la Tokio, nu mai văd nici un pre
tendent la medalia de aur._Cit pri

vește pe O'Brien, e bin* să nu ne 
Incredem prea mult în campionii 
mondiali, care pot fi »i pe podium, 
dar, de asemenea, pot si nu se cali
fic* tn finale. Din cei Z0 de atleți 
australieni selecționați pentru 
Munchen. poate numai maratonistul 
Klayton și atletele Boyle, 
și Pollock sint capabili 
performanțe.

Killburrv 
de reale

pesimist.— De ce sînteți atît de 
Ron Clark ?

— Optimist pot fi numai la no
tație, nu fi la -atletism, unde nu 
s-au ivit pînă acum elemente de 
talia ltd Shane Gould sau Wendell.

DIBIASI: Nu pretind luna de pe cer

Cor rlcra d«no Spori
Un redactor al ziarulni italian 

„CORRIERE DELLO SPORT" re
latează cititorilor că intilnindu-l 
Pe campionul olimpic la sărituri 
in apă. Klaus Dibiasi. și intre- 
bindu-l cum se pregătește pentru 
J.O„ acesta i-a răspuns cele ee 
urmează:

Cum merg pregătirile pentru O- 
limpiada de Ia Munchen? Fără prea 
multe preambuluri, voi spune pe 
scurt: foarte prost. Gindiți-vă că 
pentru o săritură trebuie să fac 
coadă... Pare absurd, nu? Și totuși 
federația așa se poartă cu o echi
pă care a adus medalii de aur și 
argint și care nu s-a bucurat de 
atenție decit a doua zi după eve
niment. Apoi, totul a fost dat ui
tări i„

Știu că nu descopăr America spu- 
nînd că situația bazelor sportive 
în Italia este dezastruoasă. Totuși, 
trebuie să vă mărturisesc că in 
cazul meu și al altor coechipieri 
s-a dat o luptă continuă pentru a 
putea avea Ia dispoziție o piscină

în care să ne antrenăm. Nu pre
tind luna de pe cer, dar aș vrea 
sâ am posibilitatea să mă antre
nez in mod ordonat, fără să fiu 
nevoit să stau la coadă la intra
rea în piscină și să mi să impună 
să respect orarul acesteia, ca unul 
care închiriază un teren de tenis 
sau o pistă de popice. După pă
rerea mea. 
de sărituri 
rit medalia 
Mexico să
trenament numai intre orele 13 și 
15, așa cum s-a întîmplat.. La 
campionatele de primăvară, de e- 
xempiu, am concurat fără să ne 
fi antrenat. Nu s-a respectat nici 
măcar prevederea ca piscina să 
Ee pusă la dispoziția sportivilor 
cu o zi înainte de concurs.

Federația noastră ne-a tot pro
mis multe, dar. pînă acum, pro
misiunile ej au rămas doar 
goale. Și rezultatele bune 
obțin cu vorbe, ci cu fapte.

Nu sînt genul de om care 
cu nasul pe sus, nu sînt 
ros ca o primadonă, dar 
spun toate acestea o fac nu atît 
pentru mine, ci pentru „squadra 
azzurra" pentru viitorul săriturilor 
în apă. acest sport atît de frumos, 
dar atît de năpăstuit în Italia.

este absurd ca echipa' 
a Italiei care a cuce- 
de aur la Ciudad de 

Ce programată la an-

vorbe 
nu se

umblă 
moftu- 

dacă

participa 55 de echipaje reprezen- 
tînd cele mai cunoscute mărci i 
„Alfa Romeo“, „Matra“, „Porsche", 
„Chevrolet41 etc. La ultimul antre
nament cel mai bun rezultat a 
fost realizat de echipajul Francois 
Cevert (Franța) — Howdey Ganley 
(Noua Zeelandă), cronometrat, pe 
circuitul tn lungime de 13,640 km, 
cu timpul de 3:42,2 (medie orară 
220,990 km).

Un nou record al R.D. Germane în 
proba de 5 000 m plat a stabilit (în con
cursul de la Potsdam) Frank Eisenberg, 
care a parcurs distanta în 13:29,0. In 
cadrul aceluiași concurs, Hans Peter 
Giese (R.D. Germană) a clștigat proba 
de aruncarea greutății cu un rezultat 
bun : 21,07 m, fiind urmat de compatrio
tul său Hartmuth Briesenick cu 20,99 m.

Maratonul Internațional de ia Manches
ter a fost cîștigat de atletul vest-germăn 
Philip Lutz, cronometrat pe distanța de 
42,195 km tn 2 h 12:50. Englezul Ron » 

nu-
42,195 km tn 2 h 12:50. Englezul 
Hill a sosit al doilea, la interval de 
mai o secundă.

In cadrul concursului InternaționalIn cadrul concursului Internațional de 
atletism de la Los Angeles, cunoscutul 
recordman american George Woods a 
cîștigat proba de aruncarea greutății 
cu rezultatul de 21,38 m. John Aki-Bua 
(Uganda) a terminat învingător In cursa 
de 400 mg. cu 49,6. urmat de americanii 
West William — 49,7 șl Boyd Gittlns — 
49.9. Cursa de 100 m a revenit lui R»y 
Robinson, cronometrat în 10,1, iar cea 
de 400 m lui Vince Matthews cu timpul 
de 44,8. în cursa de 800 m, pe primul 
loc s-a clasat Mark Wlnzeried cu timpul 
de 1:48,6, urmat de Juris Luzins *1 Steve 
Straub — ambii în 1:46,9; sprinterul 
american Chuck Smith a clștigat cursa 
de 200 m în 20,7 (cu vînt potrivnic), iar 
australianul Tony Benson în cursa de 
5 ooo m în 14:03,2. La prăjină, Bob Sea- 
gren, a realizat 5,28 m.

Alte rezultate: masculin : 1 500 m : Ho
well — 3:40,1; disc: Vollner — 62,69 m; 
înălțime : Tinnen — 2,13 m; feminin : 
200 m; Jackie Thomson — 23,8; 800 tn: 
Madelyne Jackson — 2:07,6; 1 500 m: 
Judy Grahan — 4:29,2; 400 m: Kathy 
Hammond — 52,2; 100 m. Martha Watson 
11,7.

întrecerile vellstilor, tn cadrul «săptă- 
mînii Kiel- se afla înaintea starturilor 
decisive. După desfășurarea a patru re
gate, în cele șase clase olimpice, conduc 
următoarele ambarcațiuni: clasa firm — 
1 Maury (Franța) 3,2 p, Flying Dutch
man — Libor (R.F.G.) 11,6 p, Star —
Kuhweide (R.F.G.) 18,5 p, Tempest — 
Laprell (R.F.G ) 6,1 p, Solimg _ Harald 
(Norvegia) 1,6 p. Dragon Jensgn (Dane
marca) 6.1 p. întrecerile urmează să ia 
sfîrșit sîmbătă. >
■
In ziua a doua a turneului internațional 
masculin de volei de ja Sofia s-au înre
gistrat următoarele rezultate.: Ceho
slovacia — Bulgaria (A) 3—2; U.R.S.S. 
— Bulgaria (B) 3—0; R.D. Germană — 
Cuba 3—1; Italia — Brazilia 3—0.

Campionul mondial de box Ia cat. mij
locie. argentineanul Carlos Monzon, iși 
va pune titlul în joc la 17 iunie. El îl 
va întîlni la Paris pe campionul euro
pean. Jean Claude Bottler (Franța). 
Campionul mondial se va antrena in 
Italia, după care va pleca la Paris.

Etapa a n-a a Turului ciclist al 
Italiei, a fost cîștigată de spaniolul 
Josă Fuente. Dar celebrul campion 
belgian Edy Merckx (in fotografia 
noastră) are toate motivele să 
fericit. El continuă să conducă 
clasamentul general cu 3 min. 
44 secunde față de câștigătorul 
mințitei etape. Fuente.

In cea de-a treia zi a concursului atletic 
de la Moscova „Premiul ziarului Pravda- 
s-au înregistrat cîteva performante de 
talie mondială. Astfel, tn proba de 5 000 
m Rașid Sarafudinov a egalat ------- '
unional, ----------  " - - -
Lusis a 
83.98 m.
lina cu __  ____ ___ _____ _
lin: 200 m: Lovețki (U.R.S.S.) _ „.
110 mg. : Miasnikov — 13 7 (record unio- 

Nukless 
Jelovskl

_ ----- recordul
realizînd timpul de 13:33.6 Tanis 
cîștigat aruncarea suliței eu 

iar luri rsakov săritura cu pră- 
5,30 m. Alte rezultate : mascu-

> _ 21 0:

fie 
în
Și 
a-

nai
(R.F.G.) 
(U R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R S.S.) 
ciuk (U.RS.S.) — 73 m, 
m Panehelova (U.R.S.S.) 
Faina Melnik (U.R.S.S ) 
m: Sidorova (U.R.S.S) 
garduri: Straszinska (Polonia)
ereutate: Cijova (U.R.S.S.) —

egalat): 400 m: Georg
46,7; 1 500 ____ ....

- 3:39,6: înălțime : Tarmak
• 2.17 m: triplusalt: Saneev
■ 16.77 m; ciocan : Bondar- 

femlnln — 1 .’00 
4:14.7; disc : 
59.14 m; 200 
24.0: 100 m

- 13.2: 
19.13 m.

m:
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