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IH JUDEȚUL GALAȚI

NOI BAZE
Locuitorii din 15 comune ale ju

dețului Galați desfășoară în aceste 
zile o susținută activitate de muncă 
patriotică în vederea amenajării, in 
cinstea Conferinței Naționale a par- 
tidului, a numeroase baze sportive. 
Astfel, în comuna Cudalbi se lucrea- 
ză intens la finisarea unui modem 
complex sportiv, care cuprinde: un 
teren de fotbal terenuri de volei, 
handbal, pistă pentru popice, tribu
ne. Printre comunele care se eviden
țiază in direcția amenajării șl rea- 
menajării de baze sportive se află: 
Fundeni, Smulti. Nicorești, Schela, T. 
viadlmirescu.

tn comuna Pechea — care a lan
sat anul acesta chemarea la întreoere 
pentru gospodărire și înfrumusețare

DOUĂ ZILE
zile, vom 
unei pa-

• Peste două 
trăi emoțiile 
sionante întîlniri _pentru 
„Cupa Davis", 
neri, la ..vg.*
sul, reprezentativele de 
tenis ale României și 
Italiei dau lupta pentru 
calificarea în finala zo
nei europene a marii 
competiții. Primii, pe 
terenul viitoarei între
ceri, au fost bineînțeles 
tenismenii români. Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, 
alături de „secunzii" lor 
Petre Mărmureanu și 
Ion Sântei au făcut, în 
cursul zilei de ieri, an
trenamente susținute, 
sub supravegherea căpi
tanului lor de echipă 
prof. Ștefan Georgescu. 
Era. de fapt, al doilea 
antrenament în comun. 
Primul avusese loc _ în 
seara precedentă, cînd 
— la cîteva minute după 
coborîrea din avionul 
ce-i aducea de la Ham
burg — 
meni ai 
drumul 
de joc. 
mal e puțin I

~ De vi
la arena Progre-
ale României și

primii tenis- 
României luau 
spre

Pînă
terenul 

la meci.

97

Ne

ÎNAINTE Dt TERMEN
A CINCINALULUI!

judeful

Vilcea

SPORTIVE
— a început de citeva zile construc
ția unui complex sportiv.

La Galați, în zona denumită Va
lea Grădinii, au început lucrările de 
nivelare și umplutură in vederea 
construirii complexului sportiv „An
cora",

Marele complex — care va fl dat 
în folosință în cinstea aniversării Re
publicii — va cuprinde: un teren de 
fotbal, terenuri de handbal, volei, 
baschet, pistă de atletism, o tribu
nă cu 2 000 de locuri, grupuri sociale. 
Lucrurile sînt executate de I.C.M.S. 
Galați, cu aportul substanțial al sa- 
lariaților de la Șantierele navale, 
care vor presta aici peste 100 000 de 
ore de muncă patriotică.

T. SIRIOPOL
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PREOCUPĂRI PENTRU REALIZAREA 
UNOR ÎNSEMNATE BENEFICII

• Cartea de vizită a constructorilor 
ritmul intens de lucru

de înaltă responsabi-Un climat 
litate caracterizează activitatea ce 
se desfășoară în aceste zile 
dețul Vîlcea. Se muncește 
pentru noi și noi realizări.

Mobilizatoare chemări Ia 
cere — relansate cu 
amploare în ultima vreme și prin 
care oamenii muncii se angajează 
să cinstească marile evenimente 
politice din viața poporului nostru 
— au dinamizat pulsul vieții eco
nomice a județului. Oglinda cea 
mai fidelă o reprezintă comparația 
dintre indicatorul producției mar
fă și cel al producției marfă vîn- 
dută și încasată, comparație 
scoate în evidență creșterea 
lerată a acesteia din urmă, 
preocuparea existentă în 
întreprinderile, nu numai în do
meniul producției, ci și în acela al 
realizării contravalorii ei și a 
neficiilor — prin desfacere.

Printre unitățile care s-au 
marcat în această privință se

în ju- 
intens

intre- 
deosebită

care 
acce
ded 

toate

PÎNĂ LA MECIUL DE TENIS ROMÂNIA - ITALIA
A

Înaintea antrenamentului de ieri, pe „centralul" de la Progresul (de la stingă la 
dreapta): Petre Mărmureanu, Ion Țiriac, Ilie Năstase, Ion Sântei și căpitanul echi
pei, prof, Șt. Georgescu. Foto : Theo MACARSCHI

declară NICOLA PIETRANGELI, intr-un interviu inedit

Cu cîteva zile înaintea starturi
lor de la București, pțimele rache
te româneștii și italiene se 
flau reunite într-o altă 
cere. pe terenurile 
clubului din Rothenbaum, la Ham
burg. Am avut prilejul să urmărim 
finalele acestui important turneu 
pentru Marele Premiu—F.I.L.T-, 
campionatele internaționale de te
nis ale R.F. a Germaniei. De ase
menea spectator în această ultimă 
zi, asul italian Nicola Pietrangeli 
ne-a fost vecin de bancă de-a lun
gul unei întregi după-amieze. $i —

a- 
între- 

Tenis-

Azi, la Dinamo

bineînțeles — privind terenul în- 
chenărat cu alb, unde Adriano Pa- 
natta disputa prima sa mare fina
lă din carieră, împotriva lui Ma
nuel Orantes, discuția noastră re
venea mereu 
apropiata revedere 
Davis-azzura", la 
dăm cuvîntul lui :

— Am jucat de i 
cu românii, bunii i 
Țiriac și Ilie Năstase. Ătît în cir
cuitul de turnee italiene, cit și in 
marile „clasice“, am fost colegi de 
întrecere și adversari. Acum a so
sit momentul, ocazie fericită- de a 
întoarce vizita vechilor mele cu
noștințe, pe terenul lor. îmi parc 
bine că pot face aceasta, măcar 
acum cînd se apropie punctul fi
nal al carierei mele sportive. De

la același subiect i 
■ cu ..Squadra 
București. Iată, 
Pietrangeli i 
nenumărate 
mei prieteni Ion

ori

asemenea, sînt fericit că voi apare 
în fața spectatorilor bucureșteni, 
pe care-i bănuiesc a fi buni cunos
cători ai jocului de tenis. Meciul 
România — Italia va fi, de altfel, 
punctul ..forte" al întîlnirilor pen
tru Cupa Davis, din săptămîna care 
începe.

între timp Panatta luase un start 
foarte bun în fața noului „Super- 
manuel** al tenisului spaniol (pri
mul fiind Santana) și cîștiga primul 
ghem la zero A urmat însă reve
nirea lui Orantes. Servicii puter
nice și atacuri la fileu, care stopau 
pe italian, apoi un break și iată că 
Panatta intra în dificultate.

— Cum vedeți viitoarea evoluție, 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

supraaglomerate și a marcajului strict. om la om,
Squadrei Azzurra

de joc împotriva apărării
caracteristice evoluțiilor

:-Z ■_ '
O

Scurt colocviu — firește, des
pre meciul cu Italia — în umbra 
Snagovului. în jurul medicului io
tului, dr. Dumitru Tom eseu. De- 
leanu, Dumitru, Boc și Lupescu.

Foto: S. BAKCSY

ROMANIA-CUBA.
LA POLO

Astăzi, de la ora 19, reprezentativele 
de polo ale României și Cubei șe vor 
întilni într-un meci revanșă. După cum 
se știe, în primul joc disputat la Galați, 
selecționata tării noastre nu a realizat 
decit un scor egal (6—6), rezultat sur
prinzător pentru posibilitățile poloiștilor 
români. „întreaga echipă — ne declara 
antrenorul federal C. Mărculescu — a 
jucat sub posibilități, obțuund un draw 
modest pentru o formație ce tinde sa 
se încadreze în „careul de ași” al pom
ului mondial. Jucătorii noștri s-au nă
pustit orbește, din primele minute spre 
poarta adversă, vrind parcă să realizeze 
un scor-rluviu. El au greșit însă nume
roase pase, mai ales in situațiile de 
superioritate numerică. In plus, Huber 
a apărat foarte slab, primind cu ușu
rință multe goluri. Cubanezii s-au apă
rat cu mult calm și au contraatacat e- 
ficace, avind aproape în permanență con
ducerea pe tabela de marcaj. Cred Insă 
că in cel de al doilea meci, tricolorii se 
vor concentra ntal mult, vor respecta 
întrutotul indicațiile antrenărilor, pentru 
a se reabilita în fața susținătorilor".

La fluierul arbitrului internațional 
Alphonse Angela se vor alinia formațiile: 
ROMANIA : Huber (Scurei) — Zamil- 
rescu. Mihăilescu. Novac. D. Popescu, 
Cullneac. Nastaslu. V. Rus. C. Rusu, La- 
zăr. Cl. Rusu: CUBA : Periche (Domin
guez) — Martinez. Garcia Riso. Sanchez, 
Almeneiro, Cowley, Junco, D. Rodriguez, 
G. Rodriguez, Nunez.

mără și I.M.I.L. „6 Martie**. Am stat 
de vorbă cu mai mulți muncitori 
care desfășoară. în același timp, și 
o bogată activitate sportivă. Eloc
vente ni s-au părut cuvintele ex
primate de Gheorghe Noadă, pre
ședintele asociației sportive : „Prin
tre întreprinderile cu realizări 
mari în privința producției marfă 
vîndută și încasată se află și în
treprinderea noastră. Numai în 
primele cinci luni ale anului am 
realizat 103,3 Ia sută la planul 
producției marfă vîndută și înca
sată și 100,1 la sută la planul pro
ducției marfă. Rezultatele înregis
trate dovedesc că toți salariații — 
și din rindul lor fac parte nume
roși sportivi — și-au sporit efor
turile pentru a răspunde cum 
cuvine exigențelor actuale.

O vie dorință de a înfăptui 1 
mult și mai bine, de a depăși 
gajamentele, de a da lucrări 
calitate superioară am întîlnit-o și 
la ’ I.C.H. Lotru. Aici, muncitorul 
Gheorghe Chirciu, pasionat sportiv, 
ne-a spus : „în această perioadă de 
puternică efervescență politică. în 
intîmpinarea Conferinței Naționale

se

mal
an-
de

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

al pregătirilor 
din nou, febra

Cartierul general 
tricolorilor cunoaște, 
și tensiunea premergătoare partide
lor internaționale. In aceste zile, 
la Snagov, întîlnești aceeași atmos
feră binecunoscută și, totuși, de 
data aceasta, parcă puțin schim
bată ...

Bucuroși că se află din nou îm
preună, componenții lotului națio
nal — prieteni vechi, uniți sufle
tește în numeroase „bătălii** pe 
cîmpul de joc — au în aceste zile 
un aer mai preocupat decît în alte 
dăți. O rezervă neobișnuită (pentru 
cine îi cunoaște) le marchează ges
turile și chiar privirile.

Urmări ale dificilei 
niri cu Ungaria, din 
finală ale C.E. ?

Mai mult decit în 
și după cum se vede nu întîmplător 
— am căutat să descifrăm adevă
rata stare de spirit a fotbaliștilor 
lotului reprezentativ, încercând să 
le aflăm gînduriie în preajma u 
nei întîlniri internaționale de final 
de sezon.

Iată cum gîndesc și ce gîndesc 
cei mai buni fotbaliști ai Româ
niei înaintea partidei cu Squadra 
Azzurra.

SATMAKEANU : tot noi sîntem, 
nu ne-am schimbat. La capătul

triple întîl- 
sferturile de

alte dăți

Turneul feminin de șah de la Brașov

ELISABETA POLIHRONIADE A TRECUT 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

BRAȘOV (prin telefon). Turneul in
ternational feminin de șah din localitate 
se desfășoară sub semnul unei lupte 
foarte agitate, tn runda a 3-a. doar 
două partide s-au încheiat în cele cinci 
ore regulamentare de joc Gabriele Just 
a cîștigat la Ursula Wasnetzki, iar Elisa- 
beta Polihroniade (cu negrele) la ve
chea sa rivală Margareta Teodorescu. 
Celelalte întâlniri s-au întrerupt. Maria 
Ivanka, deține avantaj decisiv la Marta 
Șui, Rodie.a Reicher o ușoară superiori
tate la Luiza Honfi și Kristina Radzi-

kowska la Tereza Stadler. Aproximativ 
egale sînt pozițiile în partidele Corry 
Vreeken — Suzana Makai si Gertrude 
Baumstarck _  Antonina Gheorghieva.

Aseară. după 4 ore de joc. se în- 
cheiaseră două ■ partide din runda a 
patra : Marta Șui a cîștigaț la Gertrude 
Baumstarck. iar Rodica Reicher a re
mizat cu Margareta Teodorescu.

în clasament conduce Eilsabeta Poli
hroniade cu 2V2 puncte (din trei parti
de), urmată de Marta Șui cu 2 puncte 
(tot din trei partide).

în care am făcut des- 
bune. Și am învățat 

învățat să ne apărăm, 
să stăm bine în teren,

unui drum 
tule lucruri 
multe. Am 
am învățat 
să-l acoperim așa cum trebuie, am
învățat jocul de Ia mijlocul terenu
lui. Trebuie însă, pentru a ajunge 
la nivelul marilor echipe europene, 
să învățăm bine și atacul. Trebuie 
să ajungem să marcăm mai multe 
goluri. Meciul cu Italia reprezintă 
o punte între un drum străbătut 
și un altul care va începe sîmbătă. 
De aceea îl și privim nu numai 
cu răspundere, dar și cu un su
pliment de... întrebări pe care ni 
le punem noi înșine. Sîmbătă înce
pem un drum nou și am vrea să 
facem primul pas cu dreptul.

LUPESCU : dorim să oferim pu
blicului bucureștean — în revanșă 
pentru nereușita partidă-retur cu 
Ungaria — satisfacția unui joc fru
mos și a unui rezultat bun în com
pania unui adversar pe cit de 
numit, pe atît de puternic.

DOBRIN : am mai jucat cu 
lia, la Napoli, cînd am reușit
marchez un gol lui Sarti. Aș vrea 
să recidivez sîmbătă și mai ales aș 
vrea să cîștigăm. Pentru că echipei 
naționale — drumului ei în viitor, 
— i-ar ajuta foarte mult o rezo
nantă victorie de start în fața, să

re-

Ita- 
să-i

Marius POPESCU

(Continuare in pag a 3-a)

Este acum rindul atlefilor! ■<

La Milano are loc ..patrulaterul" masculin

ITALIA, U.R.S.S., ROMÂNIA ȘI BELGIA
Stadionul din Milano găzduiește 

în zilele următoare, mai precis vi
neri și sîmbătă, un mare concurs 
atletic international. __Este vorba de 
,.patrulaterul'1' care reunește’ repre
zentativele masculine ale Italici, 
Uniunii Sovietice, României și Bel
giei. Dincolo de interesul pe care-1 
pot suscita rezultatele finale ale 
confruntărilor (reprezentativa sovie
tică avînd, indiscutabil, prima șansă, 
gazdele pe cea de a doua, iar noi 
pe a treia) ceea ce se așteaptă cel 
mai mult este evoluția individuală 
a numeroși concurenți, între care și 
mulți candidați- pentru Jocurile de 
la Miinchen.

In această privință, credem că nu 
greșim cînd afirmăm, capul de afiș 
al reuniunii îl va constitui întrece
rea săritorilor de triplu și în special 
duelul dintre campionul olimpic Vic
tor Sanev, fostul recordman mondial 
Ciuseppe Gentile și campionul nostru

mteresantCarol Corbu. Este poate 
de arătat că tot în Italia, dar Ia To
rino, cu un an în 
„patrulater" (Italia, ...
România, Norvegia) Carol Corbu și-a 
realizat cel mai bun rezultat al său : 
17,12 m. Accidentat multă vreme. 
Corbu și-a făcut zilele trecute re
intrarea cu un rezultat de 16,96 m 
care spune foarte mult. Tocmai de 
aceea, avem speranța că, pe pista 
de tartan din capitala Lombardiei, 
în întrecere cu marii săi rivali, 
Corbu va putea trece din nou — ar 
fi pentru a treia oară — de 17 metri 
și poate, cine știe, de actualul său 
record.

Așteptăm, de asemenea, cu interes 
rezultatele pe care le vor înregistra 
la Milano, Nicolae Perța la 110 mg, 
Gheorghe Cefan la 3 000 m obstacole, 
Șerban loan la înălțime, Iosif Naghi 
la disc, ca și toți ceilalți a-tleți din 
reprezentativa țării noastre.

urmă, intr-un alt
R. D. Germană,

NIMIC DESPRE MEDALII
TOTUL DESPRE MUNCHEN

• In duel direct, campionii olimpici și cei mondiali
• E nevoie de multă muncă, dar și de o disci 
plină fermă • Laureați și debutanți in cursa selec
ției • Pentru
o zecime de

secundă ar fi nevoie de ajuto

rul matematicii superioare • Ce

ne va spune, miine, cronometrul?

Dogoarea soarelui se oprește, 
neputincioasă, în sălciile Sna- 
govulul. Sub bolta lor e ră

coare, plăcut, odihnitor. Trupu
rile de bronz nu vin, însă, aici 
aproape niciodată. Le întîlnești de
parte, în plină arșiță, pe încinsele 
drumuri de apă ale lacului. Va fi, 
altă dată, poate în cumpăna zilelor de

Campionatele europene de box rezervate tineretului

PENTRU TINERII PUGILIȘTI ROMANI,
9 1

GREUL ABIA DE ACUM ÎNCEPE
Cea de a II-a ediția a Campiona

telor europene de box pentru tine
ret a intrat, la această oră, în do
meniul istoriei. Ecourile frumoasei 
întreceri încheiată recent se vor 
menține, încă, un timp, după care 
fiecare participant, antrenor sau 
spectator va vorbi despre magnifi
cele dispute ale tinerilor pugiliști 
de pe bătrînul continent ca despre 
o competiție de prestigiu în care 
sportivii României au avut o com
portare demnă de reținut, pe care 
în rîndurile ce urmează o 
liza mai în amănunțime.

Acum, la puțină vreme 
timul gong al disputelor,

vom ana-

după 1.11- 
cînd pu-

vremea contemplației. Acum,

ROMANIA029

tem analiza cu calm și luciditate 
cele petrecute pe ringul de la pati
noarul „23 August** avem posibili
tatea unei aprecieri mai reale a 
valorii boxului românesc (la acest 
nivel) în contextul pugilismului 
european. De asemenea, concluziile 
de aici ne pot permite să întreve
dem perspectiva sportului ou mă
nuși din România. în cele 
mează vom face o trecere 
vistă a evoluției fiecăruia 
componenții reprezentativei 
noastre încercînd să arătăm
rile și minusurile evidențiate 
prilejul acestei competiții. Căci lup-

ce ur- 
în re- 
dintre

țării 
plu.su- 

cu

ta s-a terminat, dar greul abia de 
acum începe.

Alexandru Turei. în cele 4 par
tide susținute a manifestat o voin
ță extraordinară, o putere de luptă 
nebănuită pentru greutatea sa (48 
kg), arme care l-au condus, în prin
cipal, spre victoria finală. Ar fi 
greșit să se creadă că acestea au 
fost singurele atu-uri ale elevului 
crescut de antrenorul Eugen Douda 
(Voința Cluj). Turei posedă un bo-

toamnă, 
toate ceasurile ospeției la Șnagov sînt 
dăruite muncii, efortului, pregătirii. 
Cronometrul este aici marele stăpîn ; 
cuvîntul lui are puterea verdictului. 
In această vară — un verdict olim
pic !

Am făcut astfel, stimați cititori, 
împreună cîțiva pași în mica lume, 
modestă, dar atît de bogată în aurul 
medaliilor, a caiacului și canoei. Vă 
invităm mai departe...

★
La Xochimilco, Ivan Patzaichin era 

încă junior. Acum are un palmares 
din care nu lipsește nici unul din ma
rile trofee. ~ ’ 
cu Serghei 
speră să-și 
concura, însă, la Miinchen ? Răspun
sul trebuie amînat pînă în finalul 
duelului cu alți doi canoiști români, 
Gheorghe Danilov și Gheorghe Simio- 
nov, campionii mondiali de la Ada 
Ciganlija. Nu este drept, dar mai 
mult ca sigur că unul din aceste 
echipaje — oricînd și oriunde cu pre
tenții la unul din primele trei locuri 
— va rămîne acasă, pentru că regu
lamentul olimpic nu acordă decît 
dreptul de participare cu o singură 
ambarcație la fiecare probă. Ivan

Este, din nou, în echipaj 
Covaliov și, împreună, 

apere titlul olimpic. Vor

Mihai TRANCA
Paul IOVAN

(Conlinuare tn pay. a 4-aj

Nu este o imagi
ne Inedită, cl una 
mal mult obișnuită. 
Cintărlrea ambar
cațiunilor intere
sează, după cum 
vede, nu numai 
sportivi, dar șl 
antrenorii lor.

extrem de calm,Patzaichin pare _____ ________ ,
crezător, dar, chiar sub lentilele oche
larilor de soare de care aproape nu 
se mai desparte, citești interesul de
osebit cu care urmărește canoea ti
nerilor Danilov și Simionov. Altfel, 
pare destul de rezervat : „Acum ce 
să spun ? E prea devreme. In august 
se numără... secundele !**

★
Maria Navasart, antrenoarea lotu

lui feminin de caiac : „Trebuie să 
muncim extraordinar de mult dacă 
vrem performanțe și medalii. Pină 
acum sînt mulțumită de strădaniile 
fetelor Maria Nichiforov, Viorica Du
mitru, Valentina Serghei... Mulțumi
rea e una, automulțumirea e alta. E 
bine s-o. știm, ca să ne ferim de gre
șeli. Mai ales că, deși echipajele ad
verse au o mare valoare internațio
nală, șansele de afirmare ale spor
tivelor noastre sînt reale. Cum spu-

neam, rămîne să muncim. E nevoie, 
în același timp, de multă disciplină 
și răspundere.

— E greu de lucrat cu fetele ?
— Nu este întotdeauna ușor...

★
Ni s-a spus (cifrele confirmă in

tegral) că Aurel Vernescu a început 
excelent sezonul și că manifestă' o 
ambiție cu totul deosebită. înțelegem 
că multimedaliatul, campionul atitor 
ediții ale campionatelor europene si 
mondiale, n-a renunțat cîtuși de pu
țin la tentativa cuceririi aurului 
olimpic, singura „piesă" care lipsește 
din impresionanta sa colecție La 
Plovdiv a cîștigat de‘așat proba de 
caiac 4 x 1000 m și era la fel de fe
ricit ca atunci cînd, cu ani în urmă.

(Continuare în pag. a 3-a)

Dan GARLEȘTEANU

azi: SCRIMA
O trecere în revistă a potențialului olimpie al scrimei românești, în pag. a 2-a
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Azi: SCRIMA
i ECHIPA FLORETISTELOR VIZEAZĂ UN LOC PE PODIUM
| SPADASINII ÎN FAȚA MARII LOR CONSACRĂRI

Amintîndu-ne scene «le turnirurî medievale sau
— mai de grabă — furtunoasele dueluri ale 
celebrilor mușchetari, scrima ar putea părea un 

sport desuet, mai ales în epoca aceasta, în care pe 
unele tabele de recorduri am început să vedem per
formanțele semenilor noștri în Cosmos. Dar așa cum 
apariția muzicii dodecafonice sau a celei concrete 
nu a anulat interesul pentru muzica clasică (și chiar 
preclasică), tot astfel scrima continuă să găsească 
audiență ta noile generații, care constată că inofen
sivele dueluri de pe planșă Ie dezvoltă calități fizice 
și spirituale extrem de utile, că acest sport este — 
așa cum spunea academicianul francez Ernest Le- 
gouve — „exercițiul în care omul se simte trăind în 
toată plenitudinea*'.

Practicată și pe meleagurile noastre, de pe Ia sfîr- 
șitul veacului trecut, în sălile de arme conduse de 
maeștri veniți din apusul Europei, scrima s-a dovedit 
un sport potrivit cu aptitudinile poporului român.

Totuși, abia în anii puterii populare, climatul fa-

i PREZENTE PRINTRE PRIMII ȘASE LA MAREA MAJORITATE
15

vorabil asigurat mișcării sportive a permis scrimerilor | 
noștri să urce pe cele mai înalte culmi culegind, în 
ultimul deceniu, trei titluri mondiale (floretă feminin I 
individual în 1962, floretă feminin pe echipe în 1969 •
și floretă masculin pe echipe în 1968), un titlu olim- •
pic (floretă masculin individual, în 1968), o serie de | 
medalii de argint și de bronz Ia aceste competiții de 
maximă însemnătate.

Acum, scrima românească se pregătește să ia. din 
nou, cu asalt pozițiile fruntașe ale ierarhiilor mon
diale, în cadrul J. O. de la Miinchen. Cu ce preten- •
ții ? Obiectivele ei ni se par, în general, rezonabile : .
un Ioc pe podium cu echipa feminină de floretă, un 
loc printre primele șase țări cu echipele de floretă- 
băieți și sabie, printre primele VI—VIII cu echipa de 
spadă. în timp ce in probele individuale se vizează 
cite un Ioc în finală (I—VI) Ia floretă și sabie Ce I
posibilități au pentru atingerea acestor teluri ? Este I
aceea ce încercăm să descifrăm și să explicăm în 
această pagină.

A PROBELOR I

DM DIN MARILE
PERMANENȚE

ÎN PROGRAMUL
OLIMPIADELOR

Prezentă în programul tu
turor edițiilor, scrima se în
scrie în cvintetul marilor 
permanențe ale Jocurilor O- 
limpice moderne, alături de 
atletism, natație, gimnastică 
și ciclism.

Bineînțeles. probele la 
care s-au disputat întrecerile 
mușchetarilor au cunoscut u- 
nele variații în perioada pri
melor Olimpiade. La prima 
ediție (Atena, 1896) au parti
cipat numai trăgători cărora 
programul le-a oferit două 
posibilități: floreta și sabia. 
Spadasinii aveau să intre în 
familia olimpică în următoa
rea ediție, în timp ce flore
tistele au trebuit să aștepte 
anul 1924. Trebuie să preci
zăm, însă, că pînă la J.O. 
de la Roma (1960), floretis- 
tele nsi și-au disputat o în
trecere pe echipe, ci numai 
un turneu individual.

Mult timp, competițiile o- 
lîmpice de scrimă au fost do
minate de trăgătorii din 
Franța, Italia și Ungaria. Fi
gurile proeminente ale Olim
piadelor din primele șase de
cenii ale veacului nostru au 
fost italianul Nedo Nadi care, 
în două ediții (1912 și 1920), 
a cucerit șase medalii de 
aur, participînd Ia floretă și 
la sabie (individual și pe e- 
chipe), sabrerul maghiar A- 
ladâr Gerevich care de-a 
lungul anilor 1936—1960 
(deci la cinci ediții ale J.O.) 
a reușit să recolteze șa«e 
medalii de aur (una Ia indi
vidual în 1948 și cinci cu 
echipa). La sabie este de re
marcat lunga serie de victo
rii (Ia 9 Olimpiade) a trăgă
torilor maghiari (din 1924 
pînă în 1968),

Scrimerii sovietici, care 
participă pentru prima oară 
la 3. O. din 1952, încep să 
se afirme din ce în ce mai 
pregnant o dată cu ediția 
din 1960 cînd au obținut trei 
medalii de aur, două de ar
gint și două de bronz. La 
Tokio (în 1964) trăgătorii din 
U.R.S.S. se mențin aproxi
mativ la același înalt nivel, 
cucerind trei medalii de aur, 
una de argint și trei de 
bronz. în fine, la Ciudad de 
Mexico, ei au ocupat de trei 
ori locul I și de patru ori 
locul II. Dintre țările occi
dentale, Franța este singura 
care izbutește să mai urce 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului, cu echipa mas
culină de floretă la ediția 
precedentă a J.O.

Ar mai fi interesant de 
menționat că spadasinii po
lonezi, în. frunte cu Jerzy 
Pawlowski, deși au avut o 
prezență notabilă la marile 
competiții din ultimul dece
niu, adjudecîndu-și un titlu 
mondial pe echipe și unul 
individual nu și-au văzut 
strădaniile încununate (cu 
aur) și în turneele olimpice.
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Aportul scrimei la zestrea de puncte a delegației sportive 
ultimele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice

românești la

PREZENȚE SUB CELE CINCI CERCURI
Cea dintîi prezență a scrimei ro

mânești la J.O. este legată, mai ales, 
de numele neobositului promotor al 
acestui sport în țara noastră. Mihail 
Savu. La Amsterdam, în 1928. M. 
Savu a ajuns pînă în semifinalele 
probei individuale de floretă, în timo 
ce echipele noastre de floretă și 
spadă nu au depășit faza prelimi
nariilor.

O nouă participare a scrimerilor 
români se înregistrează la J.O. din 
1936 (Berlin). Cele mai notabile re
zultate aparțin lui Nico’ae Mari
nescu — azi. prețuit antrenor al 
clubului Progresul — el califîcindu-se 
pînă în sferturile de finală la sabie 
și spadă. Echipele noastre Ia aceste 
arme, ca și cea a floretistelor, au 
evoluții cu totul palide.

Tn perioada ce a urmat 
război mondial, scrima — 
treaga mișcare sportivă 
noastre — a urcat 
cele mai înalte ale 
rii Internaționale. In 1952
rezultatele erau teică modeste,

uittmulul 
ca si în- 

a țării 
treptele 
afirmă- 

(Helsinki) 
dar

în 1956, la Melbourne, Oiga Orban- 
Szabo aduce primul galon olimpic 
scrimei noastre : o medalie de argint, 
care n-a lipsit mult să aibă strălu
cirea caldă a aurului, căci pentru 
desemnarea campioanei olimpice fu
sese necesar un baraj între Orban 
și Sheen (Anglia). Tot fL 

! aduce puncte ș 
la Roma : Olga 5 

Mana Vicol (loci 
iada de la c 
1964) a fost mai puțin fav 

Echipa ferr 
uit să se mi 
t V. iar echi; 
i urce print 
din hune. D

>c VI la floretă — masculin ir— 
ual, medalie de bronz Ia floretă 
lin pe echipe și un loc IV' cu 

echipa masculină de floretă.
Și acum MunchenuL Ce ne va 

aduce ? Răspunsul ni-1 vor da chiar 
trăgătorii, pe planșele ce concurs.

ni.
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SCRIMA ROMANEASCA

lie; bronz obținută la J.O. 
de Mexico de floretis- ■
— cea mai bună per-

de la Ciudad 
tele României 
formanțâ olimpică a fetelor, la echipe 
— i s-a adăugat alta de aur, în anul 
următor, la Campionatele mondiale 
din Cuta A fost o dispută epuizantă, 
un final de întrecere în care român
cele s-au detașat la o tușe de sovie
tice. Succesr.i de la Havana este 
rodul tenacității dovedite in acest 
meci memora îl de Oiga Szabo, Ma
ria Vicol. Ileana Gvu.ai și Suzana 
Ardeleanu. Deci : titlul de campioa
nă a lumii in 1^59, performanță fără 
precedent obținută de floretiste, ia 
echipe. Și tot in capitala Cubei, Ro
mânia a mai obținut două medalii — 
argint la individuale, prin Ileana 
Gvuiai (după un baraj cu Belova, 
3—4) și bronz la floreta băieți (echi
pe). Sînt de reținut, de ademenea : 
performanța lui Mihai Țiu. finalist la 
floretă și cea a sabrerilor, clasați 
pe locul 5, prima lor tentativă 
ieși din anonimatul mondial, 
mai bine de un deceniu.

Dar anul 1969 a fost fructuos 
nivelul altor competiții de anvergură: 
Sabrerul Dan Irimiciuc a obținut me
dalia de argint la campionatele mon
diale de tineret (Genova). Aceeași 

fost adusă în țară și de 
de la Steaua in asaltu- 
«Cupa campionilor euro-

medalie a 
floretistele 
rile pentru 
peni".

Fără a-1 
precedent, 
marcat 
care ai

• •

de a 
după

și la

a avut satisfacția de a ține în șah, 
Intr-un turneu de baraj pentru titlul 
de campioană a lumii, două reduta
bile trăgătoare, pe Marie Deniable și 
Ildiko Kejto. Remarcabilă, de aseme
nea, poziția lui Dan Irimiciuc în în
trecerea sabrerilor (locul IV în fina
lă). Din capitala Austriei, scrimerii 
noștri au revenit totodată cu locurile 
5 Ia echipe (floretă fete și sabie) și 
locul 7 la floretă băieți. Evident, 
rezultate sub posibilitățile mușcheta
rilor români.

In același an, echipa de floretă fete 
a clubului Steaua a cucerit titlul de 
campioană a Europei (Olga Szabo, 
Ileana Gyulai, Ana Pascu, Suzana 
Ardcleanu). Și tot în „Cupa Europei", 
un frumos rezultat al sabrerilor de la 
Steaua — locul 4, cea mai bună per
formanță continentală a trăgătorilor 
noștri în această probă.

Iată-ne și în anul olimpic. O primă 
mare satisfacție ! Pe fondul valorii 
lor recunoscute,
Steaua au cucerit a doua oară conse
cutiv (și a treia oară în 
5 ani) „Cupa campionilor

floretistele de la
decurs de 
europeni*'.

★
în revistă

- Jt AL*! T
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« s

egala ca strălucire pe cei 
anul 1970 s-a făcut re- 

totuși prin unele rezultate 
menținut scrima românească 
plaa valoric. Astfel, flore- 

-au înapoiat cu două medalii 
de la C. M. din Turcia (Ankara) — 
argint ia echipe și bronz Ia indivi
duale (Olga Szabos, iar floretiștii de 
asemenea cu un bronz Ia echipe. Alte 
trei medalii de argint au completat 
bogata vitrină cu trofee a scrimei 
otț:.-.*ute Ir. ..Cupa campionilor euro
peni* și ia Universiadă — echipe si 
individual (Ecaterina Stahl), toate 

floretiste.
scrimei 

mai ales, 
bronz la 

C. M. de la Viena. prin Ana Pascu. 
Deși situată pe treapta a treia a po
diumului, reprezentanta țării noastre

Această sumară trecere 
ne oferă o imagine destul de clară 
a poziției dobindite de scrima ro
mânească pe plan mondial. poziție 
pe care sperăm să o consolideze la 
ediția jubiliară a J. O.

CAMPIONATELE MONDIALE 1969 
(Havana)

cit 
valorifica- 
Miinchen

a brațului 
Irimiciuc

ORBITĂ OLIMPICA

cri
Mișcarea explo
zivă
l u i
(stingă) 
sursă 
clare pe care 
dorim 
deplin 
tă la

avîndu-le drept autoare pe
Anul preolimpic a oferit 

românești, floretei feminine 
satisfacția unei medalii de

FLORETA FEMININ — individual : 
L Belova (U.R.S.S.) ; 2. GYULAI (Ro
mânia) ; 3. Cirkova (U.R.S.S.) : echipe : 
1. ROMANIA ; 2. U.R.S.S. ; 3. Ungaria. 
FLORETA MASCULIN - individual : 
L Wessel (R.F.G.) ; 2. Stankovici
(U.R.S.S.) ,* 3. Parulski (Polonia) ;
TIU (România) ; echipe 1. U.R.S.S. ; 2. 
Polonia ; 3. ROMANIA. SABIE - in
dividual : l Sidiak (U.R.S.S.) ; 2. Kal
mar (Ungaria) : 3. Bakonyi (Ungaria) ; 
echipe : L U.R-S.S. ; 2. Polonia ; X
Ungaria ; - X ROMANIA. SPADA — 
individual : 1. Andrzejewski (Polonia) ; 
X Nikancikov (U.R.S.S.) : 3. van Essen 
(Suedia) ; echipe : L U.R.S.S. : 2. Un
garia ; 3. Suedia.

CAMPIONATELE MONDIALE 1970 
(Ankara)

5.

(ci mai Buni scrimcrl din lume in principalele turnee ale acestui an

tn revistă rezultatele marilor 
din ultimul an se constată 
feminină are- (cwle altfel ,

<

I

•-

ale floretistelor: turneul patrulater România — Cnga-Sala Floreasca a găzduit unul din colocviile preoțim pice . ■. . .
ria — Franța — Italia. In prim plan. Ileana Gyulai (stingă) dind replica italiencei Delta Oreste.

Dialogul nostru cu prof. Dionisie 
Tepșan, secretarul general al Fe
derației române de scrimă a debu
tat (dar nu s-a limitat doar la atit) 
cu cea mai firească întrebare, a- 
cum, în preajma Olimpiadei :

— Ce șanse întrevedeți la 
Miinchen scrimerilor noștri ?

Prof. Tepșan, sub „legislatura" că
ruia s-au format șl au atins pragul 
consacrării cei mai mulți dintre 
mușchetarii noștri fruntași, a folo
sit în răspunsul său, drept elemen
te dș referință, obiectivele minima
le fixate de către Biroul federal.

— De bună seamă, scrima româ
nească nădăjduiește să se afirme 
și la ediția jubiliară a J.O., în pri
mul rind prin aportul floretistelor. 
Calculele colectivului de antrenori 
— ținînd cont de modul cum s-au 
eomportat exponentele acestei pro
be în ultima vreme — arată că este 
posibil ca echipa României să se 
situeze pe unul din primele trei 
locuri, iar în întrecerea individuală 
una dintre sportivele noastre sâ 
intre în finală. La echipe, am pu
tea fi pe podium împreună cu flo-

Râspunde prof. DIONISIE TEPȘAN, 
secretarul general ol federației de specialitate

retistele Uniunii Sovietice, Franței 
sau Ungariei. Pentru „individuale", 
sperăm ca Ileana Gyulai, Olga Sza
bo. Ana Pascu. Ecateripa Stahl și 
oricare dintre componentele Iotu
lui, valorificîndu-și bine calitățile 
și experiența, să participe la ulti
mul act al întrecerii.

— Și floretiștii ?
— Trăgătorii de la floretă sînt 

recunoscuți pentru valoarea lor in
ternațională, recomandați de un 
titlu mondial la echipe, în 1967, 
precum și de medalii de bronz la 
Havana și Ankara. Deocamdată, 
însă, rezultatele lor înregistrate în 
actualul sezon nu sînt cele aștep
tate. Rămîne de văzut cum se vor 
comporta ei la ultimul test pre
olimpic, cel de la Katowice, la în
ceputul lunii iulie.

— Specialiștii din țări cu 
tradiție m scrimă anticipează 
o prezență notabilă a sabreri
lor români la Miinchen.

— Este posibil, mai ales la indi
viduale. unde Dan Irimiciuc, reco
mandat de un loc IV la C.M. de 
la Viena și de un loc III la un im
portant concurs organizat la Bu
dapesta, anul acesta, Cupa San- 
telli. să ofere perspectiva partici
pării Ia finala olimpică Asta în 
ciuda faptului că în ultima vreme 
el a făcut eforturi deosebite atît 
pe plan sportiv cit și profesional, 
absolvind de curînd facultatea. în 
același timp, echipa de sabie a 
României se poate situa în grupa 
formațiilor din imediata vecinătate 
a podiumului, adică pe locurile 
IV—VI.

— I-am urmărit mai îndea
proape, în acest sezon, pe spa
dasini. Considerați că sînt ca
pabili să realizeze cotitura va
lorică mult așteptată?

— Condiții au avut create — un 
număr sporit de concursuri inter
naționale și unii dintre ei, cu mai 
multă ambiție, dar și cu o mai 
bună orientare tactică mai ales, ar 
putea ieși din anonimat. Mă gîn- 
desc Ia Istrate, Pongraț și Bărăgan. 
Cit privește echipa.dată fiind „ma
rea bătălie" de la această probă și 
existența multor formații de valori 
apropiate, este dificil de precizat un 
loc în clasament. Oricum însă, spa
dasinii, datorită mai ales tinereții 
lor și ambiției dovedită în ultima 
vreme, merită să participe la J.O. 
Ar fi prima lor prezență la o 
competiție de o asemenea anvergu
ră. Și chiar dacă rezultatele nu vor 
fi cele dorite, consider că expe
riența căpătată la Munchen își va 
spune cuvîntul în continuare la e- 
dițiile campionatelor mondiale și 
implicit la Olimpiada din 1976.

FLORETA 
Gorohova 

(U.R.S.S.) ; 3.
5. GYULAI 
U.R.S.S. ; 2. 
FLORETA 
1. Wessel 
(U.R.S.S.) ; 
echipe : 1.
ROMANIA ; —__ _  -
Pezsa (Ungaria) ; 2. Rakita (U.R.S.S.) ;

Nazlîmov (U.R.S.S.) ; echipe ; 
3. Polonia; 
Nikancikov 
(U.R.S.S.) ;

I.
Individual •
2. Belova 

(România) ; ...
echipe : 1.
3. Franța ; 
individual :

Romanov 
(Polonia) ;

2. Ungaria ; 
SABIE — Individual ;

FEMININ - 
(U.r.s.s.) : 
szabo ;* 

(România) ; 
ROMANIA ; 

MASCULIN — 
(R.F.G.) ;

3. Dabrowski 
U.R.S.S. ;

2.

3.
1.

3. Nazlîmov (U.R.S.S.) ;
1. U.R.S.S. ; 2. Ungaria ;
SPADA — individual : 1.
(U.R.S.S.) ; 2. Paramonov
3. Fenyvesi (Ungaria); echipe: 1. Unga
ria ; 2. Polonia ; 3. Elveția.

2.

CAMPIONATELE MONDIALE 1971 
(Vie na)

FLORETA FEMININ — Individual : 
1. Demaille (Franța). 2. Rejtd (Unga
ria) ; 3. PASCU (România) ; echipe:

U.R.S.S. ; 2. Ungaria ; 3. Polonia... 
5. ROMANIA. FLORETA MASCULIN — 
individual : 
Dabrowski 
(U.R.S.S.) ; echipe : 
Ionia : 3. U.R.S.S. SABIE
1. Maffei (Italia) ; 2. Pawiui 
nia) ; 3. Sidiak (U.R.S.S.) ;
CIUC (România) ; echipe
2. Ungaria ; 3. Italia 
SPADA — individual î
(U.R.S.S.) ; 2. Granieri (Italia) : 3. Ed- 
ling (Suedia) ; echipe : 1. Ungaria ; 2. 
U.R.S.S. ; 3. Suedia.

1.
1. Stankovici (U.R.S.S.) ; 2. 
(Polonia) ; 3. Romanov

1. Franța ; 2. Po-
- individual :

Pawlowski (Polo- 
; 4. IRIMI-
1. U.R.S.S. ; 
ROMANIA ;

1. Kriss
5.

Trecind 
competiții 
că floreta __ ____
și celelalte probe) un eșalon de elită 
cifrat la 10—12 trăgătoare, din care se 
recrutează ciștigătoarele și medaliatele, 
în fruntea lor se situează campioana 
mondială Mărie Chantal-Demaille (în
vingătoare în aprilie la Minsk și în 
mai la New York) și campioana olim
pică Elena Novikova-Belova (cîștigă- 
toarea Trofeului Martini și a Floretei 
de argint, clasată pe locul II la Minsk). 
In continuare trebuie menționată Ileana 
Gyulai (componentă a echipei Steaua 
care a cucerit în martie Cupa Europei, 
ciștigâtoare a recentului Trofeu Jeanty, 
deținătoarea locului III în Trofeul Mar
tini și în turneul de' la București). Prin 
prisma rezultatelor din acest sezon, 
Ana Pascu și Catherine Ceretti ar 
ocupa treptele IV—V în această ierar
hie, prima dintre ele avînd o victorie 
în Cupa Europei cu echipa Steaua, lo
cul II în turneul de la București și 
locul IV în Trofeul Jeanty, iar trăgâ- 
toarea franceză impumndu_.se la Bucu
rești (locul I), Trofeul Jeanty (IV) șl 
Floreta de argint (VI).

Au mai apărut în zona de onoare a 
primelor șase locuri, floretistele sovie
tice Zabelina, Nikonova, Ivanova, tră
gătoarele maghiare Rejtcj, Szolnoki, 
Bobis, Ronay, Simonfli, cîteva 
neze (Urbanska, Skladanowska), 
encele Ragno, Lorenzonl, Collino.
două reprezentante ale noastre : Szabo 
(III — Trofeul Jeanty) și Vicol (V — 
la Bari), 
(Franța).

Floreta 
dominată 
chetarii 1 
Trofeele 
Talvard 
trofeele J 
vanini, Noel a terminat pe primul loc 
la Budapesta.

U.R.S.S. și-a trimis, mai ales, expo, 
nenții noii generații în cîteva con
cursuri. Prezențe de reținut : campionul 
mondial Stankovici și noii săi coechi
pieri Ignatov și Litov. Din școala po
loneză s-au remarcat Woyda (foarte 
constant), Koziejowski, Kaczmarek și 
Parulski. Gazdele turneului olimpic ne 
avertizează că. în schimbul campionu-

polo- 
itali- 

alte

precum și Gapais-Dumout
masculină a continuat să fie 

i (ca și anul trecut) de muș- 
Franței. D. Revenu a cîștigat
Martini — Paris și Romei, 

a repetat isprava acestuia în 
Martini — New York și Gio-

UNDE? CIND?
Turneul olimpic *Je 

scrimă se va desfășura 
între 29 august și 8 
septembrie în Parcul 
Expozițiilor din Mun- 
chen. întrecerile preli
minare vor avea Ioc 
pe planșele instalate la 
parterul pavilionului 
de expoziții nr. 20. tar 
semifinalele și finalele 
sînt programate în pa
vilionul 
yernhalle"). 
14 piste de 
peste 800 
pentru spectatori 
ziariști, cel de al doi
lea pavilion dispune de 
două piste pentru con-

curs 
tire.

nr. 12 („Ba-
Primul are 
concurs și 
de locuri 

Și

CUM?

lui mondial Wessel, au elemente 
constante în Hein și Reichert. tn 

_ schimb, floretiștii români nu au reușit 
să găsească loc în clasamentele finale 
decit prin ~~................................. “
Mai activi 
Simoncelli 
din R. D.
kel).

La sabie, 
dice, cu ________ . ___ .
un puternic „come-back" al scrimerilor 
unguri la poziția de frunte deținută de 
ei atîția ani de zile Dar Cupa Hunga- 
ria, ce a urmat imediat după desem
narea campioanei europene, dovedește 
foarte clar consecvența valorică a 
brerilor din U.R.S.S. (au ocupat locu
rile 1, 3, 5 și 6 cu Rakita, Sidiak, Kro- 
vopuskov și Bajenov). De fapt și în 
turneul Wolodiowski, desfășurat la 
Cracovia, cu o lună mai înainte. într-o 
finală de opt, au figurat trei sabreri 
sovietici (Nazlîmov — II, Krovopuskov 
—• V, Iliuk — Vii), alături de doi ma
ghiari (Marot — I. Gerevich — IV), 
un francez (Bonnissent — III), un ita
lian (Maffei — VI) și un polonez (Paw
lowski — VIII).

în vecinătatea acestor ași ai săbiei 
se situează, în ultima vreme, italier/ii 
care au cîștigat Trofeele Martini de la 
Bruxelles cu Maffei (campionul mon
dial „en titre“) și de la New York 
cu M. A. Montano. în turneul de Ia 
Bari Dan Irimiciuc s-a situat pe locul 
I. întrecîndu-1 pe campionul lumii în 
baraj, iar Iosif Budahazi s-a clasat al 
3-lea, precedîndu-1 pe M. A. Montano. 
Aceste rezultate, coroborate cu regresul 
manifestat de sabrerii polonezi, deschid 
o perspectivă interesantă trăgătorilor 
noștri

Din 
numai 
să se 
restul 
francezi

Dominată tn ultimii ani de trăgătorii 
maghiari, proba de spadă pare să în
registreze acum, un reviriment accen
tuat al scrimerilor sovietici. Deși rna- 
rile competiții au abundat, reprezen
tanții Uniunii Sovietice și ai Ungariei 
nu s-au întîlnit decît cu echipe de club 
în Cupa
Ț.S.K.A., 
Mozalevski, 
locul I în

HauKIer (locul V la Bari). 
au fost Italienii (Granieri, 

și Pinelli), ca și trăgătorii 
Germană (Harter și Schen-

, Cupa Europei părea să in- 
rezultatele sale din ace.-.t an,

,come-tjack'

sa-

interesantă 
în turneul olimpic, 
lotul polonez, în actualul sezon.

„veteranul** Pawlowski a reușit 
infiltreze în cîteva finale. In 

tabloului întîlnim sabreri bulgari, 
și vest-germani.

Cu acel prilej 
(Kriss. Valetov, 

a terminat pe 
Budapesta

de

de 
a- 
de 
la

șl patru de pregă- 
iar capacitatea 

tribunelor sale este 
cca. 2 800 de locuri.

Cele două săli 
concurs se află la 
proximativ 3 km 
centrul orașului și
5 km depărtare de Sa
tul olimpic. Concuren- 
ții au la dispoziție 60 
de piste de antrena 
ment la subsolul și la 
etajul 1 al pavilionului 
nr. 20.

Programul întreceri
lor se prezintă astfel : 
FLORETA masculin 
INDIVIDUAL: 29—30.

VIII : SABIE INDIVI
DUAL : 30—31. VIII ; 
FLORETA MASCULIN- 
ECHIPE : 1—2. IX ;
FLORETA FEMININ- 
INDIVIDUAL : 2—3.IX; 
SABIE — ECHIPE : 
3—4.IX ; SPADA — 
INDIVIDUAL : 4—5.IX ; 
FLORETA FEMININ E- 
CHIPE : 6-7.IX ; 
DA — ECHIPE : 
IX.

Fiecare țară v 
participa la proba* 
echipe (format:

SPA- 
I—8.

xpoate 
a pe 
din 5 

trăgători) și la cea in
dividuală

3cite
(numai 

trăgători).
cu

Europei.
Moscova 
Paramonov) 
timp ce O.S.C.

a terminat pe a 4-a poziție. în celelalte 
turnee notăm succesul reprezentativei 
Ungariei în Cupa Bertinetti la care au 
mai participat echipele R.F.G. (locul 
II), Franței (III) și . Italiei (IV). al so
vieticilor Valetov la Berna și Sidiak 
la Padova, al francezului Ladegaillerie 
la Milano, al austriacului Losert Ia 
Paris, al polonezului Nielaba la Poi
tiers. al italianului Granieri la New 
York ; în fine excelenta comportare a 
trăgătorilor - noștri la Bari : Pongraț 
(locul I), Bărăgan (locul II).

După cum se vede, tabloul este foarte 
divers și dacă am lărgi zona cercetată 
am reține, de asemenea, prezența sue
dezilor și a vest-germanilor. Așadar, o 
concurență mare, în care au 
să-și facă loc și reprezentanții 
dintre care nu-I putem omite 
Istrate, clasat pe locul V în 
giosul Trofeu Spreafico.

Izbutit 
noștri, 

pe Al. 
presti-

Apare evident faptul câ disputa pentru titlurile 
și medaliile olimpice va fi aspră, în unele 
probe — ca sabia — chiar dramatică, datorită 

implicațiilor ce le-ar putea avea arbitraiele lipsite 
de suportul aporctajului electric. La Munchen, scri
ma românească va trăi o perioadă fierbinte, de 
emoții, de eforturi, dar — credem — si de sa
tisfacții.

Ne punem mari nădejdi tn floretiste, în întregul 
lor lot, fără excepție. Ele sînt capabile să arate la 
ediția jubiliară a J.O mult mai mult decît acum 
patru ani in Mexic. Cu experiența boqaiă ce o au, 
cu talentul lor, floretistele României ne pot oferi sa
tisfacții certe._ Sigur, cu condiția ca, pînă la înce
perea J.O. să folosească într-un mod judicios tim
pul de pregătire, să caute să-și corecteze unele im
purități de stil, să-și îmbunătățească rezistența în 
efort sporit.

Mari satisfacții ne-ar putea oferi și sabrerii, în 
primul rind Don Irimiciuc, despre care mulți specia
liști străini cu cuvinte de laudă, dar și echipa de 
la această probă Sabrerii români au trecut de mult 
de complexul inferiorității. încă de acum trei ani, 
la Havana ei au dovedit că sînt în măsură să rea

lizeze rezultate de prestigiu în fața unor teamuri si
tuate în primele rînduri ale ierarhiei mondiale. Tră- 
aățorii de la această probă sînt tineri talentati, am
bițioși, plini de vigoare. Ei au datoria să-și valori
fice aceste atu-uri în n'.area întrecere olimpică.

Nu vrem să credem că floretiștii, care ne-au în- 
cîntot cu evoluțiile lor, nu cu multi ani în urmă, nu 
vor găsi resurse pentru a reintra ir. rîndul elitei. 
Poate, o vor face chiar la Katowice, ultima verificare, 
preolimpică, într-o confruntare directă cu trei dintre 
echipele aspirante Io medalii olimpice, cele ale 
U.R S.S., Poloniei si Ungariei. Le trebuie mai multă 
încredere în forțele lor, mai multă dîrzenie.

Pentru foarte tinerii spadasini români. Olimpiada 
1972 ar putea sâ însemne un moment ele start pe 
planul marii consacrări Nu va fi deloc ușor, dar 
tentativa merită toată atentia. Cu mai muitâ perso
nalitate pe planșă, spadasinii pat realiza marea co 
titură valorică. Pledează pentru succes, în primul 
rînd tinerețea lor.

Peste toate aceste considerații, vizînd pregătirea, 
talentul, capacitatea de efort, am dori ca scrimerii 
români să privească cu maximum de responsabili
tate prezența lor la Olimpiadă.

Pagină reolizetă de Sebastian BONIFACIU și Tiberiu STĂM A
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IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Șl A CELEI DE A 25-a ANIVERSARI A REPUBLICII
PREOCUPĂRI PENTRU REALIZAREA

A

UNOR ÎNSEMNATE BENEFICII
(Urmare din pag. 1)

a Partidului și a celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, în dorința 
de a onora prin fapte deosebite 
aceste mărețe evenimente, toți con
structorii și-au asumat angajamen
te suplimentare, pe care sînt ho- 
tăriți să le realizeze integral**.

La Drăgășani am discutat cu

directorul Fabricii de talpă și în
călțăminte din cauciuc, ing. Sabin 
Diculescu. Referindu-se la atmos
fera de lucru, dominantă în între
prindere, el ne-a spus i 
noastră 
timente, 
baschet.
cel mai
prin lucrări de calitate superioară,

Fabrica 
produce printre alte sor- 
și pantofi de tenis 
Noi ținem să onorăm 
înalt nivel marca fabricii,

Și 
la

prin diversificarea produselor și a- 
doptarea unor soluții tehnice de 
înalt randament. Sîntem mîndri 
cînd primim din partea unor be
neficiari — și mulți dintre aceștia 
sînt sportivi — cuvinte de laudă 
pentru calitatea produselor noas
tre. Pentru a cinsti marile eveni
mente din viața poporului nostru, 
colectivul fabricii și-a luat angaja
mentul să 
sibile, să 
losească 
primă**-

Așadar, 
forțele sînt dirijate pentru înde
plinirea înainte de termen a cin
cinalului.

PARTIDA DE
(Urmare din pay I)

în Județul Argeș

reducă pierderile admi- 
gospodărească și să fo- 
mai judicios materia

Jn județul Vîlcea toate

100.000 DE CETĂȚENI VOR FI ANGRENAȚI IN ACTIVITĂȚI 
CU CARACTER SPORTIV-RECREATIV

De la un capăt la altul al 
Iui, în fabrici și uzine, pe 
pe șantierele de construcții, argeșenii 
răspund cu entuziasm chemării parti
dului de a realiza înainte de ter
men cincinalul.

In fiecare întreprindere, la fieca
re loc de muncă, mii șl mii de oa
meni își reevaluează posibilitățile, 
caută să descopere noi rezerve de 
creștere a producției și productivi
tății muncii, își majorează substan
țial angajamentele pe care și le-au 
asumat în întrecerea socialistă.

Deviza sub care și-au 'început în 
acest an activitatea argeșenii, „HĂR
NICIE, CINSTE, ONOARE, DEMNI
TATE SOCIALISTA, este acum to
tal integrată în marile acțiuni dedi
cate Conferinței Naționale a parti
dului și celei de a XXV-a aniversări 
a Republicii.

In acest context, sportivii din ju
dețul Argeș, alături de toți oamenii 
muncii, șînt hotărîți să contribuie cu 
forțele lor la realizarea integrală a 
angajamentelor luate de către colec
tivele unde lucrează.

Pe linia activităților sportive de 
masă și de performanță, a consoli-

județu- 
ogoare.

nu uităm, finalistei ultimului cam
pionat mondial.

DINU: vrem să facem un joc 
mare, vrem să le producem azzuri- 
lor o surpriză prin — și în — evo
luția noastră și vrem foarte mult 
să învingem. în fond, o victorie 
asupra Italiei este un... titlu de 
onoare pe care-1 rîvnesc mulți.

BOC: revin la lot cu multe spe
ranțe și cu hotărirea de a lupta 
pînă la sacrificiu pentru un rezul
tat de prestigiu. Echipa noastră în
cepe un drum nou și este foarte 
important să luăm sîmbătă un start 
favorabil.

Un 
norul 
ceput cu o formulă 
a antrenorului 
tive...

... Un meci 
multe altele.

scurt intermezzo cu antre- 
ANGELO NICULESCU, în

că racteristică 
echipei reprezenta-

obișnuit, la fel ca

FOTBAL ROMANIA - ITALIA
Urmarea are însă în vedere pa

rametrii specifici ai jocultri de sîm
bătă.

— Întîlnim o firmă mare, apărată 
de jucători mari. Meciul va fi 
foarte dificil pentru că echipei 
noastre nu-i convin, în general, apă
rările supraaglomerate, dublate de 
marcajul strict, om Ia om, pe fot 
terenul. Căutăm o soluție de con
tracarare a acestui joc.

— Nu credeți că pentru o echipă 
care caută să-și dezvolte jocul ofen
siv, un adversar ca squadra azzurra 
reprezintă — cunoscut fiind faptul 
că este un campion al apărării — 
un partener „pe profil" ?

— Pe profil, da, dar să nu uităm 
că avind de-a face cu un super- 
model al genului, sarcina este 
foarte grea. Pentru că jucători ca 
Mazzola sau Boninsegna nu prea sînt 
obișnuiți să rateze contraatacurile...

Intrebare-test pentru atacantii

în țară. Returul acestei partide va 
avea loc la 23 august la Izmir.

Arbitrul român P. Sotir va con
duce meciul Kavala — Vardar 
Skoplje, programat tot în Cupa 
Balcanică, la 18 iunie.

dării bazei materiale, argeșenii iși 
vor înzeci eforturile.

Pînă la 15 iulie, în 40 la sută din
tre întreprinderile și instituțiile ju
dețului se va trece la practicarea 
gimnasticii de compensație, de peste 
30 000 d,e salariați.

Se vor organiza Cupe — consacra
te Conferinței Naționale și aniversă
rii Republicii — la fotbal, handbal, 
popice, volei, șah, tenis de masă și 
un mare cros feminin, în care vor 
fi angrenate peste 20 000 de femei din 
județ.

APROAPE 100 000 DE OAMENI AI 
MUNCII VOR FI ANGRENAȚI ÎN 
ACTIVITATI CU CARACTER SPOR- 
TIV-RECREATIV (TURISM. CICLO
TURISM, DUMINICI CULTURAL- 
SPORTIVE, SERBĂRI CIMPENEȘTI 
ETC.).

La Pitești va avea loc o mare ser
bare sportivă încheiată cu un gran
dios ansamblu de gimnastică pe Sta
dionul „1 Mai".

La indicii calitativi : titluri, clasifi
cări, legitimări, recorduri, promovări 
etc., angajamentele luate vizează o de
pășire în proporție de 130 la sută.

Toate competițiile sportive vor fi

organizate la un înalt nivel tehnic 
și propagandistic.

Se vor reamenaja și amenaja 262 
terenuri sportive (handbal, 
bal, popicarii, porticuri de 
că) în orașele și comunele

Vor începe lucrările la 
sport din comunele Slobozia, Dom
nești și Corbeni, iar sălile de sport 
din Bîrzești șl Pitești — Școala ge
nerală 1 și 12 — 
înainte de termen.

In cinstea celei 
sări a Republicii 
„Cupa 30 Decembrie1* 
de masă, popice, lupte, 
și handbal.

Cupele pe profesii

volei, fot- 
gimnasti- 
județului

sălile de

vor fi inaugurate

de a 25-a ani ver
se va organiza 

la șah, tenis 
haltere, volei

(Forestierului. 
Textilistului, Metalurgistului, 
listului. Constructorului) sint 
te acelorași evenimente.

Organele și organizațiile 
argeșene vor depune eforturi 
te acțiunile să fie organizate la ni
velul exigențelor, să fie mobilizați 
la întreceri cit mal mulți cetățeni ai 
județului.

Petro- 
dedica-

sportive 
ca toa-

I. FEȚEANU, coresp. județean

performanța zilei.

...........

Serghei Covaliov și Ivan Patzaichin, ca și antrenorul Octav Mercurean, par mulțumiți de 
să se oprească cu — măcar — o zecime de secundă înainteMiine, însă, cronometru! ar trebui

(Urmare din pag. I)

își înscria pentru prima oară numele 
pe lista învingătorilor în campiona- 
Ule europene (Poznan, 1961), sau 
mondiale (Jajce, 1963). O umbră de 
tristețe, poate și de supărare, i s-a 
așternut, însă, pe față atunci cînd 
— întrebați fiind — am confirmat 
faptul că în transmisia finalelor am 
folosit ordinea de echipaj indicată pe 
lista de înscriere, în care Aurel Ver- 
nescu figura pe locul 2. în realitate 
el a fost primul din cei patru com- 
ponenți ai echipajului. I-am promis 
atunci o rectificare...

Nu ni se pare o chestiune de or
goliu. ci mai mult o ambiție vizînd 
cucerirea, corectă, a selecției olim
pice.

Scurtă convorbire cu medicii lotu
lui, Ion Artănescu și Octavian Pope
scu. Notăm cu mare satisfacție i 
„Starea de sănătate a 
este bună. Cu excepția 
Serghei, care a întrerupt 
mentcle pentru 
scurtă, lotul se 
forțelor fizice**.

sportivilor 
Valentinei 

antrena- 
o perioadă destul de 
află în plenitudinea

★
dublu sau cel

★
Lotul este mai mare decît numărul 

celor care, în condițiile amintite, vor 
putea lua startul la Miinchen. Nimeni 
nu admite, însă, că n-are șanse de 
selecție. Este foarte bine că nu 
există senatori de drept, că proba va- 

decide. Pînă atunci, Hara- 
Ivanov, 
Pocora, 
tinerețea lui

Zafiu, într-o

lorii va 
lambie 
Ștefan 
înfruntă
Și moașă,

Dimitrie Ivanov, 
Aurel Vernescu 

Vartolomeu 
__  _ întrepere fru- 

_____ respectînd legile fair-play- 
ului, chiar dacă, pe undeva, printre 
cele mai Intime 
fiecare speră ca 
echipa olimpică

Echipajul de 
patru ? Am încercat de cîteva 
să vedem spre care din cele două 
probe se îndreaptă mai multe spe
ranțe. Antrenorul emerit Nicolae 
Navasart are motive să creadă că 
atît Coșniță — Simiocenco, cît și 
cvartetul — bineînțeles încă nede
finitivat la această oră — pot urca 
pe podiumul de la Miinchen. La 
proba de simplu nu reușim de mai 
mulți ani un rezultat bun. De aceea 
se spune, mai în glumă, mai în se
rios, că pentru noi programul Jocu
rilor Olimpice nu are decît 6 probe. 
Să reaușească, oare, tînărul Cuprian 
Macarencu să facă o „breșă" în elita 
mondială a specialiștilor de mare 
valoare pentru această probă ? Ne-a 
plăcut evoluția lui pe pista de la 
Plovdiv...

de 
ori

-ir
timp, Octav Mercurean 

antrenor al lotului de

in turneul final al

ȘCOALA SPORTIVA 
SURPRIZA

gînduri și năzuințe, 
el să fie cel ales 
a României.

în

r*
ȘîSe vorbește rar despre medalii , 

locuri fruntașe. Problema principală 
a acestei etape este pregătirea și ve
rificarea cu cei mai puternici adver
sari. Plovdivul a adus destule satis
facții caiaciștilor, dar — în același 
timp — a atras atenția că la canoe 
rezultatele nu sînt încă concludente. 
A mai fost și acea victorie a spor
tivilor bulgari în proba de dublu; 
De-atunci, cronometrele sînt puse mai 
des în funcțiune. Și întrebările parcă 
sînt mai multe : „Ce formă au atins 
Detlef Lewe și Tibor Tatai ?“ „Este 
adevărat câ Hansen nu mai rezistă 
decît 500 de metri ?“ „Care este va
loarea reală a echipajului de caiac 
4 a) R. D. Germane ?** „Dar a celor
lalte echipaje ?“ „Ce progrese au rea
lizat caiacistele olandeze, dar cele din 
R. F. a Germaniei, Uniunea Sovie
tică, Dngaria ?“ Niciodată regatele 
internaționale nu au fost așteptate 
cu atîta nerăbdare și cu o atît de 
mare dorință a unei verificări în 
condiții cF mai dificile. Nimeni nu 
are nevoe la această oră de scuza 
— întemeiată sau nu — a tragerii la 
sorți dezavantajoase, a „plasei", a 
randamentului scăzut al unui coechi
pier etc. Oricare ar fi rezultatul teh
nic. important este' să se facă eva
luarea realistă, exactă, a stadiului de 
pregătire, să se descopere — acum 
si nu mai tîrziu — eventualele ră- 
mîneri în urmă.

Să sperăm că antrenorii și sporti
vii vor reuși, în continuare, să se 
ferească de goana după rezultate 
care, în unele cazuri, pot fi total 
nesemnificative.

De cîtva 
este nou’ 
canoe. Ne spune că i se pare o mi
siune extrem de grea și-1 înțele
gem. Marea majoritate a componen- 
ților acestui lot o constituie spor
tivi care dețin titlurile de campioni 
olimpici și mondiali. Firește, se aș
teaptă ca ei să confirme. Mai ales 
în proba de dublu.

— Cît de mare este răspunderea 
antrenorului ?

— Poate greșesc, dar eu cred că 
antrenorului îi revine întreaga răs
pundere a pregătirii. Desigur, parti
ciparea conștientă a sportivului in 
toate etapele care urmează selecției 
înseamnă totodată, și asumarea unei 
răspunderi individuale, dar odată 
stabilite direcțiile și obiectivele, an
trenorul este acela care are datoria 
să asigure îndeplinirea lor. De alt
fel, așa se și întîmplă...

— Există la ora actuală vreo pro
blemă care-1 preocupă în mod deo
sebit pe antrenorul canoiștilor olim
pici ?

— Da. Cred că nu este prea tîrziu 
pentru unele schimbări 
în metodica pregătirii, 
idei, cîteva repere, dar 
voie de confruntarea cu 
superioară. încerc să bat 
tovarăș academician !._

novatoare 
Am cîteva 
ele au ne
matematica 
la ușa unui

la Snagov.Ceasuri de înserare.
Olimpicii fac toaleta ambarcațiilor 
cu aceeași grijă și gingășie pe care 
le întîlnim dintotdeauna. în carne
tele antrenorilor se aștern cifre 
statistici. A fost, sau 
spre îmbunătățirea j 
de ieri ?
nometrul. 
nirea cu 
de iunie.

Și 
i nu, un pas 
performanțelor 

O va spune, obiectiv, cro- 
Mîine, din nou la întîl- 

apele Snagovului, cu arșița

FILE DIN ISTORIA MECIURILOR 
ROMÂNIA-ITALIA

Sîmbătă, reprezentativele României și Italiei se întîlnesc pentru a 
cincea oară. Ce a fost în partidele precedente ? Iată cfkeva amănunte. în
soțite și de cite un fapt-două...

1 (81). București, 11.VI.1939 
ROMANIA — ITALIA 0—1 (0—1) 
Meci amical. A marcat: Colaussi

(min. 32). Arbitru : Beranek (Ger
mania).

ROMÂNIA : Pavlovici — Slivăț, 
Lengheriu — Vintilă, Juhasz. Lu- 
paș — Orza, Reuter, Baratki, Bo- 
dola. Dobay.

ITALIA : Olivieri — Foni, Rava
— Campatelli, Andreolo. Locatelii
— Biavati. Perazzolo, Pioia, Meaz- 
za. Colaussi.

(In paranteză : numărul jocului 
din palmaresul reprezentativei 
noastre A și olimpice).

La o fază banală, care nu anunța nimic 
periculos pentru poarta noastră. Vintilă, 
de altfel cel mai bun jucător al echipei, 
a vrut să stopeze mingea pierdută de 
italieni, dar un smoc de iarbă l-a făcut 
s-o scape pe sub talpă. Mingea s-a ros
togolit spre Colaussi, care n-a așteptat 
prea mult după acest plocon, a șutat. 
Pe jos. lingă rădăcina barei, dar nu im- 
parabiî, Pavlovici a ratat plonjonul si 
...asta a fost tot. Cu scorul fixat de acest 
gol, campioana mondială și-a încheiat 
victorioasă „turneul celor 3 B“ (Belgrad 
2—1. Budapesta 3—1 și București 1—0), 
iar echipa noastră șf-a început seria de 
jocuri cu trei „mari puteri ale fotbalu
lui". Ttalia. Anglia și Ungaria.

★
2 (84) Roma, 14.IV.1940 
ITALIA — ROMANIA 2—1 (0—0)
Joc 

(min. 
(min. 
rin). __

ITALIA : Olivieri — Pagotto, 
Ricci — Locatelii, Olmi, Campatelli
— Biavati. Pioia. Bertoni. De Ma
ria. Reguzzoni.

ROMÂNIA : David — Sfera, 
Lengheriu — Vintilă, Juhasz, Lu- 

. paș — Bindea, Mihăilescu, Baratki, 
Reuter, Gică Popescu.

Revanșa — un an mai tîrziu. Manage
rul echipei noastre (ea și la primul joc). 
Virgil Economu. a adus modificări in 
formație. Și-a modificat alcătuirea Și 
campioana mondială dar n-a fost mai 
puțin valoroasă Replica noastră a sur
prins-o însă și în min. 47 s-a văzui și 
condusă. Golul marcat de Baratki după 
o combinație Reuter _  Gică Popescu a
așternut liniște ta tribune. Apoi a înce
put asaltul porții noastre. în care David
— „il dio", ciim l-a denumit presa — a 
făcut minuni, dar n-a putut evita finalul. 
O minge degajată de Lengheriu s-a lovit

de pieptul iui Biavati si a sărit în gol. 
jar Pioia. cu o mină l-a ținut pe Sfera, 
iar cu capul a trimis mingea in plasă, 
în timp ce Dând aștepta fluierul arbi
trului pentru fault.

★
3 (193). Napoli. 26.XI.1966
ITALIA — ROMANIA 3—1 (2—1) 
In campionatul Europei. Au mar

cat : Dobrin (min. 7), Mazzola (min. 
30 și 67). De Paoli (min. 43). Ar
bitru : Schulenburg (R.F.G.).

ITALIA : Sării — Landini, Fac- 
chetti — Bianchi, Guarneri. Picchi, 
Domenghini, Mazzola. De Paoli, Ju
liano, Corso.

ROMANIA : Datcu — Popa. 
Barbu. Dan, Deleanu — Ghergheli, 
Dobrin — Pircălab. Frățilă, Dri
dea I. Lucescu.

Reintilnire după 26 de ani, dar tntr-un 
meci oficial. Scorul a fost deschis tot de 
jucătorii noștri, surprinzîndu-și gazdele, 
ca Baratki în 1940. Acum gelul a fost 
opera lui Dobrin. Dar pe teren 
se afla Mazzola, ca Pioia în 1940. și și-a 
marcat prezența prin două goluri deci
sive. dintre care primul nevalabil, pen
tru că Datcu prinsese mingea înainte de 
linia porții. Debutant în acest joc : De- 
Jeanu.

iotului reprezentativ : cum credeți 
că veți reuși să vă descurcați în 
fața marcajului om la om, de o 
strictețe binecunoscută, al fotbaliști
lor italieni.

DOMIDE : alergînd tot timpul, pe 
tot terenul.

NEAGU : plasindu-mă între „Jan
darmul** meu și jucătorul libero, 
blocîndu-i, astfel, pe amindoi în a- 
vantajul pătrunderilor coechipieri
lor de la mijlocul terenului.

KUN: printr-o mișcare perma
nentă și o transmitere foarte rapidă 
a balonului.

DOBBIN : lupți nd cu apărătorul 
direct așa cum m-a obișnuit cam
pionatul, cînd, de regulă, mă mar
chează doi adversari. Cred, de ase
menea, că trebuie să șutăm mult 
și de la distantă, pentru că e foarte 
greu să pătrunzi prin rețeaua fun
dașilor italieni.

IORDANESCU: eliminînd, prin 
dribling, adversarul direct sau fu
gind, mereu, de el.

LUCESCU: ...o să vedem noi, 
sîmbătă. O să căutăm să ne des* 
curcăm. Printr-o continuă mișcare.

★
In încheiere, ultimele vești din 

tabăra de la Snagov. La controlul 
medical efectuat ieri dimineața de 
o comisie de la Centrul „23 August** 
(sub conducerea dr. Pufulete), 
eomponenții lotului s-au prezentat 
bme, Neegu, Iordănescu și Dumitru 
fiind singurii care acuză ușoare 
traumatisme. La testul Ăstrand 
(probă de adaptare la efort), 11 ju
cători au prezentat date foarte 
bune iar ceilalți au fost notați cu 
„bine*.

In cursul după-amiezii de ieri, 
iotul s-a antrenat cu echipa Metalo- 
globus.

U.T.A. LA PIREU?
în prezent, echipa din Arad duce 

tratative pentru perfectarea unui 
joc amical cu Olimpiakos Pireu. 
Întîlnirea urmează să aibă loc 
sîmbătă la Pireu. U.T.A., pe de 
altă parte, a renunțat la partida 
amicală cu Miinchen 1860. progra
mată la 16 iunie, precum și la tur
neul în Mexic, la care fusese in
vitată. i

ORA DE ÎNCEPERE

A MECIURILOR
DIN DIVIZIILE B Șl d

Partidele ultimei etape din ca
drul Diviziei C vor avea loc dumi
nică 18 iunie, de la ora 10. Me
ciurile penultimei etape a Divi
ziei B se vor disputa tot duminică, 
de la ora 17,45.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. „U" Cluj
2. Petrolul
3. Dinamo
4. Univ. Craiova
5. Rapid
6. Steaua
7. U.T.A.
8. F.C. Argeș
9. Steagul roșu

10. Crișut
11. Farul
12. C.F.R. Cluj
13. Jiul
14. A.S.A. Tg.
15. Politehnica Iași
16. S. C. Bacău

Mureș

amical. Au marcat : Baratki
47), Biavati (min. 60), Pioia
69). Arbitru : Rubint (Unga-

handbaliștilor juniori

4 56—24 42
6 SI—31 37
8 53—24 36
7 34—18 35
7 44—29 33

28 18 6
26 15 7
28 16 4
23 14 7
28 12 9
2« 14 3 11 58—34 31
28 13 5 10 37—34 31.
28 10 8 10 34—37 28
28 11 5 12 38-32 27
28 11 4 13 31—43 26
28 8 8
28 8 6
28 7 8
28 8 4
28 fi 6
28 7 2

12
14
13
16
16
19

27—33
36—55
23—47
30—53
27—56
29—60

24
22
22
20 
1»
16

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII, DE LA ORA 17,30

SELECȚIONATA DIVIZIEI B - SELECȚIONATA DIVIZIEI C
Astăzi, pe stadionul Republicii 

din Capitală, de Ia ora 17,30, în 
faza finală a trialului tineretului 
care ane drept scop formarea 
tului pentru Balcaniada 
Izmir, selecționata Diviziei 
întîlni selecționata Diviziei

Team-ul reprezentativ al
secunde (antrenori C. Teașcă și 
P. Popescu) va avea următoarea 
alcătuire : Hagioglu — Enache, 
Mehedințu, Necula, Mateescu — 
Tănăsescu, Beldeanu — Marinescu.

lo- 
la 
va

de 
B 
C. 

diviziei

★
4 (201) București, 25.VI.1967
ROMANIA — ITALIA 0—1 (0—0) 
în Campionatul Europei. A mar

cat : Bertini (min. 81). Arbitru : 
Arribas (Spania).

ROMÂNIA : Răducanu — Lupes- 
""fifu, NunweiIîe?Mn, 'Bărbii, Moca- 

nu — Ghergheli, Năftănăilă — Lu- 
cescu, Dumitriu II, I- Ionescu, 
Nunweiller VI.
' ITALIA : Albertosi — Gori, Fac- 
chetti — Bertini. Guarneri, Picchi 
— Rivera, Juliano, Zigoni, Bulga- 
relli. Pascutti.

Returul jocului de la Napoll, disputat 
sub trista și apăsătoarea amintire, încă 
vie, a acelui de pomină 1—7 de la Zu
rich. Debutant : Răducanu, care a pri
mit golul pe un contraatac, care a sur
prins apărarea noastră.

— , > ------- ———— ■
Rosznay, Bcsman, Țolea. Ca rezer
ve figurează i Gunesch. Condruc. 
Stan Gabriel, Floareș, Stăncescu și 
Bojin.

Selecționata Diviziei C (antrenori 
S. Taciuc, P. Dragomir, VI. Gro- 
saru si I. Zahar ia) 
tida în următorul 
Enache, Garancea, 
— Radu. Braec — 
Negoescu. Paraschivescu. Rezerveî, 
Frank, Căldăruș, Tîrșe, Nistor, 
Gidoiu, Stan și Suciu.

va începe par- 
,.11“ i Duha — 
Ghinea, Varga 
Anghel, Helvei.

Campionatul republican al juniorilor și școlarilor

REZULTATELE BARAJELOR DE CALIFICARE

P. GAȚU

• Duminică 11 iunie s-a disputat re
turul meciurilor de baraj dintre echipele 
clasate pe locul II în cele opt serii ale 
campionatului republican al juniorilor 
și școlarilor. Iată rezultatele : Progresul 
București — S.C. Bacău 0—1 (5—2 , după 
executarea a cite cinci lovituri de la 
11 m), Școala sportivă Brașov — Dlnamo 
București 1—1. Politehniea Timișoara — 
F.C. Argeș 3—0 și Crișui Oradea — In
dustria sirmei Cimpta Turzii 5—0. S-au 
calificat pentru turneul final al campio
natului : Progresul București, Dlnamo 
București, Politehnica Timișoara șl Cri
șui Oradea. Aceste echipe se vor ală
tura celor 8 ciștigătoare ale seriilor cam
pionatului.
• Tot duminică au continuat meciurile 

eliminatorii dintre campioanele de județ, 
înregistrîndu-se următoarele rezultate :

Relonul Săvinești — Liceul nr. 2 Iași 1—2, 
I.T. Constanța — Dinanio Obor 0—2, Vo
ința Domnești — F.C. Argeș II 0—1, Cor- 
vlnul Hunedoara — Cimentul Tg. Jiu 
3—0 (neprezentam), Recolta Hida — U.M. 
Timișoara 2—5, Unirea Alba — Minerul 
Baraolt 4—0, Chimica Timăveni — Liceul 
„A. Mureșeanu" Bistrița 6—1. Joi, 15 iu
nie. sînt programate partidele care vor 
decide cele patru echipe participante la 
turneul final al campionatului : Liceul 
nr. 2 lași — Minerul comănești sau Ti- 
nărul Siderurgist Galați (terenul Rulmen
tul din Btrlad. ora 17), Dlnamo Obor — 
F.C. Argeș H (terenul Constructorul 
București, ora 17), U.M. Timișoara — 
Corvinui Hunedoara (stadionul Mureșul 
din Deva, ora 16) șl Chimica Tîrnăveni 
— Unirea Alba (stadionul Municipal Ciul, 
ora 17).

SUBIECTUL Nr. 1: 
MECIUL DE LA CLUJ•••

IAȘI, 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Jocurile turneului 
final al campionatului juniorilor la 
handbal continuă să se desfășoare 
in aceeași notă de vivacitate, majo
ritatea meciurilor purtînd amprenta 
unui neobișnuit echilibru. Jocul din
tre handbaliștii liceului nr. 4 Timi
șoara și ai Școlii sportive Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost un adevărat 
festival, în ca»e subtilitatea timișo
renilor a fost pusă în fața dăruirii 
și ambiției jucătorilor orașului de 
pe Trotuș. Partida a avut o evolu
ție de-a dreptul pasionantă și chiar 
remiza din final (13—13) o conside
răm perfect echitabilă pentru am
bele formații.

Fetele de la Școala sportivă nr. 2 
București au oferit, apoi, în con
fruntarea cu actuala campioană, Li
ceul nr. 2 Brașov, o mostră de 
bilizare rar întîlnită. Conduse 
pauză cu 9—4, bucureștencele
avut o neașteptată revenire în 
priza secundă, obținînd pînă 
urmă victoria cu

mo- 
la 

au 
re- 

jținînd pînă la 
12—11 ! In meciul

BISTRIȚA A REALIZAT 
COMPETIȚIEI

următor, însă, aceleași jucătoareurmător, insa, aceleași jucătoare a- 
veau să fie îngenunchiate. )în mod 
surprinzător, de cea mai tînără for
mație prezentă la Iași, Școala spor
tivă Bistrița (antrenor Martin Thel- 
man). Handbalistele bistrițence au 
debutat furtunos, au condus cu 4—0 
și 7—2, au ratat și trei aruncări de 
la 7 m și au reușit să-și păstreze 
avantajul pînă la sfîrșitul meciului 
realizind cea mai mare surpriză a 
turneului : 10—7 (5—1). O remarcă 
pentru jucătoarele Margareta Istrate, 
Ana Vîrtic și Carmen Pop — toate 
de la Bistrița.

Rezultate la fel de surprinzătoare 
s-au înregistrat și în partidele băie
ților : Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Craiova 12—12 (5—4). Șc. sp. 3 Buc. 
— Șc. sp. Craiova 11—11 (5—6).

Școala sportivă Oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej — Șc. sportivă Tg. Mureș 
14—14 (9—7) ; Liceul nr. 2 Iași — Șc. 
sportivă Craiova 6—6 (3—3) : Liceul 
nr. 4 Timișoara — Șc. sportivă nr. 1 
Buc. 15—17 (5—9) !

Horia ALEXANDRESCU

Șc. sp.

A XVII-a EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA"
LA CICLISM

Campionatul Diviziei A a intrat 
în faza în care mai mult se... so
cotește decît se joacă ! Și calculele 
sint extrem de dificile pentru că — 
paradoxal — în dezlegarea pasio
nantelor probleme de la cei doi poli 
ai clasamentului, în aceași măsură 
— dacă nu mai mare ! — cu anga
jamentul fizic și moral al echipelor 
aflate în luptă directă, își spune cu- 
vîntul replica formațiilor din zona 
neutră a clasamentului. Am putea 
spune că, mai ales de aceste replici 
depinde soarta campionatului, de 
aceste replici care s-ar cuveni să 
fie, TOATE, caracterizate de spiritul 
ambiției și loialității sportive.

Să vedem ce ne rezervă, din acest 
punct 
etape 
du-ne 
tit în 
Cluj, 
în 
să 
ca 
rezultatul 
o schimbare 
gurația 
decît 
echipei bucureștene 
cum și-au apărat șansele, 
rile ar fi fost duble, dacă fotbaliștii 
de la Steaua ar fi jucat cu aceeași 
dăruire și în partida cu o_altă echi
pă din zona retrogradării. 
Iași.

Observatorul federal C. 
are aprecieri favorabile

de vedere, ultimele două 
ale campionatului. Referin- 

Ia etapa trecută, trebuie amin- 
primul rind de meciul de la 

unde echipa C.F.R. a întîlnit 
Steaua ' * '

lupte 
și ea.

un adversar 
cu aceeași 

pentru victorie, 
nu mai putea 

esențială în 
clasamentului. Nu 

să felicităm pe 
pentru

hotă rit 
energie, 

deși 
aduce 
confi- 
putem 

jucătorii 
modul 

Feliei tă-

Politehnica

gajează un atacant clujean, dar pe 
parcurs o pierde, balonul oprindu-sc 
în apă, atacantul răminînd în urma 
lui. între timp, Ciugarin se inter
pune, pentru intercepție, în traiecto
ria mingii. Jucătorul 
în virtutea 
decît în 
MINGE — 
serva torului 
trul acordă 
fault. Deci, nu trebuia acordat pe
nalty. Acest lucru l-am înțeles per
fect. Din respect față de regulament, 
trebuie. însă să menționăm că pozi
ția mingii nu constituie un element 
care trebuie luat in considerație la 
stabilirea infracțiunii în cauză, ea 
putîndu-se afla în momentul acela 
în careul celălalt. Dar, lăsînd la o 
parte 
pinia 
garin 
une.

2. 
a egalat. Anderco 
golul, dar. în i 
tușierul Szilaghi, 
ofsaid. Consider că iar a greșit, de 
data aceasta influențat de tușierul

(fără minge), 
inerției, nu se oprește 
Ciugarin — FARA 

(sublinierea aparține ob- 
federal), cade și arbi- 

11 metri**. Deci, n-a fost

această precizare, reținem_ o- 
observatorului
nu comisese

federal că Ciu- 
nici o infracți-

Spre sfîrșitul jocului, Steaua 
a acordat întîi 

urma consultării cu 
revine și acordă

orădean Z. Szilaghi. După opinia 
mea, a fost gol valabil**.

Se pare că, oricum, tușierul se 
află în culpă la această fază, tn 
sensul că întîi a semnalizat ofsaid, 
apoi a coborît stegul, îndreptîndu-se 
spre centru, după care, fiind consul
tat de către arbitrul de centru, a 
reluat teza ofsaidului. în raportul 
observatorului federal C. Ardeleanu. 
arbitrajul lui Otto Anderco este no
tat cu 4.

Amintim însă că trimisul ziarului 
nostru a avut o părere diametral 
opusă, notîndu-1 cu cinci stele.

Dar, iată și un fapt asupra căruia 
nu există nici o controversă (și, 
din toate punctele de vedere, acest 
lucru nu poate decît să ne bucure) : 
tînărul și talentatul portar al Uni
versității Cluj, Ștefan, cel desemnat 
ca rezervă a lui Adamache în meciul 
cu Italia, a apărat EXCEPȚIONAL 
la Constanța. Observatorul federal, 
Ion Marinescu, secretarul Comisiei 
centrale de competiții și disciplină, 
are numai cuvinte de laudă pentru 
el-

Jack BERARIU

Citiți azi, în numărul 216 
al revistei

transferări să fie îmbunătățit (su
gestii, propuneri)

e Considerații asupra 
rilor din etapa a 28-a a Divizi
ei A.

• O amplă prezentare a me
ciurilor din cadrul semifinalelor 
Campionatului european de fot
bal, de azi, de la Bruxelles.

e Echipa Braziliei sub focul 
criticilor I

e Numeroase articole, comen
tarii, reportaje, știri din fotbalul 
internațional.

Cea mal mare competiție de fond, 
pe etape, din actualul sezon — „Cupa 
Voința“ — se situează în prezent în 
centrul atenției sportivilor, antreno
rilor, federației de specialitate și, 
bineînțeles, a organizatorilor care 
continuă să facă intense pregătiri 
pentru punerea la punct pînă și a 
celui mai neînsemnat amănunt de 
regie în vederea unei cît mai bune 
reușite.

De la Oficiul pentru educație fi
zică și sport UCECOM am fost infor
mați că s-a încheiat recunoașterea 
traseului pe care se vor desfășura 
cele cinci etape ale cursei ; că marea 
majoritate a cluburilor și asociațiilor 
sportive au prezentat tabelele defini
tive cu concurenții ce vor participa 
la întreceri și, de asemenea, că s-au 
primit confirmările de participare din 
partea tuturor echipelor de peste ho
tare invitate la startul „Cupei Vo
ința**. Pînă ieri, organizatorii au pri
mit tabelele de înscriere de la trei 
din cele șase echipe oaspete. Iată-le : 
Stuttgart (R. F. a Germaniei) : AL- 
FONS KORNMAYER, HORST SCH
MID, BERND HOHLFELD. ERWIN 
GRAF, WALTER HOFMAN ; Telovy- 
chovna Jednota — Cehoslovacia : JIRI 
ZELENKA, JAN TUREK, JIRI LHO- 
TAK. MILAN SKOREPA, STANIS
LAV VOLT ; Start — Varșovia — Po
lonia : STANISLAV GAZDA, FRAN- 
CISZEK GAZDA, JAN FOGEL. JO- 
ZEF MIKOLAJCZYN, EUGENIUSZ 
KNOPEN. Sint așteptate listele de 
înscriere din partea formațiilor Dus
seldorf — R. F. a Germaniei, Sparta-

kus — Ungaria și o selecționată 
federației bulgare.

După cum se știe, cea de _ 
XVII-a ediție a „Cupei Voința" se va 
desfășura în acest an între 22—25 iu
nie, pe trasee avind punct fix de 
plecare în fiecare etapă, orașul Tg. 
Mureș.

Redacția ziarului nostru oferă celui 
mai combativ rutier din „Cupa Vo
ința" un premiu special, denumit 
„TROFEUL SPORTUL".

a

a

Ardeleanu 
la adresa 

celor două echipe care s-au înfrun
tat la Cluj, depunînd eforturi 
siderabile in repriza a H-a, 
terenul a fost plin cu apă. In 
ce privește. Insă, arbitrajul, C. 
deleanu este extrem de critic, 
cluzionînd că. prin două din deci
ziile sale, conducătorul partidei, Otto 
Anderco, a i ifluențat rezultatul. 
Iată ce spune observatorul federal : 
„Terenul plin cu apă, din repriza a 
Il-a, a ridicat probleme în aprecie*- . 
rea fazelor, dar două erori au influ
ențat direct rezultatul.

l.La o minge în adîncime, se an-

con- 
cînd 
ceea
Ar- 

con-

• Un reportai în mijlocul lo
tului nostru, la Snagov 
pondență specială < 
formațiile probabile ale 
două reprezentative; palmares, 
precum și alte amănunte și co
mentarii asupra partidei de sîm
bătă, ROMÂNIA — ITALIA.

o La rubrica „Interviu! săptă- 
mînii", una din cele mai mari fi
guri ale fotbalului românesc t 
SILVIU BINDEA. .

e Un comentariu asupra nece
sității ca actualul regulament de

>; o cores- 
din Italia ; 

celor
meciu-

V»
20 IUNIE, 0 NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO! DE LA I.E.A.B.S

La 20 iunie a.c.. Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează tragerea excepțională Loto 
care se va desfășura după formu
la extrem de avantajoasă intro
dusă pentru prima oară la tra
gerea 
1972.

La 
din 20 iunie puteți cîștiga în nu
măr NELIMITAT : premii fixe în 
bani în valoare de 75 000 lei 50 000 
lei, 25 000 lei, 12 000 lei ș.a. ; pre
mii în numerar de valoare va
riabilă ; autoturisme MOSKVICI 
408 cu caroserie 412 și FIAT 850 
precum și excursii în U.R.S.S. pe 
itinerarul Moscova — Alma Atta —

excepțională din 25 ianuarie

tragerea excepțională Loto

Tașkent — Buhara — Samarkand 
— Dușambe — Așhabat, durata 
cca. 21 zile, și excursii în Bulga
ria, Iugoslavia și Ungaria pe ruta 
Tirnovo — Sofia — Niș — Bel
grad — Szeged — Budapesta, du
rata cca. 9 zile.

Pentru stabilirea numerelor ciș
tigătoare se vor efectua 4 extra
geri. Se 
atribuie

Puteți 
2 lei, 5 
15 lei vă dau dreptul de partici
pare Ia toate extragerile cu șanse 
mari de cîștig.

Luni 19 iunie, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

extrag 29 de numere și se 
9 categorii de premii, 
participa pe variante de 

lei și 15 lei. Variantele de

• Tragerea Pronoexpres 
tăzi va fi 
dioul de 
de la ora

de as- 
din Stu- 
începere

televizată direct 
Televiziune cu 
18,40.
PRONOSPORT 

PREMIILE CONCURSULUI NR, 24 
DIN 11 IUNIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate) l.TO va
riante a 61.288 lei.

CATEGORIA a H-a : (12 rezultate)
27.50 variante a 4.546 lei.

CATEGORIA a Iii-a : (11 rezultate)
412.50 variante a 455 lei.

Premiul de categoria I (lOO’/i) a fost 
obținut de participantul ANDREI FLO- 
REA din Ulmeni, — Ilfov, care eîștigă 

alegere, un autoturism șl diferența 
numerar sau suma Integrală.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

la 
in

Biletele de intrare pentru jo
cul internațional de fotbal 
ROMÂNIA — ITALIA, ce se 
dispută în ziua de 17 iunie 1972 
pe Stadionul 23 August, și pen
tru întîlnirea de tenis de 
cîmp ROMÂNIA — ITALIA, 
din cadrul CUPEI DAV1S, ce 
se dispută pe terenul Progresul 
în zilele de 16, 17, 18 iunie 
1972, se pun în vînzare, înce- 
pînd cu data de 14 iunie, la ur
mătoarele case de bilete :

Arena Progresul și C.N.E.F.S 
pentru tenis de cîmp, și Stadion 
23 August, Republicii, Dinamo, 
Giulești, C.C.A. și C.N.E.F.S. 
pentru fotbal. Casele funcționea
ză între orele 9—20.



Din fericire, Ia Miinchen, nu concurează echipa, ci doar 
cele mai bune performere ale atletismului nostru!

Intîlnind o formație completă din 
toate punctele de vedere, cea a 
RF. a Germaniei, și una mai pu
țin omogenă, dar cu unele indi
vidualități de marcă, în special 
la alergările scurte, cea a Polo
niei, reprezentativa feminină a 
țării noastre a pierdut duminică 
ambele meciuri : primul la

lor ani, puteam spera, totuși, în- 
tr-un succes al fetelor noastre în 
întîlnirea cu polonezele. Din pă
cate, f 
semna 
marelui 
la ora 
noastre 
trecut net am zice fără drept de

iată că nu l-am putut con- 
datorită, în primul rînd, 

decalaj valoric existent, 
aceasta, între sprinterele 
și oaspete, care le-au în-

VINTILAELENA

i-sSSsl
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o diferență de 21 de puncte, pe 
celălalt doar cu 3 puncte. Și
pentru că. din fericire, sau poate 
că din nefericire, atletismul este 
un sport în care decantarea valo
rilor se poate face cu destulă pre
cizie,
sconta pe 
sportivele 
judecind

trebuie arătat că nu se 
o victorie în partida cu 

vest-germane dar că, 
după rezultatele ultimi-

apel, în cinci probe. Cum cu re
zultatele pe care alergătoarele 
noastre le obțin în mod obișnuit 
ele n-ar fi putut realiza mai mult, 
fiind evidentă rămînerea lor în 
urmă pe plan internațional, și 
cum aceste probe reprezintă peste o 
treime din totalul celor înscrise în 
programul unor astfel de meciuri 
interțări, apare limpede că. în

CARUSELUL CONCURSURILOR ATLETICE CONTINUA
® BUFANU — BALZER — ERHARDT PE 100 mg LA BERLIN • 

ATLEȚII ROMÂNI PREZENȚI LA BUDAPESTA, BERGAMO Șl ALGER 
• PRIMUL CAMPIONAT NAȚIONAL AL COPIILOR

In zilele de vor 
sportivi, de toate 
alinia la startul 
interne de mare

a normelor de participare la 
Miinchen.

BUFANU CONCUREAZĂ AZI, LA 
BERLIN, CU BALZER $1 ERHARDT

reprezentativa noastră nufond. ______ __
este, de fapt, o echipă în adevă
rata /
doar un nucleu alcătuit, e drept, 
din cîteva performere redutabile, 
a căror prezență face cinste ori
cărei competiții internaționale de 
anvergură.
, Situația existentă, demonstrată, 

de fapt, și cu prilejul unor alte 
asemenea întreceri, impune discu
tarea atentă și responsabilă a pro
blemelor sprintului nostru, mai 
ales că nici la băieți situația nu 
este cu mult mai roză. în această 
privința, să ne amintim doar ul
tima ediție a Jocurilor Balcanice 
de la Zagreb, la care sprinterii 
români- nici nu s-au „văzut" în 
concurs. Avem convingerea că at
letismul nostru dispune, mai cu 
seamă în rîndurile juniorilor și 
junioarelor, de o seamă de talente 
remarcabile care, din motive di
ferite. nu ajung, pînă în cele din 
urmă, să se realizeze ca autentici 
performeri.
altor probe ___
rezultatele fruntașilor n-au 
strălucirea __ _______
dar la care, printr-o muncă atentă 
si sîrguincioasă. s-a ajuns la un 
nivel mulțumitor sau chiar bun. 
De ce atunci, n-am încerca și în 
cadrul sprintului ceva similar ?

Am spus că. din fericire, atle
tismul este unul dintre sporturile 
la care valorile pot fi cel mai 
corect evaluate. Din acest punct 
de vedere, avem satisfacția să 
constatăm că marile noastre valori, 
cele care vor evolua nu peste prea 
multă vreme și la Munchen. au 
avut pe stadionul Republicii, o 
comportare deosebită, care ne dă 
speranțe justificate în noi depășiri 
ale performantelor și implicit în 
obținerea unor poziții fruntașe în 
competiția olimpică din capitala 
bavareză. Olimpiada a fost și va 
fi totdeauna o „sită" extrem de 
fină, care cerne cu o maximă si
guranță și precizie atîtea și atîtea 
mari performante. Tocmai de a- 
ceea. avem deplină încredere în 
posibilitățile, exprimate clar si a- 
cum, duminică, de unele dintre 
fruntașele atletismului nostru. 
Considerăm, 
obiectivi, 
încă 
ți lor 
rale, 
teres 
competiți pe care le programează 
săptămînile viitoare, în așa fel In
cit acestea să reprezinte o bază 
solidă pentru atacul pozițiilor 
fruntașe, de care vorbeam, la a- 
ceastă a XX-a Olimpiadă de la 
Munchen. Fără a le supraevalua 
posibilitățile, fără a omite posi
bilele fluctuații de formă și mai 
ales surprizele, nutrim speranța 
că atletismul nostru va putea fi 
totuși bine reprezentat la J.O.

accepțiune a cuvîntulu, ci

Avem însă exemplul 
în care, de asemenea, 

avut 
dorită sau așteptată.

atletismului
pe baza unor indici 

câ acestea n-au atins 
plafonul maxim al nosibilită- 
fizice, tehnice și chiar mo
și de aceea așteptăm cu in- 
participările lor la suita de

Romeo VILARA

O nouă săptămînă plină în ac
tivitatea atletică, 
urma, numeroși 
vîrstele, se vor 
unor competiții
amploare. Paralel cu aceștia, mai 
multi component! ai lotului olim
pic vor fi prezenți în cadrul unor 
mitinguri internaționale, bun pri
lej de obținere (sau de confirmare)

Vom vedea
pe micul ecran

ASTAZ1, ora 20,50, FOTBAL : 
Belgia — R. F. a Germaniei, 
semifinală a „Campionatuluj 
Europei", transmisiune directă 
de la Anvers ; în pauză — „De 
la 3 la 5 ani" — film premiat 
la ultimul Festival al filmelor 
sportive de la Oberhausen.

VINERI — ora 15 — TENIS 
DE CÎMP: România — Italia 
(Cvpa Davis) — primele două 
partide de simplu — transmisi
une directă de la arena Pro
gresul.

SIMBATA — ora 15,30 — 
TENIS DE CIMP : România — 
Italia (Cupa Davis) — partida 
1e dublu — transmisiune di
rectă de la arena Progresul > 
ora 21 — FOTBAL : România — 
Italia (repriza a H-a), transmi
siune directă de la stadionul 
.23 August".

DUMINICA — ora 15 — TE
NIS DE CIMP: România — 
italia (Cupa Davis) — transmi
siune directă de la arena Pro
gresul : ora 16.50 — FOTBAL — 
finala „Campionatului Europei"
— transmisiune directă de Ia 
Bruxelles.

LUNI ora 22,15 — BASCHET 
MASCULIN : Europa — S.U.A.
— transmisiune directă de la 
Geneva.

Proaspăta lideră a plutonului ce
lor mai bune hurdlers din lume, 
Valeria Bufanu, va întîlni astăzi, 
în cadrul unui concurs internațio
nal ce va avea loc la Berlin, pe 
Karin Balzer, recordmana mon
dială a probei (12,6 s) și Aneliese 
Erhardt, una dintre cele mai bune 
specialiste din lume pe distanța 
de 100 mg. Alături de ea. Carmen 
Ionescu și Olimpia Cataramă se 
vor întrece cu cele mai renumite 
discobole din R.D. Germană.

• Maria Linca, Cornelia Holub, 
Eva Zorgo, Zoltan Gaspar și 
Gheorghe Tănăsescu vor participa 
joi și vineri la mitingul interna
țional de pe Nepstadion din Buda
pesta.

• Duminică, la Bergamo, este 
anunțat un mare concurs interna
țional cu participarea unor spor
tivi de valoare din 13 țări. Țara 
noastră va fi reprezentată- de Ar
gentina Menis, Lia Manoiiu, Vio
rica Viscopoleanu, Olimpia Catara
mă, Carmen Ionescu și Cornelia 
Popescu. în sfîrșit, sîmbătă și du
minică. la Alger vor concura Vio
rel Suciu, Nicolae Nicolae, Sergiu 
Corbu și Vasile Sărucan.

★
• Sîmbătă și duminică la Plo

iești — o premieră i primul cam
pionat național ai copiilor din ca
tegoria I, o adevărată sărbătoare 
pentru reprezentanții tinerei gene
rații. In aceleași zile, la Iași, este 
programată o altă finală cu carac
ter republican. La startul tuturor 
probelor clasice vor fi chemați de 
această dată cei mai buni atleți 
ai școlilor profesionale din întrea
ga țară.

• Pe stadionul Republicii, joi 
și vineri, sînt programate între
cerile campionatului Capitalei de 
seniori și juniori.

PENTRU TINERII
(Urmare din pag. 1)

gat bagaj de cunoștințe tehnice, vi
teză de execuție remarcabilă și o 
excelentă capacitate de orientare 
tactică. In meciurile cu cei 4 ad
versari. fiecare cu stiluri diferite 
de luptă, el a găsit, în toate oca
ziile. calea cea mai bună spre suc
ces Ceea ce i se poate reproșa este 
că în dorința sa fierbinte de a ob
ține victoria, el neglijează, uneori, 
apărarea. Unele mici retușuri în 
execuția loviturilor (lovește uneori 
cu palma deschisă), precum și îm
bunătățirea procedeelor de apărare 
vor face din Turei un mare cam
pion.

Dinu Condurat. Plecat în cursă 
co uri outsider el a demonstrat pe 
parcurs că este un sportiv pe care 
se poate conta în orice împrejurare. 
Condurat a impus în toate partidele 
nn ritm de luptă cu care și-a su
focat pur și simpla adversarii, iar 
această frecvență debordantă a fă
cut din reprezentantul nostru la ca
tegoria muscă un campion euro
pean necontestat. Pregătirea fizică 
a avut rolul determinant în obține
rea acestui succes, dar în aceeași 
măsură an contribuit la aceasta și 
cunoștințele sale tehnice. Este un 
boxer mobil care efectuează eschive

acelor sporturi care 
în cel puțin 40 de 
participanților va fi 
a adăugat A. Brun- 

de

LA MUNCHEN

eonfei-.nței

C.I.O., AVERY BRUNDAGE
CONFERINȚA DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI

» i

MUNCHEN, 13 (Agerpres).— Pre
ședintele Comitetului internațional 
olimpic, Avery Brundage, și-a în
cheiat vizita făcută la centrele spor
tive din Munchen, Kiel și Augs
burg, unde vor avea loc competi
țiile celei de-a 20-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară. A. Brun
dage apreciază că toate instalațiile 
sînt bine concepute și vor permite 
sportivilor să-și dispute medaliile 
olimpice în cele mai bune condiții. 
El a declarat ziariștilor, în cursul 
unei conferințe de presă, că, în 
ciuda costului ridicat (circa două 
miliarde de mărci vest-germane). 
bazele olimpice vor servi atît dez
voltării sportului în R. F. a Ger
maniei. cit Și idealului olimpic. Sin
gura critică formulată de președin
tele C.I.O. se referă la comerciali
zarea prea intensă a emblemei ce
lor cinci cercuri olimpice. /

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la reducerea pe viitor a pro
gramului olimpic, A. Brundage a 
arătat că se va constitui o comi
sie specială pentru a studia posibi
litatea limitării numărului de dis-

doline olimpice în funcție de noua 
regulă care preconizează includerea 
în program a 
sînt practicate 
țări". Numărul 
totuși mare
dage — mtrucît în momentul 
față C.I.O. cuprinde 130 de comitete 
olimpice naționale. Chiar dacă fie
care țară ar înscrie numai un sin
gur concurent la 
cifra participanților 
fie ridicată*.

In încheierea
presă, A. Brundage și-a exprimat 
speranța că Jocurile Olimpice de 
la Miinchen se vor desfășura in
tr-un climat de destindere, care să 
promoveze prietenia și colaborarea 
între toți sportivii din lume.

fiecare probă, 
va continua să

Iată-i pe tenismenii italieni — N. Pietrangeli, C. Barazzuti. Maria 
Belardinelli (directorul tehnic al echipei), A. Panatta și P. Bertolucci — 
la cîteva minute după aterizarea avionului de Roma, ieri după amiază, pâ 
aeroportul internațional Otopeni. Foto: M. THEO

„SÎNT FERICIT SÂ JOC ÎN LUA BUCUREȘTENILOR! *
TURNEUL DE ȘAH

DE LA LAS PALMAS
LAS PALMAS. 13 (Agerprers). 

— In runda a 12-a a turneului inter
național de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare), marele maestru 
sovietic David Bronstein l-a învins 
în 42 de mutări pe Fernando Valcar- 
cel. Șahistul român Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) a remizat 
în 21 de mutări cu italianul Ste
fano Tatai, rezultat consemnat și 
in partidele Portisch-Lehmann și 
Pomar-Visier. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

In clasament continuă să conducă 
Portisch (Ungaria) cu 10 p, urmat 
de Bronstein (U.R.S.S.) cu (1) p. 
Fl. Gheorghiu se află pe locul 6 cu 
6>/z p.

„Tînăra gardă" a echipei R.D. Germane
• Marginalii la terminarea sezonului * in obiectiv

J. O. și preliminariile C. M
Cu cel de al 24-lea campionat și 

cu cele trei meciuri internaționale 
susținute recent de reprezentati
vele țării (seniori și tineret) s-a 
încheiat actualul sezon fotbalistic 
în R. D. Germană. Bilanțul nu este 
strălucit, dar promițător. Noii cam
pioni ai țării sînt „copiii din Mag
deburg", așa cum este denumită 
F. C. Magdeburg pentru tinerețea ei 
(medie de vîrstă 22 ani și 6 luni).

Prima selecționată a susținut 
două partide cu Uruguay (1—0 la 
Leipzig și 0—0 la Rostok), iar 
echipa de tineret a întîlnit speran
țele lui Alf Ramsey pentru C. M. 
'74, cu care a terminat la egalitate 
(2—2). Prin urmare, un palmares 
destul de modest, dar, așa cum am 
mai spus, el este promițător. De 
ce ? Antrenorul Georg Buschner se 
preocupă în prezent de întinerirea 
echipelor, chiar dacă omogenitatea 
nu este încă la înălțime. Și este 
explicabil 1 Weise are 20 de ani, 
Kurbjuweit — 20, Pommerenke — 
19, Haefner — 20. Kische — 20. 
Schulenberg — 22, Sparwasser — 
21. Aceștia fac parte din „garda 
nouâ* a lud
mai adaugă „bâtrînii* Peter Ducke 
(30), Vogel (28), Branscb (27), Irms- 
sher (26) și Croy (25). în vederile 
antrenorului federației mai sînt 
cîțiva tineri care așteaptă să li se 
deschidă poarta consacrării. Este 
vorba de Tyll (20) șj Enge (20) — 
ambii din echipa campioană, F. C. 
Magdeburg. „Testele" cu Uruguay 
nu au fost pe deplin con&ludente. 
In primul rînd pentru că echipa 
sud-americană nu a pus probleme

Buschner, la care se

formației 
joc închis, 
trabil. Raportul de comere în cele 
două meciuri spune mult: 32—2 în 
favoarea echipei R. D. Germane ! 
Nu este mai puțin adevărat faptul 
că uruguayenii. avînd acum un nou 
antrenor, pe Washington Etcha- 
mendi, experimentează și ei formule 
noi de echipă, menținînd din ve
chea generație doar pe Esparaggo. 
Montero-Castilio și Maneiro.

După cele trei meciuri, antreno
rul Buschner a făcut o declarație 
care răspunde la unele critici care 
i-au fost adresate: „în prezent, re
zultatele contează mai puțin. în 
echipa noastră și-au făcut loc cî
teva elemente tinere care, chiar 
dacă azi nu prezintă prea mare 
încredere, vă pot spune că în vii
torul apropiat se va vorbi de ei, 
pentru că, afirm cu deplină con
vingere, sînt foarte talentați. Voi 
menține această echipă pentru J. O. 
de Ia Miinchen și pentru prelimi
nariile C. M,"

Iată lotul 1 Croy (Zwickau) — 
Kurbjuweit (Jena), Weise (Jena), 
Doerner, Bransch (Halle) — Haef
ner (Dresda), Irmscher (Jena), Pom- 
merenke (Magdeburg), Kreische 
(Jena) — Schulenberg (Dynamo 
Berlin), Streich (Rostock), P. Ducke 
(Jena), Sparwasser (Rostock) șt Vo
gel (Jena).

noastre, a practicat un 
cu un „beton" impenc-

HORST FRIEDEMANN 
redactor la „Sportecho"—Berlin

(Urmare din pag. 1)

la București, a numărului 1 ita
lian ?

— Adriano este un mare talent, 
spune „veteranul" echipei penin
sulare. Aceasta o cunoaștem de 
multă vreme. Că el poate face însă 
și un rezultat mare, n-am aflat de
cît foarte recent. Mai exact, de 
la Roland Garros, unde Panatta 
realiza marea surpriză a sezonului. 
învingîndu-1 pe Năstase. Acest 
meci a avut o importanță crucială 
în evoluția lui Adriano Panatta- 
Dominat Ia început de marele ju
cător român, pierzînd și primul set. 
Adriano și-a dat seama că în con
dițiile de joc de atunci, pe vînt, 
singura lui șansă este să atace tot 
timpul. Ceea ce a și făcut, reușind 
minge după minge. Efectul a fost 
de-a dreptul miraculos. Panatta a 
început să joace din ce în ce mai 
b’”e și de atunci este mereu „în 
mînă". Joacă la valoarea sa ma
ximă.

Intr-adevăr, spectatorii finalei de

la Rothenbaum asistau! la ciocnirea 
a doi tenismeni în mare formă. 
Impresiona lovitura semi-tăiată a 
lui Panatta. cu care plasa mingi 
pe tot terenul, pregătindu-și veni
rile la fileu, încheiate cu voleiuri 
lungi, decisive. Orantes a trecut 
prin clipe grele în setul doi, decis 
numai prin tie-break. Iată însă că 
-atunci, condus cu două seturi la 
zero, Panatta a avut o cădere brus
că : nici un ghem cîștigat...

— Aci este punctul nevralgic 
al ,-speranței" noastre, spunea Pie- 
trangeli. Moralul său foarte fragil 
ne poate face feste foarte 
cute !

In așteptarea următoarei 
cea de dublu bărbați, am 
trebat pe interlocutorul nostru 1

— Ce fac ceilalți doi Davis-cup- 
meni ai Italiei, Barazzutti și Berto
lucci, pe care nu i-am văzut la 
Hamburg ?

— După Roland Garros, cei doi 
au plecat direct acasă, 
săptămînă specială de 
sub conducerea căpitanului

neplă-

finale, 
mai în-

pentru o 
pregătiri, 

neju-

ȘTIRI, REZULTATE

1k.
GEORG BUSCHNER. selecționerul 

reprezentativei R. D. Germane

• In campionatul Bulgariei, T.S.K.A. 
a dispus în deplasare cu 4—0 de Etar, 
iar Levski Spartak a învins cu 3—0 pe 
Cerno More (toate golurile fiind mar
cate de Mitkov). tn clasament, după 29 
de etape : T.S.K.A. 48 p. Levski, Spartak 
45 p, Slavia și Beroe cite 35 p.

A Continuîndu-și turneul în Grecia, 
echipa braziliană Juventus Sao Paulo a 
evoluat, la Atena, în compania forma
ției locale Panathinaikos, cu care a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1).

• Comisia de disciplină a U.E.F.A. se 
va întruni la 15 iunie, la Bruxelles, pen
tru a lua în discuție protestul echipei 
Dinamo Moscova în legătură cu rezul
tatul meciului disputat la Barcelona în 
compania formației Glasgow Rangers — 
finala „Cupei Cupelor”. După cum se 
știe, conducerea echipei Dinamo Mos
cova a cerut rejucarea acestei partide.

o Antrenorul echipei de fotbal Man
chester United. Frank O’Farrell, a con
firmat că atacantul George Best a cerut 
să fie reintegrat în formație Cu o lună 
în urmă. Best anunțase că abandonează 
activitatea competitională din motive de 
sănătate. El nu a participat la turneul 
efectuat de clubul Manchester United 
în Israel. O’Farrell a precizat că Best 
va putea fi utilizat în campionatul viitor 
dacă se va prezenta la antrenamentele 
ce vor începe la 15 iulie.

Azi, in semifinalele C. E. la fotbal

Astâzi, în două orașe din Belgia, 
la Bruxelles și Anvers, vor fi cu
noscute finalistele celei de a 4-a 
ediții a campionatului Europei.

La ora cînd apar aceste rînduri 
toate cele patru reprezentative aș
teaptă marile confruntări.

PROGRAMUL DE AZI

cător Giordano Majoli. Aveau ne
voie de aceasta, după rezultatele 
destul de slabe din turneul pari
zian. Cine, dintre ei, va juca a 
doua partidă de simplu de la Bucu
rești, nu știu... Eu, cum bănuiți, 
mă rezerv doar pentru dublu.

în treacăt fie spus, cuplul Pie- 
trangeli — Panatta n-a strălucit 
în campionatele vest-germane. dis- 
părînd în al treilea tur. Pentru 
români, situația a fost deosebită,- 
cu o tentă de inedit. După cum se 
știe, Țiriac și Năstase au jucat în 
cupluri diferite- Iată explicația. 
La început, Ilie intenționa să nu 
joace decît în proba de simplu de 
la Hamburg, socotindu-se în eclipsă 
de formă. Motiv pentru care — 
prin înțelegere reciprocă — Țiriac 
și-a căutat un alt partener, în per
soana ex-australianuluj Hewitt.

Clasamentele „Marelui
premiu -F.I.L.T-“

MASCULIN : î. M. Orantes 
(Spania) 300 p; 2. I. NĂS
TASE (România) 225 p ; 3. A. 
Gimeno (Spania) 214 p; 4. S. 
Smith (S.U.A.) 187 p ; 5. J. Ko
des (Cehoslovacia) 139 p ; 6. 
P, Proisy (Franța) 109 p; 7. P. 
Barthes (Franța) 88 p ; 8. A. 
Panatta (Italia) 85 p ; 9. R. 
Hewitt (R.S.A.) 73 p ; 10. B. 
Phillips Moore (Australia) 69 p.

FEMININ : 1. Billie Jean
King (S.U.A.) 229 p; 2. Evon
ne Goolagong (Australia) 205 

3. Nancy Richey Gunter 
‘ ) 150 p ; 4. Helga
" -------- ) 130 p; 5.

p; <
(S.U.A.)
Mastoff (R.F.G.)
Francoise Durr (Franța) 96 p.

După începerea concursului, a in
tervenit un fapt neprevăzut î Kodes. 
rămas fără partener (Kukal ple- 
cînd acasă), îi propune lui Năstase 
să joace cu el în dublu. Ilie. după 
o clipă de gîndire, acceptă. Și iată 
— surprinzător — o finală Năstase, 
Kodes — Țiriac, Hewitt. Una din 
cele mai frumoase partide de dublu 
pe care ne-a fost dat s-o vedem. 
Captivați de spectacol, avem, to
tuși, timp să-1 întrebăm pe Pie- 
trangeli i

— Ce pronostio dați pentru Bucu
rești ?

— Știu, ultimele rezultate ale 
Iui Panatta au schimbat raportul 
de forțe presupus pînă atunci. Nu 
vreau să intru în amănunte, fiindcă 

Dar. 
cred 
sută

PUGILIȘTI ROMANI. GREUL ABIA
derutante cu care își creează mo
mente favorabile revenirii în atac. 
Lipsa vitezei de execuție, pentru 
această categorie, si a forței de lo
vire ne fac să credem că trecerea 
sa la o categorie superioară ar fi 
binevenită. Cîștigînd în greutate, 
Condurat va căpăta și mai multă 
forță.

Marian Lazăr. Bine dotat pentru 
54 kg, practică un box variat și în 
continuă mișcare, fiind an boxer 
greu de înfrînt. Menținerea unui 
ritm susținut și în ultimele minute 
de luptă ar face din el un adversar 
redutabil pentru orice cocoș din 
Europa, iar această lacună este 
ușor remediabilă și la îndemîna an
trenorilor săi.

Ion Adam. Boxer care a realizat 
mari progrese în ultimul timp, ceea 
ce îl situa în rîndul favoriților ca
tegoriei Lipsa de decizie și, s-o spu
nem deschis, lipsa de curaj în par
tida cu sovieticul Lvov, l-au făcut 
să întîrzie aproape de fiecare dată 
execuția loviturilor, motiv 
care n-a mai putut atinge 
fiind contrat aproape de 
dată. Calitățile sale fizice și 
tințele tehnice (mai puțin mijloa
cele de apărare) îi dădeau dreptul 
Ia un loc mai bun în ierarhia con
tinentală a categoriei.

ACUM ÎNCEPE

LA BRUXELLES — ora 21 :
U.R.S.S. — Ungaria

Arbitru : R. Glockner (R.D.G.)
LA ANVERS — ora 21 ;

Belgia — R. F. a Germaniei
Arbitru : A. Mullen (Scoția)

pentrw 
ținta, 

fiecare 
cunoș-

Simion Cuțov. Talent nativ, cu o 
mare fantezie (poate exagerată pen
tru experiența sa) Simion Cuțov 
este unul dintre elementele cu cea 
mai mare perspectivă. Rămîne doar 
ca pe viitor să fie determinat să 
aplice în ring acele procedee teh
nice care-i sînt binecunoscute și 
în funcție de situațiile diferite ce 
se iveso în timpul luptei. Ii reco
mandăm mai multă modestie, chiar 
și în maniera de abordare a meciu
rilor.

Adrian Guțu. A făcut tot ceea ce 
era capabil. Calitățile sale nu-i con
feră dreptul, după părerea noastră, 
la prea mari performanțe viitoare.

Damian Cimpoieșu. Introdus în ul
timul moment în echipă, mai mult 
pentru a dobîndi experiență, a do
vedit posibilități nebănuite. Este un 
element care trebuie urmărit cu 
atenție și în continuare.

Nicolae Băbescu. Este un exem
plu de dîrzenie și voință. Acestea, 
cumulate cu e putere de luptă 
exemplară au făcut dintr-un parti
cipant fără perspective un campion 
european necontestat El va trebui 
să muncească, în continuare, pentru 
îmbogățirea arsenalului de cunoștin
țe tehnice (cu precădere mijloacele 
de apărare) avînd posibilități să de
vină un pugilist cu care primul său

antrenor. Alexandru Spătaru (Letea 
Bacău), va avea posibilitatea să se 
mîndrească în continuare.

Vasile Croitoru. Campionul de ju
niori al mijlociilor, deși stăpînește 
bine unele procedee tehnice, s-a do
vedit încă neexperimentat și insu
ficient de matur pentru o competi
ție de asemenea nivel. Viitorul, cre
dem, va completa și aceste minu
suri, iar evoluțiile sale vor urma • 
curbă ascendentă.

Marian Culineac. Boxer excelent 
dotat din punct de vedere fizic, 
luptător tenace, stăpînește bine mij
loacele de atac, dar nu și pe cele 
de apărare, uitînd că pentru ca
tegoria semigrea, apărarea este mai 
importantă decît atacul.

Ion Ruicu. Este un tînăr foarte 
puternic, dar cam atît Dacă nu 
va reuși să învețe bine măcar 
unele lucruri elementare nu mai 
poate conta pe încrederea selecțione
rilor.

Referindu-se la perioada de pre
gătire dinaintea C.E. antrenorul 
principal al lotului Teodor Nicu- 
lescu ne-a spus i „Este o plăcere să 
lucrezi cu un asemenea colectiv. Ti
nerii noștri pugiliști s-au supus 
exemplar programului de pregătire, 
chiar și atunci cînd efortul era de 
un volum și o intensitate maximă*

Echipa U.R.S.S., de două ori fi
nalistă a competiției, primește re- 
plica Ungariei. Formația sovietică, 
avînd în ultimele două întîlniri 
comportări neconcludente (1—4 cu 
R.F. a Germaniei la Munchen și 
1—0 cu Bulgaria la Sofia) va cău
ta să se reabiliteze In fața repre-

zentativei Ungariei, care pînă acum 
i-a fost un adversar destul de co
mod. în selecționata maghiară au 
survenit cîteva schimbări impor
tante față 
vol u at 
Astfel, 
(portar 
III și 
va jpca ? — este greu de 
pus, pentru că Illovszky a 
țat că va alcătui echipa cu 
înainte de meci.

Cu mare interes este așteptată 
confruntarea dintre Belgia și R.F. 
a Germaniei. Belgienii, neînvinși 
în ultimii patru ani pe teren pro
priu, doresc să se revanșeze după 
înfrângerea suferită în 1968, din 
partea selecționatei vest-germane. 
Vor fi suficiente avantajul tere
nului, elanul și dorința de a învin
ge a „diavolilor albi“ în fața unei 
echipe considerate Ia ora actuală 
una din cele mai bune din lume ? 
Răspunsul depinde mult de „for
ma de zi“ a apărării vest-germa
ne și de... Gerd Miiller!

de loturile care au e- 
meciurile cu România, 
fost introduși 

rezervă), Kozma,

în
au
de
Albert. Care dintre

Rapp 
Dunai 

aceștia 
presu- 
anun- 
o oră

nu-mi place rolul de profet... 
oricare ar fi noua situație, 
că românii rămîn cu 60 la 
șanse de victorie!

Un calcul rapid ne traduce 
centajul. în puncte de meci i .. 
Deci, Pietrangeli dă un pronostic 
de 3—2 în favoarea echipei Româ
niei. Cu aceasta, discuția noastră 
din tribunele arenei hamburgheze 
lua sfîrșit. I-am mulțumit prețio
sului nostru interlocutor, dîndu-i 
întîlnire, la București, pe terenu
rile de la Progresul.

Finala de dublu continua însă, 
în două cuvinte am caracteriza 
astfel acest meci i o excelentă re- 
confortare pentru Ilie Năstase, 
care a servit și a returnat foarte 
bine tot timpul, victoria obținută 
ajutîndu-1 să-și recapete încrederea 
în sine. Totodată, Țiriac (superior 
partenerului său, Bob Hewitt) se 
arată același excelent „dubleur“ de 
totdeauna.

Am făcut apoi, cu amîndoi, dru
mul înapoi spre București. în avion, 
atmosfera era din nou optimistă. 
Ilie și Ion sînt absolut hotărîti 
să-și unească forțele pentru un re
zultat mare al echipei noastre. 
Deci, cer senin 1

pro-
3 p.

-t-

TELEX.TEL5X.TELEX .TELEX.TELEX »TELEX
La Sofia a luat sfîrșît un mare turneu 
International de volei, organizat cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de la exis
tenta acestui sport in Bulgaria, tn fi
nală Cehoslovacia a dispus cu 3—2 de 
R.D. Germană, tn continuare clasamentul 
arată astfel : 3. Bulgaria, 4. U.R.S S. (B).

— - — - Bulgaria (B), 85. Brazilia. 6 Italia, 7. 
Cuba.

de caiac-canoe, 
scos în evidență

Concursul preolimpic 
desfășurat la Choisy, a 
forma bună a sportivilor sovietici, care 
au cîștigat majoritatea probelor. La ca
iac simplu bărbați. Șaparenko a fost 
cronometrat pe 1 000 m în 3:51.6. în 
proba de canoe simolu (1 000 m) a ter
minat victorios Iurcenko tn 4:15,9, Kos
tenko șl Konov și-au adjudecat victoria 
la caiac dublu (1 000 m) to 3:33,4.

tn turneul masculin de handbal „Cupa 
Mării Baltice", care se desfășoară la 
Vilnius, reprezentativa Poloniei a obti-

nut o surprinzătoare victorie cu scorul 
de 13—12 (7—6) în fața echipei R.F. a 
Germaniei. în celelalte partide dispu
tate s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Suedia — URSS (B) 16—12 (8—5); 
URSS (A) — Finlanda 35—9 (15—2); R.D. 
Germană — Danemarca 13—11 (7—6).

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat Ia Helsingborg (Suedia) cunoscu
tul recordman mondial, suedezul Kjell 
Tsaksson a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu performanta de 5.55 m. Pe 
locul doi s-a clasat campionul european 
Wolfgang Nordwig (R.D. Germană) cu 
5.40 m. Este pentru a doua oară în ca
riera sa cînd Isaksson obține victoria 
fata lui Nordwig.

■ '
In concursul atletic, care a avut Ioc 
Madrid, sprinterul polonez Badenski 
cîștigat cursa de 400 m plat cu timpul

în

dP 46,0. Campionul finlandez Jorma Kin- 
nLinen a ocupat primul loc în proba de 
aruncarea suliței cu 82,06 m. Pe locul 
sec-?d s'a C13sat elvețianul Wartburg 

ita- 
50.5.

secund s _ _____ ___ ______
cu 78 m. în proba de 4Oo m garduri, 
lianul Balatti a fost cronometrat in

Numeroșt spectatori au urmărit pe 
cuitul de la Hockenheim --------
cursă automobilistică contînd pc.____
campionatul european (formula II) Vic
toria a revenit sportivului brazilian E- 
merșon Fittipaldi care, concurînd pe o 
mașină „Lotus", a parcurs cele două 
manșe (203,600 km) în lh 13:39,2.

. . cir-
(R.F.G) o 

pentru

In urma victoriei obținute in „Turul Ita
lici", ciclistul belgian Eddy Merckx con
tinuă să conducă detașat In clasamentul 
..Trofeului Super Prestige" Ei totalizea
ză acum 268 p, fiind urmat de francezul 
Poulidof — 120 p. spaniolii Fuente — 110 
n si Goana — 100 p ete
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