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Tg. mureș UN BOGAT PROGRAM COMPET1ȚIONAL
în județul Mureș, manifestările 

consacrate Conferinței Naționale a 
partidului și celei de a 25-a aniver
sări a Republicii au luat în aceste 
zile o amploare deosebită.

La Reghin au început zilele „Săp- 
tămînii cultural-sportive reghinene", 
care se desfășoară sub deviza : „în
frățiți în muncă și idealuri, slăvim 
partidul și patria socialistă**. Iar la 
Tg. Mureș s-a încheiat un concurs 
de tenis dotat cu „Cupa Primăve
rii*', la care au fost prezenți 100 de 
sportivi de la clubul „Mureșul" și 
Școala sportivă din municipiu.

Pe baza planului întocmit de Co
mitetul județean Mureș al U.T.C., 
tineretul participă cu entuziasm la 
acțiunile organizate în cinstea celor 
două evenimente de majoră însem
nătate politică din viața poporului 
nostru.

în prezent, sportivii din mediul 
rural se întrec în cadrul „Cupei ti
neretului de la sate", care se des
fășoară la volei, fotbal, handbal, 
atletism și ciclism. De asemenea, 
un număr de 2 500 de pasionați ai 
turismului vor participa la diferite 
excursii și drumeții, care în afara 
caracterului recreativ, au și unul 
instructiv-educativ.

Preocupări deosebite se manifestă 
și în direcția îmbunătățirii bazei 
materiale. Pentru asigurarea prac
ticării tenisului de masă de cît 
mai mulți copii se lucrează la in
stalarea unui număr de 50 de mese 
din beton în curțile școlilor gene
rale. Se află în curs de terminare 
amenajarea bazinului de înot „Vo

ința", a complexului sportiv și de . 
agrement „Mureșul" (care va cu
prinde un teren de fotbal, terenuri 
de tenis, handbal, volei, baschet, ca
bane, vestiare cu 1590 de locuri, 
pistă pentru carting și trotinete etc.), 
bazinul olimpic din Reghin, sala de 
sport din Luduș, baza sportivă a 
Liceului silvic din Gurghiu.

I. PAUȘ — coresp. județean

La Motru

FERMĂ ANGAJARE 
PE FRONTUL 
CĂRBUNELUI

In urmă cu un deceniu, la Metru, 
se bateau primii țăruși ai modernei 
așezări miniere care este astăzi. Am 
cunoscut în această localitate oa
meni pasionați, ce ne-au vorbit pe 
larg despre avîntul cu care s-au 
angajat pe „frontul cărbunelui" sa- 
lariații exploatărilor miniere, despre 
viața nouă a lor și a familiilor lor, 
a tuturor celor care lucrează aici.

Cele două evenimente de covârși
toare importanță pentru viața po
litică a țării — au dat un nou im
puls întregii activități productive, 
au stimulat-o,, au unit și mai strins 
nnduriie muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor pentru a obține rea- , 
Uzări superioare cifrelor de pian.

Directorul exDloatării miniere Ho- 
răști, ing. Grigore Dobrinoiu. ne 
spunea, cu ocazia vizitei noastre,

Emanuel FANTANEANU

{Continuare in pag. a l-a)

BACĂU PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

SE REALIZEAZĂ NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE
Pină la construirea complexului 

sportiv „23 August” din Bacău, cea 
mai importantă bază sportivă a ora
șului era terenul de fotbal din „Par
cul Libertății”, Apoi el și-a pierdut 
din însemnătate și nu a lipsit mult 
ca terenul să nu dispară de pe harta 
orașului.

Acum cîțiva ani, stadionul a fost 
transferat la „Sport club”, care a tre
cut la reamenajarea lui, reușind să 
gazoneze terenul de fotbal, să termi
ne tribuna la terenul de handbal și 
să facă alte lucrări.

Ținînd cont că această bază spor
tivă este amplasată în cel mai pito
resc loc al orașului (parcul „Libertă
ții"), conducerea clubului, împreună 
cu Comitetul municipal Bacău al 
U.T.C, și cu sprijinul organelor locale, 
a hotărît ca în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de a

25-a aniversări a proclamării Repu
blicii să se termine lucrările de ame
najare a acestei baze, care constau 
In săp3rea a 250 m de șanț pentru 
prelungirea conductelor de apă: un 
teren de mlnifotbaf gazonat ; două 
terenuri de tenis de c:mp; pistă de 
atletism ; amenajarea aleilor din ju
rul terenului.

Primele două obiective vor fi gata 
pină la data de 13 iulie, iar restul 
pină la 30 decembrie.

Toate lucrările se prestează prin 
muncă patriotică de către elevii Gru
pului școlar profesional și tehnic și 
Grupului școlar P.T.T.R.. a căror ac-

Ilie IANCV
corespondent județean

'Continuare in pag a 2-a)

La Berlin,

A TREIA LA 100 mg, 99

DAR CU 12,8!
(prin telefon).
R.D. Germane s-a des-
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TENISMENII ROMÂNIEI Șl ITALIEI
FAC ULTIMELE PREPARATIVE ÎNAINTE DE MECI

• Antrenamente asidue la arena Progresul • Ilie 
din nou In formă 9 „Un meci greu“ —spune Țiriac 
> întilnire hors-concours Năstase — Țiriac

• Ultimele sosiri
Nu știm dacă organizatorii întîl- 

nirli de tenis România — Italia se 
gindesc, pentru viitor, la antrena
mente cu porțile închise, dar făcînd 
drumul la arena Progresul, am con
stata; că. de pe acum, citeva sute 
de hucureșteni au și gustat primul 
aperitiv din bogatul festin ce le 
rezervă finele acestei săptămîni. 
„Actorii” marelui meci au evoluat 
la încălzirea de iert dimineață în 
fața unor tribune destul de bine 
populate, ba am auzit chiar cîteva 
discrete aplauze din partea unor 
spectatori prea nerăbdători. Iar fap- 
: .1 că Ilie Năstase se află într-o 
vervă deosebită, sau că Adriano 
Panatta a purtat un tricou roșu 
apr.ns, pare să fi constituit eveni
mentele zilei, în bătrînul parc din 
strada dr. Staicovici.

Italienii, firește, au fost urmă
riți cu multă curiozitate. Cu alți 
ochi i-am privit pe băieții noștri, 
cei care trebuie să transpună în 
realitate toate nădejdile puse în ei. 
Și putem spune, fără ocol, că așa 
cum abordează antrenamentele și 
așa cum s-a desfășurat ieri dimi
neața întîlnirea amicală „hors-con- 
cours" între Ion Țiriac și Ilie Năs
tase, pe terenul central, orice în
doieli în privința unui rezultat în

favoarea culorilor echipei : române 
par a se risipi. Ilie Și-ă revenit 
complet „în mină" — așa cum l-am 
văzut și în ultima zi a turneului 
de la Hamburg — iar Ion, concen
trat și ambițios, își pregătește și el 
o reintrare puternică.

Totuși, în discuțiile purtate ieri, 
Țiriac păstrează încă o notă de re
zervă. Și... umor: „Avem 50 la su
tă șanse__“ spune el. Cum însă un
scor de 21!—2>.'t nu este posibil în 
„Cupa Davis", l-am convins să mai 
urce puțin cota în favoarea noastră. 
„Sper să cîștigăm cu 3—2 —- C<5nt’- 
nuă „Țiri" — dar aceasta depinde 
foarte mult de felul cum vor cădea 
jocurile, după tragerea la sorți. In 
orice caz, este cel mai greu meci 
pe care l-ani avut de Jucat, in ulti
mii ani, la București".

Ca de obicei. Ilie „riscă" rrțai 
mult. El nu este de acord cu piți 
un punct cedat italienilor... „Tre
buie să ciștigăm la scor acest meci 
și-l vom cîștiga, fiindcă sîntem mai 
buni ! — spune deținătorul locuim 
doi în actualul Mare Premiu F.I.L.Ț. 
Iar eu îmi voi lua revanșa in

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Adriano Panatta și Ilie Năstase. 
primele rachete ale celor două 

echipe.

Simbătă seara, în 
de mare interes

nocturnă, ROMÂNIA — ITALIA, o partidă 
pentru viitorul ambelor reprezentative

EFORTURI CONCENTRATE PENTRU
VARA FIERBINTE^ A VOLEIULUI

PUNCTE DE VEDERE
BERLIN 14
In capitala 

fășurat miercuri tradiționala compe
tiție „Ziua olimpică", la care au luat 
parte numeroși atleți de marcă din 
mai multe țări, între care o întrea
ga pleiadă de viitori competitori la 
Jocurile Olimpice.

Din păcate, programul încărcat și 
orele tîrzii de desfășurare a întrece
rilor nu ne permit să prezentăm în 
ediția de azi a ziarului nostru un 
număr mai mare de rezultate. Pină 
la închiderea ediției, singurele perfor
manțe, care ne-au fost furnizate de 
agenția A.D.N., au fost cele din cursa 
feminină pe 100 m garduri. După 
cum se știe, la startul ei a fost pre
zentă și campioana noastră Valeria 
Bufanu, care obținuse duminică, cu 
12,7 s, cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului. De data aceasta spor
tiva noastră n-a mai încheiat cursa 
pe primul loc, ci pe al treilea, în ur
ma cunoscutelor Annelie Ehrhard 
(R.D.G.) și Tersza Sukniewicz (Polo
nia), care au realizat 12,7 s și, res
pectiv, 12,8 s. în ceea ce privește re
zultatul Valeriei Bufanu (12,8 s, la o 
zecime de secundă de recentul său 
record național), trebuie subliniată 
valoarea lui deosebită pe plan mon
dial, cît și faptul că el demonstrează 
o constanță remarcabilă, element ho- 
tărîtor, în cele din urmă, pentru par
ticiparea la viitoarele competiții.

rîndul jucătorilor consacrăți,’ ta
tonări soldate cu roade puține, fe
derația și-a îndreptat privirile mai 
insistent spre „noul val” ce aducea 

multe elemente desine

Opt ani s-au scurs de cînd vo
leiul masculin românesc debuta, o- 
dală cu acest sport, în arena olim
pică. Pc atunci se afla încă în 
plină vigoare echipa noastră de aur,

SĂRITORI (in apă) ROMANI

LA „INTERNAȚIONALELE0

UNGARIEI
Sâritorij de la trambulină în apă 

I. Ilieș, Al. Bagiu, Ecaterina Dumi- 
triu și Angela Popescu. însoțiți de 
antrenorul Aurel Breja, pleacă as
tăzi la Budapesta, pentru a parti
cipa, simbătă și duminică, la cam
pionatele internaționale ale Unga
riei.

Fază clin ultimul joc al echipei României, in turneul final al C. R. de 
la Milano, in care jucătorii noștri au învins cu 3—0 pe campioana mon
dială, formația R. D. Germane. Bartha depășește blocajul — întîrziat — 

al adversarilor.
perspectivă. Astfel, după campiona
tele mondiale din 1970, ne-am văzut 
în situația de a reține ca nucleu al 
noii echipe doar 3 jucători i Udis- 
teanu, Schreiber și Bartha, cărora

ld-â fost adăugat coordonatorul de 
joc Stamate. In jurul acestui careu 
au fost adunați mai mulți tineri 
cu calități promițînd evoluții spre 
culmile performanței i Oros, Duină- 
noiu, C'odoi, Enescu, Moculescu, 
Cristian Ion, Balaș și, mai curînd, 
Chitigoi, Dumitrescu, Păștean. Ma
rinescu. Cea mai mare parte dintre 
ei au dat un prim și riguros exa
men anul trecut la campionatul eu
ropean din Italia, unde noua echipă, 
adoptînd o manieră de joc combi
native, spectaculoasă și eficace, im
pusă de noii săi antrenori : Nicolae 
Sotir, Aurel Drăgan și Paul Brașo- 
veanu, a cucerit medaliile de bronz, 
la egalitate de puncte cu campio
nii continentali, voleibaliștii sovie
tici. Prin urmare, campionatul eu? 
ropean ne dovedea că echipa avea 
frumoase perspective. De aceea, e- 
forturile noastre s-au concentrat în 
tot' timpul, după competiția conti
nentală, spre pregătirea lotului o- 
limpic. Jucătorii de bază au fost ur-’ 
măriți în timpul antrenamentelor la 
cluburi și în cursul campionatului, 
la convocările în vederea unor teste 
internaționale, cum au fost meciu
rile cu R. D. Germană și turneul 
de Ia Bratislava. Totodată tinerii 
mai recent promovați au fost tri
miși la Balcaniadă pentru a-și îm
bogăți experiența internațională. Cu 
prilejul acestor confruntări s-au 
tras prețioase învățăminte, dintre 
care unul foarte important i jucă
torii noștri apucaseră pe panta în
crederii exagerate în forțele lor și,
ca

Smarandache, Hajnal și lordanescu, in timpul exercițiului de 
meatului efectuat teri la Snagov.

al balonului, din cadrul antrena- 
Foto : Ion MIHAICA

• Neagu indisponibil • Azi, antrenament la 
porțî și definitivarea formației

mai rămas pină 
partidă pe care

două

care ne adusese numeroase satisfac
ții pe plan internațional. Erau în 
vîrsta gloriei un Nicolau, un Fera- 
riu, un Plocon, un Chezan sau Băr
buță și în punctul culminant al 
carierei lor un Drăgan, un Derzei, 
un Coste... La amurgul acestor ca
riere, însă, voleiul nostru a început 
să coboare treptele ierarhiei, mai 
pregnant după frumoasa sa sclipire 
din 1966, cînd, la Praga, echipa 
națională română se jnveșmîna în 
argintul campionatelor mondiale. 
Insatisfacțiile care au urmat se da
torau absenței din rezervorul nos
tru a unor elemente tinere de 
librul celor care părăseau rînd 
rînd scena.

După mai multe tatonări

ca
pe

în

urmare, au slăbit preocuparea

prof. AUREL DOBINCĂ
secretar general al F. R. Volei

(Continuare în pag. a 2-a)

Doar două zile au 
ia meciul cu Italia, . 
naționala noastră o joacă în nocturnă 
la București. Confruntarea cu vice- 
campioana lumii, din rindurile căreia 
nu vor absenta jucători cu mare fai
mă, ca Mazzola, Boninsegna, Bedin, 
Zoff, Pratti și alții, se anunță extrem 
de dificilă pentru echipa noastră na
țională. Dar, selecționabilii privesc 
cu optimism meciul cu echipa lui Val- 
careggi.

La Snagov, jucătorii lotului națio
nal și-au continuat ieri după-amiază 
pregătirile, efectuînd un antrenament 
complet individualizat.

Primele 20 de minute ale ședinței 
de pregătire au fost rezervate exerci- 
țiilor de control ai balonului. Cum

II, Ior-era de așteptat, Dobrin, Kun _
dănescu, Dom ide, excelenți tehnicieni, 
au jonglat pur și simplu cu mingea, 
stîrnind admirația grupului de juniori

ai lui C. Ardeleanu, V. Zavoda și 
I. Savu prezenți, la Snagov, în vede
rea unui trial pentru taberele de 
vară. In următoarele 15 minute, au 
fost executate pase în doi, urmărin- 
du-se precizia transmiterii balonului

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Vineri, pe autostrada București-Pitești

PRIAAUL TEST AL RUTIERILOR
ROAAANI IN VEDEREA J.O

Vineri după-amiază, pe auto
strada București — Pitești, se 
desfășoară primul test preolim- 
pic al rutierilor noștri. în ca
drul „Premiului olimpic", repre
zentativa României își va veri
fica potențialul în compania 
selecționatei Ungariei, echipă 
redutabilă, cu veleități de a se 
clasa în prima parte a clasa
mentului probei de lOo km con
tratimp la J.O. de la Miinchen.

Concursul începe la ora 16, de 
la km 15 al autostrăzii 
reștj. — Pitești. Echipele 
coperi de două ori — 
întors — ruta, km 15 — 
Participă, în afara primelor re
prezentative și echipele secun
de ale României 
precum 
Steaua, 
limpia.

Bucu- 
vor a- 
dus și 
km 40.

și Ungariei, 
și formațiile de club 
Metalul Plopeni și O-

ÎNCĂ DIN PRIMA ZI DE VACANTĂ

TABERELE SPORTIVE ȘCOLARE
ÎȘI VOR DESCHIDE

Beneficiari: circa 2 800 de elevi
care vizează marea performanță

De la 15 iunie, după ultima 
oră de curs, elevii școlilor de toate 
gradele vor păși 
a vacanței.

Ca și în anii 
terul Educației 
prin direcția de 
de organizarea 
centrale, care anul acesta vor cu
prinde un număr de aproape 
2 800 de elevi. Prezența în aceste 
tabere este — după precizarea fă
cută de conf. 
Forțu, directorul 
ției fizice și a 
și universitar — 
plată îndeosebi 
neri care , s-au
muncă și "talent" în activitățe'a la 
învățătură și într-o suită de con
cursuri și competiții. Așadar în

în marea recreație

precedent! Minis- 
și Invățămîntului, 
resort, s-a îngrijit 
taberelor sportive

univ. Alexandru 
Direcției educa- 
sportului școlar 
o meritată răs- 
pentru acei ti- 
evidențiat prin

par-taberele sportive centrale vor 
ticipa cei mai destoinici elevi, in
dividualități și nu echipe. Măsu
ra — este de apreciat — trebuie 
să însemne un stimul, să tre
zească ambiții (în sensul pozitiv al 
cuvîntului), să determine o perma
nentă autodepășire a fiecăruia din
tre elevi și în același timp un cu
rent de 
bune, și

opinie în favoarea notelor 
la carte, și la sport

PRIMA TABĂRA PE LITORAL..

în ziua intrării lor în va-Chiar 
canța mare, o parte dintre elevi — 
cei specializați în jocuri sportive — 
vor pleca pe litoral, în tabăra „2 
Mai" de la Mangalia. Pentru două 
săptămîni elevii practicanți ai bas-

PORȚILE...
chetului, handbalului și 
vor fi nelipsiți 
rită a mării, o

în 
nu-i

vor iniția 
„Delfin 72“ 
pionieri, ci 
școlar.

Tabăra 2 
dui în continuare ( de la 3 iulie) 
o serie rezervată elevilor speciali
zați în gimnastică sportivă, apoi, 
de Ia 4 august, alta, din nou pen
tru jocuri sportive și. In fine, de 
la 23 august, seria rezervată unui 
grup de atleți.

La această dată pregătirile pen
tru primirea elevilor din prima 
serie au și fost încheiate. Timpul 
pe litoral se anunță frumos—con
stant, călduros și senin—astfel că 
elevii ce vor face popas în această

Mai Mangalia va găz-

Tiberiu STAMA

voleiului 
de pe plaja înso- 
parte dintre ei se 
tainele înotului, 
vizează numai pe

întregul nostru tineret

Corespondență specială

pentru ziarul „SPORTUL14

găsească la tCZz..., 
ora 14.30). Absenții, 

.1, sîrit Fedele (fîo- 
care trebuie să joace
seara cu echipa lui un

IW. «

ROMA 14 (prin telefon). Am sosit 
de marți dimineața la Albano, oră
șelul de lingă capitala italiană, unde 
au fost convocați componenții lotri— 
lui de fotbal pentru pregătirile in 
vederea meciului cu echipele Ro
mâniei, de la 17 iunie, și Bulgariei 
de la 20 iunie. Un soare sp.endid 
ne-a primit generos și tot atît de 
generoasă a fost și primirea ti’fo- 
silor locali, fiecare cu steaguri, co
carde, fanioane in culorile cluburi
lor preferate. Domina alb-negruî, 
semn că și aici Juventus deține re
cordul simpatiilor, ca de altfel în 

Întreaga Italie. în liniștitul ho el 
„Miralago", care domină lacul Al
bano, jucătorii convocați ajung rînd 
pe rînd. Cel mai solicita* de coechi
pierii de lot și de noi, ziariștii, este 
Capello care cunoaște foarte bine 
locurile de aici,, fiind originar d':i 
Roma. Capello, împreună cu 'colegii 
lui de club de la Juventus — Mar
chetti și Causio — au apărut primii 
în holul hotelului. La 14.15 ajunge 
ultimul convocat — Sala de la To
rino — astfel că ora convocării este 
anticipată cu 15 minute (comunica
tul federației preciza că selecționații 
trebuie să se găsească la Albano, 
marți, pînă la c 
dinainte motivați 
logna), 
miercuri __ _ __
meci de cupă cu Lazio, șl Chinagliă, 
centrul atacant al clubului roman. 
Primul va sosi la Albano joi . dirnir

CESARE TRENTINI

â» pap* “3 •
AXASTASI, centrul . atacant al 

campioane a' Italiei, Juventus. ; 
tricou de titular in formația „squadrei 
azfwra» paatru București,
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W ffi'SIH CONFERINȚEI NHKINAlt Ă PARTIDULUI
Șl A CHEI DE A 25-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII Miine începe, la Suceava.

ETAPA FINALĂ

După campionatul național

PRIN MUNCĂ FERMĂ ANGAJARE
PATRIOTICĂ (drmore din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

tivîtafe sportivă se desfășoară pe a- 
ceastă bază. Pînă în prezent, ei au 
efectuat peste 2 000 de ore de muncă 
patriotică, urmînd ca pînă la termi
nare să mai presteze peste 4 000. 
In timpul vacanței de vară, la amena
jarea bazei vor mai lucra și elevii 
Liceului „Vasile Alecsandri".

. Din convorbirea avută cu tov. ir.g 
Steliân Gherghelescu, secretar al Co
mitetului județean U.T.C., am aflat 
că în această perioadă se desfășoară 
vaste acțiuni ale tineretului pentru 
amenajarea de baze sportive.

De exemplu, în Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej există două șantiere : unul 
al „Complexului sportiv", unde se lu
crează la amenajarea unor terenuri 
de fotbal, volei și tenis de cimp, piste 
de atletism, la care se vor efectua 
peste 30 000 de ore de muncă patrio
tică ; celălalt aparține elevilor Cen
trului școlar pentru industria chimi
că, care își amenajează cite un terer 
de fotbal și handbal și o pistă de 
atletism. Ambele lucrări vor fi gata 
pînă la 30 decembrie.

Tn perioada vacanței de vară, elevii 
liceului din Comănești vor lucra Ia 
amenajarea sălii de sport a liceului, 
iar cei ai școlilor generale nr. 1 șt 
nr. 5 la amenajarea unor terenuri de j' 
handbal, volei și tenis de cimp.

„Lipsa unei baze sportive proprii ■ 
ne îngreuiază mult buna noastră pre- | 
gătire — ne-a declarat tov. Xeculai I 
Guidea, decanul Facultății de ec-t tie 
fizică și sport de la Institutul peda
gogic Bacău. De aceea, împreună cu ' 
studenții, am hotărit să ne construim 
două platforme din bitum pentru 
handbal, volei, baschet și tehnis de 
cimp. De asemenea, o platformă cu 
zgură pentru atletism, volei, handbal, 
un sector pentru aruncări și o groa
pă de sărituri. Studenții s-au angajat I 
ca ele să fie gata pină la inceperea 
Conferinței Naționale a partidului."

De_ menționat că valoarea muncii 
patriotice depuse la aceste lucrări va 
fi de circa 600 000 lei.

că l „In mina vecină de la Ploștina, 
brigada condusă de Victor Măldă- 
rescu încearcă să doboare recordul 
de înaintare pe care l-am stabilit 
noi cu mai multi ani în urmă, de
pășind granița celor (08 ml intr-o 
lună. In același timp, salariatii mi
nei noastre fac tot ce este posibil 
pentru a-și respecta și depăși an
gajamentele. Și, țin să precizez, că 
printre cei ce se află angajați in 
această bătălie a cantității și cali
tății se găsesc șj sportivii asociației 
Minerul Motm, care Ia locurile lor 
de producție iți îndeplinesc cu bine 
sarcinile ce le revin".

Oamenii muncii din județul Gorj 
și-au suplimentat angajamente^* 
ru 10 milioane lei la producția 
marfă, cu 5.4 milioane iei ia livrări 
de mărfuri către fondul jrieței, la 
economii din reducerea cheltuieli
lor de producție de la 43 milioane 
la 5 milioane let Desigur, nu am 
menționat recit cîteva din cele ce 
și-au proțxss locuitorii județului, an- 
gajamentele diverselor Colective de 
muncă fiind foarte numeroase ți 
extrem de semnificative. De aseme
nea, în ceea ce privește producția

de cărbune, cei ce lucrează tn eX- 
pioațările miniere Ale județului au 
botărft să dea în plus față de an
gajamentele inițiale 20 000 de tone 
de cărbune net

Tehnicianul Gheorghiu Cîțâ, com
ponent al echipei de fo<bal divizio
nare C Minerul Motru, ni s-a des
tăinuit î „fot să mă mindresc că 
sint unul din cei care au venit prin
tre primii la exploatarea de la Ho- 
rățti. Orașul a crescut sub ochii 
noștri, ne-am lovit de greutăți, care 
ni se păreau atunci de netrecot, 
dar le-am învins. De aceea, sini 
legat trup ți suflet de oamenii de 
aici, de mină. A avea o cit mai 
substanțială contribuție la efortul 
general, este o datorie a fiecăruia 
dintre noi. De aceea, toți compo- 
nenții echipei de fotbal, care lu
crează la aceeasj exploatare, sint 
bot iriți sl-și aducă un cit mai mare 
aport la realizarea angajamentelor 
pe care ni le-am luat noi, cei ce 
lucrăm in industria minieră".

Se poete, dec-, afirma că toți co
muniștii. toți oamenii muncii de la 
minele din Motru sînt ferm hotă- 
riți să contribuie la realizarea o- 
biectivelor care le stau In față, la 
îndeplinirea înainte de termen a 
prevederilor cincinalului.

VTXATOR1 DE COMBATERE 
A RAPrrOARFt OR

Asociațiile sectoarelor din Capi 
tală ale visătorilor si pescarilor 
sportivi cegan:»eazâ, duminică, vână
tori de cccnbutere a răpitoare’.or 
în pădurile Bogdana. Cevenia. Bu- 
cov. Negueșt: ți Tarr-aț.

InscnerHe pe listele de participa
re ți informații supi.mer.tare la se
diile asociațiilor. pt.nă sîmbătâ 
ora 14.

TENISUL DE MASĂ, LOCOMOTIVA
I

DIESEL Șl POPICELE...
Larmă deosebită, intr-o seară, 

pe culoarele redacției.. O pro
vocau două personaje curioase 
ce nu păreau a fi oameni, dar 
nici invadatori.

— Sînt „tenisul de masă", 
s-a prezentat repezit unul.

— Iar eu „popicele", a zis 
celelălalt.

Ambii, furioși nevoie mare, 
ne reproșau multe. Porneau de 
la faptul că sînt de fapt spor 
turile la care noi, românii, do
rim să deținem supremația pc 
continent, ba chiar in lume, dar 
că nu au ceea ce le trebuie. 
„Unde ne sînt popicele ?“, „Dar 
paletele cu soft pentru tenis 
de masă ?“ („Fără popice ori pa
lete de calitate, reproșau ei, pe 
bună dreptate, nu putem face 
nimic".

Cei aflați de 
față am decis, ur
gent, să spunem 
ceva pentru a-i 
mai liniști. Așa, 
le-am adus la cu
noștință că noi am 
scris de multe ori despre necazuri- 
rile lor in ziar (ultima oară în 
noiembrie 1971), că avem pro
misiuni, ba chiar angajamente 
Pe urmă am început să le spu
nem basme, din acelea cu care 
se adorm copiii Nu inventate, 
ci culese din adresele oficiale 
ce rie-au fost trimise ca răspuns 
la ultimul material critic publi
cat in ziarul nostru. De pildă 
că: întreprinderea Ambalaje 
Lemn din București a contrac
tat în 1971 circa 20.000 palete 
de tenis „Atlas" și a realizat 
21 528“ (deși in realitate nu 
și-a realizat nici acum planul, 
âvind restanțe de citeva mii de 
bucăți); „Lemnul de carpen ne
cesar la fabricarea popicelor 
s-a procurat, dar nu s-a uscat 
încă" (deși a fost lăsat, „cu gri
jă". in aer liber); „Paletele de 
tenis acoperite cu soft (un soi 
de burete în fapt) nu s-au pu
tut realiza deorece întreprinde
rile din cadrul Ministerului In
dustriei Chimice nu au tratat 
cu suficient simț de răspunde

FOILETON

re problema realizării maieria- 
lului ce acoperă paleta* 'discu
țiile in jurul acestei probleme 
se poartă din... 1966.') .V-dm 
omis' nici frazele frumoase, 
optimiste, cu care speram sâ-i 
mai îmbunăm pe cei doi oaspeț. 
neobișnuiți. Le-am luat din două 
adrese de răspuns trimise zia
rului de către-Direcția generală 
de industrie locală a Consiliului 
popular al municipiului Bucu 
rești: .....întreprinderea Ambala
je Lemn îți va aduce aportul 
la ridicarea calitativă a artico
lelor sportive... (frază care, de 
fapt, suna cam fals întrucît nu 
era dublată de nimic încuraja
tor pentru viitor) și de Comi
tetul de stat pentru economia 
și administrația locală : „S-au 
dat indicații întreprinderilor de 

industrie locală 
din țară să asi
mileze în pro
ducție articole 
sportive" (ce pă
cat că n-a dat și 
ajutor in rezol

varea unor greutăți efective de 
aprovizionare și colaborare).

Și uite așa, cu promisiuni
citate și fraze frumoase, am
reușit să-i liniștim pe cei doi
furioși și pentru un timp, să
scăpăm de ei.

Ce ne facem dacă vin iar ? 
Să le punem din nou placa ce 
se cîntă de ani: „...La popice 
trebuie lemn de carpen. care 
este, dar nu e uscat... Pentru 
palete de tenis , acoperite cu 
soft, chimia n-a vădit înțelege
rea necesară..." ? Nu. Dacă vin, 
o să le spunem, verde, cinstit, 
în față : „Uitați domnilor, sau ce 
sînteți. Noi facem în țara noas
tră combinate chimice, tractoa
re, camioane, locomotive Diesel 
electrice, dar ce ne cereți dum
neavoastră întrece orice limite. 
Imposibil, furioșilor. Să reali
zăm popice șl palete de tenis 
acoperite cu soft e prea mult. 
Mult prea mult. Dixit

Modesto FERRARINI

INTENSA activitate 
SPORTIV-COLUMBOFILA

Ne aflăm în plin sezon de acti- 
v.tate șportiv-columbofilă. concre- 
■ zată prin concursuri de zbor cu 
porumbei călători, lansați din di
verse localități de peste hotare de 
către columbofilii români, sau lan
sări de porumbei în țara noastră 
de că:re columbofili străini.

Astfel, cu cîtva timp în urmă 
(stmMtt 27 mai). Uniunea Colum
bofilă din țara noastră a organi
zat lansarea unui lot de 6500 de 
porumbei călători (sport ți stan
dard' de la Budapesta, porumbeii 

-:nd crescătorilor din Tran
silvania. Din partea acelorași cres
cători au fost lansați zilele trecu
te (simbâtă 10 iunie) de la Brati
slava. 3000 de porumbei. La aceeași 
dată crescătorii din Muntenia și 
Moldova au lansat de la Przemysl 
(Polonia) un lot de 3600 porumbei 
călători. Rezultatele acestor con
cursuri nu au fost încă omologate.

Alte lansări de porumbei călători 
vor avea ioc astfel : la 24 iunie, de 
1* Budapesta. 4000 : • iulie. Varșo
via ț: Bratislava, rfte 3000 ; 24 iu
lie, Brno. 3000.

Sportivii columbofili cehoslovaci 
vor lansa la 22 iulie, de la Bucu
rești un lot de 15 000 porumbe: Că
lători. iar la 20 iulie, columbofilii 
din R D Germană vor lar_sa. de la 
Oradea. 15 000 de porumbei călă
tori. Și columbofil; polonezi vor 
face același lucru, dar de la Bucu
rești, eu 30 000 de porumbei călă
tori

A „CUPEI U.C.S.R."
După „Cupa României", luna iu

nie programează o nouă competiție 
de oină, și anume „Cupa U.G.S.R.", 
întrecere organizată de Comisia 
sport-turism a Consiliului Central 
al U.G.S.R.. în colaborare cu F. R. 
Oină.

La ediția din acest an participă 
13 echipe calificate pentru faza fi
nală în urma întrecerilor disputate 
la nivel de județ și o formație in
vitată de organizatori. Iată numele 
formațiilor care își vor disputa, în
tre 16 și 18 iunie la Suceava, pre
țiosul trofeu: C. P. București — 
recentă câștigătoare a -Cupei Româ
niei". Gloria București, Turbina Doi- 
cești. Celuloza Călărași, Torpedo 
Zârnești. C.F’.R. Sibiu, Chimia Tr. 
Măgurele, C.f.R. Iași. Steaua Roșie 
Rm. Sărat. Oltul Drăgănești, Avin- 
tul Frasin — posesoarea trofeului 
turneului de consolare la ediția 
1972 a .Cupei României", Petrolul 
Urlați. Dacia Pitești și Biruința 
Gher&iețH. ca invitată.

Echipele participante, vor fi îm
părțite in serii prin tragere la sorți, 
jocurile disputîndu-se sistem tur
neu. De la reuniunile din acest an 
absentează echipa Universitatea 
București, deținătoarea trofelului pe < 
anul 1971.

Primele șanse pentru ocuparea 
primului loc le au formațiile C.P.B. 
șj Avîntul Frasin, formații cu expe
riență care sînt prezente cu regu
laritate la toate marile competiții 
ale sportului nostru național. Nu 
trebuie însă neglijate nici echipele, 
care prin ultimele lor evoluții s-au 
dovedit a fi capabile de rezultate 
surpriză. în rîndul acestora se nu
mără Turbina Doicești, Celuloza 
Călărași — care s-a clasat pe lo
cul 7 în -Cupa României", Torpedo 
Zămești și Chimia Tr. Măgurele.

Dumitru NEGREA

■
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înotul și crosul— probele cel mai bine puse la punct

Dificultăți materiale la călărie și tir

Scrima
Finala ediției din acăst an a cam

pionatului național de pentatlon mo
dern, încheiată cn succesul sporti
vilor de la clubul bucureștean Olim
pia, atît la individual cît și pe echi
pe, a constituit urî boii examen la 
care au fost chemați cei mai valoroși 
practicanțl ai acestei dificile discipli
ne sportive. Pentru a face o retros
pectivă a rezultatelor înregistrate și 
a valorii lor pe plan intern și Inter
național, am luat ca partener de dis
cuție pe antrenorul coordonator 
Gheorghe Totniuc.

— Ce spun punctajele obți
nute de finaliști ?

— Privită prin aceasiă prismă, edi
ția 1972 a campionatului național le 

precc- 
nostru 
an la 

din ce 
fiecare

întrece pe toate cele care au 
dat-o. De altfel, in sportul 
rezultatele au crescut de Ia 
Sil : pentatloniștii acumulează 
în ce mai multe puncte pe 
probă și pe ansamblul acestora. Este 
o dovadă că sportivii sînt 
bine pregătiți, că pe măsură 
îmbogățesc experiența (în marea lor 
majoritate sînt tineri) cresc și cifre
le. Numai dacă ne-am 
tajul obținut de echipa campioană 
(Olimpia) vedem că el ar putea a- 
duce chiar o medalie olimpică.

— Ce ne puteți sptlhe des
pre echipele clasate pe prime
le locuri ?

— în fiecare dintre ele s-a consta
tat o îmbunătățire a performanțe
lor, ca itrmaf’e a ătfeiiției sporite de 
care se bucură pentatlonul. Olimpia 
s-a detașat de celelalte prin constan
ța reprezentanților săi în cete 5 pro
be și prin valoarea lor mai ridicata. 
Universitatea Timișostra, echipă (ină-

sînt tot mai 
ce-și

referi la punc-

„incearcâ“să iasă la suprafață
fă, pregătită de antrenorul Ivan Bă
net. se află și ea în frumos progres 
față de anul trecut. Sportivii săi 
și-au îmbunătățit punctajele pe fie
care probă și pe ansamblu. Echipa 
Institutului pedagogic din Tg. Mureș, 
clasată pe locul al treilea, este uh 
exemplu de pasiune și voință din 
partea unui mic grup de oameni 
care-i întrețin existența. între aceștia 
— însuși primiți său sportiv, A. 
Covaci, component al lotului națio
nal. Diferența punctajului mureșeni
lor față de primele două clasate se 
datorează atît faptului că aceștia au 
mai puțini sportivi de valoare, cit și 
pentru că ei pierd foarte multe 
puncte din caUza călăriri, la care nu 
Pot face antrenamente, neavînd asi
gurați caii necesari. Dacă li s-ar îm
bunătăți condițiile de pregătire, cu 
siguranță că rezultatele lor ar fi și 
hiai bune.

— Cum apreciați că se pre
zintă, In general, situația ce
lor cinci probe ?

— Campionatul național a arătat 
că sportivii sînt în progres la toate, 
însă se cuvin cîteva aprecieri în le
gătură cu fiecare. Astfel, proba de 
înot este cea la care se constată o 
comnortare destul de bună, ceea ce 
confirmă șl rezultatele înregistrate 
de primii noștri sportivi pe plan in
ternațional. Totuși, trebuie să atra
gem atenția că nu sînt prea nume
roși pentatloniștii care au un stan
dard ridicat la această probă și că, 
de asemenea, pentru ca cineva să a- 
bordeze cu succes acest sport tre
buie mai întîi să fie un foarte bun 
înotător, deoarece această probă cere 
mai mult timp de pregătire pentru

EFORTURI CONCENTRATE PENTRU „VARA FIERBINTE" A VOLEIULUI
(Urmare din pag 1)

pentru menținerea pregătirii fizice 
și continua perfecționare a bagaju
lui tehnico-tactic. Ceea ce a dus și 
la tratarea cu ușurință a unor în
tîlniri. Și, firește, la obținerea unor 
rezultate negative.

Pentru jucători și pentru noi, care 
vețhem ia pregătirea echipei na
ționale. urmează o vară foarte fier
binte către care 
toate eforturile : 
de calificare din 
întîlni adversari 
ca și noi de a 
Olimpiadei, aP°L în cazul calificării, 
turneul de la .Munchen, în care vom 
concentra toate aspirațiile noastre 
spre podium, spre medalii. Pentru 
voleibaliștii noștri, Olimpiada în
cepe, deci, la 4 august și se ter- f.

ne concentrăm 
turneul preolimpic 
Franța, unde vom 
la fel de dornici 

ajunge în citadela

mină la 9 septembrie 1 Chiar dacă 
teoretic avem prima șahsă în tur
neul de calificare, nu putem ne
glija hici unul din meciuri. Pentru 
că acum cunoaștem bine valoarea 
incontestabilă a echipei Poloniei 
care, în ciuda eșecului de la cam
pionatele europene, rămîne Uri team 
redutabil, a formației S.U.A., sin
gura care a reușit să învingă pe 
campioana olimpică, reprezentativa 
U.R.S.S., lă precedenta ediție a 
J.O., precum și progresele enorme 
făcute de echipele Italiei (cu care 
sîntem în serie și la „calificările" 
din Franța), Belgiei (locul 8 în ie
rarhia mondială !), Olandei și chiar 
Franței. Tratînd însă cu seriozitate 
fiecare îhtîlnire, băieții hoștri vor 
obține, neîndoielnic, uhul din cele 
dotiă locUri pentru Miincheh. Tur
neul final al J.O. este cu siguranță 
cel mai puternic de pînă acum. Nu

■bm

ARBITRAJELE: BUNE, IN GENERAL.

DAR IN UNELE FINALURI

gimnastică, terenuri de volei, bas
chet, tenis, handbal ți un ștrand eu 
3 bazine (unul olimpic, unul pen
tru învățat înotul ți altul, cu o 
suprafața de 500 mp. pentru copul. 
Tov. C. Oancea, prim secretar al 
Comitetului municipal U.T.C., ne 
spunea i „Tineretul din municipiul 
Bîrlad a râspuns eu entuziasm soli
citării de a contribui efectiv la ri
dicarea acestei baze. Numai pini 
acum au lucrat aici circa 2 OM de 
tineri preș ti nd peste 10 OM ore de 
muncă patriotică. Și este abia În
ceputul". (E. SOLOMON .

ZESTRE SPORTULUI DIN
B1RLAD

Lopeți, tîrnăcoape, roate, greble, 
găleți — mînuite de sute de tineri 
și tinere. „Teatrul de operații", la 
intrarea în Bîrlad — venind din
spre Vaslui, pe partea dreaptă a șo
selei N. 24. Se fac săpături, sînt ta
luzați versanții, se cară pămînt, pie
triș, zgură. Despre ce șantier este 
vorba ? Afli citind panoul mare de 
la intrare) „Comitetul municipal 
U.T.C. — Complexul sportiv — Șan
tierul tineretului". Bîrlădenii — iu
bitorii sportului din acest oraș unde 
In urmă cu ani... nu se întîmpla ni
mic — știu că frumoasa bază va 
cuprinde 1 un ■ stadion Cu 10 000 de 
locuri, o sală de sport cu 2 000 
locuri, uri grup de săli pentru atle
tică (box, haltere, lupte), o sală da

o Campionatul sătesc de fotbal 
i organizat de Comitetul județean 
Brăi.a al U.T.C. se află în uî- 

I rima fază. La barajul fina, 
din 30 echipe — au rămas doar 
6 : Dunărea-Bertețti. Ogorul-Vic- 
toria, Avintul-Scorțarul Nou, U- 
nirea-Grădițtea : Recolta-Vițani 
și Recolta-Cireșu. (L BALTAG).

„MIORIȚA" LA CURTEA DE 
ARGEȘ

Moment festiv, zilele trecute, la 
Liceul agricol din localitate: lua 
ființă cercul turistic „Miorița" la 
care au aderat toți elevii liceului 
(peste 600). Din obiectivele noului 
cerc t inițierea membrilor în „tai
nele" turismului ; organizarea unor 
mini-expoziții turistice și a unor 
proiecții de diafilme și filme cu ca
racter de popularizare a frumuseți
lor patriei; excursii Și drumeții în

In ultima vreme, ara constatat 
cu multă satisfacte o profundă 
preocupare a Colegiului central 

de specialitate pentru ridicarea 
calității arbitrajelor la corone: - 
țiile de baschet de toate nivelele, 
dar mai cu seamă la D’vizia A. 
Consfătuirile anuale, cu teme pre
cise. în scopul împrospătări: cu
noștințelor Si aprofundării inter
pretării regulamentului de joc. dez
baterile periodice (trimestriale sau 
lunare) organizate de comis e ju
dețene ți municipale, analiza zil
nică a arbitrajelor prestate în 
cursul turneelor divizionare. Intro
ducerea ierarhizării pe categorii (Di
vizia A masculin. A feminin. Divi
zia B, divizia școlară si de juniori), 
toate acestea au contribuit ia reali
zarea unor arbitraje bune la meciu
rile ediției recent încheiată a cam
pionatelor republicane. Si cind fa
cem afirmația, ne referim nu nu
mai la faptul că In cele mat multe 
partide cavalerii Cuierului s-au a- 
chitat conștiincios de sarcini, inter
venind corect ți în limitele regula
mentului. ci ți la tendința lor. cu 
totul apreciabilă, de a conduce în
trecerile într-o manieră menită să 
permită jucătorilor o evoluție cit 
mai apropiată de cea solicitată de 
disputele ntenatTr.ale, mai ales în 
ceea ce privește contactul direct 
cu a Arbitrarii excesiv
de sever «care Încorseta acțiunile 
individuale, frina inițaitiva $i com
bativitatea. deteminlnd reflexe dău
nătoare pentru partidele internat io-

orașul Curtea de Argeș, județul Ar
geș șj în țară etc. (Pro#. EMANOIL 
STERESCU).

• In Piața Trandafirilor din 
centrul Orașului Tg. Mureș, — 
«Raliul Muresan" — faza jude- 

i țeană a concursului de carting 
ia mre au participat 36 de concu- 
rențl șl concurente din Tg. Mu
reș, Sighișoara. Tirnăveni. Re
chin, Luduș, Fintlnele ți Miercu
rea Niraj. Pe locurile I : Harold 
Richter (Casa pionierilor din Si
ghișoara) și Anișoara Ghejan 
(Luduș). Premiile pentru cei mai 

: tineri concurenți au revenit lui 
Oaudiu Pop, de 9 ani (Tg. Mu- 

, reț) și Anișoara Ghejan. Pe e- 
‘ chipe : locui I — orașul Luduș. 

(SEBASTIAN ALBU).

„SAPTAMINA REGHINEANA"

Numele complet al acțiunii i „Săp- 
tămlna cultural-sportivă reghi- 
neană" ; locul desfășurării t diferite 
săi: din orașul Reghin și la bazele 
sportive „Avîntul" și „Voința". Pe
rioada î 4—11 iunie. Organizatori i 
Comitetul orășenesc de cultură și 
educație socialistă și C.O.E.F.S. Re
ghin. Acțiuni : simpozioane, sesiuni 
științifice, manifestări sportive (me
ciuri de fotbal masculine și femi
nine, gală de box, demonstrații de 
aeromodele, lupte greco-romane, 
ș.a.); apreciere finală asupra „săp- 
tăminii reghinene" : succes deosebit 
în rîndul participanțllor și specta
torilor. (LIVIU MAIOR). „

ul-
ce

riale) a fost rareori semnalat în 
tima ediție a Diviziei A, ceea 
reprezintă un sprijin în dezvoltarea 
tehnicii și tacticii individuale a 
baschetbaliștilor noștri. In plus, mai 
trebuie amintit aportul arbitrilor în 
direcția micșorării cazurilor de in
disciplină. prin exigența, consec
vența și obiectivitatea lor în condu
cerea unei întîlniri.

Dar. tocmai îh scopul continuării 
acestui drum ascendent, în ceea ce 
privește calitatea arbitrajelor, nu 
trebuie trecute cu vederea unele 
defecțiuni manifestate cu precădere 
în momentele decisive ale campio
natelor și ale meciurilor, adică toc
mai atunci cind atmosfera era ex
trem de încinsă, cînd subiectivita
tea antrenorilor, jucătorilor și a 
simpatizanților se transforma în 
fanatism, cînd fiecare decizie de 
„pași", „fault" sau „coș valabil" tre
buia dictată cu hotărîre, cu precizie, 
fără urmă de dubiu. Or. tocmai în a- 
ceste perioade „fierbinți" (le putem 
preciza: între 1 și 28 mai, atunci 
cind s-au desfășurat ultimele turnee 
ale turului al treilea și turneele 
finale), unii arbitri (altminteri exce- 
lenți și lăudați în majoritatea cazu
rilor) s-au poticnit întocmai ca tră
pașii care merg bine pe tot tra
seul hipodromului, dar galopează 
Și pierd cursa la potou. în mod lo
gic, apare întrebarea : care este a- 
devărata valoare a acestor arbitri ? 
Și, tot logic, se ivește și răspunsul : 
valoarea reală a unui cavaler al flu
ierului se constată mai cu seamă în

situațiile grele, decisive, cînd ten
siunea nervoasă exclude orice slăbi
ciune, orice ezitare din partea arbi
trilor. Valoarea reală este demon
strată în acele trei minute sau 
chiăr trei secunde în care o singură 
decizie poate răsturna soarta unui 
meci, poate face intitile străduin
țele unei echipe. Ceea ce nu este 
de acceptat, deoarece arbitrii sînt 
datori, prin însuși rolul lor, sâ 
asigure perfecta desfășurarea a 
unei întreceri.

în sfîrșit. nu putem încheia 
înainte de a aminti un alt as
pect negativ al activității arbi
trilor și anume acela al nerespec- 
tării spiritului de colegialitate, de 
corectitudine, de prețuire reciprocă 
a muncii. Nu sîntem de părere ca 
arbitrii să acopere greșelile par
tenerilor, dar nici nu putem fi de 
acord cu atitudinea celor care își 
bîrfesc colegii în fața antrenori
lor și a jucătorilor. $i, în acest 
sens, trebuie să mărturisim că nu 
o singură dată i-am auzit pe unii 
„cavaleri" ai fluierului stînd în 
tribună și cometînd negativ, cu 
glas tare (în mijlocul baschetba
liștilor și al antrenorilor acestora, 
gata oricînd să „vadă" maniera de 
arbitraj prin prisma lor subiec
tivă) deciziile celor din teren. Ceea 
ce nu le face cinste și nici nu con
tribuie la crearea 
sănătos, propice 
giului arbitrilor.

cred însă că dorința de afirmare a 
voleibaliștilor noștri, pregătirea lor 
minuțioasă, precum și priceperea 
dovedită de cei trei antrenori și de 
medicul G. Cherebețiu ar putea păli 
în fața obstacolelor — dificile, to- 
tușj — pe care le vor avea de în- 
tîmpinat. Printre marile preten
dente la primele locuri : R. D. Ger
mană, Japonia, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Bulgaria Și Polohia se va afla
— nădăjduim cu toții — și echipa 
României. Pînă la marile încercări 
ale anului, federația va urmări per
fecționarea principalelor calități ale 
echipei: viteza de joc, forța atacu
lui, combinațiile tactice, precum și 
îmbunătățirea randamentului in a- 
apărare. Paralel, antrenorii vor in
sista asupra creșterii progresive a 
Capacității de efort, a detentei și a 
mobilității în apărare. De aseme
nea, blocajul individual șl colectiv 
va constitui o preocupare perma
nentă a tehnicienilor noștri, de e- 
ficacitatea acestui compartiment de- 
plnzînd în bună măsură rezultatele.

De altfel, jucătorii noștri vor da
— la finele acestei luni — un exa
men concludent la toate aceste ca
pitole, cu prilejul turneului din Un
garia, Unde vor întîlni cîteva dintre 
echipele în fața cărora au pierdut 
la Bratislava. Ei trebuie să dove
dească atunci că înfrângerile sufe
rite cu o lună în urmă au fost un 
sfetnic bun, că nivelul de pregătire 
al echipei noastre a crescut și că 
speranțele opiniei publice voleiba- 
listice vor fi împinite la Olimpiadă.

a atinge performanțele cerute. în a- 
cest sens, putem lua ca exemplu pe 
A. Covaci, fost campion de înot, care, 
în mai puțin de doi ani, a ajuns un 
bun pentatlonist. Proba de cros se 
prezintă, după părerea meu, și după 
cum indică și rezultatele, la un ni
vel Corespunzător. în ce privește că- 
lăria, programul de pregătire a ce
lor mai mulți dintre sportivi este 
îngreuiat de valoarea slabă a cailor 
tare le sînt puși la dispoziție. Doar 
experiența și calitățile unora dintre 
ei au făcut Să se obțină reiultato 
bune și foarte bune. O mai mare a- 
tenție pentru dotarea cu cai a tutu
ror secțiilor de pentatlon este, deci 
necesară și âr duce Ia creșterea sub
stanțială a rezultatelor.

La aceste campionate s-au obținut 
cele mai bune rezultate la tir. A- 
ceasta indică maturitatea atinsă de 
sportivi Ia proba respectivă. în multe 
secții însă (Î.P. Tg. Mureș, Fulgerul 
Sibiu, Crișul Oradea etc.) lipsa ma
terialelor necesare se reflectă preg
nant în cota rezultatelor. Prin ur
mare, și la tir ar trebui ca asocia
țiile și cluburile sportive cu secții 
de pentatlon să vegheze la crearea 
condițiilor normale de pregătire.

Considerată pînă de curînd un căl- 
cîi al lui Achile, scrima ne-a dat 
prilejui. Ia „naționale", să constatăm 
îmbunătățiri esențiale la mulți spor
tivi. TotUși, această probă se află 
încă în urnta celorlalte. Poate ți pen
tru că activitatea antrenorilor pen
tru Scrimă nu este îndejuns 
sistentă în unele secții.

— în încheiere, am 
ne spuneți etim s-au 
t,at sportivii 
de la care se 
marea valorii 
sfi se ăiihieZe 
piadei, șl care 
•le dv în legătură 
tățile lor viitoare ?

— Pentatloniștii selecționați în lo
tul olimpic s-au pregătit din ce în 
ce mai intens în acest sezon (și a- 
ceasta explică rezultatele bune obți
nute de ei la campionatul național) 
pentru a justifica participarea la J.O.. 
unde urmăresc un plasament bun in 
întrecerea pe echipe. Omul de bază 
ș-a dovedit încă o dată Dumitru 
Spîrlea, sportiv cu indubitabile cali
tăți de pentatlonist. El a fost, de alt
fel, cel mai constant în toate pro
bele în întregul sezon. în schimb. 
Marian Cosmescu. deși s-a pregătit 
Cu ardoare, a avut un start modest 
în acest sezon. Recentul concurs a 
demonstrat reintrarea lui in formă 
și nu mă îndoiesc că rezultatele sale 
vor crește in continuare, astfel in
cit el să redevină un component de 
bază 
mai 
tare 
Mai 
zuttatele la scrimă. Constantin Căli
na, revelația campionatului național 
(a cîștigat 3 din cele 5 probe si s-a 
clasat pe locul secund la individual !) 
aspiră pe bună dreptate Ia un loc 
intre primii trei. în timp ce A. Naey 
(cei mai tinăr) reprezintă un ele
ment de mare perspectivă.

în general, cred în posibilitățile 
pentatloniștilor noștri de a ocupa un 
loc fruntaș pe echipe, la Jocurile O- 
limpice. Aceasta din două motive : 
fiindcă rezultatele lor au fost în con
tinuă creștere la competițiile la care 
au luat parte în ultimii ani și pen
tru că întotdeauna forma maximă au 
atins-o în luna august...

de con-

vrea să 
compor- 
național,lotului

așteaptă confir- 
pentru a putea 
la startul Olim- 
sînt cotivingeri- 

cu poSibili-

al echipei. Adalbert Covaci (cel 
bun înotător) a avut o compor- 
constant bună in tot sezonul, 
trebuie să-și îmbunătățească re-

Interviu realizat de
Aurelian BREBcANU

unui climat 
ridicării presti- 
Ba. dimpotrivă.

STANCULESCUD.

O MICĂ... MARE SPERANȚA

S-a născut la Onești (W mai 
1961) și este în clasa îV-a la Liceul 
cu program special de gimnastică. 
Mica membră a asociației sportive 
„Flacăra" din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, pe nume Nadia Comânici, 
descoperită la un concurs pentru 
depistarea de noi talente în 1967, 
pe cînd era încă la grădiniță, a 
fost îndrumată atent de pasionați: 
antrenori Marta și Bela Karolv. 
Marea speranță a chimiștilor de pe 
Valea Trotușului are de-acum un 
palmares bdgat i campioană la co
pii în 1970; în 1971 face parte din 
echipa campioană a României (ca- 
teg. a IV-a): 1972 este anul in care 
este prezentă in echipa câștigătoare 
a Cupei F.R.G. șj componentă 8 e-

chipelor de junioare ale României 
care întilneșc, pe rind, reprezenta
tivele similare ale Poloniei și Bul
gariei, invingindu-le (in ultimul 
concurs, Nadia a ocupat locul II 
la individual compus). In luna iulie 
va participa la „Turneul Prietenia" 
d» va aVea IOC în Bulgaria. (GH. 
GRUNZU).

• Campionatul de fcâba! al 
„claselor IV" din cartierul Gheor- 
ghieni, orașul Cluj (școlile din 
acest cartier sînt principalul fur
nizor de elemente pentru cen
trele de copii și juniori ai echi
pei „Universitatea" Cluj). Cîști- 
gătorii — elevi în clasa IV-a „J", 
Școala generală de aplicație — 
au primit „Cupa Copilului", o in
signă „U“, cartea „Șepcile roșii" 
și diplome. (DOINA STANCIU).

POFTIȚI ÎN VACANȚĂ !

La Mcreni, acțiuni de pregătire 
a bazelor sportive pentru elevii ce 
vor intra în vacanță. A. S. „Flacăra" 
Moreni a reamenajat cele două te
renuri de tenis șj lucrează în pre
zent la proiectarea celui de al trei
lea. a pus în funcțiune bazinul de 
inot, a reamenajat terenurile de 
handbal, volei, pista de atletism... 
în oraș s-au organizat centre de 
învățare a fotbalului pe categorii

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de specializare postliceală de antrenori 

atrage atenția elevilor anului I și II ai secției fără frecventă că 
sesiunea de examene — semestrul II _ are loc la București între 1 
30 Iunie — 5 iulie 1972.

Corespunzător planului de învățămînt, în săptămîna premergă
toare sesiunii (25—29 iunie) vor fi organizate lecții recapitulative 
și consultații. Aceste activități vor fi organizate în fiecare zi, la 
orele anunțate de secretariatul școlii, la următoarele obiecte i 
Fiziologie, Teoria educației fizice. Biomecanica specializării. Igienă 
și control medical și specializare (pentru anul I) ; și : Organizarea 
educației fizice, Psihologia sportului, Masajul cu aplicație în sport 
și specializare (pentru anul IT).

Examenele pentru această sesiune (anul I : Fiziologie. Teorie, 
Biomecanica, Igienă și Specializare; anul II : Organizare ed. fiz., 
Psihologie, Masajul sp. și Specializare), vor fi programate succesiv 
și pe grupe de elevi, în zilele de 30 iunie, 1, 2. 3, 4 și 5 iulie.

Admiterea elevilor la fiecare din aceste examene este condi
ționată de prezentarea lucrării de control la obiectul respectiv 
(anul I : fiziologie, teorie, biomecanică și specializare ; anul II : 
Specializare), pînă la data de 20 iunie.

NOTA
— Examenele de absolvire, pentru elevii din anul II — secția 

fără frecvență, se vor susține între 10—11 iulie a.c.
— Coriger.țele vor fi programate de secretariatul școlii, între 

30 iunie — 5 iulie a.c., pentru elevii anului II.
....... .......

de vârstă (13 și 13—15 ani).., va 
funcționa un centru de învățare a 
tenisului de masă... a fost stabilit 
un colectiv de profesori ce va ur
mări întregul program al elevilor < 
pe timpul vacanței. (GH. ILINCA).

SCHI PE... LAC
Spectacol inedit pe lacul Herăs

trău din Capitală. După un brevet 
de invenție al profesorului de ma
tematică (pensionar) Ion Rădulescu 
din București, Complexul de prelu
crare a lejRfii&â din gțsUffl fe»

treprinderea „Tehnica nouă" d:n 
București au realizat un nou tip de 
schiuri pe apă. Partea de lemn, 
schiul, este lat și fixat pe o pernă 
de pînză cauciucată, umplută cu 
aer. Cu ajutorul unor bețe, avînd 
flotoare cauciucate la capăt, schio
rul se poate deplasa pe apă cu o 
Viteză cevă mai mare decît a omu
lui care merge pe jos. Un bun mij
loc de agrement, de mișcare și 
poate chiar de antrenament pentru 
schiori pe timpul verii, (MIRCEA
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Ieri, fn ședința comisiei
tic disciplina a r n. r

AU FOST UITATE EXTREMELE. DAR Șl ELE

14 ETAPE 
DE SUSPENDARE 
ÎN DIVIZIA A!

• •I

După ce mai multe etape la rînd 
meciurile din Divizia A s-au desfă
șurat într-o notă de sportivitate, de 
disciplină, pe care am înregistrat-o 
cu justificată satisfacție, în etapa 
de duminică, foile de arbitraj și 
rapoartele observatorilor federali 
au relevat o serie de aspecte nega
tive din terenul de joc.

Analizîndu-le, în ședința de a- 
searâ, Comisia centrală de compe- 
tiții și disciplină a aplicat sancțiuni 
jucătorilor care s-au-făcut vinovați 
de acte de indisciplină. Astfel. Vigu 
(Steaua) a fost suspendat pe două 
etape, iar Covalcik (Crișul), Strîm- 
beanu (Universitatea Craiova). Ispir 
(A.S.A. Tîrgu Mureș) și Boc (Rapid) 
nu vor putea juca trei etape. De 
asemenea, față de unele manifestări 
nesportive la meciul Farul — F.C. 
Argeș din etapa a 26-a. Comisia 
centrală de competiții și disciplină 
a dat un avertisment secției de fot
bal a clubului constăntean. pentru 
lipsuri în munca educativă. Cît pri
vește pe antrenorul R. Cosmoc, com
portamentul său (la acea partidă) 
urmează să fie analizat de Colegiul 
central al antrenorilor.

Mai sînt de disputat două etape 
în campionatul diviziei A. Nu tre
buie să ne mulțumim cu faptul că 
Federația este hotărîtă — dimă cum 
se vede — să sancționeze prompt 
abaterile de la disciplină. Echipele 
de fotbal trebuie să preîntîmpine 
actele de indisciplină, de orice fel, 
începînd cu protestele la adresa ar
bitrilor. printr-o accentuare a mun
cii educative, în așa fel îneît finalul 
campionatului să se desfășoare în
tr-un climat de perfectă sportivi
tate.

BRAȘOV, 14 (prin telefon, de la cores- 
pondentui nostru). — Vrînd parcă să 
recupereze terenul pierdut în dubla 
partidă cu Trakia Plovdiv (doar un punct 
obținut în deplasare), brașovenii au a- 
bordat partida cu Goztepe Izmir cu mul
tă ambiție, atacînd chiar de la primul 
fluier al arbitrului. De altfel. în primul 
minut, Cadar, Florescu și Zotincă ra
tează. pe rînd, o mare ocazie de a în
scrie. în urma unei acțiuni create la 
poarta oaspeților. Apoi se joacă o 
bună perioadă de timp într-un singur 
sens — spre poarta oaspeților — dar 
golul nu cade. Mai mult, oaspeții, la pri
ma lor acțiune pe contraatac (mm. 10). 
sînt pe punctul de a marca, însă ex
trema stingă Aii „pasează- copilărește 
mingea lui Adamache, Oaspeții reușesc 
apoi să echilibreze temporar jocul, dind 
de furcă apărării localnicilor. Treptat, 
stegarii preiau din nou inițiativa și în

ultimele
vut nu _ «Mii_  . ____  .
de a înscrie, printre care Ș| o bară (F1O- 
rescu. mln. 28). La pauză scorul este 
alb.

frmătoerele 45 de minute au același 
aspect — gazdele domină, oaspeții se a- 
Pâră — dar scorul ramlne neschimbat 
pînă în minutul 74, etnd. Împotriva cursu
lui jocului. Gbztepe reușește să înscrie 
în urma unui contraatac fructificat de 
T. Mehmet. Scor final, 1—o în favoarea 
echipei turce.

După 28

CIFRELE
• Cu cele 24 de goluri înscrise 

în etapa de duminică totalul lor a 
atins cifra 522.

• Patru jucători — Dumitrache, 
Domide, Dincuță și O. Ionescu au 
reușit să înscrie cîte două goluri.

• Velicu (Sport Club Bacău) a 
marcat ai 17-lea autogol al campi
onatului.

• De remarcat că în ultimele 
trei etape jucătorii de la Farul 
Sport Club Bacău nu au reușit 
înscrie nici tin gol.

• Tînărul Mureșan („U“ Cluj) 
prin cele două goluri înscrise 
uitimele două etape — a 
echipei sale patru

• Vigu, Boc,

și 
să

în 
adus 

„puncte mari".
Ispir, Strimbeanu 

și C-ovalcic au fost eliminați de pe 
teren în această etapă. Pînă 
prezent, 20 jucători s-au aflat în 
această situație neplăcută.

• In această etapă au fost dic
tate trei lovituri de la 11 m; două 
au fost transformate (Șhiopu și 
O. Ionescu) și una a fost ratată de 
de Oblemenco (primul penalty ra
tat de acest jucător în actualul 
campionat). Pînă în prezent, au 
fost acordate 46 de lovituri de la
11 m : 34 au fost transformate, iar
12 ratate; 37 au fost acordate în 

9

în

favoarea gazdelor, iar 
oaspeți. *

• Cei opt arbitri care 
partidele acestei etape

pentru

au 
au

condus
primit

Ieri, pe stadionul Republicii 
SELECȚIONATA DIVIZIONARA 

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 

(2-0)
joc viti disputat 
în care

B-
C

3-0
Am asistat la un

la fluierul final, în care componen- 
ții celor două selecționate s-au străduit 
să etaleze tot ceea ce știau. Mai omo
geni, dispuntnd de mult mai multe cu
noștințe tehnice, jucătorii selecționatei 
B și-au adjudecat comod victoria, 
înscris, în ordine, Rosznay (min, 
Floareș (min. 26) și Tănăsescu 
75). Din păcate, n-am avut posibilitatea 
să vedem la lucru pe cei mai buni ju
cători divizionari C. formația aliniată 
fiind, după părerea noastră, sub 
sibilitățile pe care le poate oferi 
vîzia C.

s-au evidențiat cu acest prilej 
jucători ale căror cunoștințe tehnice me
rită o subliniere : BeldeanU, Tănăsescu, 
Rosznay. Floares, Tolea, Haglogîu.

C. MORARU

de elape

pînă

AU 
18), 

(mm.

po- 
Dl-

cițiva

VORBESC...
35 de stele : trei au primit cite 5 
stele, iar cinci cîte 4 stele.

• în această etapă au fost trase
la poartă 222 de șuturi, mareîn- 
du-Se 23 de goluri (unul a fost au
togol), deci un procent de eficaci
tate de 10,36 la sută. Clasamentul 
eficacității, după 28 de etape se 
prezintă astfel : 1. F. C. ARGEȘ 
11.81 la sută; 2. U.T.A. 11.75; 3. 
„țl“ Cluj 10,73; 4. Univ. Craiova 
10,46 ; 5. Steagul roșu 10,32 ; 6.
S. C. Bacău 10,04 etc.

• Partidele acestei etape au fost
urmărite de aproximativ 68 000 de 
spectatori. Pînă în prezent, la cele 
224 de meciuri ale campionatului 
au asistat aproximativ 2 373 000 de 
spectatori. Clasamentul orașelor, pe 
baza mediei de spectatori — cifră 
aproximativă — după 28 de etape, 
arată astfel: 1. CRAIOVA 20 928: 
2. Pitești 14 571 ; 3. București
14 211; 4. Tg. Mureș 11 928; 5.
Arad 10 571 ; 6. Constanță 9 928 ; 
7. Bacău 9 428 ; 8. Ploiești 9 214; 
9. Iași 8 928; 10. Cluj 8 574 ; 11. 
Brașov 7 192; 12. Oradea 6692 ; 13. 
Petroșani 4 607.

• Situația în „Trofeul Petschovs- 
chi", după 28 de etape, este urmă
toarea : 1. PITEȘTI 8,92 ; 2. Cra
iova 8,78; 3-4. Ploiești și Brașov 
8,64 ; 5. Tg. Mureș 8,57 ; 6. Bucu
rești 8,52 ;. 7. Cluj 8,43; 8-9. Arad 
șî Constanța 8,14 ; 10. Iași 8,00 ; 
11. Oradea 7,93; 12. Petroșani 7,85; 
13. Bacău 7,57.

Cornelia Petrușca, jucătoare ele bază în echipa Voința București, care 
candidează la titlul de campioană a țării Foto : V. BAGEAC

LICEUL DE FOTBAL BUCUREȘTI

ANUNȚ
înscrierile pentru examenul de admitere (liceu) — anul I FOT

BAL, încep pe data de 16 iunie 1972 la SECRETARIATUL școlii. 
Pentru înscriere sînt necesare următoarele acte:
— certificatul de nâștere copie și Original; adeverință de 8 (opt) 
clase; fișa medicală; cerere de înscriere; buletinul de indentitate; 
analiza sîngelui; micro.

(Pentru jucătorii de fotbal este necesară dezlegarea' din partea 
clubului pentru liceul de fotbal sau declarație din partea părinților 
că nu sînt legitimați la fotbal.)

Examenul începe cu data de 22 iunie 1972, la următoarele dis
cipline: ;

EXAMEN PRACTIC (22—24 iunie), EXAMEN TEORETIC (25 iu
nie — 3 iulie). *

— Limba română — scris și oral ;
— Matematică — scris și oral;
— Istorie — oral (identic ca la orice liceu de cultură generală)
Examenul practic consta în i proba tehnică ; joc bilateral fotbal ; 

norme generale.
Media se face adunînd nota de la examenul teoretic cu cea 

la examenul practic și se împarte la doi.
Examenul teoretic are loc în localul Liceului „23 August", 

ce! practic pe terenul II din Complexul „23 August".
în perioadele 20—30 ’ -• -n

ține concurs de selecție
V—VIII.

de

iar

vaiunie 1972 și 1—10 septembrie 1972 se 
pentru ocuparea locurilor libere Ia clasele

str. Pescărușului nr. 124, 
stația Leontin Sălăjan.

DIRECȚIUNEA
sector III. Telefon 1 43 38 30, tramvaie 23-24,

■■

ȘI-AU UITAT MENIREA
In existența sa de peste 1C0 de 

ani, fotbalul a prezentat în arenă, 
in diferite perioade, o serie de ju
cători de superclasă, deveniți perso
naje de legendă ale sportului-rege. 
Este suficient să amintim de un Piola, 
un Lawton, un Zamora, un Iașin, un

20 de minute ale reprizei au a- 
mai puțin de opt mal ocazii

C. GRUIA

SEMIFINALELE
ROMÂNIEI

LA 28 IUNIE
„CUPEI

act al popularei com- 
„Cupa Româ-

Penultimul 
petiții fotbalistice 
niei“ se va desfășura în ziua de 28 
iunie. Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F.R.F. a stabi
lit ca meciul Jiul — Dinamo să se 
dispute la Sibiu. Cealaltă semifi
nală, Rapid — Metalul București, 
se va juca în Capitală.

Gy irfi in acțiune O extremă de 
la care așteptăm cu toții multe...

Matthews, un Di Stefano, un Pele etc.
Oricît em cita din acâst tablou de 

onoare, vom constata că majoritatea 
covârșitoare a celor ce sînt incluși 
aici sînt jucători de mijlocul tere
nului sau atacanți centrali. Mult mai 
slab reprezentați, sînt subiecții al 
căror joc ne-am propus a-1 trata, ex
tremele. Și aceasta nu întimplăto-. 
ci drept consecință aproape firească 
a faptului că posibilitățile lor de ex
primare (int mai reduse, datorită 
zonei mici de joc (laturile terenului) 
pe care sint nevoiți să acționeze.

Ne-am propus să tratăm'ăcest su
biect — jocul extremelor — pornind 
de la considerația că el este de mare 
actualitate, aram in epoca apărărilor 
supraaglomerate, a , betonului" și a 
atitor alte fisteme și metode folosite 
in lupta apărătorilor cu atacanții ad- 
verși. Plecir.d de Ia comparația fă
cută cir.dva de reputatul tehnician 
A. Batteux ,.O echipă fără extreme 
este M o p3săre cu aripile tăiate 
care vrta să zboare", să facem o in 
cursiune în „istoria extremelor".

In perioada așa-zi.-ă romantică a 
fotbalului, sarcinile extremelor erau 
mult mai reduse decît in zilele noa
stre. rolul lor principal fiind acela de 
a furniza celorlalți atacanți mingi 
bune de transformat în goluri prin 
unul și același procedeu: centrări înal
te in fața porții. De aici și denumi
rea pe care au câftâtat-o: MAȘINI 
DE CENTRAT. Cuvintul de ordine al 
antrenorilor era: „Extrema stă lipită 
de tușă, preia și centrează De mar
cat are cine să marcheze".

Excepții de la regulă, extreme do- 
calităti deosebite, dribling

„O echipă fără extreme este ca o pasăre cu 
aripile tăiate..." (BATTEUX).

(S. Mattews, I. Bogdan), șut și vi
teză (Gento, Dobai. Bindea).

în perioada postbelică și pînă la 
apariția „betonului", am asistat la o 
etapă de tranziție, în care jocul ex
tremelor a păstrat aproximativ ace
lași conținut tactic ca și mai inainte, 
imbunătățit doar prin calitățile de 
bază ale jucătorilor — viteză, rezis
tență, forță, detentă — sau prin pro
cedeele lor tehnice. Cu aceste atu-uri 
s-au remarcat extreme ca Zebec 
(Iugoslavia), Czibor (Ungaria), ro
mânii Dumitrescu III, Suru, Farcaș.

Ajungem la perioada actuală, a ce
lor mai „draconice" legi ale super- 
defensivei.

Care sînt modalitățile cele mai e- 
ficiente m care se pot exprima ex
tremele in fața apărărilor superaaglo- 
merate? Credem că în aceste circum
stanțe. arma cea mai recomandabilă 
este una mai... veche, anume schim
bul de locuri intre atacanți. Este bine 
știut că extremele își au „jandarmul ‘ 
lor permanent. Evitarea acestuia prin

SIMULAREA ACCIDENTULUI
AL NEIMPLINIRILOR PE PLANUL EDUCAȚIEI

Fotbalul este, prin excelență, un 
sport bărbătesc, un sport al celor 
puternici, îndemînatici și curajoși. 
Ceeă ce face ca și întrecerea din
tre două echipe, dintre doi adver
sari, care-și dispuiă cu hotărîre 
dreptul și șansele pentru obține
rea victorei, să fie în mod obiș
nuit o luptă aspră, fără menaja
mente, o confruntare de forțe )a 
capătul căreia 
ce) mai bine 
bun.

Se întîmplă 
această luptă 
semnul neprevăzutului — care pre
supune nu numai subtilitate, iscu
sință și gîndire, ci și angajament 
fizic, să apară — inerent aproape 
— și faultul. Faultul, accidentul, 
rezultatul nedorit al duelului 
direct, al disputei pentru balon, 
pentru realizarea sau evitarea go 
iului, pentru rezultat. Cu sau fără 
voia acelora ce le provoacă, ase
menea situații fac parte și ele din 
joc, iar regulamentul și arbitrii 1» 
sancționează în funcție de caracte
rul lor și de circumstanțe.

în condiții normale. jucătorul 
faultat, cu sau fără intenție, be
neficiază — ca să spunem așa — 
în afara loviturii libere acordate 
regulamentar și de un anumit 
supliment de credit afectiv, de 
astă dată din partea publicului, 
credit care se transformă adese
ori în simpatie, atunci cînd oel în 
cauză reușește să depășească, fără 
spectacole inutile și gratuite, mo
mentul neplăcut al situației 
victimă, 
constituie 
cloielnică 
rul obiectiv apreciază in acest fel 
dorința jucătorului vătămat de a 
relua întrecerea cu adversarul, cu
rajul și bărbăția acestuia.

Am avut însă — și nu o dată

cîștigă. de 
pregătit, cel

regulă, 
mal

însă deseori
— desfășurată sub

ca In

de 
Sensibil la tot ceea ce 

de fapt, dovada neîn- 
a sportivității, spectato-

La sflrsitul acestei săptămlni se va 
consuma ultimul act al campionatului 
Diviziei A. Primele șase echipe, clasate 
în fruntea seriilor, vor disputa returul 
turneului final după care vor fl eunos- , 
cute campioanele pe 1971—1972.

Ca șl în turul turneului final Și acum 
competitoarele se vor întîlni pe arene 
neutre, echipele masculine (Petrolul 
Ploiești, Constructorul Galați. Voința 
Tg. Mureș, Rapid București. Voința Cluj 
șl Electrica Sibiu) pe cele patru piste 
ale arenei Chimia din BUZÂU. iar for
mațiile feminine (Voința București. Ra
pid București. Voința Tg. MnTeș, l.aro- 
nret București, C.S.M. Reșița și Voința 
Cluj) pe arena Dunărea din GALAȚI 
Băieții vor Juca vineri, sîmbătâ și du
minică. iar fetele sîmbăta și duminică, 
cile două jocuri, contra șeor. la probele 
de 200 respectiv lOo lovituri mixte.

Conform regulamentului turneului fi
nal, echipa care întrunește cel mai mare 
punctaj (locul r — într-un joc al tur
neului — 6 p, locui II 5 p, locul III, 4 P și 
așa mal debartet — adiționate cu cele 
din tur. va cîștlga titlul de campioană 
a țării.

La bărbați. In tur. la Iași pe primul 
loc s-a clasa1 Petrolul Ploiești cu 
maximum de puncte posibile (12). fiind 
urmată de Constructorul Galați cu 10 P- 
Deci, în mod practic una din aceste 
două formații va obține . titlul. Ambele 
echipe au o serie de jucători valoroși.

(Urmare din pag. 1)

tabără au toate motivele să se bu
cure...

SNAGOVUL — GAZDA PENTRU 
ATLEȚI Șl CAIACIȘTI-CANOIȘTI

în ziua de 20 iunie își va des
chide porțile și tabăra de la Sna- 
gov, cu o serie rezervată elevilor 
atleți. Cadrul de organizare al a- 
cestei tabere este — ca Și în anii 
trecuți — ireproșabil, micul oraș 
sportiv de pe malul lacului oferind 
numeroase posibilități de distracție 
și destindere (jocuri de cabană, 
plimbări cu barca, un țarc pentru 
natație etc). Va urma, de la 10 iu
lie, o nouă serie de atleți, apoi, de 
la 30 iulie, alta de caiaciști și ca- 
noiști. Ultima serie la Snagov va fi 
revervată tot atleților. 
dăta de 19 august.

Pentru a rămîne în 
atletismului va trebui
și de tabăra ce va funcționa în 
orașul Cîmpulung Muscel, pe lîngă 
Liceul nr. 2 Nici că se putea alege 
o așezare mai potrivită pentru re
prezentanții primei discipline olim
pice. Cîmpulungu] Muscel s-a afir
mat, de mulți ani încoace, ca un 
centru atletic de nădejde, astfel că 
prezența unor elevi specializați în 
această disciplină nu poate fi decît

începînd cu

domeniul 
să amintim

se tăvălesc de 
ca și cînd ar fi 
gloanțe, asemenea 
filmele de groa-

— ocazia să asistăm și la altfel de 
scene, în contrast flagrant cu spi
ritul de întrecere, cu trăsăturile 
morale ale sportivului adevărat. 
Așa de pildă, am văzut cu toții 
jucători (unii dintre ei specialiști 
în materie) care, în urma unor fa
ulturi de joc obișhuite, simple, ne
însemnate. acuză lovituri teribile, 
se iamentează. 
două-trei ori, 
fost... răpuși de 
figuranților din
ză. Și-apoi, cînd lumea (mai bine 
zis numai cei neinițiati) așteaptă 
într-o atmosferă de compasiune 
„deznodămîntul fatal", eroii noș
tri se ridică, execută ei înșiși lo
vitura liberă și aleargă chiar mai 
bine decît au 
„accident".

Evident, în 
vem de-a face 
mulează accidentul .sau, în cel mai 
hun caz. îl supradimensionează 
voit, pentru a obține un avantaj 
oarecare, ca preț al propriei ne
putințe. Pentru că acela care si
mulează face întotdeauna acest 
iucru în mod premeditat. Pe plan 
tactic, astft înseamnă ,.a trage de 
timp" ; pe plan psihologic, el își 
propune enervarea adversarului ; 
pe plan fizic, urmărește escamo
tarea insuficiențelor în capacitated 
de efort, folosind întreruperea- jo
cului ca timp de odihna ; iar pe 
plan tehnic, simularea faultului 
încearcă să justifice erorile în e- 
xecuție, în lupta directă pentru 
balon, pentru cîștigarea sau men
ținerea inițiativei.

Privită din acest unghi, simula
rea accidentului nu mai este, cum 
s-ar crede, o practică oarecare de 
a provoca alarme false și a trage 
foloase de pe urma unui credit 
obținut prin milă. La o analiză 
mai profundă a lucrurilor, simu-

făcut-o înainte

această situație, 
cu jucători care

de

a-
Sî-

LA BUZĂU Șl GALAȚI — 
RETURUL TURNEELOR FINALE

componenț-i ai echip?i naționale, cum 
Sint C. Vînătoru (cel mal precis popicar 
în prima parte a campionaiului ‘
p.d. L. —
(Petrc4ul), '.
structorul). 
Voința Tg. 
Ill-a după 
abandonat 
supremația.

La femei, confruntarea 
mai interesantă; La cite, un 
află înșirate în fruntea 
turului trei sexteturi foarte apropiate ca 
valoare : Voința București 16 p. Rapid 
București 9 p și Voința Tg. 
— campioana ediției trecute 
natului.

Iată clasamentele înaintea 
turneului final : MASCULIN 
trolul Ploiești 12 p — 10279 p d., 
structorul Galați 10 p — 10096 p.d,. 
Voința Tg. Mureș 8 p — 10060 p.d.

r____ T:. ? ” i T_ "■ ; :
6. Electrica Sibiu 2 p. FEMININ — 
Voința București 10 p — 4307 p.d. 2. Ra
pid București 9 p — 4838 p.d., 3. Voință 
Tg. Mureș 8 p — 4737 p, 4. Laromct 
București 5 p. 5. C.S.M. Reșița 5 p, 6. 
Voința Cluj 5 p.

Ca arbitri principali, la cele . do,uă 
turnee finale, vor funcționa : C. Po
pescu, la Buzău și E. Moldoveanu, la 
Galați.

i tiiiâ paiie a Cauiyknicv ului — 1804
în cele două jocuri). Gh. Silvestru

I. Băiaș, i. Tismănaru (Con-
Dar nici actuala campioană. 
Mureș — aflată pe poziția a 
întrecerile de 
lupta pentru

la iași — n-a 
a-șl mențin*

finală va fi și 
punct se 

clasamentului

Mureș x p 
a campio-

returuluî 
1. Pe- 

2. Con-

Voința Tg. Mureș 8 p — 10060 p.d.. 4. 
Rapid București 6 p, 5. Voința Cluj 4 p* - — ■ • ----- - ------------ - i.

un prilej de interes pentru local
nici. în plus stadionul orașului, pro
filat pe atletism, va fi un îndemn 
pentru elevii din tabără de a nu-și 
uita marea lor pasiune sportivă...

DE LA BAIA MARE SI RINA 
LA REȘIȚA '

Rc-

(pe 
vor

Restul taberelor au fost fixate pe 
un traseu de-a dreptul spectaculos, 
care pornește de sus. din nordul 
țării, de ia Baia Mare și — urmînd 
mai mult sau mai puțin lanțul 
carpatic — ajunge tocmai la
șița. în orașul de reședință al ju
dețului Maramureș, de pildă 
lîngă Grupul școlar mirier) 
sosi, începînd cu data de 10 august,
elevii amatori de lupte, libere și 
greco-romane. Tinerii specialiști în 
schi (fond) vor avea tabăra instalată 
în cadrul Grupului școlar forestier 
din Cîmpulung Moldovenesc, de la 
10 iulie, la Bacău, în clădirea Li
ceului economic, vor fi găzduiți ca
notorii specializați în 
(prima zi de tabără 
Pentru a fi păstrată tradiția, Bra
șovului, în speță Liceului nr 2. i-a 
fost repartizată tabăra pentru ele
vele de la gimnastică ’modernă (4— 
21 iulie), în timp ce în vecină
tatea orașului de sub Tîmpa. la 
Săcele. vor fi primiți rugbVștii i 
10—27 august. Sibiul (Liceul agri-

„academic"
■ 27 iulie).

între-

jucâ- 
ni se 
rămă-

larea ne apare, pe alocuri, ca o 
pseudo-metodă de acțiune, situată 
dincolo de granițele spiritului de 
sportivitate și generată de o men
talitate păgubitoare fotbalului, in 
virtutea căreia mijloacele anti-joc 
subminează frumusețea spectaco
lului și denaturează sensul 
cerii ca atari.

Fapt pentru care și tipul 
torului obișnuit să Simuleze 
pare tot mai mult astăzi o 
șiță a neîmplinirilor pe planul e- 
ducației.

Mihai IONESCU

Geaici, tiptil de jucător complet 
care întrunește multiple calități 
specifice postului de extremă.

retragerea pe o poziție mai înapo
iată nu este indicată, deoarece: 1. O- 
fensiva se reduce numeric și 2. în 
acest fel, fundașul respectiv este in
vitat în zona de teren adversă, cu 
posibilități de a participa la atac.

Cum va acționa extrema în condi
țiile acestui strict marcaj individual? 
Va căuta mai întîi să-și depășească 
fundașul direct prin dribling, așa cum 
procedează, de pildă, Iordănescu, iar 
dacă jucătorul extremă este poseso
rul unei bune viteze, este de prefe
rat să fie lansat în adîneime de co
echipieri. Așa joacă, adeseori, cu
plurile Dumitru — Năsturescu, R. 
Nunweiller — Fl, Dumitrescu, Do
mide — Both etc.

Am lăsat intenționat la urmă jocul 
așa-ziselor „extreme retrase". El 
reprezintă, după părerea noastră, 
un factor de regres_in evoluția fot
balului modern.
sau 
zice, 
care s-a ilustrat pe această 
este ??„_!_ 2__  - * -
echipei Internazioaiale Milano, 
la un moment dat se afirmase ca 
unul dintre cei mei buri— mijlocași 
europeni. în realitate, aceste așa-zise 
extreme suit veritabili mijlocași 
(Angeleseti, Tăiase, Cadreanu), sau 
chiar fundași in unele /momente aie 
jocului.

în orice caz, oriet»m ag acționa o 
extremă și oric/te (procedee tehnice 
ar stăpini, nu trebuie sâ uite (nici 
ea, nici... antrenorii) că fpainte de 
toate face parte din linia ofensivă 
și ARE CA PRIMA OBLIGAȚIE 
MARCAREA GOLURILOR. . Aripa 
modernă titebuie J>ă atace măngea și 
nu s-o aștepte să-i vină plocoW.

Astăzi, fbță de cerințele fottbaluiui 
actual, bazat pe o continuă njișcare. 
angajament fizic superior, ritmici
tate crescut®, partiqiparea tuturor ju
cătorilor in ambele momente a}e jo
cului — aitpc și apă rare —, exiirema 
modernă a devenit a mul de șoc, .ata
cantul care prin specificul postului 
are ca principals ohligație marcarea 
golului. Cdrință 08 ligatorie, ținînd 
seama și dte faptul ( ă in zona fun
dașilor laterali calea este mai puțin 
aglomerată decît în 
.iar aripile 
individuale, 
mate de centrări șutate — 
ni't astăzi 
apărări. D>e altfel, întn’g 
tactic al «icelor echipe 
desprins (F * “
își bazeaiză activitatea 'Ofensivă pe 
forța de pătrundere și cte percuție a 
purtătorilor tricourilor cu nr. 7 și 11? 
O echipă poate emite ] țretenții su
perioare numai în cazul In care be
neficiază de aportul uni F aripi de 
valoare, de mare randam «nt.

Gheorghe «NERTEA

Extrema retrasă 
„extrema falșă", cum i se mai 
este o emanație italiană. Cel

____  % latură 
Mario Corso " extrema stingă a 

care

zona centrală,
— fie prâ i pătrunderi 

fie prin învăluiri ur-
au deye- 

pericoluî nr- 1 pentru arsenalul 
____ , „ care s-au 

de pe orbita imediocrXății 
1 activitatea -'Ofensivă

A NOUL VAL" CONTINUĂ SĂ SE AFIRME

13 recorduri naționale școlare și 6 recorduri naționale 
de juniori la finalele elevilor din întreaga țară

Finalele campionatelor naționale 
școlare de atletism s-au bucurat, în 
acest an, de un frumos succes. în 
cele două zile de concurs de pe sta
dionul Republicii au fost stabilite 13 
noi recorduri republicane școlare, 6 
recorduri naționale de juniori și nu
meroase alte performanțe de bună va
loare (pentru vîrsta tinerilor paftici- 
panți). care atrag atenția în mod se
rios asupra posibilităților „noului val".

Pe primul plan se situează cele 
două curse de 11,6 pe 100 m — nou 
record de junioare I ale Eleonorei 
Monoranu de la Liceu] nr. 2 din Ro
man. în proba similară a băieților, 
Dorel Cristudor de la Liceul experi
mental de atletism din Cîmpulung 
Muscel a alergat tot de două ori 10.5. 
Performanțe notabile au mai înregis
trat și Liliana Leau 55,2 pe 400 m, 
Adriana Surdu 11,9 pe 100 m și 5,87 
m ia lungime, Niculina Lungu (15 
ani) 57,1 pe 400 m, Radu Gavrila? 
14,7 pe 110 mg. Mariana Nedelcu 14,1 
pe 100 mg, Viorica Neagu 4:33,2 pe 
1500 m și Roxana Vulescu 1,74 la 
înălțime.

Rezultate tehnice — băieți : 100 m : 
D. Cristudor 10,5 ; 201) m : Crișiudor 
22,1 ; 400 m : C. Bîrcă 49,4 ; 800 m :
N. Soare 1:55,1 ; 1500 m : L. Vojcik 
3:58,7 ; 3000 in : I. Floroiu 8:33.5 ; 
110 mg : R. Gâvrilaș 14,7, I. Vasilescu 
15 0, I. Crișan 15.2 — rec. juniori II ; 
Înălțime : Z. Szigyarto 1,98 m ; pră
jină ; T. Popovici 4,05 m ; lungime :
O. Olaru 7,00 ; triplusalt : I. Tănă
sescu 14.71 m ; greutate : P. Neagu

disc ; S. Gaja 44,80 m ; su- 
Gheorghe 61,08 m ; ciocan : 
52,82 m.

14,38 m ; 
lită : Ion 
G. Călin

RECORDURI
Cu prilejul ultimelor concursuri 

atletice desfășurate în țară au fost 
înregistrate o serie de noi recor
duri naționale de juniori și copii :

JUNIORI II — 20 km marș : Cos
te] Costache (Farul Constanța) 
lh.48:43,4 ; 60 m g (f): C. Bucătaru 
(Lie. 2 Iași) 8,8 ; triatlon IV : C. Bu-

DUMINICĂ RALIUL ACTORILOR / ✓

Succesul înregistrat anul trecut 
de primul raliu al actorilor a fă
cut ca întrecerea să fie permanen
tizată. Mai mult chiar, se preconi
zează și organizarea anuală a unui 
raliu balcanic al actorilor, progra
mat pentru anul acesta la Sofia 
spre sfîrșitul Junii septembrie. Ast
fel, a două ediție a raliului actori
lor care se va disputa duminică în 
cadrul unei manifestații sportive 
complexe, devine și mai intere
santă. Pe listele organizatorilor fi
gurează de data aceasta 20 de echi
paje, ai căror piloți vor fi : Mitzura 
Arghezi, Natalia Arsene, Marga 
Barbu, Anda Caropol, Teodora 
Lucaciu. Mihaela Mihai, Maria Mi- 
trache, Vasilica Tastaman, Rodi ca 
Tuțuianu, Ion Ciprian, Boris Cior
nei, Andrei Codarcea, Puiu Codar-

cea, Cornel 
Hangan, Dinu 
Ponioje, Coslin 
Zaharescu.

Raliul se va 
București 
în centrul orașului Giurgiu și pe 
stadionul Dinamo, participanții a- 
Vind de efectuai probe speciale pen
tru departajare: slalom, manevre 
de parcare și schimbarea unei roți. 
Startul se Va da duminică dimi
neața, la ora 7, din Piața Palatului 
(parcarea „Cina"), iar sosirea va a-, 
vea loc pe stadionul Dinamo (la ora 
12,45) unde de Ia ora 10 se va 
desfășura un atractiv meci de fotbal 
(intre teatrele de dramă și teatrele 
muzicale) și un auto-festival: un 
balet automobil executat de un grup 
de instructori ai școlii de șoferi a- 
matori din București, parada mo
dei în mașinile bunicilor și, bine
înțeles, probele de îndemînare din 
cadrul raliului.

Elefterescu, George 
Ianculescu, Nicolae 
Priscoveanu, Radu

disputa pe traseul 
Giurgiu — București,

• ••

Fete — 100 m: E. Monor enu 11.6 
rec. junioare I, A. Surdu 11,9. M. Ne
delcu 12,2; 200 m : G. Mfcgirsscu
25,4; 400 ni : L. Leau 55,2, 11. Să’.â- 
jean 56,2. N. Lungu 57.1. A.7 Filip
57,4 ; 800 m : L. Sălăjean ;2:15.4 :
1500 mt V. Neagu 4:33,2 — ret’, ju
nioare JI, V. Jitaru 4:36,2; 100* mg: 
M. Nedelcu 14,1. C. Bucătaru 14.4. 
A. Hoinărescu 14,7 ; înălțime : IU Vu
lescu 1,74 m, G. Păcurari; 1.66 r\i, D. 
Crăciun 1,62 m ; lungime : A. S'urtdu 
5.87 m, L. Jinga 5,82 m, A. Hoi.n®- 
rescu 5,71 m ; greutate : M. Log’nin 
14,53 m, M. Ionescu 12.68 m ; disc : 
M. Ionescu 43,24 m ; suliță : E. Zorgo 
49,94 m, M. Loghin 45,86 m.

ALE TINERILOR
cătâru 2 743 p ; tetratlon I : C. Bu
cătaru 3 216 p ; tetratlon II : C. Bu
cătaru 3 274 p;
Bucătaru 3 266 p ;

JUNIORI IlI - 
caș (Lie. 2 Iași) 
C. Farcaș 240 p ; 
caș 324 p ;

COPII I — 4 X 60 m (b): Șc. Sp. 
Oradea 32,7 ; lungime (f) : L. Spul
ber (Șc. Sp. Bacău) 4,62 m ; te
tratlon (f) î L. Spulber 2 182 p ; 60 
m g : L. Spulber 11,0 ; tetratlon (b) : 
T. Munteanu (Șc. Sp. Bacău) 1 766 p :

COPII II — 1 km marș : S. Cto- 
banu (Viitorul) 5:19.4 ; triatlon <b) : 
R. Sain (Șc. Sp. Bacău) 1 374 p : 
triatlon (f) : C. Trofin (Șc. Sp. Ba
cău) 737 p.

tetratlon III : C.

înălțime : C. Fâr- 
1,60 ; triatlon II 
tetratlon C. Far-

col) a fost ales sediul taberei de 
haltere și judo (de la 10 august), 
iar Rîmnicu V'îlceă (Liceul nr. 2) 
va fi, de la 10 iulie, un mic fief 
al elevilor fotbaliști.

Continuînd acest itinerar va tre
bui să 'ne oprim la Hunedoara. 
Grupul școlar profesional din a- 
ceastă cetate ă oțelului va fi gazda 
a două tabere, de la 10 iulie și de 
la 8 august, profilate pe tenis de 
masă, disciplină cu multi adepți 
din rîndul tineretului hunedorean. 
în fine, în Orașul Dr. Petru Groza 
(10—27 august) va funcționa cea de 
a doua tabără sportivă centrală 
pentru elevii fotbalști, iar la Reșița, 
pe lîngă Grupul școlar de construc
ții. în același interval, cea de box.

♦
CîteVa precizări privind toate ta

berele sportive centrale... Cum am 
amintit inițial activitatea celor 
aproape 2 800 de elevi (630 de atleți, 
300 de gimnaști, cîte 175 de hand- 
baliști și voleibaliști, 280 de fotba
liști. 170 de basehetbaJiști etc.) va 
îmbrăca un caracter de odihnă ac
tivă, ea însemnînd destindere, dar 
și pregătire fizică generală, parti
ciparea Ia programe, cultural-artis- 
tice, la vizite în așezările din împre
jurimile taberei. Pentru asigurarea 
unor asemenea activități complexe 
Ministerul Educației și Învățămîn-

tuiui a ales. în calitate de di
rectori, profesori recunoscuți pen
tru capacitatea lor organizatorică, 
totodată pentru calitățile lor de 
pedagogi. Iată, cîțiva dințre aceș
tia : Marin Trincă și Dezideriu 
Blayer la „2 Mai" Mangalia, Jeno 
Balogh și Radu Dumitru la Sna
gov, Gabriel Georgescu la Cîmpu
lung Muscel. Rodica Caragheor- 
ghe la Brașov, Nicolae Naumescu 
la Hunedoara, Georg Riffelt 
Bacău, Victor Barb la Reșița, Ște
fan Nobilescu la Sibiu etc.

Este de dorit, însă, ca în acti
vitatea lor directorii taberelor, pro
fesorii ce vor face parte din co
lectivele de conducere să bene
ficieze nemijlocit de sprijinul fac
torilor locali, organele sportive și 
organizațiile U.T.C., așa cum s-au 
petrecut, de altfel, lucrurile și in 
anii precedenti. Sperăm să existe 
în toate cazurile o strinsă și rod
nică colaborare (reporterii ziaru
lui nostru Se vor grăbi să o sem
naleze) destinată să ajute efectiv 
la scopul acestor tabere, acela de 
destindere, dar și de completare 
a cunoștințelor elevilor pe plan 
cultural, economic și social. în ac
cepțiunea de astăzi, taberele de 
elevi reprezintă o adevărată școală, 
transpusă intr-un alt mediu, dar 
care se cuvine să nu-și piardă a- 
tributele.

la

LOTO — 
PRONOSPORT

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO — 20 IUNIE 1972

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea excepțio
nală LOTO din 20 iunie a.c. tra
gere care atribuie participanților 
în număr NELIMITAT: premii in 
bani de valoare fixă și variabilă, 
autoturisme, excursii în URSS pre
cum și excursii în Bulgaria, Iu
goslavia și Ungaria.

La această tragere puteți parti
cipa pe bilete de 2 lei, 5 iei, și 
15 lei varianta. Cu variantele de 
15 lei puteți participa la toate ex
tragerile. Jucînd mai multe vari
ante de 15 lei aveți mâi multe 
șanse de cîștig. Luni 19 iunie. UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRFS Nr. 24 

DIN 14 IUNIE
FOND GENERAL 

2.549.801 lei din care 1.458.817 
report. EXTRAGEREA 1:7 12 
25 13 24.

FOND DE PREMII: 1.935.296 .... 
din care 1.373.011 lei report categ.
I. EXTRAGEREA â Il-a : 45 5 6 
34 3

FOND DE PREMII : 614.505 lei 
din care 85.806 lei report categ. A.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 22 iunie pînă lă 29 
iulie ; în țară de la 26 iunie pînă 
la 29 iulie 1972, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 IUNIE

EXTRAGEREA I: Categ. 1 : 1.85 
variante a 40.165 lei; categ. 2 : ?0 
a 3.715 lei; categ. 3 : 49,45 a l.so.3 
lei; categ. 4: 34,20 a 2.173 lei; ca
teg. 5: 110,25 a 674 lei; categ 6: 
232,60 a 319 lai.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A: 
3 variante 10% a 20.730 lei; categ. 
B : 1,20 a 51.824 lei; categ. C :
II, 15 a 5.577 lei; categ. D: 15.30
a 4.065 lei; categ. E : 30.95 â 2.009 
lei; caleg. F : 45,40 a 1.370 lei;
categ. Z : 1400,15 a 100 lei.

Premiul de 51.824 lei de la categ. 
B pe o variantă 100% a revenit 
participantului -DUMITRACHE VA- 
SILE din comuna Domnești-Ilfov.

Rubrică redactată de

DE PREMII : 
lei
30

lei



Succes neconcludent la polo

ROMÂNIA —
CUBA 6-5

Cei de al doilea meci amical dintre 
reprezentativele de polo ale României 
și Cubei, programat ieri după-amiazâ 
în piscina Dinamo, a fost precedat de 
o frumoasă festivitate în care tov. 
Mihai Constantin, secretar general al 
F.R.N., a oferit o cupă de cristal 
jucătorului Alexandru Szabo pentru 
merite deosebite (peste 200 de me
ciuri în selecționata tării) în aetivita- 
tea sportivă.

Am urmărit în continuare un joc 
viu disputat, cu ritm și nerv, care a 
plăcut publicului din tribune. Repre
zentanții noștri, dornici să se revan
șeze față de modesta comportare din 
meciul precedent (6—6) de la Galați 
s-au concentrat mai mult de data a- 
ceasta. mai ales în defensivă. Cu toa
te eforturile lui Zamfirescu, Mihăiles- 
cu, Popescu și Culineac însă, după 
două reprize, scorul era egal (2—2). 
Românii au înotat mult (dar ntf și 
mai repede decît adversarii lor), au 
luptat cu ambiție, dar seria de pase 
greșite, de ocazii bune ratate cu fa
cilitate i-au împiedicat să materiali
zeze și pe tabela de marcaj ușoara 
superioritate tehnico-tactică. Abia în 
finalul ei au reușit să se desprindă 
și să obțină o victorie puțin convin
gătoare: 6—5 (2—1, 0—1, 3—1, 1—2). 
Cele 11 puncte au fost realizate, pe 
rind, de : Cowley, Culineac (superiori
tate numerică), Zamfirescu (s.n.), San
chez (s.n.), Ci. Rusu (s.n.), CI. Rusu, 
Martinez, Culineac, Garcia (s.n.), Po
pescu (s.n.), și Co'vley (s.n.).

Alphonse Angeiia (Franța) a con
dus excelent formațiile : ROMANIA: 
Huber (Scurei) — Zamfirescu, Mihăi- 
lescu, Novac, CI. Rusu, Culineac, La- 
zăr, Nastasiu, C. Rusu, Popescu, V. 
Kus : CUBA : Periche (Dominguez) 
— Martinez, Garcia, Riso, Sanchez, 
Almeneiro, Cowley, Junco, D. Rodri- 
guez, H. Rodriguez, Nunez

Adrian VASILIU

TENISMENII ROMÂNIEI Șl ITALIEI
(Urmare din pag. 1)

fața lui Panatta, ca să demonstrez 
că infringerea de la Roland Garros 
a fost un simplu accident!“.

Cu ponderea care șade bine unui 
căpitan de echipă, prof. Ștefan 
Georgescu avansează următoarele 
păreri: „Bineînțeles, meciul cu Ita
lia nu este ușor. în afară de Panat- 
ia, mai trebuie contat pe rezistența 
unui jucător de talia lui l'ietran- 
geli, specialist în intîlnirile pentru 
Salatieră, sau chiar pe aceea a unor 
tineri dornici de afirmare, cum sint 
Bertolucci sau Barazzutti. 
dintre cei aflați în teren, 
sau italieni, vor încerca să 
șească, fără îndoială. Dar 
totuși, că in acest meci, 
standard, cele reale, vor fi 
Și, prin 
victoria 
dacă va 
strîns".

Toate

Fiecare 
români 

se depă- 
eu cred, 
valorile- 
decisive.

această prismă, consider că 
nu ne poate scăpa, chiar 
fi obținută ia un scor mai

acestea sînt însă, desigur,

Vineri și simbătâ, la Milano

O ÎNTRECERE ATLETICĂ 
DE MARE INTERES

Ion Țiriac <a antrenamentul

Astăzi urmează să părăsească 
Capitala, cu destinația Milano, re 
prezentați va . masculină de atletism 
a României care va lua parte, vi
neri și sîmbătâ, la o interesantă 
întîlnire cu echipele Italiei, Uniu
nii Sovietice și Belgiei.

în funcție de rezultatele înre
gistrate cu prilejul ultimelor con
cursuri. selecționerii echipei an sta
bilit următorul lot pentru „patru
laterul" de la Milano : Gheorghe 
Zamfirescu, Toma Petrescu, Cornel 
Anghel (100 și 200 m). Paul Vasile, 
Gheorghe Dulgheru, Alex. Sălcu-

CINCI CONCURENTE
IN FRUNTEA

TURNEULUI FEMININ
DE ȘAH DE LA BRAȘOV i

Damaschin,deanu (400 m), Ion
Mircea Neamțu (800 m), Petre Lu
pan, Neamțu (1 500 m), Nicolae
Mustață, Stelian Marcu (5 000 m), 
Mustață, Moise Hatoș (10 000 m). 
Gheorghe Cefan, — 
(3 000 m obst.),
Erwin Sebestien (110 mg), Ion Ră- 
țoi, Gheorghe Hidi (400 mg), Va
lentin Jurcă, Mihai Zaharia (lun
gime), Carol Corbu, Vasile 
trescu (triplu), Șerban loan 
me), Dinu Piștalu. Cristian 
(prăjină), Adrian 
Iordan (greutate), 
sile Sălăgean 
Schneider, Stan 
Dezideriu Silaghi. 
goraș (suliță).

Din această formație fac parte 
și doi juniori, aruncătorii Iordan 
și Stan.

De la Milano, atleții român; vor 
pleca la Oslo, pentru un meci cu 
reprezentativa Norvegiei, progra
mat în zilele de 21 și 22 iunie-

Petru Murgoci 
Nicolae Perța,

Dumi- 
(înălțî- 

Ivan
MarinGagea,

Iosif Naghi, Va- 
(disc).

Tudor
Constantin Grî-

Frederic 
(ciocan),

Avînd în vedere valoarea de an
samblu a formațiilor pe care le 
vor întîlni (ne referim, în special' 
ja U.R.S.S. și Italia) este greu de 
presupus că băieții noștri vor iz
buti să încline de partea lor balan
ța victoriei în întrecerea pe echipe. 
Dar, ceea ce așteptăm, în mod deo
sebit, de la fiecare dintre ei, este 
să lupte din răsputeri pentru Ob
ținerea unor performanțe de o va
loare cît mai bună, poate chiar- noi 
recorduri (naționale sau personale), 
de a se clasa, la cît mai multe 
probe, pe locuri fruntașe. Stă în 
posibilitățile multora dintre ei să 
îndeplinească, chiar cu brio, acest 
deziderat al iubitorilor atletismului 
din țara noastră.

5

sta față în față. Pînă atunci, să 
vă dăm cîteva noutăți de ultimă 
oră. Ieri a sosit tn Capitală ultimul

DIN ISTORIA „CUPEI DAVISU
Ptnă acum, echipele de tenis 

de două ori, în cadrul întrecerilor
ale celor două țări ș-au întâlnit 

pentru „Salatiera de argint".
1926

ROMÂNIA — ITALIA 0-5 (Bucu
rești. 8—10.V.)

N. Mișu — De Morpurgo 2—6, 1—6, 
3—6 ; San Galli — Serventi 2—6, 2—6, 
1—6 : Mișu, San Galli — De Mor
purgo, Serventi 3—6, 3—6, 5—7 ; San 
Galli _ De Morpurgo 1—6, 2—6,
1—6 ; Mișu — Serventi 2—6. 3—6, 1—6.

1S2S

ITALIA — ROMÂNIA 4—1 (Roma,
17—19.V.)

De Morpurgo — Lupu 6—z. s—2, 
6_ 2 ; De Ștefani — Dorner 6—3. 6—2,
6—2 ; De Morpurgo. Gaslini — Lupu, 
Dorner 3—6. 6—4. 6 4, 5—7. 8—6 ; De 
Ștefani — Lupu 3—6, 6—4, 6—4, 5—7. 
8—6 ; Dorner — De Morpurgo w.o. 
(abandon).

i

F3TEALISTII NCSTRII CONTINUĂ PREGĂTIRILE
•> 7

(Urmare din pug. 1)

din mișcare. In sfîrșit, antrenamentul 
a/prevăiut și 20 de minute pentru șu
turi la poartă, expediate din diferite 
unghiuri. In absența lui Adamache, 
portarpl Universității Cluj, Ștefan, a 
fost sajpus unui tir continuu, baloa
nele expediate de Domide, Iordânes- 
cu, Kun -II, Hajnal, Dobrin punîndu-1 
la grea încercare. Atacanții noștri au 
manifestat o vervă deosebită și, din 
dialogul avut cu ei, se detașează în 
mod clar ideea că în partida de sîm
bătâ» pentru a învinge, ei vor trebui 
să șnjteze mult și din orice poziție la 
poarta lui Zoff sau Albertosi. Sem
nificativă în acest sens ni s-a părut 
afirmația arădeanului Domide.

— Se pot marca goluri și șutind 
din afara careului de 16 m. Este un 
capitol la care noi, atacanții, am cam 
rămas deficitari. Or, Italia, o echipă 
care știe să se apere excelent, 
poate fi învinsă, cred eu, 
șuturi puternice, expediate 
din afara careului.

La antrenamentul de ieri n-a parti
cipat jucătorul Neagu, la care s-a re
nunțat pentru meciul cu Italia, deoa
rece este indisponibil (ruptură fibri- 
lară la mușchiul coapsei drepte), Du
mitru și Sătmâreanu, scutiți de medi
cul lotului, Dumitru Tomescu, ei ma- 
nifestînd un oarecare grad de obo
seală.

— In proporție de St) a sută, am 
căutat să conferim antrenamentului 
de astăzi ur> caracter pur tehnic — 
ne-a spus Angelo Niculescu. Joi echi
pa va juca un meci de verificare cu 
divizionara C. T.M.B., prilej de exer-

sare a unor manevre tactice pentru 
meciul de simbătâ.

Aseară, în jurul orei 21, tricolorii 
au urmărit la televizor partida Bel
gia — R.F.G., din cadrul turneului 
fina] al campionatului european.

nu 
decit prin 
mai ales

★
Ieri dimineață, tricolorii au făcut 

o vizită la Muzeul de istorie al Re- 
publicii Socialiste România. In sala 
Tezaurului, o veritabilă istorie a pre
lucrării aurului din epoca neolitică 
și pînă în zilele noastre, prof. Ștefan 
Burda, ghid competent, a oferit vizi
tatorilor informații ample despre fie
care exponat în parte. Jucătorii lotu
lui s-au oprit și au admirat, minute 
în șir, Tezaurul de la Moigrad (unul 
dintre cele mai vechi din lume, da- 
tind din mileniu] V î.e.n.), coifuri, 
brățări, coliere împodobite cu pietre 
prețioase, din diferite epoci istorice. 
Vestita „Cloșcă cu pui“ a atras ca 
un magnet pe toți vizitatorii. Mircea 
Lucescu a solicitat ghidului o infor
mație privind acest tezaur. Și prof.

Burda le-a relatat succint pasionanta 
poveste a Tezaurului de la Pietroasa, 
din momentul descoperirii și pînă 
astăzi.

Partea a doua a vizitei a tost re
zervată sălilor de istorie modernă a 
patriei. Prof. Ion Iîincioiu le-a pre
zentat jucătorilor exponate de mare 
însemnătate pentru istoria poporului 
nostru, dintre care amintim originalul 
Proclamației rostită de Tudor Vla- 
dimirescu la Padeș, Proclamația de la 
Islaz, din 1848, tablouri ale 
noștri pictori și documente 
Unirea Principatelor, războiul 
pendență națională, răscoala 
etc.

Pentru tricolori, vizita Ia 
de Istorie al Republicii Socialiste Ro
mânia a însemnat, în fond, o verita
bilă lecție de istorie a patriei; două 
ore pe parcursul cărora au făcut cu
noștință cu valori inestimabile, cu do
cumente unice, semnificînd momente 
de răscruce din zbuciumata Istorie a 
poporului român.

marilor 
privind 

de inde- 
din 1907

Muzeul

(Urmare din pay l)

în turneul juniorilor
la handbal I

LUPTA PENTRU TITLU I 
RAM1NE DESCHISĂ 1 

IAȘI, 14 (prin telefon de la tri- | 
misul nostru). După patru zile de 
dispute palpitante și spectaculoase, I 
cele 12 echipe de handbal, prezente | 
la turneul final al campionatului 
republican de juniori, au beneficiat 
miercuri de o binemeritată zi de 
odihnă. In această pauză de 24 de 
ore se cuvine să revenim șl noi 
cu cîteva amănunte asupra partide 
lor disputate.

Cel dintîi aspect care trebuie evi
dențiat este echilibrul aproape per
fect de forțe existent în seria băie
ților. Toate cele șase echipe au fost 
nevoite să-și treacă la activ cîte o 
înfrîngere, în vreme ce 4 jocuri 
(din 9 1) s-au încheiat nedecis. Tn 
altă ordine de idei e necesar să 
arătăm, totuși, că în timp ce for 
mațiile Liceului nr. 4 Timișoara și 
Școlii sportive nr. 1 București por
neau ca mari favorite la această 
competiție, team-urile Școlii spor
tive nr. 3 București și Școlii spor
tive din. Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. erau marile necunoscute, pre
zente pentru întîia oară în < ’ B
final al campionatului. Și ambele - 
formații, dar mai ales cea 1 
reșteană, au dovedit că nu se 
țumesc cu rolul de simple partici
pante și au creat zile grele favori
telor. Ele au < .
oase și, spre lauda lor, se găsesc 
în lupta pentru medalii.

Nii mai ] 
tuația în sena fetelor- unde echipa 
Liceului nr. 2 Iași are mai multe 
șanse de a cuceri primul loc decît 
principalele sale adversare — Școa
la sportivă nr 2 București și Li
ceul nr. 2 Brașov, care se prezintă 
sub potențialul obișnuit. O remarcă 
se cuvine și handbalistelor de 
Școala sportivă Bistrița și de 
Școala sportivă Craiova care 
pot produce surprize, ca și în 
p>. -ie marți.

în privința arbitrajelor putem 
soiine că ne-a mirat (și nu numai 
pe noi) maniera extrem de fluc
tuantă in care cavalerii fluierului 
au condus partidele de pînă acum.

Horia ALEXANDRESCU
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doar presupuneri. Certitudinile nu 
vor apare decit vineri după-amia- 
ză, la Progresul, cînd adversarii vor 
dintre participanții direcți la întîl
nire, căpitanul nejucător al Squa- 
drei italiene, Giordano Majoli. O 
veche cunoștință a noastră, partici
pant la campionatele internaționale 
ale României, în edițiile trecute. 
Se află la locul disputei și arbitrul 
principal al meciului, austriacul dr. 
Otto Heydrich. Pentru a șasea oară 
arbitrează un meci de 
la București.

Mîine vom ști mai

„Cupa Davis"

mult despre

b

de tenis 
carnetele

Pentru intilnirea 
România — Italia, 
de liberă intrare la manifes
tațiile sportive nu au vala
bilitate eon form regulamen
tului de organizare a acestei 
competiții internaționale.

Runda a IV-a și reluarea parti
delor întrerupte (nu mai puțin de 
nouă !) au produs o regrupare a 
concurentelor care aspiră la victorie 
în turneul intrenațional feminin de 
șah de la Brasov.

IATA REZULTATELE ; Makai — 
Gheorghieva 1—0, Wasnetzki — Rad- 
zikovska 0—1, Vreeken -— Just 1—0, 
Polihroniade — Ivanka 'A—‘,2, Stad
ler — Honfi 1/,—1/2 (runda a IV-a), 
Honfi — Șui ‘A—lii, Teodorescu — 
Gheorghieva i 2—1'„ Reicher — Rad- 
zikowska 1—0, Vreeken — Makai 
i j—i/j, Radzikowska — Stadler t —1 
Baumstarck — Gheorghieva l/'2—*'2 
Honfi — Reicher 0—1. Ivanka - 
Șui 1—0 (partide întrerupte).

DUPĂ PATRU RUNDE, cinci jucă
toare se află la egalitate de puncte 
în fruntea clasamentului : Polihro
niade, Ivanka, Vreeken, Makai și 
Reicher cu 3 p, urmate de Șui și 
Stadler cu 21', p.

NOI RECORDURI UNGARE

UN NOU SCANDAL 
ÎN FOTBALUL 

VEST-GERMAN

’.2,

CAMPIONII DE LUPTE
GRECO-ROMANE
Al BULGARIEI

LÂ ATLETISM

meciul Italia — România. Este pro
gramată ședința căpitanilor de echi
pă și tragerea la sorți, după care 
va fi cunoscut programul exact al 
celor cinci partide, tn trei zile de 
pasionantă întrecere.

La Sofia s-au desfășurat campio
natele de lupte greco-romane ale 
Bulgariei. în ordinea celor 10 cate
gorii, titlurile de campioni au re
venit următorilor sportivi : S. An- 
ghelov, G. Djisov, T. Todorov, 
Lazarov, N. Nedev, I. Kolev, K. Di
mitrov, G. Hristov, M. Kolev, A. To- 
mov.

S.

Clubul Vasas din Budapesta a 
organizat un concurs internațional 
de atletism, la startul căruia au 
fost prezenți sportive și sportivi din 
Austria, R.D. Germană, Nigeria și 
Ungaria. Proba feminină de săritură 
în înălțime a fost cîștigată de Mag- 
dolna Komka, cu 1,85 m, rezultat 
ce constituie un nou record al Un
gariei. Cu un nou record maghiar 
s-a încheiat și cursa feminină de 
400 m, în care Gyorgyi Balogh a 
realizat timpul de 52,4, fiind urmată 
de austriaca Sykora — 52,7. In con
cursul masculin, Tihany (Ungaria) 
a ocupat primul loc în proba de 
săritură în înălțime cu 2,21 m, iar 
Ojo (Nigeria) a trecut primul linia 
de sosire în cursa de 400 m plat, 
cu timpul de 47,4. In celelalte pro
be, victoria a revenit atleților ma
ghiari : masculin i 110 mg : Milassin
— 14.1 ; aruncarea greutății : Varju
— 19,25 m ; aruncarea suliței : Ne
meth — 81,68 m ; aruncarea discu
lui i Fejer — 65,28 m ; aruncarea 
ciocanului i Encsi — 71,12 m ; fe
minin : 100 m plat i Nemeszhazi — 
11,7; 200 m plat: Gyorgyi Balogh
— 23,1 ; 100 m garduri î Katalin
Balogh — 13,9.

Un nou „caz" in fotbalul vest-ger- 
man 1 După imensul scandal — ca
re nici acum nu a fost pe deplin 
elucidat, în care sînt implicate mai 
multe echipe din prima ligă — iată 
se ivește o nouă situație care dă 
naștere, la suspiciuni și se va solda 
probabil cu noi suspendări și an
chete. Despre ce este vorba ? 
camerele hotelului „Zur Post" 
Bremen, unde au fost găzduiți. ju
cătorii echipei de prima ligă F. ,C. 
Kaiserslautern, care au jucat leu 
formația din amintitul oraș, o fe
meie de serviciu a găsit flacoane 
conținînd medicamente interzise de 
regulamentele sportive. Intr-un co
municat publicat ieri, clubul Wer
der Bremen, care a pierdut jocul 
cu Kaiserslautern, i-a acuzat, pe 
membri; echipei adverse că s-au 
dopat, contestînd rezultatul.

Față de aceste grave dezvăluiri 
și acuzații, federația vest-germană 
de specialitate a deschis o anchetă. 
Ea a însărcinat comisia sa de disci
plină să efectueze o cercetare amă
nunțită a cazului. Conducerile celor 
două cluburi, ca și medicii respec
tivi, au fost convocați pentru aceas
tă săptămînă.

Alte fapte care demonstrează mo
ravurile declasate din sportul profe
sionist, unde nu se aleg mijloacele 
pentru obținerea unor victorii care, 
constatăm, cît de putrede sînt.

In 
din

BREVIAR t ooumpic
ÎNTRECERILE olimpic*, desfășu

rate. între reprezentanții a 23 de 
discipline sportive prevăzute în ac
tualul program al Jocflrilor, se va 
bucura de serviciile a peste 1200 
de arbitri și 265 de membri ai di
feritelor jurii. Cea mai mare parte 
dintre aceștia — 205 — sînt ocupați 
cu probele de înot. 184 de arbitri 
vor urmări desfășurarea probelor 
de pentatlon, 141 dintre ei sînt 
necesari concursurilor hipice, iar 
119 vor funcționa la probele de 
caiac-canoe.

neața, iar Chinaglia s-ar putea să 
lipsească în partida de la București, 
urmînd să vină direct la Sofia, de
oarece Lazio are un meci foarte 
important pentru intrarea în A.

Ca de obicei, primul punct al pro
gramului este repartizarea în ca
mere. Valcareggi efecutează opera
ția și după reguli vechi, dar și după 
priricipii noi, dacă ne gîndim că 
sînt multe figuri debutante în lot. 
Agroppi împarte camera cu Sala. 
Capello cu Bedin, Prati cu Rosato, 
Anastasi cu Causio, Spinosi cu Mar
chetti, Burgnich cu Mazzola, Bet cu 
Santarini, Benetti cu Bigon. în ca
mere separate vor locui Boninsegna 
și portarii — Zoff. Albertosi și Su- 
perchi. Se anunță apoi programul, 
pe ore, al zilelor de pregătire. 
Marți, la ora 17,38, a avut loc un 
prim antrenament — destul de lejer 
— pe stadionul Marino. Miercuri, la 
aceeași oră, singurul meci de veri
ficare in compania unei formații de

categorie inferioară. Joi, un nou 
antrenament, iar vineri dimineața 
plecarea la Roma, unde are loc îm
barcarea tn avionul special care va 
decola la ora 9 de pe aeroportul 
„Leonardo da Vinci" și va sosi la 
București în

Vinci 
jurul orei

★
italieni 

Albano, în

11.

au susținut 
vecinătatea

Fotbaliștii 
miercuri, la 
Romei, un meci de antrenament, în- 
tîlnind în prima repriză o formație 
locală pe care au întrecut-o cu 6- 0 
(Prati, Agroppi, Boninsegna — 4) iar 
în următoarea, cea cu „Marino", 
scorul a fost identic (Sala, Prati, Bi
gon — 2, Benetti și Superchi).

In prima repriză, au jucat : Zoff — 
Superchi, Spinosi, Marchetti, Agroppi, 
Rosato, Burgnich, Anstasi, Mazzola, 
Boninsegna (Capello), Prati, iar în 
următoarea : Albertosi — Spinosi, 
Marchetti, Bedin, Bett, Santarini, 
Anastasi, Benetti, Bigon, Sala, Prati 
(Superchi).

366 DE ORE se vor scurge între 
ceremoniile de deschidere și înche
iere ale Olimpiadei. Programul de 
lucru al camerelor de televiziune 
este planificat însă pentru 1 200 de 
ore de transmisii, urmare a faptului 
că în majoritatea timpului Jocurile 
se desfășoară concomitent în 33 de 
locuri. Dar nu de peste tot se vor 
face transmisii directe. Mai rațio
nală apare filmarea unor probe de 
importanță redusă, sau înregistrarea 
lor. Centrul olimpic de televiziune 
dispune de peste 100 de camere 
de luat vederi, 60 de aparate de în
registrare magnetică a imaginii și 
20 de mașini speciale cu instalații 
de transmisie în culori.

Pa'rTICIPANȚH la turneul olim
pic de fotbal își vor disputa întll- 
nirile în cinci orașe ale Bavariei i 
Miinchen. Augsburg. Nurnberg, 
Passau și Regensburg. Pentru a evi
ta dificultățile produse de deplasări, 
organizatorii au avut originala idee 
a amenajării unui sat olimpic pe... 
roți. La dispoziția fotbaliștilor stau 
trenuri special amenajate, cu cușe- 
te de lux, cabinete medicale, săli 
de masaj, băi și vagoane-restau
rant. Pentru antrenori și oficiali 
sînt afectate vagoane, în care există 
și mici săli de conferințe și proiecții 
de filme.

O DELEGAȚIE masivă va re
prezenta sportul african la J. O. de 
la Miinchen. Ea se va compune, 
după aprecierile Consiliului sportu
lui african, din peste o mie de spor
tivi, reprezentînd 25 de țări ale 
Africii. Paralel cu desfășurarea pre
gătirilor pentru J. O. se întreprinde 
pe continent munca de selecție a 
celor ce vor lua startul la întrece
rile Jocurilor africane, unde se con
tează pe participarea a cinci mii 
de sportivi, reprezentînd 36 de țări.

DUPĂ datele preliminare, Unga
ria va prezenta la Mtinchen un lot

CAMPIONATELE DIN R.P. CHINEZA
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

PEKIN, 13 (Agerpres). — Pentru 
prima oară din 1966, în R. P. Chi
neză se desfășoară campionate re
publicane sportive la baschet, volei, 
fotbal, tenis de masă și badminton. 
La. întrecerile, care au început la 
10 iunie și £e vor încheia ,1a 33 
iunie, participă cele mai bune fi- 
cnipe reprezentînd 29 de provincii, 
regiuni autonome Și 
donare republicană, 
drui armatei. Din 
ai participanților la
natelor, femeile sînt în număr de 
1 056. Concursurile se desfășoară în

orașele Pekin, Tientzin, Siciiaciuan, 
Paotin. Tangsham și Cianciakuo.

„CUPA MARII BALTICE- 
LA HANDBAL MASCULIN

orașe de subor- 
sportivi din ca- 
numărul total 

finalele campio-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Vilnius au continuat întrecerile tur
neului internațional masculin de 
handbal „Cupa Mării Baltice". Echipa 
R. D. Germane a învins cu scorul 
de 13—11 (7—4) formația U.R.S.S., iar 
Selecționata secundă a U.R.S.S. a 
dispus cu 17—16 (10—8) de echipa 
Poloniei.

TELEX •TELEX
Proba de urmărire pe echipe, din ca
drul concursului ciclist ce se desfășoară 
pe velodromul din Tallin, a revenit se
lecționatei R.F. a Germaniei in 4:34,24. 
Pe locul doi s-a clasat echipa URSS, 
iar pe locul trei formația R.D. Germane.

In cadrul campionatului unional de fot
bal, echipa Zaria Voroșilovgrad. revela
ția actualei ediții a competiției, a învins 
în deplasare cu scorul de 1—0 formația 
Kairat Alma Ata. Alte rezultate : Zenit 
Leningrad — Torpedo Moscova 0—li 
S.K.A Rostov pe Don — Nettci Baku 
1—1; Karpati Lvov — Ararat Erevan 1—0.

O reprezentativă masculină de baschet a 
S.U.A. va întreprinde. în a doua iumă- 
tate a acestei luni, un turneu în Europa, 
în cadrul căruia va susține patru în- 
tîlniri cu diverse selecționate ale con
tinentului. In vederea acestui turneu 
federația americană de specialitate a al
cătuit următorul lot de jucători : Mărit 
Soderberg (2.08 m). Bill Deheer (2.05 m). 
Anslie Truitt (2.05 m), Dave Bustion 
(2.03 m). Gene Gathers (1.98 m). Malt 
Gant (1,96 m). Ken Gardner (1,96 m),

Claude Terry (1,95 m). Barney Fryer 
(1.9(1 m). Dale Moore (1,88 m). Bill Johns 
(1,85 m) și Jerome Freeman (1,75 m).Jerome Freeman (1,75 m).

boxer englez Alan Rudkin,
Marii Britanii la categoria 

șalanger la titlul mondial, a 
unei dificile intervenții ehi-

Cunoscutul
campion ai 
cocoș, fost 
fost suptis ___
rurgicale- la unul din ochi. Medicii au 

- — --------- puteadeclarat că Rudkin 
boxa în viitor.

nu va mai

au urmărit 
(California)

pe sta- 
întrece- 
atletism

15 000 de spectatori 
dionui din Berkeley , 
rile concursului Internațional de 
„Memorialul Kennedy". Cele mai bune 
rezultate au fost realizate de_ sprinterii 
americani : Eddie Heart — 
yarzi plat (în serii a fost 
în 9,3. Wayne Collett — 45,7 
plat și Rod Milburn — 13.3 
garduri 
gată dP 
îu timpul de 13:17,4. 
cânii Jerry Lindgren
Larris - 13:18.8 Alte rezultate: masculin 
.lungime : Stan Whitley (SUA) 
,m; disc : Jay Silvester (SUA)

9,4 la io» 
cronometrat 
la 440 yarzi 
la 120 -yarz! 
a tost cîștl- 
Halberstadt

Cursa de trel mile 
sud-africanul Johan 

urmat de amerl- 
- 13:17,6 și Tom

7.88
62,87

Marii performeri ai recentelor întreceri preolimpice de la Kiel au fost 
yachtmenii englezi Rodney 
Dutchman", ambarcațiunea 
de sosire. Total — Op!

Pattisson și Chris Davies. In clasa „Flying 
lor a trecut de șase ori, înaintea tuturor, linia

Foto: ASSOCIATED PRESS
partici-de 230—250 atleți, care 

pa la toate disciplinele, 
hocheiului pe iarbă, a 
volei masculin și a slalomului nau
tic. Deși nici la atletism, ungurii 
nu vor fi prezenți la toate probele, 
la aruncări vor aduce la start cîte 
doi concurenti. Echipe complete ma-

vor
cu excepția 
probelor de

ghiare vor fi prezente la startul 
probelor de scrimă, pentatlon, hal
tere, gimnastică și — normal •—- la 
fotbal, handbal șj polo. La volei, 
Ungaria va prezenta numai o echi
pă feminină.

CINE VA FI VIITORUL PREȘEDINTE AL C.I.O.?
marile întreceri care 
peste cîteva luni la 
fel de pasionantă se 
cursa pentru fotoliul 

din 
asta 

au 
dl. 

ani,

Paralel cu 
vor începe 
Mtinchen, la 
dovedește șj 
de președinte al C.Î.O., ocupat 
1952 de dl. Avery Brundage. Și 
pentru Că, după cum recent 
transmis agențiile de presă, 
Brundage, în vîrstă de 84 de 
a anunțat retragerea sa definitivă 
de la președinția forului olimpic 
internațional.

Cu toate că noile candidaturi nu 
vor fi depuse, în mod oficial, decît 
cu 36 de ore înainte de vot, încă de 
pe acum încep să se rostească nu
me, să se închege „alianțe" pentru 
susținerea unuia sau altuia dintre 
„posibili".

Cine sînt aceștia ? Cel mai cunos
cut este, desigur, marchizul de Exe
ter. ex-lordul David Burghley, de
canul de vîrstă al C.I.O. Dar, după 
cum .scrie „l’Equipe", el a pierdut 
șansele de a-i succede d-lui Brun-

dage. Și asta pentru că, deși a fost 
prezent la sesiunea C.I.O. de la 
Sapporo, a părăsit Japonia fără a-și 
da osteneala să asiste la competiții, 
fapt care, fără îndoială, nu a 
bine apreciat de colegii săi.

Cu multe șanse se prezintă 
dintre actualii vicepreședinți

, C.I.O. Este vorba de lordul Killanin 
(Irlanda), susținut, desigur, de an- 
glo-saxoni, și Jean de Beaumont 
(Franța). Cel de al treilea vicepre
ședinte. olandezul 
beek, a declarat 
candida.

Se mai aduc în 
nume, ca de pildă 
alpinist Maurice Herzog, fost minis
tru al sporturilor în Franța, sau 
al elvețianului G. Gafner. Dar 
cercurile olimpice se estimează 
perspectivele acestora sînt destul 
reduse, ca urmare a faptului că 
fost aleși în C.I.O. de foarte puțină 
vreme.

• TELE X •
m; ciocan : Tom Gage (SUA) — 69,16 
m; 100 mg feminin : Patty Johnson 
(SUA) — 13,5.

Cea de-a 6-a ediție a cursei cicliste Pa
ris — Roubaix (rezervată rutierilor ama
tori) a fost dominată de concurenții bel
gieni, clasați pe primele trei,, locuri. A 
cîștigat Yvan Benaets cronometrat pe 
distanta de 191 km tn 4h 17:20, urmat 
de Verreydt și Bauwens — ambii în a- 
celași timp cu 
*.ru s-a situat

învingătorul. Pe locul pa- 
francezul Magny.

partidă a meciului pentru 
feminin de șah. care se

Nona Gaprindașvlli și Alia Kușnlr 
încheiat remiză. Scorul este acurr 
în favoarea Nonei Gaprlndașvill.

Cea de-a 12-a 
titlul mondial 
dispută la Riga între maestrele sovie
tice
5-a
7—5

ciclist al Luxemburgului »-a in 
cu victoria belgianului Roger Ro 
urmat de compatriotul său Aerts 
16 sec., englezul Hobban — la 55

Turui 
cheiat 
siers, 
— la . ,
sec. și francezul Letort — la 1:26. Ulti

fost

doi 
ai

H. van Karne- 
recent că nu vn

discuție și alte 
cel al celebrului

cel 
în 
că 
de 
au

Se mai amintește, de asemenea, 
numele unui alt posibil candidat, 
care nu a dezmințit dorința sa de 
a se prezenta la aceste alegeri olim
pice. Este vorba de norvegianul 
Jan Staubo, un industriaș de 52 de 
ani. Cu ani în urmă, el a reprezen
tat țara sa în „Cupa Davis", a fost 
schior și canotor. Este totodată — 
se spune — un... om de lume, bi
necunoscut în cercurile mondene 
ale țării sale și chiar peste hotarele 
ei. "'Dacă mondenitatea ar avea ul
timul cuvînt în lumea olimpică, 
scrie același „l’Equipe", alegerea sa 
ar fi, probabil, asigurată...»

Mircea TUDORAN

IN CINSTEA dublului campion 
olimpic, etiopianul Bikila Abebe, 
învingător la maratonul Jocurilor 
de la Roma și Tokio, federația de 
atletism a țării sale a instituit un 
premiu purtîndu-i numele. începînd 
cu anul viitor, premiul va fi decer
nat c41ui mai bun sportiv J:~ 
pia. El va fi ales dintre 
merii anului de către un 
ziariști sportivi. După cum se știe, 
Abebe se află imobilizat de o para
lizie a membrelor inferioare, conse
cință a unui grav accident de auto
mobil.

din Etio- 
perfor- 

juriu de

LA Jocurile Olimpice de vară de 
la Mtinchen vor fi folosite peste 
1 000 de interprete, cunoscătoare a 
3—4 limbi străine. In total, ele vor 
trebui să acopere necesitatea mini
mală a 34 de limbi străine, socotite 
a fi vorbite de musafirii Miinchș- 
nului. Poliglotele care nu vor reuși 
la examenul de interprete, vor tre
bui să se mulțumească, cu rolul de 
casiere, controloare, telefoniste, te
legrafiste sau ospătare în restauran
tele satului olimpic.

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri

TELEX
ma etapă s-a desfășurat în două semi- 
etape. Prima (Diekirch — Esch sur Al- 
zette. 155 km) a revenit francezului Bel- 
lone în 4h 00:35, iar cea de-a doua, dis
putată contracronometru pe distanța de 
7,500 km, a fost cîștigată de belgianul 
Baert în 9:06.

Peste 
Atena 
de' fotbal dintre echipele ___
(Brazilia) și Olympiakos Pireu. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 2—6 
(1—0) prin golurile marcate de Nelson 
(min. 37) și Adao (min. 79).

40 000 de spectatori au urmărit la 
întîlnirea internațională amicală 

Corinthians

bl prima zi a turneului internațional de 
tenis de ia Bristol a fost înregistrată o 
surpriză : englezul David Lloyd l-a în
vins în două seturi cu 6—4, 6—3 pe 
americanul Jimmy Connors. în proba 
de simplu femei, cele două mari favorite 
ale concursului au obținut victorii scon
tate : Billie Jean King (SUA) — Pam 
Teeguarden (SUA) I—6, 6—3, 6—4; Evon
ne Goolagong (Australia) — K. Sawamat- 
su (Japonia) 6—2, 6—4.

FOTBALIȘTII ECHIPEI BRAZILIEI SE PREGĂTESC
Selecționata de fotbal a Braziliei (care 

participă la „Cupa Independenței" direct 
în faza finală) a susținut un meci de 
verificare la Belo Horizonte cu forma
ția vest-germană S.V. Hamburg. Fotba
liștii brazilieni, care au dominat neț a- 
ceastă partidă, au terminat învingători

de 2—0
Rivelino

(1—0) prin punctele 
(mlin. 40) și Gerson

eu scorul 
înscrise de 
(min, 79). Echipa Braziliei a aliniat in 
acest meci următoarea formație : Leo — 
Eurico, Rodriguez, Brllo, Vantuir, Mareo 
Antonio, Clodoaldo, Gerson (Wilson Piaz
za), Paulo Cesar. Jalrzinho și Ivlnha.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE FOTBAL

în semifinalele campionatului 
aseară următoarele rezultate :

LA BRUXELLES: U.R.S.S. 
Konkov (min. 54).

LA ANVERS : BELGIA — R. 
cat: Polleunis (min. 84). respectiv

Alte amănunte și comentarii.

european de fotbal s-au înregistrat

UNGARIA 1—0 (0—0). A marcat

F. a GERMANIEI 1—2 (0—1). Au mar-
Miiller (min. 24 și 75).
în numărul de mîine al ziarului nostru.
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