
Azî, in semifinalele zonei europene a „Cupei Davis“
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• toastase — Barazzutti și Țiriac —Panatta deschid intilnirea ® Confruntarea

primelor rachete, toastase — Panatta, in ultima zi

TINERETUL PARTICIPA CU ELAN, 
MOBILIZÎNDU-ȘI TOATE FORȚELE, 
LA MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
Poporul român intîmpină. intr-o atmosferă de mare incandescentă 

spirituală, evenimentele de importantă istorică din viata sa. apro
piata Conferință Națională a partidului și aniversarea gloriosului 

sfert de veac de la proclamarea Republicii.
Efluviile de energie sînt canalizate, intr-un consens unanim, in direc

ția relansării potențialului economiei naționale, pentru suplimentarea an
gajamentelor luate initial în întrecerea socialistă, care să conducă la în
făptuirea, inainte de termen, a cincinalului, mărindu-se astfel avuția na
țională și — în raport direct proportional — nivelul de viată al cetă
țenilor patriei.

In această acțiune de anvergură națională, in acest nestăvilit torent de 
entuziasm, de dăruire totală, de autodepășire. se află angajat plenar tine
retul sportiv, hotărit să-și consacre întreaga putere de muncă și tot elanul 
pentru înfăptuirea acestei opere de dimensiuni unice din istoria poporu
lui nostru.

De pe întreg cuprinsul țării sosesc necontenit vesti despre modul 
exemplar în care vrednicii si harnicii noștri sportivi tineri au ințeles să 
răspundă înflăcăratei chemări a partidului.

BIRLAD : Spor de producție peste plan la Fabrica

de rulmenți

O vizită în ..cetatea rulmenților 
româneștii' este, totdeauna, emoțio
nantă. Dar, în aceste zile premergă
toare Conferinței Naționale a par
tidului — cînd colectivul tînăr 
al fabricii se află angajat într-o ho-

tăritoare competiție cu cifrele, cu 
timpul și cu el însuși — o asemenea 
intîlnire devine de-a dreptul tul
burătoare.

Analizînd posibilitățile (neutili
zate încă) de care dispun, apreci

ind că eficiența de lucru a mașini
lor poate fi simțitor mărită, studi
ind căile spre o disciplină de mun
că mai drastică, făurarii rulmenților 
au socotit că pot da pînă la sfirși- 
tul anului 17 000 000 lei producție

S. ELIADE, coresp. județean
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SEBEȘ-AL8A: Sportiv» de la
Fabrica de ciorapi și tricotaje 

iși onorează angajamentele
Cînd secțiile Fabricii de ciorapi 

și tricotaje din Sebeș Alba și-au re
evaluat, gospodărește- resursele pen
tru a-și asuma sarcini suplimentare, 
pe lista celor care — dxnd expresie 
încrederii în forțele proprii, a dra
gostei față de țară și de partid — 
se angajau la o producție suplimen
tară. s-a aflat și un nume cunoscut 
nouă (datorită prezenței sale într-un 
sport pe cit de romantx, pe atit de 
atrăgător și ce practic) cel al navo- 
modeiistulu: Gheorghe Păcurarii — 
ocupant al mai multor locuri frun
tașe in campionatul republican de 
navomodele.

Maistrul tricoter la secția circu
lare I. Gh. Păcuraru se angija ca. 
împreună cu schimbul său, să dea 
peste planul inițial 10 000 perechi 
ciorapi, contribuind astfel activ la 
realizarea angajamentului colectiv 
al fabricii de a depăși planul pro
ducției globaie și cel al producției 
marfă cu cite 2.000.000 lej fiecare 
și de a înregistra, pină la sfirșitul

LUPTĂTORII ROMÂNI ÎN R.F. a GERMANIEI

UN TEST Ulii, DAR NU Pf DEPLIN EDIFICATOR
• ION GABOR Șl Vicion DOIIPSCHI - tei mai Duni lup

tâtori • ia unele categorii, titularii pentru J.o. vor ii

desemnați după Turneul international al țârii noastre

Nușa DcMIAN
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ECHIPA DE
A

IN
Echipa olimpică de lupte greco- 

romane a țării noastre a efectuat 
un turneu în R. F. a Germaniei, 
întilnind la Saarbriicken, Tullingen 
și Goppingen reprezentativa țării 
gazdă. Cum pentru ambele formații 
confruntările au constituit prilejuri 
de verificare a sportivilor înaintea 
Jocurilor Olimpice am considerat 
interesant să aflăm părerile antre
norului federal ION CORNEANU, 
care a condus echipa României.

— Ținînd seama de faptul că 
echipa R. F. a Germaniei nu are 
o poziție fruntașă în arena inter- 

i națională a luptelor greco-romane 
trebuie să înțelegem că partidele 
au fost ușoare ?

— Este adevărat 
gorii, 
și-au 
cese 
cum 
mari , .
năoară „ușorul" Werner Schroter a 
cucerit medalia de argint la cam
pionatele mondiale din 1970, „semiu- 
șorul" Klaus Gbpfert a fost campion 
european la ediția din același an, 
iar „semigreul" Lorincz Hecker a 
obținut medalia de bronz la cam
pionatele europene din 1969. Apoi, 
mai trebuie luate în considerație 
cel puțin două aspecte. Tn primul 
rînd, faptul că întîlnirile dintre e- 
chipele noastre au devenit tradițio
nale. începînd din 1956, aproape în 
fiecare an cele două formații au 
fost opuse, fie în România, fie în 
R. F. a Germaniei. în al doilea 
rînd, în acest turneu aproape toți 
luptătorii noștri au primit replici 
dîrze, unii dintre ei, chiar și cei 
bine cotați în arena internațională, 
fiind nevoiți să se mulțumească cu 
rezultate de egalitate sau chiar au 
părăsit învinși saltelele de concurs.

— La trei categorii ați prezen
tat luptători mai puțin „încer
cați" anul acesta în competiții 
internaționale. Cum s-au compor
tat aceștia ?

— De cîțiva ani la „pană" căutăm 
o rezolvare fericită a selecției. Pe 
rînd, la această categorie, am în-

multi luptători. Pentru 
din Polonia

cercat mai 
campionatele europene 
l-am utilizat pe Ion Păun și locul

REZULTATE TEHNICE

că la unele 
vest-germani 
în palmares 
Alții însă,

cate-
nu

suc- 
după 

i la

luptătorii
înscris, încă, 

prestigioase, 
știți, au urcat pe podium 
confruntări internaționale. Bu-

Pe echipe : România — R.F. a Ger
maniei, la Saarbriicken 6—4, la Tudlingen 
7—3 și la Goppingen 3,5—2,5.

Pe categorii : semimuscă : Ion Stoica 
b.p. H. Schmidt, b.p. H. Bitter și eg®! 
H. Maas ; la muscă nu am avut concu
rent : cocoș : Ion Baciu egal, p.p și b.p. 
H. J. Veil: pană : Ion Păun egal. b.p. 
și p.p H. Wesphal ; semiușoară: Simion 
Popescu b.p. I. Hesterman. b.p. K. Gbp
fert și descalificat In cea de a treia par
tidă împreună cu același adversar ; ușoa
ră : Eugen Hupcă p.p. primele două 
partide șl prin descalificare pe a treia 
cu W. Schroter: semimijlocie: Ion Gabor 
b.p. M. Mltteraer (de trei ori); mijlocie: 
Nicolae Neguf. p.p. E. Knoll, b.p. W. 
Theobald ș( dese, cu G. Kowalevski; 
Vasile Fodorpataki b.t. (min. 3) W. Theo
bald. egal G. Kowalewski și egal E. Knoll; 
semigrea : Nicolae Martlnescu egal L. 
Hecker, b.p. E. Knoll șl dese, cu L- 
Hecker; grea : Victor Dolipscht egal E. 
Schwartz, b.p. L. Hecker șl nu a avut 
adversar in ultima partidă.

progres evident. Păun insă așteaptă 
prea mult pozițiile de contraatac și 
Iasă impresia că luptă pasiv. Apro
piatul turneu internațional al țării 
noastre (23—25 iunie) va fi decisiv 
pentru titularul olimpic : Ion Păun 
sau Tiberiu Horvath, ultimul deți- 
nînd titlul de campion republican. 
Simion Popescu (cat. semiușoară) a 
fost singurul dintre luptătorii noștri 
consacrați care n-a participat la 
campionatele europene din acest an. 
In acest turneu el a obținut două 
victorii, printre care una și în fața 
lui Gopfert. dar în cea de a treia 
a fost descalificat împreună cu ad
versarul. Desigur, Popescu
încă in cea mai bună formă, dar 
are posibilitate să se pună la punct 
cu pregătirea pină la J. O. Sâ nu 
uite. Insă, că Eugen Hupcă sau 
Adrian Popa îl vor putea înlocui in 
cazul cfnd el nu va folosi conștiin
cios timpul de pregătire pe care-1 
mai are. Cel de al treilea „încercat" 
a fost Vasile Fodorpataki (mijlocie).

nu este

V pe care l-a ocupat acesta în final 
a fost meritoriu. în meciurile din

F. a Germaniei el a marcat un

Costin CHIRIAC
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16 „OLIMPICI “ ttOnANI
LA REGATA TAMPERE

Sîmbătă și duminică se va des
fășura la Tampere (Finlanda) o 
nouă competiție de amploare în 
sportul caiacului și canoei. La în
treceri vor lua parte și un număr 
de 16 „olimpici" români și 
me i Cuprian Macarencu,
Coșniță, Vasile Simiocenco, Aurel

anu- 
Costel

Vernescu, Mihaj Zafiu, Roman 
Vartolomeu, Atanase Sciotnic, 
Ivan Patzaichin, Serghei Covaliov, 
Gheorghe Danilov, Gheorghe Si- 
mionov, Lipat Varabiev, Victoria 
Dumitru, Maria Nichiforov, Maria 
Ivanov, Ion Dragulschi.

PRIMUL EXAMEN AL CICLIȘTILOR
IN VEDEREA PARTICIPĂRII LOR

LA JOCURILE OLIMPICE
mare examen al 
a sosit. Astăzi 

după-amiază începînd de la ora 
16.45 se va disputa una dintre cele 
mai dificile probe de ciclism : pro
ba de contratimp pe echipe, pe dis
tanța de 100 km. Este vorba de o 
probă olimpică, ce se va disputa în 
cadrul „Premiului olimpic" și îr> 
care, pentru a realiza un timp bun 
este nevoie de o pregătire deose
bită.

Cursa va avea loc pe autostrada 
București — Pitești și se va dispu
ta intre bornele kilometrice 15—10 
traseu pe care echipele îl vor aco
peri de patru ori.

Cea mai bună performanță vo- 
mînească realizată pe această dis
tanță a fost pînă anul trecut 
2h 09:17 timp obținut de o forma
ție in vara Jui 1964, pe o porțiune

Ziua primului 
cicliștilor noștri

din vechea șosea București — Fi- 
tești. Anul trecut, în cadrul Bal
caniadei de ciclism din Bulgaria, 
echipa noastră compună din Vasi
le Teodor, Constantin Grigore, Teo
dor Puterity și Ion Cosma, a reușit 
timpul de 2h 09:10, dar în condiții 
grele. Plecați prea puternic din 
start, lui Ion Cosma i s-au blocat 
mușchii și după 80 km de rulaj... 
chinuit, a trebuit să abandoneze. 
Am ținut să reamintim faptul, su- 
punîndu-1 spre meditație echipelor 
înscrise la startul probei de con
tratimp de astăzi. La concurs vor 
participa primele reprezentative ale 
României și Ungariei, secundele a- 
cestora, precum și două echipe de 
juniori. Prima . reprezentativă ro
mână este alcătuită din Vasile Teo
dor, Ion Cosma, Constantin Grigore 
și Vasile Mi«,

Azi dupâ-amiazâ. la arena Pro
gresul. tenismenii României și Ita
liei iau startul intr-o pasionantă în
trecere. Două echipe cu valoroase 
individualități se inulnesc in ca 
arul uneia dintre semifinalele zo
nei europene (grupa A) a -Cupei 
Davis*. Un meci deosebit de inte
resant, fiecare team dorind să-și 
joace la maximum șansa de a se 
califica in ultima etapă zonală.

Cu 24 de ore înaintea primelor 
schimburi de mingi, sorții au sta
bilit ordinea jocurilor in cele trei 
zile ale în’ilnirii. Primii vor intra 
pe teren, vineri. Ilie Năstase si 
Corrado Barazzutti. Tenismanul 
nr. 1 al României îl va avea ca 
adversar pe al doilea jucător ita
lian. Apoi. în -meciul vedetă*, ti- 
nărul campion al formației oaspe. 
Adriano Panatta îl va avea in față 
pe vechiul nostru luptător pe tere
nurile de tenis. Ion Tiriac. Intere
santă este confruntarea primelor 
rachete. Năstase și Panatta. care 
va încheia suita celor cinci me
ciuri. Ceea ce constituie un punct 
de atracție in plus.

Fără a încerca să facem specu
lații Pe marginea tragerii la sorti. 
\ om spune, lotuși, că programul, 
astfel alcătuit, are o vizibilă gra
dație. puțind mări caracterul de 
dispută aprigă al întilnirii. Dacă 
decizia va fi aminată pentru ul
tima zi. atunci întrecerea devine 
foarte des-hisă si cu atit mai pa
sionantă. Evident, însă, pronosticu
rile pot fi ca totdeauna subiective. 
Dar avem deplină încredere că cei 
doi excelenți tenismeni ai noștri 
vor depune, acum, ca și in atîtea 
alte rinduri. toate eforturile pen
tru un rezultat favorabil culorilor 
românești.

în lunga cronologie a -Cupei Da
vis", intilnirea România — Italia 
se află la cea de a treia ediție. In 
1926 și 1928, italienii obțineau vic
torii ușoare în fața echipei româ
ne, proaspătă debutantă în marea 
competiție. De atunci, insă, rapor-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA
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Echipierii Româ
niei, maeștrii e- 
mertți ai sportu
lui Ion Țiriac și 
llie Năstase, așa 
cum t'-am văzut 
coborind pe „cen
tralul' de !a 
Progresul, la ți
nui din ultimele 
lor antrenamente 
dinainte de meci

Foto : 
Dragoș NEAGU

PROGRAMUL PARTIDELOR
VINERI

Oro 15: ILIE NASTASE — CORRADO BARAZZUTTI, urmat de 
ION ȚIRIAC — ADRIANO PANAMA.

SIMBATA
Ora 16 : festivitatea de prezentare a echipelor, după care va 

urma partida de dublu.
DUMINICA

Ora 15 : ION TIRIAC — CORRADO BARAZZUTTI, urmat de ILIE 
NASTASE — ADRIANO PANATTA.

Susținind ieri la Snagov un joc — școală

FOTBAL A ROMÂNIEI ȘI-A ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
VEDEREA MECIULUI DE MÎINE CD ITALIA

• Angelo Niculescu a alcătuit formafia * Kun II debutează in linia de atac

Prin fente de corp, Dobrin va trece printre doi adversari. Foto : S. BAKCSY

Angelo Niculescu ș-a văzut nevoit 
să-1 retragă pe Dinu in aoărarea 
imediată, în vechea lui zonă, ‘ alături 
de Lupescu. în aceste condiții, mij
locul a rămas lui Dumitru și Radu 
Nunweiller, lingă care a „operat" 
(în prima repriză), într-un rol de

La sfirșitul antrenamentu
lui de ieri, i-ani solicitat lui 
jAngelo Niculcscu „ll“-le 
care va începe mîine meciul 
cu Italia.

Iată-1 : ADAMACHE — 
SATMAREANU, LUPESCU, 
DINU, DELEANU — DUMI
TRU, RADU NUNWEILLER 
— LUCESCU, DOMIDE, DO
BRIN’. KUN.

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
DE LUPTE ALE TINERETULUI

Cea de a IlI-a ediție a campionatelor 
republicane de lupte (greco-romane și 
libere) rezervate tineretului (18—22 de 
anii programează ia sfirșitul acestei săp- 
tămînl și Începutul celeilalte confruntă-

Primii trei alergători din fotografie, Vasile 
stantin Grigore, cărora li 'se va alătura și V 
zentativă a țării la concursul de contratimp 
tiv din ilustrație este Cristian Tudoran, care 
intr-o echipă a clubului Steaua

Teodor, Ion Cosma și Con- 
Miu, alcătuiesc prima repre- 
de astăzi Al patrulea spor

ea concura, după-amiază. 
Foto ; N. DKAGOȘ

rile finale. Aceste întreceri vor fi găz
duite de sala ..Tineretului" din Bacău. 
La competiția finală de lupte greco-ro
mane (16—18 iunie) s-au înscris peste 
130 de tineri, printre care Ion Păun 
(Dinamo București), cat. pană, Adrian 
Popa (Sport Club Bacău), cat. semiușoa- 
ră, Iosif Bender (Vulturii Textila Lugoj), 
cat. semimijlocie. Dumitru Manea (Pes
cărușul Tulcea), cat. semigrea și Victor 
Dolipschi (Dinamo Buc.) cat. grea — 
campioni ai ediției anterioare și totodată 
component! ai lotului olimpic.

După încheierea finalelor la greco- 
romane vor avea loc cele de lupte libere 
(19—21 iunie). Și la acestea și-au anun
țat participarea numeroși coneurențl — 
peste 15o — printre oare 9 din cei 10 
campioni de anul trecut. 3 dintre aceștia 
făeînd parte din lotul olimpic : Cristian 
Emilian (Dinamo Brașov), cat. semiușoa- 
ră, Ion' Dumitru (Steaua), semimijlocie 
și Ladislau Simon (Dinamo Buc.), cat. 
grea.

Sînt gata preparativele „tricolori
lor" în vederea „amicalului" de 
mîine cu Squadra Azzurra.

Partea tehnică a programului s-a 
încheiat ieri, la Snagov, unde lotul 
reprezentativ a întîlnit într-un meci 
de două reprize a 30 de minute 
formația T.M.B., clasată pe locul 6 
in stria țV-a, a diviziei C.

Renunțîndu-se Ia serviciile lui Boc 
(suspendat zilele trecute pe trei eta
pe de către comisia de disciplină),

„centrocampist", piteșleanul Dobrin. 
Singura noutate (cunoscind că Do

brin a mai acționat și la Belgrad 
înaintaș central retras) a constituit-o 
prezența arădeanului Kun II in li
nia întii, alături de Lucescu și de 
Domide. Așa incit, în prima repriză, 
„U“-le Lotului a avut 
componență : Adamachc 
reanu, Lupescu, Dinu, 
Dumitru, Dobrin, Radu 
— Luccscu, Domide.

Fiind vorba de 
repetiție generală 
de'mîine seată. — 
și-a permis, pe parcurs, să-1 între
rupă uneori, pentru a face corectări 
tactice. Prifria a făcut-o chiar în 
min. 3, cînd Domide, in loc să-i 
paseze lui Dumitru (aflat lingă el, li-. 
ber), a preferat să trimită Ia „pa-

următoarea
— Sătină- 

Dclcanu — 
Nunweiller 

Kun.
un joc-școală — 
pentru premiera 

Ange’o Niculescu

G. NICOLAESCU
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VALCAREGG1 NU VREA SĂ
DESTAINU1E NIMIC

ALBANO LAZIALE, 15 (prin tele
fon, de la corespondentul nostru). So
sirea lui Franco Carraro, expreședinte 
al lui Milan și actualmente respon-

ÎNTRECEREA juniorilor handbalisti>

ÎNAINTEA FINISULUI
trimisul 
deslina- 
fina! al 
handbal 

joi. 
In

IAȘI, 15 (prin telefon, de la 
nostru). După cele 24 de ore 
te odihnei, jocurile turneului 
campionatului republican de 
rezervat juniorilor a fost reluat
pe aceeași căldură de nesuportat, 
reuniunea de dimineață, atenția a fost 
polarizată’ de meciul masculin Școala 
sportivă Craiova — Școala sportivă 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Extrem de 
dirză, intilnirea a purtat pecetea echi
librului de forțe pînă în ultimele 10 
minute. cînd oraiovemi s-au detașat 
net în învingători (scor final 16—13). 
grație aportului consistent al porta
rului Lucian Popa (15 ani ! !), și ju
cătorilor Nicolae Coțofană și Ion. Turci- 
tu. Cu acest joc, handbaliștii craioveni 
au acumulat 6 ’ puncte. zestre care le 
asigură un loc pe podium. în celelalte 
două partide disputate dimineață, hand-

balistele de la Liceul 2 Brașov au în
trecut categoric formația Șc. sp. Bis
trița, cu 19—8 (9—4), iar fetele de la
Șc. sp. Craiova au depășit în aceeași 
manieră. Șc. sp. Gloria Arad, cu 16—9 
(7—3). tn jocurile de după-amiază — 
toate trei veritabile derbyuri — s-au 
întîlnit favoritele turneului, numeroșii 
spectatori prezenți in tribune avînd 
posibilitatea să urmărească meciuri de 
un nivel foarte ridicat. Partidele s-au 

următoarele rezultate : 
Liceul 2 Iași (fem.) 
3 Buc. — Lie. 4 Tl- 
(9—12) și Șc. sp. Tg.

1 Buc. (m) 12—20
despre aceste jocuri

încheiat cu
Șc. sp. 2 Buc.
7—7 (6—3), Șc. sp. 
mișoara (m) 15—17 
Mureș — Șc. sp.
(4—12). Amănunte 
în ziarul de mîine.

Horia ALEXANDRESCU

săbii al sectorului tehnic al naționalei' 
a risipit de pe cerul „azzurrilor" no
rii polemicii aprinse de juventistul 
Anastasi, care declarase că nu con
cepe să nu fie titularul tricoului cu 
nr. 9 și că altfel nu înțelege rostul 
convocării sale în „squadra azzurra". 
O intîlnire în trei între „rebel", Val- 
careggi și Carraro a pus la punct 
totul, cel puțin pentru moment, și 
nimic nu mai tulbură liniștea echi
pei.

Miercuri dimineață, jucătorii au 
făcut o scurtă plimbare in împreju
rimile hotelului și. după ce au luat 
masa într-o atmosferă de veselie, 
după-amiază și-au început „galopul" 
care nu a fost însă prea obositor. în 
așteptarea antrenamentului .Ferruccio 
Valcareggi s-a supus de bună voie 
unui schimb de idei cu reprezentan
ții presei prezenți în cantonament

„Deplasarea în România și Bulga
ria este făcută pentru a testa posibi- 
liătțile tinerilor convocați. Personal, 
aș fi preferat să particip la „Mini 
Cupa mondială" din Brazilia, dar

CESARE TRENTINI

(Continuare tn pag. aia)
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BÎRLADiSpor de producție

peste plan

rite concursuri și discipline.
La Fabrica de Rulmenți Bîriad. 

munca și sportul merg braț Ia braț. 
Practicarea regulată a exercițiului 
fizio dă vigoare salariaților pentru 
a-și putea îndeplini, în cele maia-și putea îndeplini,

bune condiții, marile sarcini de pro
ducție pe care colectivul și le-a asu
mat în cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului și a

aXXV-a aniversări 
Republicit

celei de a 
proclamării

lei SEBEȘ ALBA • Sportivii de la Fabrica de ciorapi
eu 
în- și tricotaje Iși onorează

globală peste plan și 4 000 000 
la producția marfă-

Printre cei care au răspuns 
entuziasm acestui angajament 
drăzneț s-au aflat sportivii uzinei,
tinărul inginer Teodor Berba. fostul 
portar al echipei de fotbal „Rul
mentul", vicepreședintele asociați
ei sportive și apreciat autor a două 
inovații de preț (care vor aduce e- 
conomii anuale de peste 1000 0*10 
Iei!), fratele său Victor Berba, șeful 
atelierului de autodotare (coautor 
Ia una din inovații), lăcătușul Ghe
orghe Petrea, strungarul Ion Voi- 
nea, maistrul Temistocle Pancioc- 
rectificatorul Lazăr Sega șl alții.

Paralel cu sporirea eforturilor ta 
producție, membrii asociației sporti
ve și-au propus un vast plan de ac
țiuni sportive, turistice și de agre
ment, închinate celor două mari 
evenimente politice, acțiuni prin 
care se urmărește ridicarea activi
tăților de sport la o cota mai înltâ 
de calitate. După cum ne arată se
cretarul asociației sportive „Rul
mentul", Emil Savu. în acest an 
..întrecerile de casâ-‘ vor cunoaște 
o amploare deosebită, estimlndu-se 
cam 20 000 de participări la dife-

angajamentele
(U.-asre din pa^. n din cadrul•ecția de navumodele 

asociației sportive Textila Sebeș, de 
a iniția in acest sport al dibăciei 
si fanteziei cit mai mulți adoles
cenți. Scop în care Gheorghe Păcu
rarii a și luat conducerea cercului 
„Micii navamodeliști” din cadrul 
Casei pionierilor din Sebeș Alba și 
își poartă zilnic, ia locul unde 
construiește și dirijează modelele și 
pe cei doi copii ai săi, cărora vrea 
să le transmită flacăra pe care el a 
„furat-o* de la tatăl său, un renu
mit dulgher al acestor locuri.

Deprinderi și pasiuni pe care 
Gheorghe Păcuraru încearcă să te 
sădească în sufletul avid și visă
tor al copiilor, alături de altele des
prinse de ei din sport și muncă: 
pasiunea și devotamentul pentru 
munci. cinstea și respectat față de 
tovarăși, fată de cuvintal dat și de 
angajamentul luai.

BERLIN 15 (Agerpres). — Con
cursul internațional de atletism 
„Ziua Olimpică", desfășurat în ca
pitala R. D. Germane, a fost o 
importantă verificare preolimpică 
pentru atleții din Polonia, R. D. 
Germană, România, Franța, Cuba, 
Austria, 
U.R.S.S.

Dintre 
tate ale 
obținute 
(R.D.G.) 
Rita Schmidt (R. D. Germană) — 
1,88 m la săritura în înălțime, Sil- 
vaine TelUez (Franța) — 11,1 la 
100 m. De altfel, majoritatea pro
belor s-au soldat cu rezultate la 
niveiul performanțelor mondiale. 
Foarte disputată a fost cursa fe
minină de 800 m. în care victoria 
a revenit atletei Hoffmeister (R.D. 
Germană) în 2:01,0, secundată de 
Ileana Silai (România) — 2:01,3, 
în timp ce recordmana iugoslavă

Bulgaria, Iugoslavia,

cele mai valoroase rezul- 
reuniunii rețin atenția cele 

de : Franz Siebeck
— 13,4 la 110 m garduri,

lungime : Ior- 
6,48 m ; suliță : 
61,56 m ; disc : 
— 61,04 m, ur-

Vera Nikolicî s-a clasat pe locul 
șase cu 2:03,3. în cursa masculină, 
Dieter Fromm a stabilit un nou re
cord al R. D. Germane cu 1:45,4.

Iată și cîștigătoril celorlalte pro
be : FEMININ : 200 m : Szewinska 
(Polonia) — 22,9 ; 
gova (Bulgaria) — 
Fuchs (R.D.G.) — 
Hinzmann (R.D.G.)
mată de sportivele românce Cata
ramă și Iohescu cu 60,04 m, și, res
pectiv, 58,94 m ; MASCULIN : înăl
țime : Junge (R.D.G.) — 2,15 m; 
400 m garduri : Rudolph (R.D.G.)
— 50,3; 100 m: Kokot (R.D.G.) — 
10,1 ; prăjină : Bliznețov (U.R.S.S.)
— 5,10 m ; lungime : Klaas (R.D.G.)
— 7,85 m ; disc : Danek (Cehoslo
vacia) — 63,90 m ; greutate:
Briesenick (RDG) — 21,13 m ; 5 000 
m: Haase (R.D.G.) — 13:29,4 ;
4x100 m : 1. R.D.G, 39,0 ; 2. Cuba 
39,6 ; 3. Polonia — 39,7.

intilnirea prietenilor sportului cu

harta și busola

Tradiționalele cla
samente ale coșge- 
terilor campiona
telor republicane 

ediție a întrecerilor,au. la această
un ciștigător scontat la băieți, Nico
lae Viciu de la Universitatea Timi
șoara, și unul mai puțin scontat la

A VENIT CĂLDURĂ; CUM NE PRIMESC ȘTRANDURILE CAPITALEI’
Ora 8 dimineața. Soarele n-a 

invadat încă totul, asfaltul 
n-a apucat să se încingă, 

răcoarea mai rezistă Ia umbra po
milor și a caselor. Am ales această 
oră pentru a vizita cîteva dintre 
ștrandurile Capitalei, tocmai ca să 
putem constata cum sînt pregătue 
ele să facă față marii afluențe de 
vizitatori care va urma în ceasu
rile următoare. Iar ocazia nu putea 
fi scăpată pentru a afla și noută
țile aduse în acest an, de cei care 
organizează o bună parte din ore’e 
noastre de agrement.

• ȘTRANDUL IZVOR nu mai 
arată dimineața ca la.-. sfîrșiiuL 
zilei precedente, așa cum se în- 
tîmpla, adeseori, în sezoanele tre
cute i nisipul este greblat și nive
lat, iarba tunsă, marginea bazine
lor curățată de băltoace și cimentul 
măturat. De fapt, aveam să întil- 
nim la toate ștrandurile, aceeași 
plăcută atmosferă de îngrijire și 
curățenie. Administrat iile acestoc 
unități (Floreasca I și II, Tei, Cer- 
nica, Băneasa, Mogoșoaia) se dove
desc, astfel, la înălțimea exigențe
lor, pe deplin îndreptățite, ale vi
zitatorilor.

• LA FLOREASCA I (BORDER, 
o primă mare atracție 1 existența 
„zonei liniștite", cu corturi instala
te; este o suprafață din care sînt 
excluse tranzistoarele. gălăgia.

• Concluzia generala: excelent! • Liniște absolută doar 
pentru... 5 îei • Cursurile de inițiere (și pentru adulți) 
pe ordinea de zi • Lucruri bune despre cooperativa 
„Deservirea0 • Tekirgbiolul și Amara se mută la... București

cial amenajate pentru Jocul copii
lor și dotate cu toate atracțole 
viratei, de la leagăne la bel însoare, 
de la carusele la aperate de căță
rat și, în sfîrșit, un parc distrac
tiv de minigolf.

• La întrebarea adresată tovarășu
lui inginer Mihăiță Marin, direct'-- 
rul sectorului ștranduri din 
I.C.A.B-, în legătură eu cursurile 
de inițiere la înot, am primit ur
mătorul răspuns 1 ,.De la 15 iunie

ÎNSEMNĂRI

„TORTUL DE CIOCOLATĂ'*, U A 12-a EDIIlf • ••

... Un foc de vreascuri, la margi
nea pădurii ce îmbrățișează cabana 
Pustnicul. Pe la ora 21,30, cînd liniș
tea cuprinsese totul, în jurul flăcări
lor galbene ce se înălțau molcom 
spre cer, au luat loc pe iarbă, aproa
pe unii de alții, peste 100 de persoa
ne. A prins a vorbi, Mircea Teodo- 
siu, unul dintre organizatori. încet, 
cu glas cald, aproape șoptit1

— Bună seara prieteni de nădejde 
ai orientării turistice. In urmă cu 
25 de ani, mulți dintre cei de față 
ați introdus acest sport în țara noas
tră. Ne-arn strîns în astă-seară pen
tru a ne aminti — fondatori sau 
urmași — de acel început, de tot ce 
a urmat. Bun venit la această întîl- 
nire jubiliară, prieteni din Bucu
rești, Iași, Sibiu, Giurgiu, Pitești, 
Strehaia, Brașov, Ttrgoviște, Timi
șoara.

Vraja nopții cuprinsese totul t 
luna lacul, pădurea. Urmăream, ală
turi de ceilalți, această festivitate 
deosebită. Emoția pusese stăpînire

„Tortul de ciocolată" a ajuns la 
a 12-a ediție... Ce repede trec anii!

Parcă ieri ne aflam la ,,Caragia- 
le“. în ambianța aceea cuceritoare, 
împreună cu directorul liceului, 
prof. Gheorghe Mierlea, cu șeful 
catedrei de sport, prof Camil Mor- 
țun, cu elevii din promoția anul 
1960. Se rosteau cuvinte pomi'.e 
din inimă, se recunoștea aport ui 
generos al dascălilor de la acest 
mare liceu bucureștean pentru for
marea viitoarelor generații de ce
tățeni vrednici, cu minte sănătoa
să și cu trup puternic.

Cît de repede trec anii !„. Iată: 
deunăzi s-a consumat cea de a 
12-a ediție a „Tortului de ciocola
tă". Pe la ,,Caragiale“ au trecut, 
formindu-se pentru viață, tineri de 
nădejde, mulți dintre ei sportivi 
cunoscuți-handbaliștii Oțelea, Go
ran, Marinescu, Samungi. trăgăto
rul Bogdan Marinescu, ooleibafiști: 
Caius Miculescu, Ardelea și Maria 
Vintilă, poloiștii Zahan, Blajec. 
Zamfirescu, Opriș, Marica, înotă- 
toarea Măriuca Rotaru. Ne cerem 
scuze pentru că nu-i putem an-.m- 
ti pe toți— Unii mai fac sport de 
performanță. Alții chiar dacă au 
renunțat „să mai ridice tribunele in 
picioare", cum se exprima cineva 
sînt piese de nădejde în angrenajul 
vieții noastre sociale. profesori, 
medici, ingineri, economiști. La 
„Caragiale", ca pretutindeni de 
altfel, în școala românească s-au 
format nu numai sportivi, dar și

oameni cu o înaltă răspundere ci
vică.

In această atmosferă emoționan
tă a avut loc ediția a 12-a a „Tor
tului de ciocolată". S-a subliniat că 
tradiția bunelor rezultate la învăță
tură și in sport continuă (20 la sută 
dintre absolvenții din acest an fac 
parte din diferite ioturi reprezen
tative), a fast creionat portretul 
unei eleve care face cinste între
gului colectw al liceului, Tatiana 
Cucoaneș, voleibalistă, locul I la 
Olimpiada de chimie. S-a recunos
cut meritul profesorilor de educație 
fizică Anca Danielopd, Natalia 
Georgescu, Ion Oprescu ți AL Dra- 
gomir, al organizației U.T.C, tn 
formarea — prin sport — a unor 
tineri disciplinați, cu răspundere 
față de obligațiile lor școlare. Au 
ținut să puncteze valoarea ți efi
ciența muncii educative ce se rea
lizează la „Caragiale". prof. Euge
nia Ticaliuc, inspectoare metodistă 
in cadrul Inspectoratului școlar al 
Capitalei prof. Emil Jecu, vicepre
ședinte ai C.M.E FS., prof. Teodor 
Bolea, președintele Clubului snortip 
școlar, care a ți inminat diplome 
de onoare unor cadre didactice din 
acest liceu, in frunte cu neobositul 
director care este prof. Gh. Mier
lea. întotdeauna un prieten al ele
vilor. Al elevilor buni, pe toate 
planurile.

Așadar, JTortul de ciocolată" Iți 
continui tradiția...

Si răspunsul antrenorului Aurel 
Zlătesca : adulții pot participa
la cursuri de inițiere de 15 zile, 
organizate la ștrandurile Bordet 
Giulesrj ți Izvor contra sumei de 
IM tei".

• Cochetul ștrand natural de la 
LACUL CERN1CA a căpătat noi 
valențe estetice (prin amenajarea 
unei alei de brazi si a alteia de 
trandafiri) și sportive — prin apa
riția unui portic de gimnastică și 
prin construcția a două terenuri 
de minifotbaL care s-au adăugat 
celor de volei și de baschet exis
tente. Emil Miculescu. administra
torul ștrandului, confirmă calită
țile de bun gospodar și gazdă.

• Iată și cuvintele lui Gheorghe 
Zamfir — gestionar la ȘTRANDUL 
FLOREASCA I : „Anul acesta, 
centrul de închiriere pe care-1 ani 
in grijă este dotat cu absolut tot 
ceea ce are nevoie, de la materiale

4e inot sab apă. la saltele de plu
tit și de plajă, de Ia mingi noi de 
voie*, piuă la tranzistori, șezlon
guri și bărci pneumatice. Putem 
face față oricăror solicitări ale 
dutainicitor ceie mai aglomerate 
care vor unoa*. Situația este simi
lară ți la celelalte ștranduri vizi
tate, cooperativa „Deservirea" sent- 
ntod la toate o prezență bine.- 
aprovizionată In ștrandurile Capi
talei. Avantajul reciproc (veniturile 
cooperativei și satisfacerea tuturor 
cetațenijor pe acest plan) a intrat, 
după multe căutări, pe făgașul cel 
bun.

• Doriți să faceți băi cu nămol 
de Te-kirghiol și Amara în mijlo
cul Bucureștlului ? Incepind de la 
15 iunie, la ȘTRADUL TEI vor 
sosi zilnic containere cu nămol, in- 
stalațile făcute în acest scop fiind 
capabile să satisfacă, zilnic. 1500 
de solicitanțL Probele tehnologice 
au fost terminate la uzina termică, 
așa că dușurile cu apă caldă, la 
care se adaugă asistența medicală 
de rigoare, vă stau la dispoziție I

• Alte noctâți i prin adăugarea 
a 100 de bărci populare. parcul 
bucureștean ce ambarcațiun; s-a 
mărit la 1660 : au fost lansate Ia 
apă două vaporașe, cu o capacitate 
de 160 de persoane fiecare, 
lacurile Tei și Floreasca; apa 
la lacurile Băneasa și 
a fo6t complet curățată

♦ 
im ic maț plăcut, 
să constatăm că 
sint bine puse la 
contra caniculei. Cu atît mai 
cu cît și administrațiile în-

VIORICA BOCA Șl NICOLAE 
fete, Viorica Boca de la Crișul Ora
dea. De altfel, trebuie amintit că 
Viciu a cucerit locul I și la ediția 
precedentă a Diviziei A. Iată cla
samentele primilor 12 » masculin : 1. 
N. VICIU (Universitatea Timișoara) 
717 p, 2. D. Georgescu (Politehnica 
București) 641 p, 3. V. Popa (Poli
tehnica București) 621 p, 4. C. Mo- 
raru (Politehnica Galați) 618 p, 5.
H. Demian („U“ Cluj) 617 p, 6. Gh. 
Oczelak (Steaua) 577 p, 7. Gh. Ro
man (Politehnica Cluj) 562 p, 8. 
T. Tarău (Steaua) 561 p, 9. L. Kiss 
(Voința București) 545 p, 10. Gh Ma- 
goș (Mureșul Tg. Mureș) 540 p, 11. 
Gh. Cîmpeanu (Universitatea Timi
șoara) 528 p, 12. P. Czmor (Univer
sitatea Timișoara) 515 p ; feminin î
I. VIORICA BOCA (Crișul Oradea)

VICIU, COȘGETERII DIVIZIEI A
versitatea Timișoara) 439 p, 4. Floa
rea Anca (A.S.A. Cluj) 427 p, 5. Ga
briela Ciocan (Politehnica București) 
425 p, 6. Octavia Simon (Voința) 
Brașov) 407 p, 7. Olimpia Neța 
(A.S.A. Cluj) 398 p, 8. Suzana Czege 
(Crișul Oradea) 357 p, 9. Maria Ro- 
șianu (Rapid) 344 p, 10. Iuliana An- 
derco (Sănătatea Satu Mare) 342 p, 
11. Ileana Gugiu (Politehnica Bucu
rești) 330 p, 12. Gabriela Nicola 
(Rapid) 328 p.

CALIFICĂRILE 
PENTRU DIVIZIA B

Tiberiu ST AMA

tragerea EXCEPȚIONALĂ PUTEȚI ClȘTIGA

pe 
de 

Mogoșoaia 
de brâdiș.

deci, decît 
ștrandurile 
punct, în

lupta 
mult
treprinderii I.C.A.B. și a altor uni
tăți. T.L.C.R. și „Deservirea" do
resc să satisfacă toate gusturile 
și nevoile vizitatorilor. Iar odihna 
activă, recrearea într-un plăcut 
cadra natural, refacerea forțe- de 
muncă, ocupă un loc principal.

Rcdu TIMOrTE

coșurile 
coșgeter

>tetu însene unul 
care i-au adus titlul de 

al Diviziei zl

Deoarece majoritatea echipelor 
dornice să participe la campiona
tele de calificare în Divizia B sînt 
studențești, F. R. Baschet a decis a- 
mînarea acestor întreceri pentru zi
lele de 7, 8 și 9 iulie (în loc de 23, 
24 și 25 iunie). Ultimul termen de 
înscriere (pe adresa federației) este 
20 iunie.

REPREZENTANTELE CAPITALEI 
FESTIVALUL PIONIERESC 

DE MINIBASCHET

După cum am mai anunțat, săp- 
tămîna viitoare se va desfășura o 
mare competiție întitulată „Festiva
lul pionieresc de minibaschet". în
trecerile vor avea loc între 19— 
24 iunie pe terenurile bituminizate 
«ie la Palatul pionierilor, cu partici
parea a 40 de echipe din întreaga 
țară. Bucureștiul va fi reprezentat 
de următoarele formații calificate în 
urma unor mfeciuri disputate zilele 
trecute : băieți: Șc. sp. 2, Șc. sp. 3 ; 
fete ; Sc. generală 69, Lie. 35-

pe toți cei de față, iubitori credin
cioși ai orientării turistice — parti - 
cipanți sau arbitri, mai vîrstnici sau 
mai tineri — unii dintre ei scț și 
soție. Pe rînd, cei de față, se duc 
lîngă focul de vreascuri și deapănă 
amintiri. La început, trei decani de 
vîrstă (60—70 de ani) 1 Norbert Knal 
(București) povestește cum, în urmă 
cu ani, a devenit întîmplător mem
bru al unei echipe de orientare și 
a îndrăgit concursurile de acest 
gen ; 1. Pînzaru (Iași) spune prin
tre altele că vîrsta nu-i permite să 
mai concureze, dar că a lăsat un 
concurent de nădejde în fiul său ; 
Oscar Kepecs (Timișoara) vorbește 
emoționant, de un început frumos, 
despre anii care trec, de sportul 
îndrăgit. Apoi Hurt Hening (Sibiu), 
Randu Petreșteanu (București) ș.a.

Se abandonează, însă, repede „e- 
legiile" și apar, gluma, povestea 
hazlie. începutul îl face Mircea 
Dabija care stîrnește ropote de 
aplauze, reamintind cu umor, în- 
tîmplări autentice. în final, la lu
mina flăcărilor, apare Grigore Du- 
du. Categoric, răsfățatul celor pre- 
zenți, cunoscut pentru talentul său 
de a stîmi voioșia celor ce-1 ascul
tă. Veselia i-a cuprins repede pe toți. 
„Dudule, spune-o pe cea cu jintița 
de la stînă" — se aucle : „Cum a 
fost cu vizita în satul Ceahlău ?“. 
Se făcuse ora 23,30 și puțini se re- 
trâseseră în corturi. Grupuri de oa
meni, înfrățiți pe drumuri de 
munte și prin păduri, continuau să ' 
discute. Si focul a ars pînă tîrziu...

La 7 dimineața, însă. 54 de con- 
curenți — din cei sosiți la această 

festivitate — au participat la un 
concurs de orientare organizat de 
A.S. „Ecranul" din Capitală pe un 
traseu de 6 km, bine ales de Dan 
Alexandru (secretar al asociației). 
Concursul, (individual) 
mătorii 
vîrstă : 
(Buc.) ; 
(Buc.) ; 
(Buc.); 
nu (Buc.) ; 
(Buc.); 55- 
50—55 : Kurt 
45—50 Ion Demian (Buc.); 40 -45 : 
Marin Drăgan (Buc.) 35—40 : Ton 
Itu (Buc.). Cel mai bun timp al 
zi tei : Ion Demian.

Și, în jurul orei 14, totul a luat 
sfîrșit. Despărțirea a fost emoțio
nantă, ca între membrii unei fami
lii.

Aplauze pentru cei ce au gîndit 
și organizat această în.tîlnire jubi
liară (Comisia municipală de. tu- 
rism-alpinism și A.S. „Ecranul"), 
pentru cei care au participat. Au 
fost o seară și o zi de neuitat. Din
tre acelea după care reporterul ră- 
mîne întotdeauna cu regretul că 
n-a reușit să aștearnă r>e hîrtie 
totul, atît de frumos cît a fost...

a dat ur- 
cîștigâtori pe categorii de 

35—40 ani : Doina Arnn 
40—45 : Ruxandra Bork 
70—75 : Sigfried Mateescu 
65—70 : Leontin Bonțidea- 

60—65 : Gh. Gertner 
■60 : V. Sfițescu (Ruc) ; 

Hening (Sibiul ;

Modesto FERRARINI

PLENARA COMITETULUI F. R. H. G
Astăzi, de la ora 17,30, va avea 

loc plenara Comitetului Federației 
Române de hochei pe gheață, în 
sediul C.N.E.F.S. din strada Vasile 
Conta Nr. 16, in sala ele la etajul 
VIII. Cu acest prilej se va prezenta

darea de seamă pe anul 1971, pro
iectul de buget și de calendar 
pentru anul viitor. Sînt invitați să 
ia parte activiștii obștești, antre
norii și arbitrii de hochei.

LUPTĂTORII ROMÂNI ÎN R.F. a GERMANIEI

459 p, 2. Angelica Tita
443 p, X Bogdana Diaconescu (Uni-

(I.E.F.S.)

AUTOTURISME 
EXCURSII 

PREMIIÎN BANI

în 
lei, 
lei.

în 
de 

lei. 
lei

în numerar 
variabilă ;

(Urmare din pag. 1)
.............. ...................... ................
La această categorie a luptat și Ni
colae Neguț, ei întâlnind, prin ro
tație, aceiași adversari. Rezultatele 
înregistrate de Fodorpataki au fost 
mai bune decît ale lui Neguț. Dar, 
timp mai este, astfel că la „mijlo- 

dintre 
pînă

la Olimpiadă voi reuși să-i înlătur 
minusurile.

Mulți tineri outsider!

ÎN ÎNTRECERILE ZONALE ALE CAMPIONATULUI NAȚIONAL

timp mai este, astfel că la 
cie“ disputa pentru selecție 
acești doi luptători va continua 
în ajunul Olimpiadei.

— Ce ne spuneți despre 
luțiile celorlalți luptători

— De ce nu au fost utilizați 
Gh. Berceanu și Gh. Stoiciu ?

— Atît unul cît și celălalt nu auf 
putut participa la acest turneu, 
avînd examenele ultimei clase la 
liceu.

luțiile 
mâni ?

evo-
ro-

Gabor (semimijlocie) și
(grea) au meritul

IUNIE1972

• Premii 
bani 
75 000 
25 000 
Ș -a.;

• Premii 
de valoare

• Autoturisme MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 
412 și FLAT 850;

• Excursii în URSS 
pe itinerarul Moscova
— Alma Atta — Taș- 
kent — Buhara — Sa 
markand — Dușambe 
Așhabat;

• Excursii în Bulga
ria, Iugoslavia și Un
garia pe ruta : Tîmovo
— Sofia — Nișe — 
Belgrad — Szeged — 
Budapesta.

Participarea se face 
pe variante de 2 lei, 
5 tei și 15 lei varianta.

Procureți-vă din vre
me biletele.

Ca și bi aiți anL întrecerile fazei 
de scai a campionatului național de 
box pentru seniori au prezentat on in
teres major, făciad o triere severa 
a valorilor, deși, în multe cazuri, 
s-au înfruntat sportivi cu rezultate 
de prestigiu Ir. arena internă și in- 
terr.aHOnaiă. Conform unei hotăriri 
a Biroului federației române de 
box, de la aceste confruntări au ab
sentat membrii lotului olimpic.

Pe baza rapoartelor delegaților 
generah la fiecare ^onă“. vom in- 
eenca să trecem in revista realizările 
ți deficiențele din punct de vedere 
:ehnic ți organizatoric.

La întrecerile ce au a mt loc în 
cele 6 orașe s-au înregistrat cîteva 
rezultate care au fost amplu co
mentate în lunea boxului Dintre 
surprize se remarcă In special eli
minarea din competiție a reputați- 
lor pugiHști Costlcă Bumb (Construc
torul Galațr, Dumitru Zelinca - i Grnță =i Ginae-
gne Ene (Dinamo, Francisc Molnar 
(Dmar.o Brașov). Eliminarea din 
eamri.-.at a unor sportivi bine cotați 
in arena boxului autohton înseamnă, 
printre altele. că pe Întreg terito
riul țârii au început să apară pugi- 
hști capabili de a răsturna ierar
hiile prestabilite.

Vorbind despre organizarea zone
lor trebuie să remarcăm eforturile 
făcute de CJEFS-uri și comisiile ju
dețene de box pentru a asigura un 
cadru cit mai sărbătoresc acestor 
ictreceri in care s-au înfruntat vii
tor.: candidați la tithil de campion 
national.

O latură negativă asupra căreia

insistăm este superficiali- 
care unii antrenori și bo-

dorim să 
tatea cu 
xeri au privit obligația prezenței lor 
la întrecerile de zonă. Dintre cei 
316 pugiliști înscriși și calificați pen
tru zone, nu au răspuns la apel 
77 de sportivi. Cifra, după pă
rerea noastră, este prea mare dacă 
se au în vedere eforturile ce se 
fac pentru propagarea sportului cu 
mănuși. Colegiul central de antre
nori va analiza aceste abateri și va 
lua cete mai drastice măsuri. Este 
de reținut că printre cei ce au for- 
îaitat se numără și cîțiva boxeri 
cunoscuți cum sînt : Ion Mageri. 
Irinel Pop, Orhan Rușit, Gh. Puș
caș (Farul), Vasile Ivan.

Puncte de vedere

care al doilea meci, un boxer a 
fost numărat Acest lucru este un 
semnal de alarmă pentru antrenori 
și sportivi, iar continuarea, in lec
țiile de antrenament, a însușirii cît 
mai profunde a procedeelor de apă
rare trebuie să fie în atenția tutu
ror factorilor răspunzători.

In încheiere, vrem să arătăm că 
cercetind listele câștigătorilor de 
zonă se remarcă, totuși, că în majo
ritate sint sportivi bine pregătiți, 
capabili ca la înfruntarea finală să 
creeze multe probleme și surprize 
calificaților direct in această fază, 
adică membrilor lotului olimpic.

Sperăm ca turneul final al cam
pionatului național de box al senio
rilor pe anul 1972 să confirme încă 
o dată că școala românească are 
resurse demne de locul fruntaș pe 
care-1 ocupa în ierarhia mondială.

prof. Alexondru VLADAR 
antrenor federal

— Ion
Victor Dolipschi _____
de a fi obținut victorii (cu excepția 
unui draw) în toate partidele 
susținute. Dincolo de acestea însă, ei 
au finalizat multe procedee tehnice, 
impunindu-se nu cu un punct sau 
două și nici cu victorii datorate 
avertismentelor dictate împotriva ad
versarilor. Gabor va trebui să-și 
consolideze poziția de titular și la 
apropiatele confruntări ale Turneu’ui 
internațional, cînd va primi asaltu
rile altor doi pretendenți la biletul 
pentru Munchen — Iosif Bender și 
Staicu Olteanu. „Semigreul" Nicolae 
Martinescu a luptat in nota sa obiș
nuită și deci poate primi aprecieri 
satisfăcătoare. Mult sub posibilități 
a concurat Ion Baciu (cocoș), fiind 
lipsit de orientare tactică și în unele 
momente lăsînd impresia că este 
fricos, A încercat multe procedee 
tehnice, dar le-a abandonat imediat. 
Paradoxal, Baciu luptă mult mai 
bine cu adversari valoroși decît cu 
cei inferiori hrf. Să sperăm că pînă

— Și o ultimă întrebare. Cum 
apreciați acest turneu ?

— Toate partidele au fost foarte 
utile. Fiind vorba de meciuri ami
cale am putut analiza cu calm fie
care luptător. In privința gazdelor, 
turneul a constituit — după afirma
țiile acestora — ultima verificare 
înaintea confruntărilor olimpice.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE

SE APROPIE DE FINAL

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

Intrînd în domeniul statistic se 
constată că în cele 186 de meciuri, 
cite s-au disputat in 6 zone, s-au 
înregistrat 9 k.o., față de cifre mult 
mai ridicate constatate în trecut. 
Acest raport este îmbucurător și 
confirmă în bună măsură că pe plan 
național a început să existe o pre
ocupare tot mai accentuată pentru 
însușirea unor procedee tehnice de 
apărare. Dacă numărul victoriilor 
prin k.o. a fost destul de redus, nu 
același lucru se poate spune despre 
k.d.-uri. In cele 186 de partide au 
existat 86 de căderi la podea, ceea 
ce înseamnă că aproximativ la fie-

IMREPRIWEREA CANAL APA BUCUREȘTI
Str. Oteteleșanu nr. 2

ANUNȚA
deschiderea unor cursuri de înot pentru copii și adulți în perioada 
15 iunie — 15 septembrie 1972 la următoarele ștranduri :

— Floreasca
— Libertății
— Izvor
— 16 Februarie
Cursurile sînt conduce de personal de specialitate.
Înscrierile se primesc zilnic, la administrația ștrandurilor res

pective.

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICĂ
FDmMAClII

ANUNȚA
W J?,nt™.vanvul școlar 1972-1973 se primesc elevi în clasela 
V—Vili și IX, X.

Tn clasele V—VIII și a X-a admiterea se va face pe baza unui 
examen practic care se va fine zilnic pe terenul liceului

Tn clasa a IX-a se pot înscrie absolvenți ai clasei a Vlll-a, născufi 
în anul 1957 și mai tineri, care au făcut în școala generală limba 
franceză.

Examenul de admitere pentru clasa a IX-a are loc în perioada 
22 iunie — 3 iulie a.c. în trei etape :

1. Examen medical (eliminatoriu)
2. Examen practic (eliminatoriu)
3. Examen teoretic la limba română 

scris și oral, istorie oral.
Actele necesare pentru înscriere sînt
1. Cerere de înscriere
2. Adeverință de absolvire a clasei a
3. Copie după certificatul de naștere.
4. Fișă medicală
Liceul beneficiază de o bază materială ___ _ ___  ______ ,

de sport, materiale și echipament corespunzător.
Echipele liceului participă în campionatul republican de juniori.
Relații suplimentare se pot obține de lp secretariatul liceului — 

sir. Eliberării nr. 37, Bacău — telefon 13184.

scris și oral, matematică

următoarele :

Vil l-a

bună : teren gazonat, salo

Campionatul de calificare pentru 
Divizia A la popice și-a consumat 
simbătă și duminică etapa a Il-a 
și astfel au rămas în cursa pen
tru cele opt locuri vacante în pri
ma competiție a țării (patru la fe
mei și tot atîtea la bărbați) 16 e- 
chipe masculine și 8 feminine.

La ultima confruntare a oampi- 
oanelor județene o comportare re
marcabilă au avut formațiile Da
cia Ploiești ta obținut următoarele 
rezultate : 2284 și 2180 pd), Insta
latorul București (2169 și 2209 pd). 
Frigul București (2339 și 2392 pd) 
— la femei, Olimpia Giurgiu (4749 
și 4847 pd), Petrolistul Cimpina 
(4890 și 4781 pd), Spartac Satu 
Mare (4873 și 4848 pd). Voința Aiud 
(4859 și 4660 pd) și Oltul SI. 
Gheorghe (4754 și 4969 pd) — la
(4859 și 4660 pd) și

bărbați.
Etapa _ finală la femei_ _ _____

fășura în zilele de 24—25 iunie si 
va opune echipele : Nicolina lași 
— Frigul București (se joacă la 
Focșani), Instalatorul București — 
Dacia Ploiești (Focșani), Record 
CInj — Olimpia Satu Mare( Ora
dea) și U. T. Arad — C.F.R. Tg. 
Mureș (Cluj). Echipele care vor cîș- 
ti&a cele două manșe vor promova 
în divizia A.

La bărbați au mai rămas de dis
putat două etape : 24—25 iunie,
iar finala pe 1—2 iulie. La optimi 
participă : Minerul Craiova — Vic
toria Bod (se joacă la Timișoara), 
Olimpia Giurgiu — Petrolistul 
Cimpina (București — arena Voin
ța), Bradul Slănic — Laminorul 
Brăila (Buzău). C.F.K. Constanța — 
Laromet București (Galați). Jiul 
Petrila — Progresul Timișoara (Rm. 
Vîlcea), Voința Alba luiia — Re
cord Cluj (Tg. Mureș). Someșul 
Gherla — Voința Aiud (Sibiu) si 
Spartac Satu Mare — Oltul Sf. 
Gheorghe (Cluj),

se va des-



Nr. 7087 Shportwl Pag. a 3-a

VICTORIA SA REVINA In obiectiv, Divizia C

CELOR MAI BUNI! ÎNAINTEA ultimei etape...

AFARA Șl CU GOETHALS!

Competiția internă nr. 1 
A — este pe punctul de a se 
primele sale secvențe, această ... ___ __ ____
opiniei publice sportive, acum, cînd echipele sînt angajate în lupta finală, 
plină de momente dramatice, pentru cucerirea titlului de campioană sau 
măcar pentru un loc, în continuare, sub soarele primei divizii. Dar, nu 
numai disputa dintre echipele noastre fruntașe îi pasionează pe iubitorii 
fo.balului. Mase și mai mari de oameni sînt cu inima și privirile ațintite 
spre întrecerile din celelalte divizii, unde zeci și zeci de echipe se stră
duiesc să reprezinte cu cinste colectivele lor de muncă, să le ofere tova
rășilor lor din fabrici și uzine sau din unități de învățămînt cît mai multe 
satisfacții în acest domeniu afectiv, în care se situează întrecerea sportivă.

Bineînțeles, există în această bătălie finală eroi principali și eroi se
cundari. Principali, sînt cei ale căror destine sportive se scriu acum, în 
funcție de ultimele rezultate. Aceasta nu înseamnă, însă, că celelalte echi
pe, neangajate direct în această luptă aspră, au un rol mai puțin impor
tant în momentele de față. Dimpotrivă, formațiile pe care le-am numi 
„neutre ‘ au un rol hotărîtor în stabilirea ierarhiilor finale, în desemnarea 
celor ce urmează să-și sărbătorească victoria sau sâ-și plingă înfrîngerea. 
De replica lor, de felul cum își apără șansele, de fair-play-ul lor depinde 
soarta altora. Și depinde, în același timp, triumful ideii de echitate și loia
litate care trebuie să caracterizeze o întrecere sportivă.

Din păcate, și în acest an, ca. și la ultimele etape din alte ediții ante
rioare, se poate observa un fenomen nesănătos: în unele meciuri care 
pun față în față formații din zonele „fierbinți" ale clasamentului cu 
echipe ce nu mai au aspirații deosebite, acestea din urmă nu-și apără 
șansele cu toată convingerea, înlesnind în acest fel realizarea unor rezulta
te anormale, care avantajează o scrie de echipe și, indirect, le dezavanta
jează pe altele. O asemenea practică este inadmisibilă !

Evident, fotbalul este un sport care a cucerit preferințele specta
torilor și datorită rezultatelor-surpriză ce se înregistrează de multe ori. 
Dar poate fi trecut, oare, în rîndul surprizelor, acel 0—7, PE TEREN 
PROPRIU, al Arieșului Turda, în fața Industriei sîrmei ? Nici un copil 
nu poate crede în posibilitatea realizării unui asemenea rezultat, în con
dițiile unei adevărate LUPTE SPORTIVE, ale unei apărări a șanselor cu 
toată convingerea. Și, din păcate, asemenea exemple n-au putut fi întîl- 
nite numai în perimetrul Diviziei C, ci au ajuns să tulbure și viața Diviziei 
B, și chiar a primei divizii a țării 1

Federația română de fotbal nu poate sta — firește — cu brațele 
încrucișate, acceptînd ca întrecerile divizionare să fie viciate de o serie 
de rezultate obținute prin bunăvoință sau din alte motive și calcule. 
De altfel, ea și-a făcut simțită autoritatea și in alte dăți, cînd puritatea 
întrecerii sportive a fost întinată de asemenea mentalități și manevre, 
străine moralei noastre. Știm că nu este ușor — uneori este chiar impo
sibil — de dovedit reaua credință. Dar, sîntem convinși că, în multe 
cazuri, Federația poate acționa eficient, și fără a avea probele necesare, 
mergînd pînă la anularea unor rezultate și la sancționarea unor echipe 
care prin mașinațiile lor încearcă să transforme întrecerea sportivă într-o 
noțiune golită de conținut etic. Și o asemenea intervenție, salutară, a Fe
derației, s-a produs nu mai departe decit anul trecut. De altfel, știm că 
și acum Federația se preocupă de unele rezultate care au provocat îndrep
tățite suspiciuni.

Sîntem în fața ultimelor meciuri din Diviziile A. B și C. Peste 
puțină vreme vor începe și întîlnirile de baraj. Trebuie luate toate 
măsurile pentru ca sensul luptei sportive — CEL MAI BUN SA CÎȘTIGE 1 
— să fie o realitate, eliminîndu-se din viața fotbalului toate fenomenele 
care sînt de natură s-o dezonoreze.

Să apărăm puritatea întrecerii sportive 1

a fotbalului nostru — campionatul Diviziei 
încheia. Urmărită cu viu interes, încă de la 
întrecere se află cu atît mai mult în atenția

ÎN SERIA I, Chimia Suceava a 
obținut în penultima etapă o vic
torie pe cît de frumoasă, pe atît 
de... platonică (6—0 cu Unirea lași), 
pentru că urmări toarea sa. mai 
bine de 20 de etape (acum lideră), 
I.T.A. Pașcani, a cîștigat și la Bo
toșani (4—2 cu Textila), are 
punct maj 
în ultimul

Petrolul 
A II-a, o 
suficient, pentru a tranșa disputa 
foarte îndîrjită pe tot parcursul 
campionatului cu Rulmentul Bir- 
lad, un meci egal. ..acasă", cu ul
tima clasata. Gloria Tecuci

Aceeași situație si în SERIA A 
III-a. unde Delta Tulcea. cu o mai 
mare constanță, a izbutit să cîști- 
ge pe linia de sosire (în proporție 
de 90%) „lupta în trei" pe care a 
dus-o cu Constructorul Galați și 
LM.U. Medgidia.

A IV-a SERIE are drept cîștisă- 
tor pe

Si in 
practic, 
barajul 
vizia B : Gloria-C-S.M. Buzău 
puncte avans față de a doua cla
sată).

ua
mult și... un joc «acasă", 
meci.

Momești are, in SERIA 
sarcină ușoară, fiindu-i

Electronica București. 
SERIA A V-a, campionatul, 
s-a încheiat. Participantă la 
pentru promovare in D;- 

(8

SERIA A VI-a mai așteaptă der- 
byul ultimei etape, Flacăra — Ol
tul Slatina, ce se va disputa la 
More ni Fostei divizionare B. Fla
căra 
șiori, 
meci

In
beta .________ .
un meci foarte ușor, pe teren pre-

(învingătoare, elegant, la Ro
cii 4—1>, ii este suficient un 
nul.

SERIA A Vil-a, Metalul Dro- 
Tr. Severin are, de asemene i.

Duminică, in Giulești

RAPID - STEAUA,

III MICI AMICAL

J. BERAR1U

Duminică dimineață, pe stadionul 
Giulești, va avea loc un interesant 
cuplaj fotbalistic. Se vor in ti.ru, 
începînd de la ora 9,45, divizionare
le A Rapid și Steaua. In deschide* 
re, de la ora 8, se vor întrece echi
pele de tineret.

O zi la Centrul de copii și juniori Steaua - 23 August București

STELUȚELE LUI Gh. DUNGU PROMIT ■ ■■

# O lecfie despre eficacitate 9 Terenul de zgură neudat de... 5 ani !
Un gol frumos marcat de Roșu, un 

dribling reușit al lui Aelenel, o inter
cepție sigură a lui Sameș, djntr-un meci 
sau altul, readuc, uneori, în discuție, 
locul unde acești jucători au crescut, 
numele antrenorilor care le.au Îndrumat 
pașii și deschis drumul consacrării pe 
prima scenă a fotbalului nostru — nu
mele „rampei de lansare" — Centrul de 
copii și juniori Steaua — 23 August Bucu
rești. Ne-am îndreptat spre terenurile 
anexă din preajma marelui nostru sta
dion cu intenția de a surprinde „eveni
mentele" unei zile obișnuite din activi
tatea acestei pepiniere fotbalstice, de a 
alia problemele pe care le ridică unul 
dintre cele mal active „laboratoare" ale 
soccerului nostru, cu peste 300 de uce
nici și 8 pedagogi Încărunțiți pe gazo
nul terenurilor.

Fostul portar al Rapidului. Gheorghe 
Dungi, este antrenorul grupei de copii 
nascuți in 1958. Se afirmă, în cadrul cen. 
trului — o spun antrenori cu o bogată 
experiență, ca Ilie Savu, Ion Bălănescu, 
Gheorghe Stănculescu — că această gru
pă este cea mai talentată dintre toate, 
că din rlndurile ei vreo 10—15 jucători 
au mari posibilități de a urca sigur trep
tele fotbalului, pînă la consacrarea de
plină. Cu aceste veritabile speranțe am 
făcut cunoștință. într-o splendidă dimi
neață de iunie. Locul întîlnirii ? Terenul 
nr. 5. Făcuseră încălzirea dinaintea an
trenamentului propriu-zis (15 minute de 
alergări: de fapt, 4 serii de sprinturi 
scurte și medii, punctate cu exerciții va
riate de gimnastică). Și iată.i pe elevii 
antrenorului Dungu adunați la mijlo
cul terenului de zgură.

Primul care se desprinde din grup 
este portarul Gh. Voicu. „Băiatul meu 
care... ride mereu" — cum îl caracte
riza, puțin mai tirziu. antrenorul, deoa
rece zimbește în permanență, chiar șl 
atunci cînd scapă mingea in... gol — 
iși ia locul intre barele porții. După 
citeva momente, la un semnal scurt, 
unul cite unul, jucătorii pornesc cu 
mingea la picior, o pasează antrenorului 
(aflat la jumătatea distanței dintre poar
tă și centrul terenului), acesta schimbă 
direcția și imprimă viteză balonului care 
trebuie ajuns pînă în marginea careului 
de 16 m, de unde se șutează direct și 
puternic Ia poartă. Excelent executată 
ni se pare varianta a 4-a a acestui exer
cițiu, ceva mai complicată. De la cen
trul terenului pornesc doi jucători. Cel 
care are mingea o pasează. în urmă, 
coechipierului, și se transformă, ad-hoc. 
In apărător. Adversarul trebuie să-1 de- 
depășească prin dribling, in viteză, și 
să șuteze apoi Ia poartă. Fără șutul la 
poartă, efortul este inutil șl antrenorul 
nu admite jumătăți de măsură. Slab sau 
tare, precis sau pe lingă poartă, nu are 
acum o importanță prea mare. Totul 
este ca fiecare să finalizeze din orice 
poziție. Voicu plonjează fără teamă, apă
ră una, două, trei lovituri, dar St. Popa, 
Totoran. Roșoga, Nicolae, Ionescu șu
tează, uneori, imparabil. ..

— Ieri am făcut un antrenament axat 
numai pe pregătirea fizică și corectarea 
unor deficiențe cunoscute la fiecare in 
parte — ne spune Gh. Dungu. Astăzi 
am pus bază pe o suită de exerciții de 
viteză și tehnicitate, după care urmează 
un joc, la două porțl. de vreo 30 de mi
nute. ..

Urmărim mișcarea celor douâ echipe 
de pe tușă, împreună cu antrenorul. 
Fostul giuleștean ne destăinule că Voi
cu va ajunge un toarte bun portar, că 
I. Nicolae. I. Bondoc și VI. Roșoga au 
excelente calități pentru a deveni buni 
acxlrltori că de pe acum Șt. Popa eta
lează însușirile unul mijlocaș modern, 
c« Gabriel Totoranu, Adrian Ionescu, 
Ion Marin vor ajunge, sigur, atacanți 
cu nume. Puțin timp mai tîrziu, unul 
d..-.tre jucători cade și rămîne citeva 
cr ipe întins pe zgură. Dungu aleargă 
snre centrul terenului, îl ridică în brațe 
ș:-t aduce lingă tușă pentru a-i da cî- 
teva îngrijiri.

pii și juniori ale centrului. Pregătirea 
acestora suferă, însă, rigorile unor de- 

vorbit antre-ficiențe despre care ne-au 
norii centrului.

— Dimineața, desfășurăm 
instruire pe trei terenuri 
Ilie Savu, șeful centrului, 
însă, avem Ia dispoziție un singur terenj 
pentru că celelalte sînt închiriate de 
I.A.E.B.S. unui număr de vreo 13 aso
ciații mărusite. De multe ori, cite patru

programul de
— subliniază 
După.amiază,

Anul înființării centrului : 1965.
Antrenori ; Fr. Fabian, N. Drăgan, 

I. Sîrbu, Petre Mihai. Gh. Dungu, 
Gh. Stănculescu, I. Bălănescu și Hie 
Savu — șeful centrului.

Jucători rulați de la înființare : 500.
Jucători prezenți în
Fonduri investite de Ia înființare : 

2 500 000 lei.
Jucători promovați : 

— 7; * ~
zia C 
rezerve a clubului Steaua
• Iată numele celor șapte jucători 

care au învățat „a-b-c“-ul fotbalului 
la centrul Steaua-23 August și care 
activează, în prezent, în Divizia A : 
Aelenei. Naom, Cristache (Steaua), 
Roșu, Ivan II, Dumitru Ștefan (F.C. 
Argeș) Sameș (Universitatea Craio
va).
• Prima echipă de juniori a cen

trului, antrenată de Francisc Fabian, 
a ciștigat seria a IlI-a 
tului republican, după 
dispută cu Dinamo, 
prentru turneul final.

cent-ru : 310.

în Divizia A 
în Divizia B — 13 ; în Divi- 
— 24 : la echipa de tineret- - - - - - 19.

a campiona- 
o pasionantă 
calificîndu-se

grupe sînt nevoite să se antreneze intr.o 
înghesuială de nedescris pe lin singur 
teren. Situația are ca principală cauză 
goana Întreprinderii mal sus amintite 
după profituri. . . mari.

— ...Cu spirit gospodăresc slab _ ti 
completează pe șeful centrului antreno
rii Gh. Stănculescu. Fr. Fabian și Ion 
Bălănescu.

numai afirmațiile antrenorilor centrului, 
ci și unele fapte, printre care enume
răm : • Din 1965 și pinâ azi douâ tere
nuri foarte bune (3 și 8) au dispărut 
din perimetrul bazei sportive de la „23 
August'*. O Cu doi ani in urmă s-a ho_ 
tărit gazonarea tuturor terenurilor anexă. 
Doar unul a fost amenajat cum trebuie. 
• Terenul nr. 6 a fost în paragină
și a devenit un veritabil maidan • Gar
dul împrejmuitor al terenurilor 2 și 5 

i/injai - a și început sâ se dete
rioreze ! • In apropierea terenului 6. 
pot fi amenajate ci te va mici terenuri 
cu bitum necesare instruirii pe timp ne
favorabil. S-au întocmit, mai de mu it, 
și proiectele. Acestea zac, insâ, pe tur
tle. • Centrul are absolută nevoie și 
un vestiar pentru echiparea copiilor, 
o magazie pentru echipament. Toate 
cestea au fost promise, dar în stadiu 
promisiuni se află și acum !

Am putea continua și cu alte exem
ple. Ne oprim la cele de mai sus. Nu 
fără a aminti întreprinderii de admini
strare a bazelor sportive că normal ar fi 
ca 
pe 
să 
lui 
tr-un singur mare motiv, și anume :

— Copiii au din ce hi ee mal puțin 
tjmp liber — afirma șeful centrului, Hie 
Savu. îi avem la dispoziție maximum 
două ore. Ei bine, în aceste douâ ore 
trebuie să le creăm absolut toate con
dițiile necesare de instruire. Altfel, pro
cesul de pregătire suferă. Și-i păcat. 
Pentru că toți cei 318 copii și juniori 
ai centrului nostru sânt in stare sâ facă 
orice sacrificiu pentru ca. in timpul pe
trecut în centru sâ învețe cit mai 
multe din tainele fotbalului. Dacă nu 
reușim să le oferim condițiile corespun
zătoare in cele două ore, totul m trans
formă in improvizație. ..

de 
de 
a- 
de

închirierea terenurilor sale unor echi- 
ca Iprofil, Alimentara, Butoiul etc., 

se facă In raport de cerințele centru- 
de copii și juniori și nu invers. Din-

tușă pentru a-i da cî-

cu zgură n_a fost udat 
CEI 5 ANI de cînd mă 

gura de

— Acest teren 
NICIODATĂ IN _ 

ei I» emtrn ! Și. uitat! ____
apă se află doar ta 1 m de tușă (? b» 
. . a io., iniundat*. Dacă acelora care 
iscriiesc aceste terenuri le (iste greu 
s-o facă, să-mi dea mic un furtun și 
ud eu terenul !...

Dar. gospodarii bazei sportive de la 
_îj August" n-o fac. lnteresindu-i (se 
p-.rel in mică măsură condițiile in care 
t$> desfășoară activitatea grupele de co-

priu, cu ultima clasata. Intr-un 
meci în care, probabil, și un scor 
egal ii va fi suficient, dat fiind că 
cele douâ urmăritoare merituoase 
ale sale. Știința 
mi Lupeni vor

Vagonul Arad 
Ia douâ puncte 
Deva, joacă, tot 
clasată în serie.

Cele 8 puncte
A IX-a, au pus-o, de mai 
vreme, pe Independența Sibiu la 
adăpost de orice surpriză.

SERIA A X-a. Victoria Cărei (6 
puncte avans) este ciștigătoare.

Cea mai „încurcată" sene — A 
XI-a — are ca protagoniste pe In
dustria sirmei C. Turzii și Chimica 
Timăveni (la egalitate de puncte), 
pentru primul loc în serie. Ambele 
vor juca în deplasare.

Cea de A Xll-a SERIE are câș
tigătoare Pe Metrom Brașov (cele 
maj multe puncte obținute din în
treaga divizie — 42, celg mai mul
te victorii — 20, cele mai multe 
goluri înscrise — 70).

Petroșani 
juca intre 
(SERIA A 
avans de 
..acasă ", cu

și Mine- 
ele.
VlII-a), 

Mureșul 
ultima

avans, în SER1A 
multă

Dumitru GRAUR

Europa 
_ __t_______  .___ ___ ____.., fiindcă
această Belgie nu-mi dă nici un iei de complexe, 
fiindcă știu si eu si toti ci mei să cedăm mijlocul 
terenului și să lonsom contraatacuri in care înain
tașii nu leagă nici o acțiune serioasă, fiindcă știu 
și eu cum vine aia o înfrîngere pe două greșeii 
de apărare, speculate de un „pomanagiu" ca 
Muller, și un gol dat în minutul 82, care face 
eșecul mai dulce, vin si eu astăzi să cer debar
carea antrenorului belgian, strigînd calm și feră 
metafore : afara cu el I Afară cu dl. Goethals ! 
Există cel puțin 10 antrenori belgieni mai buni ca 
nefericitul ăsto care a adoptat cea mai falimen
tară tactică... Și dacă n-au antrenori în Belgia, 
să caute la doi pași, în Olanda 
antrenor străin, să-l ia pe cel 
la Ajcx, care vine dintr-o țară 
fotbal dezvoltat, altfel cum l-ar 
cepta Cruyff ca antrenor ? Dar 
dl Goetnais — să se termine! 
mă interesează rezultatele lui 
pînă acum I Mare brînză că a 
minat Italia I 
tează... De ce r.u i-a făcut praf pe

Fiindcă am mai văzut pe undeva prin 
o echipă nationclă jucînd ca belgienii,

nu a jocului... Al cîtelea penally ratează o echipă 
.maghiară într-un meci decisiv ? Un antrenor care 
nu poate găsi un jucător sigur la executarea celei 
mai simple lovituri... ce să mai vorbim ? la să se 
termine și cu lllowszky ăsta — cum ar spune nea 
Jenică Barbu, cu otravă, în duicea limbă a Dîm
boviței.
f într-un cuvînt, ca să fiu clar: fericiți Ilie și 
Țiriac, fericiți băieții aceștia extraordinari, fericiți 
'acești „mușchetari". — „îată-ne și mușchetari !", 
vorba lui Țiri, la aeroport, într-o dungă. După ci
teva înfrîngeri cam neplăcute, Televiziunea (bravo 
emisiunii „24 de ore", care a. înțeles ce înseamnă 
actualitate ! 
rativitate și

Italia nu mai

de 
cu 

ac- 
cu 
Ce 
de 

eli-
cor.-

F
li--

r;r r*If

vest-germoni ? Cum a putui să jca- 1 
ce defensiva în feta lui Netzer ? I 
Unde i-a fost capul cînd a cedat 1 
mijlocul terenului, ca în repriza a ' 
doua să nu moi aibă ce ceda 2 
Cum Ce a construit o echipă cu 
jucători atît de bătrîni ? Ce-i aia c-a 
dere în ei ? Să nu fi avut 1 Să fi adus tineret, de 
ce nu încurajează tinerelul ? Un conservator, un 
dogmatic ! Si de ce l-a introdus ații de tîrziu pe 
ol de-a dat golul ? Ce șut avec acel sărman flă
cău, ce viteză, cum a întors pe dos cpărarea ger
mană ! Dacă juca băiatul de la început, alta era 
cintorea._ Dar dl Goethals l-a aruncat în joc ab;a 
în ceasul al 12-!ea. Afară cu orbul și să nu-l prind 
pe la Brăila că4 onor.. Nu știu ce cu făcut pînă 
acum scriitorii belgieni și ziorișlii lor sportivi, cum 
de au acceptat ca el să ie conducă echipa națio
nală — eu știu Că în țara care se numea cindva 
„Belgia Orientului" dumnealui nu făcea multi pu- 

,rici si de mult pleca să antreneze echipe medite
raneene— Și pe lllowszlci ăsta l-oș da cu capul de 
pcmînt 1 Abia acum se vede că eliminarea Româ
niei a fost o pură întîmplare, o hotărire o soartei,

fel
CV1*1*'

avut încre-

Bravo lui Emanuel Vaieriu pentru ope; 
calitate în joc I) aleargă după ei, nu-i 

lasă nici să coboare bine din avion 
și-i înconjoară cu dragoste, cu adînc 
respect, cu întrebări adresate „su
fletului lor curat", cu zaharicale și 
dulcețuri... „Nu e ora mărturisirilor 

I sfîșietoare"... o taie scurt Țiriac, și 
salutar. O, să se fi ocupat Țiri și 
ilie cu fotbalul 1 Mai înghițea ci
neva explicațiile lui Țiri — fie ele 

I inteligente și de bun simț...? E ade
vărat — sînt telemartor — omul 

' ne-a spus din timp că Panatta e 
foarte tare, că Orantes nu e o 
glumă, că în tenis nimic nu e etern, 
nimeni nu e invincibil și că
noi, pe aici, doar cu urechea la 

radio, nu prea știm ce se întîmplă in „lumea 
albă"... E adevărat — Țiriac ne-a educat întotdea
una în spiritul lucidității, și luciditate in sport în
seamnă, în primul rînd, sâ accepți înfrîngerea ca o 
alternativă esențială a joculuj. Nici un sportiv ro
mân nu a adus în lumea noastră un vocabular 
mai grav ș: o atitudine mai responsabilă față de 
eșec (și izbîndâ) — cum a fâcut-o Țiri. Ar trebui 
sâ-i fim recunoscători, să-l înțelegem cît de cît, 
pricepem măcar atît : câ în sport, demnitatea 
înfrîngere e mai... Dar, de ce să ne încurcăm 
cuvinte mari ? Țiri și Ilie nici nu joacă, nici nu 
pricep în fotbal, așa că ce să mai vorbim și 
s-o mai pieptănăm ?

în turneul final al „Campionatului Europei

nCALCULELE H1RTIE1
SAU CONFIRMAT TOTAL!

• Reprezentativele Uniunii Sovietice și R. F 
a Germaniei intr-o pasionantă cursă pentru primul loc
• „Meciul consolării** — la

Ceie mai cuminți semifiiia’e din 
Istoria .Campionatului Europei-, 
așa pot fi socotite acestea din edi
ția a rV-a a marei competiții con
tinentale. Marii favoriti au ciștigat, 
chiar dacă n-au făcut-o la scoruri 
nete. Belgienii, care iși făcuseră 
mari iluzii din întrecerea lor cu 
cea mai completă selecționată din 
această perioadă, au trebuit să 
recunoască învinși și să caute 
mică satisfacție doar în golul 
onoare reușit de Polleunis. 
selecționata Ungariei — care
are decît o singură victorie la activ 
în fața reprezentativei sovietice — 
a fost din nou întrecută de către 
formația condusă de Ponomariov. 
Echipa a știut să apere cu brio 
minimul avantaj luat prin golul 
lui Kankov. Illovszky a încercat 
schimbări disperate — cum a fost 
aceea de a introduce pe Albert și 
Dunai II — dar fără efect. Ruda
kov are o apreciabilă 
la calificarea 
mare portar 
figurat.

se 
o 

de 
Iar 
nu

contribuție 
în finală. Este un 

și la propriu și la

R.F. a

Liege
Fmala indicată de calculele hîr- 

tiei o vom vedea duminică pe mi
cile ecrane. Stadionul Heyșsel din 
Bruxelles va găzdui o pasionantă 
reeditare a acelei interesante dis
pute de la Munchen, dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice 
R.F. a Germaniei. Vom 
dacă apărarea selecționatei 
tice a reușit să descopere defec
țiunile ce au stat la baza acțiuni
lor ei de contracarare a atacanți- 
lor lui Helmuth Schon. Ce va face, 
la riadul lui, acesta din urmă, spre 
a prezenta surprize tactice față de 
jocul — devenit foarte cunoscut — 
al echipei sale ? Dueluri pasionante 
în perspectivă : Hurțilava —
Miiller. Banișevski — Beckenbauer, 
Dzodzuașvili — Kremers, Baida- 
cinîi — Breitner. Va fi o finală în 
adevăratul sens al cuvîntului !

Pentru locurile 3—4, mîine, la 
Liege, e de prevăzut o revărsare a 
ambiției belgiene, căreia selecțio
nata Ungariei îi poate opune un 
joc măsurat și lucid, singurul în 
stare să stopeze 
lor lui Raymond

BELPHEGOR

Și 
vedea 
sovie-

precipitarea
Goethals,

elevi- Gerd Muller înscrie. cu capul, primul gol al meciului
Telefoto A.P.-AGERPRES

GERMANIEI — BELGIA: Muller nu iartă

Așadar, reprezentativa Belgiei 
nu a reușit ceea ce spera, adică să 
se califice în finala celui _de al 
patrulea campionat al 
Miercuri seara, pe stadionul 
Anvers, în fața a peste 60 000 
spectatori, jucătorii pregătiți 
antrenorul Raymond Goethals 
părăsit terenul învinși : 1—2 (0—1) 
în partida cu formația R.F. a Ger
maniei.

încă de la intrarea pe teren a 
fost clară dorința echipei gazdă de 
a face totul, de a întrebuința orice 
mijloace, chiar și pe cele mai pu
țin sportive, pentru a-și adjudeca 
victoria. Intr-adevăr, cel puțin în 
prima repriză, fotbaliștii belgieni, 
depășiți de tehnica și de forța su
perioară demonstrate de jucătorii 
vest-germanî, ca și de jocul colec
tiv mai bun al acestora, s-au com
portat foarte dur. Netzer. Becken
bauer, Heynkess și Krammers au 
făcut de multe ori cunoștință cu 
gazonul- Kramers a fost faultat, de 
pildă, în careu, dar arbitrul nu a 
acordat penalty. în ciuda dominării 
elevilor lui Schon, belgienii s-au 
apărat exact și n-au deschis dru
mul spre poarta lor. Dar, în min.

Europei, 
din 
de 
de 
au

.. -Si orice discuție devine 'nutiUL

Laurentiu DUMITRESCUCă spiritul gospodăresc al I.A.E.B S.- 
ului lasă de dorit, ne-o demonstrează nu

în timpul unui exercițiu 
Foto : S. BAKCSY

singurul gazonat. Juniorii antrenorilor N. Drăgan și Petre Mihai 
e a balonului cu capul

i for-
prin

șase minute înainte de final, 
mația gazdă a redus scorul 
Polleunis.

ULTIMELE MECIURI
Mîine, la Liege, ora 21 : 

BELGIA — UNGARIA (pentru 
locurile 3—4)

Duminică, 18 iunie, la Bru
xelles, ora 17 (ora Bucurss- 
tiului) : U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei (finală)

Transmisia directă la tele
viziune. |

scos... 
pinâ 
Deși 

de
Bayern 

doi 
introdus

24, o pasă a lui Netzer l-a 
la lumină 
atunci nu 
talonat de
Dolmans,
Miinchen s-a înălțat peste cei 
apărători belgieni și a 
balonul, cu capul, în poartă i I—0. 
în continuare belgienii n-au reușit 
să fie prea periculoși.

După pauză, jocul a fost
puțin interesant, belgienii au ata
cat mai mult, dar tot Miiller, prin- 
tr-o altă execuție de maestru, a 
ridicat scorul la 2—0 (min. 75). Cu

pe Muller, care 
se văzuse în joc.

Daelc și 
lui

Van den 
atacantul

mai

Arbitrul scoțian A. Mullan a 
dus echipele i

BELGIA: Piot — Heylens, 
den Daele, Thissen, Dolmans
Dockx, Verheyen — Semmeling, 
Van Himst, Martens (min. 70: 
Polleunis), Lambert.

con-

Van

R.F.G. : Maier — Hottges,
Schwartzenbeck, Beckenbauer,
Breitner — Wimmer, Netzer. H6- 
ness (min. 59: Grabowski) — 
Heynkess, Miiller, Krammers.

U. R. S. S. — UNG ARI A : Un singur gol 
și un penalty ratat !

Așa cum era de așteptat, con
form „tradiției" (referindu-ne 
meciurile anterioare), victoria 
partida dintre 
U.R.S.S. și Ungariei 
baliștilor sovietici.
(0—0). Partida în sine s-a rezumat 
la o mare luptă între cele două 
formații. în prima repriză, jocul a 
fost confuz, cu numeroase întreru
peri. cu puține faze de gol și, în 
general, echilibrat. Cu un marcaj 
strict, apărarea sovietică n-a putut 
fi străpunsă de acțiunile inițiate 
de Bene sau Zambo.

După pauză, jocul a devenit mai 
rapid, cu faze spectaculoase de 
la o poartă la alta. în min. 54, 
Konkov a reușit să înscrie singurul 
punct al partidei, în urma unei 
greșeli de apărare în care princi
palii vinovați au fost Balint și por
tarul Geczi. După gol, echipa ma
ghiară a fost superioară. A jucat 
legat, cu pase în adîncime, care 
însă n-au putut fi fructificate din
colo de careul de 16 m, unde Dzod- 
zuașvili, Hurțilava și, în ultimă in
stanță, Rudakov, au fost de ne
trecut. în min. 60. antrenorul 
Illovszky i-a schimbat pe Kocsis

la 
în 

reprezentativele 
a revenit fot- 

Scor i 1—0

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL nr. 25

DIN 18 IUNIE
1. Metalul Tîrg. — Știința Bacău
2. F.C. Galați — Sportul studențesc
3. Progresul Brăifa -- - - -

II.
cu

cu Albert și pe Bene cu Dunai 
Dar rezultatul nu s-a schimbat, 
toate că fotbaliștii maghiari au be
neficiat de un penalty. Zambo a 
fost faultat în careu și tot el a 
executat lovitura de la 11 m. Ru
dakov, cu un reflex neașteptat, a 
respins balonul la Szoke, care a 
tras însă afară. Era min. 81 și me
ciul jucat...

Arbitrul Rudi Glockner (R.D. 
Germană) a condus bine echipele i 

U.R.S.S. : Rudakov — Dzodzuaș- 
vili, Hurțilava, Kaplicinii, Istomin, 
Konkov, Kolotov, Troskin, Baida- 
cinîi (Nodia), Banișevski, Oniscen- 
ko.

UNGARIA : Geczi — Fabian, 
Pancsics, Balint, P. Juhasz, Kocsis 
(Albert), Kii, J. Juhasz, Szoke, 
Bene (Dunai II), Zambo.

în „Cupa Independenței"

IUGOSLAVIA - VENEZUELA 10-0!
„Cupa Independenței" — micul 

campionat mondial de fotbal —, 
care se desfășoară în aceste zile 
în Brazilia, a continuat cu patru 
partide din cadrul grupelor preli
minare.

La debutul său în competiție, e- 
chipa Iugoslaviei a obținut o sen
zațională victorie, prin proporția 
scorului : 10—0 (5—0), în meciul cu 
reprezentativa Venezuelei. Golge- 
ter a fost Bajevici, autorul a cinci 
goluri, celelalte fiind înscrise de 
Geaici, Popivoda, Acimovici, Ste- 
panovici și Katalinski.

Surpriza etapei a II-a a prelimi
nariilor a furnizat-o echipa Para
guayului, victorioasă cu 1—0 (0—0) 
în meciul cu puternica formație a 
Perului. Unicul gol al partidei a 
fost înscris în ultimul minut de 
joc, de către Godoy. Echipa Por
tugaliei și-a asigurat, se pare, ca 
lificarea în urma victoriei cu 3—0 
(2—0) obținute în fața formației 
Iranului. Au marcat Eusebio, Toni 
și Diniz.

Chile a dispus de Ecuador, după 
o luptă foarte strînsă, cu 2—1 
(0—0)

ruine, pe stadionul „23 August"
de la ora 13

BUCUREȘTI - VARȘOVIA
7 »

(juniori)
Mîine, cu începere de la ora 18, 

în deschidere la partida România 
— Italia, se va disputa jocul amical 
dintre selecționatele de juniori ale 
orașelor București și Varșovia.

Turneul final ul campionatului

REZULTATELE
PRIMEI ZILE

■ Parcul 
disputat 
turneu- 
republi-

1
1

__ _ ____  _____ Metalul PLopeni 1
4. Dunărea Giurgiu — Ceahlăul P. N. 1 
Jk Chim. ~ ’
6. Portul
7. C.S.M.
8. C.F.R.
9. C.F.R.

10. Olimpia Oradea — Vulturii t. Lugoj 1
11. Gaz metan — Chimia Făgăraș
12. Elerțroputere — Min. Baia Mare 1
13. Corvinul — Metalurgistul Cugir 1,X,2

Rm. V. — Poiana Cîmpina, 
C-ța — C.F.R. Pașcani 
Sibiu — Politehnica Tim. 
Tim. — C.S.M. Reșița 
Arad — Minerul Anina

l.X
X.2

1
1,X

1

FOTBAL FEMININ
în campionatul feminin de fotbal 

al Capitalei, echipa Rapid s-a în- 
tîlnit cu Tinerețea. După un meci 
frumos, jucat la o... singură poar
tă, scorul final a fost de 8—0 (5—0) 
pentru rapicliste. Au înscris : Doro
thea Nicolau, (4), Chelbeșean (3) și 
Eleonora Pană (1).

Ieri, pe terenurile din 
sportiv „23 August11, . s-au 
primele meciuri din cadrul 
lui final al campionatului 
can de fotbal al școlilor profesio
nale. Iată rezultatele înregistrate i 
Grupul școlar siderurgic Hunedoara 
— Grupul școlar chimie Craiova 
4—2 (2—1), Grupul școlar minier
Baia Mare — Școala profesională 
auto București 1—1 (0—0), Grupul 
școlar materiale de construcții Tg. 
Jiu — Grupul școlar de construcții 
Sibiu 2—1 (0—0) și Școala profesio
nală Nicolina Iași — Școala profe
sională energetică Sibiu 2—0 (1—0).

ti.ru
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tul valoric între cele doua echipe 
a evoluat considerabil. Dacă Ita
lia, cu Pietrangeli și Sirola .obți
nea de două ori calificarea in 
Challenge-round (1960—1961). ace
eași performanță a fost și la in- 
demina lui Tiriac și Năstase. in 
acești ani din urmă. Dar. mai mult 
ca italienii, formația României a 
reușit, în 1971. un rezultat foarte 
st-rîns în finală (2—3 cu S.U.A . 
ceea ce n-au izbutit nici o dată 
adversarii noștri de astăzi.

întîlnirea de la București Va de
semna pe viitoarea adversară a 
echipei U.R.S.S., de Pe acum cali
ficată în finala grupei A. Tenisme- 
nii sovietici (învingători cu 3—0 
asupra Poloniei) vor juca pe teren 
propriu acest meci decisiv, indi
ferent de rezultatul partidei la care 
asistăm acum Inutil a spune că 
finala de la Moscova va fi deose
bit de grea pentru oricare dintre 
semifinalistele de azi.

In alte două orașe se dispută 
celelalte întilniri semifinale care 
vor apropia întrecerea din zona eu
ropeană de ultima ei etapă, l-a 
Dusseldorf, echipa R. F. a Germa
niei va primi replica formației 
Cehoslovaciei, intr-un meci mai *- 
chilibrat decît poate părea la pri
ma vedere. In fine. în Spania, re
prezentativa iberică întâlnește '-r. 
adversar pe care îl are la discre
ție, echipa principatului Mon .c

Evident, prin simplă comparate- 
cel mai atractiv afiș îl are totuși 
întîlnirea pe care o vom urmări 
aci, din tribunele de la Progresul, 
sau pe micile ecrane, între așii te
nisului românesc și ai celui italian.
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ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

chel", în careu, lui Lucescu, încon
jurat. de 3—4 apărători de la T.M.B.

Ceva mai tîrziu (min. 19), a fost 
riadul lui Lucescu sâ fie oprit și 
să fie pus să repete de trei ori o 
lovitură de colț, undeva în afara ca
reului mic, acolo unde portarul nu 
®ste atotstăpînitor. Cind și cînd în
treruptă, repriza întîi s-a încheiat 
fără goluri, dar cu destule șuturi la 
poartă ale selecționabililor. Au în
cercat vigilența lui Ștefan (portar 
la T.M.B., îfl această perioadă) com
ponent! ai tuturor liniilor : Sâtmă- 
reanu — min. 5, Dumitru — min. 3 
si 15, Nuniveiller — min. 13 și 24, 
Dobrin — min. 7, 8 și 26, Domide — 
min. 9 (bară transversală) și 27, Run 
— min. 6, Lucescu — min. 18.

După pauză, Ștefan i-a luat locui 
lui Adamache (care a intrat în poarta 
T.M.B.-ului), ceilalți 10 jucători de

::imp răminînd aceiași. S-a petrecut 
doar o mică schimbare de formulă, 
în sensul că Dobrin a trecut virf de 
atac, iar Domide a acționat retras 
pe zona pe care o acoperă el la 
U.T.A. T*

Aceasta a fost șl repriza... golu
rilor : 4 în plasa porții lui Adama
che (marcatori : Sătmăreanu — min. 
33, Lucescu — min. 34 și Dobrin — 
min. 49 și 55) și două dincolo, în 
poarta lui Ștefan, perforată în mi
nutele 43 și 57.

După 10 minute (min. 40), Angelo 
Niculescu l-a înlocuit pe Kun cu 
Iordănescu. Noul introdus pe aripa 
stingă a manifestat multă poftă de 
joc și nouă ni s-a părut mai în lar
gul lui, decît înaintașul arădean. în 
această zonă a terenului.

Mai aproape de poartă, ca înain- 
taș-virf, Dobrin a fost acum mai 
util echipei, mai eficace, dovadă, 
în acest sens, și cele două goluri 
înscrise de el

•RtîfîO&fa.
Aspect de la tragerea Ia sorți, in 

saloanele hotelului Athenee Pala e. 
Arbitrul meciului România — Ita
lia, austriacul dr. Otto Heydrich, 
între cei doi căpitani de echipă, 
prof. St. Georgescu și G. Majoli.

Foto: Theo MACARSCHI

SPANIOLII
CONDUC CU 2-0...
MADRID 11 (Agerpres). —
In localitatea spaniolă Aviles a 

început meciul dintre echipele de 
tenis ale Spaniei și Monaco, semi- 
îialâ a zonei europene (Grupa E) 
a -Cupei Davis". După prima zi 
tenismenii spanioli conduc cu 2—0. 
Manuel Orantes l-a învins cu 6—0, 
6—1. 6—0 pe Francis Trucchi, iar 
Andres Gimeno a dispus cu 6—3, 
6—2. 6—2 de Patrick Landau.

echipei 
R.F. a 

ne-a 
revedere

feminine 
Germaniei

de 
la

Prezența 
atletism a 
București ne-a prilejuit o intere
santă revedere cu dr.
Kirsch, prim-președinte al federa
ției vest-germane de specialitate, 
membru a! Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen și marcant cadru univer
sitar al Școlii superioare de sport 
cin Kdln. în tribuna de onoare 
a Stadionului Republicii, am folo
sit ocazia pentru a pune oaspete
lui citeva întrebări privind pers
pectiva olimpică a atletismului.

— Cele 9 zile de competiții atle
tice de la Miinchen — ne-a spus 
dr. Kirsch — vor constitui fără în
doială un adevărat festival tehnic, 
o întrecere electronică, 
constatare întemeiată nu 
să facă pe nimeni să creadă că 
atleții vor fi victimele angrenaju
lui tehnic, ci că ei vor fi benefi
ciarii, împreună cu publicul și mai 
ales cu presa, 
mul este un 
aparatelor de 
perfecționează 
rapid va ti 
discipline

— Oferiti-ne. vă rugăm, exem
plul ci tor va noutăți tehnice.

— Pentru prima oară in istoria 
Jocurilor Olimpice, nu se vor mai 
efectua cronometraje manuale. Trei 
camere de luat vederi, plasate in 
cabina de cronometraj, aflată in 
partea superioară a tribunei, la 80 
de metri de linia de sosire, vor 
fixa locurile ocupate de alergători 
și timpii realizați, 
pe distanțe scurte, 
rele vor furniza in 
fotografie a sosirii, 
cazul vreunei pane, se va apela la 
o cameră de televiziune montată 
pe acoperișul stadionului, la 37 de 
metri de linia de sosire, care va

August

Această 
trebuie

In general, atletis- 
sport la cheremul 
măsurat: cu cit se 
acestea, cu atit mai 
progresul diverselor

Pentru cursele 
de pildă, canie- 
20 de secunde o 
de 9x12 cm. In

furniza 100 de imagini pe secundă, 
înregistrate pe bandă magnetică, 
deci cu posibilitate de a o derula, 
cu încetinitorul, pe un monitor. Cu 
totul excepțională va fi instalația 
pentru măsurarea aruncărilor la 
suliță, disc și ciocan, care preia 
sistemele din geodezie. Punctul de 
impact al piesei aruncate va fi 
marcat cu un reflector prismatic, 
apoi cu ajutorul unui telescop cele 
două aparate de măsurat, instalate 
in cabina de regie, vor fi îndrepta
te spre rellector. Intr-o secundă, 
razele infraroșii măsoară distanța 
realizată de 1000 de ori și stabilesc 
valoarea medie. Procesul de 
trigonometric va determina 
latul exact.

— Ce ne puteți spune 
piste și materiale ?

— Pentru ca atleții să nu-și piar
dă obișnuințele, pistele vor fi ro
șii, dar nu de zgură, ci din recor- 
tan, un produs sintetic (polyure- 
tan). așezat intr-un strat de 13 mm 
Pe porțiunile de alergare și de 20 
mm in spațiile de elan. Din pri
cina intemperiilor din luna mai, 
culoarele de alergare 7 și 8 vor fi 
gata abia săptămîna aceasta. Mate
rialele vor fi cele clasice, stabilite 
din vreme. Tocmai de aceea, discu
rile noi, cu centrul de greutate 
modificat, deși experimentate la 
noi (dar nefolosite de candidații 
olimpici), nu vor avea acces 
competiția de la Miinchen.

— Cînd vor fi supuse probelor 
Instalațiile, materialele și cei ce le 
utilizează ’

— Prima și cea mai importantă 
probă va avea loc la 19—23 iulie, 
cu ocazia campionatelor vest-ger- 
inane, cind vom impune un ritm 
de desfășurare a probelor similar 
cu cel olimpic. Aceiași 308 arbitri 
olimpici se vor exersa temeinic, ci

DE ORGANIZARE

VASILI ALEKSEEV ÎNCEPE
LA GREUTĂȚI

Interesante comentarii
Deși a trecut aproape o lună de 

la campionatele europene de nal- 
tere desfășurate la Constanța, ecou
rile aceste: mari competiții nu s-au 
stins încă. Ca 
din orașul de pe litoralul româ
nesc al Mării 
larg comentate 
Antrenorul echipei U.R.S.S.. 
sei Medvediev. a declarat

dovadă. întrecerile

Negre sint încă pe 
în presa sovietică.

Alek- 
unui

redactor al ziarului moscovit 
„SOVIETSKI SPORT- că -...repe
tiția generală" de la C'.E, a fost 
foarte utilă înaintea Jocurilor O- 
limpice de la Miinchen. Vom avea j 
mult de muncit pentru ca la Olim
piadă să ne îndeplinim planul pro
pus : cucerirea a 6 medalii de aur. 
și două de argint". Vorbind despre 
duelul Alekseev — Mang, antreno
rul sovietic a spus : -Vasili a co
mis o mare greșeală tactică : in 
dorința de a corecta unele recor
duri mondiale el a început între
cerea la greutăți foarte mari. 
Acestea însă nu au fost învinse... 
Dacă nu ar fi urmărit dobnnrea 
recordurilor, victoria sa ar fj fost 
mai facilă in fața lui Mang".

Vorbind despre viitorii săi ad
versari la J.O.. multiplul record
man mondial, halterofilul sovietic 
Vasili Alekseev a declarat : -Mang 
este un om excelent de concurs, a 
luptat cu o mare energic și a fă
cut totul pentru a cîștiga. La Con-

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA BRASOV>

O singură part'dă a fost decisă în 
runda a V-a : Teodorescu a cîștigat 
după un joc foarte energic la Stad
ler. în întîlnirile ■ Radzikowska — 
Vrecken, Honfi — Wasnetzki, Ivanka 
— Rcicher și Baumstarck — Poli- 
hrnniadc s-a înregistrat remiză. în
trerupte : Just — Makai și Gheor- 
glfeva — șui.

în clasament conduc cu 3i/2 p — 
Reicher, Polilironiade, Ivanka și 
Vreeken, urmate de Makai cu 3 p. și 
o partidă întreruptă.

calcul 
rezul-

despre

la

PREA MARI...
in lumea halterelor

stanța am ..depistat" un viitor mare 
adversar 
Miinchen 
aștept la 
și chiar 
ding, pe 
doar un 
pregăti in consecință" 
in încheiere recordmanul mondial.

in persoana lui Mang. La 
insă. în afară de el, mă 
un asalt al americanilor, 

al belgianului Serge Re- 
care unii îl considera 

outsider. Așadar, mă voi 
a spus

fiind ulterior supuși și unui semi
nar de două zile. Constatind anti
cipat că tabela electronică de re- 

. zultate nu funcționează încă destul 
de prompt, o vom supune unei 
funcționări continue de 4 ore, exact 
ca la Olimpiadă. Cu același prilej 
vom testa și instalațiile din Satul 
olimpic, posibilitățile de cazare si 
alimentație.

— Cum se pregătesc atleții vest- 
germani pentru Olimpiadă 7

— După meciul de la București 
și înaintea campionatelor noastre, 
cel mai important test va fi întîl
nirea de la Augsburg, din 23—24 
iunie, cu puternica formație a 
U.R.S.S. în privința selecției, noi 
am optat pentru un sistem mixt 
Nu vom fi aspri ca americanii, rc- 
ducînd totul la un singur prilej. 
Pe atleții de valoare absolut sigu
ră i-am prevenit din timp că vor 
participa la Olimpiadă, iar pe cei
lalți i-am invitat, să atingă în re
petate rînduri haremurile stabilite, 
înainte de a-i definitiva ca ] 
cipanți, pentru ca stimulentul 
ta să funcționeze avanlajos

— Ați văzut la București 
tele din România. Ce impresie 
lăsat 7

— înainte chiar de a le vedea in 
concurs, am studiat, in mod firesc, 
palmaresele lor. Mi se pare că in 
jumătate din numărul probelor fe
minine de atletism, România pose
dă sportive de renume mondial. 
Aceasta este o recomandare care 
nu mai are nevoie de comentarii. 
Cu asemenea atlete excepționale 
cum sint Lia Manoliu, Argentina 
Menis, Cornelia Popescu, Viorica 
Viscopoleanu, Ileana Silai este ab
solut sigur că in scurtă vreme Ro
mânia va forma titulare de valoare 
și Ia probele acum încă deficitare. 
Și pentru că vorbim de țara dv. 
vă rog să-mi permiteți să remarc, 
la prima mea vizită aci, cit de 
mult mi-a plăcut Bucureștiul, cu 
admirabilul său cadru de verdea
ță, și ce impresionantă a fost pen
tru mine pasiunea pentru atletism 
a locuitorilor săi".

I QLIMP1CI72

JOHN AKII-BUA 
(UGANDA) 

49,0 s PE 400 m GARDURI
S-a născut la 21 decembrie' 

1950 ; 1.89 m înălțime, 85 kg ; 
profesiune : ofițer de poliție ; 
practică atletismul de la 16 ani, 
iar „gardurile" de la 19 ani.

Uriașul rezervor de talente care 
este continentul african, lansează 
de o bucată de vreme noi stele 
ale pistei de atletism. Una din
tre acestea este fără îndoială 
ugandezul John Akii-Bua, care a 
devenit într-un singur an un 
nume temut de toți specialiștii 
probei de 400 mg, probă în care 
deține, de altfel, cel mai bun 
rezultat mondial al anului 1971.-

Descoperit în vara lui 1969 do 
antrenorul englez Malcolm Arnold 
— care se ocupă și în prezent 
de pregătirea sa — John coboară 
m mai puțin de un an sub 50.de 
secunde, cu toate condițiile grele 
de antrenament. Apare în arena 
internațională în 1970 cind se 
clasează pe locul 5 la Jocurile 
Commonwealth-ului de la Edim- 
burg. In 1971., ciștigă două curse 
..mari" care ii aduc celebritate : 
la Durham (S.U.A.) cu ocazia 
meciul Africa — America, reali- 
zînd 49,0 (al 6-lea rezultat al tu
turor timpurilor), și la Berkeley 
(S.U.A.) cu prilejul înțîlnirii 
S.U.A. — U.R.S.S., — Selecționata 
„Restul lumii".

Se remarcă printr-o alergare 
elastică, felină, și un stil fluent 
de trecere a gardurilor. Ca o 
curiozitate, notăm faptul că Johp 
este capabil să treacă la fel de 
bine obstacolele cu ambele pi
cioare, această particularitate a- 
jutindu-1 să rezolve mai ușor 
problema ritmului de alergare 
între garduri. Este una din cele 
mai mari speranțe ale atletismu
lui african la J. O.

Evoluția rezultatelor : 1969 —
51,7. 1970 — 49.7, 1971 — 49.0 ;
ultima performanță reprezintă re
cordul Africii pe această distanță.

parti- 
aces-

atle-
v-au

Victor BANCIULESCU

18 FOTBALIȘTI FRANCEZI PENTRU
C. E. UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA

Asociația sportului școlar și uni
versitar din Franța a selecționat 
18 jucători ' pentru echipa studen
țească a Franței care va participa 
la campionatele europene universi
tare de fotbal, ce vor avea loc în 
luna iulie in România. Din lot fac 
parte următorii jucători : portari : 
Delachet (de la echipa Caen), 
Rouchas (Marsilia) ; fundași : Fan-

dini (Nisa), Guillaumeț (Paris), 
Sarreau (Bordeaux), Galateau
(Marsilia), Kerbirion (Rennes). 
Cane (Paris) ; mijlocași : Berthom- 
mier IDijon), Godot (Paris), Jaus- 
saud (Toulouse), Courroy (Paris) ; 
atacanți • Othily (Montpellier), 
Guyot (Strasbourg). Siffert (Stras
bourg), Aubert (Marsilia), Gallice 
(Bordeaux), Redon (Rennes).

AL. FEUERBACH (S.U.A.)
21,43 m LA GREUTATE

Considerat nr. 1 mondial ,1a 
aruncarea greutății. Născut la 14. 
ianuarie 1948 (1.84 m înălțime;
111 kg.).

Feuerbach a devenit un nume 
relativ cunoscut în primul an al. 
acestui deceniu, dar poate fi 
considerat . o vedetă a probei 
abia din sezonul trecut, cînd o- 
cupă locul secund în clasamentul 
anual al aruncătorilor americani. 
A înregistrat un progres unic — 
Ia acest nivel : în doi ani, peste 
1,50 m. Considerat pînă acum un 
specialist al concursurilor „in
door", a demonstrat că este la 
fel de bun în aer liber, obținînd 
în reuniunile actualului sezon o 
suită de rezultate excelente, dfe; 
peste 21 m : 21,09 m, 21,35 rri.
21.16 m, 21.43 m !

Duelul său — direct sau „la 
distanță — cu recordmanul mon
dial Randy Matson, ale cărui scli- 
□iri îl, fac încă deosebit de periculos, 
constituie unul din punctele de 
atracție ale sezonului atletic - din 
S.U.A. Și., cu toate că „Al" pare 
un junior pe lingă Matson (2 m 
înălțime) scorul acestui meci psi
hologic îi este, deocamdată, net 
favorabil. Oricum, pentru ameri
cani, apariția acestui' pachet de 
mușchi și nervi este o binefacere. 
Al. Feuerbach este speranța lor 
principală penrtu J. O., unde vor 
avea de făcut față asaltului pu
ternic al aruncătorilor din R. D. 
Germană.

Evoluția rezultatelor: 1967 —
17,12 m, 1968 — 17,50 m. 1969 — 
17.92 m, 1970 — 19.81 m, 1971 —' 
20,72 m, 1972 — 21,43 m ; este re
cordman mondial de sală . cu 
21,15 m (1972) ; deține cu rezul
tatul de 21.43 m a doua perfor
manță a tuturor timpurilor.
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din păcate, semnul de întrebare 
existent în perîo&da aceea — care 
se referea la sperata de către noi 
participare la finalele Campionatu
lui european — ne-a împiedicat să 
răspundem afirmativ la inițiativa pe 
care ne-a făcut-o Federația brazili
ană".— In România și Bulgaria veți 
putea să-i vedeți la lucru pe toți 
jucătorii convocați ?

— Nu cred, întrucît sînt prevă
zute în ambele partide doar, circa 
trei înlocuiri. în orice caz, voi avea 
grijă să trimit în teren un număr 
cît mai mare de candidați la tricoul 
albastru și îndeosebi pe cei care 
n-au fost pînă acum hiați în consi
derare.

— In ce privește formația ?
— Pentru moment nu o știu încă. 

Înainte de toate vreau să văd care 
sînt posibilitățile jucătorilor. Nu este 
un mister că la sfîrșitul campiona
tului a fost consemnată o cădere 
psiho-fizică generală și, prin urma
re, trebuie să-mi dau seama de to
tul. Joi sper să vă pot satisface cu
riozitatea.

Valcareggi cămine neschimbat. Un 
diplomat abil. chiar foarte abil, 
vulpoi bătrîn, el nu oferă nimic cu 
anticipație. Nici chiar cu această 
ocazie cînd este vorba doar de în- 
tîlniri amicale.

In orice caz nu credem că sintem 
prea departe de adevăr dacă anti
cipăm următoarea formație : Zoff 
(Napoli), Spinosi (Juventus). Mar
chetti (Juventus). Agroppi (Torino), 
Rosato (Milan). Burgnich (Inter), 
Causio (Juventus) Mazzola (Inter) 
Boninsegna (Inter), Capello (Juven
tus), Prati (Milan). Valcareggi va 
mai avea la dispoziție pe cei doi 
portari, Superchi (Fiorentina) ți Al- 
bertosi (Calgliari), pe apărătorul 
Fedele (Bologna), mijlocașii Bedin 
(Inter) și Sala (Torino) precum și pe 
atacanții Bigon (Milan) și Anastasi 
(Juventus).

Fedele a sosit la Albano Laziale 
joi dimineața, după întîlnirea de 
miercuri seara, dintre Lazio și Bo
logna. contînd pentru „Cupa Italiei", 
întilnire desfășurată pe stadionul 
olimpic din Roma. însă Chinaglia 
se va deplasa direct la Sofia luni. 
Dar numai în funcție de situația lui 
Lazio : dacă se va salva de retro
gradare sau va trebui să -amină în 
Divizia B.

Păcat că la București nu va fi 
și Chinaglia : spectatorii români ar 
fi putut să vadă la lucru pe cel pe 
care îl considerăm centrul atacant 
al echipei naționale a Italiei în vii
tor.

O particularitate curioasă ; ca tip 
de jucător și ca structură fizică, 
Chinaglia seamănă lui Silvio Piola 
și, ca și el, este centru atacant al 
lui Lazio...

în cadrul concursului internațional atle
tic desfișurat la Warkaus (Finlanda) 
sportivul suedez Jan Dahlgren a cîștigat 
proba de sân tură în înălțime cu per
formanța de 2.2* m. Pe locurile 2—3. cu 
același rezultat s-au clasat finlandezul 
Asko Pesonen și francezul Henri Eiliott. 
Cur^a 3®M m a revenit vest-germ anu
lui Harald Norpoth cu timpul de 7:57,8. 
iar Proba de săritură in lungime s-a în
cheiat cu victoria finlandezului Reijo 
Toivonen cu 7.69 m.
■
Cu prilejul unui concurs desfășurat la 
Varșovia, atletul polonez Tadeusz Kuljc- 
zicki a stabilit un nou record al țării 
sale to proba de 400 m garduri cu tim
pul de 50.0.
■
Proba masculină de 100 m bras din ca
drul concursului de natatie desfășurat 
la Lakewood a revenit lui Mark Chat
field cu timpul de 1:08.8- Proba simi
lară feminină a fost ciștigată de Cathv 
Carr în 1:18.3. Alte rezultate : 400 m li
ber masculin — Steve Genter — 4:15.2; 
100 m liber feminin — Shirley Barbas- 
hoff 4:30.7.
■
Curs, cicliști internațională, desfășurată 
la Bienne (Elveția), s-a încheiat cu vic
toria rutierului elvețian Erich Spahn. 
cronometrat P- dis*anța de 223.500 Ăir* 
eu timpul de 5h 5:33. Pe locul secuno 
ș-a clasat olandezul Harry Jansen - 
la 32 sec., armat de vest-germanul Juer- 
gen Tschan — s 2:36. francezul Joe) 
Miliard — la 2:38 și englezul Derek Har
rison — la 2:39.
■
A 16-a ediție a raliului automobilistic 
internațional -,Semperitv s-a încheiat, la 
Viena. cu victoria italianului Raffaele 
Pinto, care, concurînd pe o mașină „Fiat- 
124 Spyder**. a totalizat 6219.3 puncte pe- 
nalizare Pe locurile următoare s-au cla

sat Warmbold (RF a Germaniei) pe 
„BMW“ — 6246,6 p.p. și Ballestrieri (Ita
lia) pe „Lancia Fulvia“ — 6253 p.p. Cam
pionul polonez Zasada, unul din favo- 
riții cursei, s-a situat pe locul patru. 
La actuala ediție, care s-a desfășurat pe 
un traseu in lungime de 1672 km. au 
luat startul 85 de echipaje. Dintre aces
tea numai 38 au terminat cursa.
«
Echipa de pentatlon modern a Canadei 
va sosi, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Europa, unde va participa la o serie 
de concursuri internaționale de anver
gură. organizate în Olanda, Austria, An
glia, Cehoslovacia și Ungaria. Din lotul 
canadian fac parte Hans Schols. George 
Skene, Kan Maaten, Scott Scheuermann 
și Ron Vallinga. La sfîrșitul acestui tur
neu. în funcție de rezultatele obținute, 
va fi alcătuită formația care va repre
zenta Canada la Jocurile Olimpice d? 
vară de la Miinchen.
■
Rezultate înregistrate în cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Bristol 
(prmiul tur): simplu bărbați : Kamiwa- 
zumi (Japonia) — Bengtson (Suedia) 
î—3, 9—8; Jauffret (Franța) — Sakai 
(Japonia) 7—5, 9—7; Graebner (SUA) — 
Cooper (Australia) 6—4. 6—4: simplu fe
mei : Kerry Melville (Australia) — Gail 
Chanfreau (Franța) 5—1. 6—2: Helen
Gourlay (Australia) — Kris Kremmer 
(SUA) 9—7. 6—1: Laura Rossouw (RSA) 
— Lesley. Hunt (Australia) "—5, 6—1.

Jucătorii americani de baseball au anun
țat că vor declara grevă, în cazul cind 
revendicările lor privind asistența so
cială nu vor fi satisfăcute. Coresponden
ții agențiilor de presă notează că este 
pentru prima oară în istoria acestui 
sport cînd se declară un conflict între 
jucători și organizatori1 competițiilor de 
baseball din SUA.

In orașul maritim Cherson, de pe litoralul R. S. S. Ucrainene, sportul vislelor cunoaște o activitate mereu 
crescîndă. Clima caldă care domnește aici permite un sezon prelungit și de aceea vin să se antreneze in 
acest oraș canotorii loturilor olimpice sovietice, pentru J O. de la Miinchen. Iată un aspect de la festivitatea 

de deschidere a unui recent concurs de canotaj desfășurat la Cherson
Foto : TASS
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NOU RECORD AL TĂRII LA 
SĂRITURA CU PRĂJINA

In cadrul campionatului Capitalei de 
seniori si juniori la atletism, NICHI- 
FOR LIGOR (C.A.U.) a obținut 5,14 
la săritura cu prăjina, ceea ce reprezin
tă un nou record de seniori al țării 
(v.r. Dinu Pistalu 5,10 m — 1970).

NEWCOMBE ÎȘI VA APĂRA 
TITLUL LA WIMBLEDON

Cunoscutul campion al tenisului pro
fesionist. australianul John Newcombe, 
ciștigătorui de anul trecut al turneu
lui de Ia Wimbledon. va putea să-și 
aoere titlul Acest lucru a devenit po

sibil datorită avocatului său, care a 
făcut proba că lui Newcombe i-a ex
pirat contractul cu gruparea profesio
nistă în care activa și care se opunea 
participării lui la acest traditional, tur
neu.

RECORD MONDIAL LA 
100 M GARDURI

In cadrul unui concurs desfășurat joi 
ia Posdam, atleta Annelie Ehrhard (R.D. 
Germană), care cu o zi înainte rea
lizase la Berlin 12,7 sec. in cursa de 100 
m garduri, a reușit să parcurgă aceiași 
distanță în 12.5 sec., performanță care 
reprezintă un nou record mondial (ve
chiul record era de 12.6 si aparținea »*om- 
patrioatei «a’e Karin Balzer).

ECHIPA U.R.S.S. Șl IN FINALA 
C.E. DE FOTBAL (TINERET)

SOFIA, 15 (Agerpres). Selecționata
U.R.S.S. s-a calificat în finala campio
natului european de fotbal (echipe de 
tineret) pe care o va disputa cu repre
zentativa Cehoslovaciei. In partida retur 
a semifinalei desfășurată la Sofia, fot
baliștii sovietici au terminat la egalitate: 
3—3 (2—2) cu echipa Bulgariei (în pri
mul ioc. formația U.R.S.S. cîștigase cu 
1—0).

URUGUAY — NORVEGIA 1—0
Reprezentativa de fotbal a Uruguayu- 

îui. aflată intr-un turneu european, a 
meat la Oslo cu selecționata Norvegiei. 
Victoria a revenit oaspeților cu 1—0 
rn—0)
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