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„PUTEM DA MAI MULT!"
- ACEASTA ESTE CONVINGEREA ÎMPĂRTĂȘITĂ

DE TOT MAI NUMEROASE COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII

ECHIPA ROMÂNIEI Iată-l pe Ilie Năstase trtmifind un voie 
puternic in terenul lui Corrado Barazzutti.

Foto: Theo MACARSCHf

CONDUCE CU 1-0 ÎN ÎNTÎLNIREA CU ITALIA
© Năstase l-a învins pe Barazzutti, 

in prima partidă a semifinalei europene 
(gr. A) a „Cupei Davis" • Tiriac 
întrerupe cu Panatta, după ce a 
condus cu 2—0 • întrecerile con

tinuă azi, de la ora 14
Această mult așteptată semifina

lă europeană pentru „Cupa Davis’, 
dintre România și Italia, a oferit 
pînă acum tot ce ne promisese. 
Spectacol de mare tenis, luptă pa
sionantă, momente de intensitate 
și emoție. Toate acestea, plus un

debut bun prin victoria lui Năs- 
tase, au fost oferite ieri numeroși
lor spectatori care au invadat pur 
și simplu tribunele de la Progre
sul. Totodată însă, lor — dar mai 
ales jucătorilor din teren — le-a 
fost dat să suporte rigorile unei 
canicule excesive. Surprinzător, ca
litatea jocului n-a fost prea mult 
influențată de căldură. S-a jucat 
splendid și cei patru ași ai ra
chetei, prezenți în fața spectato
rilor și a camerelor de televiziune, 
merită toate felicitările.

Reprezentativa României condu
ce cu 1—0, un meci fiind între
rupt. Am făcut un prim pas spre 
victorie, dar calea este încă lun
gă. Mai sînt două zile de joc ți

patru .partide care iși așteaptă de
cizia.

NĂSTASE — BARAZZUTTI 
7—5, 6—2, 6—0

Un scor concludent și care ex
primă foarte fidel desfășurarea 
partidei. în fața supercampionului 
nostru, rezistența tînăruiui jucător 
italian, uneori disperată, a slăbit 
treptat pînă la o cvasi-totală pră 
bușire. Spre finalul disputei, Ilie 
Năstase stâpînea tot jocul, dar nu
mai după ce trebuise să anihileze 
desele tentative ale lu; Corraeo 
Barazzutti de a se impune.

De fapt, superioritatea românului 
se vădise și la începutul partidei.

CICLIȘTII NOȘTRI l-AR ÎNTRECUT PE CEI MAGHIARI

7:

Năstase a condus, în primul set, 
după un break in ghemul doi. ur- 
cindu-și avansul la 3—0 și 5—1. 
Intr-un singur ghem (al patrulea) 
Barazzutti reușise să puncteze 
după ce trecea de o egalitate dis
putată cu dirzenie. Aci se produse 
singura cotitură mai importantă a 
meciului. Pe de o parte, relaxarea 
lui Năstase — care greșește cîteva 
stopuri — iar pe de alta, tenacita
tea surprinzătoare a italianului 
face ca mersul partidei să. se 
schimbe. Barazzutti ciștigă de
două on contra serviciului și ega
lează pină la urmă . 5—5, A tre- 
ou;t ca Năstase să-și concentreze
întreaga atenție pentru a nu mai
rata nimic in continuare : 6—5 pe 
serviciul său și 7—5 contra servi
ciului adversarului !

Setul doi debutează cu un ghem 
foarte disputat. De cinci ori tabela 
electronică de aftșaj indică egali
tate. De trei ori Barazzutti are 
minge de break. Dar Năstase re
vine de fiecare dată cu mingi ex
cepționale, cu precădere voleuri-

De la bun început, examenul 
pentru cucerirea dreptului de par
ticipare la J.O. pe care avea să-1 
dea prima reprezentativă a țării, 
în proba de contratimp pe distan
ța de 100 km, se anunța extrem de 
dificil. Să acoperi 100 km în nu
mai patru oameni, într-o goană cu 
peste 44 km h, pe o căldură tro
picală și avînd drept principal ri
val o formație de talia celeia a 
R.P. Ungare, constituiau tot ati- 
tea probleme pentru rezolvarea că
rora Vasile Teodor și colegii săi 
au pus in funcție toate cunoștin
țele lor în materie de tactică și 
au alergat dezlănțuit, fără ca vreu
nul dintre ei să-și menajeze cîtuși 
de puțin forțele. Numai că, după 
40 de km de rulaj (pe autostrada 
București-Pitești), Vasile Miu nu a 
mai putut rezista ritmului impus 
de ceilalți trei echipieri și, toro
pit și de căldură, a ridicat mîinile 
de pe ghidon, abandonînd. Rămași 
în trei, reprezentanții noștri au 
făcut eforturi disperate, reușind 
să mențină ba chiar, spre sfîr- 
șitul cursei, să accelereze 
ritmul de alergare. în final, 
ei au cîștigat „meciul” cu 
prima reprezentativă a R.P. Un
gare, dar nu au reușit să îndepli
nească și norma olimpică propusă 
(2 h 08:00.). In condițiile în care 
au alergat, a fost și firesc să nu 
o îndeplinească. Mai au însă timp 
la viitoarele concursuri test,

Prima reprezenta
tivă a R.P. Ungare 
a început cursa for
midabil. Pe primii 
25 km, oaspeții au 
realizat 30 min. 22 
sec (reprezentativa 
României 31 min. 
30 sec) și au men
ținut tempo-ul a- 
proape identic și pe 
următorii 50 km. 
Pe ultima parte a 
cursei însă, sufocați, 
ei au redus mult 
motoarele — cla- 
sîndu-se în final 
după echipa primă 
a României. Iată, de 
altfel. clasamente
le : 1. România I
(V. Teodor, I. Cos- 
ma, C Grigore, V. 
Miu) 2 h 17:40, 2. 
Ungaria I (A. Ta
kacs, G. Imre, Tra
ian Debreczeni, G. 
Nagy) 2 h 17:50, 3. 
Ungaria II (I. Pe
terman, D. Szemety, 
A. Busi, M. Sterii) 
2 h 18:24, 4. Meta
lul Plopeni 2 h 21:48, 5, Steaua 
2 h 24:58, 6. România II 2 h 25:41.

In proba de contratimp rezerva
tă juniorilor, disputată pe 50 km, 
victoria a revenit formației Pe
trolul III (A. Ciobanu, G. Marton, 
N. Stati, T. Toro), cu 1 h 10:46, 
urmată de Petrolul II, cu 1 h 
12:45, și Petrolul I cu 1 h 14:50.

Gh. ȘTEFANESCU

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI 

ȘI-AU ANUNȚAT PARTICIPAREA

LUPTĂTORI
La sfirșitul săptămînii viitoare, 

vineri, sîmbătâ și duminică, în sala 
Floreasca din Capitală, va avea loc 
Turneul internațional de lupte (greco- 
romane și libere) al României. La a- 
ceastă importantă competiție preolim- 
pică și-au anunțat participarea lup-

DIN 18 ȚĂRI
tători din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Danemarca, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Grecia, Israel, Iugoslavia, Maroc, 
R. P. Mongolă, Polonia, Suedia, Un
garia, Uniunea Sovietică și România. 
Ieri au sosit primii oaspeți — luptă
torii cubanezi.

Vasile Teodor, Ion Cosma, Con
stantin Grigore și Vasile Miu go

nind pe autostrada 
București-Pitești

Foto : Ion MIHÂICA

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ 
ALE R.P. CHINEZE ft VIZITĂ 

ft [ARA NOASTRĂ
La invitația Federației române de 

specialitate, echipele de gimnastică 
(feminină și masculină) ale R. P. 
Chineze vor efectua luna viitoare 
un turneu în țara noastră. Cu a- 
ceastă ocazie, vor avea loc mai 
multe antrenamente comune ale 
gimnastelor și gimnaștilor din cele 
două țări, iar in ziua de 9 iulie, la 
Brașov, se va desfășura întîlnirea 
oficială amicală dintre selecționatele 
masculine și feminine ale României 
și R. P. Chineze.

„REGATA TAMPERE”-UN NOU Șl IMPORTANT TEST 
PENTRU CAIACISTII SI CANOISTII ROMÂNI 

.5 5 ?

TAMPERE, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Cu toate că după „Regata Plov
div”, care a inaugurat marile în
trecere) preolimpice ale sezonului 
de caiac-canoe, calendarul interna
țional a fost extrem de bogat la 
fiecare sfîrșit de săptămînă, este 
evident că programul de astăzi și 
de mîine de pe pista nautică de la 
Tampere constituie cel de-al doilea 
mare și dificil examen pentru mulți 
dintre performerii continentali și 
mondiali în acest sport. Cel puțin 
pentru echipa României, confrunta
rea de la Tampere are o importanță 
cu totul deosebită, ea oferind prile
jul unei întîlniri cu cele mai va

loroase echipaje dintre cele care 
jirobabil vor fi prezente la startul 
olimpic de la Miinchen. După 
cum se știe, la Plovdiv, caiaciștii și 
canoiștii noștri au avut prilejul 
unei utile verificări în compania e- 
chipelor olimpice ale R. D. Germa
ne, Poloniei, Bulgariei, a cîtorva 
echipaje puternice din alte țări. 
Acum — alți adversari, printre a- 
ceștia numărîndu-se mulți candidați 
la titlurile și medaliile olimpice.

Fără să vrem, ne gîndim și la 
faptul că, anul viitor, în acest oraș 
se vor disputa campionatele mon
diale, dar Munchenul este prea a- 
proape ca să nu domine preocupă •

rile tuturor sportivilor și specialiști
lor prezenți acum la Tampere.

Delegația României, care cuprin
de 16 „olimpici”, a sosit joi seara la 
Tampere, întîmpinată — ca și la 
Helsinki — cu multă amabilitate 
de organizatorii regatei internațio
nale, de numeroși pasionați ai 
sportului. Antrenorii care însoțesc 
lotul nostru, Nicolae Navasart și 
Octav Mercurean, ne-au declarat că 
la fel ca la Plovdiv, urmăresc în 
principal verificarea echipajelor, 
evoluția lor în compania unor ad-

Dan GÂRLEȘTEANU
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MANIFESTARE 
ȘTIINȚIFICĂ 

LA TÎRGOVISTE
Stimulat de amplele acțiuni care 

*e Întreprind pe Întreg cuprinsul pa
triei In InUmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, micul dar har
nicul colectiv al cabinetului medico- 
soortiv din TIrgoviște, condus de dr. 
Gh. Untea, a organizat prima sa 
manifestare științifică, dedicată aces
tui mare eveniment.

In sala Casei de cultură a tinere
tului a avut loc o masă rotundă pe 
o temă de stringentă actualitate prac
tică In munca medicilor de sport, a 
antrenorilor, instructorilor și profe
sorilor de educație fizică : „Proble
ma refacerii după efort și a recupe
rării sportivului de performanță”.

Simpozionul tirgoviștean a găsit un 
sprijin larg din partea Consiliului 
județean Dîmbovița pentru educație 
fizică și sport (președinte prof. Paul 
Oiței) și a Centrului de medicină 
sportivă din București.

In prima parte a intîlnirii, dr. 
I. Drăgan. directorul C.M.S., dr. V. 
Iliescu, șeful serviciului de ortope
die al CJiLS„ dr. O. Petrescu, șeful 
serviciului de recuperare al C.M.S., 
dr. Ed. Șerban. șeful serviciului bal
near și de recuperare Pucioasa, și 
dr. Gh. lintea au prezentat scurte 
informări asupra temeior puse in 
discuție, arătind că refacerea după 
efort și recuperarea după accidentele 
sportiie sini două noțiuni distincte, 
absolut diferite, prima vizindu-i pe 
oamenii sănătoși, cea de-a doua in- 
trind in sfera patologiei.

Vorbitorii au expus sintetic ultime
le noutăți și cuceriri științifice în 
aceste domenii, la care școala re. 
mânească de medicină sportivă și-a 
adus o contribuție substanțială.

Am încerca; apoi, în dialogul care 
3 urmat, un sentiment de plăcută 
surpriză văzind cit interes stirnesc 
in rîndul tehnicienilor sportivi dim- 
bovițeni aceste probleme.

Valeriu CHIOSE

IN CINSTEA

LA „INDEPENDENT A“ SIBIU :

INCA 15 MILIOANE PESTE ANGAJAMENTUL 
LUAT ANTERIOR LA PRODUC [IA MARFĂ!

(Continuare tn pap a 2-a)

Harnicul colectiv al celei mai 
mari uzine sibiene a scris dintot- 
deauna fapte de strălucit devota
ment muncitoresc, de admirabilă 
dăruire pe frontul întrecerii socia
liste.

Climatul fertil, de larg avînt 
creator ce încununează aceste zile 
premergătoare Conferinței Naționa
le a partidului, nu putea, evident, 
să nu-și lase amprenta și în peri
metrul uzinei „Independența”, 
„în urmă cu două zile, la adunarea 
de partid cu activul din uzină, 
ne spunea președintele Comitetului 
sindicatului, loan Oprescu, am fost 
martorii unor dezbateri încărcate 
de responsabilitate comunistă, de 
dorință fermă de a munci mai mult 
și ntai bine, in scopul înfăptuirii 
unui obiectiv hotărîtor : „CINCI
NALUL ÎNAINTE DE TERMEN!”

Tntr-un spirit de înaltă exigență, 
comuniștii și-au analizat în amă
nunțime lipsurile constatate în di
verse sectoare, posibilitățile- înlă
turării lor, pentru ca uzina întrea
gă — acționînd ca un angrenaj 
perfect — să-și pună în valoare 
toate rezervele în atingerea și de

pășirea obiectivelor economice din 
acest an.

„în ciuda rezultatelor obținute, 
apreciem că nu am făcut totul la 
locurile noastre de muncă pentru 
a spori amploarea realizărilor" — 
acesta a fost, în esență, punctul de 
vedere al celor mai mulți vorbitori, 
leit-motivul care a precedat cu re
gularitate chemarea de a ridica 
ștacheta angajamentelor la nivelul 
posibilităților reale ale colectivului 
de muncă, ale uzinei întregi.

„Am realizat pe primele 5 luni 
ale anului a producție marfă su
plimentară în valoare de 11,5 mi
lioane lei — se spunea în adunare. 
Cele mai multe secții din uzină au 
devansat o mare parte din co
menzi;, vom fi în acest an benefi
ciarii noii hale de utiaj complex. 
Prin prisma acestor argumente, 
avînd în vedere avintul cu care 
întreg colectivul de muncă a de
clanșat întrecerea pentru realizarea

Hie 1ONESCU — coresp. județean

(Continuare în pag a 2-a)

ASTĂ-SEARĂ (ORA 20), PE STADIONUL „23 AUGUST", LA LUMINA REFLECTOARELOR

ROMÂNIA - ITALIA LA FOTBAL,
ROMANIA

SÂTMAREANU 
DUMITRU 

LUCESCU

ADAMACHE
LUPESCU DINU DELEANU

NUNWEIILER 
DOBRIN DOMIDE KUN

Partida va fi condusă de M. GUGULOVICI. ajutat la linie de 
M. Travlejev și I. Katulici — toți din Iugoslavia. Meciul va începe 
la ora 20 și va fi transmis — în întregime — pe micul ecran.

FRAȚI
(Anastcsi) 

CAPELLO 
MARCHETTI

BONINSEGNA

MAZZOLA
ROSATTO 

BURGNICH 
ZOFF

CAUSIO

AGRO’PI 
SPINOSI

UN MECI DE MARE ATRACȚIE, 
ÎN CARE ECHIPA NOASTRĂ ÎNTÎLNEȘTE

PE VICECAMPIOANA MONDIALĂ

ITALIA

Stadionul 23 August va găzdui 
astă-seară una din cele mai atrac
tive partide jucate în Capitală.

Numele, faima, valoarea echipei 
italiene înseamnă tot atîtea forțe 
magnetice pentru publicul din ori
ce oraș, de pe orice continent, iar

CU TINERI Șl BĂTRÎNI, ECHIPA 
ITALIEI ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ
0 Mazzola ne explică sensurile cursei dintre vechea și noua gardă 

# Valcareggi, despre operațiunea remaniere intr-o echipa națională

Antrenorul Ferruccio Valcareggi ej plică jucătorilor săi programul antrenamentului efectuat ieri după-amia^a 
pe stadionul „23 August" Foto : Paul ROMOȘAN

Grăbiți, grăbiți italienii !... Avionul 
lor special, anunțat pentru ora 11.30, 
a aterizat cu un sfert de oră mai 
devreme. în citeva minute i-am vă
zut, ureînd scările către holul cel 
mare al aeroportului, pe vechii in
ternaționali italieni, alături de „min- 
jii“ care le dau asaltul în echipa na
țională Parcă pentru a elimina orice 
fel de bănuială, privind raporturile

„bătrinilor” cu tinerii, reprezentanții 
celor două generații se amestecă in 
grupuri care ii cuprind pe Mazzola, 
Causio și Fedele, pe Burgnich și Spi
nos! pe Zoff și Marchetti. Toată lu
mea se plinge de marele adversar — 
căldura. Și la Roma caniculă, și aici...

— De cînd n-a plouat aici ?. se in
teresează Mazzola. Ii răspundem că 
ploaia ne-a mai vizitat din cind iu

cind, dar căldura a revenit de fie
care dată cu insistență- „Credeam că o 
să dăm de răcoare aici și, iată, tot 
căldarea de foc care se revărsa asupra 
noastră la Roma o găsim și aici. Dar, 
poate spre seară se face mai răcoa-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag a 4-a)

în cazul nostru ele se conjugă cu 
marele interes al iubitorilor fot
balului bucureșteni de a urmări, 
într-o companie selectă, echipa re
prezentativă a României, călită și 
afirmată în întreceri grele de -a 
lungul ultimilor ani.

Legitima curiozitate de a vedea 
cum face față echipa noastră na
țională oricărui adversar este, fi
rește, mai mare la acest meci, de
oarece Italia rămîne Italia, O for
mație din categoria maeștrilor, 
iar un rezultat bun în comoânia 
ei înseamnă pentru orice „team” 
de pe glob un titlu de onoare.

Toate aceste considerente care 
explică atracția pe care o exer
cită acest meci. în marea masă a 
iubitorilor de fotbal din România 
ar fi fost la fel de valabile și acum 
zece ani, și acum cinci, și acum 
trei ani.

Astăzi, însă, lor Ii se adaugă un 
supliment de cotă de interes, năs
cută <Un asemănarea de conjunc
tură în care se află cele două ad
versare de mîine. Ambele echipe 
au ajuns în Campionatul Euro
pean pînă în faza sferturilor de 
finală, încheindu-si cariera in 
prestigioasa competiție continen
tală în pragul turneului fina], găz
duit în aceste zile de Belgia. Ju
decind după numeroase și aprinse 
articole apărute în presa de spe
cialitate italiană, meciul de la 
București este considerat o parti
dă de răscruce în destinele Squa- 
drei Azzurra. Prin jocul său de 
mîine, echipa Italiei vrea să facă 
un pas hotărît într-o nouă carieră, 
în care să ajungă din nou undeva 
în fruntea soccerului european.

La rîndul său, echipa României, 
care s-a afirmat și a crescut în 
„bătăliile" Campionatului mondial 
și ale celui european, este hotărită 
să ia mîine un start favorabil în
tr-o nouă și importantă perioadă 
de activitate din existența sa.

Preocupat de dezvoltarea sub
stanțială a capacității de atac a 
echipei noastre — valențele ofen
sive fiind caracteristice oricărei 
formații de mare valoare —, an
trenorul Angelo Niculescu și elevii 
săi privesc partida de azi ca pe 
o primă și importantă acțiune în 
opera de perfecționare a jocului 
echipei reprezentative.

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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desemnate campioanele 
republicane a!e elevilor 

și juniorilor

LA „INDEPENDENTA" SIBIU
(Urmare clin pag. 1)

planului cincinal în patru ani și 
jumătate, APRECIEM CA ANGA
JAMENTUL UZINEI, SUPLIMEN
TAT RECENT LA 15 MILIOANE. 
POATE FI DUBLAT !«

30 milioane lei producție marfă 
suplimentară, deci, în folosul pa
triei, al poporului, în folosul pro- 

, greșului tot mai accelerat al socie
tății noastre ! Este o cifră pe de
plin realizabilă !

Muncitorul Ieronim Olaru — în 
timpul 
tornic 
nea :
zultatele remarcabile obținute ani 
de-a rîndul cu perseverență, ne cer 
azi să dovedim încă o dată de ce 
sîntem în stare. ANGAJAMENTUL, 
PE CARE L-AM SUPLIMENTAT 
ACUM A DOUA OARA, TREBUIE 
SA DEVINĂ DIN ACEST CEAS 
ANGAJAMENTUL FIECĂRUIA 
DINTRE NOI, obiectivul căruia să-i 
închinăm munca noastră entuzias
tă. La noi, la cazangerie. s-a răs
puns cu fapte: angajamentul sec

liber un prieten 
al sportului — 

„Prestigiul nostru,

sta- 
spu- 

re-

ției a fost sporit 
la 6 milioane și 
rurgic gălățean (ca să nu ___
tesc decît pe unul din beneficiarii 
noștri) va simți curînd tăria cu care 
se respectă la noi cuvîntul dat".

★
Oamenii „Independenței" au 

chibzuit responsabil, gospodărește, 
la contribuția lor în marele avînt al 
țării. Concluzia a fost unanimă: 
„PUTEM DA MAI MULT !“

Și oamenii „Independenței" dau 
acum mai mult. Mai multe ciocane 
de abataj, mai multe cuptoare și 
instalații chimice. Zeci, sute, mii 
de semnături pe cronica acestor 
zile fierbinți ce vor rămfne înscrise 
în istoria devenirii noastre comu
niste.

La această hotărîre generală o 
contribuție substanțială își aduc și 
sportivii uzinei. Dacă fotbaliștii au 
ocupat primul loc în seria a IX-a 
a Diviziei C, calificîndu-se pentru 
baraj, sau handbaliștii s-au clasat 
pe locul V în Divizia A. la primul 
an de la promovare, iată că și în 
producție ei sînt cunoscuți ca 
muncitori conștiincioși care lucrea-

de la 4 milioane 
Combinatul side- 

amin-

>1 gQ 

oaliși

99SAPTAMINA SPORTURILOR OLIMPICE"
REZERVATĂ PIONIERILOR DIN CAPITALĂ

Vineri au început în Capitală 
trecerile spo-rtive pionierești i 
cadrul „Săptămînii sporturilor 
limpice“, rezervate pionierilor ■ 
clasele III—IV .și V—VI, băieți 
fete.

Acțiunea, 
Conferinței 
și a celei 
Republicii, 
liul municipal pentru educație fi
zică și sport, Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor și Inspec
toratul școlar al Capitalei. Ea se 
.va desfășura în principal în inter
valul de la 16—21 iunie, pe tere
nurile de la Palatul pionierilor și

din 
o- 

din 
i si

organizată în cinstea 
Naționale a partidului 

de a 25-a aniversări a 
este inițiată de Consi-

De luni începe 
nouă săptămî- 

nă de foc pentru 
lumea boxului ro- 

vor 
campionatelor 

României, 
43-a lor

mânesc. In cursul a 7 gale se 
desfășura finalele 
naționale de box ale 
ajunse acum la cea de a 
ediție.

între 19 și 24 iunie, în 
patinoarului artificial „23 
— devenită tradițională 
manifestărilor pugilistice — 87 de

incinta 
August* 

gazdă a

CONSFĂTUIREA DE LUCRU CU ȘEFII COMISIILOR SPORT DE MASĂ DE PE LINGĂ 

CONSILIILE JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Învățăminte excelente care treblte
PUSE NElNTiRZIAT IN PRACTICĂ

pe baza sportivă „Cutezătorii", 
următoarele discipline :

SAH (sala cercului de sah de 
Palat 
d

la

la 
pionierilor, echipe formate 

cite 4 băieți și o fată). OINĂ 
teu găzduit de terenul C.P.B.). 

GIMNASTICA MODERNA (la Tea
trul de vară de la Palatul pionie
rilor. cu participarea unor ansam
bluri, FOTBAL. BASCHET. HAND
BAL. NAVOMODELE (la centrul 
experimental de la lacul Băneasa).

De menționat că la etapele pe 
sector au luat parte aproape 900 
de echipe. însumând peste 7 500 de 
pionieri și pioniere.

DE LUNI, LA

ză cu multă pasiune. Printre aceș
tia, fotbaliștii ing. Teodor Muntea- 
nu, de la secția ciocane pneuma
tice, strungarul Viorel Hizo, din 
secția mecanică II, lăcătușul de la 
secția de montaj, Ladislau Naghi, 
electricianul Gh. Judgle, țle la me
canică II sau handbaliștii Rolf 
Schnaepp, tehnician la mecanică II, 
lăcătușul Nicolae Secășan de la me
canică II sau loan Belu — lăcătuș 
la cazangerie. sînt muncitori de 
frunte, integrați trup și suflet aces
tui avînt general al marii uzine 
sibiene consacrat mărețului eveni
ment care se apropie.

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ» »

IN PREMIERA LA TÎRGOVIȘTE
(Urmare din pag. I)

Antrenorii de fotbal Eugen Popes
cu, coordonatorul Centrului de copii 
și juniori de la Metalul Tîrgoviște, 
și colaboratorul său, prof. Gheorghe 
Ticușan, ... -
cău, profesoara de educație 
Maria Chiriță si alții au pus 
de aproape două ore întrebări 
denotă că asemenea chestiuni îi 
mintă și îi preocupă.

Porr.i:'du-se de la refacere și recu
perare. cadrul discuțiilor s-a extins, 
atingînd și alte domenii ale medicinei 
sportive: alimentația, antrenamentul 
cu intervale, vîrsta optimă de în
cepere a performanței in diferite 
discipline, controlul anti-doping. tes
tarea capacității de efort aerob și 
anaerob. asistența psihologică a per
formerului etc.

La toate întrebările s-a 1 dat răs- 
legate de

antrenorul de box Ion Tin- 
fizică 
timp 
care 
tra

punsuri clare, explicite, 
practica muncii curente.

Tehnicienii prezenți Ia 
tundă au arătat că resimt 
literaturi de popularizare 
rugat 
dionu această doleanță a lor.

La numai un an de la înființare, 
cabinetul medico-sportiv din Tîrgo
viște a trecut cu deplin succes pri
mul său examen de maturitate știin- 
♦ if țlIXCcU

IAȘI, 16 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru). în fine, a trecut și 
ultima zi a turneelor finale ale cam
pionatelor republicane de handbal 
rezervate elevilor și juniorilor. De
corul a rămas neschimbat, căldura 
nu i-a menajat pe jucători și pe 
spectatori, dar în această rundă, 
decisivă, dramatismul partidelor a 
îneîntat. pur și simplu, întreaga 
asistență.

Titlurile de campioane s-au de
cis, pe „linia de sosire", în ulti
mele două întîlniri ale zilei, iar 
lupta pentru' celelalte locuri de pe 
podium n-a fost cu nimic mai pre
jos. In primele dispute ale fetelor, 
Șc. sp. 2 București a întrecut Șc. 
sp. Craiova cu 7—1 (4—1), asigu- 
rindu-și o medalie, iar Șc. sp. 
ria Arad a obținut prima ei 
torie din competiție, depășind 
sp. Bistrița cu 13—10 (7—5). 
băieți, Șc. sp. 3 București, urmărită 
de aceeași neșansă (dublată, însă, 
acum de pripeala jucătorilor în 
momentele de încordare ale meciu
lui), a pierdut intîlnirea cu Șc. sp. 
Tg. Mureș la scorul de 15—10
(8—10).

în sfîrșit, în ultima reuniune, cea 
de după-amiază, turneul a ajuns 
la apogeu, fiecare gol înscris sau 
primit constituind o șansă cîsti- 
gată sau pierdută în lupta pentru 
cucerirea titlului.

La capătul acestei zile, tricourile 
de campioane republicane ale șco
larilor și juniorilor au fost cucerite 
de echipele Șc. sp. 1 București la 
băieți și Lie. 2 Iași la fete.

Iată și ultimele rezultate înregis
trate : masculin : Lie. 4 Timișoara 
— Șc. Sp. Craiova 17—12 (10—5), 
Șc. sp. 1 București — Șc. sp. Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 13—13 
(7—8); feminin: Lie. 2 Iași — 
Lie. 2 Brașov 11—8 (6—5).

Horia ALEXANDRESCU

Glo- 
vic- 
Se 
La

Recent, din inițiativa Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, a avut loc în județul Argeș 
o consfătuire de lucru cu caracter 

. de schimb de experiență. Au partici
pat șefii comisiilor sport de masă 
de pe lingă consiliile județene pentru 
educație fizică și sport. Ni se pare 
demn de remarcat, încă de la 
început, faptul că intîlnirea dintre 
reprezentanții C.N.E.F.S., invitați și 
gazdele lor argeșene s-a desfășurat 
pe mai multe planuri : o foarte in
teresantă discuție cu tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
vizitarea unor obiective sportive de 
primă importanță din orașul Pitești, 
asistarea, pe grupuri, la trei dumi
nici sportive în comunele Tițești, Re
cea j; Ccrbeni, precum și informări 
prezentate de cîțiva dintre invitați, 
înseși discuțiile amicale, purtata in
tre reprezentanții județelor au avut 
un rol bine deeminat In importi- 
șirea diferitelor experiențe, a păre
rilor, a considerațiilor asupra acti
vității desfășurate în diferite ’col
țuri ale țării. Intr-un cuvînt, o 
acțiune binevenită, reușită prin învă
țămintele extrase, o acțiune asupra 
căreia se cuvine să insistăm mai 
mult, punctînd mai în detaliu cîteva 
dintre momentele ei principale.

★
Conduși de președintele C.J.E.F.S. 

Argeș, Gheorghe Crețu, participanții 
la consfătuirea de lucru an vizitat 
cochetul stadion al lui F. C. Argeș, 
căruia i s-au alătura:, în ultimul 
timp, două terenuri de antrenament 
gazonate și unul cu zgură, toate trei 
împrejmuite. Acest stadion face parte 
dintr-un complex mult mai mare, 
căruia i se vor adăuga în următorii 
ani un bazin de natație acoperit si 
multe ale suprafețe destinate prac
ticării celor mai diferite ramuri de 
sport. Oaspeții au admirat, apoi, 
noua sală de sport, construită după 
o concepție foarte îndrăzneață, cu 
plafon susținut din exterior și tribu
ne rabatabile, apoi s-au convins de 
funcționalitatea și de importanța u-

nui stadion destinat exclusiv prac
ticării atletismului (Stadionul atle
tic din vechiul parc). S-a luat cu
noștință de perspectivele dezvoltării 
sporturilor nautice și ale diferitelor 
amenajări de agrement din raza 
lacului de pe rîul Argeș și din îm
prejurimile lui.

★
Am vizitat împreună, cu două din- 

trei cele trei grupe de oaspeți, co
munele Corbeni și Tițești, locurile 
de desfășurare a unor duminici spor
tive. S-au putut astfel urmări pe 
viu realizările sportive din mediul 
rural argeșean, unde este în plină 
desfășurare competiția proprie inti
tulată „Cupa recoltei argeșene". La 
Corbeni a avut loc o discuție foarte 
interesantă, în care primarul comu
nei, Gheorghe Turcu, directorul 
școlii, Constantin Pulpă, și profeso
rii de educație fizică Ion Ionașcu și 
Vasile Arion au răspuns întrebărilor 
puse. Terenul de handbal și cel de 
volei au fost construite în mare parte 
prin munca patriotică a copiilor și 
cu ajutorul întreprinderii de con
strucții hidroenergetice, al cărei di
rector este Nicolae Păunescu. Nu de 
puține ori au fost organizate între
ceri sportive și întîlniri de fotbal 
între echipele sătenilor și cele ale 
salariaților de la I.C.H. In momen
tul de față, eforturile organelor lo
cale sînt îndreptate spre construcția 
unei săli de sport. Au fost strînși 
30 000 de lei, contribuții ale părin
ților și ale cadrelor didactice, care 
au donat o zi din salariul lor. 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport Argeș va contribui și 
el cu suma de 30 000 lei.

.. .La intrarea în cea de a doua 
localitate cuprinsă în vizita noastră, 
te intîmpină o placardă pe care 
scrie : „Tițești — comună a hărniciei, 
cinstei, onoarei și demnității socia
liste", deziderat aflat de altfel pe 
frontispiciul muncii din întreg jude
țul Argeș. Două terenuri, unul de 
handbal, amenajat și pentru oină, 
altul de volei, sectoare de sărituri și 
de aruncări, ne intîmpină din dreap-

masa ro- 
lipsa unei 
și ne-au 

transmitem editurii „Sta-

PATINOARUL „23 AUGUST“

87 DE FINALIȘTI LA CAMPIONATELE NAȚIONALE
categoria semunijlccie ! •

7 campioni
• Paul Dobrescu trece Ia

după k.o.) nu va lua startul • Docr 

sorți 1 Gabriel Pometcu, Pavel Ne- tai 
delcea, 
acum 
prieter 
ciocnir 
vor fj 
taculoi

Nu mai puț 
tentativa teme

Octavian Amăzăroaie și 
Aurel Dumitrescu. Pentru 
ii boxului este evident că 
le de Ia această categorie

n teres

in
care 
anța

în faț< 
i foarte

VI

55EXAMENE ÎN PLINĂ

Alexe (în repaus 
apără titlurile

ion 
își 

așteaptă confirmarea 
unei mari competiții 

unui public com- 
exigent cum este 
Sînt băieți de la 
Gloria Buzău, de

A venit, așadar, vacanța mare... 
Cum am subliniat și cu alte oca
zii, această etapă din viața școlari
lor noștri nu trebuie să o înțele
gem în contextul unei stagnări to
tale a activității. Dimpotrivă, ea 
este o etapă de odihnă activă care 
presupune prezența elevilor în 
excursii, tabere, la acțiuni de muncă 
patriotică. O bună parte dintre ele
vii noștri își vor disputa concursuri 
și campionate republicane. Cu alte 
cuvinte, ei vor susține examene în 
plină vacanță...

★

stanța, activitatea fotbalistică din a- 
ceastă vacanță.

Elevii gimnaști vor avea de disou- 
tat două concursuri de anvergură i 
unul Ia Baia Mare (20—25 iunie), 
pentru sportivii de categoria a 111-a 
și a IV-a, și altul la Pitești (30 iu
nie — 2 iulie), cu participarea șco
larilor de categoria a II-a, I, candi
dați maeștri și maeștri. Ambele con
cursuri cu caracter republican se 
vor disputa numai individual. In

c'

numeroese
bun. din

peste

Spre 
Paul

xat 
prea

un posibil ji inedit meci 
Dobrescu (stingă) — Victor 

Zilberman ?boxeri vor lupta pentru centurile 
tricolore. în principiu, trebuiau să 
fie cite' 8 finâliști la fiecare cate
gorie. A intervenit însă, nefericitul 
k.o. suportat de Ion Alexe la 
Szczecin și, deși calificat, campio
nul țârii nu va putea lua startul 
la finale. De altfel, încă o noutate
— senzațională — face ca nu toate 
categoriile să fie egal populate : 
se pare că Paul Dobrescu — parti
cipant obișnuit la categoria ușoară
— s-a hotărît să atace titlul la ca
tegoria semimijlocie, ceea ce va 
ridica la 9 numărul participanților 
de 67 kg, impunînd implicit un 
meci preliminar suplimentar.

Parcurgînd lista candidaților, 
constatăm că doar 7 din cei 11 
,campioni de anul trecut își vor 
apăra titlurile : Aurel Mihai, Con
stantin Gruiescu, Gabriel Pomet- 
cu, Antoniu Vasile, Victor Zilberu 
man. Ion Gyorffi și Alee Năstac. 
Vor absenta doi campioni i Ion 
Alexe (în repaus forțat) și Ion Mo- 
nea (retras din box), iar alți doi 
campioni au schimbat categoria 
inițială : Aurel Dumitrescu (de la 
cocoș la pană, categorie în care 
s-a calificat la întrecerile zonale) 
și Paul Dobrescu (prin opțiune 
personală)

In special una dintre aceste mo
dificări creează premisa unei 
extraordinare bătălii pentru titlu i 
și anume la categoria pană, în ca
drul căreia se vor înfrunta vechi 
și cunoscuți concurenți, care de-a 
lungul anilor s-au perindat prin 
diferite categorii și care acum vor 
fi reuniți semnul acelorași

brescu de a scapa de co: 
citirilor cu prietenul să 
Cuțov și de a ataca pozi 
multă vreme considerat: 
nabilă — a lui Victor Zilbcrman- 
Tot așa cum la sfîrșitul partidelor 
din cadrul categoriei grele vom cu
noaște un campion inedit Nu cu 
mult diferită este situația și 
tegoria cocoș, care — după o 
lungă titularizare în lot a 
rului Adrian Moraru — va trebu 
să fie clarificată prin, decis.va co 
fruntare a celor mai 
țării.

Dincolo de toate 
ții — pe care vom 
zia să le evocăm — 
că întrecerile finale ale campiona
tului național de box stau sub 
semnul influențării hctărîtoare a 
selecționerilor pentru definitivarea 
lotului olimpic. De altfel, potrivit 
unei uzanțe devenită trad'i'.onală. 
Federația română de box a anun
țat că va purcede la stabilirea can
didaților olimpici chiar a doua zi 
după seara finalelor.

Altă caracteristică notabilă a fa
zei finale a campionatului este 
prezența pe lista tragerilor la sorți 
a unui mare număr de outsiders, 
tineri ce bat ia porțile consacrării.

aceste supezi 
maț avea oca 
este eviden

bune forțe

Victor BANCIULESCU

Attețli, din rețeaua școlilor pro- 
fesi octale, de pildă. 9e vor întîlni 
in zilele de 17 si 13 iunie. Ia las:, 
pentru a-Și desemna campionii. Fi
nala competiției va reuni la start a- 
proape 300 de elevi, reprezentir.d 
peste 100 de școli profes.or.ale. In 
ceea ce-i privește pe atlețiî pio
nieri. care își vor desemna campio
nii la țetration, ei se vor întîlni Ia 
Brașov. în zilele de 1 și 2 iulie. Tot 
in cursul lunii iulie, alte două în
treceri atletice: cea a reprezentan
ților școlilor sportive (22—23 iulie. 
Sibiu) și concursul republican al li
ceelor cu program de educație fi
zică (25—27 iulie. Cluj).

Pentru fotbaliști, vacanța mare 
coincide cu nu mai puțin, de 4 în
treceri. Prima, programată în Ca
pitală. se află în plină desfășurare 
(15—21 iunie) și angajează echipele 
finaliste (13) ale ministerelor care 
tutelează școli profesionale. Un cri
teriu fotbalistic cu participarea ele
vilor din școlile sportive și liceele 
cu program de educație fizică va 
avea loc la Deva, în cursul lunii 
iulie, cu prilejul taberei ce se va 
organiza în această localitate. Și tot 
în iulie (17—23), reprezentanții șco
lilor generale se vor întrece în tur
neul fixat la Piatra Neamț. In fine, 
„Cupa speranțelor" pentru echipe 
organizate pe străzi, la nivelul ele
vilor din școlile generale, va încheia 
(26 august — 1 septembrie) la Con-

Numeroase concursuri și cam
pionate republicane școlare pro

gramate în perioada 
iunie-august

VACANȚĂ...
In fine, pentru volei, o finală cu 

participarea elevilor școlilor profe
sionale, 13 echipe de băieți și 7 de 
fete. Ele se vor reuni la Constanța 
între 22 și 25 iunie.

★
Ca și în anii preeedenți sînt de 

așteptat întreceri de un bun nivel 
tehnic, o organizare ireproșabilă 
Pentru reușita tuturor concursurilor 
și competițiilor mai sus amintite se 
face necesară o colaborare cit mai 
rodnică între toți factorii cu res
ponsabilitate directă în domeniul ac
tivității sportive școlare șl cei cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului. Am fi bucuroși să 
semnalăm, 1N TOATE CAZURILE, 
existența unei astfel de colaborări 
care să asigure succesul întrecerilor 
sportive școlare ale vacanței mari.

Tiberiu STAMA

ta, vecine școlii. Aflăm de existența 
în comună a 12 echipe de oină, asis
tăm la intîlniri de handbal (băieți șl 
fete), de volei, de trîntă, de ciclism, 
de fotbal pe terenul comunei, aflat 
ceva mai departe. Dar deasupra a- 
cestor evidențe, toți participanții au 
rămas profund impresionați de oa
menii care răspund și pun tot su
fletul în organizarea activității spor
tive din comună, adevărate proto
tipuri de dascăli, ancorați direct în 
noile realități ale satelor argeșene : 
învățătorul Constantin Dumitrescu, 
„sufletul comunei", Ion Lăzărescu, 
directorul școlii, Petre Stanciu, pri
mar, Maria Stanciu, profesoară de 
educație fizică. Iată încă o confirma
re a acestei munci plină de pasiune : 
în aceeași zi s-a mai desfășurat un 
alt concurs aplicativ, rezervat ele
vilor din comunele Tițești, Valea 
Stînii și Bucșenești, intitulat „Iste
țime" și care a cuprins, printre al
tele, întreceri la lovirea țintei, 
mersul în echilibru, plantarea pomi
lor, mersul cu cercul. Q altă dumi
nică sportivă a avut loc concomitent 
și în comuna Recea.

☆
Unul dintre cele mai interesate 

momente ale consfătuirii de lucru 
a fost constituit de intîlnirea parti
cipanților cu tovarășul Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R. Am 
asistat, cu această ocazie, la un va
loros schimb de păreri și de idei 
asupra modului cum organizația de 
partid poate și. trebuie să conducă 
și să sprijine dezvoltarea pe multiple 
planuri a mișcării sportive. Au fost 
trecute în revistă principalele di
recții de viitor din județul Argeș, 
principiile care stau la baza acestei 
evoluții permanente, principii care 
derivă din faptul că educația fizică, 
sportul, constituie o problemă de 
interes național, avînd strînse le
gături cu economia, cu știința și cul
tura. Premisa cea mai puternică 
pentru atingerea scopurilor pe care 
mișcarea sportivă din județul Argeș 
si le-a propus, constă în deplina li
bertate de acțfune și de inițiativă a 
tuturor factorilor răspunzători și a 
tuturor celorlalte organe care tre
buie să concure, prin lege, la atin
gerea acestor obiective.

★
Toți participanții la consfătuirea de 

lucru organizată în județul Argeș de 
către C.N.E.F.S. au fost de acord 
că învățămintele care au reieșit din 
experimentele practice la care an 
asistat și din expunerile teoretice 
audiate constituie fapte de interes 
major și pentru mișcarea sportivă de 
masă din județele pe care le repre
zintă.

Concluziile consfătuirii au fost tra
se de către tovarășii Marin Bîrjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., și Popa 
Ioviță, șeful secției organizare și 
control al C.N.E.F.S. Menționăm și 
expunerea cîtorva probleme actuale 
din sportul de masă sindical făcută 
de către tov. Efrem Cherteș, șeful 
comisiei sport și turism a Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Este sigur că la nivelul județelor, 
birourile consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport și celelalte 
organe cu atribuții din acest dome
niu, vor ști să pună cit mai eficient 
și rapid în practică noutățile aflate 
de pe meleagurile argeșene.

Radu TIMOFTE

M0T0CR0S1ȘTI ROMANI
LA CAMPIONATELE MONDIALE
în urma bunei comportări în 

campionatul republican de moto- 
cros, Aurel Ionescu și Mihai Banu 
au fost selecționați pentru a repre
zenta țara noastră la cea de a 8-a 
etapă a C.M., care va avea loc du
minică la Chișinău. Sportivii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorul 
Marin Jipa, iar conducătorul dele
gației este ing. Stelian Ludu.

Alergătorul nr. 1 al țării noastre, 
Ștefan Chițu, s-a accidentat la un 
antrenament, și nu a mai putut 
efectua deplasarea.

Și făcînd această afirmație, încer- 
căm, firesc, o stringere de inimă. 
Se termină campionatul republican 
de rugby ediția 1971/1972 (chiar dacă 
după aceea vom avea de aflat re
zultatele unor meciuri restanță). 
Practic mîine, duminică 18 iunie, 
în patru orașe ale țării — Bucu
rești, Petroșani, Cluj și Bîrlad — se 
desfășoară ultima etapă a acestui 
campionat inedit în felul său, un 
campionat care ne-a dat un clasa
ment cu primele două locuri ocu
pate de echipe din provincie. '

Ce se așteaptă de la etapa de 
mîine ? Desemnarea campioanei 
cestui an. La Bîrlad, de pildă, 
un omagiu, parcă, adus acestui

a- 
ca 
o- 

raș care a dat atîția rugbyști buni 
țării, are loc o confruntare de O 
deosebita importanță 'pentru locul I. 
„U“ Timișoara vine „la victorie" în 
Bîrlad pentru ca astfel să cîștige 
campionatul. Rulmentul însă, după 
cum ne spunea antrenorul Viorel 
Călin, care a trecut zilele acestea

BACAU. 16 (prin 
(ele fon, de la co
respondentul nos
tru județean), 

începi nd de vineri șl pînâ dumini
că, Sala Tineretului din localitate găz
duiește finala campionatului republi
can individual de tineret la lupte 
g-eco-romar.e. La această mare con- 
: run tare a cadeților sportului lupte
lor participă 183 de concurenți. cea 
mai populată categorie fiind cea de 
la 62 kg (pană) cu 23 sportivi. Stabi
lirea orașului Bacău ca loc de desfă
șurare a competiției nu este deloc 
întimplătoare, ea fiind urmarea bune
lor rezultate obținute în ultimul timp 
de către luptătorii băcăuani. Pentru 
a fi la Înălțimea încrederii acordate

ULTIMAMIINE
prin redacție, nici nu se gîndește 

. s .... p.ardâ. „Chestiune de orgoliu" 
se sublinia. Ne aflăm și în posesia 
formațiilor probabile ce se vor con- 
fi-inta mîine. „U“ : Duță — Suciu, 
Peter, Cindea, Szasz — Ghețu, Iacob 
(Ceauș) — Rășcanu, Vollman, Tă- 
tucu — Priess, Ionică — Neiss, Po
povici, Ene : RULMENTUL : Mihal- 
cea — Nedelcu, Chiriță, Ciorici, Ba- 
Iea — Peiu, Rujoiu — Manasz, Mun- 
teanu, Brad — Gherasim, Constan
tin — Patrahan, Matei, Neculau. 
(Arbitrează Al. Lemneanu).

La fel de importantă partida de 
la Petroșani unde Știința de aseme
nea trebuie să cîștige neapărat, în- 
trucît și ea are șanse la titlu (în 
cazul unei eventuale înfrîngeri a ti
mișorenilor). Ceea ce credem că va 
reuși în fața Griviței Roșii, oare
cum decepționantă în acest final de 
campionat.'La Cluj, meci fără miză 
între Agronomia și C.S.M. Sibiu. 
Trei partide la București. Dinamo 
întîlnește, în fieful său, cu gînduri 
serioase... pentru locul III pe I’oli-

plus, pentru jnocrrnă”, alte două 
întreceri: cea a elevelor din școlile 
generale — concursul „Grație și ar
in — va avea loc la București 
între 13 și 31 iulie și al reprezen
ta: •.-.lor școlilor sportive și licee
lor cu program (Brașov — 22—23 
iulie).

In cazul natatiei este de notat 
concursul republican al școlilor spor
tive. Loc de desfășurare. Galați, în
tre 26—30 iulie.

Sportul nostru național, oină, va 
a’.". între 11 și 13 iulie, la Slatina, 
o finală a „Cupei speranțelor". Par- 
ticipante echipe de școli generale 
din întreaga țară.

I'n concurs școlar republican se 
va disputa Ia șah, în cursul lunii 
iulie. cu ocazia taberei CC. al 
U.T.C. de la Gurghiu (Mureș). Par
ticipă campionii școlari ai județelor, 
băieți și fete.

Turismului i-au fost rezervate 
două momente de vîrf: cel de la 
Poneasa (Caraș Severin), între 18— 
31 iulie, reprezentat printr-un con
curs de orientare turistică și finala 
„Ștafetei îndemînării și a iscusinței" 
de Ia Costești (Hunedoara), între 
1—15 august

IN SALA TINERETULUI DIN BACĂU

AU ÎNCEPUT CONFRUNTĂRILE FINALE ALE CADEȚILOF
de către F.R.L.. organele sportive lo
cale, respectiv C.J.E.F.S. Bacău și Co
misia județeană de lupte, au luat 
toate măsurile ca întrecerile să șe 
desfășoare în cele mai bune condiții, 
lucru ce s-a observat chiar la prima 
reuniune.

De menționat, două aspecte inedite, 
și anume, demonstrația făcută înaintea 
gongului inaugural, de antrenorul Ion 
Cernea cu doi luptători, care au 
exemplificat pe viu, atît arbitrilor 
cit și concurenților, aplicarea întocmai 
a noilor reguli de concurs, iar al 
doilea — prezența, la Bacău, a trei 
arbitri turci, care au fost invitați de 
către federația de specialitate pentru 
apropiatul turneu internațional al 
României. U. Demirag, P. Burhan și 
S. Ugur au condus meciuri chiar din 
prima reuniune.

ETAPA
tehnica Iași. Cuplaj pe terenul Glo
ria l la ora 10, Sportul studențesc 
întîlnește intr-un meci greu pe 
Steaua. Studenții bucureșteni după 
„catastrofa ’Gloria" par a fi obosiți 
și cu gîndul la campionatul viitor. 
Ultimele lor insuccese pledează pen
tru această idee. La ora 12, Gloria 
va întîlni Farul, tot o echipă obo
sită în momentul de față, așa că 
bucureștenii apar favoriți.

Iată și clasamentul la zi, după 
jucarea unei restanțe (Politehnica 
Iași, după cum ne scrie corespon
dentul nostru D. Diaconescu, a tre
cut de Farul Constanța 
la pauză 22—0).

C< nfruntările din turul inaugural 
au fost destul de Interesante, cu toate 
că majoritatea meciurilor s-au Înche
iat inainte de limită. N-au lipsit nici 
surprizele, dintre care amintim rezul
tatul egal obținut de băcăuanul N. 
Iliuță, la categoria pană. în fața lui 
AI. Szabo (Cluj), medaliat cu bronz 
la C. E. de juniori.

Iată citeva rezultate din prima reu
niune :cat. semimuscă : N. Gîngă (Buc.) 
b. dese. P. Tânase (Sinaia), Gh. Florea 
(Călugăreni) b.t. I. Ioniță (Craiova), 
V. Olteanu (Constanța) b.t. Z. Moldo
van (Oradea) ; cat. muscă : Gh. Stroe 
(București) b.t L. Domnescu (Buzău), 
I. Causan (Bacău) b. dese. M. Stanciu 
(Sinaia) ; cat cocoș : M. Popovici 
(P. Neamț) b.t. Gh. Enea (Băilești), M. 
B țilă (Pitești) b.t. D. Ghiță (Buzău), 
Șt. Ștefan (Timișoara) b.t A. Kutin 
. .restanța) ; cat. pană: D. Mizileanu 
(București) b.p. V. Gherghina (Pitești), 
I. Pavelescu (Cîmpulung Muscel) b.p. 
S. Barath (Tg. Mureș).

întrecerile continuă sîmbătă șl se 
vor încheia duminică la prînz.

I. IANCU

mergem
cu 36—13,

SIMBATA

99RINDURI DIN SCRISORILE DV.. “
• „împreună cu mai mulți 

prieteni am decis ca, pentru a 
face mișcare, să jucăm tenis de 
masă. Trebuie să ne confecțio
năm noi masa, sau o putem 
cumpăra de gata ? Dacă cunoaș
teți posibilitatea achiziționării, 
v-am ruga să ne spuneți ce avem 
de făcut" (Dr. VÂLEANU EUS- 
TAȚIU, str. Zaharia nr. 9, Bucu
rești). Nu este nevoie să o con
fecționați, întrucît se găsește de 
gata in magazinele de specialita
te. De pildă, Ia magazinul Sport- 
Club din str. Băcani 4, Bucu
rești.

• „De ce nu se mai publică în 
ziarul dv„ după etape, notele 
fiecărui jucător de fotbal, cît și 
echipa etapei ? Era interesant11 
(IONEL NIȚU, pom. Iancu Jianu, 
jud. Olt). Notele jucătorilor șl 
echipa etapei Ie puteți găsi în 
revista „Fotbal", care se ocupă 
în exclusivitate de sportul pe 
care îl iubiți.

• „Aș vrea să adresez o feli
citare rimată maestrei emerite a 
sportului Elena Trandafir — no
ua campioană mondială la po
pice — cu următoarea epigramă i 
„Pentru marea-ți măiestrie /

Inc-o dată te admir / Și ca semn 
de simpatie / îți ofer un... tran
dafir 1“ (ION GHINESCU, corn. 
Boteni, jud. Argeș). Frumoasă 
epigramă. Meritați și dv. un 
trandafir.

• „Am auzit că simpaticul Ră- 
ducanu, portarul echipei Rapid, 
a împlinit de curînd 26 de pri
măveri. îi urărh sănătate, succes 
deplin in viitor" (UN COLECTIV 
DE MUNCITORI DE LA DE
POUL DE LOCOMOTIVE C.F.R. 
ORADEA). V-am publicat ura
rea, dar ținem să-i amintim ta
lentatului nostru portar că „suc
ces deplin în viitor" nu va putea 
obține decît cu dăruire și mai 
multă seriozitate în teren și în 
afara lui.

• „Semnalați concursul de 
cartinguri ce a avut loc la Hm. 
Vîlcea : 45 concurenți, traseu de 
20 km, peste 8 000 de spectatori. 
Cîștigători 1 Viorel Zilcu (Liceul 
com. Măciuca), Veronica Lungoci 
(Casa pionierilor din Drăgășani). 
iar pe echipe, Liceul Măciuca (b), 
Casa Pionierilor din Drăgășani 
(f). în clasamentul general, în 
frunte tot pionierii din Drăgă
șani" (prof. RAUL MINCULES- 
CU, antrenor, Șc. 'gen. Goranu. 
Rm. Vîlcea). Am făcut-o, pentru 
a remarca, mai ales, performanța 
tinerilor conducători din Drăgă
șani

• „Vreau fotografia echipei
S.C. Bacău și a jucătorului său 
Dembrovschi. Am scris clubului, 
dar n-am primit nici un răspuns 
Ce credeți 7“ (M. B. din Cluj).
Gîndim că or fi supărați băcăua
nii după ultimele lor insuccese 
și nu mai au... timp pentru su
porteri. Că dacă ați scris pe plic 
„S. C. Bacău", n-avea cum să 
n-ajungă la destinație.

• „Ce înseamnă «Squadra az-
zurra» ?“ (N. M„ Tîrgoviște).
Simplu : echipa albastră. Un nu
me permanentizat, care a... ple
cat de la culoarea tricourilor 
echipei italiene.

Modesto FERRARINI

1. Știința
2. Universitatea
3. Dinamo
4. Steaua
5. Grivița Roșie
6. Rulmentul Bîrlad
7. C.S.M. Sibiu
8. Politehnic» Iași
9. Sportul studențesc

10. Farul Constanta
11. Gloria
12. Agronomia Cluj

20
21
20
20
21
21
21
21
18

21
21

4
4
6
5
5

11
12
13
13
10
15
17

212—105 
258—124 
251—153 
296—146 
268—182 
152—189 
151—185 
176—188 
193—240 
145—201 
150—271
108—376 29

53
52
49
46
46
40
38
37
36
34
3?

Stadionul 23
20 : România —

teren Sirena, ora 
Buc. — Tehno-

FOTBAL:
August, era 
Italia.

Divizia C,
17 : Sirena
metal ; teren T.M.B., ora 17 : 
T.M.B. Buc. — Voința Buc. ; 
Stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo Obor — Autobuzul

Buc. ; stadionul Giulești, ora 
16,45 : Liceul fotbal — Rapid 
(finala Pe Capitală la copii, 
anul 1958) ; ora 17,45 : Rapid
— Traviata (feminin).

RUGBY : Teren Steaua 
(Ghencea), ora 17,30 : Spor
tul studențesc — Steaua ; te
ren Olimpia, ora 17,15 : Di
namo — Politehnica Iași.

TENIS. Terenul Progresul, 
de la ora 14 : continuarea 
partidei de simplu Tiriac —
— Panatta, după care va 
urma meciul de dublu.

DUMINICA

CICLISM : Str. Petricani, 
cartierul Tei (Toboc), ora 8 :

Concurs internațional pe cir
cuit, pe distanța de 100 km.

FOTBAL : Divizia B, sta
dion Metalul, ora 17,45 : Me
talul Buc. — Politehnica Ga
lați ; Divizia C : teren Laro- 
met, ora 10 : Laromet Buc.— 
Victoria Lehliu ; teren Fla
căra, ora 10 : Flacăra roșie — 
Voința București.

RUGBY: Teren Gloria,ora 
10,30 : Gloria — Farul.

TENIS : Teren Progresul, 
ora 15 : Intîlnirea internațio
nală pentru „Cupa Davis'-, 
România — Italia (ultimele 
două meciuri de simplu).
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ORIENTARE TURISTICĂ

NICOLAE ROTARU
________________ (T I R)

__ Născut la 16 iulie 1935 la București. Înălțimea : 1,77 m, greutatea : 68 Kg.
A început să practice tirul din 1956, la clubul Dinamo, primul său 

antrenor fund Gngore Ioanide. După trei ani. Rotaru a trecut ’a clubul 
un-d5 a aetivat timP de zece ani din care. In ultimii doi s-a pre

gătit sub îndrumarea antrenorului Valentin Enea. Din 1970 face parte din 
nndurile clubului Metalul, antrenor Dumitru Pineta.
,.. D ' ia debutul activității sale. Rotaru s-a dedicat probelor de armă 
libera ca.ibru redus. Primul titlu republican l-a cîștigat în 1958, ia armă 
lioeră calibru redus, poziția în genunchi. în general el a cuceri* 150 de 
titluri naționale.

Posesor a numeroase titluri de campion internațional în diferite țări. 
Rotaru și-a înscris și de trei ori numele pe tabela campionilor balcanici, 

; iar ia campionatele europene de la Milano (1959) s-a clasat pe locul 4 la 
de : '■uri culcat. După zeee ani. la ediția campionatelor continentale 

de la Plsen, Rotaru a făcut parte din reprezentativa tării, campioană eu- 
ropeană și recordmană mondială la armă liberă calibru redus, 60 focuri I 
culcat. A participat la trei ediții ale J.O, : Tokio (1964) _ locul 5 la 60 

. focuri culcat, Roma (1960) șl Ciudad de Mexico (1964) — locul 4 la aceeași 
I probă.

Este maestru al sportului (1957) și profesor de educație fizici.

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

In lumea tirului nostru, Nicolae Rotaru ocupă un 
Ioc aparte. Foarte talentat și extrem de slrguincios, 
el a înscris o ascensiune de-a dreptul vertiginoasă în 
sportul de performanță. Maestru al sportului la 
un an după debut, el devine peste încă un an cam
pion al țării, situîndu-se. de atunci (1958) cu regula- 
rilate în galeria marilor trăgători autohtoni și in
ternaționali.

Mereu printre fruntașii competițiilor de anvergură, 
Rotaru a fost la un pas de o medalie la ultima edi
ție a J. O., cînd un singur gabarit l-a despărțit de 
podiumul medaliaților la armă liberă calibru redus 
60 de focuri culcat.

Pe parcursul anilor, pregătirile lui Rotaru s-au 
desfășurat, firesc, sub conducerea antrenorilor de 
club sau de lot, dar specialistul nostru nr. 1 la pro
bele de pușcă (calibru redus) are un mare atu : 
acela de a fi, cînd este cazul, și propriul său antre

nor, ceea ce presupune a fi un foarte bun cunoscător 
al tainelor tirului, un om care p< ate să«și impună 
un autocontrol foarte strict. Participarea conștientă, 
perfect lucidă a lui Rotaru în timpul instruirii și a 
competițiilor reprezintă, credem, unul dintre „secre
tele" performanțelor sale. El știe de, iieea~e -dală ce 
are de făcut. Recordmanul nostru ne declara zilele 
trecute că în cele zece săptămîhi de pregătiri care 
au mai rămas pînă la Olimp adă va lucra intens 
(cinci antrenamente săptămina ’.e a 4—i <jre> fiecare), 
urmărind un singur țel : cifre cit mai ridicate pe 
ținte.

Cel care are la activ, în acest ah. rezultate constant 
bune și două excelente, 599 p Ia 60 de focuri culcat 
și 1 162 p la armă liberă calibru redus trei poziții, 
este îndreptățit să aștepte cu încredere startul J. O 
’72.

Toți iubitorii jocului de popice au 
urmărit cu deosebit interes desfă
șurarea celei de a IX-a ediții a 
C.M.. care a însemnat încă un pri
lej de afirmare puternică a clasei 
jucătoarelor noastre pe plan mon
dial. Medaliile de aur cucerite în 
probele feminine pe echipe și indi
vidual, cît și cele de bronz la pe- 
i-echi și individual au situat Româ
nia t>e locul întîi în clasamentul 
pe națiuni, performanțele respec
tive reprezentînd noi recorduri mon
diale

Fără doar și poate că este un 
bilanț pozitiv al sportivelor noastre, 
care începînd din anul 1966, domină 
arena internațională, dar. în același, 
timp, și un prilej de reflecții pen
tru viitor. Prima concluzie : între
cerile de la Split au fost conside
rate drept cele mai valoroase din 
istoria campionatelor mondiale, da
torită aportului ridicat al mai mul
tor țări decît in trecut. Cîștigarea 
medaliilor puse în joc de către spor
tivii din șapte selecționate națio-

nale confirmă o creștere numerică 
a țărilor care emit pretenții 1a su
premația mondială, spre deosebire 
de un trecut apropiat, cît medaliile 
se împărțeau între reprezentanții a 
2—3 țări.

Al doilea aspect interesant îl con
stituie faptul că perfecționarea ma
terialului 
pice din 
Leukorit 
creșterea 
cătorilor
aproape 50—60 de puncte de jucă
tor sau 200—300 de punct 
prezentativă, ceea 
structural înțelesul 
tat valoros”. Dacă 
mente de sta 
aproape în t 
dus salturi 
torii înreg 
Ia o ed

de joc (piste de asfalt, po- 
material plastic, bile din 
și Novotext), precum și 
valorii individuale a ju- 
au dus la Un salt de

de re
ce a modificat 
noțiunii .jczul- 

ele- 
a că 

s-au pro-

C.M. 1970 — BOLZANO

echipe feminine = 2465
echipe masculine = 5304
perechi (feminin) = 864
perechi (masculin) = 1789
individual feminin = 1320 1'
individual masculin = 2728

CONDIȚII IMPROPRII 
PENTRU SĂRITORII ÎN APĂ!

• Antrenamente în zăpușeala bazinului acoperit • După aproape doi ani, 
platforma de la ștrandul Tineretului va fi (sperăm) redată în folosință

mod vădit pregătirea Iotului olim
pic. obligat să se antreneze în con-

Cifrele indică o creștere apreciabilă a perfe 
joritate a probelor și este îmbucurător că fetele n, 
cu această evoluție ascendentă. Dacă echipa fem 
pentru a patra oară consecutiv titlul suprem) ar f 
tatul din 1970, atunci 
locul VT I

Ultima întrevedere cu cei trei 
< r.i.iii la probele de sărituri în 
apă d:n cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Munchen am avut-o la sfîr- 
siiul lunii aprilie, cu prilejul cam
pionatelor internaționale ale Româ
niei. desfășurate în bazinul „23 
August". Atunci. Melania Decusea- 
ră. Sorana Prelipceanu și .Ion Ga
nea s-au comportat remarcabil, în
tr-o companie selectă, și au cucerit 
locurile fruntașe ale întrecerii. în
cheind, astfel, cu succes prima pe- 
r:-. adă de pregătire și verificare.

In continuare, trio-ul a avut un 
scurt răgaz de odihnă și refacere, 
cupă care și-a început antrena
mentele sub îndrumarea antrenoru
lui lotului olimpic, prof. Norbert 
Hatzak. La Oradea, Sibiu și la 
București, Sorana .Prelipceanu și 
Ion Canea au executat zilnic între 
150 și 250 de salturi, scopul aces
tora fiind șlefuirea pînă la perfec
țiune a exercițiilor, mai cu seamă 
a celor cu coeficienți ridicați, mai 
dificile, este drept, dar și mai 
substanțiale cînd este vorba de to- 
talizarea notelor și, deci, de pozi
ția în clasamentul final al unei 
competiții Mai' fragilă în ceea ce 
privește rezistența la efort, Mela
nia. Decuseară și-a îngăduit un ră
gaz mai îndelungat, dar în ultimele 
7’le a reapărut pe trambulina de 
la „23 August", reluînd pregătirea 
cu elemente simple, elementare, 
dar nu mai puțin importante pen
tru desăvîrșirea formei sportive.

I-am admirat pe cei trei pentru 
minuțiozitatea cu care prepară fie
care salt, pentru concentrarea ner
voasă, pentru efortul psihic depus 
în vederea executării săriturilor la 
un nivel calitativ cit mai ridicat. 
In plus, i-am admirat pentru stoi
cismul cu care înfrîntă zăpușeala 
din incinta bazinului acoperit „23 
August", unde cei doi pereți din 
sticlă sînt bătuți de soare de la 
lăsărit pînă la apus încingînd pînă 
la insuportabil interiorul bazei, 
unde o instalație de ventilație lip
sește* cu desăvîrșire.

Desigur, în aceste condiții apare 
întrebarea: de ce componenții lo
tului olimpic nu se pregătesc, așa 
cum este normal, în aer liber, la

ștrandul Tineretului, mai cu sea
mă că cele două concursuri inter
naționale de verificare (marea 
competiție de la Bolzano, la care 
vor participa și săritori din S.U.A.,

dițiile neprielnice amintite în rîn- 
durile de mai sus.

Cu prilejul ultimei vizite făcute 
la ștrandul Tineretului, am con
statat că bazinul de sărituri se 
află în stadiu de finisare și. deci.

Cu ciocanul și dalta, prof. N. Hatzak șj I. Ganea lucrează pentru darea 
in folosință cu un ceas mai devreme a platformei de la ștrandul Tine
retului Foto : Vasile BAGEAC

Mexic, Canada, precum și Balca
niada de la Sofia) se vor disputa 
tot în bazine descoperite ? Răspun
sul este trist și nu onorează de loc 
cooperativa Constructorul, direcțiu
nea ștrandului și secția tehnică a 
I.E.A.B.S. care poartă în mod di
rect răspunderea pentru intirzierea 
cu un an (!) a dării in folosință a 
bazinului de sărituri de la ștran
dul Tineretului. începute în toam
na anului 1970, lucrările de «ame
najare a platformei au fost amina
te de nenumărate ori, ceea ce a 
determinat desfășurarea ediției 
1971 a Balcaniadei în bazin acope
rit (deși protocolul prevedea găz
duirea întrecerilor într-un bazin în 
aer liber), iar acum îngreuiază în

lucrările vor maj dura (directorul 
bazei, N. Constantinescu, ne-a asi
gurat că bazinul va fi dat în folo
sință peste o săptămînă). Nu înțe
legem cum a fost posibil ca rea- 
menajarea* bazinului să se prelun
gească pînă la aproape doi ani. dar 
sperăm ca măcar acum, cînd Iotul 
olimpic trebuie să aibă condiții op
time de pregătire, cei răspunzători 
de lucrare își vor împlini îndato
ririle. Poate că exemplul săritoru
lui Ion Ganea și al antrenorului 
său prof. Norbert Hatzak, care nu 
au pregetat să pună mîna pe ciocan 
și daltă pentru a grăbi ritmul lu
crărilor, va fi stimulator.

D. STANCULESCU

PRIMA DATA LA J.O. UN DUEL
„VENTRALĂ - FLOP" ÎN PROBA

FEMININĂ DE SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME
Pentru proba feminină de sări

tură în înălțime, anul 1971 are o 
importanță deosebită. După un de
ceniu în care suveranitatea recor
dului mondial al Iolandei Balaș 
nu a putut fi contestată nici cu... 
gîndul, după 10 ani în care cifra 
de 1,91 m căpătase, cu timpul, alti
tudinea Everestului, numele și per
formanța Iolandei au trecut în is

asupra probei feminine este chiar 
mai mare, între 1969 și 1971 apă- 
rînd un număr surprinzător de 
ridicați de atlete care au reușit, în 
perioade de timp extrem de mici, 
rezultate în jur de 1,80—1,85 m.

Este adevărat, și rostogolirea 
ventrală. a adus, în acest răstimp, 
un număr mare de săritoare în 
preajma sau deasupra înălțimii de

torie. Așa era firesc, pentru că 
orice performanță fizică accesibilă 
la un moment dat numai u- 
nei personalități de. excepție 
devine, mai devreme sau mai 
tîrziu. un lucru și la înde- 
mina altora, care își materia
lizează eforturile în condiții deose
bite. beneficiind de suporturi ce 
n i trebuie neglijate (metodica an
trenamentului. procedee tehnice 
n e. alimentație, material etc.).

Căderea recordului mondial nu 
este un eveniment de natură ex
clusiv spectaculoasă, ci are și im
plicații psihologice — eliberarea 
de obsesia unei înălțimi „tabu“ — 
și trebuie asociată, în încercarea 
de a pătrunde în intimitatea pro
bei cu un alt fenomen — anteri
or ei — de importanță majoră. 
Este vorba de apariția, în 1968, a 
noului stil — „flop“ — care, deși 
inventat de un bărbat, s-a dovedit 
Ia fri de accesibil săritoarelor. S-ar 
i Mea că influența noului procedeu

1,85 m — Ilona Gusenbauer, re
cordmana mondială sare în acest 
stil — dar „flop“-ul rămîne marea 
revelație a ultimilor ani.

La Munchen, cele două procedee 
se vor confrunta pentru prima 
dată în întrecerea feminină a Jocu
rilor Olimpice.

Ne face plăcere să constatăm că, 
pînă la această oră, cea mai bună 
săritoare a noastră, Cornelia Popes-

cu, este un fel de Fosbury al pro
bei feminine, recordul sau perso
nal fiind cel mai bun rezultat ob
ținut de o săritoare în stilul inven
tat de campionul olimpic american.

Concursul olimpic 1972 se anun
ță extrem de interesant, de. o tărie 
fără precedent. Orice concurentă 
care deține performanțe de peste 
1,83 m poate emite pretenții, iar 
numai în 1971 numărul săritoare
lor care au depășit această cifră 
a atins duzina I Există, totuși, un 
grup de elită — din care face 
parte și Cornelia Popescu — cu- 
prinzînd atlete verificate în com
petiții importante, săritoare care 
și-au creat o faimă.

Mai întîi, desigur, Ilona Gusen
bauer. Atleta austriacă a avut un 
sezon preolimpio excelent — record 
mondial, campioană europeană — 
lăsînd1 la Helsinki impresia unei 
superiorități nete. Ea nu poate fi 
considerată totuși principala favo
rită, ci numai una din favoritele 
probei.

Rita Schmidt și Rita Gildemeister 
(ambele din R.D. Germană). Prima 
este foarte bine cunoscută, fiind 
considerată un copil minune acum

BILANȚ MONDIAL (concursuri în aer liber)

1,92 m Ilona Gusenbauer
1,91 m IOLANDA BALAȘ
1,88 m Rita Schmidt
1,88 m Antonina Lazareva
1,87 m CORNELIA POPESCU
1,87 m Valentina Ciulkova
1,86 m Debbie Brill
1,86 m Snejana Hrepevnik
1,86 m Milena Hubnerova

* 1,90 m, în sală, în 1972

Austria 1971
ROMÂNIA 1961
R.D. Germană 1969*
U.R.S.S. 1971
ROMANIA 1971
U.R.S.S. 1971
Canada 1971
Iugoslafriâ 1971
Cehoslovacia 1971

„CUPA NOPȚII 
LA A ll-A EDIȚIE

• In organizarea comisiei jude
țene de turism-alpinism Prahova se 
va desfășura azi cea de-a H*a edi
ție a concursului inter-județean de 
orientare dotat cu „Cupa nopții .

Mîine, 18 iunie, șe va disputa și 
un concurs individual deschis se
niorilor și senioarelor. Echipa care 
va acumula cele mai multe puncte 
în concursul de noapte Și, Pr'n com
ponenții săi, în proba individuală 
din ziua următoare, va primi tro
feul „Pentru Patrie”, aflat la prima 
ediție.

In cursul dimineții de mîine va 
avea loc și concursul individual or
ganizat de A. S. Metalul Plopeni, 
în joc fiind „Cupa Metalul”.

• După cum ne-a informat cores
pondentul nostru voluntar M. Dobre 
din Ploiești, orientarea turistică a 
cîștigat un mare număr de adepți 
în rîndurile tineretului școlar din 
județul Prahova. A dovedit acest 
lucru etapa județeană care a reu
nit în întrecerile de la Păulești și 
Plopeni 13 echipe de băieți și 14 
echipe de fete. S-au calificat pen
tru finala campionatului republican 
„Roza vînturilor" (ce va avea loc la 
Cheia, între 18 și 31 iulie) echipa 
de elevi a școlii generale din Pău
lești și echipa de fete a liceului 
din Sinaia.

.Voințiada" la orientare turis- 
sportivi din Tg. 
Reghin, Tîmă- 
de Pădure. Re- 
- MASCULIN :

de rezultate slabe obținute de re
prezentanții noștri la campionatele 
europene de juniori, în C.C.E și în 
întîlniri intercluburi. Explicația a- 
cestor comportări nesatisfăcătoare 
trebuie căutată în procesul de in
struire din secții, unde se impune 
o creștere a volumului în antrena
mente și, poate mai mult decît atît, 
o orien’are științifică a muncii de 
pregătire.

Din păcate, în jocul de popice 
sînt mulți antrenori care se cred 
filozofi, refuză să introducă noul 
în pregătire și în consecință nu 
dau nimic pentru sportul de per
formanță. Tehnicienii și jucătorii 
noșiri fruntași e cazul să înțeleagă 
că popicele sînt un joc de mare 
precizie, de finețe în ultimă in
stanță. și că performanța se poate 
obține numai printr-o instruire me
todică. La C.M. de la Split jucă
torii noștri au mizat mai mult pe 
experiență, fiind depășiți din punct 
de vedere tehnic și fizic. La evolu
ția lor modestă a contribuit și an

ii’ Ferdinand Popescu, care, 
experiența sa. n-a reușit 

•e lotului un program co
tor de pregătire, lâsîndu-se 
ie tendințele de vedetism 
popicari.
du-ne la viitor, credem că 

pul Ca marea performan- 
ională să aibă o bază a- 

activitatea competiți- 
Pe această linie ar fi 

unele mid eforturi 
a se dota principa- 

paratura necesară 
condițiilor de pregătire 
opiate de cele întîlnite 
ile internaționale de 

omâni chemați să apere 
tul prestigiu de care se 
a noastră în arena mon-

co-

a înregis- 
de puncte

orașului Sf. 
un concurs de

la

Ultimele două etape în Divizia B,

prof. LADiSLAU SZOCS
al F.R. Popice

în ciasamentul

Selecționata masculină 
trat un progres de 382 
față de ediția precedentă, unde a 
ocupat locul IV. dar această creș
tere nu a reprezentat și un salt in 
clasamentul final, ci o cădere de 
două locuri.

Aceste creșteri consistente trebuie 
să reprezinte pentru federația noas
tră. pentru antrenori, instructori și 
sportivi un semnal de alarmă și, în 
același timp, de mărire a exigențe
lor față de pregătire și performanță. 
Este momentul cînd granița unui 
rezultat bun trebuie urcată la 450 
p. d. (f) și 970 p. d. (m), deoarece 
numai așa vom reuși să ne menți
nem în plutonul fruntaș al ierar
hiei mondiale.

Vorbind despre nivelul jucătoa
relor noastre, să recunoaștem că a- 
vem o generație de aur, care s-a 
impus prin perseverență în pregă
tire, personalitate în jcc, o putere 
de luptă rar întîlnită și o mare a- 
daptabilitate la condițiile de con
curs, fiecare ediție a campionate
lor mondiale avind eroii săi. La 
proba pe echipe se cuvine să re
marcăm pe toate componentele re
prezentativei noastre și în mod spe
cial pe Elena Trandafir. Crista 
Szocs și Ana Petrescu — care prin 
evoluția lor au scPs formația din 
situații dificile și i-au consolidat vic
toria. în proba de perechi s-au evi
dențiat Ildico Grozăvescu și Flo- 
rica Neguțoiu, iar în proba indi-

iou Elena Trandafir 
Cornelia Petrușcă. 
tant revine și an 
Alexandru Andrei 
răbdare e 
mației și 
depășite.

Se poat 
aliniat la 
pe care < 
mai omoge 
nu a reușit 
motive, și anume

— au lipsit 1—2 
se autodepășe 
minină). așa 
toate celelalt

— toți rep 
manifestat, în 
lipsuri serioa: 
rilor din două p< 
slabă adaptabilita 
crete ale jocului 
ca pregătire psihic 
decisive.

în concepția de pregătire se con
stată o rămînere in urmă, raportată 
la evoluția condițiilor de joc (ridi 
carea mecanică a popicelor), iar 
sportivii noștri nu știu să folosească 
avantajul șnurului popicelor, la care 
se mai adaugă folosirea lansării în
șurubate spre exterior, total contra
indicată pentru „bețele" ■ din mate
rial plastic. Se pare că ne aflăm 
într-o criză a posibilităților de a- 
firmare în confruntările internațio
nale, dacă avem în vedere suita

tică a adus la start 
Mureș, Sighișoara, 
veni și Sîngeorgiu 
zultate tehnice - 
1. A. Kortesi (Tg. Mureș); 2. M. E-
les (Tg. Mureș); 3. N. Șandru (Si
ghișoara) ; FEMININ: 1. Maria R. 
Csergedi ; 2. Marga Olteanu : 3. Ana 
Mureșan, toate concurentele fiind 
din Tg. Mureș. (I. FAUȘ 
resp.).

• In apropierea 
Gheorghe a avut loc
orientare deschis elevilor școlilor 
generale din acest oraș. De la fie
care școală au participat cîte șapte 
echipe formate din cîte patru elevi 
și două eleve. Concursul a constat 
din orientare propriu-zisă, cît și din 
probe practice (montarea cortului, 
transportul accidentalilor, citirea ur
melor etc.). Pe locul I s-a clasat 
echipa Șc. generale nr. 4, urmată de 
liceul nr. 1 și Șc. generală nr. 7. 
(GH. BRIOTA — corespondent).

în momentele
DECISIVE ÎN LUPTA PENTRU 

EVITAREA RETRUGRADĂRII
apro- 
Dacă

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA BRAȘOV

TREI JUCĂTOARE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
După un început furtunos, acal

mia a pus amprenta pe turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Brașov. Candidatele la locurile 
fruntașe au adoptat tactica pruden
ței, se studiază reciproc, ezită în 
fața riscurilor. Este normal ca în 
această situație procentul remizelor 
să fie mai mare.

în runda a Vl-a, 
zultatul de egalitate 
gistrat în toate cele 
încheiate în timpul 
de joc : Reicher -

de pildă, re- 
a fost înre- 

patru partide 
regulamentar 

• Baumstarck,

Vreeken — Honfi, Just — Radzi- 
kowska, Stadler — Ivanka. Makai 
deține avantaj la Șui, Poljhroniade 
la Gheorghieva, Teodorescu la 
VJasnetzki.

într-o partidă întreruptă Just a 
învins-o pe Makai.

După VI runde conduc 
ment: Reicher, Ivanka și 
cu 4 puncte, urmate de 
niade și Șui cu 31/» (1), 
(1), Stadler 3 etc.

Sîmbătă este zi de odihnă.

în clasa- 
Vreeken 
Polihro- 

Makaî 3

RITA SCHMIDT ILONA GUSENBAUER
Ttaăra atletă din R.D. Germană 

s-a născut la Gross-Grlmma, la 
21 octombrie 1950. Măsoară 174 cm și 
{•întărește 60 kg. Este pregătită de 
antrenorul Giinter Lein. Practică să
ritura In înălțime de la vlrsta de 12 
ani (1963) — 1,38 m. după care rezul
tatele salp au 
1,43 m, 1965 — 
1967 ----
1.83 
1972

La J.O. din. 1968, 
iar la C.E. din 1969 și 1971 a 
locul IV. Este campioană europeană 
de sală, anul acesta, la Grenoble, cu 
1.90 m — record mondial pe teren 
acoperit.

— 1.76 m, 
m, 1970 —
— 1,90 m.

evoluat astfel:
m, 1966 — 
— 1,87 m, 
m. 1971 —

1,51 
1938
1,85

s-a clasat a V-a. 
ocupat

Succesoarea IolaYidei Balaș la 
cordul mondial, s-a născut la 
septembrie 1947. Are 179 cm și 63 
Practică atletismul din anul 
1,55 m. In continuare, de la 
la altul, rezultatele sale au 
o creștet continuă : 1965 — 
1966 — 1,68 m, 1967 __ 1.74 m, 
1.80 m, 1969 — 1,84 m, 1970 — 
1971 — 1,92 m.

în afara atletismului Hona evolu
ează. cu succes, și la baschet, dar 
marile satisfacții i-au fost oferite tot 
de săritura în înălțime, probă la caro, 
în afara recordului lumii, deține și 
titlurile de campioană continentală la 
Helsinki în 1971, si. în sală, la Viena 
(1970) și Sofia (1971).

re- 
16

kg. 
1964 — 
un an 
marcat 

1.66 m, 
1968 — 
1,37 m,

Campionatul Diviziei B se 
pie și el de linia de sosire, 
în vîrful piramidei clasamentelor 
celor două serii, echipele Sportul 
studențesc și C.S.M. Reșița au do
minat competiția de la cap la cap 
și acum stau liniștite, preocupate 
fiind doar de ce vor face la toam
nă în Divizia A. în partea de jos 
a tabelei acumulărilor situația se 
prezintă foarte încurcată, prin an
gajarea unui număr masiv de echi
pe în lupta pentru evitarea retro
gradării.

în prima serie, Portul Constanța. 
formație cu o veche tradiție în eșa-

AL CAMPIONATULUI
JUNIORILOR SI ȘCOLARILOR

Ultimul act al campionatului republi
can al juniorilor și școlarilor se va con- 

la Ploiești, Arad și București, în
tre 18 iunie și 2 iulie. Este vorba 
de turneul final în care s-au calificat 
16 echipe : câștigătoarele celor opt serii 
r publicane. oatru din echipele clasate 
pe locui 2 și desemnate prin jocuri de 
baraj precum ș* patru campioane jude
țene. calificate tot prin baraje. Aceste 
formații au fost repartizate în 4 serii. 
Două dintre ele își vor consuma jocu
rile la Ploiești •

Seria I : POLITEHNICA Iași, FARUL 
Ct r.stanța, DINAMO București și MINE
RUL Comănești (campioana județului 
Bacău).

Seria a Il-a : STEAUA „23 AUGUST 
Bucur sti. ȘCOALA SPORTIVA Sibiu, 
PROGRESUL București și DINAMO 
OBOR (campioana municipiului Bucu
rești).

(Ciș’.igâî oarele seriilor vor disputa se
mifinala la 25 iunie).

Cc elalte două serii sînt programate la 
Arad :

Seria I : ȘCOALA SPORTIVA Craiova, 
.Arad. CRIȘUL Oradea și U.M. Ti- 

m-.șoara (campioana județului Timiș).
Seria a n-a : „U“ Cluj. MINERUL Baia 

Mare. POLITEHNICA Timișoara și UNI
REA Alba Iulia 
Alba).

(Cișriqâtoarele acestor serii vor juca 
in semifinală la ’

Jocurile din serii __ . -
rele două orașe, duminică 18 iunie, marți 
20 iunie și joi 22 iunie (cîte patru pe zi, 
dimineața și după-amiaza). Tragerea la 
sorti a meciurilor are loc azi la Arad 
și Ploiești, la sediile C.J.E.F.S

Finala va avea loc la București, la 2 
iulie. in deschidere la finala Cupei Ro
mâniei.

Ionul secund, are soarta... pecetlu
ită, și își va părăsi colegele de în
trecere. Cel mai important joc se 
dispută la Rm. Vîlcea, unde echi
pa locală. Chimia, va face totul 
pentru a obține victoria în fața 
unei formații la fel de i amenințată 
Poiana Cimpina. în cazul unei vic
torii a gazdelor, Poiana- Cîmpina 
are toate șansele să retrogradeze. 
Nu lipsită de interes este și parti
da dintre Metalul Tîrgoviște (cu 26 
de puncte) și Știința Bacău (25 de 
puncte), formații din a doua jumă
tate a clasamentului.

Și în seria a doua etapa a 29-a 
programează cîteva meciuri-cheie 
pentru „supraviețuire". Ne gîndim 
la confruntările dintre echipele O- 
limpia Oradea — Vulturii textila 
Lugoj, Corvinul Hunedoara — Me
talurgistul Cugir și Gaz metan Me
diaș — Chimia Făgăraș. De remar
cat că toate aceste șase echipe sînt 
la fel de amenințate cu retrograda
rea, înșirîndu-se pe verticala cla
samentului de la locul nouă în jos, 
departajate doar de trei puncte 
(Metalurgistul Cugir, locul 9 cu 27 
puncte, iar Corvinul Hunedoara 
locul 16 cu 24 puncte). Rămîne in
teresant de urmărit dacă duminică 
jocurile din penultima etapă vor 
reuși să clarifice într-o oarecare 
măsură acest final atît de agitat.

CAMPIONATUL
ȘCOLILOR

PROFESIONALE
din Complexul 
fost programate, 
doua a turneului 
școlilor profesio-

(campioana județului

25 iunie).
se vor disputa, în.

LOTO
3

Pe terenurile 2 șl 4 
sportiv 23 August au 
ieri, meciurile etapei a 
final al Campionatului 
nale. Jucînd foarte bine, tinerii fotba
liști ai Grupului școlar construcții-mon- 
taj București au realizat scorul zilei, ln- 
trecînd cu 6—1 (4—0) echipa Școlii pro
fesionale auto București. Pasionantă a 
fost partida dintre Grupul școlar side
rurgic Hunedoara și Grupul școlar in
dustria alimentară Sibiu. Hunedorenil 
și-au adjudecat in final victoria cu 2—1 
(1—1). cu toate că întreaga repriză se
cundă au evoluat In zece jucători. Bine 
se comportă și la această ediție a tur
neului final echipa Școlii profesionale 
Nicolina Iași. Ieri. In ultimul meci al 
zilei, ieșenii au cîștigat cu 4—0 (3—0) 
partida cu Grupul școlar M.I.U. Tg. Mu
reș.

PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO — 20 IUNIE 197?.
ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA 

VlNZARII BILETELOR

la 
în

3—4 ani cînd reușea la vîrsta ju
nioratului 1,87 m. A revenit în 
primul rang după o perioadă mai 
cenușie, doborînd recordul mondial 
de sală al Ilonei Gusenbauer. Rita 
Gildmeister este o producție a se
zonului indoor 1972, cînd a reușit 
1,87 m.

Sovieticele Antonina Lazareva și 
Valentina Ciulkova dețin rezultate 
de 1,88 m și 1,87 m, realizate în 
sezonul trecut. Lazareva are o 
mare experiență competițională și' 
este, credem, mai valoroasă decît 
compatrioata sa-

Milena Hubnerova (Cehoslova
cia), campioana olimpică de la

Ciudad de Mexico, este o săritoare 
„de concurs", obținînd cele mai 
bune rezultate în competițiile im
portante.

Nu pot fi ignorate, de aseme
nea, Snejana Hrepevnik (Iugosla
via), canadiana Debbie Brill, Bar
bara Inkpen (Anglia), egala Cor
neliei la campionatele europene 
de la Helsinki, Beatrice Rechner 
(Elveția), în ciuda unei fragilități 
evidente, Magdolna Komka (Un
garia), și, așa cum am spus, oricare 
dintre atletele care au reușit să 
treacă 1,83 m.

.Vladimir MORARU

Numai trei zile au mai rămas 
dispoziția participanților, timp 
care își pot procura biletele pen
tru tragerea excepțională Loto de 
marți 20 iunie 1972.

După cum s-a mai anunțat, la 
această tragere se atribuie în nu
măr NELIMITAT premii fixe în 
bani, autoturisme MOSKVICI 408 cu 
caroserie 412 și FIAT 850, excursii 
în U.R.S.S. și excursii în Bulgaria, 
Iugoslavia și Ungaria, precum și 
numeroase premii în bani, de va
loare variabilă.

Se extrag 29 de numere și se a- 
tribuie 9 categorii de premii. Parti
ciparea se face pe variante de 2 lei, 
5 lei și 15 lei. Variantele de 15 lei 
dau drepții de participare la toate 
cele 4 extrageri, cu șanse mari de 
cîștig.

Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți depune buletinele

pentru concursul Pronosport de du
minică 18 iunie 1972. Vă recoman
dăm ca înainte de a vă fixa pro
nosticurile să consultați „Programul 
Loto-Pronosport", 
mănunte asupra 
pelor incluse în 
curs.

care cuprinde a- 
meciurilor și echi- 
programul de con-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN

FOND GENERAL DE
996.317

EXTRAGEREA 
46 52 70 71 84 ; 
461.850 lei.

16 IUNIE

lei
PREMII I

I 1 13
Fond de premii t

73 23 40

EXTRAGEREA
15 42 48 68. Fond de premii: 534.467 
lei.

a Il-a ! 86 61 26

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 24 iunie pînă la 31 
iulie; în țară de la 27 iunie pînă 
la 31 iulie 1972 inclusiv.31 iulie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT
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Cu alte cuvinte, ambele echipe 
acordă amicalului de azi semni
ficații deosebite, privindu-1 cu un 
real interes și cu o manifestă răs
pundere,

Atît pentru echipa României, 
cît și pentru cea a Italiei, parti- 
tida de azi înseamnă UN PRIM 
PAS pe care ambele combatante 
vor să-1 facă cu dreptul.

Subliniind interesul pe care-1 
stîrnesc nu numai spiritul de joc 
care va fi adoptat de echipa 
noastră, ci și actuala sa struc
tură, ca și evoluția debutantu
lui Kun, nu putem să nu reamin
tim „cadrul" deosebit al jocului! 
astă-seară, echipa României va în
tîlni finalista EI Mundialuiui, 
meci care reprezintă, fără îndoială, 
un ever.lment în viața fotbalului 
românesc.

KUN H (în 
tează azi în 
vește balonul boxat 
Instantaneu din

stingă), care debu- 
echipa națională, pri

de Ștefan.
timpul jocului-școală,

susținut de Lotul reprezentativ ln com
pania divizionarei C, T.M.B.

Foto : S. BAKCSI

ATENA: ARGENTINA MENIS 
DIN NOU PESTE 63 m!

ATENA 16 (Agerpres). — Atleta ro
mâncă Argentina Menis a evoluat cu 
deosebit succes în cadrul concursului 
internațional desfășurat pe stadionul 
„Karalskakis" de lingă Atena. Confirmând 
forma bună din actualul sezon. Argen
tina Menis a cîștigat proba de aruncarea 
discului cu performanța de 63,18 m, fi
ind urmată de sportiva bulgară Stoieva 
60,98 m.

Recordmanul grec Christos Papanicolau 
s-a clasat pe primul loc tn proba de să
ritură cu prăjina cu 5,40 m, iar compa
triotul său Papagheorgopoulos a fost

cronometrat in cursa de 100 m plat cu 
timpul de 10,2. In proba de aruncarea 
ciocanului, Manolov a stabilit un nou 
record al Bulgariei cu 70,46 m, Iar in cea 
de 400 m plat, primul a trecut linia de 
sosire iugoslavul Susanl in 46.5. Fon- 
distul etiopian Ylftar a terminat învin
gător in două probe : 5 000 m in 13:49,0 
și 10 000 m in 28:45,0.

Alte rezultate : 15M m — Marchy 
3:38,5 (nou record ai Irlandei de Nord); 
110 mg — Malrieux (Franța) 14,1; arun
carea suliței _  Pusa (Finlanda) 80,24 m;
400 mg — Perlnelle (Franța) 50,1; înălțime 
— Kousseulas (Grecia) 2,14.

TELEX

IN TABARA FOTBALIȘTILOR 

CE A FOST IERI 
LA SNAGOV?

ECHIPA
(Urmare din pag 1)

La Snagov, program de relaxare. 
Dimineața, intens antrenament de... 
pescuit, cu Lupescu protagonist, 
dar cu slabe rezultate înregistrate 
în probele practice... Sau acerbe 
partide de biliard cu Sătmăreanu 
în rolul de maestru. Sau solitare 
plimbări pe malul lacului — pre
ferință Mircea Lucescu. Sau coti
dienele ore de studiu, în imensul 
domeniu al matematicii — autor 
Ștefan. Sau acomodare pentru par
ticiparea Ide la distanță, în fața 
televizorului) la aprigele partide 
de tenis de după-amiază; în rolul 
lui Țiriac și Năstase, Dinu și, res
pectiv, Lucescu — funcțiile de ar
bitru fiind încredințate masorului 
Tudose.

După-amiază, o mai lungă pro
menadă, cu autobuzul in zona Sna- 
govului. Buna dispoziție, animată 
tot de maserul Tudose, a domnit. 
Nu s-a pomenit cuvîntul fotbal, nu 
s-a auzit pronunțtndu-se nici Maz
zola, nici Boninsegna, nici măcar 
Valcareggi. Despre toate astea va 
fi vorba astăzi. Cind programul — 
in afara „reprezentației" din noc
turnă — mai are un punct prea
labil, discutarea tuturor perspecti
velor partidei. E adevărat, în acest 
joc și italienii știu puține despre 
noi și noi despre ei. Va fi cu atît 
mai interesant să vedem care e- 
chipă se va descurca mai repede 
și mai eficient în fața surprizelor 
pe care i le rezervă partenerul.

re..." Terminată acuta problemă me
teorologică, o abordăm și pe aceea 
fotbalistică.

— Cum vi se pare ciocnirea dintre 
cele două generalii de jucători ?

— Deloc ușoară. Noi. cei mai vechi, 
nu vrem să... murim chiar așa de 
repede cum ne-o doresc unii dintre 
foarte grăbiții comentatori sau spe
cialiști. Ne vom apăra locurile, așa 
cum am apărat și culorile echipei 
cițiva ani buni ; tinerii vin cu o am
biție pe care o simt la fiecare pas 
și chiar și in antrenamentele cu fi- 
naluri de miuță- Sper ca echipa să 
ciștige din acest duel.

— Cade bine acest meci cu Româ
nia ?

— Nu interesează dacă apare tir- 
ziu, în miez de vară. Noi sintem da
tori să răspundem orieind sintem che
mați Ia echipa națională. Nu mi s-a 
părut niciodată un sacrificiu asta, ci 
o onoare. Mă gindesc că tot e mai 
bine să se știe din iunie pe ce se

ROMÂNIEI CONDUCE C01-0
(Urmare din pag. 1)

le sale de dreapta, 1—0 în sfirșit, 
apoi fiecare jucător își cîștigă ser
viciul pînă la 3—2 pentru Năstase. 
Servește Barazzutti și aici Năstase

se concentrează la maximum. 
Schimburi spectaculoase de mingi, 
acțiuni intrepride la fiieu și iată 
breakul dorit: 4—2. Avea să fie și 
semnalul de retragere generală 
pentru italian. Dar numai cifric, 
fiindcă în continuarea partidei ei

Ion Țiriac și Adriano Panatta își 
lor dispute.

POLOISTII1

ROMÂNI
AU PLECAT 

LA BUDAPESTA

fac intrarea pe terenul pasionantei 

s-a „agățata de nenumărate ori. in- 
cercînd să-1 oprească pe Ilie din 
marșul său victorios. Efort inutil, 
pentru că echipierul nostru a con
tinuat să joace perfect

Setul doi. încheiat ia 6—2 pentru 
Năstase, anunța și evoluția celui 
următor. Năstase și-a continuat se
ria neîntreruptă de zece ghemuri 
ciștigate, servind puternic, dînd 
voleuri și smeciuri decisive, cărora 
Barazzutti rareori le-a putut face 
față. Cu un 6—0 elocvent, Ilie Năs
tase semnează primul punct 21 e- 
chipei noastre în această dificilă 
semifinală.

A arbitrat Cristian Ștefan o par
tidă care a durat ceva mai muit 
de o oră și jumătate.

ȚIRIAC—PANATTA
8—6, 7—5,0—6,1—3 (întrerupt)

Excepțională, la capitolul luptă, 
această partidă între Ion Țiriac și 
campionul italian Adriano Panatta. 
Un meci de „Cupa Davis" tipic, o 
întrecere în care armele tehnice 
s-au alăturat celor tactice, dînd loc 
la o dispută de intensitate maximă.

La început, l-am văzut pe Țiriac 
în dispoziție excelentă de start, ca 
totdeauna cind joacă pentru echipa 
țării. Cîștigă primul ghem la zero 
contra serviciului și își face pri
mul punct pe serviciu în ghemul 
următor. Nu-i reușește însă un 
stop, iar Panatta reintră în joc pu
ternic, astfel că scorul se egalează. I 
Din nou break pentru Țiriac în 
ghemul trei. Și el conduce apoi 
cu 3—1 și 4—2. cind credeam că 
setul îi va reveni rapid. Dar Adria
no Panatta nu este un jucător ușor 
de trecut. Iată-1 eaaiînd la 4—I și | 
prelungind lupta departe in long- 
set. Abia în ghemul al 13-lea. Ți
riac — care a luptat formidabil — 
reușește breakul decisiv: 7—6 și 
apoi 8—6, în aplauzele spectatori
lor.

Așa cum a debutat setul doi 
(4—0 pentru Panatta !) nu se pu
tea întrezări o revenire atît de pu- I 
ternică a jucătorului român. Ea s-a I 
produs, totuși Țiriac. cu marea sa 
artă de stăpînire a jocului, reușeș
te să contracareze marile abilități | 
tehnice ale lui Panatta. Acumulind 
punct după punct el egalează Ia 
4—4. mai este condus o singură 
dată 14—5). pentru ca apoi să ciș
tige cu brio prelungirile (7—5).
Ultimele trei ghemuri, la zero !

Era evident că risipa de energie 
a ..veteranului" echipei noastre 
avea să fie plătită. în continuare. 
Intr-adevăr. Panatta abordează 
mult mai proaspăt setul a! treilea. 
Deși condus cu 15—40 la serviciu, 
în primul ghem, el are resursele 
necesare să egaleze pe loc și să 
puncteze. Urmează o serie de ghe
muri ciștigate de tinărul campion 
al Italiei, timp în care Țiriac pă
rea să aștepte pauza, atît de ne
cesară pentru recuperarea forțelor.

Luptă dirză și în setul patru cind 
punctele sînt disputate jcu ardoare. 
Panatta ia conducerea cu 3—0. iar 
Țiriac reduce din handicap în mo
mentul în care întunericul impune 
întreruperea partidei. Trecuseră 2h 
15 de cind arbitrul Mircea Constan
ți nescu anunțase prima minge. 
Azi. continuarea de la ora 14. Ur
mează întilnirea de dublu.

ITALIEI
contează în septembrie, decit să în
cepi să experimentezi atunci. Cred 
că in aceeași situație se află și echi
pa României. Cred că și ea are ne
voie de încă o verificare, chiar pe 
fondul unui sezon îngrozitor de greu.

— N-a(i mai revăzut echipa Româ
niei de la acel meci din 1966 de la 
Napoli.-.

— Pe viu, da, de atunci. Din spa
tele geamului ecranului televizorului, 
de mai multe ori. Ultima oară, in 
meciul de la Belgrad. învinsă de ne
șansă. Are o clasă tehnică superioară 
in momentul de față în comparație 
cu reprezentativa Ungariei.

— Ați venit la victorie ?
— Orice echipă din lume angajea

ză orice meci pentru victorie. Chiar 
și o echipă de divizia ... L are 
o miime de speranță intr-un joc, să 
zicem, cu Ajax. Am venit la victo
rie firește, dacă se va putea...

II abordăm pe Valcareggi. Ne spune 
la început că, deși jucătorii lui au 
in spate un sezon extrem de solici
tant, n-a ezitat să accepte jocurile 
de la București si Sofia. Crede că și 
la noi, ca și in Italia, eliminarea din 
„Campionatul Europei" a produs de
zamăgire. ..Mai cu seamă că și Ro
mânia și Italia, aveau prima șansă 
față de ceea ce reprezentau în mo
mentul angajării sferturilor de fina
lă", observă directorul tehnic al 
„squadrei azzurra".

Trecem la echipa de astăzi. Ne co
munică menținerea formulei anunțată. 
„Spinosi, Marchetti, Cappello, Agrop
pi, Causio sint noutățile. Am ințeles 
să fac remanieri substanțiale, cum se 
vede, deși din experiența mea știu 
că în echipa națională un jucător nu 
se schimbă peste noapte. Voi urmări 
foarte atent noua grupă de titulari. 
Sper să se producă acea necesară a- 
daptare la grupul jucătorilor de re
putată clasă internațională, care sint 
Zoff, Burgnich, Mazzola. Rosato. Bo
ninsegna și Prati. Partida cu Româ
nia ne-o va arăta. Partenerul dispune 
de o ridicată valoare de joc Dobrin. 
Dinu. Lucescu, Nunweiller pot juca 
oricind in orice echipă de pe glob". 
Ob-erv că mai avem noutăți de ace
eași factură. „Vot avea plăcerea sau— 
neplăcerea să le remarc in teren" ne 
spune antrenorul care a stat in furtu
na atitor meciuri grele’.

Ieri după-amiază, oaspeții au făcut 
cunoștință sau au revăzut gazonul sta
dionului „23 August", acvrdindu-i ca
lificative excelente. Astăzi dimineață, 
o plimbare prin oraș. După-amiază, 
un somn necesar și. la ora 18-45. îm
barcarea in autocarul pentru meci-

„REGATA
(Urmare din pag. 1)

versari redutabili, dar că aceste 
obiective nu exclud nici dorința de 
a reedita frumosul succes obținut 
la Plovdiv și la regatele care au 
urmat acestei competiții.

La ora la care are loc convorbi
rea. pe pista de la Tampere se .-în
călzesc" echipajele sosite joi seara.

Din păcate, informațiile despre 
participanții la „Regata Tampere" 
sint prea puține, unele chiar contra
dictorii. Aceasta pe de o parte din 
cauză că echipele au fo6t cazate In

A ÎNCEPUT TURNEUL 

FINAL LA POPICE
Pe arena Chimia din Buzău au înce

put ieri întrecerile celui de al doilea tur 
al turneului final al campionatului divi
ziei A la popice bărbați, care vor de
semna echipa campioană pe 1971—19.2- 
La confruntarea finală participă șase e- 
chipe. dintre care cele mai mari șanse 
la titlu ’e au Petrolul Ploiești și Con
structorul Galați. Iată primele rezultate, 
după două schimburi din patru formații: 
Voința Tg Mures 1689 pd. Constructorul 
Galați 1675 pd. Rapid București 1665 pd, 
Voința Cluj 1661 pd.

GAPRINDAȘVILI — KUSNIR 
r'/z—5’/z

Cea de-a 13-a partidă dintre maestrele 
sovietice Nona Gaprindașvili și Alia Kuș- 
nir. care-și dispută la Riga titlul mon
dial feminin la șah, s-a încheiat remiză 
la mutarea a 79-a. tn prezent, scorul 
meciului estp favorabil cu îVz—5Vx puncte 
Nonei Gaprindașvili.

LA MILANO

ATLEJIIDIOELGIA, ROMÂNIA, U.R.S.S.
Șl ITALIA CONCUREAZĂ LA LUMINA 

REFLECTOARELOR
MILANO, 16 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special)
Echipa națională de atletism, care 

întîlnește puternicele formații mas
culine ale U.R.S.S., Belgiei și Ita
liei a sosit joi la amiază în locali
tate. Sportivii noștri s-au bucurat 
de o frumoasă primire din partea 
oficialităților sportive ale capitalei 
lombarde. Ei se află cazați în ele
gantul motel AGIP, aflat în partea 
sudică a orașului.

După cum am fost informați, în
trecerile „patrulaterului" vor avea 
loc pe noul stadion municipal, a 
cărui pistă a fost acoperită, în ul
timele zile, cu tartan. De altfel, joi 
după amiază, organizatorii erau 
încă preocupați de lipirea ultime
lor fâșii pe pistă și sectoarele de 
sărituri, astfel că atleții români, ca 
și cei din Uniunea Sovietică sau 
Belgia, au putut lua primul con
tact cu locul de concurs abia vineri 
dimineața. La acest ușor antrena
ment de acomodare — o primă 
surpriză (neplăcută) pentru delega
ția țării noastre : hurdlerul Ervin 
Sebestyen are o gleznă umflată și

probabil că nu va putea lua star
tul în proba de 110 m g.

Intrucît la Milano căldura cani
culară este de-a dreptul sufocantă 
în timpul zilei, organizatorii con
cursului au decis ca prima reuniu
ne să se desfășoare la lumina re
flectoarelor, astîel că la ora cind 
transmit aceste rînduri atleții se 
află la încălzire. Primele probe, 
săritura în înălțime și aruncarea 
greutății vor începe la ora 22,30, 
ele fiind urmate de 10 000 m, arun
carea suliței, săritura în lungime 
ri alergările pe distanțele de 100 m, 
110 m g, 1500 m, 400 m și ștafeta 
de 4 x 100 m. De aceea, rezultatele 
acestora și comentariul respectiv — 
în numărul de mîine al ziarului 
nostru.

Hristache NAUM

După o zi de odihnă, competiția Inter
națională masculină de handbal „Cupa 
Mării Baltice” a continuat la Vilnius cu 
disputarea partidelor din turneul final. 
Selecționata R.F. a Germaniei a între
cut la limită, cu scorul de 12—11 (6—7) 
formația R.D. Germane, iar echipa URSS 
a dispus cu 20—12 (8—4) de reprezen
tativa Suediei. în turneul pentru locu
rile 5—8 s-au înregistrat următoare'.? re
zultate : URSS (B) — Danemarca 24—19 
(12—10); Polonia — Finlanda 21—11 
(13—4).

Cu prilejul concursului atletic de la Pots
dam. în cadrul căruia sprintera Annc- 
lîe Erhardt (R.D. Germană) a stabilit un 
nou record mondial în proba de 100 m 
garduri cu 12.5, au mai fost înregistrate 
și alte performante de valoare. Astfel. 
Ellen Stropahl (R.D, Germană) a egalat 
recordul lumii în cursa de 100 m plat 
cu timpul de 11,0. Compatriotul ci 
Frank Siebeck a încheiat proba de 110 
m garduri cu un timp excelent : 13.3. 
iar .Toerg Drehmei a terminat învingă
tor în proba de triplu salt cu performan
ța dA 17,20 m (nou record al R.D. Ger
mane).

în turneul internațional de tenis de la 
Bristol, jucătoarea australiană Kerry 
Melville a obținut victoria cu 9—8, 2—6, 
6—2 în fața compatrioatei sale Evonne 
Goolagong. Rosemary Casals (SUA) a 
dispus cu 6—3, 4—6. 6—4 de olandeza 
Betty Stove. în concursul masculin, ame
ricanul Clark Graebner și-a continuat 
șirul succeselor, întrecîndu-1 în trei se
turi cu 6—1, 4—6, 7—5 pe brazilianul Tho
mas Koch, iar „veteranul" Alex Olmedo 
(SUA) a dispus cu 6—2, 6—3 de france, 
zul Pierre Barthes,■
Echipa olimpică de fotbal a Ungariei, 
care sP pregătește pentru turneul final 
de la Miinchen, a susținut un meci de 
verificare la Erevan în compania forma
ției locale Ararat. Fotbaliștii maghiari 
au obținut victoria cu scorul de 5—4 
(4-2).■
Orașul Pernik a găzduit meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele de juniori 
ale Poloniei și Bulgariei. Tinerii fotba
liști bulgari au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (1—1).■
Peste 15 000 de spectatori au urmărit ia 
Szczecin cea de-a 7-a cursă cont-înd pen
tru campionatul mondial de motocros la 
clasa 250 cmc. Victoria a revenit belgia
nului Joel Robert (pe „Suzuki") cu 15 
p. Pe locurile următoare s-au clasat An
derson (Suedia) pe „Yamaha" — 12 p. 
Halm (Cehoslovacia) pe „CZ“ — 10 p, 
Falta ((Cehoslovacia) pe „CZ“ — 8 p, 
Kavinov (URSS) pe „CZ“ — 6 p șl 
Palm (Suedia) pe „Husquama** — 5 n-

LAS PALMAS

GHEORGHIU REMIZEAZĂ 
CU BENKO

LAS PALMAS 16 (Agerpres). — După 
disputarea a 13 runde, in turneul inter
național de șah de la Las Palmas (Insu
lele Canare) continuă sâ conducă mă
rețe maestru maghiar Lajos Portisch cu 
10* a p secundat la o jumătate de punct 
de B. Larsen (Danemarca). Sahistul ro
mân Fiorin Gheorghiu se ahă pe locul 
6. cu 7 p.

în runda a 13-a. Smisiov I-a învins pe 
Tatai. Larsen pe Visier. Andersson pe 
Valcarcei. iar Mer.vleLe a ciștigat :a Leh
mann. A fost consemnată remiza în par
adele Gheorghiu — Benko. Portisch — 
Medina. Bronstein — Pomar și Huguet 
— Dominguez. Intr-o partidă întreruptă 
din runda a 12-a. Larsen l-a învins pe 
Smisiov.

TAMPERE"
diferite puncte ale orașului, iar pe 
de altă parte datorită faptului că 
discuțiile pentru definitivarea pro
gramului, element foarte important, 
nu s-au încheiat pînă vineri seară, 
urmînd ca ședința tehnică să aibă 
loc abia sîmbătă, cu numai 2 ore 
înaintea desfășurării probelor.

Am urmărit, însă, antrenamentele 
de vineri și am remarcat multe din 
echipajele pe care formația Româ
niei sconta să le întîlnească Ia 
Tampere. Este vorba de caiaciști și 
canoiști din Uniunea Sovietică. Da
nemarca, Austria, Polonia, Italia. 
Bulgaria. Cehoslovacia, Suedia, Nor
vegia și Finlanda. Așadar. 10 echi
pe la care s-a adăugat și cea a 
României. La această oră este aș
teptată și formația R. F. a Germa
niei.

Datorită faptului că nu au fost 
făcute încă înscrierile nominale nu 
se cunoaște exact programul rega
tei, care se spune că va cuprinde, 
în afara probelor olimpice, și curse 
de 500 m și fond. Este, de aceea, 
dificil să facem o apreciere asupra 
valorii întrecerilor.

In principiu, componenții lotului 
nostru vor lua startul în probele 
olimpice și, poate, la una-două din 
cele de 500 m.

SPIRITUL SĂNĂTOS ĂL ÎNTRECERII

Sub acest titlu, ziarul „SOVIET- 
SKI SPORT" a consemnat, intr-un 
comentariu, o serie de exemple 
concrete privind relațiile de prie
tenie pe care le generează întrece
rile sportive. Ele se referă la întil
nirea dintre echipele de atletism 
ale Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite desfășurată în primăvară, la 
Richmond (S.U.A.):

Cei ce au urmărit aprigele due
luri atletice desfășurate în sala „Co
liseum" din Richmond, au fost mar
torii unor emoționante scene pri
lejuite de revederea acestor spor
tivi, vechi adversari, dar statornici 
prieteni. Iată-i pe Ralph Boston și 
Igor Ter-Ovanesian, împărțindu-și 
nădejdile și necazurile. Boston se 
plînge că are „apă la genunchi", 
dar amintește totuși cu mîndrie că 
a reînceput antrenamentele. Poate 
va reuși să fie selecționat, din nou, 
în echipa olimpică americană. Igor 
nutrește aceleași speranțe

Unul dintre cei mai promițători 
atleți americani este — după cum 
se știe — alergătorul de garduri 
Rod Milburn, deținător a repetate

victorii asupra campionului olimpic 
Willy Davenport. El a legat o strîn- 
să prietenie cu atletul gruzin Ana- 
tolii Moșiașvilli, căruia i-a împăr
tășit din tainele măiestriei sale, 
dîndu-i numeroase sfaturi la antre
nament Atletele sovietice Antoni
na Lazareva și Galina Filatova, 
cîștigătoare ale probei de înălțime 
cu 1,85 m, au legat o afectuoasă 
amiciție cu săritoarele americane 
Alice Pfaff și Jane Frederick. Deși, 
în concurs, atletele gazdelor au fost 
întrecute la o diferență de zece 
centimetri, după cîteva antrena
mente comune, ele și-au îmbună
tățit performanțele, depășindu-si 
recordurile personale, în urma sfa
turilor primite de la atletele sovie
tice. La plecare, Alice și Jane au 
oferit celor două adversare și bune 
prietene, uriașe buchete de flori.

Nici specialiștii nu au fost mai 
prejos. Astfel, antrenorul John 
Randolf împreună cu alti antre
nori, au fost mereu alături de co
legii lor sovietici, cu ca^e au fă
cut schimb de experiență. Sovieti
cii se interesau de tehnica eresului, 
iar americanii de secretele probei 
de triplu-salt.

Desigur, toți au rămas cu impre
sia că sniritul sănătos al întrecerii 
sportive slujește progresului și 
păcii în lume.

REDimSIONĂRI OLIMPICE

Echipa națională de polo a Ro
mâniei a părăsit ieri Capitala ple- 
cînd la Budapesta, unde va parti
cipa la un mare turneu internațio
nal. Primele meciuri ale competiției 
sînt programate duminică. în bazi- 
nui olimpic din insula Margareta. 
I’oloiștii români vor întîlni, pe rînd, 
redutabilele selecționate naționale 
ale Iugoslaviei, S.U.A., Ungariei, 
R.F. a Germaniei și Olandei.

Antrenorii A. Grințescu și N. Fi- 
roiu au selecționat pentru acest 
turneu următorii 11 jucători: Huber 
și Scurei — portari, Zamfirescu, 
Mihăilescu, Novac, D. Popescu, Cu- 
lineac, Lazăr, CI. Rusu, Nastasiu și 
V. Rus. înainte de plecare, căpita
nul formației, Gh. Zamfirescu ne-a 
declarat: „Este cel mai greu test 
preot impic deoarece, cu excepția 
formației vest-germane, vom întîlni 
numai echipe cu veleități de a 
urca pe podium la J.O. Ne vom 
strădui însă să confirmăm progre
sul înregistrat în ultima vreme" 
Arbitrii competiției i Dirnweber 
(Austria). Manguiltot (Spania), An- 
gella (Franța) și Tsandas (Grecia).

ULTIMELE DOUĂ ÎNTÎLNIRI DIN C.E. LA FOTBAL
AZI : BELGIA - UNGARIA (LOCURILE

MIINE : U. R. S. S. - R. F.
Așadar, din maratonul campiona

tului Europei de fotbal, Început cu 
trei ani in urmă, au mai rămas două 
jocuri, mai exact cele care vor de
semna ordinea primelor patru clasa
te. Azi, cu începere 5e la ora 21. la 
Liege, pentru desemnarea locurilor 
3—4. se vor întîlni reprezentativele 
Belgiei și Ungariei, iar miine după- 
amiază. la Bruxelles, de la ora 17. 
este programată finala dintre selec
ționatele U.R.SS. și R. F. a Germa
niei.

înainte de a comenta pe scurt cele 
două finale, iată citeva aprecieri fă
cute de redactorul Agenției France 
Presse despre semifinalele care au 
avut loc miercuri seara. „In meciul 
cu li R-S.S„ echipa Ungariei părea 
să aibă șanse mai bune de a se im
pune in fața fotbaliștilor sovietici.

A GERMANIEI

3-4)

(FINALA)
datorită unui joc mai tehnic. care 
i-a permis să domine partida. Dar 
atacurile, aproape continue, timp de 
60 de minute, ale fotbaliștilor ma
ghiari s-au lovit de o apărare fer
mă, in care a excelat portarul Ru
dakov.

Meciul dintre echipele R. F. a 
Germaniei și Belgiei a fost carac
terizat ca aspru, dar fără brutali
tăți. evidențiind opoziția a două sti
luri i „forța și tehnica formației vest- 
germane, pe de o parte, entuziasmul 
și ambiția jucătorilor belgieni, pe de 
altă parte. Plăcut ca spectacol, jocul 
a fost de un nivel bun in prima re
priză", consemnează redactorul de la 
A.F.P.

Ce va aduce jocul de astăzi, cel de 
„consolare" dintre Belgia și Ungaria ? 
Prima șansă o au, firește, gazdele,

INTÎLNIRILE U.R.S.S. — R. F. 
A GERMANIEI DE PÎNA ACUM
1955. la Moscova :
U.R.S.S. — R.F.G. 3—9 (amical)
1956. la Hanovra :
R.F.G. — U.R.S.S. 1—2 (amical) 
1966 la Liverpool :
R.F.G. — U.R.S.S. 2—1 (C.M.) 
1972. la Miinchen :
R.F.G. — U.R.S.S. 4—1 (amical) 
1972. la Bruxelles :
U.R.S.S. — R.F.G. ? (finala C.E.)

dar nici o victorie maghiară nu este 
exclusă.

Cu interes major este așteptată fi
nala de miine dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, con
siderată o revanșă a „amicalului" de 
acum citeva săptămini de la Miin- 
chen. După acel meci, antrenorul so
vietic Ponomariov a declarat : „Ar fi 
bine să jucăm în finala C.E. cu fotba
liștii vest-germani. Atunci vom juca 
mai bine decit astăzi". Dorința sa a 
fost îndeplinită. Să așteptăm, deci, 
finala...

„CUPA INDEPENDENȚEI * 
LA FOTBAL

Preliminariile turneului de fotbal „Cu
pa Independenței**, care se desfășoară in 
Brazilia, au programat alte două partide, 
încheiate cu victorii ale echipelor favo
rite. Astfel, selecționata Franței a între
cut cu scorul de 2—0 (1—0) reprezenta
tiva Africii. Golurile au- fost marcate 
de Blanchet și Floch. La rindul său, 
echipa Columbiei a învins cu 4—3 (3—1) 
selecționata A meri cil Centrale. Pentru 
învingători au înscris Lugo (2). Moron 
și Pineros. Toate cele trei puncte ale 
învinșilor au fost marcate de Sehal.

în urma acestor rezultate. Franța con
duce în prima grupă cu 4 puncte (2 m), 
urmată de Argentina — 2 p (1 m), Co
lumbia — 2 p (1 m). Selac Africii — 
0 p (2 m) și America Centrală — 0 p 
(2 m).

Ziarul francez de specialitate 
^l’EQUIPE" publică un editorial 
consacrat problemei programului 
olimpic, ajuns, cu timpul, la un fel 
de hipertrofie pe care diriguitorii 
forului suprem (C.I.O.) încearcă să 
o remedieze. Iată ce scrie ziarul, 
printre altele :

Năzuința spre perfecționare a ca
racterizat întreaga istorie a Olirp- 
piadelor moderne. Apariția uncr 
sporturi noi, decăderea altora, ca și 
repartiția inegală a popularității 
disciplinelor sportive pe glob, ridi
că multe întrebări cu privire la 
realismul programelor olimpice 
Dacă la primele Jocuri moderne, de 
la Atena, numărul orobelor a fost 
rfr ar de zece, el a crescut progresiv 
in edițiile următoare : 15 în peri
oada 1920—1930, apoi 20 în 1959 pen
tru a ajunge la ediția actuală la 21 
de sporturi. Corespunzăto- a cres
cut și numărul concurenților.

Bineînțeles, programele viitoare
lor Jocuri încep să fie prilej de 
neliniște pentru membrii Comitetu
lui Internațional Olimpic, care au 
feat chiar o comisie specială pen
tru a se ocupa de această problemă, 
comisie condusă de delegatul ma
ghiar Csanadv. Comisia a ajuns la 
interesante concluzii, pe care ur
mează a Ie lua în discuție sesiunea 
viitoare a înaltului for, ce va avea 
loc la Miinchen, în timpul Jocurilor. 
Este locul, se pare, a se face unele 
simplificări în programul Olimpia
delor viitoare. Prima disciplină vi
zată în ceea ce privește reducerea 
probelor este desigur, natația, care 
a inundat întreg programul o

serie de probe, absolut neconclu
dente.

Mai sînt destule alte sporturi, care 
ar putea suferi simplificări. Ar fi 
de pildă, suficiente numai cîte 18 
echipe (inclusiv cele feminine) pen
tru a-și disputa medaliile la baschet, 
volei _ și handbal. Olimpiada nu ar 
suferi cu nimic dacă s-ar exclude 
probele de slalom nautic, lipsite de 
spectatori, dar necesitînd serioase 
investiții. Tot aici ar putea fi in
cluse și probele cicliste de tandem 
sau tirul cu arma liberă la 300 m. 
De o serioasă restructurare ar putea 
să beneficieze și atletismul, prin 
eliminarea probelor de marș 20 și 
50 km, desfășurate în afara sta
dioanelor și în condiții de subiecti
vitate a arbitrajelor. E absolut ne
cesar a se lua în discuție numărul 
participanților la probele atletice, 
care ar trebui reduse la doi. de la 
trei în clipa de față și, f poate — 
ar fi bine ca, în final, să nu fie 
decit unul singur. Măsura ar trebui 
aplicată și altor sporturi.

Intr-unui din interviurile acorda
te. Csanady se arată optimist i 
„Vom înfrunta multe opoziții, dar 
cred că vom reuși, deoarece propu
nerile noastre sînt întemeiate și tind 
către organizarea unor întreceri dina
mice și echilibrate".

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI ■

COMISIA DE DISCIPLINĂ 
A U.E.F.A.

INTRA TN ACȚIUNE
Comisia de disciplină a Uniunii euro

pene de fotbal a început examinarea 
protestului echipei Dinamo Moscova tn 
legătură cu incidentele Detrecute în finala 
„Cupei Cupelor** disputată la Barcelona, 
în prima ședință, tinută la Zurich, Co
misia a luat cunoștință de rapoartele 
prezentate de arbitrul spaniol Ortiz de 
Mendibil și de cei doi antrenori, Wille 
Waddell (Glasgow Rangers) și Lev Iași* 
(Dinamo Moscova).

TENISMENII SPANIOLI
IN FINALA

în meciul de tenis Spania — Monaco, 
care se dispută la Aviles și contează 
ca semifinală a zonei europene (grupa 
B) a „Cupei Davis**, scorul este favo
rabil cu 3—0 tenismenilor spanioli. In 
partida de dublu, perechea Manuel O- 
rantes —- Juan Gisbert a învins cu 6—0, 
6—2, 6—0 cuplul Francis Trucchi — Pa
trick Landau.

în semifinala R. F. a Germaniei — Ce
hoslovacia. care se dispută la Diisel- 
dorf. tenismenii vest-germa*.ti au debu

tat cu o victorie : H. Elschenbroich l-a 
întrecut pe Fr. Pala cu’ 6—3, 6—4 4—6, 
6—4.

R. BRUCH — 64,83 m
în prima zi a concursului internatio

nal atletic de la Budapesta, la startul 
căruia sînt prezenți sportivi și sportive 
din 15 țări ale lumii, cunoscutul cam
pion suedez Ricky Bruch a cîștigat pro
ba de aruncarea discului cu 64,83 m. tn 
proba masculină de săritură în lungime, 
pe primul loc s-a clasat cehoslovacul 
Broz cu 7,86 m, urmat de maghiarul 
Kalocsai — 7,83 m. Sprinterul cubanez 
Juan Torena a terminat învingător in 
cursa de 400 m plat cu timpul de 46,3.
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