
UN SINGUR GÎND Șl MII DE FAPTE
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
SPORTIVII DE LA „METALOTEHNICA- TG. MURES

IȘI SPORESC ANGAJAMENTELE
IN PRODUCȚIE

L-nportaniele angajamente luate în 
cinstea Conferinței Naționale a parti- 
dului și a celei de a 25-a aniversări 
- Republicii determină întreaga acti
vitate a oamenilor muncii din țara 
noastră, care intimpină cu însufleți
re mărețele evenimente, exprimîn- 
c'u-și astfel dragostea față de partid, 
adeziunea deplină la politica acestuia.

Noua zonă industrială din sudul 
orașului Tg. Mureș este dominată de 
tinara întreprindere „Metalotehnica" 
fabrică de piese de schimb și utila
je pentru industria ușoară, unitate de 
importanță republicană, construită in 
anii socialismului și aflată în conti
nuă extindere și dezvoltare. Aici to
tul este nou : clădirile, utilajele, ane
xele social-culturale. iar majoritatea 
muncitorilor, inginerilor și tehnicieni
lor întreprinderii (75 la sută) o alcă
tuiește tineretul. Sînt secții și ate
liere în care lucrează în exclusivitate 
tineri.

Angajamentele mobilizatoare luate 
In cinstea Conferinței Naționale a par
tidului au constituit un imbold pen
tru intensificarea întrecerii socialiste, 
în care tineretul întreprinderii, for
mat în bună parte din sportivi, este 
angrenat cu hotărîrea de a da produ
se de calitate superioară, de a obține 
economii la materie primă și mate
riale, de a îndeplini înainte de ter
men cincinalul.

Din angajamentele suplimentate 
ale colectivului întreprinderii „Meta- 
lotehnica" Tg. Mureș, care înglobea
ză șl pe numeroșii membri activi și 
susținători ai asociației sportive ,.O- 
țelul" (asociație cu o vie activitate de 
masă și de performanță) reținem 
printre altele :

• Cu 4 000 000 lei mai mult la pro
ducția marfă ;

® Piese de schimb, din producție 
proprie, în valoare de 1,8 milioane 
lei ;
• Zece mașini Ce încheiat ciorapi :
• De asemenea, dornic să sprijine 

pe oamenii muncii de pe ogoare, co
lectivul ..Metalotehnicii" s-a angajat 
ea, in colaborare cu ahe întreprinderi, 
să execute un granulator de lucerna 
pentru I.A.S. Iernut.

Aceste angajamente prind viață și 
se conturează în marile hale ale în
treprinderii, unde lucrează sute de 
tineri sportivi, fotbaliști, halterofili.

handbaliști, voleibaliști, șahiști, jucă
tori de tenis de masă și alții. Respon
sabilul cu invenții și inovații al între
prinderii, tovarășul Crinișor Bighian 
(fost voleibalist divizionar A), un 
mare iubitor și sprijinitor al sportu
lui. este președintele asociației spor
tive „Oțelul", care se mîndrește cu un 
campion și un vicecampion republi
can la haltere juniori, cu. o echipă 
fruntașă de fotbal în campionatul ju
dețean, cu echipa de șah ciștigătoare 
a campionatului municipiului 
Mureș și altele.

Frezorul loan Lăszlo, campion 
publican șl recordman de haltere 
juniori, Gheorghe Olteanu, vicecam
pion republican de juniori la haltere, 
strungar fruntaș la secția mecanică 
II, Dezideriu Simon, lăcătuș, Gheor
ghe Csorja, lăcătuș, de asemenea hal
terofili, handbaliștii Traian Cimpianu. 
lăcătuș de întreținere, Dionisie Ked- 
ves, de la controlul tehnic de calitate, 
fotbaliștii Arcadie Siko, fost jucător 
divizionar A. in prezent antrenorul 
echipei de fotbal „Oțelul", tehnician 
auto, Ioan Baciu, Bela Bojthe, Iulian 
Profil, Gheorghe Ruja, lăcătuși, Con-

Ioan PAUS, coresp. județean

(Continuare în pag. a 3-a)
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VICECAMPIONII MONDIALI LA FOTBAL AU EVOLUAT ASEARA LA BUCUREȘTI

DUPĂ O

INTERES

ROMANIA-ITALIA 3-3, UN REZULTAT ECHITABIL
PARTIDĂ ANTRENANTĂ, URMĂRITĂ CU

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 NOI MAEȘTRI
AI SPORTULUI

PROASPEȚII 
CAMPIONI
EUROPENI
DE BOX

Ieri dimineață, la sediul C.N.E.F.S., 
conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport Ș> 
biroul Federației Române de Box 
au primit pe membrii echipei re 
prezentative de tineret care a par
ticipat cu succes la recentele Cam
pionate europene de box. găzduite 
la București.

Cu acest prilej, președintele 
C.N.E.F.S., Anghel Alexe, și pre
ședintele F. R. Box, Gheorghe Gu 
riev, au felicitat pe tinerii pugi- 
liști români, care au obținut 4 me
dalii de aur, una de argint și două 
de bronz, urîndu-le noi succese in 

sportive. A 
mun- 
colec- 
antre-

viitoarele competiții 
fost, de asemenea, apreciată 
ca remarcabilă a întregului 
tiv de pregătire, înglobînd 
nori, medici și metodiști.

SERBARE SPORTIVA LĂ LICEUL

55 ION NECULCE" DIN CAPITALA

Nu. să nu spuneți că sînteți ne
mulțumiți de acest meci cu Italia, 
fiindcă el a avut absolut din toate... 
Si clipe de eleganță, și momente 
de îndîrjire, și... greșeli de arbitraj. 
Și a avut ți șase goluri, șase go
luri. Noi ca noi, dar, rar a mai 
jucat Italia o partidă în care ta
bela de marcaj să se întoarcă de 
șase ori ! Am avut și motive de 
bucurie — vorbim, se înțelege din 
punctul nostru de vedere — dar și 
unele de îngrijorare. Dar ăsta a 
fost rolul acestui amical — chiar 
și pentru oaspeții noștri, o știm 
bine — să prezinte un cîmp de 
experiment pentru directorii teh-

In cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de a XXV-a a- 
niversări a Republicii, la Liceul „Ion 
Neculce" din București a avut loc o 
mare serbare sportivă. în curtea șco
lii. pe terenurile bituminate, au apă
rut — în sunetele muzicii — forma
țiile de gimnastică artistică și sporti
vă. de dans modern. Armonia, grația, 

evoluțiile artistice cu diferite obiee- 
te (bastonașe, umbreluțe) au conferit 
spectacolului bogate valențe estet’ce.

Această manifestare sportivă a con
semnat, în același timp, calificativul 
„excelent" pentru întreaga activitate 
a elevilor și a profesorilor lor de edu
cație fizică (Victor Constantinescu,

Anca Plătică, Florica Ghiuzelea, 
Radu Tunaru. Nicolae Șurtea)

Am remarcat, de asemenea, și fru
moasele evoluții ale echipelor de 
baschet, volei, fotbal și handbal care, 
de-a lungul acestui an. s-au întrecut 
in cadrul unor viu disputate campio
nate pe liceu. Fruntașilor le-au fost 
decernate distincțiile de cei mai buni 
SDortivi ai școlii. Este vorba de atle- 
ții Manole Zisulescu și Doina Ciolan, 
baschetbaliștii Viorel Popa. Anatolie 
Alexandrescu și Victor Chira, hand- 
baliștii Vasile Oală. Doru Simion si 
Constantin Ionescu. 2___
Gheorghiu. Armand Pâis și Leonard 
Dincă, voleibalistele Doina Miu. Dana 
Olteanu și Gineta Călcii.

ROMANIA
3—3 (1—2)

fotbaliștii Ion

Proaspătul campion 
Alex. Turei primește 
însemnele titlului de 

sportului

european 
emoționat 
maestru al

în cursul primirii, au fost înmî- 
nate insignele și carnetele de maes
tru al sportului celor 4 proaspeți 
campioni europeni de tineret: Ale
xandru Turei, Dinu Condurat, Si- 
mion Cuțov și Nicolae Băbescu. Cu 
aceeași ocazie s-a decernat prof. 
Teodor Niculescu titlul de antrenor 
emerit.

Stadion : „23 August" ; teren: 
excelent; timp : călduros ; spec
tatori : 25.000.

Au marcat: SPINOSI (auto
gol, min. 19): PRATI (min. 32 și 
33) : DOM IDE (min. 59) ; 
SIO (min. 75); HAJNAL 
89).

Raport de cornere: 
(3—2) ; Raportul loviturilor la 
poartă : 18—11 (11—7).

ROMANIA : Adamache — 
Sătmăreanu (min. 85 — N. Io
nescu). Lupescu, Dinu, Deleanu
— Dumitru, Nunweiller — Lu- 
cescu, Domide (min. 75 — Haj
nal), Dobrin, Kun (min. 46 — 
Iordânescu).

ITALIA : Zoff — Burgnich
— Spinosi, Marchetti — Agrop- 
pi (min. 65 — Bedin), Rosato, 
Cappello — Causio, Mazzola, 
Boninsegna (min. 71 — Anas
tasii, Prati.

. A arbitrat : M. GUGULO- 
VICI, ajutat cu multe greșeli 
de M. Travlejev și bine de 
I. Katulici.

DIN PRIMUL PÎNĂ ÎN ULTIMUL MINUT

8-3

Primul gol al meciului; presat de

CAU- 
(min.

• L

-4 ••

Kun, fundașul italian Spinosi introduce balonul în propria poartă
FOTO : DRAGOȘ NEAGU

nici în vederea toamnei, plină de 
mari încercări.

Ce ne-a bucurat in jocul echipei 
noastre ? Că a luptat cu o convin
gere pe care nu o mai bănuiam 
în acest final de sezon ; că a avut 
momente cînd a prezentat capaci
tatea de a se desprinde din diabo
licul marcaj al peninsularilor, cu 
siguranță campioni mondiali ai 
defensivei, ne-au arătat-o și asea
ră. Ne-a satisfăcut debutul lui

Hajnal, care a avut doar 15 mi
nute pentru a se exprima ; am a- 
preciat inspirația apărării în unele 
momente incandescente. Punctele 
negre, au existat și ele, se referă 

" la 'acele perioade de „absență” ale 
formației, cînd s-a lăsat ușor vî- 
nată de promptitudinea unor ad
versari care nu se mai pot lăuda 
cu o experiență superioară celei a 
majorității internaționalilor noștri. 
Șă mai vorbim de greșelile de 
orientare tactică din momentele 
cînd eram obligați să forțăm ega- 
larea; se căutau, atunci, breșele 
pe centru cînd — așa cum s-a vă
zut din curata acțiune a golului 
doi, — destrămarea blocului se
lecționatei italiene se efectua mult 
mai ușor pe extreme.

Dar, bilanțul partidei, de pe po
ziția spectatorilor, a reprezentat

multă generozitate și culoare. Ne-a 
dat o seară plăcută de fotbal în 
care și arbitrii au avut o, contri
buție de mărire a...
Golul prim 
prezentat o 
ofsaid ; nici

suspensului. 
marcaj de Prati a re- 

flagrantă poziție de 
al doilea gol al mila-

nezului nu este curat după cum 
nu putem pune mîna în foc că al 
treilea gol al selecționatei noastre 
s-a înscris deplin în litera re-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Ieri, în meciul international de juniori

BUCUREȘTI — VARȘOVIA 4—0 (1-0)
Ieri după-amiază, pe stadionul 

,,23 August1. in deschidere la par
tida România — Italia, s-a dispu
tat meciul internațional amical din
tre selecționatele de juniori ale 
orașelor București și Varșovia.

La capătul unui joc în care ju
niorii bucureșteni au fost net su
periori, practicînd un fotbal de 
bună calitate, plăcut la vedere, 
victoria le-a revenit cu un scor 
categoric : 4—0 (1—0).

Punctele echipei Bucureștiului 
au fost înscrise — în ordine — de 
Vanea (min. 37 și 55), Tamașiu 
(min. 70) și Cafrina (min. 77).

Juniorii varșovieni au ratat un 
penalty (în min. 42) prin Szoikow- 
ski.

Partida a fost corect condusă de 
arbitrul Gh. Limona.

TIRIAC CÎSTIGĂ CONTINUAREA CU PANATTAJ ’

VICTORIE NETĂ SI LA DUBLU«

Sportul iN VIZITĂ LA VOLEIBALIȘTI

celei mai importante 
sportului alb a fost în- 

rictorie categorică a 
României. Ca și în 

excelenții

DRUMUL SPRE VOLLEYBALLHALLE
TRECE PRIN NISA ȘI MONTPELLIER

Pe răbojul 
competiții a 
scrisă încă o victorie cati 
reprezentativei I------------
precedentele două tururi, 
noștri tenismeni, llie Nâstaie și Ion 
Tiriac, obțin calificarea după numai 
două zile de joc : 3—0. Echipa Ita
liei este eiiminată din semifinala 
grupei A a zonei europene a „Cu
pei Davis'. Formația țării noastre 
intră în finala zonală pe care ova 
disputa la Moscova, la sfîrșitul 
nii viitoare (21—22—23 iulie), 
compania tenismenilor Uniunii 
vietice.

lu- 
în 

So-

ECHIPĂVOLUMUL SPIRITULINDICATOARE : PREGĂTIRILOR 51

ESR? : iaRj J ‘ A
kit H S - /■ |

Reuniți pentru o zi la Complexul sportiv „23 August" din Capitală, in vederea unui control medical, volei
baliștii lotului olimpic au efectuat in prealabil un ușor antrenament fără minge. Iată-i pe cîțiva dintre ei 
executind mișcări caracteristice oricărei „încălziri" dina intea meciurilor. In pagina a IlI-a : un comentariu pe 
marginea viitoarelor evoluții ale voleibaliștilor. Foto : Ion MIHÂICĂ

Ion

TIRIAC — PANATTA 
8—6, 7—5, 0-6, 6—3

Cine se îndoia de victoria lui
Tiriac, ia continuarea acestei partide- 
cheie, nu-1 cunoaște pe Ion Tiriac... 
Intr-adevăr, pentru a nu știm cita 
oară, neobositul nostru as al rachetei 
a aruncat în luptă întregul său arse
nal de voință și energie, de deplină 
stăpinire a secretelor jocului. Dar, ca 
totdeauna, In primul rînd Tiriac a 
luptat. A luptat excepțional și a 
reușit nu numai să-și adjudece o vic
torie personală de mare prestigiu, 
învingindu-1 pe noul super-campion 
italian Adriano Panatta, ci să si aducă 
echipei române un punct extrem de 
prețios.

De fapt, lupta a fost scurtă. Un 
adevărat atac la baionetă... Tiriac 
începe cu un pasing excepțional și 
un retur „de vis" care, cumulate cu 
două greșeli ale adversarului. îi aduc 
încă din startul reluării un break 
fulgerător : 2—3.

Servește Țiriac. Trei ratări, de 
o parte și de alta, fixează scorul Ia 
30—15. Urmează o lovitură în lungul 
liniei (de kinogramă) si 40—15 pentru 
Țiriac. Un smeci decisiv și scorul se
tului este egal : 3—3 !

In următoarele trei ghemuri, „ve
teranul" echipei noastre se dezlănțuie. 
Pe serviciul lui Panatta, el dă un lob 
pe linia de fund și două treceri la 
fileu excepționale (0—40), ca apoi, 
după două mingi pierdute, să-și va
lorifice șansa în apărare, cîștigînd 
ghemul și trecînd la conducere : 4—3.

In acest moment devenea clar că 
Țiriac pregătește sprintul final spre 
victorie. El luase jocul ca de la 
început, iar — cum se știe — startul 
său este întotdeauna formidabil. „Pu
țini jucători in lume pot să ia lui 
Țiriac primul set...“ — iată un ade
văr cunoscut pretutindeni. Și, intr-a
devăr, tenismanul român avea să se 
oprească doar la victorie.

nunIon Țiriac a înscris un punct foarteExcelent luptător, ca totdeauna, 
important, în fața lui A. Panatta.

Al patrulea ghem al reluării îi re
vine la zero ! Panatta pare copleșit 
de turnura pe care o ia meciul, este 
din ce în ce mai nesigur pe lovituri 
și greșește în serie. Iată deci, 5—3 
pentru Țiriac, încă un singur ghem 
pînă la izbînda mult dorită'.

Ultimul ghem. La serviciu este 
Adriano Panatta. încearcă un pasing 
de stingă și îl ratează (0—15). Apoi

o lovitură de dreapta are ca destina
ție fileul (0—30>. Panatta se retrage 
in defensivă si trimite două loburi 
înalte. Al doilea smeci al lui Tiriac 
este slab și italianul contraatacă cu

C COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI A LA POPICE

CUCERITORII
VĂZDUHULUI

La Galati, pe arena Dunărea, se int.-=< 
echipele feminine. După patru schim
buri din primul joc conduce Voința Tg 
Mureș cu 1592 pd. iar pe locurile urm,'., 
toare se află C.S.M. Reșița 1573 pd. La- 
romet București 1549 pd.
T. SIRIOPOL — coresp. județean

în returul turneului final al campio
natului diviziei A masculin la popice,

care
. Buzâu. conduce după . _ _

lui Ploiești, care a totalizat la proba de 
200 lovituri mixte 5131 pd, și are 
punctaj
punctele din tur. de la Iași) și. 
nu mai poate pierde locul I.

P. VRABIESCU

fășoarâ pe arena Chimia din 
primul joc Petro-

un 
general de 18 (adiționate cu 

practic.

Desprinderea de pămînt a 
reprezentat, dintotdeauna, U- 
nul dintre cele mai arzătoa
re vise ale pămîntenilor. Au 
trebuit să treacă, însă, multe 
secole pînă cînd visul a de
venit realitate.

Sărbătoarea de azi o închi
năm celor care au reușit, să 
cucerească înălțimile albas
tre ale cerului.

Ii sărbătorim pe Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia — 
precursorii aviației moderne 
românești și mondiale : pe 
Henri Coandă — neobosit 
cercetător al construcției de 
avioane, inventator 
a cărui faimă nu 
hotare — precum și 
acestuia ; pe toți

•n-au precupețit 
tru ca poporul român să poa
tă deveni stăpîn pe propria 
soartă ; pe aviatorii de azi, 
prezenți mereu la datorie, 
gata în fiecare clipă să răs
pundă oricăror chemări ; pe 
cei care au 
gație zborul 
de studiu, 
permanentă, 
profund entuziasm patriotic.

Dar, această sărbătoare ca
pătă o semnificație aparte. 
Ea are loc în perioada în 
care întreaga națiune se pre
gătește. prin remarcabile suc
cese. să întîmpine două eve
nimente de covîrșitoare im
portanță politică : Conferința 
Națională a partidului și a 
25-a aniversare a Republicii.

Aviația — militară, civilă 
sau utilitară — formată din 
oameni viguroși. adevărațj 
șoimi ai înălțimilor, autori ai 
unor performanțe demne de 
toată lauda, se inscrie alături 
de efortul oamenilor muncii 
din fabrici, uzine, de pe ogoare. 
De aceea, ridicarea continuă 
a nivelului pregătirii profe
sionale. a măiestriei de zbor, 
au căpătat — în contextul 
general de efervescență crea
toare care domină munca în
tregului nostru popor — sen
suri mai profunde.

prodigios 
cunoaște 
pe elevii 
cei care 

nimic pen-

slujit cu abne- 
prin ani întregi 
muncă și luptă 
izvorîtă dintr-un

coiesp.
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„VOM FACE TOTUL CA ACTIVITATEA 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

SĂ DEVINĂ O REALITATE PREGNANTĂ 
iN ANSAMBLUL VIEȚII SOCIALE A JUDEȚULUI"

METALURGISTUL- CUGIR
Șl TRADIȚIA SA MUNCITOREASCA

Secții î fotbal, tenis de masă. atletism, volei, șah, tenis de cîmp.
Sportivi legitimați • 220
Bază materială : stadion (teren 

zgură in curs de amenajare, pistă 
aruncări și sărituri, 2 terenuri tei 
dimensiuni olimpice (la care se 
de acoperire si alimentare cu apă 
masă; sală pentru culturism; poligon de tir irr construcție.

de fotbal gazonat, teren de 
cu 5 culoare, sectoare pentru 

ais. un teren volei); bazin de 
studiază, acum, posibilitățile 
caldă); 2 săli pentru tenis de

Veche de 33 de ani, asociația 
sportivă Metalurgistul Cugir pre
zintă cîteva „argumente" care ex
plică ponderea pe care o are in 
contextul sportului din județ ș: mo
tivează titlul simbolic de piv.v. al 
sportului din Alba, pe care ilpc .r- 
tă. Seria argumentelor esie des
chisă, bineînțeles, de bogatele tra
diții sportive muncitorești existente 
aici, tradiții pe care tineretul din 
orașul ale cărui destine se con
fundă cu cele ale uzinei metalur
gice le-a preluat și caută să le ex
tindă sporind în mod continuu nu
mărul practicanților educației fi
zice și sportului. Semnificativ e.ie 
în acest sens faptul că, din cei 7.0UU 
de elevi, cit inmatrieulează școlile 
din Cugir (din care 3 300, școala 
profesională ce funcționează pe lin
gă uzină), cam tot atiția fac și 
sport, fie în centrele de inițiere, 
grupele de juniori și activitățile de 
masă organizate de asociația Me
talurgistul, fie în asociațiile spor
tive școlare, toate stimulate, aici 
de exemplul asociației „senatoare".

Un alt argument care pledează 
pentru prioritatea Metalurgistului 
este preocuparea constantă pentru 
crearea unei pepiniere numeroase, 
preocupare evidentă și în mo
mentul de față prin existența cen
trelor de inițiere la fotbal (care cu
prind 100 de juniori I și II, dis- 
țribuiți în 4 grupe de pregătire, 
antrenate de către un colectiv con
dus de Carol Kendi). tenis de masă, 
tenis de cîmp, ca și prin întreaga

secție de atletism compusă, astăzi, 
numai din „cădeți".

Au mai contribuit totodată 
prestigiul Metalurgistului și i 
v. tați le de masă organizate 
membrii salariați ai uzinei, activi
tăți in cadrul cărora intiietatea o 
deține „campionatul asociație: spor
tive*. întrecere ce se declanșează — 
de regulă — la mijlocul lui mar
tie (cu etapa pe secții) și continuă 
pină in miezul verii (cu etapa pe 
sectoare) cind se decerne mult riv- 
nitul trofeu. Tot 1a acest capitol, 
trebuie menționate acțiunile de 
masă organizate cu ocazia diferi
telor zile festive, ca și râpele tra
diționale. acțiuni care angrenează 
un număr remarcabil de amatori 
de sport.

Dar, cea mai mare greutate din 
suita „argumentelor* o are cel nu
mit „fotbal", sport ce se burară la 

mare audiență, 
■elul studios cît 

uzinei și care 
asociație, cel 
: o activitate
ani in divizia B.

ce

.Jotbal", 
Cugir de o 
printre tinei 
printre salariații 
ține, in această 
inimos palmares 
întreruptă de 10 
Echipa de fotbal Metalurgistul este, 
de altfel, singura divizionari B de 
fotbal din județ (in afara căreia 
mai activează 5 divizionare O și 
compune, alături de handbalul fe
minin de Ia Textila Sebeș și bas
chetul masculin de la Sănătatea 
Aiud. „terțetul divizionar" al ju
dețului. cel care recomandă actua
la sferă de performanță a Albei.

Deși un element secundar în ca
drul „demonstrației', nu trebuie to
tuși omis grupul masiv al supor
terilor care populează duminică de 
duminică bazele sportive și compun 
atmosfera fierbinte a tribunei, cea 
care întregește spectacolul sportiv 
și-i impulsionează pe cei din are
nă spre victorie.

Asociația sportivă Metalurgistul 
Cugir (președinte: Gh. Văduva) 
reprezintă, prin tradițiile sale mun
citorești și prin exemplul său mo- 
bilizant, un model pentru toate o- 
monimele din județ și constituie 
un magnet ce atrage, de la un an 
la altul, mai mulți tineri în activi
tatea pe care ea o slujește demn.

ca Ia locul de muncă este la ea acasă : 
de ciorapi și tricotaje Sebeș

Asociații sportive
Secții afiliate
Secții ale școlilor sportive 
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați :

— maeștri
— categ. I
— categ. II

Titluri de campioni naționali 
Echipe divizionare
Sportivi in loturi reprezentative 
Centre de inițiere 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Instructori sportivi 
Arbitri
Baze sportive

Convorbire eu tovarășul GEORGE HOMOȘTEAN
Membru al C.C. al P.C.R. 

Prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.
Președintele Comitetului executiv

al Consiliului popular județean

I. Aflat într-o etapă de consolidare a profilului său 
econernic, județul Alba își canalizează toate eforturile 
spre împlinirea acestui obiectiv, menit să-l deschidă 
perspectiva ți să-i contureze personalitatea. Fiind însă 
vorba de un obiectiv care angrenează și solicită oa- 

recuperarea 
acestora, 

_____________ _____ _____  _ ....... pot avea 
un rol preponderent. Care este preocuparea la nivelul

științifică

meni, el presupune implicit grija pentru 
forțelor de muncă, fortificarea și destinderea 
necesități In care sportul și educația fizică

atit 
și 

de-
nu 
ne ACOLO UNDE GIMNASTICA ESTE SUVERANA

:ie

județului In această direcție?
— încadrată organic in politica profund 

a partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor zone
lor țării, economia județului nostru a obținut, în ultimii 
ani, rezultate remarcabile. S-au construit trei mari 
unități de prelucrare și industrializare a lemnului, a 
intrat în funcțiune Fabrica de produse refractare. Fa
brica de porțelan. Uzina de utilaje pentru industria ma
terialelor de construcții, s-au dezvoltat unitățile indu
striale din localitățile Aiud, Ocna Mureș, Cugir. Sebeș 
etc. Aceste succese sînt completate de rezultatele obți
nute de agricultura județului, care cunoaște un pro
gres continuu.

Partidul și statul nostru au dat o apreciere cores
punzătoare activității organizației județene de partid. 
ca urmare a ocupării locului IV pe țară în întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea planului și angaja
mentelor, atit pe anul 1970, cit și pe anul 1971 în do
meniul industriei, în investiții-construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor și a locului III in agricultură, in 
aceeași perioadă.

Apropierea Conferinței Naționale _ a partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a proclamării Republicii con
stituie pentru toți oamenii muncii un imbold puternic 
pentru realizarea și depășirea înainte de termen a sar
cinilor, contribuție entuziastă și concretă la propășirea 
economiei naționale.

Evident că realizările obținute pină în prezent, pre
cum și obiectivele viitorului sint și vor fi rodul efor
turilor creatoare ale oamenilor muncii și de aceea Comi
tetul județean de partid a avut in centrul preocupărilor 
sale grija față de om, crearea unor condiții cit mai bune de 
viață și muncă. In acest perimetru social intră și practica
rea exercițiilor fizice și sportului, petrecerea în mod util 
și plăcut a timpului liber. îndrumate de Comitetul jude
țean de partid, organizațiile și instituțiile cu atribuții pe 
linie de sport, asociațiile sportive, organizează cu regu
laritate pentru oamenii muncii activități simple și acce
sibile. cum sînt excursiile, drumețiile, cicloturismul, 
gimnastica zilnică. Numai in anul 1971, la asemenea ac
țiuni au participat peste 100 000 de tineri și alți oameni 
ai muncii. Se pune accent pe extinderea gimnasticii la lo
cul de muncă, precum și pe competițiile de masă tradi
ționale : „Cupa Unirii", „Cupa Femina", Cupele pe pro
fesii — a metalurgiștilor, a forestierilor și a chimiștilor 
— la care, an de an. participă tot mai mulți cetățeni 
ai județului.

IL Datorită Încărcăturii lui etico-moraie, sportul este 
un bun tovarăș celorlalte mijloace utilizate !n educația 
comunistă a tinerei generații. Cum se concretizează 
aceasta calitate In județul dr. ?

— T'aind seama de valențele lor educative, educația 
fizică și sportul an primit, in județul nostru, un loc im
porta al in cadrul mijloacelor folosite pentru educarea 
tinerei generații in spiritul dragostei față de patrie, 
partid și popor, față de munca insuflețitoare de con

struire a societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Grija față de educarea tineretului și prin această formă 
a condus la dezvoltarea unităților sportive în toate șco
lile, comunele. în majoritatea întreprinderilor și insti
tuțiilor, la organizarea unor întilniri ale tineretului cu 
activiști de partid, activiști ai mișcării sportive și spor
tivi fruntași, precum și a unor acțiuni cultural-sportive 
la Alba Iulia, Cugir, la Poiana narciselor de la Negri- 
leasa și altele. Putem aprecia că tineretul angrenat 
și în activitatea sportivă manifestă o deosebită dragoste 
față de muncă și disciplină, are simțul răspunderii și al 
colectivității mai dezvoltat.

Conducindu-ne după prețioasele învățăminte reieșite 
din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, vom valorifica 
generează sportul. în 
rului și profilului 
nostru.

III. Baza materială 
sportive este departe

rezonanțele educative pe care le 
vederea formării și călirii caracte- 
moral al tineretului din județul

de care dispun școlile și asociațiile 
de a acoperi solicitările sportului 

de masă și de performanță. In ce fel vedeți extinderea 
perimetrului sportiv în județ ?

— Nu poate fi contestat faptul că în anii de cînd s-a 
creat județul a existat o preocupare pentru dezvoltarea 
sportului de performanță, pentru creșterea nivelului 
acestuia. Faptul că in prezent activează în divizii 15 
echipe față de 3, cite au fost Ia începutul anului 1968, 
sau că numărul sportivilor clasificați în categorii supe
rioare este în creștere continuă, iar dintre aceștia 12 au 
făcut parte din loturile reprezentative ale țării, dove
dește acest lucru.

In ultima perioadă, s-au depus eforturi pentru ca 
baza materială a sportului să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale educației fizice și sportului de masă, a 
celui de performanță, dar sîntem conștienți că mai avem 
încă multe de făcut în această direcție. Comitetul jude
țean de partid, organizațiile ți instituțiile cu atribuții 
în domeniul sportiv au analizat această problemă ți au 
stabilit ca în toate localitățile județului, cu ocazia ac
țiunii de sistematizare, să fie afectate spații pentru ame
najarea unor baze sportive și de agrement.

Ca urmare a acestei măsuri, a participării entuziaste 
a tineretului la acțiunile de muncă patriotică, numai in 
anul 1972 se vor construi în județ 117 noi baze sportive, 
din care 92 în mediul rural, a căror valoare se ridică 
la peste 3.5 milioane lei.

Apreciem inițiativa cetățenilor din municipiul Alba 
Iulia, care au stabilit ca din contribuția în bani și mun
că în anii 1972—1974 să construiască un bazin de înot 
acoperit, precum și a celor din Aiud, Cugir și alte loca
lități care, de asemenea, vor contribui la îmbogățirea 
zestrei de baze sportive.

Desigur că ne vom strădui ca în actualul cincinal 
să dezvoltăm baza materială sportivă din județ, în ora
șele și comunele care nu dispun încă de baze sportive 
corespunzătoare, în așa fel incit să se asigure minimum 
de amenajări sportive pentru prosperarea sportului de 
masă și de performanță.

Avem convingerea că, așa cum se obțin rezultate 
remarcabile in județ în toate domeniile de activitate, și 
pe linia educației fizice și sportului, cu ajutorul organe
lor și organizațiilor de partid, prin munca susținută a 
tuturor factorilor, acționind cu mai multă hotărire, 
vom face ca adeastă activitate să devină o realitate 
pregnantă in ansamblul vieții sociale a cetățenilor.Ir. $ 

larî.

DREAPTA : La Ciumbrud, atle
tismul, a însemnat intîi atracția 
gentry sport și apoi performanța

SUS: înviorarea de dimineață, 
crosul, — primii pași pe dru

mul sportului

rai. Chera sote de salariat — dintre 
care majoritatea femei — se aliniază, 
asiețxtr.d comanda insaraetorilor. Co
mandă care vine imediat. facilsta'A ce 
disciplina care domnește aici și dictată 
de convingerea c& minutele trebuie fruc
tificate din plin. Se execută exerciții 
menite să activeze cîroaJația și acele 
grupe de mușchi mai puțin solicitate în 
producție. Nimeni au se «us-raae. ni
meni nu ..trage de timp", coaștier.a fi
ind cu toții de btnefe oe care și-l fac.

Aceeași imagine, realizată însă eu cei 
prinși în schimbul If. „Filmăm" la ora 
ÎS. , După doua săptămlai. secvențele se 
schimbă, conform noii grape de exer-

.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

LA IZVOARELE AFIRMĂRII CALEIDOSCOP

Probă (vie) in sprijinul unei idei

Sînt convins că mai există unele 
puncte de vedere care susțin că 
performanța la sat e o utopie, iar 
cel ce-6 propagă un visător.

După - cum sînt unii care rețin 
ideea performanței la sate, dar pe 
care n-o consideră viabilă decit 
atunci cînd primesc, pe lingă o bo
gată argumentație, 
tică, dovada vie a 
Argumentație și 
vreau să le ofer 
unor solicitări sau 
rate.

Desigur, lucrul „u 
simplu și cine crede că greutățile 
pot fi învinse într-o săptămînă este 
naiv. Mai ales că aici persistă u- 
neori — dincolo de alte goluri ce 
mai trebuie umplute, ca insuficiența 
bazei Materiale și a echipamentu
lui de lucru — o mentalitate puțin 
propice' sportului și educației fizice, 
mentalitate pe care n-o poți trans
forma cit ai bate din palme. De 
toate aceste piedici — ca și de
multe altele — m-am izbit și eu din 
plin, făfă însă ca ele să aibă putere 
de a mă demobiliza. Și, în cele din 
urmă, am reușit. Cum.? Luptlnd 
concomițent pe două fronturi : cel 
de consolidare a bazei sportive și 
cel de atragere a copiilor pe care-i 
depistez în școala generală a comu
nei Ciumbrud, unitate unde învață 
elevi din mai multe sate învecinate 
și unde funcționează ți liceul nostru 
viticol. .

Reușita în prima „campanie" S-a 
datorat, în principal, sprijinului 
consistent dat de către conducerea 
liceului (director i Alexandru Mezei)

și proba prac- 
materializărli ei. 

dovadă pe care 
chiar în absența 

dispute decla-

nu este de loc

ca și de colectivul nostru de cadre 
ce cuprinde profesori și ingineri 
care, nt> numai că au oferit sfaturi 
In materie de topografie, drenaj sau 
calitatea materialelor de construcție, 
ci au lucrat efectiv, cot la cot cu 
elevii, ridiclnd astfel școlii o bază 
sportivă 
compusă 
dintr-un 
teren de 
atletism 
sărituri, 
terenuri

Cit privește acțiunea desfășurată 
pe celălalt front, ea a fost dirijată 
în special spre atletism, secție pe 
care noi am nominalizat-o de per
formanță și în care am legitimat 32 
de ambițioși. Activitatea ne-o desfă
șurăm pe 
avansați — 
săptămînă cite ferestre 
programul școlii. Deși 
activul meu, nu m-am cramponat de 
această probă sau de cele intim În
rudite cu ea, adaptîndu-mă și culti- 
vînd orice calități dovedite de către 
tinerii care intră în acest liceu. Așa 
se explică, de altfel, de ce în Iotul 
național de juniori am dat, pe lîngă 
o săritoare, și o sulițașă, de ce în 
echipa județului Alba — care par
ticipă în concursul republican inter- 
județean — avem 7 aruncători și 
alergători, de ce mă pregătesc să 
trimit doctorului Arnăutu, de la Uni
versitatea Cluj, pe fondiștii Gheorghe 
Man și Viorel Pantea, două auten
tice talente care dețin deja catego
ria a II-a de clasificare.

Menționînd numărul atleților care

care să dureze. Ea este 
dintr-o sală de sport și 
mini-complex cuprinzlnd 

handbal bitum!nat, pistă de 
de 200 m, două gropi de 
două sectoare de aruncări, 
de volei.

grupe — începători și 
lucrînd. de atîtea ori pe 

ne oferă 
„săritor" la

ju-s-au afirmat (și la care comisia 
dețeană apelează cu încredere pen
tru necesitățile ei de reprezentare) 
și adăugind cele 8 titluri de campi
oni udețeni ai liceelor obținute în 
primăvara aceasta de către reprezen
tanții liceului din Ciumbrud, am în
fățișat. cred, pașii pe care i-am făcut 
pe tărimm performanței și am do
vedit, sper, că și la sat se poate 
ridica ștacheta rezultatelor.

prof. DORIN DUNA
Liceul viticol Ciumbrud

Tnsoțindu-ne pe tot itinerarul străbătut in județul Alba și oferindu-ne 
substanțiale relații despre „ceea ce a fost", „ceea ce este" și „ceea ce va 
fi" județul din punct de vedere sportiv, tovarășul Daniil Chirilă, președin
tele C.J.E.F.S. Alba, nu și-a împlinit doar datoria de gazdă și excelent 
ghid, ci ne-a făcut proba unui conducător obiectiv și informat în amănunt 
(cifrele și realitățile de pe teren corespunzînd în întregime cu cele culese, 
inițial, de la centru), dinamic și bun cunoscător al oamenilor aleși să 
dirijeze această activitate în perimetrul județului, avantaj care-i dă posibi
litatea să apese pe acea pedală pe care o solicită, cu prioritate, un anume 
moment.

De la dînsul am reținut, de altfel, mai multe sugestii și idei, printre 
care și cea care ilustrează starea momentană a județului, aflat „la izvoarele 
performanței".

In 1968. cînd noul județ Alba și-a 
recenzat forțele, pentru a ști pe 
ce se bizuie și cum să-și prospec
teze noua etapă în care intra, s-a 
lovit de o întrebare-cheie, un fel 
de : „a fi sau a nu fi" a sportului 
de performanță : „să se axeze sau 
nu pe seniori

Dacă DA — fapt care ar fi adus 
județul Alba în actualitate — a- 
tunci condiția primă era acordarea 
aici a unor importante investiții 
(atît bănești cît și morale), deși 
garanțiile ce se ofereau erau des
tul de reduse din moment ce 
țul nu dispunea nici măcar 
echipă de primă divizie.

Dacă NU — fapt care ar fi 
damnat" Alba la o perioadă 
nonimat — atenția se cerea dirija
tă, în principal, jos, spre pepiniera 
care trebuia nu numai cultivată ci, 
în cazul mai multor discipline, chiar 
și recrutată.

Renunțînd 
ment — pe 
susține decît 
sive de sportivi și cadre — Alba a 
rezolvat dilema, optînd pentru va
rianta a doua: cea a constituirii 
unei pepiniere viguroase și intim 
„legată de pămînt", capabilă — 
mîine — să se impună (și, implicit, 
să impună județul) în cîteva ra
muri sportive. Proiect pentru a că
rui împlinire C.J.ET.S. Alba a de
cis înființarea unor nuclee de per
formanță, un fel de secții specia
lizate distribuite pe lîngă asociațiile 
sportive din școli, întreprinderi și 
instituții, nuclee la a căror creare 
s-au avut în vedere cîteva criterii 
menite să asigure reușita acțiunii ; 
existența cadrelor de specialitate, 
tradiția locului, posibilitățile loca-

jude- 
de o

la „reclama" de mo- 
care n-ar fi putut-o 
prin împrumuturi ma-

le. evitîndu-se astfel dispersarea 
forțelor pe prea multe planuri și 
apariția solicitărilor (de baze) fără 
posibilitate (momentană) de satis
facere. Ținind cont de toate aces
te cerințe, C.J.E.F.S. Alba a con
stituit 10 nuclee de performanță, 
„amplasate" după cum urmează : 
două de schi in Munții Apuseni (la 
Cimpeni și Abrud)), patru de atle
tism pe lingă Viticultorul Ciunt- 
brud, Metalul Aiud, Metalurgistul 
Cugir și C.I.L. Blaj, două de hand
bal la Textila Sebeș și Mureșul 
Aiud, unul de tenis de masă la 
.Metalurgistul Cugir și unul de hal
tere pe lingă liceul teoretic din 
Alba Iulia.

Desigur, o concluzie tranșantă a- 
»upra productivității acestor secții 
nu se impune, încă, pentru că tim
pul de la crearea lor e scurt, 
iar viratele care au fost prinse în 
instruire au coborît, în multe ca
zuri, la nivelul școlii generale. Se 
impun, insă, a fi remarcate semnele 
unui rod bogat, așa cum se arată 
ele la Viticultorul Ciumbrud (atle
tism) și Metalurgistul Cugir (tenis

de masă), secții unde copiii se afir
mă cu autoritate atit în competi
țiile rezervate categoriei lor de 
virstă, cit și în cele în care parte
nerii lor ating hotarele seniora- 
tului.

Pe aceeași linie — cea a conso
lidării pepinierei — se înscrie și 
interesul dovedit pentru fortifica
rea echipelor înscrise în divizia na
țională a școlarilor și juniorilor, 
competiție in care sînt angajate cu 
rezultate bune echipele de handbal 
băieți — Știința Sebeș (antrenor : 
prof. Florin Fleșeriu), de handbal 
fete — Știința Teiuș (antrenor I prof. 
Ioan Contor), de volei fete — Li
ceul „Iacob Mureșanu" Blaj (antre
nor : prof. Aurel Mihu).

Mari speranțe sînt, 
legate de centrul de 
funcționează la Sebeș 
ciația Știința, unitate 
triculat 42 de copii, 
— pe o filieră ce pornește cu pre
școlarii și termină cu copiii dintr-a 
șaptea — de către un terțet de spe
cialiști în gimnastică, compus din 
profesorii Anamarie Fleșeriu, A- 
drlana Dahinten și Petru Cîrcoană.

Formîndu-și materialul uman și 
îmbogățindu-și, concomitent, baza 
materială, județul Alba își creează, 
astăzi, premisele saltului calitativ 
de mîine, «alt ce-1 va înscrie — 
conform aspirațiilor unanime — în 
circuitul județelor care se expri
mă astăzi viguros în sfera sportului 
de performanță. Sau, cum metafo
ric se exprima cineva : izvoarele 
performanței, la care forează astăzi 
Alba, vor porni, mîine, tumultuoa
se, pe un larg făgaș.

de asemenea, 
gimnastică ce 
pe lingă aso- 
care a înma- 
bine instruiți

• în Roșia de Secaș — comună 
din zona Sebeșului — handbalul a 
devenit una dintre „materiile" pre
ferate ale elevilor de la Școala ge
nerală. Dovada atașamentului și 
sîrguinței lor o fac cele două titluri 
de campioane județene la școli ge
nerale pe care handbalistele " 
ceastă comună, pregătite de 
învățătorul loan Fulea. le-au 
în ultimii doi ani.

9 Preocuparea asociației ____
Blaj pentru extinderea bazei spor
tive s-a concretizat, recent, prin da
rea în folosință a unui complex 
cuprinzînd teren de fotbal (împrej
muit), pistă și sectoare pentru atle
tism, terenuri de handbal, volei, te
nis de cîmp și vestiare aflate, acum, 
în curs de finisare. In eforturile ei, 
asociația sportivă C.I.L. a *ost ge
neros ajutată de organele locale de 
partid și de stat.
• Pe lîngă Școala generals nr. 2 

din municipiul Alba Iulia funcțio
nează o clasă cu program special 
de fotbal, care reunește micile "ta
lente recrutate din clasele a V-a și 
a Vi-a. Selecția se face în cadrul ți
nui campionat al claselor a IV-a, 
desfășurat în două etape : vara — 
afară și iama — în săli.

© La Cugir, se lucrează intens la 
construcția unui poligon de tir rea
lizat din subvenții C.N.E.F.S,

• In fruntea cîtorva comisii județe
ne pe ramură de sport se află activiști 
preocupați și destoinici care onorea
ză din plin titlul de „președinte" 
cu care au fost investiți. Astfel, me
rită evidențiați tovarășii Sebastian 
Ispas (volei), Vasile Anca (schi). 
Coriolan Sara (fotbal).
• Prin darea în exploatare a

nul complex compus din bazin 
Înot, terenuri de handbal, volei, 
nis, pistă de atletism și portic 
gimnastică, comuna Gîrbova 
Sebeș și-a îmbogățit considerabil 
zestrea sportivă. Spunem „îmbogă
țit". deoarece noua bază se adaugă 
uneia mai vechi (care cuprinde și 
terenul de ~ *“
altă zonă a comunei. Păcat, însă, că 
peregrinajul profesorilor de educa
ție fizică impietează închegarea u- 
nei activități peramente, pe măsura 
bazei sportive de care dispune co
muna.
• In cuprinsul județului Alba 

ființează 22 de grupe de pregătire 
a copiilor — cu un efectiv de 315 
mici sportivi — și 35 grupe de ju
niori, cuprinzînd 450 de „cădeți**.

din a- 
către 

cucerit
C.I.L.

u- 
de 
tc- 
de 
de

fotbal) amplasată In

O fereastră se deschide spre soare
O Imensă planșă pe htrtie. de calc, cu zone hașurate si divers colorate 

— expusă în sediul C.J.E.F.S., — exprimă, azi, convențional, ceea ce vor 
lua. miine, în stăptnire, sportivii Albei : „Zona sportivă sl de agrement", 
prevăzută a se întinde pe 50 de hectare. Amplasată la Ieșirea spre Zlatna, 
„fereastra" sportului din municipiul Alba Iulia urmează să. se „deschidă" 
tn trei etape, prima tncepînd chiar din miezul verii in care ne aflăm. Ea va 
cuprinde construcția unul stadion cu 3 000 de locuri (care, ulterior, va fi 
extins pină la 10 000 locuri), realizat din investiții C.N.EF.S. șl un bazin 
de înot acoperit, rezultat din contribuția cetățenească.

Pentru celelalte două etape, sint prevăzute : o sală de sport, popicării, 
terenuri de handbal, volei și baschet, amenajarea unor zone afectate activi
tății sportive a pionierilor — piste pentru biciclete și carting, spatii pentru 
aeromodele — ca și a unor sectoare rezervate celor mal mici.

Vitală atît performantei cît și celor multi, care-și doresc un colt unde se 
pot reface și reconforta după orele de producție sau școală, viitoarea „Zonă 
sportivă și de agrement" a Albei — comprimată astăzi pe o planșă judicios 
alcătuită de către Institutul de proiectări din Cluj — este așteptată cu nerăb- 
lare crescîndă. ea constituind pentru localnici „o fereastră ce se deschide 
spre soare".

Ca de altfel în toate orașele județului, și la Ăiud fotbalul este în mare stimă. In fotografie, echipa Scolii 
profesionale de mecanici agricoli

Pagină realizată de NUȘA DEMIAN Ilustrația fotografică : CAROL BARABAȘ
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ÎNAINTEA EDIȚIEI JUBILIARE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX |

RETROSPECTIVA CELOR 24
DE CAMPIONATE REPUBLICANE

,-c.

I
I
i

V.

tt3ntin Lungu, dispecer, Toma Măr- 
gineanu, proiectant, Dezideriu Ivăc- 
sonv și alții sint numai cițiva dintre 
numeroșii sportivi ai întreprinderii 
are își îndeplinesc cu vrednicie sar
cinile in producție, in marea și însu
flețită întrecere socialistă cu care 
este întîmpinată Conferința Națională 
a nartidului.

în cinstea marelui eveniment poli
tic, asociația sportivă „Oțelul** orga
nizează numeroase concursuri de 
masă, cum sînt întrecerile intersec
ții de fotbal — cu participarea a 12

echipe — de volei
(8 de băieți și 4 de fete ), de ciclism 
cu biciclete de oraș, (aflată în curs 
de desfășurare), de haltere și altele.

Membrii asociației sportive partici
pă activ la amenajarea unor noi 
terenuri de handbal, volei și tenis 
asfaltate, iar la baza năutică de sport 
și agrement se lucrează la construi
rea unei cabane pentru muncitorii 
întreprinderii. Halterofilii asociației, al 
căror animator este Ioan Lăszlo, s-au 
angajat să efectueze 500 ore muncă 
patriotică la baza 
întreprindere și la 
nautică, in cinstea 
oale a partidului.

sportivă de lingă 
cabana de la baza 
Conferinței Natio-

99 CREȘTEM ODATA CU ȚARA!**
C.J.E.F.S. Bacău și Consiliul jude

țean al organizației pionierilor or
ganizează duminică 18 iunie, la 
orele 9, Pe stadionul „23 August*1 
din localitate, un mare spectacol

cultural-sportiv intitulat „Creștem 
odată cu țara**.

Programul, care va fi susținut de 
peste 9 000 de pionieri și elevi, cu
prinde demonstrații de gimnastică, 
jocuri sportive și dansuri.

In perioada de 19—24 iunie, 
Bucureștiul va găzdui cea de a 
XXV-a ediție jubiliară a campiona
telor republicane.

Primul campionat național indi
vidual de box din România a fost 
organizat in anul 1923 și pînă în 
prezent s-au desfășurat 42 de ediții. 
Pionierii boxului românesc dintre 
cele două războaie mondiale meri
tă cu prisosință atenția noastră, dar 
în articolul de față ne-am propus 
să ne ocupăm numai de ultimele 
24 de campionate. republicane, 
care au avut loc după eliberare-

In decursul anilor 1948—1971 au 
fost puse in joc în total 239 de tit
luri de campioni ai țării, dar nu
mai 93 pugiliști au avut marea sa
tisfacție de a îmbrăca tricourile de 
campion. Aceasta deoarece mai 
mulți concurenți valoroși au cuce
rit de mai multe ori înaltul titlu.

Tn această privință, recordul este 
deținut de excelentul pugilist Ion 
Monea care, după ce și-a asigurat 
întlietatea la campionatele juniori
lor, a reușit să ciștige titlul de 
campion național la seniori nu mai 
puțin de 11 ori! Începînd din anul 
1960, o perioadă de 5 ani a domi
nat categoria mijlocie, apoi au ur
mat 5 ediții cu tot atîtea medalii 
de aur la categoria semigrea și, după 
o pauză de un an, cauzată de un 
accident. In 1971 a urcat ultima oa
ră pe podiumul învingătorilor, ter- 
minîndu-și 
de boxer.

tn acest 
ocupat de 
ru, cu o serie de 9 titluri obținute

în mod strălucit cariera

clasament, locul II este 
greul Dumitru Ciobota-

ASTAZI—ZIUA PIONIERILOR

in 9 ani de hegemonie neîntreruptă, 
urmat de vechiul său rival Vasile 
Mariuțan, care a trăit de 8 ori mo
mentul fericit de a asculta vocea 
crainicului anunțîndu-i victoriile în 
finalele campionatelor republicane. 
Urmează Gh. Fiat, apoi fostul cam
pion al Europei Gh. Negrea și ex- 
vicecampionul olimpic V. Tiță cu 
cîte 7 titluri. Cei doi valoroși bo
xeri la categoria muscă, M. Dobres- 
cu și C. Ciucă, ca și clujeanul I. 
Mihalik, păstrează în vitrinele lor 
cu trofee cîte 6 centuri de campi
oni.

în timp ce unii au ajuns pe cea 
mai înaltă treaptă în ierarhia bo
xului românesc chiar In primul an 
de seniorat (I. Dinu. Gh. Chivăr, 
C. Iordache, A. Dumitrescu, C. Cu- 
țov, I. Gybrffi, I. Mihalik). alții au 
realizat această invidiată perfor
manță abia Ia virsta cind cei mai 
mulți sportivi își încheiaseră acti
vitatea competițională: Ilie Drag- 
nea, Nicolae Mîndreanu, Mihai 
Goanță. Ar fi interesant să se stu
dieze această situație din care s-ar 
putea trage o concluzie, adică virsta 
cea mai potrivită pentru 
celor mai bune rezultate, specifică 
boxerilor români-

Cele 24 de titluri la 
grea au fost deținute de 
boxeri, ceea ce denotă că 
rea“ de la șefia acestei 
este -un eveniment mai rar, dato
rită concurenței reduse, dar expri
mă și o oarecare constanță a grei
lor. La categoria pană, de-a lungul 
anilor, am avut 15 campioni, care 
au împărțit între ei cele 24 de me
dalii de aur.

în analele boxului autohton fi
gurează și alți boxeri foarte buni, 
cu care soarta a fost mai vitregă 
ei nereușind să îmbrace tricoul de 
campion mult rîvnit din cauza unor 
mari campioni care au dominat eu 
autoritate categoriile lor și astfel 
au fost „senatori de drept" mai 
mulți ani. Dintre aceștia pot fj a- 
mintiți Luca Romano. M. Ghior- 
ghioni, I. Pintea. D. Adam, FI. Pă- 
trașcu și alții.

Dar să vedem cu ce se ocupă în 
prezent foștii multipli campioni ai 
României, după ce au spus adio 
boxului: C- Dumitrescu. Gh. Fiat, 
I. Mihalik. N Șerbu. P. Mentzel. 
E. Fiirâsz, M. Stoian. V. Tiță și mai 
recent V. Mariuțan și C. Ciucă s-au 
dedicat profesiei de antrenor și 
contribuie prin vasta lor experien
ță la pregătirea tinerilor pugiliști, 
iar V. Schiopu s-a consacrat arbi
trajului.

Nu este mic numărul foștilor cam
pioni care și-au terminat studiile 
superioare și muncesc azi tn pre"- 
ducție ca specialiști cu înaltă cali
ficare: P. Zaharia și I. Boamfă sint 
ingyieri, I. Peicin lucrează In jus- I 
tiție C. Dumitrescu, M- Stoian, N. | 
Nicolau, C. Anton, D. Gheorghiu, 
C. Niculescu și alții sint profesori 
de educație fizică, iar lectorul u- 
niversitar E. Mărgărit, prin cărțile 
editate despre instruirea boxerilor, 
a îmbogățit literatura de speciali
tate.

I
1
I
I
I
I
I
1
I

obținerea

categoria 
numai 6 

„detrona- 
categorii

Petru MIHELFY
arbitru internațional de box

A Xl-a EDITH A J. O BERLIN, 1936

CĂLĂREȚUL H. RANG-PRIMA MEDALIE DE ARGINT
Organizatorii jocurilor de la Berlin 

fac tot ce este posibil ca să le dea un 
fast răsunător, menit să servească 
interesele propagandistice ale nazis
mului. Printre boschetele de la Char- 
lotenburg s-a construit — după pro
iectele arhitectului Werner March, . 
distins cu medalie de aur la concursu-
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Astăzi este Ziua pionierilor. Fe
ricită coincidentă: ea reprezintă 
totodată și sărbătoarea bilanțului 
școlar, după care va urma o călă
torie de vis în lumea vacanței de 
vară care va însemna prezența a 
peste 120 000 de pionieri în tabere 
sportive sau de odihnă, a altor 
150 000 în excursii și drumeții. Pe 
plaja însorită a Mării vor poposi 
peste 50 000 de cravate roșii. Peste 
1 200 de echipaje vor străbate cele 
mai frumoase zone turistice ale ță
rii în cadrul „Expedițiilor Cuteză- 
torii”.

tn fotografie, un moment dintr-o 
excursie cicloturistică : Eroi: elevi 
de la Școala generală de 10 ani 
nr. 42 din sectorul 2 al Capitalei.

TN CEA DE 
LELOR DE

DEOSEBIT DE APRIGE

cir- 
km. 
sta- 
Me- 
Ga-

UNDE MERGEM?
CICLISM 1 Str. Petricani, 

cartierul Tei (Toboc), ora 8 i 
Concurs internațional pe 
cuit, pe distanța de 100

FOTBAL i Divizia B, 
dion Metalul, ora 17.451 
talul Buc. — Politehnica
lăți; Divizia C i teren Laro- 
met, ora 10 i Laromet Buc. —■ 
Victoria Lehliu; teren Fla
căra, ora 10 i Flacăra roșie — 
Voința București.

RUGBY i Teren Gloria, ora 
10.301 Gloria — Farul.

TENIS i Teren Progresul, 
ora 14 : întîlnirea internațio
nală pentru „Cupa Davis**, 
România — Italia (ultimele 
două meciuri de simplu).

BACAU. 17 (prin 
trimisul nostru). — 
pionatului republican de lupte gre- 
co-romane rezervate tineretului, au 
prilejuit în cea de a doua zi în
treceri deosebit de aprige, unele 
chiar dramatice. Nici chiar cei șap
te componenți ai 
care sînt prezenți 
a tineretului din 
tut să se detașeze 
mult, trei dintre ei au fost nevoiți 
să părăsească saltelele de concurs 
cu capetele plecate : mijlociii Io
sif Bender (Vulturii Textila Lugoj), 
Dumitru Manea (Pescărușul Tulcea) 
și greul Roman Codreanu (Vago
nul Arad).

înaintea ultimelor partide, pro
gramate duminică dimineața, după 
care vor fi stabilite ierarhiile la 
toate categoriile, doar Victor Do- 
lipschi (cat. grea) poate fi liniștit 
după ce a trecut, în turul IV, de 
cunoscutu-i rival, R. Codreanu. La 
prima categorie, semimuscă, cele 
mai mari șanse de a îmbrăca tri
coul de campion la tineret le au I. 
Gibu (Dinamo Buc.) și N. Gingă 
(Rapid Buc.), în continuare, la cat. 
muscă, se pare că titlul nu-i va scă
pa lui Fr. Gybngyosi (Steaua) care 
este singurul concurent, după cinci 
partide, cu numai un punct pena
lizare. M. Boțilă (Pitești), P. Ar- 
cadie (Progresul Buc.) și Al. Nea- 
gu (Constanța) își vor disputa locu-

telefon, de I* 
Finalele cam-

lotului olimpic, 
în Sala de sport 
Bacău, n-au pu- 
cu ușurință, mai

rile 1—3 la
(Dinamo Buc.), N. Iiiuță (Bacău) și 
T. Mizileanu 
pretenții la 
rămași în 
(Steaua) și 
trează cele 
tru ocuparea primelor locuri. în 
fine, la semimijlocie, băcăuanii A. 
Popa și V. Prențu sînt principalii 
protagoniști.

La celelalte categorii situația este 
neclară, nu se pot prevede cei 
care Se vor clasa in primele locuri.

Iată principalele rezultate ale zi
lei : semimuscă — N. Gingă (Ra
pid Buc.) b.p. C. Alexandru (Con
stanța) ; muscă : I. Dulică (Cîmpu- 
lung Muscel) b.t. V. Rădulescu (Di
namo Buc.) ; cocoș: P. Arcadie 
(Progresul Buc.) b.t. M. Stan (Stea
ua) ; pană : I. Păun (Dinamo Buc.) 
b.t. I. “ " 
ușoară : 
Nicolae 
A. Popa 
lăți); semimijlocie; C. Popa (Me
talul Buc.) b.p. N. Tânase (Cra
iova) ; mijlocie : V. Rădulescu (Ra
pid Buc.) b.t. M. Danilov (Galați) ; 
semigrea : M. Mătăsaru (Cîmpu- 
lung Muscel) b.t. M. Moșneag 
(Arad) ; grea : V. Dolipschi (Dina
mo Buc.) b.p. R. Codreanu (Arad).

categoria cocoș. I. Păun

A DOUA ZI A FINA- 
GRECO-ROMANE LA 
TINERET

(Rapid Buc.) emit 
pană. Dintre semiușorii 
competiție V. Donea 

E. Negrea (Bacău) păs- 
mai mari șanse pen-

Vasilescu (buzău) ; semi- 
E. Negrea (Bacău) b.p. V.
(Dinamo Buc.) ; ușoară: 
(Bacău) b.t. V. Gabor <Ga-

FRANCISC SZABO, COMUNA OSORî 
HEI. 1. „Iml place foarte mult fotbalul, 
să-1 privesc și să-1 joc. Stat portarul 
echipei școlii generale din localitate,
care tn finala campionatului școlar, de 
la Aleșd, ș-a clasat pe locul III. 
acest prilej, am primit și un cadou,

tire, tricoul tal Haidu, portarul echipei 
Steaua, știu și eu 7 Nu v-ațl mulțumi, 
pentru început, cu o fotografie ? Ii pu
teți scrie lui Haidu, pe adresa clubului 
Steaua: București, strada Plevnei 
114, sectorul 7. Mă Întrebați ce 
aveți să vă răspundă, ta această 
terie. orice pronostic este riscant ! Cum 
spune, însă, o vorbă : „încercarea moar
te n-are".NICKY GHERAN. BUCUREȘTI : Un
catren pe care îl dedicați boxerului N. 
Băbescu, demn reprezentant al ..olteni
lor", la campionatele europene de tine-

nr. 
șanse 

ma-

Costin CHIRiAC

nare T O asemenea problemă nu s-a pus, 
nu se pune și, probabil, că nu se va 
pune niciodată.

S. HAȚEGAN, PENSIONAR, CLUJ- 
ta probleme clujene, mă gindeam că 
dv. m-ati putea informa Pe mine, și nu 
eu pe dv. ! Oricum. mă raliez la pă
rerea dv. că, dincolo de titulaturile și 
funcțiile pe care le dețin la C.F.R.
Cluj (să vă spun drept, nici eu nu le 
cunosc prea bine șl n-aș putea spune 
că una înseamnă mai mult decît cea
laltă), cei doi conducători tehnici al for
mației clujene. Laurențiu Munteanu 
Constantin Rădulescu, au ' 
în incredibila revenire 
care închelaseră tural campionatului pe 
ultimul loc cu 7 puncte, în timp ce a- 
cum au 23 !

EUGEN VECERDEA, BUCUREȘTI. 2—1 
a fost scorul meciului Turcia — Romă-

Și merite egale 
a feroviarilor,

jplomâ". Nu este vorba de un cadou. 
Au primit răsplata meritată pentru 
performanta realizată. 2. „Am 16 ani și 
stat un mar- suporter al Stelei. In 
ultimul timp însă, prietenii Iml repro
șează poziția Stelei în clasament". Nu 
pot înțelege de ce 7 Dv. nu aveți nici 
o vină I 3. Ați vrea să aveți, ca amin-

Șl veniră — olteni grămadă, 
Pe Băbescu ca să-l vadă, 
Și-l văzură, măi nepoate, 
Cărind „aurul“ In spate !

Vă așteptăm ou alte catrene, ta spe
ranța că noi victorii ale sportivilor 
români vă vor servi ca muză !v. lAzărescu, galați. Rină la în
chiderea ediției, n-am reușit să înțe
legem ce ne întrebați și. deci, ce răs
puns așteptați...

CONSTANTIN POPESCU, BUCUREȘTI, 
în turul campionatului 1966—1967, la 
Craiova. Universitatea a ciștigat cu 1—0 
ta fata Rapidului, prin golul înscris de 
Oblemenco. din lovitură de la 11 me
tri. la un fault ta careu (Inutil) comis 
de Coe Dan. în timp ce Rădueanu de- 
gaiase și mingea ajunsese în centrul 
terenului. A fost o lovitură de la 11 
metri perfect regulamentară, locul unde 
se afin mingea în acel moment neavtnd 
nici o importantă (bineînțeles, trebuind, 
însă, ca ea să fie ta joc)

MIHAI HANTIU. CRAIOVA. De ce să 
ne pierdem vremea cu lucruri lmagl-.

nia atunci ctad reprezentativa noastră 
a fost alcătuită pe scheletul Rapidului.

IRIMIA D. STROE, TECUCI. Aveți 
dreptate pe toată linia, ta controversele 
in care v-ați angajat cu prietenul dv. 
Nu cred că e nevoie de detalii, prin 
care n-am face decît să răpim din spa
țiul — șl așa restrtns — rezervat altor 
răspunsuri.

Ilustrajii: N. CLAUDIU.

EDIȚIA A Xl-a

Aur Argint Bronz
Călărețul român Henri Rang,

CLASAMENTUL
PE

Locul : Berlin (Germania)
Data : 2—16 august 1936 
Participant! : 4069 sponivi (din

323 femei) din 49 de țâri
In program : 22 de discipline spor

tive- cu 142 de DrobeSportivi» români au participat (cu 
72 de concurenți) la Întrecerile de 
atletism, box. călărie. - lupte, gimnas
tică. handbal, scrimă., .

— NEOFICIAL 
MEDALII

1.
2.
3.
4.
5.
T. 
I.
9.

19.
11.
12.

25.

Germania 
S.U.A. 
Ungaria
Italia 
Finlanda
Frar.’a
Suedia 
Japonia 
Olanda
M. Britaaie 
Ausiris
Cehoslovacia

ROMÂNIA
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4
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deținătorul primei noastre medalii olimpice 
de argint

1 0

rile artistice
100 000 de spectatori, 
piscinei, pe stadionul 
sălile de sport încăpeau încă 150 000 
de oameni. înseamnă că întrecerile 
erau prevăzute a fi urmărite de un 
sfert de milion de spectatori ! Pentru 
prima oară, flacăra olimpică se aduce, 
prin ștafete, de la Olimpia.

siadion pentru 
Cum in jurul 

de hochei și în

EROII
JEâSE OWENS tpe adevărat 

nume Jame» Cle-e^and Owaisi 
cut la il septembrie 1913. a 
eroul ediției de la Berlin 
american cu mersul supta. <
dominat jocurile prin personaU’-aiea 
sa se născuse al 29-lea tatr-o fa
milie cu 1S eopc. și na împlinise 
nici 15 ani cind a fost deseopem ca 
talen- sporuv la o școală medie cun 
Cleveland (Ohio). La 25 mai 1935 el 
uimește pentru pruna oară lumea 
atletică, tatrednd sau egalind. la 
Ann-.Arbor, cinci recorduri mondiale 
ta 199 de minute: 19# iara In 9.4 sec.. 
209 m si 239 ian. ta 25.3 see . 22# 
iarzi garduri ta 23.6 sec., Si 
ta lungime — 1.23 m. (un 
care va rămine neclintit pe 
mondială peste un sfert de 
Cu o lună înaintea jocurilor

săritura 
record 
tabela 
veac). 

_____________ de ia 
Berlin. Jesse lasă arletisnrutai un 
alt record sortit să reziste deceni-lor : 
10.2 sec. pe 100 m. ta cursul Joca- 
rilor Olimpice din 1936. Jesse Owens 
obține 4 medalii de aur la 100 m.. 500 
m.. săritura în lungime și in ștafeta 
de 4x100 m.

Jetse Owens

atleț’iAmericanii (și, în special, 
negri, din reprezentativa S.U.A.), cîș- 
tigă o mulțime de probe. Germanii 
obțin primele lor victorii olimpice la 
atletism, cîștigînd trei probe de a- 
runcare (greutate, suliță, ciocan). Dar 
una din cele mai spectaculoase probe 
a fost cursa de 1 500 m. Subțirelul 
și blondul neo-zeelandez Jack Love
lock. student in medicină la Londra, 
a ciștigat și a stabilit un nou record 
mondial (3:47.8). datorită unui dema
raj brusc Ia 300 m înainte de sosire.

Consecvenți, finlandezii ciștigă pro
bele de fond. Cea mai pasionantă a 
fost cursa de 10 000 m. Timp de 23 de 
ture, japonezul Murakoso a stat sin
gur in frunte. Abia in turul 24. trioul 
măiestru al finlandezilor, Salminen, 
Askola si Iso-Hollo intră in virtejul 
cursei, atacă de parcă abia după 9 000 
m ar fi început să alerge și trec vije-

lios pe lingă japonezul uluit, care 
trebuie să se consoleze cu locul 4 !

In probele feminine se distinge 
sprintera Helen Stephens (S.U.A.), 
care ciștigă cursa de 100 m cu ace
lași timp (11.5 s) ce i-a fost necesar 
pentru victorie, peste 20 de ani, și 
australiencei Betty Cuthbert!

La natație a continuat duelul ame- 
ricano-japonez, cu o singură excepție : 
victoria la 100 m a singurului euro
pean din finală, maghiarul Ferenc 
Csik. In schimb, americancele nu au 
mai obținut nici un loc 1 sau 2 in 
cursele de înot (este, însă, adevărat 
că au exclus singuri din echipă pe 
campioana din 1932. Eleonor Holm, 
acuzată că ar cam fi abuzat de șam
panie pe vapor, intre New York și 
Hamburg). începe epoca înotătoarelor 
olandeze și daneze (citeva nume vor 
stărui multă vreme în amintirea a- 
matorilor de sport : Ragnhild Hveger, 
Nelly van Vliet si altele).

La canotaj, pe pista de la Griinau, 
se încheie excepționala carieră a unui 
canotor englez. Jack Beresford, care 
a participat la cinci ediții ale jocuri
lor și a obținut (de necrezut 1) meda
lii de aur : în 1924 la schif simplu, 
1932 la 4 fără cirmaci și in 1936 la 
schif dublu.

La această ediție participă 72 de 
sportivi din România. Ei nu obțin 
rezultate prea bune la atletism, box. 
scrimă și gimnastică, In schimb reu
șesc două locuri 5 prin echipa de 
handbal masculin in 11 și prin exce
lentul luptător orădean Iosif Tozser. 
Ia categoria muscă. Călăria a fost 
singurul sport care a adus românilor 
la Berlin cele mai frumoase satisfac
ții. In concursul individual de obsta
cole. la sfirșitul competiției, au mai 
rămas doar doi concurenți care vizau 
locul 1 : germanul Kurt Hasse (pe 
calul Tora) și călărețul român Henri 
Rang (pe Delfis). Intr-un baraj, In 
care Rang este dezavantajat de ne
cunoașterea traseului, ambii concu- 
renți termină parcursul cu o singură 
greșeală comisă, dar timpul realizat 
de Hasse este cu 6 secunde mai bun ! 
Astfel, Henri Rang obține pentru țara 
noastră prima medalie olimpică de 
argint.

DRUMUL SPRE VOLLEYBALLHALLE
TRECE PRIN NISA SI MONTPELLIER

INDICATOARE
Pentru voleiul nostru masculin bă

tălia olimpică începe, mai intii, in 
Franța, unde are loc turneul de ca
lificare.

Participarea echipei române 
cest turneu este privită de 
mulți (am spune chiar de toți 
urmăresc destinele voleiului) 
turneu... de plăcere. E drept, 
tea voleibaliștilor noștri in compara
ție cu a celorlalți competitori este 
superioară și ne permite să credem, 
cu îndreptățit optimism, că ei nu vor- 
avea de rezolvat probleme deose
bite.

la a- 
foarte 
cei ce 
ca un 
valoa-

„SA NU ZICI HOP, 
PINA NU TRECI HRLEAZUL"
Poate că. tocmai, cunoscind opiniile 

generale despre intilnirile de la Nisa 
și Montpellier, ne-am bucurat că vo
leibaliștii le privesc, totuși, 
cumspecție. cu suficientă luciditate 
și maturitate. Referindu-se la acesată 
problemă antrenorul Nicoîae Sotir 
făcea următoarea remarcă : „Nici o 
bătălie nu poate fi socotită ciștigată 
înainte de a o susține, chiar dacă ai 
în față un adversar inferior. Indife
rent de cel pe care-1 intilnești, ai 
obligația de a-ti lua toate măsurile 
dc precauție pentru a evita o sur
priză neplăcută. In Franța, să nu ui
tăm că fiecare echipă va lupta din 
răsputeri pentru a-și asigura depla
sarea la Miinchen. Or, noi dorim 
printr-o pregătire corespunzătoare să 
găsim cele niai eficiente căi de a 
confirma pronosticurile"

Aceeași stare de spirit — o mare 
dorință de a Învinge, dar fără sub
estimarea adversarilor — a fost vi
zibilă și în timpul discuțiilor purtate 
cu jucătorii. Să notăm doar părerea 
lui Marian Stamate : „După calcu
lele hîrtiei. noi am putea obține 
chiar și o medalie olimpică. Fapt 
foarte posibil dacă ne calificăm In 
caz contrar, calculele nu mai au nici 
o valoare. De aceea, cred că înainte 
de a ne gindi la ce vom face in 
timpul Olimpiadei, să ne punem în
trebarea cum vom juca in Franța. Nu 
vreau să spun că Miinchenul trebuie 
neglijat in oadrul pregătirii efectuate 
in această perioadă, ci doar să nu 
uităm că drumul spre Volleyhallhalle 
trece prin Nisa și Montpellier".

CUNOAȘTEREA 
ADVERSARILOR

Pe planul pregătirii morale, „mo
mentul Bratislava** a însemnat mult 
pentru toți componenții lotului. Cu 
această ocazie, ei și-au dat seama 
că, pentru a se număra printre cei 
din frunte, trebuie să facă eforturi 
deosebite. Și Udișteanu, și Bartha și 
Stamate — ca să amintim numai pe 
cițiva dintre ei — ne-au vorbit des
pre mărirea volumului de muncă la 
antrenamente, pentru sporirea capa
cității de efort in condiții de solici
tare intensă, pentru perfecționarea 
tehnicii individuale, a tacticii de joc. 
Tn general cu toții se străduiesc să 
răspundă optimal cerințelor antreno
rilor. După propriile mărturisiri ale 
băieților, mai sint însă cițiva care 
ar putea să facă mai mult, dar — 
inexplicabil pentru virsta si posibili
tățile lor — se menajează. Și acest 
lucru se observă, în special, la unii 
dintre tinerii componenți ai lotului. 
E drept, nu se intimplă prea des, 
dar... se intimplă.

„Tocmai de aceea

cu cir-

ne-a spus

VOLUMUL PREGĂTIRILOR ȘI SPIRITUL DE ECHIPĂ
antrenorul Paul Brațoveanu — urmă
rim cu deosebită atenție pe fiecare 
jucător, pentru a observa in ce mă
sură respectă indicațiile colectivului 
de antrenori. Aceasta pentru a 
mina imediat orice deficiență".

Studierea adversarilor permite 
numai cunoașterea stilului lor de . 
ci și posibilitatea de a adopta varian
ta cea mai bună în pregătire. Por
nind de la această idee, un loc im
portant il ocupă in oadrul pregătirii 
vizionarea filmelor făcute cu prile
jul diverselor competiții la care au 
participat echipe pe care le vor in- 
tilni in perioada următoare. „Pre
gătirea in funcție de adversari — 
ne-a declarat prof. Aurel Dobincă. 
secretarul general al federației — 
este facilitată de existența unei bo
gate filmoteci privind echipele 
U.R.S.S., R.D. Germane, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Japoniei ș.a. Totodată, 
datorită filmelor se pot revedea și 
evoluțiile jucătorilor noștri, se obser
vă mai bine care sint capitolele de
ficitare".

Atit cu prilejul antrenamentelor, 
cit și in timpul partidelor de verifi
care, ne-am dat seama că există încă

ALE

eli-

nu
joc,

un decalaj intre jucători în ceea ce 
privește pregătirea. Acest fapt se 
datorează fie unor ușoare acciden
tări anterioare ale citorva jucători 
(Schreiber, Enescu), cărora li s-a re
dus un timp volumul de lucru, fie 
participării altora la campionatul 

balcanic- Dar, după cum am fost a- 
sigurați, din acest punct de vedere 
nu trebuie să fie îngrijorați, existind 
depline posibilități de refacere a te
renului pierdut.

O STARE DE OBOSEALA...
BINEVENITĂ

Asupra capacității de moment a 
jucătorilor noștri am solicitat și pă

rerea medicului Gabriel Cherebețiu, 
sub a cărui directă observare se află 
voleibaliștii noștri.

— După opinia mea, s-a lucrat 
bine și mult, tn momentul de față, 
jucătorii sint obosiți și mai lenți în 
mișcări. Este, insă, o oboseală... bine
venită, ea reprezenlind trecerea de 
la o etapă inferioară Ia una supe
rioară. Cind acest punct va fi de
pășit — și se va intimpla in curind 
— va rămine doar ceea ce s-a acu
mulat în această perioadă de efort

intens. De altfel, starea de oboseală 
poate să dispară imediat, după două 
zile de odihnă.

De „spiritul de echipă** depind în 
mare măsură și tezultatele. In cadrul 
lotului de volei domnește in aceste 
zile o atmosferă de calm, de înțele
gere. Cei cu state mai vechi de ser
viciu caută in orice moment să-i 
sprijine și să-i indrume pe cei mai 
tineri.

în același timp, antrenorii se stră
duiesc să realizeze un mediu pro
pice de lucru. Și credem că au reu
șit (fapt mărturisit chiar de jucă
tori). Munca de educație nu este 
deloc neglijată, căutindu-se a se fo
losi multiple forme pentru realizarea 
scopului propus pe pian educativ.

Firește, cerințele tot mai mari ale 
sportului de performanță, obiectivele 
care stau în fața voleibaliștilor ro
mâni le solicită un volum sporit de 
muncă. Dar, așa cum ne-am convins, 
cu toții sint dornici să urmeze un 
drum ascendent, să păstreze voleiu
lui românesc prestigiul de care se 
bucură in arena internațională.

Emanuel FĂNTANEANU

POSIBILITĂȚILE OFENSIVE 
ECHIPEI NAȚIONALE SÎNT

ÎNCĂ INSUFICIENT VALORIFICATE
pregătire al rede

române de polo in 
de la Miinchen, cele 
amicale susținute în

In planul 
prezentativei 
vederea J.O. 
două meciuri 
compania selecționatei Cubei, vice- 
campioană a Jocurilor panameri
cane, s-au dovedit extrem de utile. 
Partenerii de întrecere, deosebit de 
rapizi și buni tehnicieni, cu o orien
tare modernă de joc (echipa este 
antrenată de mai mulți ani de ma
ghiarul Kăroly Laki), bazată în o- 
fensivă pe demarcări continue și 
șuturi prin surprindere, au soli
citat intens pe tricolori.

Desigur, rezultatele (6—6 și 6—5) 
nu sînt de natură să ne mulțumească, 
avînd în vedere obiectivul pe care 
ni l-am propus la turneul olimpic 
(clasarea cit mai bine în rîndul 
primelor 5 formații), dar nu trebuie 
uitat că prima reprezentativă a țării 
se mai află încă intr-o etapă de a- 
cumulări, de cizelare și limpezire a 
concepției tehnico-tactice. Mai mult, 
în cele două meciuri a fost preg
nantă, tn evoluția jucătorilor noș
tri, o ușoară oboseală acumulată la 
antrenamentele intensive la care 
au participat activ în ultimele săp- 
tămîni.

Partidele cu sportivii cubanezi au 
scos la iveală o serie de concluzii 
foarte utile, necesare pentru acti
vitatea viitoare de pregătire a lo
tului. A fost limpede — și ritmul de

joc impus de români în ambele me
ciuri pledează în acest sens — că 
jucătorii sînt bine pregătiți la ca
pitolul capacitate fizică. Ei înoată 
mult mai mult ca în sezonul prece
dent, se repliază cu promptitudine

gul întregii intîlniri. Totodată, s-a 
văzut clar preocuparea majoră de a 
iniția (și de cele mai multe ori 
de a continua cu succes) contra
atacuri rapide, care adesea prind 
adversarul pe picior greșit, obli- 
gîndu-1 să comită în dese rînduri 
faulturi grave. De aici și numărul 
sporit de situații în superioritate 
numerică pe care și le crează echi
pa pe parcursul unui singur meci. 
In legătură directă însă cu acest 
aspect ne-a apărut, de această dată 
ca un fapt negativ, modul destul de 
neconvingător în care echipa noas
tră acționează în asemenea mo
mente. Așezarea jucătorilor în zonă 
este în . general bună; pasele circulă 
însă destul de lent, uneori cu insu
ficientă precizie, iar momentul șu
tului nu este ales întotdeauna cu

judiciozitate. Chiar și coeficienții*, 
de precizie al loviturilor pe poar
tă, în aceste situații (dar și în al
tele), mai lasă mult de dorit.

Și pentru că tot sîntem la capi
tolul ofensivă, am mai vrea să fa
cem o remarcă, punîndu-ne de acea
stă dată în postura de arbitru. în 
unele cazuri, acțiunile de atac ale 
echipei nu au suficientă claritate. 
Pătrunderile atacanților spre poar
ta adversă nu se sincronizează cu 
momentul prielnic al primirii pa
sai. De aici apar multe faze con
fuze în zona de apărare adversă, 
grămezi de jucători în care repre
zentanții noștri abuzează de obstruc
ții sau simulări sancționate promot 
de arbitri cu mare experiență. în 
locul unor asemenea acțiuni, ar fi 
de preferat pătrunderile viguroase 
ale jucătorilor celor mai rapizi, ur
mate de stopuri scurte și șuturi la 
poartă, elemente tehnice pe care po- 
loiștij maghiari și cei sovietici In 
execută cu mare precizie.

Desigur, toate aceste deficient» 
nu pot fi remediate pînă la marele 
turneu internațional de la Buda
pesta, dar ar fi de dorit ca toți 
jucătorii să se mobilizeze la maxi
mum pentru ca să confirme! nivelul 
dovedit la turneele anterioare din 
acest an.

prof. Cornel MARCULESCU 
antrenor federal
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, gulamentului... Cînd am văzut acea 
l secvență mi-am amintit de Napoli, 
‘ de arbitrul Schulenburg și de por
tarul Datcu în rolul lui Zoff. Cum

se schimbă situațiile ! în sfirșit. să discutabilă poziție de „afară 
nu uitam să consemnăm că acest 
egal, foarte fidelă concluzie cifrică 
a celor 90 de minute, este primul 
pe care echipa Român1 ei îl înre
gistrează în fața echipei Italiei in 
întreaga ei existență...

FILMUL MECIULUI
I început de joc foarte bun pe 
stadionul „23 August11-, Ne bucurăm, 
din primeile minute, de relaxarea 
■unei partide amicale. Jucătorii noș
tri combină mult mai activ, domină 
cu .destulă autoritate și găsesc an
tidotul pentru marcajul foarte strict 
al cunoscuților specialiști în defen
sivă care sînt peninsularii. Minu
tul 3 aduce prima mare ocazie a 
meciului — Lucescu are o acțiune 
irezistibilă, centrează și Dobrin — 
singur în careul mic — reia plasat, 
la cîțiva centimetri de poarta lui 
Zoff. Deschidem însă scorul în mm 
19 : Lucescu execută un corner, Kun 
sare cu Spinosi și acesta din urmă, 
încercînd o degajare din voleu, tri
mite în propria poartă 1—0 pentru 
România. Avem posibilitatea de a

diferența : min. 23 — 
Lucescu, Zoff 
milimetric pe 
24 — Dobrin

pătrun- 
baionul 
poartă ; 
acțiune

bătut, 
lingă
are o
pune o minge

mări 
dere 
trece 
min.
de mare clasă — îi
ideală lui Sătmăreanu, rămas sin
gur cu Zoff, dar portarul oaspe
ților salvează Un gol ce părea ine
vitabil ; Adamache va interveni ex
cepțional un minut mai tirziu la 
un șut al lui Boninsegna ; Zoff sal
vează din nou (min. 26). Minutele 
32—33 vor aduce două goluri ale 
oaspeților: primul marcat de Prati 
a fost in fond înscris de „.arbitrul 
de margine care nu a semnalat 
neta poziție de ofsaid a extremului 
stingă italian ; cîteva zeci de secun
de mai tirziu. plecat tot d .itr-o

._ din
joc". el marchează de aproape : 2—1 
pentru selecționata Italiei. Pină la 
pauză dominăm dar mai steril decit 
In prima jumătate de oră. Jocul dm 
„minutele Prati' și-a spus cuvîntul... 

Repriza secundă, mult mai ani
mată față de finalul primei, ne 
va aduce egalarea prin Domide 
care a reluat, spectaculos, cu capul, 
in plasă, centrarea lui Sătmăreanu 
(min. 59) 2—— Cinci minute mai tir
ziu. puteam avea 3—2, dar Zoff 
spune jiu- unui șut excelent al lui 
Radu Nunweiller. Se profila egalul. 
Dar vine minutul 75: o lipsă de 
hotărire a apărătorilor noștri il 
aduce pe Causio in bună poziție de 
șut și iarăși... conduc oaspeții. 3—2. 
Forțăm, forțăm egalarea dar ita
lienii se apără cum numai ei știu 
s-o facă. în ultimele zeci de se
cunde. Hajnal — care ni s-a pă
rut o revelație — șutează. Zoff 
prinde balonul, ii scapă, revine dar. 
după aprecierea aceluiași ari :ru de 
linie care arătase Mita indulgență 
față de Prati, mingea a depășit li
nia de gol: 3—3 in minutul 89 ! Și 
putea să fie iarăși... 4—3 pentru 
italieni dar X. Ionescu a intervenit 
magistral la o acțiune Anastas I- 
Mazzola.

ANA GORETI, PE LOCUL II
ÎN CAMPIONATELE INTERNATIONALE 

i UNGARIEI
Kira Bojko (U.R.S.S.) 570 p. ...4. Ana 
Goreti 564 p, ...17. Ioana Soare 573 p, ju
niori — Z. Mzrsky (Polonia) 569 p, ...22. 
L. Ilovicl 544 p, 23. M. Burcuș 544 p, ...25. 
I. Vochlm 542 p; armă liberă calibru re
dus 3x40 f. seniori — B. Nagy (Ungaria) 
1159 p; pistol viteză — R. Ferrari (Ita
lia) 591 p; pistol sport senioare — Na
dia Ibralilmova (U.R.S.S.) 577 p. juniori 
— L. Cselle (Ungaria) 579 p. ...5. G. Calo
tă 568 p. ...12. A. Ionel 537 p, ...15. Silvia 
Bujdei 522 p; armă liberă calibru mare 
3x40 f. — V. Ezsov (U.R.S.S.) 1153 p; ta
lere (trap), seniori —I. Vass (Ungaria) 
192 t, juniori — Z. Gunther (RDG) 139 
t; skeet, seniori — I. Markward (RDG) 
189 t. juniori — E. Tehner (RDG) — 138 
t; mistreț alergător —- Gy. Szabo (Un
garia) 552 p.

DE TIR ALE
La campionatele Jitematlona'.e de tir 

ale Ungariei, desfășurate la Budapesta, 
au participat și opt sportivi români 
(două senioare și șase juniori). Dintre 
reprezentanții noștri cea mal bună com
portare au avut-o .Ana Coreii, clasată pe 
Jocul n la armă standard 60 focuri cul
cat și Laurențiu Ilovici, locul m la 
aceeași probă (juniori).

Iată câștigătorii probelor si locurile ocu
pate de trăgătorii români : armă liberă 
cauibru redus SC f culcat seniori — K. 
Bullan (Cehoslovacia) p; armă stan
dard 6* f culcat senioare _  Mlrjana Ma
siv (Iugoslavia) 5S7 p, 2. Ana Goreti 594 
p . . .ÎS. Ioana Soare 5S2 P, juniori — J. 
Huila! (Ungaria) 5M p —3. L. novici 589 
p. ...IS. M. Burrus SS3 p. ...32. I- VoebUn 
JU p; armă standard 5x20 f. senioare —

A

HANDBALISTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI9

MOSCOVA. 17 (Agerpres). — La 
Vilnius au luat sfîrșit întrecerile 
competiției internaționale masculine 
de handbal „Cupa Mării T 
Pentru prima oară trofeul 
nit reprezentativei U.R.S.S. 
meciul decisiv, a întrecut 
rul de 12—9 (7—5) formația 
Germaniei. Cei mai buni 
din echipa învingătoare au 
Klimov, Sevcenko și Oganezov.

In celelalte partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Suedia — R.D. Germană 14—13 
(5—6); U.R.S.S. (B) — Finlanda

Baltice11, 
a reve- 
care, în 
cu sco- 

i R. F. a 
jucători 

fost

v/
IL

16—8 (8—4); Danemarca — Polonîd 
15—11 (8—8).

Clasament final: 1. U.R.S.S.; 2.
R. F. a Germaniei ; 3. R. D. Ger
mană ; 4. Suedia : 5. U.R.S.S. (B); 6. 
Danemarca: 7. Polonia ; 8. Finlanda.

ÎNTILNIRI PENTRU
A

CUPA DAVIS"
Echipa S.U.A, conduce in semifinal»

UN BEST PLEACĂ (?), UN ALTUL VINE
Doi dintre cei mai buni jucători din 

Anglia se numesc Best. Irlandezul Geor
ge Best, de la Manchester United, a fă
cut să curgă rîuri de cerneală, cauzate 
atît de admirația tuturor pentru bine

fumă-.or și nebăutor). Besș are — Împre
ună cu Moore și Hurst — ca principală 
ocupație exprofesională pe cea de pvo- 
fesor-antrenor a unei grupe de copii de 
la o școală din cartierul West Ham.

De fapt, performantele celor doi din 
urmă rtmln în continuare valoroase 
pentru că în anii respectivi numărul 
meciurilor din prima divizie a fost mai 
mic (2± fata de 34 cite sînt acum). Pe 
de altă parte. însă, pe vremea aceea 
„■-acătele" și -betoanele" nu erau cunos
cute încă. Deci...

f zonei americane
17 (Ager- 
Mexico a 
dintre e- 

con- 
ame-

CIUDAD DE MEXICO 
pres). —— La Ciudăd de 
început meciul de tenis 
chipele S.U.A. și Mexicului, 
tînd ca semifinală a zonei 
ricane a „Cupei Davis".

După prima zi de întreceri, sco
rul este favorabil cu 2—0 tenis- 
menilor americani. Tom Gorman 
l-a întrecut cu 8—6, 6—3. 7—5 pe 
Joaquin Loyo Mayo, 
Smith a dispus cu 6—2, 
de Vicente Zarazua.

5—0 pentru Spania în
Monaco

iar Stan
6—1, 6—2

meciul cu

„Uriașul“ Clyde Best in mijlocul .școlarilor pe care ii inițiază în tainele 
fotbalului

stabilita sa valoare de fotbalist, cit și 
de desele necazuri pe care le pricinu- 
iește bătrînulul Matt Busby. în sezonul 
recent încheiat, însă, un alt Best a fost 
integrat în aristocratica „societate14 a 
vedetelor din patria fotbalului, jucătorul 
echipei londoneze West nHam United, 
Clyde Best.

Născut în insulele Bermude. CLYDE 
BEST — cel mai în vfrstă din cei 7 
frați (patru băieți și trei fete) ai săi — a 
fost întotdeauna, după cum singur măr
turisește, „nebun după fotbal". Prima sa 
echipă — Somerset, un mic club din 
insulele natale. în timpul unui turneu 
prin Statele Unite si insulele Caraibe, 
managerul echipei West Ham. Ron Gre
enwood. îl vede pe Best jucînd într-un 
meci de campionat, și obține în scurt 
timp, semnătura... părinților pentru că
lătoria sa în Anglia.

După un sezon în echipa de juniori a 
West Ham-ului și o apariție într-o se
lecționată londoneză, Best devine jucă
tor profesionist și debutează într-un meci 
cu Arsenal, curînd după ce împlinise 18 ani.

Calitățile sale native, excelenta sa con
strucție fizică (1,83 — 86 kg), îi impun 
curînd în ateiitia jucătorilor din apără
rile adverse, lucru de care profită 
Geoff Hurst, cel care, pînă în acel mo
ment, era singurul „om de gol“ din ata
cul echipei londoneze și căruia. prin 
tandemul cu Best, i-a revenit conside
rabil „apetitul" golului. Dar nici „Big 
Clyde*4 nu s-a lăsat mai prejos, el în
scriind în sezonul trecut 12 goluri pen
tru West Ham. Bobby Moore, căpitanul 
echipei, este de părere că „Clyde are 
trăsăturile unu! mare jucător : este ta
lentat. ascultător, cum se spune, băiat 
de treabă. Noi sîntem mîndri de el“.

Cu un caracter foarte rezervat în a- 
fara terenului de fotbal (este ne-

Clyde Best are acum o mare dorință: 
aceea de a reveni în insulele natale, pen
tru a ajuta, șl ca antrenor, să crească 
prestigiul fotbalului din insulele Ber
mude. Să recunoaștem că, față de am
bițiile „bussiness-man“-ului George (ca
re. de altfel, a anunțat de curînd că va 
renunța la fotbal '.), dorința lui Clyde 
este intr-adevăr demnă de apreciere.

SCORURI - RECORD
în „Cupa Independenței44 la fotbal, con

siderat un „mini campionat mondial*4, 
care se desfășoară în prezent în diverse 
orașe din Brazilia (faza preliminară), 
s-a înregistrat — după cum se știe — 
un scor record : Iugoslavia — Venezue
la 10—0 » Sînt rare asemenea 
meciurile internaționale. Iată 
zultate-record. care au intrat 
fotbalului. Echipa U.R.S.S. a 
Finlanda în preliminariile C.M. din 1953 
cu 10—0. Racordul absolut îl deține e- 
chipa Angliei, învingătoare cu 17—0. la 
30 iunie 1951. la Sydney, într-o întilnire 
amicală cu selecționata Australiei. Dar 
semnificativ apare și scorul de 7—o cu 
care echipa Uruguayului a învins în 1954, 
la campionatul mondial, echipa Scoției.

Golgeterul Santraci
Campionatul Iugoslaviei se apropie de 

sfîrșit, dar de pe acum se cunoaște golge- 
terui compstiției. El este purtătorul tri
coului cu numărul 9 de la O.F.K. Beo
grad, Slobodan Santraci. Cu 29 de goluri 
marcate pînă acum, Santraci a depășit 
recordul absolut marcat de vreun jucă
tor în campionatul iugoslav. Vechiul re
cord aparținea lui Wblfi (Dinamo Za
greb) în campionatul 1946—47 și lui Ve- 
sellnovici (Vojvodina) în 1956—57 — am
bii cu 26 de goluri.

scoruri în 
cîteva re
in istoria 
dispus de

terminatăLa Alger a fost 
construcția unui mare stadion 
proiectat de specialiști ma
ghiari. Cu prilejul inaugurării 
noului stadion, echipa de fotbal 
a orașului Budapesta va intil- 
ai o selecționată algeriană.

Cind se va retrage Pele ?
brazilian Pele (F.C. 
ziariștilor că se va

Celebrul fotbalist 
Santos), a declarat 
retrage definitiv din activitatea comoe- 
tir.onală în cursul anului 1974. urmind 
ca în viitor să se ocupe de pregătirea 
echipei de juniori a clubului F.C. San
tos. întrebat de ziariști care au fost cei 
mal buni jucători din lume care l-au 
impresionat. Pele a spus : „Am o admi
rație deosebită pentru englezul Bobbv 
Moore. Ml.au plăcut, de asemenea. Gar- 
rincha (Brazilia) si Di 
Una).

Banii au schimbat

Stefano (Argcn-

buzunarele...
a dat mult deFinala Ajax — Inter 

lucru unor... hoți de buzunare, la Rot
terdam. Profitând de faptul că spec
tatorii erau grăbiți să-și ocupe locurile 
în tribune sau erau prea furați de joc, 
hoții au cules o bogată recoltă de port- 
monee. Poliția a găsit in apropierea sta
dionului nu mai puțin de 63, firește go
lite și aruncate de răufăcători. Prada a 
fost evaluată la circa 25 000 de guldeni !

UMOR STRAIN

Oglindă retrovizoare pentru uzul 
arbitrilor (vigilenfi) de fotbal 
(Din „START' — Bratislava)

Ilie Năstase, asistat dc Ion Țiriac, trimite in terenul italienilor o minge spre care se îndreaptă deopotri
vă Adriano Panatta și Nicola Pietrangeli. Foto Theo MACARSCHI

ROMÂNIA ELIMINĂ ITALIA (3-0) DIN „CUPA DAVIS
(Urmare din pag. I)

succes (15—30). într-un moment de 
încordare maximă, Panatta șovăie și 
trimite un stop prea scurt (15—40, 
mecibal !). Urmează o încheiere splen
didă : Țiriac returnează serviciul cu 
o minge în lungul liniei, care îl lasă 
spectator pe Panatta : 6—3 și victorie !

Ca o scurtă statistică, vom sublinia 
că au fost necesare doar 
de joc, pentru ca Țiriac 
cinci ghemuri consecutiv 
trei breakuri.

Partida s-a 
corespunzător,

15 minute 
să cîștige 
dintre care

un arbitraj 
Mircea

bucurat de 
____ _________ prestat de 
Constantinescu, care a fost ajutat și 
de cîteva intervenții oportune ale 
arbitrului principal, dr. Otto Hey
drich (Austria).
NĂSTASE, TIRIAC — PANATTA, 
PIETRANGELI 6—2, 9—7, 6-4

In fața tribunelor de la Progresul 
apar trei jucători care au evoluat 
de cite două ori în finala „Cupei Da
vis" : Nicola Pietrangeli (1960—61). 
Ilie Năstase și Ion Țiriac (1969 și 
1971). Alături de Adriano Panatta. 
spectacolul pe care il oferă toți aceș
tia este la înălțime. O oră si 44 de 
minute de tenis de mare ciasă. la 
pătul cărora echipa țării noastre 
asigura victoria și calificarea în 
nala zonală.

Italienii au greutăți chiar de la 
ceputul partidei. La serviciul lui Pa
natta. ei luptă contra unei mingi
de break, ca apoi, după ce tabela 
arăta 1—1. Pietrangeli să-și piardă
serviciul: 2—1 pentru români. Urmea
ză un ghem foarte disputat (cu Năs
tase la serviciu), în care e _rîndul 
oaspeților să rateze breakul. 
de scor arată 3—2, 4—2 și 
Pietrangeli la serviciu este 
5—2 și, apoi. 6—2.

Setul al doilea a fost și 
disputat Acum italienii 
ia avans de . '
după ce Tiriac își pierduse serviciul. 
Faze frumoase, de mare luptă. în 
care mișcările tactice ale tenismenilor 
români se remarcă. De data aceasta, 
punctul slab se dovedește ghemul de 
serviciu al lui Panatta. după care 
egalitatea se restabilește : 1—3, 2—3, 
3—3. 3—4. 4—4. Revine Panatta la
serviciu, dar de data aceasta ciștigă

la zero ! încep prelungirile : 4—5, 
5—5, 5—6, 6—6. Aici survine secvența 
cea mai interesantă a meciului. Pe 
rind Panatta, Țiriac și Pietrangeli își 
pierd serviciul : 7—6, 7—7, 8—7, break 
decisiv... Și ca încheiere, Năstase 
își adjudecă cu brio serviciul, cuplul 
român conducînd cu două seturi la 
zero.

Se părea că lupta este încheiată. 
Românii pășesc cu 2—0 în setul trei, 
apoi au 3—1. Dar cîteva ușurințe repe
tate ale lui Năstase (de ce acest mare 
jucător nu poate rămîne la fel de 
concentrat pe distanța unei întregi 
partide ?) fac ca jocul perechei noas

tre să se deregleze pentru moment, 
ceea ce permite oaspeților să ega
leze. Țiriac își pierde serviciul (3—3) 
și este rîndul românilor să lupte pen
tru egalare (3—4, 4—4). Țiriac și Năs
tase își regăsesc însă repede cadența, 
string rîndurile și se apropie de vic
torie. Servește Panatta și iese decimat 
de retururile românilor : 5—4. încă 
un pas, servește Țiriac : 6—4 !

Programul zilei s-a încheiat cu un 
set demonstrativ între P. Mărmurea- 
nu și P. Bertolucci, cîștigat de ro
mân cu 6—4. Azi, prima lovitură de 
serviciu, în ultimele două simpluri, 
la ora 14.

MADRID. 17 (Agerpres). —Dispu
tată timp de trei zile în localitatea 
spaniolă Aviles. întîlnirea de tenis 
dintre selecționatele Spaniei și 
Monaco, semifinală a zonei euro
pene (grupa B) a „Cupei Davis1-, 
s-a încheiat cu scorul de 
favoarea gazdelor. în 
două partide de simplu, Antonio 
Munoz l-a învins cu 6—1, 7—5, 6—1 
pe Patrik Landau, iar Juan Gis
bert a cîștigat cu 6—1, 6—2,6—0 
în fața Iui Bernard Balleret.

Tenismenii spanioli s-au califi
cat pentru finala grupei B, în care 
vor întîlni pe învingătoarea me
ciului R.F. a Germaniei — Cehos
lovacia, care se dispută la Dussel
dorf. în această întilnire. după pri
mele două partide de simplu, sco
rul a devenit egal : 1—1. Campio
nul cehoslovac Jan Kodes l-a în
vins, după întrerupere, pe Jurgen 

Fassbender (R.F.G.) cu 3—6, 6—3, 
6—2, 10—8.

ÎN CONCURSUL DE LA MILANO

ATLETII ROMÂNI DEPĂȘIȚI
a

5—0 în 
ultimele

TELEX ȘI TOTUȘI...

de 
ca
is»S-

rîndul 
Tabela 

din nou 
înfrînt:

cel mai 
reușesc să 

la început, avînd 3—O

DE SPORTIVII
BORZOV Șl MENEA AU EGALAT (10,0)

(55-47) IN
MILANO 17 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru special).
Prima reuniune a patrulaterului 

de atletism, care a opus formațiile 
masculine ale Belgiei, Italiei, Ro
mâniei și Uniunii Sovietice, desfă
șurată vineri noaptea la lumina re
flectoarelor, a atras 
cochetului „Stadio 
15 000 de spectatori, 
celentă de concurs, 
deosebit de bună a pistei de tar
tan a favorizat obținerea unor per
formanțe de înaltă 
niate prin adevărate 
de tifosi.

Pe primul plan al

în tribunele 
civico-- peste 

Vremea ex- 
ca și starea

valoare, subli- 
urale de miile

întrecerii, con-

SOVIETICI ȘI ITALIENI
RECORDUL EUROPEAN PE 100 m • FORMAJIA ROMÂNĂ

MECIUL CU SELECȚIONATA BELGIEI

CONDUCE

In concursul atletic de la Budapesta, 
Sachse- (R.D. Germană) a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu 74,62 m, re
zultat ce constituie cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului. Pe Ion’ll 
secund s-a clasat vest-germanul Rlehm 
cu 72,98 m. Proba feminină de săritură 
în înălțime a revenit sportivei maghiare 
Magdolna Komka cu 1,85 m, urmată de 
Babosek (Iugoslavia) — 1,82 m. Finlan
dezul Siitonen s-a clasat pe primul loc 
în proba de aruncarea suliței cu 82,98 m, 
iar atletul maghiar Szepesi și-a adjude
cat victoria în proba de săritură în înăl
țime cu 2.18 m. Alte rezultate: trlplusalt
— Kalocsai (Ungaria) 16,23 m: 800 m — 
Medimurac (Iugoslavia) 1:47,5; 200 m
— Ojo (Nigeria) 21,1; 5 000 m — Torok 
(Ungaria) 14:04,4: aruncarea greutății (f)
— Fibingerova (Cehoslovacia) 18,55 in.

l. a Seattle au început campionatele SUA 
la atletism, criteriu de verificare în ve
derea apropiatelor J.O. de vară de la 
Munehen La întreceri participă și o se
rie de atleti străini. Tn cursa de 10 000
m. Greg Frederick a stabilit un nou 
record național cu timpul de 28:08.0. (v. 
r. Billy Mils 28:17,6 din 1965). La 110 
mg a cîștigat — Rod Milburn în 13.4. 
urmat de Willie Davenport si Tom Hill 
— ambii cronometrați în 13.6. Proba de 
aruncarea greutății a revenit lui Randy 
Matson cu 21.19 m. In semifinalele cursei 
de 400 m plat, cel mai bun rezultat a fost obtinut ' de Lee Evans — 45.3.

A 5-a etapă pentru campionatul mondial 
de motocros la clasa 500 cmc s-a desfă
șurat în împrejurimile localității Poltava, 
în prezenta a peste 100 000 de spectatori. 
Victoria a revenit sportivului belgian 
Roger De Coster, care conduce în cla
samentul general cu 57 
Mikkolă (Finlanda) —• 
(Suedia) — 34 p

p. urmat de H.
37 p, B. Aberg

După disputarea a 
tltia internațională

etape, în compe- 
,Cursa Prie-

SPASSKI Șl FISCHER
SE VOR ÎNFRUNTA

PENTRU SUPREMAȚIA
MONDIALA A ȘAHULUI

tre!
. _ --------- ,--------ciclistă __ _____ ___teniei", care se desfășoară în Cehoslo

vacia. conduce rutierul polonez R. Szur- 
kowski, urmat de compatriotul său 
Krszesoviec — la 3:02,0. In clasamentul 
generai Pe echipe, pe primul loc se află 
selecționata Poloniei, secundată la 6:44 
de formația ___  ___....___
Etapa a 3-a. desfășurată în jurul ora
șului Trjinec pe un traseu în lungime 
de 168 km, a fost ciștigată de Szurkow- 
skl în 4h 10:38.

clubului Inter Bratislava.

Rezultate înregistrate tn etapa a 27-a 
a campionatului austriac de fotbal: sim
mering _ Sturm Durisol 1—0: FC Vien
na — ASK Linz 2—0; Wiener Sport Club
— Austria Salzburg 0—1: Alpine Dona- 
wltz — Eisenstadt 0—0; Bischofshofen — 
Rapid Viena 1—3; Voest Linz — Austria 
Viena 2—3: Gak — Wacker Innsbruck 
1—2 Clasament : 1. Wacker Innsbruck
— 38 p; 2. Austria Viena — 36 p; 3. 
Voest Linz — 34 p.

Cunoscuta echipă engleză de fotbal Wol
verhampton Wanderers, aflată tn turneu 
în Australia, a jucat la Sydney în com
pania reprezentativei tării. Jocul s_a în
cheiat cu un rezultat de egahtate : S—2- 
La pauză scorul e~a de 2—1 în favoarea 
fotbaliștilor australieni.

In decursul ultimelor luni, 1-m.ea 
șahistă a urmărit, cu deosebit interes, 
mersul tratativelor pentru organiza
rea mult așteptatului meci pentru 
campionatul mondial între deținăto
rul titlului, marele maestru sovietic 
Boris Spasski, și capriciosul său șa- 
langer, marele maestru american Ro
bert Fischer. Presa a p-o i.at r e- 
roase telegrame, declarații, cor.tra-de- 
clarații și interviuri în legătură cu 
aceste tratative. Prea mu’.te chiar... 
Astfel că. pir.ă la urmă, s-a af-ns 
la o situație confuză, prilej de r e-i- 
mărate discuții și întrebări ale ama
torilor de șah. privir.d rnodui în care 
s-au... încurcat lucrurile și cum s-au 
descurcat, pică la urmă. S-a ajuns 
pînă acolo, ir.eît foștii organizatori 
iugoslavi — prim publicația „Sahev s'»i 
Informator" — s-au simțit obligati *ă 
publice Un fel de „Carte albă" in : 
au- dat explicații asupra motiv» 
care i-au determinat să renunțe 
găzduirea meciului. Considerăm. 
aceea, ca Interesant (și necesar) 
prezentăm cititorilor o scurtă relatare 
a peripețiilor acestor tratative, unice 
în felul lor în istoria șahului.

După cum se știe după unde ne
înțelegeri survenite In Iurta ianuarie, 
în legătură cu alegerea locului de dis
putare a întilnirii, s-a ajuns. In cele 
din urmă, la un acord, concretizat 
prin semnarea, la 20 martie, la Am
sterdam, a unei convenții prin care se 
stabilea că primele 12 partide ale me
ciului se vor disputa la Belgrad, iar 
următoarele 12 la Reykjarik. tn ace
lași timp, erau fixate cocdtțtSe finan
ciare (cu adevărat excepționale, fon
dul de premii fiind de 138 000 de do
lari. dintre care învingătorul urma să 
primească 58. iar învinsul 3 8). Con
venția a fost semeață de către vice
președintele federației internaționale 
de șah (F.LD.E.). Rebeli Mendez, de 
delegații organizatorilor, de către ma
rele maestru E. Gheller ca reprezen
tare al Iui Spasski și de Ed. Edmond-

aju

.3 
de

„CULISELOR CARE

ÎNCEPUTUL
VIITOARE

a-și pregăti o bună condiție fizică 
care-l așteaptă

in lungul și
Foto :

AAARELE MECI

se antrenează „la sac“. 
obositorul meci pe 6! 
ASSOCIATED PRESS

Vu este un trucaj fotografic... Realmente, Bobby Fischer 
pentru 
patrate

SCURTA ISTORIE

PRECEDAT STARTUL

' vr.. șeereiar-J federației americane, 
în r.umele lui Fischer.

Totul părea (in sfirșit), în regulă, 
dar bucuria amatorilor de șah (și li
niștea conducătorilor F.I.D.E.) n-a du
rat decît exact— 3 zile. La 23 mar
ne. Fischer a făcut una dintre cele 
mai greșite „mutări" din cariera Iui 
țahrstâ. trimițînd o telegramă organi
zatorilor de la Belgrad și Reykjavik, 
prin care le punea în vedere că nu 
este oe acord cu condițiile financiare 
ale meciului, informîndu-i, totodată, 
:â Edmondson nu avea dreptul să 
semneze acordul de la Amsterdam în 
r.umele său... Iar ca încheiere, Bobby 
pretindea ca toate încasările care vor 
depăși costul organizării meciului să 
fie împărțite între el și Spasski.

„Dușul* a fost foarte rece pentru 
toată lumea și reacția — nu cea la 
care se aștepta Fischer. Organizatorii 
au refuzat net să ia în considerație 
pretențiile șalangerului. La care Bob
by Fischer a răspuns, la 28 martie, 
că refuză să joace meciul la Belgrad !

A urmat un adevărat duel al tele
gramelor (numai în contul F.I.D.E. 
figurează cu rotunda sumă de 2 500 
de dolari !). Organizatorii iugoslavi.

în fața atitudinii lui Fischer, au de
clarat că cer o garanție de 35 000 de 
dolari atît din partea campionului, cit 
și a șalangerului, pentru a fi siguri că 
investițiile lor vor fi rambursate. Lu
cru cu care federația sovietică s-a de
clarat de acord,
nu...

Ir cele din 
F.I.D.E., dr. Max 
soluție decît să adreseze un ultima
tum federației americane, cerîndu-i 
să precizeze, pînă Ia 4 aprilie, dacă 
Fischer acceptă sau nu să joace me
ciul în condițiile fixate la Amster
dam, menționînd, în același timp, că 
nu acceptă nici un fel de tratative cu 
șalangerul personal Răspunsul lui Ed
mondson a fost afirmativ, dar organi- 
torii de la Belgrad n-au vrut să re
nunțe Ia cauțiunea cerută, considerînd 
(pe bună dreptate) că Fischer ar mai 
putea să-și schimbe părerea... Ca ur
mare. dr. Euwe a căzut de acord cu 
federația islandeză ca întregul meci 
să se dispute la Reykjavik. în condi
țiile acordului de la Amsterdam și a 
invitat federațiile sovietică și ameri 
cană să-și anunțe participarea pină 
la 6 mai.

dar eea americană

urmă, președintele 
Euwe. n-a avut altă

Sub amenințarea de a fi descalifl 
cat. Robert Fischer a acceptat, deși, 
într-o declarație făcută presei, și-a 
arătat nemulțumirea față de modul 
cum au fost duse tratativele. Poate 
că, într-un fel. el are și dreptate : 
președintele F.I.D.E. ar fi trebuit să 
adopte, de la început, o manieră mai 
hotărită in rezolvarea acestei proble
me, evitind. astfel, tergiversările inu
tile. nemulțumirea generală și unele 
critici, nu lipsite de fundament

Oricum, capriciile îl costă pe Bob
by Fischer o diferență de 13 000 de 
dolari în fondul de premii, care a 
scăzut, acum, la 125 000 de dolari 
și o certă diminuare a simpatiei de 
care se bucura la sfîrșitul anului tre
cut, după victoriile categorice repur
tate asupra lui Taimanov, Larsen si 
Petrosian. Singurul lucru pozitiv este 
că întîlnirea aceasta, așteptată 
cu atîta nerăbdare de către tați șa
hiștii, va avea, totuși, 
sperăm — va constitui 
riștii au și început să 
meciul secolului.

loc și — să 
ceea ce zia- 
denumească :

S. SAMARIAN

așteptărilor, s-au situat repu- 
atleți sovietici, care au ieșit 

învingători în șapte din cele 10 
probe ale programului, chiar Și în 
unele (1500 m sau 110 m garduri) 
în care gazdele porneau cu prima 
șansă. Cele mai bune rezultate ale 
zilei au fost obținute în cea mai 
rapidă cursă; campionul european 
Borzov și recordmanul Italiei, Me
nea, au alergat piept la piept în
treaga distanță de 100 m. iar cro- 
nometrele electrice au indicat, la 
sfîrșit, timpul de 10,0 — record eu
ropean egalat, pentru ambii sprin
teri. Fotografia sosirii : 1. Borzov
— 2. Menea. Aflat în formă exce
lentă. Janis Lusis, recordmanul 
U.R.S.S. Ia aruncarea suliței, a rea
lizat 87,88 m, iar italianul Fiasco
naro a acoperit turul de stadion 
(400 m) în 46,6.

Din păcate, atleții români 
mai reușit să repete unele rezul
tate obținute în tară, avînd com
portări modeste. Excepție au
— într-o oarecare măsură - 
colae Mustață (29:01,2 — 10 000 m), 
Mihai Zaharia (7.54 m — lungime) 
și Petre Lupan (3:44,7 — 1500 m), 
astfel că înaintea celei de a doua 
reuniuni, singura ambiție a selec
ționatei române rămîne o victorie 
în fața — totuși — modestei re • 
prezentative a Belgiei.

Printre surprizele zilei mai no
tăm înfrângerile campionului euro
pean Arese la 1500 m, Liani la 110 
m garduri și a săritorilor în înăl
țime din U.R.S.S., Șapka și Tar
mak. întrecuți de italianul Schivo. 
Si acum rezultatele tehnice ale 
concursului :

100 tn : 1. Borzov (U.R.S.S.) 10,0
— rec. european egalat, 2. Menea 
(Italia) 10,0 — rec. european ega
lat, 3. Artamas 
Preattoni (Italia) 
rescu (România) 
(România)

400 m :
Giovanotti 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 48,0... 6. Paul Vasilc (Rî

form 
tații

nu au

făcut
- Ni-

(U.R.S.S.) 10.2, 4.
10.3... 6. Zamfi-

10,5... 8. Petrescu
10.5 ;

1. Fiasconaro (I) 46.6. 2.
Koroliev 

Borisenko
(I) 47,5. 3.
47,5, 4.

49.1 ;
(U.R.S.S.)

48.6... 8. Sălcudeanu (R)
1500 m : 1. Pantelei 

3:43,0, 2 Arese (I) 3:43,1, 3. Mig
non (B) 3:44,0. 4. Lupan (R) 3:44,7. 
5. Salve (B) 
3:48,4 ;

10 000 m : 
28:28,6, 2.
28:55,2, 3. Mustață (R) 29:01,2. 4. 
Roelants CB) 29:07,6, 5. Cindolo (I) 
29:14,4... 8. Halos (R) 29:48.4 ;

4x100 ’ " " * “
U.R.S.S. 39,6, 
Belgia 41,0 ;

110 mg : 1.
13,7. 2. Liani (Italia) 13,7, 3. Acer
bi (I) 13,9, 4. Moșlașvili (U.R.S.S.) 
14.2, 5. Perțca (R) 14,2 (la această 
probă am prezentat, un singur con
curent) ;

Lungime: 1. Lepik (U.R.S.S.)
7,82 m, 2. Zaharia (R) 7,54 m, 3. 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,52 m, 
4. Jurcă (R) 7,39 m, 5.
7,29 m ;

înălțime : 1. Schivo (I) 
Sapka (U.R.S.S.) 2,17 m. 
(U.R.S.S.) 2,10 m, 4. Dai 
2,10 m, 5. Ș. Ioan (R) 2,10 m (la 
această probă am prezentat un sin
gur concurent) ;

Greutate: 1. Plunge (U.R.S.S.)
19,64 m, 2. Montelavici (I) 17.24 m. 
3. Sorrenti (I) 17.19 m. 4. Gagea 
(R) 17.11 m... 8. Iordan (R) 16,13 m;

Suliță: 1. Lusis (U.R.S.S.) 37.88 
m. 2. Macarov (U.R.S.S.) 84,68 m, 
3. Silaghi (R) 73,25 m. 4. Crame ■ 
rotti (I) 73,02 m... 6. Grigoras (IU 
67,94 m.

Iată și scorurile meciurilor bila
terale după primele 10 probe : 
U.R.S.S. — Italia 61—46 ; U.R.S.S. 
— România 74—30 ; U.R.S.S. — 
Belgia 73—33 ; Italia — România 
65—39 ; Italia — Belgia 71—35 ; 
România — Belgia 55—47.

La ora închiderii ediției, întrece
rile celei de a doua reuniuni a 
meciului patrulater sînt în curs de 
desfășurare. în numărul nostru de 
miine veți putea citi rezultatele, 
scorurile finale și comentariul res
pectiv.

3:44,7... 8. Neamțu (R)

1. Badrankov (U.R.S.S.)
Aleksașin (U.R.S.S.)

ni : 1.
3.

Italia 39,3. 2.
România 41,0, 4.

Cistiakov (U.R.S.S.)

Arrighi (I>

2,17 m, 2.
3. Tarmak 
Franco (I)

Hristache NAUM

DIVIZIA A LA RUGBY
Sîmbătă, în divizia A de rugby s-au 

înregistrat rezultatele : Steaua — Spor
tul studențesc 26—7 (11—0) și Dinamo — 
Politehnica Iași 55—8 (20—4).

Vom reveni cu amănunte, in ziarul 
nostru de luni.

„CUPA U.E.F.A." RĂMÂNE LA 
GLASGOW

ÎN C.E. DE FOTBAL 
BELGIA—UNGARIA 2—1

Aseară, la Liege, s-au întilnit pentru 
locurile 3—4, din cadrul campionatului 
Europei la fotbal, reprezentativele Bel
giei și Ungariei, 
victoria echipei 
2—1 (2—0).

Reamintim 
finala C.E.. 
Heeysel din 
U.R.S.S.
nirea va fi televizată în direct.

Meciul s-a 
Belgiei la

azi, de la

încheiat 
scorul

eu 
de

că
se vor întâlni pe stadionul 
Bruxelles, reprezentativele 

și R. F. a Germaniei. Intîl-

ora 17, în

Comisia de disciplină a Uniunii eu
ropene de fotbal a stabilit ca finala 
„Cupei U.E.F.A.44. Glasgow Rangers — 
Dinamo Moscova, să nu fie rejucată. 
Trofeul rglmîne în posesia echipei sco
țiene, care primește totuși sancțiunea 
Je a tiu putea apărea în nici una din 
competițiile organizate de forul 
ropean de fotbal, pe timp de doi anî.

FINALĂ HEWITT-OLMEDO LA 
BRISTOL

Proba de simplu femei din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Bristol a fost câștigată de cunoscuta 
campioană americană Billie Jean King, 
învingătoare în finală cu 6—3, 6—2 în 
fața jucătoarei australiene Kerry Mel
ville. In semifinalele probei de simplu 
bărbați, americanul Alex Olmedo l-a 
învins cu 6—4. 9—3 pe francezul Fr.
Jauffret, iar ex-australianul Bob Hewitt 
a dispus cu 4—6. 6—4, 6—4 de america
nul Clark Graebner.

eu-
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