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Joi dimineața, Alteța Sa Regală, 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
și Alteța Sa Regală, prințesa Mo
nique Sianuk, și-au încheiat vizita o- 
fiaală de prietenie făcută în țara 
noastră la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

De la reședința oaspeților, Altețele 
Lor Regale, prințul Norodom Sianuk 
și prințesa Monique Sianuk, au ve
nit, pină la Aeroportul Internațional 
Bucureștl-Otopeni, împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu^ cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer si soția sa 
Elena Maurer, Janos Fazekas, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Marin Alexie, ambasadorul Republi
cii Socialiste România acreditat pe 
lingă șeful statului Cambodgia.

întregul traseu străbătut, ca și a- 
eroportul erau împodobite cu drape
lele de stat ale României și Cambod
giei. Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării se aflau portre
tele tovarășului Nicolae Ceausescu si 
prințului Norodom Sianuk. ' Urarea 
„Trăiască prietenia și' solidaritatea

militantă dintre poporul român și 
poporul cambodgian" se putea citi 
pe o mare pancartă înălțată pe pla
toul central al aeroportului.

La aeroport au venit, de aseme
nea, să-i salute pe solii poporului 
cambodgian tovarășii : Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Hie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Mihai Gere, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

O gardă militară aliniată pe aero
port prezintă onorul. în timp ce sint 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări, în semn de salut se trag 
21 de salve de 
Norodom Sianuk 
Nicolae Ceaușescu 
garda de onoare.

Solii poporului cambodgian își iau 
rămas bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, de 
la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport. Oaspeții răspund 
îndelung aclamațiilor prietenești a- 
dresate de mii de oameni ai muncii 
aflați pe aeroport, își iau rămas bun 
de la conducătorii partidului și sta
tului nostru.

artilerie.
Și 

trec
Prințul 

președintele 
în revistă

La despărțire, prințul Norodom 
Sianuk și președintele Nicolae 
Ceaușescu își string călduros mîi- 
nile, se îmbrățișează. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și prințesa Monique 
Sianuk își iau rămas bun cu cordia
litate. Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

Altețele Lor Regale au fost înso
țite în vizita oficială de prietenie în 
țara noastră de domnii Ieng Sary, 
trimis special al părții din interior 
a Frontului Unit Național al Cam
bodgiei (F.U.N.C.) și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei (G.R.U.N.C.), Sarin Chhak, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al F.U.N C. și ministrul afacerilor 
externe al G.R.U.N.C., cu soția, 
Huot Sambath, membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N C. și amba
sador al Regatului Cambodgia în Re
publica Socialistă România, cu so
ția, Thiounn Prasith, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al F.U.N.C. și ministru însărcinat cu 
coordonarea eforturilor luptei pen
tru eliberarea națională. Alteța Sa 
prințul Sisowath Methavi, director 
de cabinet al șefului statului.

Avionul special cu care călătoresc 
înalții oaspeți cambodgieni decolea
ză, îndreptîndu-se spre R. P. Alba
nia. Pînă la frontiera țării noastre, 
nava aeriană este escortată de a- 
vioane cu reacție ale forțelor armate 
române.
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX PENTRU SENIORI

INTR-UN MECI DE MARE SPECTACOL
G. POMETCU L-A ÎNVINS PE 0. AMÂZÂROAIE

(Agerpres).

Tînărul colectiv al unei uzine centenare este hotărît să răspundă

prin fapte chemării partidului

CINCINALUL
ÎNAINTE DE TERMEN!

Ieri,' la patinoarul „23 August" 
din Capitală, în fața a aproximativ 
4000 de spectatori, s-a disputat cea 
de a doua semifinală din cadr.il 
campionatelor naționale de box 
pentru seniori. Spre deosebire de 
prima semifinală, de miercuri. în 
care multe meciuri au lăsat de do
rit, reuniunea de joi a adus în ring 
cîteva perechi care au dat deplină 
satisfacție iubitorilor sportului cu 
mănuși care urmăresc seară 
seară întrecerile celor mai 
pugiliști ai țării.

în partida inaugurală a 
învingătorului lui Constantin 
iescu. Traian Cerchia (Portul 
stanța), i-a fost opus Ion Nicolau 
(Nicolina Iași). Constănțeanul a 
început lupta sigur pe el, a punc
tat cu serii scurte, dar repetate, 
încă din prima repriză, convingînd. 
treptat, pe toți cei cinci arbitri 
din jurul ringului că meciul nu 
poate avea decît un singur învin
gător : Cerchia. în ultimul rund. 
Nicolau a încercat să refacă tere
nul pierdut, dar Cerchia, bine pre
gătit fizic, a avut resurse suficien
te să-1 oprească de fiecare dată cu 
contre de dreapta, nelăsindu-i ieșea
nului nici o speranță. Cerchia b.p. 
(5—0) Nicolau. în cealaltă semifi-

FINALIST II

R. Cozma — Șt. Băiafu ; muscă : 
A. Cojan ; cocoș : M. Toni —

• Printre harnicii constructori de utilaj petrolier
din Tirgoviște

de 
buni

serii, 
Gru- 
Con-

Semimuscd :
Tr. Cerchia — . ....................... .....
M. Peia ; pană : G. Pometcu — P. Nedelcea ; 
semiușoaro : A. Vasile — Gh. Ciochină ; ușoară : 
C. Cuțov — L. Mothe ; se.nimijlocie : V. Ziiber- 
man — A. Pcpa ; mijlocie mică : I. Gyorffî - 
I. Mocanu : mijlocie : A. Năstac — Gh. Chivăr 
semigrea .- P. Cimpeanu — M.
grea : I. Dascâlu — A. lancu.

a categoriei muscă. Anton Co- 
(Constructorul Galați) ciștigă 
neprezentarea lui Ștefan Co- 
(Voința Galați) care a fost 

să boxeze.

nală 
ian 
prin 
dog 
oprit de medic

întrecerile cocoșilor au debutat 
cu un meci dezechilibrat. între gă- 
lățeanul Mircea Toni (Galați) și 
Octavian Badea (Farul Constanța). 
Toni, pus pe fapte mari, ca și la 
turneul internațional ..Centura de 
aur", s-a dezlănțuit de la începu
tul partidei, silindu-și adversarul 
să se retragă prin toate colțurile 
ringului. în repriza secundă, arbi
trul întflnirii. vest-germanul Hahn. 
a fost silit să oprească intîlnirea 
care devenise prea inegală, dictind 
victoria prin abandon a pugi'.istu-

Gabriel Pometcu 
(dreapta) 1st așteap
tă adversarul cu o 
nouă contră de stin
gă. Fază din me
ciul Pometcu — A- 
măzâroaie, care a 
entuziasmat Întrea
ga asistentă în reu
niunea semifinală de 
aseară.
Foto :

Vasile BAGEAC

Constontinescu

Vineri 23 iunie 1972

b.a. 2 Badea. Inlui gălățean. Toni 
cealaltă semifinală a categoriei, tî
nărul dinamovist Marian Peia a

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

Echipa României

Uzina de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște —
mult 
mul 
ierea 
ceste _ _ ___  _
Alexandru Ioan Cuza, la 31 decem
brie 1868, prin care se aprobă în
ființarea unei fonderii de tunuri 
în Tîrgoviște. Aceasta a început să 
producă mai tîrziu, în 1872, an con
siderat ca momentul de început al 
uzinei.

De altfel, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la mitingul ținut la 
11 mai 1969, în piața municipiului 
Tîrgoviște, spunea i

„Am vizitat Uzina de utilaj pe
trolier. Este o întreprindere ale că
rei baze au fost puse în trecut — 
nu de mult ea a împlinit 100 de 
ani de la înființare. Aceasta în
seamnă că aici avem muncitori cu 
vechi tradiții de muncă și de 
tă și de aceea și rezultatele 
nute acum sint bune".

Conștienți de rolul industriei 
structoare de mașini în economia 
țării, colectivul de muncitori și spe
cialiști ai uzinei cinstesc centenarul 
prin mobilizarea tuturor eforturilor 
pentru ca la sfîrșitul cincinalului 
producția să se înnoiască în propor
ție de 50 Ia sută iar utilajele fa
bricate să cîștige în competiție cu 
altele similare pe piața mondială, 
astfel ca marca „UUPT" să facă 
cinste țării.

(U.U.P.T.) a împlinit nu de 
100 de ani de existență. Pri- 

document care atestă înteme- 
unei unități industriale pe a- 
meleaguri a fost emis de

Iup- 
obți-

con-

★
La întrebarea: „CU CE REZUL

TATE ÎNTÎMP1NA COLECTIVUL 
UZINEI CONFERINȚA NAȚIONA
LA A PARTIDULUI?", tov. ing. 
Constantin Tzitzeclis, directorul ge-

neral al uzinei, ne-a răspuns: „Adu
narea generală a salai taților din 
Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște, 
in urma analizei activității și rezul
tatelor înregistrate în anul 1971. 
precum și a sarcinilor de plan pe 
1972, în atmosfera unei totale ade
ziuni la hotăririle Congresului al 
X-lea al partidului și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, 
exprimind dorința întregului colec
tiv de oameni ăi muncii de a-și 
spori contribuția la prosperitatea 
patriei, răspunzînd chemării la în
trecerea lansată de Uzina „Rulmen
tul" Brasov, s-a angajat ca, pe ba
za valorificării mai depline a po
tențialului productiv ai uzinei, să 
depășească prevederile planului de 
stat pe anul 1972 la principalii in
dicatori. Astfel : LA PRODUCȚIA 
GLOBALA CU 6 MILIOANE, REA- 
LIZÎND SUPLIMENTAR 500 RE
DUCȚII PENTRU PRĂJINI, 10 AU
TOMACARALE DE 5 TONE SI AL
TE PRODUSE CU DESFACERE 
ASIGURATA; LA PRODUCȚIA 
MARFĂ VÎNDUTA ȘI ÎNCASATĂ 
CU 4 MILIOANE. Angajamentul 
mai prevede: realizări suplimentare 
la export cu 23 la sută mai mari 
față de planul initial iar la autouti- 
lări cu 27,3 ia sută: asimilarea de 
produse noi, obținerea de economii 
prin inovații și raționalizări, pune
rea in practică a inițiativei SĂ LU
CRĂM O ZI PE TRIMESTRU CU 
MATERII ȘI MATERIALE ECONO-

Sporitul ÎH VIZITĂ LA

FETELE
DIN

REPORTAJ
Olga Szabo își trage anevoie masca. 

Frumoșii ei ochi albaștri par obosiți 
de filtrul grilei. Lama floretei e încă 
fierbinte. Mă uit stupefiat la acest 
„fenomen" al scrimei noastre, cu o 
biografie sportivă trepidantă 
asalt:

1.

ca un

la Mel-
2.
3.

Vicecampioană olimpică 
bourne, in 1956 
Campioană mondială la 
Aires, în 1962 
Campioană mondială, pe 
la Havana, în 1969
Participantă virtuală la Miinchen, 
a cincea ei Olimpiadă consecu
tivă.

Buenos
echipe,

4.

— Spune-mi, Olga, două vorbe des
pre MUnchen.

— De vorbit e, ca întotdeauna, 
foarte ușor. Mai ales despre scrimă, 
acest așa-zis joc al hazardului, unde 
acum poți cîștiga cu 4—0, iar peste 
o oră poți pierde, în fața aceleiași 
adversare, cu 0—4.

— Să renunțăm la cuvîntul prono
stic. Să-I înlocuim cu... speranță.

— E o simplă stratagemă de repor
ter. Dar asta nu mă împiedică să ră- 
mîn lucidă. Știu foarte bine că la 
ultimele patru ediții olimpice, din 
1956 și pînă astăzi, floreta-fete a Ro
mâniei a adus acasă doar trei meda
lii : medalia mea de argint de la Mel
bourne, cea de bronz a Măriei (n. r. 
Vicol), de la Roma, plus bronzul echi
pei de la Ciudad de Mexico. Asta e 
tot...

— E un apel la moderație ?
— Nu. Dimpotrivă. Avînd dreptul 

de a nu da un pronostic, aș vrea să 
sper că vom reveni de la Munchen 
cu o medalie a echipei și cu una 
individuală.

— Ce mai trebuie făcut pentru ca 
această speranță să se realizeze?

- Un singur lucru': să renunțăm 
la pronosticuri.

— De ce ?

Foto : Theo MACARSCHI

Saltelele din sala Floreasca au fost deosebit de solicitate ieri de concurența care vor participa la întrecerile Tur
neului international al României. Iată o secvență de la /antrenamentul luptătorilor francezi, în prim plan (stin-ja) 
cunoscutul luptător Daniel Robin, vicecampion olimpic la ambele stiluri ~ -------

AST AZI, LA ORA 12, IN SALA FLOREASCA

GONG INAUGURAL LA TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE LDPTE AL ROMÂNIEI

Ld startul competiției se nor alinia luptători din 17 țări • La unele 
categorii țara noastră a înscris cite 5-6 concurenți

pentru
triunghiularul

atletic
cu Cehoslovacia

si Olanda
Pentru întîlnirea de duminică, 

de pe stadionul Republicii, cu for
mațiile feminine ale Cehoslovaciei 
și Olandei a " 
principiu — 
a României : 
fanu (11,4), 
(11,6), Maria 
Monoranu — ___
400 m : Liliana Leau — 55,0. Ma
rii ena 
Ileana 
2:04.9 ; 1500 m : Natalia Andrei — 
4:14,8, 
mg : Bufanu 
leac — , ____
Surdu, Monoranu ; 4x400 m : Bădi
țoiu. Fița, Leau, Silaj (Bădescu) ; 
lungime : Viorica Viscopoleanu 
6,37 m. Alina Popescu — 6,30 m ; 
înălțime : Cornelia Fopescu — 
m, Draga Comșa — 1.78 m (Virgi
nia Ioan) ; greutate : Valentina 
Cioltan — 17,69 m. An» Sălă-
gean — 16-89 m ; disc : Argen
tina Menis — 64,24 m. Lia Mano- 
liu — 62,06 m : suliță : Elena Neac- 
șu — 52,46 m. Ioana Stancu 
51.80 m.

La ora actuală antrenorii 
prezentativei noastre au încă 
clarități în privința formației.

(Continuare in pag. a 4-a)

fost alcătuită — în 
echipa reprezentativă 
100 m : Valeria Bu
Eleonora Monoranu

Lazăr (11.9) ; 200 m:
24,1. Lazăr — 25.2 :

Bădițoiu — 56.0 ; 800 m :
Silai — 2:00,2, Rafira Fița—

Maria Linca — 4:17,5 : 100 
r__ ) — 12,7, Valeria Bidu-
13,8 ; 4x100 m : Ene, Lazăr.

Dar, dincolo de aceasta trebuie să 
subliniem că pentru mulți compe
titori confruntările de la Bucu
rești vor fi decisive în vederea se-(Continuare in pag. a 2-a)

• • e

Mișu
coresp.

AVANU
județean

5

NOASTRE

în sala Floreasca din Capitală 
vor fi inaugurate astăzi, la ora 12, 
întrecerile celei de a Xl-a ediții a 
Turneului internațional de lupte 
(greco-romane și libere) al Româ
niei. Pînă aseară, în jurul orei 20, 
au sosit toate loturile țărilor par
ticipante : ~

Cuba, 
Franța. 
Germaniei.

Maroc, R. P. Mongolă,

Bulgaria, Cehoslova- 
Danemarca, Elve- 

R. D. Germană. R. F. 
Israel, Iugosla- 

Po-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 2-a)

re- 
ne- 
cea

HAVANA
CU MASTI»

— Din respect pentru cei 40 de 
ani de scrimă ai Măriei Vicol și Olgăi 
Szabo.

Șl FLORETE

★
Maria Vicol zîmbește cu subînțeles.
— Ce spui, Mara ?
— Olga are dreptate.
— Octavian Vintilă, colegul vostru 

de la sabie, susține că voi două aveți 
aproximativ 10 000 de asalturi oficiale.

— Mărturisesc că nu le-am numă
rat, dar probabil că are dreptate... 
Sigur că are dreptate ! In fond, abia 
după 5 000 de asalturi începi să înțe
legi cu adevărat scrima.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)

Maestrele emerite 
sportului OLGA SZA
BO și MARIA VICOL 
Sau... 40 de ani dă- 

ruiți scrimei

PROGRAMUL TURNEULUI

VINERI. Ora 12—15 ; par
tidele din cadrul turului I *. 
ora 18—18,30 : Festivitatea de 
deschidere ; ora 18,30—22. tu
rurile I și II.

SIMBĂTA. Ora 12—15 : tu
rurile II și III : ora 18—22: 
tururile HI si IV.

DUMINICA. Ora 10—13 : 
semifinalele și finalele: ora 
13—14 : festivitatea de pre
miere.

lonia, Suedia, Uniunea Sovietică și 
Ungaria.

Printre luptătorii care vor con
cura la această competiție de mare 
anvergură se numără numeroși me
daliat; la Jocurile Olimpice de la 
Tokio si de la Ciudad de Mexico, 
la campionate mondiale și euro
pene. De aceea lupta pentru întî- 
ietate se anunță extrem de aprigă.

la
Răspuns
întrebarea SE POATE FACE SPORT IN VALEA OLTULUI,

LA CĂLIMĂNEȘTI, OLANEȘTI, GOVORA?
în 

de 
cînd 
să 
re Cu autoturismul sau sâ se ducă 
în concediul de odihnă, au rostit 
numele Văii Oltului, al stațiunilor 
Călimănești, Olănești, Govora — 
vestite pentru frumusețea lor.

Cu gîndul la oamenii care stau 
în fiecare an zile și săptămîni în 
aceste locuri, ne-am pus o între
bare i „Unde pot ei să facă sport?"

ultimii 
oameni 
urmau 

facă o

ani, mii, sute de mii 
ai muncii, atunci 
să hotărască unde 

excursie, o plimba-

Am plecat, deci, din Capitală să 
vedem la fața locului, dacă în 
stațiunile amintite există condiții 
pentru practicarea sportului. Și ia
tă, observațiile noastre i

BAZE PENTRU SPORT? SÎNT.

„Nu putem spune că în cele trei 
stațiuni pe care intenționați să le 
vizitați (ba chiar patru, întrucît 
cred că veți trece și pe la Ocnele 
Mari) cei dornici să facă sport

n-au terenuri la dispoziție", ne-a 
informat încă de Ia Rm. Vîlcea 
președintele C.J.E.F.S., tovarășul 
Dumitru Vlăduț. Ne-am notat în 
carnet, de pildă, că la Călimănești 
este un teren de fotbal și altul 
de handbal, în centru] stațiunii. La 
Olănești, de asemenea, există un 
teren de fotbal, împrejmuit de cu- 
rînd cu gard de beton, o popicărie. 
iar la Govora se află un teren de 
fotbal, două popicării, un teren 
de volei.

— Număr satisfăcător de baze 
pentru sport ? Sint ele corespunză
toare ? l-am întrebat pe președin
tele C.J.E.F.S.

Tovarășul D. Vlăduț a privit pu
țin în gol. Sîntem siguri că atunci 
i-au trecut prin fața ochilor toate 
bazele existente, după care a dat 
din cap, oarecum nemulțumit.

Modesto FERRARINI

[<fontinua[4 tn pag. a 2-a)

Dinamitat de cele două victorii- 
cheie ale acestui retur — a dinamo- 
viștilor la Arad și a feroviarilor 
clujeni la Ploiești — campionatul 
Diviziei A de fotbal s-a transfor
mat dintr-o apă lină (și banală) in
tr-un vîrtej pasionant în care au dis
părut toate aparentele certitudini 
de pînă atunci, cu excepția locului 
16, destinat prin concursul tuturor 
voințelor Crișului.

Ce a urmat loviturii aplicate 
U.T.A.-ei de dinamovistul Batacliu 
se știe. Echipa cu profil de... aler
gător de cursă lungă, de fondist 
care păstrează „același pas" 30 de 
etape, nefiind în. stare să sprinteze 
în momentele decisive, a fost bătută 
de temperamentul argeșenilor, situ
ați ideal în plasa liderului care a 
dus trena în majoritatea etapelor a- 
cestui campionat, plasînd un sprint 
irezistibil în ultima linie dreaptă a 
întrecerii.

Aplaudînd, azi, finișul spectaculos 
al F. C. Argeșului, care va primi 
duminică binemeritatul buchet cu
venit unui învingător de fapt și de 
drept, să nu uităm că din acest bu
chet o floare i se cuvine U.T.A.-ei, 
echipa care a știut să cîștige cu ele
ganță și să piardă cu aceeași ele
ganță, spre cinstea ei.

Dezvăluind a doua (cronologic) 
necunoscută a campionatului — titu
lara titlului — (prima necunoscută, 
prima retrogradată, fiind... cunos
cută de mult), etapa de miercuri 
n-a produs, în fond, nici o autentică

surpriză. „Deraierea" Rapidului s-ar 
putea înscrie în excepție pentru 
cine nu cunoaște această echipă. 
Pentru cei care o cunosc și sînt în 
temă cu.., 1) ciclicile ei crize de 
final de campionat; 2) cu glumele 
lui Răducanu, care are zile cînd 
oprește mingea pe... piept, sau o... 
preia cu capul (ca și în meciul de 
miercuri); 3) cu complexele echi
pei giuleștene In fața stegarilor bra
șoveni, care s-au obișnuit să se joa
ce cu echipa rapidistă ca și cu o 
echipă de copii — cine știe toate 
aceste lucruri nu mai este „zguduit" 
de surclasarea formației feroviare, 
care într-o zi te poate face fericit 
iar a doua zi te poate îmbolnăvi d» 
ficat.

Acesta este, vrem nu vrem, per
sonajul care In fotbalul românesc 
se numește Rapid.

Interesante ni se par cîteva ele
mente din seria brașovenilor, care 
sînt în stare să învingă pe F. C. Ar
geș la Pitești (!), sînt ținuți în sah 
de Politehnica acasă (0—0) și în
scriu 5 goluri Rapidului la Bucu
rești. (De altfel, 10 din cele 35 de 
goluri înscrise de Steagul roșu în 
acest campionat au intrat în poarta 
rapidistă I).

Trecînd de la 
la distanță Iași 
părea capabil să

dialogul (indirect)
— Ploiești, care 
mai reteze o spe-

Marius POPESCU

iContinuar^ Ț» pag. a 3-a)
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La Palatul pionierlor au început

MISITE, reprolectarea constructivă 
și tehnologică a produselor suscep
tibile de perfecționări".

In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, colectivul uzi
nei, alăturfndu-se cu entuziasm mi
lioanelor de oameni ai munci: din 
România, și-a intensificat efor* - i : 
pentru obținerea unor rezultate su
perioare, sporindu-și angajamentul 
inițial cu încă 2 milioane lei. Ia 
producția marfă, cu 1 milion lei la 
producția marfă vîndută și încasată, 
eu 300 000 lej la autoutilâri. cu 
300 000 lei la beneficiu. Au fost în
scrise angajamente noi: realizarea 
unor economii de 550 tone metal. 
1 800 000 kM'h energie electrică. 1100 
tone c.c. combustibili gazoși. Nu
mai în primele 5 luni ale anului 
s-au înregistrat depășiri față de 
plan de 1 376 000 lei la producția 
marfă, 1 784 000 lei producția globa
lă, 1 045 000 lei benell.iu, 13 158 000 
lei producția marfă vindută și înca
sată, realizîndu-se suplimentar 15 
automacarale de 5 tf., 282 barăci 
metalice, 70 remorci de 5,5 tone etc. 
Prin inovații și raționalizări s-au 
obținut economii postcalculate de 
4 300 000 lei, din care peste 3.000.000 
lei în cadrul 
giner — autor 
eficiență de 
tehnician —

In ateiiero 
din cupt-var 
Privirile prii 
Pircălăboiu 
Oțelul incar.i 
printre puțin 
larul ne-a 
mer.teîe br
cinstea mâreteior evenimente: cali
tate. produs j-iainte de te»men. 
micșorarea cocf»<:-ntului de rebnt-

tui 
toni

pasionat
Luptă* 

vîntul : 
aur și ț 
pe anul 
și Gh. 
bronz la 
jamentul 
primii ta vi 

și
inițiativc I „Fiecare in- 
al unei propuneri cu 

100 000 lei și fiecare 
50 000 lei

NAȚIONALA

dc 
nicul auto Petre Tar bă. lâ- 
Ioan Iatagan, CampXXU

:rgiști au și el 
Victor Dtma. mextalie

I 1972 Ia categoria 52 
Brascveanu. medalie 

i 87 kg. au confirmat ar 
de a se califica prii 

a-e> tatllniri. re 
intemațianale. Alături

® Multe din titularele

® 0 noutate: grupă

In răcoarea dimineții, patrulate
rul ele zgură de la Stadionul Tinere
tului e înconjurat de o liniște ciu
dată. nefirească pentru tumultul atlt 
de caracteristic acestui teren în 
timpul campionatului. Dinspre cămi
nele studențești ale „Agronomiei", 
aflate peste drum, își fac apariția 
componentele lotului național de 
handbal, îmbrăcate în treningurile 
lor albastre, mulate pe siluetele zvel
te. Fiecare poartă în mină cile o 
minge albă, mozaicată în pentagoa- 
ne. Lotul este extrem de numeros, 
mai numeros ca niciodată, deși ma
joritatea titularelor (Ibadula. T. Po
pa. Schramko, Șoș, Șimo, Anca, Ior- 
duche. Hussar, Maghiari, Mikloș e:c) 
lipsesc de la pregătiri din cauza se
siunii 
cenței 
timpul 
gtrele 
Doina .... ...__ _____  —
In rest multe jucătoare tinere, des
pre care s-a auzit foarte puțin dar. 
de acum înainte. Cu certitudine, se 
va vorbi din ce în ce mai des.

Antrenamentul începe, firesc, după 
obișnuitul raport primit de antre
norul federal, prof. Gabriel Zugrâ- 
vescu. Alergări, exerciții fizice, pa
se, aruncări la poartă din diferite 
poziții, toate se succed Cu repeziciu
ne în aceeași liniște, tulburată doar 
de loviturile mingilor și de îndrumă
rile antrenorului.

Tntr-un colț, remarcăm prezența a 
nu mai puțin de șapte portari: 
Oorca. lonescu. Stan, Hristov, Badea. 
Man și Chiș! Pentru prima dată, 
federația de specialitate a hotărît să 
fie formată o grupă specială de pre
gătire a goal-keeper-elor, care este 
dirijată de antrenorii Constantin La
dle și Dan Bălășcscu. Urmărim cu 
alenție seriile de „șpagaturi" și ..se- 
mișpagaturi", de sărituri și plon- 
joane. . . Va fi luptă mare pentru 
postul din spatele semicercului'.. ..

între timp, jucătoarele de cimp 
și-au terminat „suveicile”, pasele 
speciale și schemele de circulații, 
trecînd la angajările pivoților și ex
tremelor. Doina Băicoianu. Simona 
Arghir. Irene Oancea. Maria Niță. 
Natalia Rublenco si Elena Adochițci 
„servesc" mingii de gol colegelor lor 
de pe semicerc: lolanda Rigo. Doina 
Furcoi. Viorica Vieru, Mariana Boși 
și Dorina Stamatin. Nume noi, ale 
unor jucătoare aflate încă la virsta

de examene sau a convale*- 
în urma accidentărilor din 
campionatului. De altfel, sin- 
t'tulare prezente sînt doar 
Băicoianu si Simona Arghir.

SE POATE
(Urmare din pag. 1)

PE SCURT DIN NOTIȚE
— în curtea liceului din Govora 

este aproape gata o sală nou» 6e 
sport (2.1 m In ml.

— La călimănești există clădirea 
unui fost cămin, ce urmează să fie 
transformată in sală de snort. Deo
camdată .. lucrările n-au încenu’ :

— 30 mai : la ștrandul Călimănești
— vremea fiind caldă, bună pentru 
baie — numeroșii vizitatori stau 
laolaltă CU muncitorii ce repară ca
binele si vopsesc țevile. Bineînțeles, 
lucrările se puteau tace mal din 
vreme.
_ ..La Ocnele Mart avem teren de 

fotbal" ni s-a spus. Ajungem am’o. 
dar aflăm că terenul „nu-i in lo
calitate ci I, Oculta". M «I fa 
vreo 3 km si la Ocruta vedem tere
nul : neamenafat. doar cu o posr- 
tă Una era ruptă !

— La stranduî din Călimănești s-ar 
putea amenaia — in interior 
teren de volei, baschet, 
tenis de beton. Loc este, 
sește...

— O sală de sport în
— ce se realizează prin

înaintea participării la ..Trofeul Iugoslavia

FEMININĂ — INTR-O FORMULĂ INEDITĂ

lotului absente (justificat!) de la pregătiri

de antrenament pentru

junioratului, care s-au impus însă Ir 
ultima vreme. Iar titularele lipsesc..! 
Firește, din motive obiective 
cine știe dacă aceste 
promovate In prima r 
a țării, nu-și vor păstra 
continuare ? De fap 
le-au găsit__ vaca-

Tricourile, 
sînt acum 
terenului ș 
meniului intern 
și pentru pos 
asta ne bucuri 
că întotdeauna 
rele din ti 
valoare pe

.. -Acele 
11. adică 
două ore 
mentului. Fe 
tidă-școolă. P> 
tru a-1 inv ita 
la un scurt i

- Vâ preș _____
ediție a ..Trofeului Iugoslavia*. Cura 
vi se pare noua formulă a lotului?

— De fapt, nu este decit o formu
lă de tranzit. Absența majorității ti
tularelor ne-a dat, insă, posibilitatea 
să ne concentram atenția asupra ju
cătoarelor de perspectivă, iar roa
dele sînt neașteptat de bune. Con
vocarea la lot și interesul nostru au 
trezit ambiții multe ți mari in rin- 
dul acestor tinere care se pregătesc 
cu cea mai exemplară seriozitate.

— Ce obiectiv 
nala competiție 
iunie — 2 iulie) 
deplasarea ?

— 'finind cont
in care .
precum și de faptul că majoritatea 
țărilor care se vor alinia la startul 
acestei întreceri se prezintă cu multe 
noutăți în loturi, principalele noastre 
obiective sînt rodarca unui mare nu
măr de jucătoare tinere in prima 
garnitură, precum și încercarea de a 
intui valoarea in perspectivă a ad
versarelor noastre, echipele Bulga
riei. Olandei, Iugoslaviei. R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei. Iată și com
ponența lotului care va face depla
sarea:
Rigo, 
ianu, 
blenco, Frîncu, Boși și Stamatin. De 
subliniat este- și iaptul că majorita-

portari

—--------- Și
diu totul d» tiaeret care sa participa 
in tans aagvst la ..Tara-a» Prietr» 
eia*. ele a.iad astfel pa»;b«Ntatea să 
sastiai aa bweteait t**t ia cadrai 
.Trofeuiat laftotasia".

In cadrul minunat al Palatului 
pionierilor din Capitală, cei peste 
500 de partîcipar.ți la ediția a V l-a 
a Festivalului pionieresc de mini- 
baschet au inaugurat Ieri dimineață, 
cu mult fast și în mod Impmionar.t. 
tradiționala competiție. După caldul 
curint ce owcmdere rosti: de tova
rășul Vucifia Radulian. președintele 
Cocriliului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministrului e- 
durație: și fevâțâmintului. trompe* 
ții au vestit startul întrecerilor, iar 
corul a intonat „Marșul minibaschet- 
baîișttior*. Apoi, au urmat mecîuriie.

Pv ccie aarru terenuri bimmlniza- 
:e. .priciți-de3* jt-li șT) și .piti
rii* <11—12 ani) ai- alergat cu tat 
elanul specific vțrstei. au condus 
nnr.gea cu multă ir.ceminare ți au 
arur.c»: La eo» uneor. cu o precizie 
ee poa’.e procure invidia jucă'.orflcr 
din iSiiz a A. In aproape :oa:e me- 
eiurtte. ce tna! tineri beschetoetișd 
ai țări: s-au lupta: cu dinții pentru 
fie-are punm ei dorind sa detnons- 
:rere că s-au pregăti: ca alrguinț* 
pentru aeeas*^ adevăraU sărbătoare 
n că. arunc, riad vor cente, vor de
ver: /urători de nădejde. Printre an* 
■.rmrrf. c£*t ngem ațtva dintre „plo* 
nlrrii* act's :Uțu de instruire a ro- 
p.:lor: soți; Elena și Gheorghe Roșu 
din B--așov. Tresa Vele.»» <Sn Ora
dea. Mircea Popescu din Suceava, 
Cometa M'rriotu. Gheorghe Lăzâ- 
resru sEn Bururesfi »j. De numele 
a;es:ora_ ca și de *1 ahor profesori 
de educație ttatci. esâe lefut succe
sul m:a-baschetului ia țara noastră, 
în sensul răsptatfiril tresnil sport

>ntr-un număr impresionant de mare 
de orașe și chiar comune.

Referitor la meciurile propriu- 
rise. vom remarca succesele forma
țiilor feminine ale Școlii sportive 
din Brașov. La categoria „pitici", 
brașovencefe au întrecut net pe re
prezentantele Liceului „Bolyai" 
Tg. Mureș, iar la „prichindel", 
realizat scorul zilei : 51—2 (!)
Școala sportivă nr. 2 din Capitală. 
Băieții de la Școala sportivă din 
Timișoara, conduși de internaționala 
Bogdana Diaconescu-Gall au ținut și 
ei să arate că fac parte dintr-un cen
tru cu tradiție și au învins formația 
Școlii sportive nr. 2 București. Re
marcabilă comportarea fetelor de la 
Școala sportivă din Ploiești, oraș în 
care tînărul profesor Gabriel Năsta- 
se a obținut, in ultima vreme, suc
cese remarcabile.

Dar. iată ți cîteva din rezultatele 
Înregistrate ieri : băieți I : Șc. sp. 
Oradea — L;c. .Bolyai" Tg. Mureș 
31—21. Șc. sp. Timișoara — Șc. sp. 
nr. 2 București 49—34. Șc. sp. nr. 3 
București — Șc. sp. Botoșani 30—17; 
fete I : Șc. generală nr. 69 
rești — Lie. nr. 35 București 34—27, 

sp. Ploiești — Șc. sp. Galați 59— 
Șc. sp. Brașov — Lie. „Bolyai" 
Mureș 65—36. Șc. sp. Bacău — 
sp. Pitești 39—25 ; fete II : 

Sibiu — Șc. sp. Gheorghieni

O spectaculoasă aruncare la coș 
executată in timpul meciului Șc.
gene rală nr. 69 ■+- Lie. nr. 35’.

Foto : VASILE BAGEAC

ui tor etape, nume- 
partidele palpitante 
rezultatelor. Se poa- 
că intrecerile recent 
bucurat de succes.

leeerX
tata

început.
zzura

-.trrcwe 
»-s deșt 
• 36» ra. 
rosturi c

șurării celor trej tururi și a tur
neelor finale a fost nejudicios în
tocmită. Să explicăm.

Ediția 1971—1972 a diviziei A a 
avut o durată record — șapte luni ! 
— dar, ca un paradox, cind dis
puta era mai interesantă, mai dir- 
ză. cind devenind decisivă, echipele 
au fost presate să susțină meciurile 
intr-un ritm sufocant, istovitor. In 
acest sens, cîteva precizări sînt 
obligatorii: băieții au jucat 22 de 
partide (ale primelor două tururi) 
in decurs de 180 de zile (în care 
a fost inclusă și pauza de 40 de 
zile dintre tur și retur); în schimb, 
cele 14 întîlniri ale ultimului tur 
și ale turneului final s-au des
fășurat în numai 30 de zile! în 
plus, studenții (deci cel puțin 50 
la sută din numărul baschetbalițti- 
lor divizionari) au evoluat, în a- 
ceeași perioadă aglomerată, și în 
cadrul campionatelor universitare. 
La fete- situația a fost asemănă
toare.

Deci, o diferență enormă între

ECHIPELE BLCLRESTEXE S-AU IMPUS

CLPA \OPTII- SI TROFELL „PENTRU PATRIE“

u -P«

■<an:xxre

> tâP *■- ■
«tf» Fj

426:54; 3.
4M:04.

avtți la tradlțîo- 
din Iugoslavia (25 
și ce lbt va face
de ■ actuala

se găsește echipa
situație 
noastră.

Oprea și lonescu (portari) — 
Fu» coi, Vieru. Oancea. Băico- 
Arghir. Adochiței. Niță. Ra-

Victoria a 
I — Be eu 
Censâantin. 
minu*». Pe

re-ti
X.

ur—

: I PGGc

Lomcs n ; jdețe.-» 
pisat Prahevc. Lr.tr1 
WSTfreFTWtwe 
feele _Cap« n-ptii* 
trfaT. La întreceri 
16 echipe d:n jw 
Frăția. Arses. Dolj 
și din Busruresti. 
aflată Ia a n-a ed 
fâșurat De un tras* 
(dif. de nivel : 175 
Echipele, de f Tte 
au luptat aiit impo 
dt și a... căldurii, 
venit echipei Darts 
(M. Tîcleana- P 
Stroewu», în 127 17 
mâtoarele locuri s 
doOR echipe boi
130J0 și Voința I cu IW-Ot

A doua zi. căpttar.ii ec-ipeW 
participante la compe' tia de noap
te. au luat startul in’r-o probă 
individuală pe un trase-i de ’i4»B 
m țdif. de nivel: 2W m; l’pos- 
turi de control) contind pentru tro
feul -Pentru Patrie*. înt 
a fost ciștigată de Gh. 
(I.T.B. I — București) in 
de 110’IB. Locurile doi si 
revenit. în ordine ’ut l 
(IJ’.G.G) cu 11537 și r. î 
(Voința Ploiești) cu 123<8

In același timp cu corcursul :n- 
dividual masculin a avut toc și o

Albiri 
♦impui 

trei au 
Gbmri 
Spătar a

?■-

locurile

trofeu- 
următo-

Dacia I București 
I.T.B. I București

George ROSNEH-coresp.
• Duminică dimineață. AS. Me

talul — Plopeni. în colaborare cu 
Comisia județeană de turism-alpi
nism. Prahova, a organizat un 
concurs individual masculin, do
ta- cu trofeul ..Cupa Metalul".

întrecerea, la care au participat 
36 de con cu ren ți, s-a disputat pe 
un traseu de 12 000 m (dif, de 
nivel : 330 m ; 11 posturi de con
trol». Pe primul loc s-a 
Cristian Chiurlea (I.T.B 
rești) ta 145 min. F.l e fost Ur
ma* de H. Schopp (Dumbrava Si
biu) la 3 sec. și de M. Radu (Dacia 
I București) la 10 sec.

durata primelor două tururi 
eea a ultimului, ritmul disputării 
acestuia din urmă nepermițînd 
decît o oarecare odihnă a jucă
torilor și nicidecum 
temeinică, așa cum solicită 
lurile campionatelor. In 
situație și considerînd 
tele sînt prea evidente 
mai insista asupra lor, 
că este util 'să vedem ce se poate 
face pentru evitarea neajunsuri
lor constatate în desfășurarea ul
timului campionat divizionar. Ar 
fi indicat, de pildă, ca' turul sub 
formă de turnee să fie programat 
intre cele două tururi C®re se dis
pută în formula turneelor săptă- 
mînale (și nu ca ultim tur, cum 
s-a petrecut în ediția 1971—1972). 
Utilă ar "fi și introducerea 
etape intermediare, care ar scurta 
durata campionatului, și 
organizarea celor trei tururi sub 
formă de turnee. Firesc, fiecare 
dintre aceste sugestii are avanta
jele, dar și lacunele ei. Esențial 
este. însă, să se aleagă cea mai 
bună soluție, iar aceasta să deter
mine: 1. o durată rezonabilă a cam
pionatelor, în concordanță cu po
sibilitățile formațiilor noastre frun
tașe; 2. evitarea programării par
tidelor în jumătatea a doua a lunii 
mai, cind foarte puțini sînt spec
tatorii ce se aliaj încumetă să în
frunte zăpușeala sălilor: 3. crearea 
unor pauze, în cursul cărora echi
pele să se pregătească judicios.

Acesteâ sînt, de altfel, principii 
eîementm-e’ ale organizării unei 
competiții sportive, dar, din pă
cate ele nu au fost întotdeauna 
respectate de către forurile diri
guitoare ale baschetului nostru. 
Dar. să sperăm că nemulțumirile 
stridente ale ultimului campio
nat și-au găsit ecoul cuvenit.

Rubrică redactată de
D STANCULESCU

o pregătire 
fina- 

această 
că fap- 
pentru a 
apreciem

DUMINICĂ VOR FI CUNOSCUTE

unor

chiar

PROMOVATELE lN CAMPIONATUL
DIVIZIONAR FEMININ

Campionatul republican do ca
lificare a ajuns în feza întîlniri- 
lor decisive: sîmbătă și duminică 
au loc. pe patru arene neutre, dis
putele finale pentru promovarea 
în divizia națională de fete. Echi
pele care au mers pînă acum din 
victorie în victorie își vor disputa 
întîietatea după următorul pro
gram: Nicotină Iași—Frigul Bucu
rești, Instalatorul București—Dacia 
Ploiești (in seria Sud), OlimP:a 
Satu Mare—Record Cluj, C.F.R. Tg. 
Mureș —U. T. Arad (in seria 
Nord). Duminică seara vom cu
noaște pe cele patru formații care 
vor activa în viitorul campionat 
divizionar.

In campionatul masculin au mai 
rămas 16 candidate 
vacante din divizie, 
după penultima etapă, programată 
sîmbătă și duminică, doar opt e- 
chipe să-și continue cursa pentru 
calificare.

la locurile 
urmînd ca.

JUCĂTOARELE DIVIZIONARE
IN ÎNTRECERE

^ciclism
I N „C U

ta
____ _____ . . in 
:r.ța*. Ir. prima'etapă. dispu- 
■uta Tg. Mure» — Sovita —

TG. MUREȘ. a (prin telefon, de 
trimisb nostru). Debut promițător 
-Cupa V fg
țâti -__ _______
Trei Scaune — Tg. Mure». 133 km. 
Peter Thaler (Dusseldorf). Învingăto
rul curset a fost cronometrat <u 
3h 114» O medie orară de 42 km.

FACE SPORT IN VALEA OLTULUI?
— Prea puține față de nevoi 

necorespunzătoare.

Ce frumos arată cele trei stați
uni 1 Cit de evidentă este preocu
parea edililor de a face cit rr. . . 
plăcute vilele, parcurile, șoselele 
respective — prin plantare de ar-

...DAR, RUDE SĂRACE

-.•est.ar 
gsamu:

— Cred ca e 
Cere are

— pârtie, 
île sparte

ie AL CLENC1U

clasat
I Bucu-

DEBUT DE BUN AUGUR

PA VOINȚA11

un 
mese de 
alteeva lip- 

constnicti/* 
_________ __  contribuție 

benevolă — am găsit la Ocnele Mayi- 
— în Govora sînt baze sportive. Ni

căieri. însă, cei ven’ti în. stațiune nu 
află dacă aee^iea le sînt si lor ac
cesibile. unde not înr hirtei materia
lul necesar (mingi, plase s.a.).

buști și flori, prin văruire și 
vopsire în diverse culori. Unele 
locuri — de pildă parcul din qen- 
trul Olăneștiului, — constituie o 
paletă multicoloră, a unui cadru 
natural, la care rrAna omuui a pus 
toată munca și tțfta sa.

Bazele sportii 
am amintit 
tegoric. față 
biete rude 
gindît că prm 
re, e!e ta afara 
contestat — ar Pu 
bijuterii ale stațiuni 
arată) la Călimănești. se află o 
suprafață întinsa de iarbă, cu do
uă porți. împrejmuită cu gard — 
terenul de fotbal. Echiparea, de- 
zechiparea jucătorilor și arbitrilor 
se face .. sub cerul liber, iar baia... 
ta Olt, fiindcă terenul nu are ves- 

de

niște
N:men; nu s-a 

buna lor cospodâr:- 
util: tații de ne- 

jtea deveni 
Iată-le cum

are). Toată a es’.e însă ca și 
G de Urmi — runt,

»rț. e de handbal nevopsite, cas i- 
rnirdară. cu 

și lacăte la uși !!

La Olânesti. terenul de fotbal — 
deși împrejmuit cu gând de beton 
— este Insă neamenajat și pericu- 
I» pentru cei ce se încumetă să 

'ace aici. Fiindcă e totul denive
lat ane multe Pietre si chiar o 
conductă de beton ce trece o? sub 
oâmlnt de-a lungul terenului si 
iese user la suprafață astfel Incit 
se calcă pe ea. Nici vorbă de ves
tiar sau de dusuri Alături se află 
si o arenă de popice, electrificată. 
Aceasta este părăsită, becurile 
lipsesc, iar cînd plouă, p sta de 
beton intrată în degradare este 
acoperită de apă. La Casa de cul
tură se poate juca șah. tenis de 
masă, subah Unele mese stat sco
rojite. șubahu] de asemenea, iar 
pentru tenis de masă se pot închi
ria doar palete. Situația este oa
recum mai bună la Govora: teren 
regulamentar de Volei, cu zgură 
(păcat că nu se montează De el si 
panouri de baschet): două arene 
de popice — una din ele avind 
două piste — cu dușuri și cabine: 
un teren de fotbal 
gard de sîrmă — în 
investește nimic,.
este inundat.

timp deosebit de bun. mai cu seamă 
că întregul parcurs este presărat cu 
dealuri (pe foaia de bord a etanei au 
fost prevăzute trei puncte de cățărare) 
si că aproape tot timpul cicliștii au 
avut de înfruntat și sântul care a bătut 
destul ee tare, lateral, din față. Dar, 
cîteva cuvinte despre o nouă echipă 
sosită ta ultimul moment la Tg. Mu
reș Este vorba de trei sportivi ita
lieni. reprezentanți ai U.I.S.P., care 
au descins in localitate fără... bici
clete. Acestea au venit, și ele, dar 
cu trer.ul. abia joi după-amiază. cînd 
italienii. Întocmai tuturor celorlalți 
cicliști, se odihneeu după efortul de
pus pe traseul primei etape. In cursă 
ei au participat cu bicicletele cedate 
de C.S Mureșul

Chiar după primii zeci de metri 
ne-am dat seama că aveam să asis
tăm Ia o etapă foarte agitată, in care 
mulți dintre cei 31 de cicliști străini, 
ta marea lor majoritate tineri, și 73 
de alergători români au inițiat nu
meroase evadări. Acățarii se coboară 
ta trombă. Lansat, plutonul intră în 
oraș. Aici, din vina sportivilor și a 
organizatorilor, caravana ciclistă nu 
a mai făcut ocolul Pieții Fiorilor, așa 
cum fusese inițial prevăzut, și a in
trat direct pe aleea “ 
spre linia de sosire, 
prinși, dar reușesc, 
tiflce pe cistlgătcr.

Clasament : 1.
3h 114®. 2. A. Zarodschi (Dinamo), 3. 
M. Hrisoveni (CS. Brăila). 4. E. Im- 
buzan (Steaua). 5. V. Pascale (Steaua), 
toți același timp.

G. ȘTEFANESCU

care ii conducea 
Arbitrii sînt sur- 
totuși. sâ-I iden-
P. THALER

mici ♦ ★

— simplu, cu 
care nu se mai 
fiindcă uneori

★

tiar și nici dușuri. Terenul 
handbal din centrul stațiunii (In 
stingă pavilionului 
zgură, are gard de 
mică în preajmă, 
(probabil pentru

central) 
sîrmă și 
cu trei 
magazie,

CV

Ajunsă la a treia ediție*;.;.Cupa 
UJCM Constanța" reunește Ia start 
jucătoare de elită, printre care și 
cîteva sportive din echipa națio
nală campioană mondială. De a- 
semenea, și-au anunțat participa
rea jucătoare din Cluj, București, 
Tg. Mureș etc. în program figu
rează proba clasică de 100 bile 
mixte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL

(urmare 
din pag l-a)

la Olimpiada de lalecționării lor
Miinchen.

Antrenorii loturilor noastre au 
înscris în concurs tof ce au mai 
valoros la fiecare categorie, la u- 
nede chiar numărul luptătorilor 
ajungînd la 5—6.

întrecerile vor fi conduse de cei 
buni arbitri români printre 
Valentin Bați, Vaseul Popo- 

ce- 
Po- 
Va- 
toți 
De

mai 
care 
viei și Ladislau Band! (șefi ai 
lor 
pescu. Ion Cernea. Ion Bătrin, 
sile Toth și Gheorghe Marton, 
purtători ai ecusonului FILA, 
asemenea, au sosit și unii arbitri 
de peste hotare : C. Svensson (Su
edia). A. Podborskj (Cehoslovacia), 
V. Stetsas (Grecia). U. Demirag, 
P. Burhan și S. Ugur (Turcia), ar
bitri solicitați de forul internațio
nal să oficieze și la confruntările 
olimpice de la Miinchen.

LOTURILE ROMÂNIEI
GRECO-ROMANE. Cat. semimus

că : I. Stocia (Electroputere Craiova), 
I. Gibu (Dinamo București), M. Tofan 
(Progresul Euc.)., N. Gingă (Rapid 
Buc.), muscă : Gh. Stoiciu, Gh. Stro- 
ie și Gh. GyBngyosi (Steaua). FI. 
Răduț (IPROFIL Rădăuți), M. Neagu 
(Șc sp. 2 Constanța) ; cocoș : I. Ba
ciu (Steaua), M. Dumitru (Dunărea 
Galați), I. DulicS (C.S.O. Clmplu'.ung 
Muscel). Șt. Badea iMetalul Buc.),
M. Boțilă (C. S. Pitești). P. Arcadie 
(Progresul Buc.) ; pană : I. Păun, C. 
lonescu și C. Vîrtosu (Dinamo Buc.), 
T. Horvath (Vulturii textila Lugoj),
N. Iliuță (A.S.A. Bacău), C. Salop 
(Șc. sp. 2 Constanța) ; semiușoară: 
S. Popescu (Steaua). E. Hupcă (Me
talul Buc.), C. Lacacela (C.S.M. Re

trei saltele). Constantin

șița). Gh. Ciobotaru (Dunărea Galați). 
Ă. Popa (Sport Club Bacău) ; Ușoară: 
N. Mihai (Vulturii w:xtila Lugoj), V. 
Prențu (Sport Club Bacău), C. Radu 
(C. S. Pitești), M. Dreșcaru (Avlntul 
Botoșani). I. Enache (Dinamo Buc.) ; 
semimijlocie : I. Gabor (Steaua), S. 
Olteanu (Progresul Buc.), I. Bender 
(Vulturii textila Lugoj). I. Ficuteanu 
(Viitorul Buc.), C. Penciu și C. Popa 
(Metalul Buc.) ; mijlocie : N. Neguț 
și Z. Szillak (Steaua), V. Fodorpa- 
taki (Dinamo Buc.), D. Manea (Pes
cărușul Tulcea), C. Frujină (C. S. 
Pitești) ; semigrea : N. Martinescu și 
N. Mandea (Dinamo Buc.), A. Sa- 
blovschi (Dunărea Galați), A. Bălan 
(A.S.A. Bacău) ; grea : V. Dolipschi 
(Dinamo Buc.), R. Codreanu (Vago
nul Arad). Antrenori : Ion Cornea- 
nu, Nicolae Pavel și Dumitru Cuc.

LIBERE. Cat. semimuscă : I. Van
gheliei (Tomistex Constanța), Gh. 
Ștefan (Rapid Buc.), I. Iatagan (Me
talul Tîrgoviște) ; muscă : P. Cernău 
(C.F.R. Timișoara), Em. Butu (Nico- 
lina Iași), M. Ciuciu (Progresul Bră
ila) ; cocoș : Gh. Stan (Olimpia Satu 
Mare), N. Dumitru (Tomistex Con
stanța). FI. Moț (Dinamo Buc.), Gh. 
Condrat și Gh. Dobrănel (Dinamo 
Brașov) ; pană; P. Coman și P. An- 
drone (Steaua), • A. Șuba (Dinamo 
Brașov), C. Zainer (Vulturii textila 
Lugoj) ; semiușoară : P. Poalelungi 
(Dunărea Galați). T. Pancă și S. Po
pescu (Dinamo Buc.), Gh. Paraschiv 
(Dinamo Brașov), Gh. Buceag (Stea
ua), M. Pircălab (Progresul Buc.) ; 
semimijlocie : V. Iorga (Progresul 
Brăila), I. L__ 1
gănaș (Dinamo Buc.) ;
Marton — - - -
(Dinamo 
Brașov) ; 
ua), Șt.
reș), E. 1 
Secuiesc), 
la Lugoj) ; grea : Șt. Stîngu (Steaua) 
și L. Simon (Dinamo Buc.). Antre
nori : Ion Crîsnic, Vaseul Popovici 

și Ion Bătrîn.

(Progresul
. : V. Iorga __ .

Dumitru (Steaua), V. ț’i- 
mijlocie : I 

(C.S.M. Cluj), Șt. Morcov 
Buc.). Tr. Stoian (Dinamo 
semigrea : E. Panaite (Stea- 
Gyorgy (Mureșul Tg. Mu- 

Laszlo (Lemnarul Odorheiul 
, L. Rădoi (Vulturii texti-

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIONAR,

DINAMO BUCUREȘTI POLITEHNICA CLUJ 18-6
CLUJ, 22 (prin telefon). — Prima 

tatilnire divizionară de tenis a se
zonului ț ____ 2_ i 1__ ----- _
opus pe terenurile din parcul ora
șului echipele Politehnica Cluj și 
Dinamo București. Oaspeții au pre
zentat o garnitură mai omogenă și 
valoroasă, din care s-au impus ti
nerele Virginia Ruzici. Mariana Si- 
mionescu și Florența Mihai, obținind 
o dară victorie cu scorul de 18—6. 
N-a lipsit mult să asistăm la o mare 
surpriză : clujeanul Lucian Boldor și 
bucurețteanul Viorel Marcu au ofe
rit o partidă spectaculoasă și foarte 
echilibrată. Pină la 8—8 și, respec
tiv. 6—6 cei doi tenismeni eu mers 
cap la cap. Finalul seturilor a apar
ținut Insă dinamovistului, care a 
atacat cu mal mult curaj, repurtind 
o victorie muncită cu 10—8, 8—6.

Alte reăulta’.e țprimîi sint trecuți

programată In localitate a
Bădin, IlojiuSilaghi, GhercioiU

6—4, 6—4.
în această săptămînă, la Cluj, se 

dispută șl alte partide din cadrul 
campionatului republican. Vineri se 
încheie meciul Politehnica — Progre
sul București, urmînd ca sîmbătă și 
duminică, clujenii să primească re
plica formației Steaua.

P. RADVANY-corcsp

jucătorii gazdă) : Komoroczi — Almă- 
jan 4—6. 6—3, 6—1, O. Negru—Bădin 
6—2, 7—5, Komoroczi — Marcu 0—6, 
2—6, Vera Rado — Mariana Simio- 
nescu 1—6, 3—6, Suzana Marc — 
Virgini» Ruzici 2—6, 0—6, Iudith 
Szabo — Florența Mihai 0—6, 0—6, 
Boldor, Komoroczi — Marcu, Almă- 
jan 6—2. 2—6, 6——1, Boldor, Rado — 
Marcu, Nunweiller 0—6, 2—6, Marc, 
NicUla — Mihai, Bădin 1—6, 0—6,

bazele sportive existente in această parte a țării să 
cerul, este de dorit ca C.J.E.F.S Vilcea, consiliile popu- 

ascciațiiie sportive să-și unească eforturile:
• să gospodărească bazele existente, făcindu-le atrăgătoare, dîn- 
viață (prin întreținere și organizare de competiții) ;
• să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții pentru amena- 
altor baze mici (volei, tenis, popice, tenis de masă ș.a.) prin auto-

Pentru ea 
3jungă La nivelul 
lare.

do-le

jarea 
impunere, muncă voluntară etc. ;

• să fie pus la dispoziția celor ce și petrec concediile Pe Valea 
Oltului echipament și. mai ales, materialele necesare pentru practicarea 
sportului.

• in parcurile din Călimănești, Olănești Căcîulata Govora. Ocnele 
Mari să apară — ca pe litoral sau in alte locuri (la Pitești, de pildă) — 
mese de beton pentru tenis, mici terenuri de golf, de tenis. Experiența 
altora ar putea fi deosebit de utilă in această direcție.

PUTETI FI SPECTATOR LA MECIUL
Oficiul Național de Turism, în cola

borare cu Federația Română 
Tenis, organizează o excursie 
Moscova, cu prilejul disputării

de 
la 

________  __ .___  __ ______ In- 
lilnlril Internaționale de tenis U.R.S.S., 
— România conttnd ca finală a zo
nei europene a .Cupei Davls" (grupa

U.R.S.S. - ROMÂNIA!
programată în zilele de 21, 22 șl 
Iulie. Excursia durează 5 zîte»

A)23 ___ ____ _____ .
prețul informativ fiind de 2 200 lei- 
Pentru informații suplimentare, do
ritorii se pot adresa la birourile 
O.N.T. din Calea Victoriei lOo (te
lefon 14.58.91).

U'M m.jg era1
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Vasăzică, asta cr fi : avem tehnică, dar nu sîn- 
=m „răi", nu sîntem agresivi și iuți la poartă. 
Ca tehnică, n-avem de luat lecții de Ia mai ni;

NU SÎNTEM „RĂI11?

MARGINALII LA ETAPA A XXIX-a
ÎN PITEȘTI S-A SCANDAT CAMPIONII, CAMPIONII!
Mai tatii, Crișul trebuia înge 

nunchiat în Trivale. Apoi, U.T.A. 
trebuia învinsă la Iași. Și, în sfîr- 
șit, mai trebuia ca și Steaua să 
arunce în . neant pretențiile univer 
sitarilor, la șefie. Totul trebuia să 
se întruchipeze aidoma pentru ca, 
miercuri, F. C. Argeș să poată adu
na cununa de campioni, care plutea 
mai demult pe apa Argeșului și sâ 
se încoroneze prematur, după numai 
29 de etape. Suflarea argeșeană care 
l-a proclamat de atîta vreme pe Do
brin ca rege al fotbalului nostru, a- 
vea nevoie de această certitudine. 
Simbolul supremației avea nevoie 
de o recunoaștere oficială și un sta
dion arhiplin, miercuri, privea la
com terenul de joc cu tranzistoarele 
lipite de ureche... Un preambul 
ceremonios a avut loc înainte de 
meci, cînd 22 de fete, îmbrăcate în 
costume naționale, au împărțit bu
chete de flori jucătorilor. Apoi, o 
salvă de urale a salutat golul lui 
Dobrin. Mai tîrziu, o altă salvă a 
izbucnit în cinstea lui... Marica.

atunci cînd acesta, la Iași, ferfeni
țea speranțele U.T.A.-ei. Socotelile 
optimiste prindeau, așadar, viață.

Meciul se terminase și la lumina 
reflectoarelor, la o oră decalată, ,,U“ 
Cluj se juca cu nervii argeșenilor. 
Lumea înconjurase sediul clubului, 
unde echipierii lui F. C. Argeș, 
captivi, ascultau și ei transmisia d« 
la București. Și cînd totul s-a termi
nat cu bine, o mare de oameni a 
început să scandeze în delir ; CAM
PIONII, CAMPIONII 1 „Idolii11 erau 
ceruți cu vehementă, simpla lor 
apariție la fereastră amplifica en
tuziasmul. în incinta clubului, feri
cită, obosită, F. C. Argeș urmărea, 
cu zîmbet, zborul unui dop de șam
panie spre tavan...

Seara, tîrziu, cel mai tînăr și mai 
fericit antrenor de fotbal român. 
Florin Halagian, se urca la volanul 
Trabantului său, „pilotîndu-1” prin
tre trupuri de suporteri 
spre autostrada care duce 
rești.

imposibilitatea de a interveni, si 
totuși Moldovan, Marcu, Oprișan. 
Dincuță, N. Ionescu, Grozea n-au 
reușit să înscrie, șutind de cîte 
două-trei ori în Dobrău, Sandu Ga
briel, Cheran sau în afara 
porții !...

cad ruliu

Noroc de cele două salutare lovi
turi cu capul din ultimele minute, 
care au reușit să... calmeze acce
leratele bătăi de inimă ale celor 
peste 20 000 de spectatori.

Laurențiu DUMITRESCU

DE DOI BANI SPERANȚĂ
penultimei ___ .
anunța a fl cea mai

etape, a-

Ion

entuziaști 
la Bucu-

CUPEN

GRABA STRICĂ... GOLURILE
Tn extrem de dificila partidă cu 

Dinamo, jucătorii Petrolului au pus 
la grea încercare nervii propriilor 
suporteri, veniți la stadion. în nu- 

,4 măr mare, ca pe vremea cînd la 
Ploiești se decidea titlul de cam
pioană a țării (au fost peste 16 000 
de plătitori). Și... palpitațiile, șocu
rile. n-au fost cauzate de apărători ; 
aceștia au jucat simplu, degajînd 
cu adresă baloanele spre liniile din 
față. Lui M. Ionescu, Bădin, Ciupi- 
tu, N. Ionescu, Mierluț nu li se poa
te imputa absolut nimic. Reproșurile 
vizează numai atacul (cu toate că

învingă 
Mircea 

de toa- 
FINALIZAT

Un fapt și semnificațiile sale

SA NU-I SPUNEȚI
LUI HIPPOCRATE!

A existat miercuri la Bacău 
un anumit minut 60 revelator 
pentru ceea ce se cheamă 
CONȘTIINȚA PROFESIONA
LA. Atunci, în acel minut, 
fundașul mureșan Czako l-a 
faultat pe Sorin Avram, l-a 
faultat violent și înaintașul 
băcăuan a rămas întins pe 
gazon, răvășit de durere. Pro
babil că în ațele clipe grele 
Sorin Avram aștepta și el un 
prim ajutor specializat, așa 
cum se obișnuiește în astfel 
de cazuri, așa cum așteptau 
și spectatorii. Dar primul 
care s-a dus la cel accidentat 
n-a fost medicul echipei — 
datorie elementară —, ci an
trenorul Costică Rădulescu în
soțit de o altă persoană, 
zice-se masorul. Cei doi au 
alergat în gest uman de aju
torare, deși erau convinși că 
nu pot face prea multe. Ei 
au fost primii în locul medi
cului și aceasta poate în 
virtutea unei „experiențe a- 
semănătoare". Doctorul echi
pei avea să vină și el, dar a- 
bia peste trei minute, în pas 
de promenadă, tocmai de pe 
partea cealaltă a terenului, 
cu un ochi la joc și cu altul 
Ia tribună. Atunci, cîțiva spec
tatori, revoltați de această 
„nonșalanță11, au început să 
se manifeste zgomotos în 
semn de blam colectiv. Poate 
că doctorul Al. Udrescu a 
luat „pulsul11 acesta al tribu
nei atît de semnificativ...

Spre fericirea lui Sorin 
Avram — care avea totuși să 
părăsească terenul accidentat 
— n-a fost vorba de ceva 
grav. Putea fi însă, și, atunci, 
comoditatea doctorului AI. 
Udrescu ar fi născut compli
cații dintre cele mai nedorite. 
Dar, dincolo de aspectul pur 
profesional al problemei, de 
disciplina profesiei, e vorba 
și de etica medicală atît de 
mutilată miercuri îneît dacă 
părintele medicinei, Hippo- 
crate, ar putea auzi de un a- 
semenea caz, precis că ar roși 
serios încercînd să-și 
jena.

Cineva, pare-mi-se 
spunea că un doctor 
mai mulți oameni la 
Miercuri, la Bacău, au venit, 
însă, doi oameni ca să facă 
ceea ce doctorul echipei tre
buia să facă dintr-o datorie 
absolut elementară...

pînă la urmă a reușit să-l 
de două ori pe excelentul 
Constantinescu) și, înainte 
te, MODUL CUM A 
ACȚIUNILE OFENSIVE.

Subliniam în cronica meciului că 
Moldovan, Oprișan, Marcu, Dincuță 
și Crîngașu s-au străduit și au reu
șit de multe ori să se apropie peri
culos de poarta dinamoviștilor. Ata- 
canții ploieșteni au evoluat cu mul
tă ambiție și vigoare, schimbînd jo
cul de pe o parte pe alta, infiltrîn- 
du-se decis printre Sandu Gabriel. 
Dobrău, Cheran, Delcanu, care to
tuși au jucat cu toții de nota 9. 
Grozea — într-una din zilele lui in
spirate — a muncit enorm, s-a re
pliat continuu pentru 
baloanele și pentru a 
coechipierii din atac, 
în fața porții, în faza 
a acțiunilor ofensive, 
dovan, Dincuță, Oprișan, Marcu, lu 
hasz și Crîngașu n-au reușit SA 
TRANSFORME IN GOLURI MUL
TE DIN FANTASTICELE OCAZII 
PE CARE ȘI LE-AU CREAT, din- 
tr-un singur și mare motiv : pripea
la in momentul executării șutului. 
Semnificative în acest sens au fost 
situațiile din min. 36. 39, 74 și 77 
cînd Constantinescu era căzut,

Dintre partidele 
ceea de la Ia$i se ___ _____  _ ____
dramatică, mai viu disputată, deoarece 
angaja două echipe cu aspirații diferi
te. dar care aveau în egală măsură ne
voie de victorie pentru a mai putea 
spera în împlinirea lor.

Se părea, din acest motiv, că vom H 
martorii unei lupte sportive acerbe în 
teren, ai unei încleștări de forte cu an- 
g aj am ent total 
chipe Si chiar 
parte.

Dar h-a prea 
existentă in joc, 
mal mare parte a ei 
neașteptat de calmă. _  _____

Spre lauda lor — ca. de altfel, și a ar
bitrului Gh. Limona. care a condus cu 
multă competentă și autoritate, preve
nind încă de la început, prin douâ opor
tune avertismente (Domide — pentru 
protest® si Romilft I — pentru joc dur), 
crearea unei stări de tensiune in terci 
— ambele echipe Si-au disputat în mod 
corect și sportiv .sansa. Dar ele ni s-au 
părut, totuși, cam neconvingătoare 
joc. oarecum împăcate cu soarta, obo
site si neputincioase.

Sosiți la iași cu numai cîteva ore îna
inte de începerea meciului (din cauza 
întîrzierli avionului cu care au câlItortO. 
arădenii au jucat exagerat de prudent 
în defensivă, cu rare si inconsistente 
contraatacuri, lipsite. în general. de 
oericulozltate. Unii dintre oamenii de 
bază ai formației din Arad (Kiln. Bro_ 
șovschi) au evoluat destul de slab și

eu Domlde (realmente activ 
în atac) nu se putea obține

ascundă

Homer, 
face cît 
un loc.

Mircea M. IONESCU

din partea ambelor e- 
a fiecărui jucător în

fost așa. Față da miza 
partida a avut — în cea

— o desfășurare 
de plată.

m

numai 
incisiv’ 
toria.

Este 
lului, arădenii s-au avîntat cu forțe 
rite în atac (cum ar fi trebuit s-o 
mult mai devreme), dar această sol i- 
tie tardivă nu le-a mal folosit.

De cealaltă parte, ieșenii — in conti- 
. nuare cu unele indisponibilități în for
mație : lanul, Incze — s-au mișcat ce- a 
mai bine decît în meciurile anterioare 
(dubă cum recunoșteau chiar local
nicii). dar au demons^** aceeași criză 
de eficacitate. Atit Lupul eseu, cît și
Cu perm an s-au dovedit șt mlercurț ie
șit! din formă (sau — poate — nepre
gătit! corespunzător), irosind cu seni
nătate situațiile favorabile de gol in 
care îi puneau coechipierii lor. îndeo
sebi Moldoveanu. deosebit de insistent 
si de combativ în joc. Schimbarea lui 
Lupulescu cu Marica a fost, astfel, nu 
numai inspirată, ci și foarte necesara, 
noul introdus în teren devenind aut>rul 
unei victorii care le mai dă fotbaliști
lor ieșeni... de doi bani speranță.

După meci, antrenorul Mărdărâscu ne 
spunea că a riscat mult schimbîndu-l pe 
Lu oul eseu, care se află în grațiile unei 
bune părți a publicului ieșean.

Probabil că si această mentalitate — 
a sen at ori smu lui de drept — pe care 
o au unii jucători ai Politehnicii s: 
țină tori i lor explică dificila situație 
acum a echipei.

adevărat că. după primirea

vie-
go- 

spo- 
facă

meni", dar pe partea cealaltă sîntem moi și 
fraieri. Așa cel puțin crede acest înțelept al fot
balului mondial. Ștefan Covaci, asa grăit-a Dom
nia Sa într-unul din cele mai prestigioase interviuri 
realizate de Eftimie Ionescu la telesporț, care-i 
punea față în rață, la Athenee Palace din Bucu
rești, pe antrenorul lui Ajax (care arată absolut 
superb) cu tigrul lui Inter, Sandro Mazzola, bărbat 
nu moi puțin superb, după un deceniu de chin la 
golera numită colcio. Să-l credem. pe Covaci, sau 
nu ? tndin să-l cred, 
ca sigur că românul 
tor pînă în Olanda 
miercuri noaptea pe 
rvind-o pe U.T.A. sperînd astfel să 
rămînă in A... Dacă așa arată teh
nica și jocul unei echipe care vrea | 
să se numere printre primele 16 in
tr-un fotbal care nu are ce invidie 
Io tehnica cltora — atunci eu nu | 
mai știu ce-i aceea dribling și pasă. I

Dar cum vine chestia asta cu a- I 
gresivitatea ? In această săptămînă 
cum n-au fost două în anul nostru 
telesportiv (efort cu toiul salutar 
din partea studioului de a fi peste 
tot, și la „Progresul", si Io Bruxelles, și la lași, 
si la Geneva I), om văzut cum arată azi la fața 
R. F. o Germaniei, U.R.S.S. și itolio, echipele care 
— alături de Angl-a — cred că sint, cu ochii în
chiși, primele 4 din Europa, docă lăsăm rezultateîe 
seci de o parte. Care dintre ele e mai agresivă — 
fiindcă tehnic, vorba aceea, nu prea avem ce în
văța de la ele... ? Cea mai agresivă nu mi s-a 
părut. Io orimo vedere, si cea moi bună. Vest- 
germanii au fost mult mai mult pe jos decit bel
gienii, sovieticii si italienii. Dar după ce se ridicau 
în picioare, fotbcliștii din R.F.G. erau cei mai pu
ternici, si — vorbo Tui Ponomariov — nu mai a- 
veai ce le *oce. Asto la doar doi ani după ce 
Italia intrase în locul lor, în finala mondială. Un- 
de-i azi Itolia, și unde-s ei, deși jucătorii squa- 
drei nu-s aeloc mai slabi ca cei ai lui Schăn, oa
meni core pot însă infringe, de două ori la rind, 
o echipă de clasa sovieticilor la trei goluri diferen
ță I Echipă de superclasă, deci, care joacă un fot
bal cu totul ciucat : ea joacă tot timpul ofensiv 
fără să oîbă fisurii în opărere I Cum vine asto ?

deși mai mult 
acesta zburâ- 
nu a vezet-u 
„Poli'-lași bi-

Covaci, sau

Noi cu cît jucam mai otensiv — sau zicem ca 
jucăm — primim lot mai multe poluri. Se spune 
tot timpul că Dinu, Sâtmâreanu, își uită sarcinile 
defensive — dar dacă trap cu ochiul la Breitner, 
ce văd ? Se spune. că... dar dacă... Nu trage cu 
ochiul I — mi se va replica — stai în banca ta și 
vezi-ți de ograda ta... Stau și constat următoa
rele ; de cite ori primește un gol, echipa noastră 
încasează repede încă unul sau intră într-o „că
dere" că toată lumea țipă imediat să fie înlocuiți 
toți jucătorii (vezi Răducanu — Adamache în. Me
xic I), de cile ori dă un gol, echipa prinde aripi și 
joacă 10—15 minute de zici ce păcat că n-am in-minute de zici ce păcat că n-am in

trat în finala europeană I Ăsfa nu 
mai ține doar de tehnică, agresivi
tate, viteză sau de răutate. Asta 
tine de o psihologie adîncă, de o 
labilitate a caracterului nervos care 
— și aici e aici I — se transmite 
și publicului și telecomentatorilor, 
poate chiar și telecronicarilor. Cînd 
echipa merge și dă gol — cîntarea 
la radio, și la televiziune e alta de
cît atunci clnd apare catastrofe. 
Năstase e „strălucit" cînd conduce 
cu 5—1 și devine lăcere și enigmă 
după ce Barazzutti îl egalează la 
5... După aceea iar începe, im
nul. Se trece dintr-o răsuflare 

de la o extremă la alta, se uită rapid ce s-a spus 
cu o secundă înainte ; cînd frica e prea mare, 
cînd elanul e prea sus Ba sîntem prea apologetici, 
și lăudăroși, ba nu știm pe unde scoate cămașa 
și ne încurcăm în mîneci, bocind și dînd din pi
cioare, ca pruncii. Nu sîntem încă tari și puternici, 
ca moral. De aceea și încasăm pe cît dăm — 
ceea ce nu e o afacere ! Cît privește agresivitatea 
și răutatea — acolo sîntem mult mai tari clecjt 
crede Covaci : culmea lor cred c-a fost atinsă de 
un cronicar care cerea în numele obiectivitătii (!) 
ca toată echipa națională să se supună șî să jooce 
pentru Dobrin, așa cum la italieni se joacă pentru 
Mazzola! Dar, oricît de inegală o fost transmisia 
lui Cojocaru (noi n-am văzut ofsaidul primului gol, 
n-am avut reluări în prima repriză, în schimb am 
avut prim planuri admirabile) — 
că în echipa Italiei lucrurile nu 
Cam prea mult subiectivism îrj 
tății 1

L'“

cina n-a observat 
stau de loc oșa ? 
numele obiectivi-

C. FIRANESCU

a recupera 
combina cu 
Ajunși, însă, 
de finalizare 
Grozea, Mol-

Mingea șutată de Ma
ri ca (ce nu se vede în 
imagine) a lovit muchea 
barei și de aici a ricoșat 
în plasă, spre deziluzia 
lui Vidac, surprins de a- 
ceastă fază 
Politehnica

Dumitru

(din meciul
Iași - V.T.A.).

Foto :
ROTARU-Iași

...DAR ABIA ULTIMELE 90 DE MINUTE
(Urmare din pag. 1)

ranță (mai ales datorită evoluției 
portarului ex-ieșean Constantinescu, 
care a făcut, se spune, minuni în 
poarta dinamoviștilor), totul s-a în
cheiat conform previziunilor, amî- 
nîndu-se pronunțarea în ultimele 90 
de minute ale campionatului.

Duminică vom afla numele celei 
de-a doua „condamnate11 la retro
gradare și oricit am vrea să fim 
de reci nu putem să nu înțelegem 
că la Tg. Mureș, Petroșani și Bra
șov se vor găsi oameni care vor 
albi într-o zi mai mult decît în tot 
campionatul. Așa este fotbalul, te 
aduce și în situații-limită, în care 
munca și eforturile de un an pot fi 
irosite într-un meci, ba chiar în- 
tr-un singur minut al unui meci.

Judecind cele trei întîlniri în ra
port cu impresiile de valoare pe 
care ni le-au furnizat cele șase 
echipe în cauză, răspunsurile la 
întrebarea cine va învinge ar fi 
destul de ușor de dat : A.S.A. este 
cu o clasă mai bună decît Politeh
nica, Steagul roșu are și ea o clasă 
peste C.F.R., iar Jiul, pe teren pro
priu, pare oricui mai puternică decit 
Petrolul. Cu un „1“ factor comun,

17,45^ ORA JOCURILOR 
DL DUMINICĂ 
ÎN DIVIZIA A

F.R. Fotbal a hotârît 
programate duminică în 
pă a Diviziei A să 
ora 17,45.

ca jocurile 
ultima eta- 

înceapă la

Se apropie „CUPA DE VARĂ“

recomandat de compararea valorilor, 
titulara biletului de Divizia B ar 
fi Politehnica lași, echipa care stă- 
pînește azi locul 15 cu pricina. 
Unde se va produce —• dacă se va 
produce — „breșa” e greu de anti
cipat.

Ceea ce se știe astăzi cu certitu
dine este faptul că meciul de la 
Petroșani are din toate punctele de 
vedere caracterul unui derby rar. 
Spre deosebire de jocurile de la Tg. 
Mureș sau Brașov, unde echipele 
gazdă nu vor juca cu frica în sin — 
ci numai pentru... propria lor 
reputație, pe care ele însele o 
pot privi cu un grad diferit de sti
mă — la Petroșani fiecare din cele 
două combatante va căuta cu orice 
preț (un preț, sperăm, sportiv) să-și 
învingă adversara. Motivele derivă 
evident din jocul calculelor. Avînd 
un golaveraj foarte slab (Jiul —14), 
(Petrolul —15), inferior atît Politeh
nicii (—10), cît și echipei C.F.R 
Cluj (—8), adversarele de dumini
că din Valea 
că...

.. .Petrolul 
înfrîngere și

...Jiul poate retrograda la Infrin
ges.

Din aceste raționamente (care au, 
firește, în vedere posibile rezultate 
bune obținute de Politehnica și 
C.F.R.) reiese că la Petroșani se va 
disputa o partidă unică în acest 
campionat, o partidă de factura 
jocurilor de Cupă la sfîrșitul cărora 
una din echipe este implacabil eli
minată. Fără îndoială că o victorie 
a gazdelor la Tg. Mureș sau Bra
șov ar putea înscrie (implicit) nu
mele ultimei călătoare spre Divizia 
B, dar ăsta nu înseamnă că meciul 
de la Petroșani va fi jucat în alt 
spirit decît cel amintit, în virtutea 
adevărului că nu poți ști ce se pe
trece pe celelalte stadioane.

O ultimă „soluție teoretică” pen
tru rezolvarea ecuației retrogradării 
— Farul, care, învinsă acasă de Uni
versitatea Craiova, ar putea lua lo
cul Portului în divizia secundă. Ipo
teza nu este, rațional, exclusă, dar 
este greu de crezut că fotbaliștii 
constănțeni nu se vor agăța „cu 
dinții11 de colacul celor două puncte 
salvatoare.

Rezultatul partidei dintre Dinamo 
și F. C. Argeș nu mai prezintă nici 
o importanță pentru clasament și 
nici nu vizează poziția altor echi
pe. In consecință, federația a apro
bat cererea clubului Dinamo de a 
programa partida în nocturnă. Jocul 
se va disputa pe Stadionul „23 Au
gust” începind de la ora 20.

BELPHEGOR

de niște 
grav mo-

NOTA

CERTIFICATUL MEDICO-LEGAL nr. 665 
SI IMPLICAȚIILE SALE

In cadrul rubricii „Dintre sute 
de rapoarte”, nc-atn ocupat, în urmă 
cu citea timp, de incidentele petre
cute la meciul Chimia Oraș Victo
ria — Independența Sibiu, unde 
conducătorul partidei, Ion Dolni- 
ceanu, înconjurat și lovit de unii 
jucători ai echipei gazdă, s-a văzut 
pus în situația de a opri definitiv 
meciul, in minutul 6. Replica arbi
trului fusese perfect regulamentară, 
după cele intimplate el aflîndu-se 
in imposibilitate psihică de a mai 
relua jocul $i de a se afla în con
tinuare în teren, alături 
fotbaliști care încălcaseră 
raia sportivă, insultîn- 
du-l și lovindu-l.

In mod surprinzător 
— și acest lucru l-am 
criticat în articolul in
titulat „A nu vedea
pădurea din cauza... copacilor11 — 
Subcomisia de disciplină n-a luat 
decît parțial în considerație 
cele scrise în foaia de ar
bitraj, potrivit cărora gazde
lor trebuia să li se dea meci 
pierdut cu 3—0, ci a decis rejuca- 
rea partidei, din minutul 6, cînd 
fusese întreruptă.

Si iată, la 24 mai, rejucarea! 
Interesează mai puțin faptul că 
s-a arătat... pricina ji că echipa 
care avusese dreptul de a cîștiga 
primul meci cu 3—0, Independența 
Sibiu, a realizat! un concludent 
2—0, într-un meci în care, de data 
aceasta, pe teren nu s~a mai petre
cut nici un incident.

Cu aceasta, povestea meciului 
dintre Independența Sibiu și Chi
mia Oraș Victoria se putea consi
dera încheiată. Dar n-a fost așa.

Intr-adevăr, așa cum reiese din- 
tr-un memoriu pe care asociația 
sportivă Independența Sibiu l-a 
înaintat Federației române de fot
bal (o copie a lui fiind trimisă și 
ziarului nostru), după terminarea 
meciului, delegatul echipei sibiene, 
Nicolae Ciupudeanu, a fost pindit

și lovit violent de către doi jucă
tori ai formației gazdă: 
de rezervă, Ion Tăutu, și jucătorul 
cu nr. 9, care, potrivit datelor în
scrise pe foaia de arbitraj, ar 
trebui să fie Mihai Mareș. Spu
nem, ar trebui, fiindcă nu este ex
clus ca, în realitate, tricoul cu 
nr. 9 să'l fi purtat alt fotbalist al 
Chimiei. Spațiul nu ne permite să 
descriem modul cum a fost pusă 
la cale și săvîrștă această agresiune 
sălbatică, de pe urma Căreia un 
om s-a ales cu nasul deformat și, 
timp de mai bine de două săptămîni, 
nu s-a putut hrăni decît cu lichide.

De altfel, in certifica
tul medico-legal 
665, emis de Comisia 
sanitară a serviciului 
medico-legal din Sibiu, 
se arată efectele pe 

avut pumnii celor doi 
sîngerare din nas, vină- 

taie pe fața internă a buzei supe
rioare etc.

Față de cele întîmplate, nu înțe
legem de ce asociația sportivă In
dependența Sibiu s-a adresat Fe
derației române de fotbal, mai ales 
că, potrivit regulamentului de or
ganizare și desfășurare a activită
ții sportive, împotriva celor dni 
bătăuși au fost luate măsuri dis * 
plinare: subcomisia de disciplină 
a F.R.F. i-a suspendat pe cite șase 
luni. De fapt, nu știm de ce ase
menea indivizi și-ar găsi din nou 
locul, peste șase luni, pe stadioa
nele noastre, într-o întrecere spor
tivă ?

Memoriul ar fi trebuit să se 
transforme într-o reclamație adre
sată organelor justiției. Asemenea 
fapte ies din perimetrul obișnuit 
al incidentelor ce pot surveni pe 
Un teren de sport, intrînd -sub in
cidența Codului Penal. Articolele, 
șt paragrafele lui au puterea de a 
apăra societatea împotriva celor 
care încalcă normele de convie
țuire și morala cetățMească.

Jack BERARIU

care le-au 
huligani;

Jiului știu foarte bine

poate retrograda 
chiar la meci nul

ia

portarul

nr.

OPINII UN DfHJM AȘTERNUT CU PI CAI F DF TRANDAFIRI ?

Pentru a asigura programe a- 
tractive concursurilor Pronosport 
în perioada dintre campionate și 
în același timp pentru a da po
sibilitate echipelor să se pregă
tească în vederea viitoarei ediții 
a campionatului. Federația româ
nă de fotbal în colaborare cu A.S. 
Loto-Pronosport și comisiile ju
dețene de fotbal, organizează 
CUPA DE VARA — ediția 1972.

Competiția se va desfășura pe 
12 grupe a cîte 6 sau 4 echipe, 
în perioada 2 iulie — 20 august 
1972.

Meciurile se vor disputa conform 
regulamentului jocului de fotbal 
în vigoare. Iar clasamentul (in 
grupe) se va întocmi pe baza 
punctelor acumulate și conform 
tuturor criteriilor regulamentare în 
vigoare.

Echipele cîștigătoare de grupă 
vor fi premiate de către Adminis
trația de Staț Loțo-PrpngȘPȘytj

O

PRONOSPORT
La această ediție vor participa 

echipe din campionatul diviziilor B 
și C din țara noastră.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18,45.

Rubrică redactată de 
țOȚ^PRONOȘrORȚ

ARBITRII JOCURILOR
DIVIZIONARE A

DE DUMINICĂ
Dinamo București — F. C. Argeș 

Pitești : I. Rus (Tg. Mureș)
U. T. Arad — Sport Club Bacău i 

V. Dumitrescu (București)
Crișul Oradea — Steaua Bucu

rești : N. Cursaru (Ploiești)
„U“ Cluj — Rapid București i N. 

Rainea (Bîrlad)
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica 

Iași : A. Bentu (București)
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești: 

Gh. Limona (București)
Farul Constanța — „U“ Craiova i 

C. Nițescu (Sibiu)
Steagul roșu Brașov — C.F.R. 

Cluj ; C. Ghemingean (București)

Oficial, sezonul internațional ■ de 
fotbal al Europei a luat sflrșit odată 
cu ultimul fluier al arbitrului aus
triac Ferdinand Marschall, duminică 
pe stadionul Heysse! din capitala 
belgiană. Știm, doar nu o dată ș-a 
subliniat acest fapt remarcabil, că 
primăvara 1972 a venit cu un dar 
de preț pentru viața fotbalului : apa
riția unei idei tactice superioare, 
mult mai completă ca. cea care a 
precedat-o și prezentînd garanții 
pentru o evoluție către un nivel spec
tacular înalt, condiție atit de nece
sară succesului la public ți deci asi
gurării viitorului celui mai răspindit 
sport de pe glob.

Mult mai trașant în decizii ca alte 
sezoane, acest inceput de an 1972 a 
prezentat cîteva concluzii de greutate 
privind protagonistele sezoanelor care 
vin și a invitat la pronosticuri ha- 
zardante chiar asupra sentințelor lui 
Weltmeisterschaft 1974, Cotată, chiar 
din momentul atribuirii dreptului de 
a organiza campionatul lumii de 
peste doi ani, cu procentele clasice 
de avantaj acordate gazdei, selecțio
nata R. F. a Germaniei s-a văzu: — 
prin acest galop de sănătate spre 
„Campionatul Europei” — insta
lată drept indiscutabila favorită a 
întrecerii din 1974. în acest moment, 
în adevăr, ea nu are contracandida
tă pe glob. întrebarea este dacă pină 
în săptămînile disputării marii pro
be jucătorii de acum se vor afla la 
același grad de valoare și formă și 
dacă — implicit — echipa își va păs
tra funcționarea sa de mecanism de 
precizie.

$1, mai departe, trebuie să ne în
trebăm dacă selecționatele din pri
ma categorie a valorii fotbalistice su
preme — acum pășind în umbră sub 
riscurile unor transformări, întine
riri și remanieri — nu vor fi in 
stare ca, pe durata celor doi ani ce-i 
au în față să revină la un potenți.-l 
normal în raport cu importantele 
mișcări fotbalistice pe care le repre
zintă ? Ne gîndirri la reprezentati v e- 

■le Braziliei, Angliei și Italiei, în pri
mul rînd. apoi la acelea ale Uniu
nii Sovietice; Argentinei, l’rugavu- 
lui. Dar nu ar trebui să uităm gru
pa posibilelor revelații ; aici. în 
frunte, vom trece selecționata Olan

dei, capabilă de o explozie de per
formanță sinonimă cu a cluburilor 
pe scheletul căreia va fi alcătuită, 
Ajax și Fejenoord. Mai departe, e- 

Iugoslavia, Spania, 
Portugalia, Ungaria,

chipe precum
Cehoslovacia, _ _________
Belgia (autoarea unei probe conclu
dente la recentul turneu final a! 
C. E.), Peru. Suedia, etc. au resurse 
să intre in sferele înalte ale viito
rului campionat al lumii. O frază 
specială pentru echipa noastră. In
trată in .avangardă” — cum remar
ca Sandrino Mazzola într-un inter
viu, la București — selecționata Ro
mâniei, care a prir.s gustul victori
ilor de clasa primă, angajează din 
toamnă a doua mare etapă a tentati
vei ei de definitivă intrare în grupul 
primelor valori ale fotbalului euro
pean. Condiția — în afara celor pre- 
supunînd un 
găti re — stă

ridiiat grad de pre- 
i in posibilitatea de a

LAUREATELE
tn ceie i— — 

s-au jucat 
sezonului :

tionale, 
realele

ȚA*A

alinia Ih calificările probei mondiale 
jucători ai țării, 
mă gîndesc la e- 
și fotbaliștii evo- 

de peste hotare să 
meciurile de mare

pe cei mai buhl 
Spunînd aceasta, 
ventualitatea ca 
luind în cluburi 
fie solicitați la _______
importanță. Un prim candidat mi se 
pare a fi Pîrcălab.

Socotim — deci — că nu consti
tuie deloc o siguranță pronosticurile 
pripite afirmînd că selecționata vest- 
germână are în fața sa un drum aș
ternut cu petale de trandafiri pînfi 
lă finala de Ia Miinchen. A crede că 
reacțiile „victimelor11 de astăzi nu se 
vor produce este egal cu a socoti 
că fotbalul intră în rîndul ramurilor 
de sport unde surprizele stat excluse. 
De ce. atunci, în toată lumea, con
cursurile Pronosport înregistrează 
ascensiuni spectaculoase ?

Eftimie IONESCU

SEZONULUI
mai multe din țările europene s-au încheiat si campionatele na- . » mai jos un ț^6e} CUprinzJlld lau_și finalele de cupă. Iată

ANGLIA
AUSTRIA 
BELGLV 
BtlGMIA 
CEHOSLOVACIA 
ELVEȚIA
FRANȚA 
GRECIA
IRLANDA
IRLANDA DE NORD 
ITALIA 
IUGOSLAVIA 
LUXEMBURG 
OLANDA
POLONIA 
PORTUGALIA 
R.D. GERMANA 
ROMANIA
SCOTIA 
SPANIA 
TUR CLI
UNGARIA

țări

CAMPIOANA CtȘTIGATOARE 
A CUPEI

Derby County
Wacker Innsbruck
S.C. Anderlecht
Ț.S.K.A. Sofia (virtualii)
Spartak Trnava
F.C. Basel
Ol. Marseille 
Panathlnaikos Atena

Waterford
Glentoran
Juventus Torino
Zeleznlclar Sarajevo
Aris Bonaweg
Ajax Amsterdam 
Gornik Zabrze 
Benfica LIsabona 
F.C. Magdeburg 
F.C. Argeș 
Celtic Glasgow 
Real Madrid 
Galatasaray 
Vjpesti Dozsa (virtuală)

(Albania, R.F. a Germaniei) competițiile interne nu s-au 
-- șl țările scandinave (inclusiv Danemarca) campionatul

Leeds United 
Rapid Vlena 
S.C. Anderlecht

F.C. Ziirich
Ol. Marseille

Cork Hibernians 
Coleraine

Hajduk Split 
Red Boys 
Ajax Amsterdam

Benfica Lisabona 
F.C. Carl Zeiss Jena

Celtic Glasgow

Tn unele . .
îheiat. in U.R.S.S. ______ _______ ____________ _ „..„„-...mut

<hspută sistem primă vară-toamnă, iar în ai tele. așa* cum" reiese ^$1
în.
Si . . __ _d':-. tabel, capa este în plină desfășurare.

DESFĂȘURARE
„Mini-cupa mondială”, denumită și 

„Cupa celor patru continente” — con
form realității că stat prezente la com
petiție echipe din patru continente — 
sau, după denumirea oficială „Cupa in
dependentei”, 
a 150 '
ziliei, 
jucat 
tldele 
nare.
de continente sau naționale si pe locul 
I se află deocamdată Franța (gr. 1), 
Portugalia (gr. 2) și Iugoslavia (gr. 3) 
Dintre ele, doar Portugalia este sigură 
de calificarea sa ta faza finală. în 
schimb. Franța este puternic talonată tie 
Argentina pe care a întilnit-o astă-noap- 
te (rezultatul nu ne-a parvenit ptaă la 
Închiderea ediției din cauza diferenței 
de fus orar), iar Iugoslavia cu tot gol
averajul său excepțional (13—2) a do
vedit o formă oscilantă. Calificarea sa 
depinde de meciul cu Peru de la 25 
iunie, aflată Si ea ta cursă pentru pri
mul loc. Primele clasate în cele trei 
grupe vor lua parte Ia faza finală a 
competiției, fază ce va începe la 28 Iu
nie ?i la care vor mal fi prezente cinci 
echipe exceptate de la faza eliminatorie : 
Brazilia. Uruguay, U.R.S.S., Cehoslovacia 
și Scoția.

Brazilia, tara fotbalului, tara lui Pele 
și a echipei campioană mondială, acor
dă o mare importanță acestei compe
tiții. După cum anunță agențiile de 
presă. însuși președintele republicii, E- 
inillo Garrastazu, va fi prezent la 28 
iunie ta tribunele stadionului Marocana, 
din Rio de Janeiro, pentru a fi prezent 
la meciul Brazilia — Cehoslovacia cu 
care va fi inaugurată faza finală a com
petiției.

Iată rezultatele de marți : Iugoslavia — 
Paraguay 2—1 (0—1). Condus! cu 1—0 in 
prima repriză în urma golului marcat 
de Elscobar. fotbaliștii iugoslavi au do
minat In repriza secundă ctad Bajevici 
a înscris două goluri (min 5o si 36) ; 
chile — Irlanda 2—1 (9—0). Au marcat 
Casei! și Fouilloux, respectiv Rogers ; 
Bolivia — Venezuela 2—2 (1—1), Iran — 
Ecuador 1—1 (1—1). Se subliniată jocul 
bun prestat de iranieni. Scorul a lost 
deschis de Lasso (E) care a fructificat 
o pasă a Iul Spencer, EȘ^grța a fost 
4'îâlAiâiâ it Parv(z,

. rațiunea fiind împlinirea 
de ani de la independența Bra
ss află în plină desfășurare. S-au 
mal mult de două treimi din par- 

programate ta grupele prelimi- 
la care iau parte 15 reprezentative



(Urmare din pag. t)

continuat seria succeselor în pri
mul campionat de seniori la care 
participă, învingîndu-1 la puncte 
pe metalurgistul Iulian Lungu. El 
și-a folosit bine alonja și, în spe
cial în ultimul rund, a plasat lovi
turi mai clare, convingînd majori
tatea arbitrilor să-i acorde victoria. 
Peia b.p. (4—I) Lungu.

Disputele penelor, care se anun
țau falcă dinainte interesante, au 
adus în ring doi vechi rivali : Ga
briel Pometcu și Octavian Amăză- 
roaie. Cei doi combatanți au reali
zat o partidă de zile mari, cu faze 
electrizante, care a ținut în picioa
re întreaga asistență de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong. Po
metcu a fost într-o formă excelen
tă. El a boxat bine, a eschivat mult 
și a lovit cu adresă cîștigînd dar 
un meci de toată frumusețea. Ne-a 
surprins, totuși, părerea a doi din
tre cei cinci arbitri (Enescu și Pi- 
raiu) care au scris pe buletinele 
de punctaj, în dreptul învingătoru
lui, numele luj Amăzăroaie (I ?). 
Pometcu b.p. (3—2) Amăzăroaie. 
în meciul următor, Pavel Nedel- 
cea l-a depășit clar pe fostul cam
pion european al cocoșilor. Aurel 
Dumitrescu, de cele mai multe ori, 
cu arma care i-a adus învinsului 
din acest meci multe succese — 
directa de stingă. Dar, și de a- 
ceastă dată, doi dintre arbitri au 
fost într-o neînțeleasă minoritate, 
acordîndu-i verdictul lui Dumitres
cu. Este vorba de invitații federa
ției la aceste întreceri, arbitrii in
ternaționali Hahn (R.F.G.) și Mas
cot (Franța). Nedelcea 
Dumitrescu.

La ușoară, Calistrat 
avut o sarcină ușoară 
rea cu Constantin Stan,
l-a învins prin k.o. în repriza se
cundă, arătînd 
este într-o bună 
în cea de a doua 
tegoriei, 
Cluj) 
lile“ 
raru.
l-au 
raru, 
de a

secunde regulamentare. Mathe 
b. k.o. 1 Moraru. Așa cum înce
puse disputa dintre Victor Zilber- 
man și Ion Hodoșan, se părea că 
Hodoșan va putea realiza o sur
priză. Dar, surpriza nu s-a produs. 
In ultimul rund, Zilberman a lo
vit decisiv de cîteva ori, punîn- 
du-J în dificultate pe Hodoșan. 
Acesta a fost momentul în care 
soarta partide s-a hotărît. Zilber
man b.p. (5—0) Hodoșan.

Trecut la o categorie superioară 
(semimijlocie), Paul Dobrescu s-a 
dovedit fragil pentru această greu
tate, în partida cu clujeanul Ale
xandru Popa, care l-a pus k.d. în 
prima repriză. In continuare, Popa 
a boxat foarte bine, s-a deplasat 
derutant și l-a surprins deseori 
pe Dobrescu cu lovituri clare. 
Popa b. p. (5—0) Dobrescu.

In ultimul meci al reuniunii s-a 
disputat singura semifinală a cate
goriei semigrea 
prit de medic 
Patru Cojocaru 
După un meci
peanu b. p. (5—0) Cojocaru.

(Stump a fost o- 
să boxeze), între 
și Petre Cîmpeanu.
fără istoric, Cîm-

cu antrenorul

PETRE MIHAI

0 repriză

(Constructorul

b.p. (3—2)

Cuțov a 
în întîlni- 

pe care

Ladislau 
încheiat

antrenorilor că 
formă sportivă, 
semifinală a ca- 

Mathe (Voința 
repede „socote-a

cu gălățeanul Dumitru Mo- 
în minutul 2, două croșee 

surprins nepregătit pe Mo- 
punîndu-1 în imposibilitate 

mai relua lupta după cele 8

Galati)
— Dacă ati fi selecționer unic, cum 

ati alcătui echipa pentru J.O. de la 
Munchen ?

— Mărturisesc că nu ar fi ușor. 
„Defilarea" vedetelor boxului nostru 
la acest turneu final e destul de 
slăbuță. Tinerii care au venit de la 
,,zone“ n-au reușit să mă impresio
neze. deoarece au un bagaj foarte 
modest de cunoștințe tehnice. Eu aș 
căuta reprezentanții pentru J.O., în 
g'eneral, printre participanții cam
pionatelor europene de la Madrid. 
Apoi aș renunța categoric la cate
goriile semigrea și grea, ]a care nu 
avem boxeri capabili să reziste cu 
succes unui turneu greu, cum este 
cel olimpic. Poate că mi-ar Intra în 
calcule și doi dintre tinerii noștri 
campioni europeni. Nu dau nici un 
nume, deoarece nu vreau să-i deru
tez pe adevăratii selecționeri, care 
și așa au destulă bătaie de cap.

lume
ECHIPA UNGARIEI A CIȘTIGAT TURNEUL

TELEX
Reprezentativa de baschet a Europei ■ 
obținut cea de-a treia victorie consecuti
vă în fata selecționatei S.U.A., aflată 
în turneu pe continent. La Vigc (Spa
nia), echipa Europei a cîștigat cu sco
rul de 78—64 (29—35). Din echipa în
vingătoare s-au evidențiat din nou 
Jarmuhamedov (U.R.S.S.ț — 19 p, Luyk 
(Spania) — 13 p și Aleksandr Belov 
(UR.S.S.) — 12 p. Oaspeții au avut cei 
mal buni jucători .în Gardner (14 P). Și 
Terry (11 p.). Ultima partidă dintre cele 
două eehipa_este programată la 23 iu
nie, la Le Touquet (Franța).

internațional de pentatlon 
la Kiev s-a încheiat cu vic- 
............. .....................................~ D. 

Kiev

FETELE NOASTRE DIN
(Urmare din pag. I)

— Ai o faimă internațională dato
rită echilibrului tău nervos. E tot ro
dul celor 5 000 de asalturi ?

— In parte. Să nu uităm, însă, că 
înainte de a fi fost scrimeră, am 
fost parașutistă. Și mai există Hava
na ’69, cînd am reușit patru puncte 
pentru echipa noastră, cîștigînd la 
toate floretistele sovietice : Gorohova, 
Zabelina, Novikova și Samușenko.

— A fost un moment de inspira
ție ?

— Să zicem. Un moment pentru ca
re am lucrat 17 ani.

★
— Cu ce echivalează consumul ner

vos al unui asalt de scrimă, Ileana ?
Recenta cîștigătoare a turneului 

„Jeanty**, Ileana Gyulai, intră în gar
dă :

— Pentru mine, momentul premer
gător unui asalt nu e cu nimic mai 
puțin epuizant decît așteptarea unui 
examen hotărîtor la fiziologie sau la 
ps hologie. Mai mult decît atît, la 
scrimă ai deseori 25 de examene în- 
tr-un singur concurs. Aproape întot
deauna intri pe planșă la 9 dimineața 
și ieși la miezul nopții.

— B:ne, dar pauzele...
— Nu există pauze. La scrimă de-

pinzi nu numai de tine, ca la tenis. 
La scrimă depinzi și de asaltul vecin, 
să zicem Novikova — Gapais, care 
poate să te urce sau să te retrogra
deze cu o singură tușă. La Havana, 
în 1969, noi am cîștigat titlul mon
dial pe echipe cu o singură tușă în 
plus. Cam asta e scrima..,

. ★
Anișoara Pascu scrie ceva. O între

rup :
— Ce compui, Ana ?
— Fac calcule. Adun. Vreau să vă 

ajut în muncă. Vă rog să notați... 
Aveți în față șase floretiste cu 93 de 
ani de scrimă. Vă rog să mai notați 
că am cucerit împreună 59 de meda
lii, la Olimpiadă, la „mondiale", la 
tineret și în „Cupa Europei". Ca să 
fiu sinceră, mie îmi pare bine că din 
aceste 59 de medalii, doar trei sînt 
olimpice.

— De ce?
Calculul probabilităților, legea 

seriei si instinctul meu de floretistă 
anunță o revanșă olimpică.

— Mulțumesc. Ana.
★

Ecaterina Stahl urmărește cu aten
ție „jocul" nostru.

— Ce-ți dorești pînă la Munchen, 
„Cati“ ?

— Liniște. Cit mai multă liniște.

LONDRA, 22. — Tenismanul ro
mân Ilie Năstase s-a calificat în 
sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la East
bourne. după două victorii conse
cutive, în fața englezului John 
Clifton (6—1, 5—7. 6—1) și dane
zului Torben Ulrich (6—3, 6—1). 
In schimb, eliminat este Ion Ți- 
riac, care a fost învins de fran
cezul W. N’Godrella cu 6—4, 8—9, 
2—6. Calificați sînt spaniolii M 
Orantes (2—6, 6—4. 6—4 cu fran
cezul Jauffret), J. Gisbert (6—4, 
6—3 cu francezul Chanfreau), A. 
Gimeno (6—3. 6—3 cu australia
nul Fletcher) și francezul P. Do
minguez (7—5. 7—5 cu spaniolul 
Munoz).

in primul tur al campionatelor 
internaționale de tenis ale Angliei, 
care încep luni la Wimbliedon, 
Năstase întîlnește Pe australianul 
John Bartlett. Țiriac pe australia
nul A. Zugarelli. iar Mărmureanu 
Pe vest-germanul H, J. Ploetz.

Iată alte rezultate înregistrate în 
turneul preliminar „Quuen’s Club", 
care se dispută la Londra : Metre- 
veli — Gottfried 4—6, 9—8, 6—1 ; 
Smith — Keldie 3—6. 6 4, 6—2 ; 
Graebner — Matthews 6—4. 6—1 ; 
Paish — Bertolucci 8—6, 6—0 ; Di- 
bley — Lall 6—3, 6—4. La fete, 
două rezultate interesante : Ziegen- 
fuss — Wads 7—5, 6—4 ; Shaw 
— Morozova 6—4, 2—6. 6—4.

DE POLO DE LA BUDAPESTA
Selecționata rom â na

BUDAPESTA, 22 (prin telefon)'
Turneul internațional de polo, găz
duit de bazinul de pe insula Mar
gareta, s-a încheiat cu succesul 
reprezentativei țării gazdă care, în 
partida decisivă, a dispus de echi
pa Iugoslaviei cu 8—6 (1—1, 5—2, 
1—2, 1—1). Au înscris Sarosi 3, 
Gergely 2, Bodnar, Szivos și Bocsik 
pentru Ungaria, respectiv Belama- 
rici 2, Sandici, Antunovici, Rudici 
și Jankovici. A arbitrat J. Dim- 
weber (Austria).

Selecționata României 
la egalitate, 3—3 (1—0, 
0—1) cu cea a Olandei, 
trecere in care a fost

a terminat 
1—1, 1—1. 
după o în- 
superioară.

pe locul 5
din cele cinci situații de SU- 

ro- 
ori,

Dar, 
perioritate numerică sportivii 
mâni au înscris numai de două 
iar în ultimul minut au șutat de 
două ori în bară. In general, nota 
de oboseală manifestată la meciu
rile precedente s-a făcut simțită 
și de data aceasta. Formații. RO
MANIA! Huber (Scurei) — Zam
firescu, Mihăilescu, Novac, Culi- 
neac, Cl. Rusu, V. Rus, D. Popescu, 
Nastașiu, Lazăr; OLANDA: Kroos — 
Hoeffelman, Weer, Stroboer, Her- 
meens, Barrel, Reedik, Brass, 
Drenth, Jansel, Childe. Au înscris 
D. Popescu 2 și Culineac pentru 
România, respectiv Stroboer 2 și 
Weer. A arbitrat M. Manguillot 
(Spania).

în alt meci, S.U.A. — R.F.G. 
9—7 (3—1, 3—3, 1—2, 2—1).

Clasament final: 1. Ungaria 10 
2. Iugoslavia 7 p, 3. România 4 p 
(golaveraj 18—17), 
(25—34), 5. Olanda 3 p, 6. R.F.G 
2 p.

4. S.U.A. 4
p.

P

Concursul 
modern de __ —___ ___ _ — ..
toria echipei R.S.S. Ucralnieaie. (16 066 p), 
urmată de selecționata orașului "i-*
— (14 713 pț si echipa R.F. a Germaniei
— (14 676 p). La individual, a cîștigat 
sovieticul Boris Onlșcenko cu 5 432 P. 
urmat de compatrloțll săi Lednev — 
5431 p și Frolenko — 5 369 p. Campionul 
mondial Andras Balczo (Ungaria) a ocu
pat locul 5 cu 5 065 p, Iar vest-germanul 
Tade, locul 8 cu 4 975 p.

Olimpiada d© șah va avea loc în toamna 
acestui an, în orașul iugoslav Skoplie. 
După cum anunță organizatorii. 56 . de
echipe masculine și 21 feminine au 
confirmat, pînă acum, participarea 1> 
cea mai importantă întrecere șahlstă p« 
echipe.

Cea de-a 12-a ediție a turneului Inter
național masculin de șah de la Amster
dam s-ta încheiat cu victoria marelui 
maestru sovietic Lev Polugaevski, care 
a totalizat 12 puncte din 15 posibile Pe 
locurile următoare s_au clasat Korcinoi 
(U.R.S.S.) — 11, Szabo (Ungaria) — 9. 
Liubojevid (Iugoslavia). Langeweg (O- 
landa) — 8 p, Malich (R.D. Germană), 
Ivkov (iugoslavia) — 7 p etc.

După disputarea a 6 etape, în Turui ci
clist al Elveției continuă să conducă 
rutierul elvețian Louis Pfenning er, ur
mat la 15 sec. de francezul Roger Pin- 
geon șl la 17 sec. de italianul Michele 
Dancelli. ,

Etapa a 6-a, desfășurată pe traseul 
Moerel—Lugano (172 km), a fost căștigată 
de Michele Dancelli, cronometrat cu 
timpul de 4h 59:54.

Cursa Internațională clcllstâ desfășurată 
la Zomergen (Belgia) a revenit cunos
cutului campion belgian Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanta de 135 km cu 
timpul de 3h 10. Compatriotul său «al
ter Planckaert s-a clasat pe locul . doi. 
urmat de olandezul Joop Zoetemelk 
ambii la 35 sec. de învingător.

SANDEFJORD, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Căldurii sufocante de la Milano i-a 
urmat, la puțină vreme, frigul pă
trunzător (+ 10 grade) și ploaia 
monotonă din Norvegia, Acestei 
situații i se mai adaugă și obo
seala călătoriei cu avionul, orele 
de așteptare prin diferite aeropor
turi. Sînt.desigur explicații care ar 
justifica oarecum evoluția sub po
sibilități a atleților români în ca-

HAVANA
In scrimă, liniștea e cel mai bun 
sfetnic. Se spune despre mine că am 
o calitate : în preajma unui nou asalt 
știu să șterg complet din memorie ur
mele celui precedent Dar, 
amnezie se cîștigă cu foarte 
liniște.

— Ce înțelegi prin liniște ?
— Liniște, înseamnă să poți 

fotografia băiețelului tău cu 
minute înainte de........en garde**.

★Suzana Ardeleanu e cea mai tăcută.
— Cum vezi Miinchenul, Suzy ?
— Va fi foarte greu. Vom fi — 

dacă vom fi — foarte multe. Mult 
mai multe decît la Havana.

— Crezi că are vreo importanță nu
mărul ?

— Are. O floretistă mai puțin teh
nică îți poate anula toate ideile. Și 
tot ea, atacind iresponsabil, îți mo
difică reacțiile și îți impune ritmuri 
noi, ca un sahist care te surprinde 
cu o deschidere necunoscută. Vreau 
să obținem victoria la Munchen. E- 
chipa noastră de astăzi seamănă mult 
cu echipa de gimnastică a Lenuței 
Leuștean. Lenuța a avut bronzul. Noi 
vrem mai mult

A fost odată o 
Havana...

această 
multă

privi 
cîteva

i Lenuței 
a avut bronzul. Noi

★
noapte frumoasă, la

drul acestei tradiționale partide 
cu echipa norvegiană.

Dar aceste justificări reprezintă 
totuși o palidă scuză pentru rezul
tatele de ansamblu obținute de cei 
mai mulți dintre componenții e- 
chipei noastre reprezentative, ci
fre cu mult inferioare celor obiș
nuite lor, mai cu seamă luînd 
ca etalon concursul republican de 
primăvară, criteriu de selecție pen
tru alcătuirea acestei formații. De 
aceea, o spunem deschis, trebuie 
să explicăm acest insucces din me
ciul cu Norvegia. în primul rînd 
prin lipsa de valoare generală a 
echipei noastre, prin lipsa forței 
sale de concurs. Nu unul, ci foar
te mulți dintre atleții noștri au 
cedat cu prea multă ușurință în 
fața diferitelor dificultăți ale com
petiției.

La Oslo. în preziua competiției, 
cinci oficiali români și alți cinci 
norvegieni au făcut pronosticuri 
asupra scorului general cu care 
avea să se încheie prima zi a în
trecerilor. Ei bine, doar unul a 
indicat avantaj pentru gazde. în 
timp ce toți ceilalți au pronosti
cat succesul românilor. Realitatea: 
un avantaj de 22 de puncte în fa
voarea atleților norvegieni, învin
gători categorici 
probelor 1...

Și mai înainte 
nica rezultatele
ziua a doua a concursului, desfă
șurat după cum se știe în loca
litatea Sandefjord. la o depărtare 
de circa 100 km de capitală, iată 
alte două probe a căror desfășu
rare nu luase sfîrșit la ora con
vorbirii noastre telefonice de 
miercuri seara : 10 009 m : 1. Ris- 
sa (N) 28:48.6. 2. Overhalden (N) 
28:59,4. 3. Mustață (R) 29:27,8. 4. 
Hatoș 29:30,2; 4x100 m : 1. Nor
vegia 40,7, 2. România 41,2. în a- 
cest fel punctajul primei zile a

fost de 64—42 (!) în favoarea gaz
delor.

Joi, atleții români au avut o com
portare mai bună, deși au concurat 
pe o pistă de zgură, obținînd 
toria în 6 din cele 10 probe 
programului. Iată cîștigătorii 
tri : 200 m : Gh. Zamfirescu 
800 m : Ion Damaschin 1:55,0 ; 400 
mg : Ion Rățoi 53,3 ; triplu : Carol 
Corbu 16,67 m ; înălțime: Șerban 
loan 2,11 m ; ciocan : Gh. Costache 
62,46 m.

Scorul final : Norvegia 
mânia 117—95 p.

Echipa României pentru triunghiularul 
atletic cu Cehoslovacia și Olanda

la majoritatea

de a vă comu- 
înregistrate în

Cf I MAI RAPIZI TRĂGĂTORI ÎN CONT RUNT NRM CU SILII f TI If
patru pistolari români.

Vic- 
ale 

noș- 
22,2,

Ro-

Hristache NĂUM

GLESKOVA — 11,1 PE 100 M 
LA „MEMORIALUL ROSICKI"

întrecerile tradiționalului „Me
morial Rosicki" desfășurate pe sta
dionul Strachov din Praga s-au 
încheiat cu cîteva rezultate de 
mare valoare. In fruntea lor se 
situează noul record (11,1) realizat 
de cehoslovaca Ev,a Gleskova pe 
distanța de 100 m, rezultatul de 
10,0 pe „sută" obținut de cubane
zul Ramirez și noul record african 
înregistrat de egipteanul Asaad 
la greutate (20,71 m). Excelente 
sînt și performanțele obținute de 
Casanas (13,4) și Siebeck (13.4) pe 
110 m g. ca și timpul de 39.2 al 
ștafetei de 4x100 m a Italiei.

(Urmare din pag. 1)

mai însemnată fiind desigur pro
blema Nataliei Andrei care du
minică își va susține examenul 
bacalaureat.

CUM A ÎNVINS-O 
ARGENTINA MENIS PE 
RECORMANA LUMII

de

Concursul cte aruncarea discu
lui din cadrul marelui miting in
ternațional de la Bergamo, care 
opunea sportivelor noastre. Pe 
dintre cele 
ale Uniunii 
recordmana 
nik, a fost 
urmărit 
tatori.

Chiar 
gentina 
noliu (59.88 m) s-au instalat în 
fruntea clasamentului. La a treia 
încercare, recordmana României a 
realizat 61,66 m, cifră care avea 
să-i aducă, în final, o spectacu
loasă victorie. In acest timp, so
vieticele nu au reușit decît arun
cări între 56 si 58 m, iar Melnik 
a avut una (depășită) de aproape

cu

<5 
mai bune reprezentante 
Sovietice, în frunte cu 
mondială Faina Mel- 
extrem de disputat și 
mare interes de spec-

la prima aruncare. Ar- 
Menis (60,24 m) și Lia Ma
de

Tirul a figurat in programul Jocurilor 
Olimpice modeme încă de la debut, iar 
dintre probele sale, pistolul viteză a ți
nut neîntrerupt, capul de afiș în toate 
edițiile. începînd din 1896 (Atena) 
primul cîștigător a fost grecul 
Phrangudis

Este una din cele mai spectaculoase și 
dificile discipline, solicitînd participan- 
tilor un sumum de calități : o mare 
îndemînare și precizie, reflexe duse la 
prefectiune ca și o stăpînire de sine 
deplină. Pistolul viteză este înscris atit

cinci 
Jean
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în programul campionatelor mondiale 
și continentale cit si în cel al tuturor 
competițiilor . Internaționale de anver
gură din orice tară.

Printre cel mai iscusiți maeștri
lume ai pistolului viteză s-au numărat, 
de-a lungul anilor si sportivii romani. 
Dacă în 1952 la J.O. de Ia Helsinki spor
tul românesc cucerea prin Ioslf Sirbu 
prim,, sa medalie olimpică de aur (la 
arms liberă calibru redus 40 de focuri 
culcat) pentru tirul nostru, nu era și 
sincura medalie carp îi revenea în ca
pitala Finlandei. Tot atunci, arhitectul

Gheorghe Lichiardopol cîștiga una de 
bronz la pistol viteză la un singur punct 
de învingător, maghiarul Karoly Ta
kacs. După patru ani. la cea de a XVI-a 
ediție a J.O., pe poligonul Williamston, 
în îndepărtata Australie, pistolarul Ște
fan Petrescu, (actualul antrenor al lo
tului olimpic) urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, cu un rezultat 
exceptional : 587 p. depășind cu șapte 
puncte recordul olimpic și egalîndu-1 
pe cel mondial. Cu aceeași ocazie, 
Gheorghe Lichiardopol îsi repeta per
formanta de la Helsinki : locul trei.

In 1964. la J O. de la Tokio. Ion Tripșa 
devenea medaliat cu argint, iar Marcel 
Roșea ocupa locui al saselea. Ultimul 
avea să cîstige și el medalia de argint, 
după un pasionant baraj cu sovieticul 
Suleimanov. la J O. din Ciudad de 
Mexico. Dintre alte performante pres
tigioase ale pistolarilor români în diver
sele campionate mondiale și europene, 
vom retine în mod special, pe cea în
scrisă de Virgil Atanasiu — campion Și 
recordman al lumii, la Wiesbaden (R.F. 
a Germaniei). în 1966. cu 596 p.

Iată așadar pe tintașii români situtn- 
du-se de ani de zile in elita mondială 
a specialiștilor la pistol viteză. Timpul 
trece însă si Pe firmamentul internațio
nal al acestei probe, alături de repre
zentanții noștri, au apărut și alti tră
gători de mare valoare.

Cel mai spectaculos s-a afirmat, dună 
J.O. din 1968. italianul Giovanni Liver- 
zani camoion al Europei în 1969 și al 
lumii (1970) cu un nou și uluitor 
cord mondial : 598 p. De atunci 
Liverzanl înscrie o involuție cu 
neașteptată : locul 38 cu 578 p la cam
pionatele europene de la Suhl (1971). 
15_ 573 o în ..Cupa țărilor latine Si Gre
ciei" 6—585 p la ..internaționalele" un
gariei. Singura cifră bună obrinută de 
Liverzani a fost de 594 p. în cadrul unei 
întilniri Italia—Polonia (aprilie).

După o perioadă de vreo doi ani cu 
rezultate mai win convineâtoare. 
pionul olimpic din 1968. Josef Zapedzki 
(Polonia) revine puternic, mai ales 
acest an. cu cifre notabile : 597 p și 594 p. 
iar actualul campion european, ceho- 
lovacul Ladislav Falta dovedește o re
gularitate de metronom In jurul a 
p — 593 o în sfîrsit. performanțe 
celente au la activ în actualul sezon.

sovieticul Torșkln (596 p). suedezul 
Berntsson si spaniolul Gonzales cîte 
595 p. Din afara continentului nostru, 
pînă acum, doar americanul Mc Nally 
a tras 591 P. iar rezultatele pistolarilor 
japonezi nu au parvenit încă și pen.ru 
că. probabil, nici nu sînt impresionante.

în galeria de ași vom trece, fără în
doială. pe baza palmaresului anterior 
pe cei patru candidați români. Marcel 
Roșea. Ion Tripșa. VirgU Atanasiu și 
Dan Iuga — ultimul fiind și campion al 
Europei ’.a pistol cu aer comprimat. Din
tre ei. Ion Tripșa a realizat 597 p la în
ceputul lunii aprilie cu ocazia întîl- 
nirii bilaterale de la București. Dina
mo—Ruda Hvezda “
mai bune cifre ale 
(Iuga). 591 p (Roșea 
n-a mai confirmat 
unora dintre colegii 
carr.dată. sub limita ------------- ------
Marea experiență de concurs si valoarea 
demonstrată de atitea ori conferă, ori-

Ințîl- 

(Cehoslovacla). cele 
celorlalți fiind 593 p 
și Atanasiu). Tripșa 
apoi, iar rezultatele 
lui se situează, deo- 

posibilităților lor.

căruia dintre cei _____ , _ .. .
(din care doi vor fi selecționați) șanse, 
în condițiile unei pregătiri optime, 
a se clasa pe locuri fruntașe 
Munchen.

Oricum. Întrecerile de la J.O. 
o luptă pasionantă, o adevărată 
să de cifre ridicate (prin prisma 
înregistrate pînă acum). Și intr-o ase
menea încleștare între sportivi de certă 
clasă, posesori ai unei tehnici desăvîr- 
șite consumul de energie nervoasă poate 
atinge baremuri nebănuite. Cine va 
reuși să treacă acest prag psihologic ? 
E greu de spus. In fond, cite discipline 
solicită atit de mult sistemul nervos al 
concurentilor ea proba de pistol 
teză 60 de focuri ? Două manșe în tot 
atîtea zile, fiecare pe parcursul a 
cinci ore. Întrecerea propriu-zisâ du- 
rlnd în total 72 de secunde, timp în care 
trebuie „împușcate" 60 de siluete !

Constantin COMARNISCHI

de 
Si ț la 
anunță 
aval an

celor

vi-

JOSEF ZAPEDZKI (POLONIA) GIOVANNI LIVERZANI (ITALIA)

EVOLUȚIA REZULTATELOR DIN

i al 
re

ins ă. 
totul

ex-

profe-

al țâ- 
con-

Dan Iug,a 
Marcel Roșea
Ton Tripș a 
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Născut la 11 martie 1929. înălțime 
1,74 m. greutate 71 kg. Este ofițer în 
armata Republicii Populare Polone.

Primul țintaș polonez medaliat cu 
aur la J.O. Mai înainte de Ciudad de 
Mexico, Zapedzki a cîștigat titlul eu
ropean la pistol calibru mare (Bucu
rești. 1965), medalia de argint. ia 
campionatele mondiale de la Wies
baden 1966 (pistol viteză) și s-a cla
sat al doilea tot la pistol viteză în 
săptămîna preolimpică 1967. O dată 
cu laurii din 1968. el a devenit 
cordman olimpic cu 593 p.

Zapedzki a ieșit pe locul al 
la campionatele Europei de
trecut, de la Suhl (R.D, Germană).

și re-

treilea 
anul

Născut la 5 mai 1933. înălțimea 
1,80 m, greutatea : 93 kg. De 
sie tipograf.

De nenumărate ori campion 
rii sale. Liverzani poate fi 
siderat. pe bună dreptate, revelația 
anilor 1969—1970. Al optulea ia Olim
piada din 1968 cu 588 p, masivul tră
gător italian se impune nentru prima 
oară in arena internațională la Plsen 
(Cehoslovacia) 
pion continental (593 p, cifră 
cu recordul olimpic a lui 
la capătul unui pasionant 
trei : alături de Roșea și

După numai un an. ei 
rezultat uimitor : 598 p ia 
telp mondiale de la Phoenix-Arizona 
(S.U.A.). unde cucerește titlul su
prem. devenind totodată recordman 
al lumii.

1969 cînd iese cam- 
egală 

Zapedzki), 
baraj in 
Falta, 
înscrie un 
campiona-

67 m 1 Abia la a 5-a aruncare, re
cordmana lumii 
mită discul (în 
tar) cu 66 cm 
care indica 60
astfel între cele două românce. 
Emoțiile însă nu se incheiaseră : 
încurajată de această reușita. Fai
na Melnik a mai avut 
aruncare excelentă dar 
citeva clipe înainte ca 
aterizeze dincolo 
depășit.

Serios 
frîngere. 
concurs, 
ceasta a cîștigat Menis. 
Munchen mă voi revanșa, 
lind și un nou record mondial !“

a izbutit să tri- 
mod regulam en- 

peste banda albă 
m, intercalîndu-se

din nou 
afectată 
Melnik 
ziariștilor:

o ultimă 
cu numai 
discul să 
m, ea a 
de beton.

de 65 
cercul 
de această îr- 

a declarat, după 
„De data a- 

dar ’a 
etahi-

pat

★
• Trei atleți români au partici- 

recent la un concurs la Alger*.
400 m: 2. Nicola? Nicolae 50.2;
110 mg : 1. Viorel_ Suciu 14.5 ; lun
gime : 1. Vasile

• La Viena. 
tivi au obținut 
Dorel Cristudor 
Liliana Leau 12.2 
onora Monoranu 56,4 ; înălțime (f): 
Draga Comșa 1,73 m.

Sărucan 7.25 m. 
patru tineri spor- 
victorii : 100 rr :
10,7 ; 100 m (D : 
; 400 m (f) : Ele-

După știri contradic
torii, osciltnd între po
lul pozitiv și cel nega
tiv al problemei, o ul
timă veste — cu cele 
mai mari șanse de cer
titudine — ne anunță că 
faimosul tenisman aus
tralian John Newcom
be, campionul ultime
lor două ediții ale 
Wimbledon ului, nu-și 
va apăra coroana, în a- 
cest an, pe bătrînele te
renuri de la All En
gland Cluh. Motivul se 
cunoaște: profesioniștii 
sînt (încă) sub interdic
ția de a călca pe un 
stadion aflat sub con
trolul federației inter
naționale de 
(F.I.L.T.). Veștile 
cele care anunțau 
dorita unificare
cele două tenisuri, pri
vesc doar rezonul vii
tor, sau — poate — 
toamna ce vine. Sep
tembrie. cu tradiționa
lele campionate ameri
cane de la Forest Hills, 
ar putea aduce pe ace
lași teren pe așii pro
fesioniști, aparținînd 
grupării W.C.T., alături 
de cei „independenți", 

adică sub egida F.I.L.T.- 
uliii.

tenis 
bune, 
mult 
între

curios, totuși, că 
încă in necu- 
deși există unnoscut,

acord semnat de cele 
două foruri, menit să 
limiteze efectele scizi
unii de pînă acum. Tex
tul integral al docu
mentului, rezultat după 
discuțiile purtate în ca
drul reuniunii de la 

Copenhaga despre care 
am mai avut prilejul să 
scriem, a rămas de a- 
tunci „cvasi-secret". Și 
a trecut tnai bine de o 
lună... Rină acum, fe-

derațiile naționale n-au 
fost anunțate, in mod 
oficial, de cele cuprin- 
~e -n acest misterios a- 
cord F.I L T.—W.C.T.

Ața ci. dacă vrem sâ 
știm cum se va desfă
șura in viitor activitatea 
tenisului de marc an
vergură. trebuie să ple
căm urechea la cele ce 
au „transpirat" de la re
uniunea citată, prin co
mentariile celor aflați 
mai aproape de porțile 
închise, sau din decla
rațiile — destul de vagi, 
de altfel — făcute ul
terior de președintele

mari turnee clasice: 
Roland Garros, Wimble
don și Forest Hills. Se 
pare că și turneul de 
la Roma (in care titlul 
la dublu este deținut 
actualmente de I. Năs
tase și I. Țiriac) va fi 
asimilat acestor probe 
maxime.

3. Este liberă partici
parea tuturor jucători
lor la oricare turnee, cu 
recomandarea ca datele 
acestora 
propună.
deci, la 
pen".

4. Pe măsură ce

să nu se su- 
Se revine, 

sistemul

TITLUL!
federației internaționa
le, danezul Alan Hey
man și conducătorul 
grupării „World_Cham- 
pionship of 
financiarul
Lamar Hunt. In esență, 
termenii acordului pri
vesc următoarele pro
bleme :

1. Cele două foruri 
vor colabora — cel 
mai tîrziu de la data 
de 26 decembrie 1972 
— la organizarea tutu
ror marilor competiții 
ale tenisului. F.I.L.T.- 
ului îi rămîne, in prin
cipal, organizarea sezo
nului în aer liber; în 
timp ce circuitul „in
door" intră sub contro
lul direct al W.C.T.

2. Gruparea profesio
nistă este obligată de 
a-și prezenta principa
lele vedete în cele trei

Tennis", 
american

„o-
er-

piră contractele jucă
torilor 
pentru 
trec 
F.I.L.T.
— începînd de 
viitor — să fie integrați 
echipelor lor naționale 
pentru „Cupa Davis".

5. Cu excepția turne
elor citate, toate cele
lalte se vor juca pe dis
tanța unei singure sâp- 
tămîni, cu 32 de jucă
tori. Nu se precizează 
dacă vor exista probe 
de calificare pentru a- 
ceste din urmă turnee, 
sau vor concura mereu 
aceiași jucători.

Cam acestea par a fi 
punctele principale ale 
acordului, care urmea
ză să fie ratificat de 
adunarea generală a 
forului internațional, 
programată pentru 7

care au semnat
W.C.T., aceștia 
sub controlul

Ei vor putea 
anul

iulie, la Londra. După 
cum ușor se poate ve
dea, ele conțin încă nu
meroase „zone" neclare. 
Chiar cele notate la ul
timul punct își au 
portanța lor. Cum 
promova un tînăr 
nisman 
lor „32 
bui să 
stricte,
Amănunt foarte intere
sant, care trebuie ne
apărat lămurit la reu
niunea viitoare,

O problemă esențială 
este și întinderea extra
ordinară pe care a lua
t-o sezonul de tenis și 
la care acordul F.I.LT.- 
W.C.T. nu face decît 

să subscrie, aducîndu-l 
la proporții monstruoa
se. Dacă rămînem in 
sistemul punctelor adi
ționate — ca în actua
lul „Mare Premiu" — 
iar el se va extinde și 
la competițiile pe teren 
acoperit, atunci (adău- 
gîndu-se și competițiile 
pe echipe) tenismenii 
de vîrf vor juca 12 luni 
pe an... Ceea ce nu 
este decît o nefericită 
ocazie de a epuiza ra
pid un jucător tînăr și 
de a irosi în van ma
rile talente. Cînd se vor 
odihni acești jucători? 
Sj cînd își pot valori
fica celelalte obliga
ții, în societate ? 

Iată întrebările la care 
trebuie răspuns neapă
rat.

Acordul între dirigu
itorii tenisului nu poa
te fi decît atunci via
bil, cînd el va 
fectiv această 
nă sportivă.

im- 
\r3L 
te- 
ce- 

tre-
în rîndul 

mari"? Ar
existe criterii 

pentru aceasta.

servi e- 
discipli-

Radu VOIA

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI LA FOTBAL
cadrul 
repu- 

au a*

In urma acestor rezultate, duminică 
vor avea ioc semifinalele : Dinamo Bucu
rești — Progresul București (la Ploiești) 
și U T.A. — Universitatea Cluj (la 
rad).

A-

România. U.R.S.S și Ungaria. La 
toi precizia, a terminat învingător 
tasul sovietic Petrov cu 566 puncte, 
cundat de polonezul Fedjezak — 
puncte.

pis- 
țin- 
se- 
K4

Seria 
Comă-

Ieri, la Ploiești și Arad, în 
turneului final al campionatului 
blican al juniorilor și școlarilor, 
vut loc următoarele partide :
• GRUPA DE LA PLOIEȘTI ;

I : Farul Constanța — Minerul
nești 3—1 (1—0) ; Dinamo București —
Politehnica Iași 3—1 (1—0) ; seria a II-a: 
Dinamo Obor București — Șc. sp. Sibiu 
1—1 (0—0); Progresul București — Di
namo „23 August" București 1—0 (0—0).
• GRUPA DE LA ARAD : Seria I î

Politehnica Timișoara — Unirea Alba 
Iulia 2—1 (0—1) ; U.T.A. — Șc. sp. Cra
iova 1—0 (0—0) ; seria a n-a : U. M. 
Timișoara — Crlșul Oradea 2—1 (2—0);
Universitatea Cluj — Minerul Baia Mare 
1—0 (1—0).

ILIE CODREANU — 597 
DIN 600

P O NOUA ETAPĂ IN C.C.E. 
LA POPICE

prtetene la tir. 
liberă calibru re- 
culcat _ a fost 

Andrei Trajda cu 
Codreanu

La Bydgoscz (Polonia) au început cam
pionatele armatelor 
Prima probă — armă 
dus 60 focuri, poziția 
cîștigată de polonezul
£79 puncte. urmat de Iile
(România) și Eulalia Rolinska (Polonia) 
cu cîte 597 puncte. Pe echipe, victoria a 
revenit formației Poloniei, urmată de

întrecerile „Cupei campionilor eu
ropeni" la popice continuă. Mîine are 
loc. la Zagreb, etapa a Il-a a seriei d*n 
care fac parte Si reprezentanții noștri, 
cele trei echipe disputîndu-și întîietatea 
de la următorul clasament : 1. Ferenc- 
varos Budapesta 3 p (5 329 p. d.). 2. Med- 
vesceak Zagreb 2 p (5 176 p.d.j, 3. Voința 
Tg. Mureș 1 p (5 123 n d.). La 8 iulie este 
programată, la Tg. Mureș, etapa finală 
a seriei.

pen.ru

