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HOTARIREA FERMA A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

CINCINALUL
In patru ani și jumătate !

Apelul comuniștilor bucureșteni adresat întregului 
popor, „CINCINALUL IN PATRU ANI $1 JUMĂ
TATE!" a stirnit un ecou profund în conștiința 
fiecărut om al muncii din țara noastră. în telegrame 
adresate C.C. al P.CR., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, organizațiile județene, întrunite ir, 
conferințele extraordinare care preced Conferința 
Națională a partidului, arătindu-și adeziunea totală

UN TEST IMPORTANT - PLANUL
SEMESTRIAL

Dezbaterile prilejuite de 
conferinței extraordinare 
ganizațiilor județene au 
evidență un aspect deosebit 
important: capacitatea 
a unităților economiei naționale (ale 
căror colective și-au suplimentat 
considerabil ‘angajamentele inițiale 
luate în cadrul 
liste) a avut un 
control în modul 
plinit prevederile 
întîiul semestru 
Ele demonstrează 
existenta unor 
latente, a căror scoatere la 
și utilizare au îngăduit ca 
primelor șase luni să fie înfăptuite 
c.u 9 zile mai devreme în județul 
Botoșani, cu 8 zile în județul Vran- 
cea, cu 7 zile în județele Timiș și 
Suceava, cu 6 zile în județele Pra
hova și Cluj etc. în această tulbu
rătoare competiție cu calendarul, 
în care este drămuit și folosit la 
maximum fiecare minut, marele în
vingător și beneficiar este unul 
singur i POPORUL !
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ÎNTRO URIAȘĂ 

ATMOSFERĂ DE EFERVESCENȚĂ
...colectivele de

r.eri și tehnicieni din mari combi-
muncitor!, ingi

MAI SÎNT DOUĂ LUNI 
PÎNĂ LA DESCHIDEREA

JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ
A

a pa

bunisti-

n făptuirii 
socialiste 

patriei, 
la orașe

La încheierea celei de-a 
54-a ediții a campionatului 
național de fotbal

campionatul.- Arădenii au întrecut duminică pe Sport Club cu 2—0. 
Cizic reține o minge inaltă, la care a sărit și Sima

Foto: Marcel CANCIU — Arad

AMPLUL ECOU NAȚIO
NAL AL CHEMĂRII CON
FERINȚEI EXTRAORDINA
RE A ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID A MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI ADRESATA 
TUTUROR ORGANIZAȚII
LOR
P.C.R., 
NILOR

JUDEȚENE ALE 
TUTUROR OAME- 
MUNCII

față de politica 
exprimat hotărirea nestrămutată a poporului 
de a-și consacra întreaga energie creatoare ir 
măreței opere de construcție a societății ; 
multilateral dezvoltate, pentru propășirea 
spre binele șt fericirea oamenilor muncii de 
și sate.

nate, uzine, fabrici, din transpor
turi și de pe ogoare se angajează 
solemn și ferm în fața partidului, 
a secretarului său general, să-și în
zecească eforturile, să caute și să 
descopere posibilități noi pentru 
obținerea unor realizări suplimen
tare, care să ducă la creșterea reali 
a avuției naționale, a producției de 
bunuri materiale, la sporirea veni
tului național și la crearea unei 
baze pentru progresul mai rapid

al economiei ji ridicarea 
ni întregului popor.

în acest context. Chemarea co
muniștilor bucureșteni, primită cu 
entuziasm pe întreg cuprinsul țării, 
prevede cîteva puncte de plecare 
foarte concrete, a căror generalizare 
pe planul economiei naționale va 
permite harnicului și talentatului 
nostru popor să-ți poată ține cu- 
vîntul de onoare dat partidului: 
CINCINALUL ÎNAINTE DE TER

MEN 1

INTELIGENȚĂ, INIȚIATIVĂ, CREAȚIE...

bucureșteni propunComuniștii
printre altele

• folosirea 
și utilajelor, a tuturor capacităților 
de producție ;

• creșterea continuă a ponderii 
produselor de înaltă tehnicitate si 
valoare ridicată ;

• întărirea și dezvoltarea activi
tății de cercetare științifică ;

• obținerea de produse mai mul-, 
te și cu valoare tot mai ridicată din 
aceeași cantitate de materii prime;

• reducerea substanțială a chel
tuielilor de producție și a duratei 
de realizare a investițiilor;

• sporirea volumului de mărfuri 
destinate exportului.

intensivă a mașinilor

Din lectura telegramelor adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către conferința 
județeană, apărute în presă, reiese 
că aceste obiective stau în atenția

(Continuare in pag. a 2-a)

Se cuvine ca aceste prime rfn— 
duri ale noastre după închiderea 
uneia din cele mai pasionante e- 
diții ale Diviziei A să le dedicăm 
lui F. C. Argeș.

DE MÎINE

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN

ÎN VALEA JIULUI

MUNCA DE EDUCAȚIE 
ÎN MEDIUL SPORTIV 

POATE FI ÎNCĂ SERIOS 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Mîine, pe tradiționalul traseu de 
la baza hipică din Calea Plevnei se 
dă primul start în cea de a 16-a 
ediție a campionatelor internațio
nale de pentatlon modern ale țării 
noastre. Desfășurate sub semnul 
pregătirilor pentru Jocurile Olim
pice de la Munchen .întrecerile din 
acest an reunesc la start echipe din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, precum și două selecționate 
ale României.

Se află deja în Capitală, efectu- 
înd primele antrenamente, sportivii 
din R. P. Polonă și R. P. Ungară. 
Din lotul polonez fac parte : Hal- 
demar Makay, Stanislaw Skwira, 
Piotr Skrzedziejewski și Andrzej 
Lustych, iar din cel ungar: Borlai 
Gyorgy, Moczar Istvan, Lazar Peter 
și Vass Gyorgy. Celelalte delegații 
sînt așteptate să sosească în cursul 
zilei de astăzi.

în dorința de a se asigura con
diții cît mai apropiate pentru toți 
participanții (dat fiind numărul re
dus al cailor), proba de călărie se 
va desfășura în două zile, miercuri 
și joi. în continuare, concursul se 
va eșalona pe sistemul clasic : pro
ba de spadă — vineri, tirul și îno
tul — sîmbătă, atletismul — dumi
nică. Cu excepția atletismului (pă
durea de la Călugăreni), toate ce
lelalte probe se vor desfășura pe 
bazele sportive din Capitală, publi
cul spectator avînd astfel posibili
tatea să-i urmărească pe sportivi în 
dura lor întrecere pentru perfor
manțe înalte.

Sportivii noștri, îndeosebi cei din 
lotul olimpic, așteaptă întrecerea 
cu un interes deosebit, ea oferin- 
du-le un excelent prilej de verifi
care a potențialului valoric în com
pania unor adversari de prestigiu.

MUNE,
SEMIFINALELE

CUPEI
ROMÂNIEI”

• La București : RAPID — ME 
TALUL (stadionul 
ora 20)
© La Pitești :
JIUL (stadionul
17,45)

„23 August",

DINAMO —
1 Mai, ora

Și-acum, după 
CUPA, competiție 
sfîrșit de sezon fotbalistic, progra
mează mîine partidele semifinale. 
La București (pe stadionul „23 Au
gust", ora 20) se vor întîlni ME
TALUL și RAPID, iar la Pitești 
(stadionul ,,1 Măi", ora 17,45) 
vor afla față-n față DINAMO 
JIUL.

Angajînd formații ca Rapid 
Dinamo, cu o evpluție mediocră 
campionat și, deci, dornice de re
abilitare în Cupă, ambele meciuri 
se anunță deosebit de interesante. 
Mai ales jocul din Capitală unde 
echipa feroviară are ca adversară 
o formație care, nu mai departe de 
anul trecut, s-a comportat onorabil 
în ,,Cupa României", ajungînd 
pînă în semifinale și fiind elimina
tă cu dificultate de dinamoviștii 
bucureșteni. (Reamintim rezultate
le : 1—0, în prima manșă, 1—4, în 
cea de a doua).

Cunoscînd puterea de luptă a 
fotbaliștilor metalurgiști, rapidiștii 
tratează partida de mîine cu toată 
atenția. în vederea ei, Rapidul a 
anunțat pentru astăzi, în Giulești,

campionat — 
care, în acest

(Continuare în pag. a 3 a)
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PITEȘTIUL, MERITUOS PORT DRAPEL 
AL OFENSIVEI PROVINCIALE (primele 6 locuri I)

Și «ti numai pentru -că echipa 
piteșteană îmbracă tricourile cam
pionilor ci și pentru că, în noc
turna ultimului meci al competiției, 
argeșenii au realizat — în com
pania foștilor campioni — una 
din cele mai frumoase partide ale 
sezonului, și poate ale întregului 
an fotbalistic, reușind astfel nu 
numai să-și onoreze titlul prin fac
tura jocului, nu numai să obliă 
o victorie simbolică asupra 
pei de la care preiau titiul 
să ne impună stima cuvenită 
formații laureate a acestui 
raton fotbalistic", cum — pe 
dreptate 
vizia A, 
vos. de concentrare pe care-1 im
pune.

echi- 
ci și 
unei
,jna- 
bună 

— este supranumită Di- 
pentru efortul fizic, ner-

Iatăj deci, că din cele patru edi
ții ale Diviziei A în formula cu 
16 echipe (introdusă în 1968—-69) 
provincia 
victorie, 
nale ale 
pionatui 
cunoscuse 
această satisfacție, succesul Iui 
F. C. Argeș înscrie pe „harta cam
pionilor" un oraț provincial cu o 
tradiție fotbalistică relativ recentă, 
cu numai 10 ani de prezență în 
primul eșalon fotbalistic al tării. 
Să nu omitem însă 
echipa din 
său actual, 
cu care a
— a mai

cucerește cea de-a treia 
Dacă însă victoriile fi- 
U.T.A.-ei aduceau cam- 
într-un oraș care mai 

■ — și nu de puține ori ! — 
satisfacție,

faptul că
Pitești — sub numele 

sau sub cel de Dinamo, 
promovat în Divizia A 
avut unele comportări

remarcabile atît pe plan intern 
(în 1968 s-a clasat pe locul secund, 
pierzînd titlul prin jocul rezulta
telor în ultima etapă), cît și pe 
plan internațional, în fosta compe
tiție europeană „Cupa orașelor 
tîrguri").

în orice ecz, această echipă, pe 
care azi o aplaudăm 
cerirea campionatului, 
lă creație a fotbalului 
belie, ea reprezintă
bine conturat al fotbalului
mânesc din ultimii ani, după cum
orașul Pitești, ca atare, vine să

pentru cu- 
este o rea- 
nostru post- 

un cîștig 
ro-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

BOXUL ROMANESC
înaintea examenului

FAZA TITULARIZĂRII NU S-A iNCHEIAT

PUGILIȘTII CONTINUĂ PREGĂTIRILE

în Valea Jiului, sportul a prins 
rădăcini adinei, constituind o preo
cupare permanentă pentru mulți 
dintre locuitorii acestei zone a ță
rii. “ ' ........... '
ani 
ele 
tru 
superioară a mișcării de educație 
fizică pe aceste meleaguri.

Rezultatele dobîndite în ultimii 
sînt elocvente în acest sens, 
ilustrînd grija continuă pen- 
ridicarea pe o treaptă calitativ

EXEMPLU PE STADION SI ÎN 
VIATĂ

Dintre sportivii care activează la 
echipele din Valea Jiului, mulți 
s-au făcut remarcați printr-o dem
nă comportare atît pe stadion cît 
și în afara lui. Astfel de exemple 
sînt Leontin Ciortan. Frideric Csza- 
sar, Șerban Ncamțu, Ștefan Pop, 
Constantin Dinu, Sergiu Bărgăunaș, 
Francisc Cozma. Vasile Tainaș, 
Evald Edeliu, Ștefan Pintilie și 
alții.

Subliniind meritul indiscutabil al 
sportivilor menționați, trebuie să 
recunoaștem aici șl influenta ac
tivității de educație care se desfă
șoară la Petroșani.

O misiune importantă în dome
niul educației revine, firește, an
trenorilor, profesorilor de educați? 
fizică, instructorilor ' sportivi, care 
au sarcina de a-i forma pe tineri 
nu numai ca sportivi, dar 
tățeni.

Participarea conștientă 
cesul muncii și pregătirii 
a jucătorilor, seriozitatea 
tată, dăruirea de care au 
vadă, dragostea pentru culorile clu
bului au permis multor fotbaliști 
să obțină frumoase succese. De 
semnalat că înaintea fiecărei șe
dințe de pregătire antrenorii (Cor
nel Cărare, Teodor Mihalache și 
Tiberlu Szabo) discută cu jucătorii 
despre obligațiile pe care ei le au 
nu numai pe terenul de sport, dar 
și în societate.

Pentru cunoașterea temeinică a 
politicii partidului, pentru promo
varea fermă a principiilor sale s-a

asigurat studierea și dezbaterea 
largă a documentelor de partid în 
rîndurile sportivilor.

Printre cei chemați — și prin 
profesia aleasă — să contribuie la 
desăvîrșirea multilaterală a tineri
lor sînt și profesorii. Formarea u- 
nor deprinderi de muncă intensă și 
organizată stă mereu în atenția ca
drelor didactice de la Școala spor
tivă din Petroșani. Elevii Iuiiana 
Mustață, Ileana Demeter. Florica 
Urs, schiorii și luptătorii de aici 
au înțeles de la început că munca 
și disciplina stau la baza oricăror 
performanțe, obținînd frumoase re
zultate, prin cucerirea titlurilor de 
campioni județeni și naționali. De

IN LUPTA CU VINTUL SI CU STANDARDURILE

ATLETELE CANDIDATE
____  V

PENTRU J.O. CONFIRMA

F. EMANUEL

Reprezentativa atletică feminină 
a ciștigat duminică, pe stadionul 
Republicii, mai ușor decit se anti
cipa, întîlnirea sa cu naționala Ce
hoslovaciei (78—57 p — cel 
mare scor înregistrat de 
noastre în acest meci aflat 
X-a ediție), dar mult mai 
și după multe emoții, a izbutit să 
se impună în fața formației Olan-

si ca ce-

la pro- 
sportive 
manifes- 
dat do-

(Continuare în pag. a 3-a)

mai 
fetele 
la a 
greu.

del (69—66 p, de fapt o reeditare 
la „indigo" a sucesului din 1971 
de la Udenn).

Și de această dată, în ansamblu, 
sprinterele au avut o evoluție mo
destă. în timp ce aruncătoarele, 
semifondistele. săritoarele în lungi
me și alte cîteva individualități 
s-au impus în fața reprezentantelor 
din „Țara lalelelor", unele de o

Intre două sărituri, Viorica Viscopoleanu urmărește evoluția colegelor sale de la alte probe

manieră categorică, înclinînd, de 
partea formației române, balanța 
victoriei.

După părerea noastră vedeta nr. 
1 a reuniunii acestui triunghiular 
a fo6t Natalia Andrei, ca și în par
tidele eu R. F. a Germaniei și Po
lonia. Venită direct de la examenul 
de bacalaureat care, firesc, i-a po 
larlzat preocupările, timpul liber ți 
emoțiile, mai ales în ultimele zii®, 
Natalia Andrei a găsit totuși resur
sele necesare pentru a se impune 
în fața redutabilelor alergătoare 
olandeze și pentru a cîștiga — cită 
voință ! — chiar pe linia de sosi
re, o cursă în care părea că-și 
pierduse toate șansele. în același 
capitol o vom include și pe stu
denta gălățeancă Rafira Fița, cla
sată meritoriu pe locul secund, la 
800 m, în urma marii favorite 
Ileana Si lai.

Cu rezultatul de 4:16.1 înregis
trat de Natalia Andrei craioveanca 
a Izbutit să-și reconfirme standar
dul F.R.A. de selecționare în lotul 
pentru Jocurile de La Munchen, 
ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu 
este un fapt chiar atît de simplu 
de realizat, în condițiile amintit* 
și mai ales avînd în vedere vîntul 
puternic care a suflat în majorita
tea timpului, determinînd „neplani
ficate" schimbări de tempou în a- 
lergare.

Maratonul pu
gilistic de la pa
tinoarul „23 Au
gust" a dat po
sibilitate speci
aliștilor să me
diteze, timp de 
o săptămînă, la 
calitățile pe care 
trebuie să le în
trunească un can
didat olimpic. 
Era iluzoriu să se 
creadă că învin
gătorii finalelor 
campionatelor na-

In finala catego
riei ușoară, Ca- 
listrat C uț ov 
(stingă), dezlăn
țuit in atac, il o- 
bligă pe Ladislau 
Mat he 
pere, 
du-se

să se a- 
retrăgin- 

în corzi

vor deve-

Romeo VILARA

[Continuare în pag. a 2-a)

ționale 
ni automat titu 
lari ai lotului 
pentru Jocurile 
Olimpice de la 
Munchen. O ase
menea competi
ție, în fază ulti
mă, are avantajul de a pune spor
tivii în condițiile unui turneu dur, 
selectiv, aidoma întrecerii olimpice 
dar are uneori și particularitatea 
dezavantajoasă de a trece prin sita 
eliminărilor nu pe sportivul cel 
mai complet (din punct de vedere 
tehnic și tactic), ci pe cel mai în 
formă în momentul respectiv.

Numai asemenea considerente jus
tifică, de pildă, opțiunea pentru 
Constantin Gruiescu, la categoria 
muscă, ales — deși a fost eliminat, 
în chiar primul meci, de către 
campionul Traian Cerchia — doar 
în virtutea recunoscutelor sale ca
lități de tactician al ringului și a 
vastei sale experiențe. în cazul lui 
Alexandru Turei, la categoria se-

mimuscă, a intervenit suma per
formanțelor sale din ultima vreme, 
încununată cu titlul de campion 
european de tineret, precum și 
convingerea că maturitatea sa în 
conceperea luptei întrece vîrsta sa 
fiziologică.

Miezul lotului olimpic (și la pro
priu și la figurat) îl reprezintă ti
tularii categoriilor de mijloc, de 
la Gabriel Pometcu pînă la Alee 
Năștac. în acest grup rezidă tăria 
esențială a echipei naționale româ
nești. Aci sînt prezenți — fără a 
putea fi contestați — băieții cei 
mai talentați și mai de nădejde ai

Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag. a 2-a)
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„CUPA ENERGIA

capaci-
Purice 
km/h ;

blazare genera- 
firesc — de re

de comportări 
Un alt element 

involuția perfor-

NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA
LA SOLCA

întâlnirea atletică internațională 
dintre selecționatele orașelor Cluj 
și Kutna Hora (Cehoslovacia) s-a 
încheiat cu victoria primei formații 
la scorul de 170—111. Iată cîteva

SESIUNE DE
ȘTIINȚIFICE LA LLFi

Dacă 
de scuză, 
mai facă 
dificultă-

LA I. E. F. S

dintre rezultatele înregistrate; 
Sărucan 10,7—100 m și 7,36 m 
lungime; K. Sokol 44,28 m — disc ; 
Anca Hoinărescu 5,46 m — lungime; 
Maria Cornea 2:19,8 — 800 
(A. Palade-Ursu — coresp.).

PATRU SPORTIVI ROMANI 
LA „MEMORIALUL KUSOCINSKI"

Astăzi sl mtlne se desfășoară la Var
șovia tradiționalul concurs atletic inter
național ..Memorialul KuBOcinski", La 
întrecerile din capitala Poloniei sînt nre- 
zenti Sl patru sportivi români : Valenti
na Cioltan, C. Corbu. G. Păcuraru și Al- 
Munteanu.

„record" a obținut, sau 
— ar fi putut obține,

un singur motiv 
nu sînt dispuși să 
pentru învingerea

credem, nu 
tarii !...

Firește, în 
clinat

La 
dm

IN LUPTA CU
(Urmare din pag. 1)

Institutul ce educație fizică 
sport, in colaborare cu Centrul 
cercetări si dacumeistare lehr 
al C.XLFA, organizează m_e~
28 iunie, la ora 9. fn sala de festi
vități a InstituturâL din str. Mate* 

scaune de cxenuiu-

oamenilor muncii, că ei sînt deciși 
să le transpună integral în fapte.

DEPLINĂ ADEZIUNE

RcOTăr.

NUMEROASE ACȚIUNI PE ÎNTREG CUPRINSUL TARII
In întâmpinarea Conferinței Na

ționale a partidului și a aniver
sării a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii, pe întreg cuprinsul 
țării au loc numeroase acțiuni 
activități sportive.

UN REUȘIT SPECTACOL 
POLISPORTIV LA IAȘI

Stadionul „23 August" din Iași a 
cunoscut duminică o animație deo
sebită : numeroși tineri și vîrstnici 
au venit să asiste la manifestările 
prilejuite de finala municipală a 
„Săptămînii sporturilor olimpice". 
12 ștafete au pătruns pe cele Da- 
tru porțî ale stadionului în aplau
zele publicului. Mesajul sportivilor 
ieșeni a fost citit de gimnastul de 
categoria I Adrian Poiană. Apoi, 
pe pistă și pe gazonul terenului 
de fotbal au avut loc întreceri de 
atletism, de carturi și demonstrații 
de judo, haltere, box și călărie. 
Au urmat concursurile etapei mu
nicipale a „Săptămînii sporturilor 
olimpice" la cros, tir si volei, în 
Cadrul cărora și-au disputat în
tâietatea peste 300 de participate

ROMÂNIA 
UNGARIA 
LA BRAȘOV

PRIMA INTÎLNIRE INTERNA
ȚIONALA ÎN 1972 A SENIORI

LOR NOȘTRI
Reprezentativa masculină a Un

gariei va susține în țara noastră, 
între 7 și 11 iulie, un turneu. in 
cursul căruia va juca cu echipa 
României (7 și 9 iulie. în sala 
Tractorul din Brașov) și (sub cer._- 
mirea de selecționata Budapestei! 
în compania reprezentativei C’.j’j- 
lui (11 iulie. în sala Sporturile” d ■ 
Clbj). Pentru lotul român, parti
dele cu Ungaria constituie prime
le confruntări internaționale djpă 
campionatul european desfășurat, 
luna septembrie a anului trecut. 
Essen și Bnblmgen. După între 
rile cu sportivii maghiari, baschet 
baliștii țării noastre vor evolua la 
Varșovia (14—16 iulie), alături de 
echipele Bulgariei. Poloniei si 
selecționată din S.UA

MAESTRI EMERITI 
Al SPORTULUI ÎN
ln prima jumătate 

următorii baschetbali

SI MAEȘTRI 
ANUL 1972
a acestui

ști au pr.—;x 
. distincții : maestru emerit al spor
tului — Armând Novacek ; t 

. ai sportului — Gabriela < 
Gabriela Nicoia. Ilear-a G_g. 
zana Szabados. Bogdana Diacones- 
cu-Gall, Anca Demetrescx Ileana 
Chiraleu si Gheorghe Ocze»

TURNEELE FiNALE
ALE JUNIORILOR II Șl CORILOR
Federația de specialitate a hotărî 

ca turneele finale ale criteriilor re
publicane pentru juniori II și copii 
să se dispute astfel: juniori n : 
11—15 iulie, la Brașov (participă 
Șc.’sp. Cdhstanța. Corner ul iirgo- 
viște, Șc. șp. Tg. Mureș, Șc. sp. 
Sătu Mare. Șc. sp. Mediaș. Șc. sp 
Timișoara. Lie. 35 București. Dina
mo București) : junioare II : 20—24 
•ulie, la Salonta (participă Șc. sp. 
Constanța. Șc. sp. Gheorghieni. Li."

’ „Bolyai" Tg Mureș. Șc. sp. Ploiești, 
St sp. Timișoara. Lie. 35 București. 
Sc. sp. 2 București) ; băieți: 5—9 
iulie. Ia Tulcea (participă Sc. sp. 
Pitești, Șc. sp. Botoșani, $c. sp. 
Brașov, Șc. sp. Tr. Severin. Șc. sp. 
Timișoara, Lie. 35 București. Șc 
sp. 2 București. Șc. sp. Constant.-, 
sau Șc. șp. Buzău) ; fetițe 
iulie. la — 
sp. Cluj.
,, Bolyai" 
iești. Șc. 
București. Șc.
PROMOVĂRI ÎN DIVIZIA ȘCOLARA 

Șl DE JUNIORI
Turneele de calificare pentru di

vizia școlară și de juniori. zona 
Făgăraș, au stabilit, în final, urmă
toarele clasamente : băieți : 1. Șc. 
sp. Făgăraș (prof. I. Cazachievici). 
2. Liceul Agricol Sibiu, 3. Liceul 
Fetești ; fete : 1. Voința Brașov 
(prof Gh Roșu). 2. Liceul 1 TirgO- 
Viște. 3. Liceul „Gh. Lazăr" Sibiu. 
Echipele Școlii sportive Făgăraș ți 
Voința Brașov s-au caliifcat pen
tru competiția divizionară. (V. LA
ZAR — coresp.).

5—9
Mureș (participă Sc. 

sp. Constanța, Lie
Mureș. Șc. sp. Plo- 
Satu Mare. Lie. 35 
sp. 2 București)

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE 

AEROMODELE ZBOR CAPTIV
Predealul a găzduit, timp de 4 

Zile, concursurile celor 4 probe și 
categorii de zbor. După dîrze în
treceri, urmărite de un numeros 
public aflat în stațiune, titlurile de 
campioni naționali au revenit:

VITEZA KM. LANSAT: " 
tatea 2,5 cmc — seniori : 
Ștefan (Grivița Roșie) 201 ■.»> » , 
juniori — Hampieciuc Gh. (Stăru
ința Suceava) ; capacitatea 5 cmc — 
seniori : Purice Ștefan (Grivița Ro
șie) 197 kmdi ; capacitatea 10 cmc
— seniori : Morariu Silvestru (Stă
ruința Suceava) 158 kmdi.

CVftSE — seniori : Nagy Anton
— Mesaroș Nicolae (Plastica Ora
dea) ; juniori : Teutișen E. — Re- 
colțea V. (Unirea Dej). , .

ACROBAȚIE — seniori: Craio- 
veanu Gh. (Grivița Roșie) 2 214 p; 
juniori : Popescu Adrian (Petrolul 
CImpina).

LUPTE AERIENE — seniori : 
Horvat P. — Horvat Șt. (Sanitarul 
Deva); juniori : Ionică Nicolae — 
Probescu D. (Victoria Bacău).

Clasamentul general pe echipe 
arată astfel : seniori — I-II Plastica 
Oradea Și Grivița Roșie cite 360 p ; 
HI — Sanitarul Deva 350 p; ju
niori — Petrolul Cîmpina 280 p ; 
H — Victoria Bacău 175 p ; III — 
Grivița Roșie 170 p.

Nr. 7098

CINCINALUL
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VASILE IORGA (lupte libere)

Asociația sportivă !n colaborare 
cu Comitetul U.T.C de la Termo
centrala M:ntia-Deva a organizat 
„Cupa Energia" la fotbal, compe
tiție Ia care au participat 8 echipe 
alcătuite din tineri muncitori, in
gineri. tehnicieni și funcționari 
din secțiile și sectoarele acestei 
mari unități industriale. întrece- 
rea s-a cesfâșurat sistem turneu, 
în finală întflnindu-se echipele 
P.R.A.M. si Reparații turbine. Ju
ca tom formației PRAM. au eiș- 
tigat cu scons' de 4—0. adjude- 
cindu-și trofeul.

cări si referate științifice dedicate 
problemelor de educație fizică și 
sportivă a școlarilor.

Sînt invitați să ia parte pro
fesări de educație fizică, antrenori, 
instructori și activiști ai mișcării 
de educație fizică și sport.

cererea mai multor cetățeni 
Solea (județul Suceava), a 
ființă asociația sportivă oră- 

seteescă „Victoria*. Din orimeie 
z:k- ale existenței asociației, mem
brii săi au început, prin muncă 
patriotică, amenajarea unui com
plex sportiv, alcătuit dintr-un te
ren de if'- s de cimp, unul de vo 
lei ș: unul de handbal. S-a pro
pus, df asemenea, construirea unui 
bez.n de înot. Elev:: orașului folo
sesc du> ui:a ziieîe vacanței la 
amenajarea unui complex sportiv 
(terenuri de volei, handbal și bas- 
caet b.rum.r.izate) in cadrul Li
ce— -1 dji localitate. (C. FilipoTid -

A TINERETULUI NOSTRU
în ampla cuvîntare rostită la 

Conferința extraordinară a organi
zației de partid a municipiului 
București de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. document 
de uriașă însemnătate teoretică și 
practică, secretarul general al par
tidului arăta :

„Trebuie să angajăm plenar ti
neretul in activitatea productivă, 
să-l ajutăm să se pregătească in 
raport cu nevoile societății noastre 
Acest lucru este esențial pentru 
progresul social, pentru construirea 
socialismului ți comunismului".

Tineretul, din rînduriile căruia 
face parte marea masă a sportivi
lor patriei, primește cu deosebită 
însuflețire această prețioasă indi
cație. Participarea lui la efortul 
constructiv general al poporului 
nostru este considerabilă și el este 
ferm hotărit s-o amplifice și s-o 
înmulțească, în spiritul celor spuse 
de către secretarul general al par
tidului.

Iar sportivii, la locurile lor de 
muncă, de instrucțiune, de pregă
tire nu vot precupeți nici un efort 
pentru a face cinste titlului pe 
care-I poartă, pentru a răspunde 
prin fapte grijii părintești ce le 
este acordată de partid și de stat!

„Nu aș vrea să mă consider cineva lipsit de 
modestie. Ca să ții medaliat — chiar și numai cu 
bronz — la ultimele mari confruntări interna
ționale la care participi, nu-i de loc ușor și — 
aș adăuga — nici puțin

N-a fost ușor, fiindcă la lupte libere — spre 
deosebire de cele greco-romane — sînt specia
liști in numeroase țări și nu predomină doat 
luptătorii europeni, care se întilnesc adesea cu 
prilejul diferitelor turnee internaționale. La con
fruntările mari de lupte libere — Jocurile Olim
pice și campionatele mondiale — emit pretenții 
justificate la medalii — multe le-au și cucerit — 
luptătorii japonezi, iranieni, americani ș.a. întil- 
niți, aproape, iu exclusivitate numai cu aceste 
prilejuri.

Nu-i puțin, pentru că eu am intrat pe o saltea 
de lupte foarte tirziu. cînd aveam 11 ani, in timp 
ce marii luptători fac cunoștință cu acest sport 
de la 8—10 ani. De aceea, a trebuit să muncesc 
enorm pentru a mă putea apropia de valoarea 
adversarilor. De altfel, dacă acum regret ceva este 
numai faptul că n-am bătut la ușa sălii de antre
nament cînd eram mai mic Acum nu aș mai fi 
fost debutant la meciurile olimpice de la Miln- 
chen. Se spune însă că niciodată nu-i prea tir
ziu și, parcă vorbele astea îmi dau curaj. Îmi 
doresc nespus de mult o medalie olimpică și dacă 
o voi cuceri va fi cel mai de preț trofeu al 
meu. Or, pentru așa ceva, merită să lupți oină 
la capătul puterilor".

FESTIVITATE EMOȚIONANTA
leri, in cadrul unei frumoase 

festivități, la sediul clubului spor
tiv a arut loc o tnttlntre
a conducerii ți a cadrelor didac
tice ale tiutuuiultâ cu principalii 
performeri care au absolvit cursu
rile in acest an. Printre cei care au 
fost felicitați cu călduri de prorec
torul institvtuhd, prof. dr. Mihai 
Epuran, prețediniele clubului spor
tiv de pnfesorH^mîrenori
s-au aflat: voleibalistele Carmen 
Marinescu n Marcela Pnpiș, hand- 
balista Cornelia Mc-hanu, pa.nna- 
tocrea Letiția Păcurara, sertmerti 
Evu-Maria Ilies Ștefan Alexiu «i 
Mircea Kiss. Judoicnw Ștefan Vodă 
ți Mircea Negorță. baschet balipii 
Cezar Iaoeă j» VasJe Barbu, volei- 
bclițtsi .\nxn S'.Uran ți Octavian 
Bte f- c.

bfc. "tplor b s-au oferit diplo
me ți insigne ale dubulm. aminti~i. 
eodcmri. .4 fose o mani'estape de 
împarte deosebit de emoționantă 
care, ea săgaranți. ra deveni trr 
dițic-M la TJ1TJS.

Iu sarprixsA de fotore-
porterul aosTru Vau.e BAGEAC un 

cîa rimpul festivităților.

S-a născut în orașul Brăila, la 12 februarie 1945. 
înălțimea — 1,71 m, greutatea — 84 kg. Este lăcă
tuș la uzinele de utilaj greu „Progresul" Brăila. 
A început să practice luptele libere în urmă cu 
10 ani la asociația sportivă a uzinei. Primele no
țiuni le-a primit de la antrenorul Alexandru Tă- 
taru, același care ii pregătește și în prezent. Locul 
III la campionatele republictftie de juniori în 
1963 a fost primul său succes. La seniori se cla
sează pe locul II la finalele campionatelor repu
blicane din 1967 și 1968. Din 1969 și pînă la edi
ția 1972 a îmbrăcat tricoul de campion în fiecare 
an. Pe plan internațional, medalia de bronz cuce
rită la campionatele europene din 1970 a marcat 
întâiul său succes. în același an a cucerit meda
lia de bronz și la campionatele mondiale, perfor
manță pe care o reeditează la ediția de anul tre
cut. Duminică după-amlază s-a urcat pe prima 
treaptă a podiumului la Turneul international al 
României

m box
(Urmare
din pag 1)

ani membri per-lotului, de mulți 
manenți ai clubului titularilor. (A- 
precierea aceasta globală nu-i scu
tește, firește, de observații critice 
individuale, pentru că fiecare în 
parte mai are cite ceva de corectat 
pînă Ia startul olimpic).

în virtutea eficacității lor în 
ring și a formei bune pe care o 
manifestă de pe acum, Gabriel Po- 
metcu, Calistrat Cuțov și Alee Năs- 
tac ni se par a avea șansele cele 
mai avansate în turneul olimpic. 
Faima internațională certă pe care 
și-au creat-o îi va aduce pe listele 
de favoriți ale specialiștilor din 
multe țări, ceea ce reprezintă un 
atu demn de luat în considerare. 
Consolidarea acestei reputații nu 
se va mai putea efectua decît in 
ringul olimpic de la Munchen și 
împrejurarea aceasta sporește mult 
re«ponsabil:tatea boxerilor numiți 
Presa sportivă din R.D.G, de pildă, 
nu omite sâ-1 considere printre fa- 
vociții olimpiei pe ușorul Beyer.

VOLUM SCĂZUT DE MUNCA, LIPSA DE AMBIȚIE, INDISCIPLINA
cauzele gravelor infringeri ale echipei

dotă 
competiții m peste ho
tare- • patrulaterul Italia — L.RXN.
— Belgia— Romă' Iz, desfășurat La 
Milano, si meciul Norvegia— Ro-

arut loc la Oslo și 
raliatele sînt c-onos- 
item. txușL să > 
ru a scoate In evi- 

ctre determină o 
generală 
echipei.
138—®» 
122—87 
114—65 
117—95 — performanțelor 

Așadar, din patru meciuri echipa 
noastră a pierdut trei (toate la 
scoruri mari), reușind să întreacă 
doer modesta (chiar foarte modeste) 
reprezentativă a Belgiei. Obiectivele 
formației Români"! în aceste întâl
niri n-au fost exagerate: victoria 
in întâlnirile cu Belgia și Norvegia, 
scoruri cît ma: strinse in cele cu 
Uniunea Sovietl'ă și Italia, perfor
manțe la nivelul valorii fiecărui 
atlet ți. bineînțeles, dorința ca ei 
să încerce îmbunătățirea recordu
rilor personale. Și-au atins atleții 
români aceste teluri 7 Evident, nu. 
Comnortarea generală a fost sub
mediocră, cei mai mulți dintre 
membrii echipe’ reaiizînd rezultate 
cu mult sub nivelul posibilităților 
probate în concursurile de selecție, 
în întrecerile din țară. Astfel a 
fost posibil ca meciurile cu Uniu
nea Sovietică și Italia să fie pier
dute la 69 și — respectiv 
puncte, iar cel cu Norvegia — in
credibil — la 22 de puncte. Per
formantele unora dintre atleții ro- 
mâr l (excepție face Carol Corbu
— singura mare valoare a atletis
mului nostru masculin, precum și

mânia, care a 
Sande* K rd. Re 
cute. Ne pers 
reamintim pen 
cenți cauzele 
justificată nemulțJBtâre 
referitoare lâ omnoctarec

U.R.S.S. — România 
Italia — România 
România — Belgia 
Norvegia — România

— destui de p -țim — 
'âdutesc se un^greseze) 

fost in aceste două confruntări 
mai slabe decit ale juniorilor^

Care sînt cauzele ? în judeca
rea situației avem obligația să re
petăm lucruri ne care le-am sous 
și in cronicile transmise de la Mi
lano. Oslo ș: SandefjOTd. Au existat 
cauze ob.eetive : nrîma zi de con
curs Ia Milano a fost programată 
la o oră neobișnuită (21J0). obo- 
'seola unei călătorii Je ruta Milano 
— Praga — Oslo și-a spus, desigur, 
cuvtntul. iar frigul, vin tul puternic 
și otoe a au impietat și ele asupra 

de ta Oslo si 
Sandefjord. Echipa României a 
avut si „locuri vacante" (al doi
lea om la înălțime și la 110 m gl 
în cazul săriturii In înălțime s-a 
plecat de la București cu ideea u- 
nui compromis (Perța să obțină 
simbolicul... punct), dar la 110 mg 
s-a ivit pe parcurs un accident. 
Sebestien, avînd o entorsă încă de 
la București, și-a declarat indispo
nibilitatea abia la... Milano. Cazul, 

mai necesită comen-

„ balanța oare a în- 
____ spre Infringeri incredibile 
au apăsat greu si alte cauze. Pri
ma dintre ele, considerăm noi, este 
optica greșită a unui mare număr 
de atleți de a socoti selecția ca 
principal obiectiv al pregătirii și 
evoluției. Se face totul pentru un 
bun clasament la concursurile de 
selecție în echipa națională, adică 
pentru asigurarea locului în depla
sările peste hotare. Apoi se așterne 
o indiferentă, o 
toare — în mod 
zultate mediocre, 
sub orice critică, 
care concură la

mantelor echipe: naționale este vo
lumul mic de muncă pe care ac
ceptă să-I facă atleții. un anume 
spirit de conservatorism. Și, apoi, 
ceea ce contribuie in mod efectiv 
la eșecuri este lipsa de ambiție a 
majorității atleților, împăcarea grab
nică eu performanțele modeste, 
tendința de a arunca vina numai 
pe intemperii, oboseală ș.a.
găsesc 
atleții 
nimic 
ților.

Există în sînul echipei 
masculine și multă indisciplină 
Grăbiți să lupte pentru satisfacerea 
intereselor personale, să facă chiar 
eforturi peste puteri, atleții nu sînt 
dispusi însă să efectueze programul 
de pregătire cerut de antrenori, de 
federație. Unii dintre ei (I. Naghi, 
de pildă) a refuzat să vină la șe
dința de analiză, alții (E. Sebestien 
este un caz) sînt gata să acuze 
F. R. Atletism pentru lipsurile 
inanifestate de ei. încercarea de 
eludare a legilor țării, mărunte și 
meschine matrapazlîcuri, un fel de 
spirit negustoresc sînt. de aseme
nea. caracteristice unora dintre at
leți (este drept.feți (este drept. aceștia formează 
minoritatea), care se transmit din 
generație în generație.

Poate că toate aceste lucruri 
trebuiau discutate mai de multă 
vreme, sigur ar fi trebuit să se ia 
măsuri pentru curmarea lor. Nici 
acum nu este însă prea tirziu. An
trenorii sînt cei care au datoria 
(impusă de obligațiile ce și le-au 
asumat la alegerea meseriei) de 
a fi primii care să lupte pentru 
curmarea tuturor acestor neajun
suri, pentru a impune un spirit 
de disciplină fermă, de a milita 
pentru o pregătire continuă la cel

ÎNAINTEA EXAMENULUI OLIMPIC
campionul european și învingătorul 
lui Cuțov la Madrid. Iată motive 
pentru boxerul brăilean (ca și pen
tru ceilalți) de a se pregăti cu și 
mai multă rîvnă, acum cînd nu 
mai sînt decît două luni pînă la 
inaugurarea Jocurilor Olimpice.

Antoniu Vasile, rutinat tactician 
al ringului, are o singură grijă de 
căpătîi, aceea de a fi în condiție 
fizică optimă la turneul olimpic, 
pentru a-și putea valorifica exce
lentele calități de puncheur. Dim
potrivă, Ion Gyorffi trebuie să 
muncească serios pentru a cîștiga 
în combativitate, pentru a învăța 
să și conducă lupta, știută fiind 
preferința multor arbitri interna
ționali pentru stilul ofensiv. în 
sfîrșit. Victor Zilberman. beneficiar 
al lipsei de concurență serioasă în 
tară, nu are voie să se culce pe o 
ureche, sub sancțiunea autoelimi- 
nării. înainte de a depune toate 
eforturile necesare, în vederea îm
bunătățirii formei sale fizice și a 
întăririi loviturilor care altădată 
l-au făcut mult mai de temut decît 
este astăzi : concepția sa despre 
sport și viață are de asemenea ne
voie de retușuri esențiale.

Meciurile de selecție prevăzute 
la trei categorii (cocoș, semigrea și 
grea) au obiective diferite: primele

două — să permită afirmarea tine
relor talente de perspectivă (ne re
ferim la Marian Lazăr și Marian 
Culineac, fără a omite șansele opo- 
nenților lor), iar ultima — să-i în
găduie lui Ion Alexe un test deci
siv, prilej cu care va trebui să de
monstreze dacă mai este sau nu 
capabil să pună în valoare admi
rabilele daruri cu care l-a hărăzit 
natura. Din toată această listă lip
sește numele lui Paul Dobrescu, a 
cărui tentativă la categoria semi- 
mijlocie a eșuat ; „cazul Dobrescu" 
ni se pare o falsă problemă, atîta 
vreme cît intr-un sport individual 
este vorba de o opțiune personală.

Alcătuirea unui lot de rezervă, 
bogat încadrat, nu înseamnă doar 
o măsură de precauție sau crearea 
unui corp de sparring-partneri, ci 
și un permanent semnai de alarmă 
pentru titulari, care află astfel că 
înlocuitori există orieînd. în ace
lași sens, salutăm continuarea an
trenamentelor cu tinerii remarcați 
la recentele campionate europene. 
Dinu Condurat sau Simion Cuțov 
pot face față unui turneu inter
național în orice împrejurare 
după cum au dovedit-o la patinoa
rul ,,23 August" în această lună 
atât de plină în evenimente pugi- 
listice.

noastre masculine

marile 
Asis- 

și aș- 
partea 
aduce

mai înalt nivel, pentru a insufla 
elevilor lor spirit de sacrificiu în 
apărarea culorilor țârii în 
confruntări internaționale, 
tind doar Ia aceste abateri 
teptînd măsuri numai din 
F. R. Atletism ei nu-și vor
contribuția la progresul atletismu
lui românesc ci, dimpotrivă, la re
gresul lui. Sînt mulți cei care gîn- 
desc că actualele lipsuri 
tismului nostru masculin 
geneza 
lipsită 
dintre 
este.

Măsurile energice preconizate 
de F. R. Atletism, o nouă atitudine 
față de muncă, educarea atleților 
în spiritul înaltei combativități — 
iată doar cîteva din măsurile care 
pot duce atletismul masculin ne 

n făgaș favorabil.

ale atle- 
își află 

atitudine 
a unora

tocmai în această
de combativitate 

antrenori. Și adevărul acesta

Hristacha NAUM

Foarte tinerii rugbvști de la Clu
bul sportiv școlar au realizat re
cent o nouă performanță : au cuce
rit pentru a 9-a oară —în decurs 
de 12 ani — titlul de campioană a 
României la juniori (o dată și la ti
neret). Elevii antrenorului Cornel 
Munteanu (și ai colaboratorilor a- 
cestuia, prof. Nicolae Vizitiu și 
prof. Doru Dinulescu) și-au depă
șit net adversarul din finala com
petiției, XV-le Griviței 
39—6, obținînd global și 
convingător esaveraj de 
vează în campionat:

16 16 0 0 633 : 48

Roșii, 
cel 

ci nd

i, cu 
mai 
acti-

48

Echipa Clubului sportiv școlar București, campioană națională de juniori 
— 1912 Riadul de sus, de la stingă: Cornel Munteanu (antrenor princi
pal), Ștefan, Milca, Dzadyk, M. Zafiescu, Gușoi, Silvestru, Cornetâu (cpt. 
echipei), Marin, I. Zafiescu, Ghiță. Scarlat și prof. N. Vizitiu (antrenor 
secund). Rindul de ' —■■■ ■
Stănculeanu, Buga,

jos: ing. C. Tăutu (președintele secției) Stoenescu. 
Moraru, Oțelaru, Marghescu, Stănciulescu, Dinu 

ji Martin

DE NOUĂ ORI (in 12 ani de activitate)

Standardul de participare la J.O. 
a mai fost reeditat și de alte atle
te : Ileana Silai la 800 m, Valeria 
Bufanu la 100 mg, Argentina Menis 
și Lia ManoVu la disc și a fost ob
ținut, în premieră, de aruncătoarea 
de greutate Valentina Cioltan, gra
tie noului său record de 17,84 m. 
în ceea ce o privește pe această 
tânără, de 20 de ani, progresele sale 
sînt cu totul remarcabile t 10,91 m 
în 1967, 12.08 m — 1968. 12.45
m — 1969, 13,95 m — 1970, 17,22 
m — 1971. Avem convingerea că 
nu peste multă vreme vom nota și 
depășirea graniței celor 18 metri.

Un nou 
mai corect 
Argentina Menis la disc, dacă în 
cea de a .
fi depășit, ușor, cercul. A fost, de 
fapt, singura dintre aruncările sale 
în care ea a știut să profite de 
tăria vîntului și să „așeze" discul 
ceva mai razant cu solul, pentru 
că. în celelalte încercări dînd dis
cului o înălțime prea mare (nor
mală, în alte condiții atmosferice) 
acesta era, pur și simplu, oprit șî

VINTUL
întors ca un veritabil bumerang. 
Un amănunt care nu trebuie omis 
în pregătirea pentru J.O. !

Cîteva cuvinte despre două dintre 
atletele noastre fruntașe cu înde
lungată activitate competițională. 
Este vorba de Ana Sălăgean și de 
Elena Ncacșu, care, cu acest prilej, 
și-au realizat cele mai bune per
formanțe din cariera lor, aruncind 
17,47 m la greutate și, respectiv, 
54,10 m Ia suliță. Un sincer bravo 1

Impresionantă constanța

lor Vioricăl Viscopoleanu. fapt care 
ne dă dreptul să sperăm într-un 
apropiat salt de calitate. îl aștep
tăm peste două săptămînî la cam
pionatele republicane (tot atunci 
vor avea loc și tradiționalele noas
tre „internaționale“ !).

Recentele partide cu Cehoslova
cia și Olanda au readus pe tapet 
problema curselor de viteză ! Știm, 
chestiunea nu se poate rezolva 
la o zi la alta. Dar, totuși, 
facem ?

nici 
care

Concursurile atletice de 
re eu caracter intern continuă în 
această săptămînă. Sîmbătă și du
minică după-amiază, pe 
Republicii din Capitală 
gramate campionatele 
ale juniorilor.

★

Așadar, nici o înfrîngere. 
un meci egal, numai victorii 
dau o medie excepțională, aproxi
mativ 40—3. într-un fel, rugbyștii 
de la Clubul sportiv școlar repetă 
performanța din anul 1964, cînd. 
de asemenea, s-au detașat net în 
competiție.

Clubul sportiv școlar a obținut 
victorii comode în fața uno* ad
versari altădată de temut: 80—0 
și 48—3 cu Constructorul, 68—0 cu 
Steaua, 54—0 șl 52—4 cu Olimpia 
etc. Adversarii (totuși) cei mai di
ficili au fost rugbyștii de la Școala 
sportivă nr. 2 pe care i-au întrecut 
numai cu- 16—11 și 20—0 și cei 
de la Grivița Roșie (17—6 și 
15—4...).

Cum a reușit echipa antrenorului 
Cornel Munteanu o asemenea per
formanță fără precedent ? Orien- 
tîndu-se către un joc eminamente 
ofensiv! Pachetul de înaintași 
(greutate 680 kg., valorile cele mai 
ridicate: Scarlat 88, Comeliu 84, 
Stefan 83) și mai ales rugbyștii 
din linia a 3-a au inițiat marea 
majoritate a atacurilor, prin acți
uni percutante pe fundul marginii, 
pe lingă grămezi, lansind cu n 
mare spontaneitate — în maniera 
echipelor franceze — linia de trei-

CAMPIONI Al ROMÂNIEI!
sferturi. Sigur, alături de jucătorii 
din înaintare s-au impus mijloca
șul la grămadă Moraru, cel de la 
deschidere Martin (care a fost fo
losit uneori și ca fundaș), fundașul 
Milca, un continuator al lui Pen- 
ciu, cu frumoase și reușite inter
calări pe linia de treisferturi, pre
cum și aripile Stănculescu și Gbi- 
ță-

La succesul net al formației a 
contribuit un proces de instruire 
desfășurat într-un interval relativ 
scurt (trei antrenamente pe săptă- 
mină a cite două ore și cite 5 pe 
săptămînă în perioada turneului fi
nal), dar cu o intensitate maximă, 
efectuat eu tragere de inimă de că
tre toti jucătorii. Spiritul de disci
plină existent în lot (16 elevj și 4 
tineri salariați) a contribuit de ase
menea la crearea unui climat de 
muncă rodnică, cu rezultate dorite 

într-un fel, succesul rugbyștilor 
de la Clubul sportiv școlar era de 
așteptat L-a prefațat comportarea 
remarcabilă a celor 7 sportivi ai 
acestui club, prezenți în lotul Ro
mâniei pentru turneul de juniori 
din „Cupa F.I.RJL." (martie, Roma), 
cîștigat de XV-le țării noastre. „Cei 
7 magnifici", cum au fost numiți 
Scarlat, Ștefan. Ghiță, I. Zafi
escu, Martin, Moraru și Milca, 
au înscris la marea întrecere a 
speranțelor rugbyului continental, 
nu mai puțin de 44 din cele 77 de 
puncte ale echipei României Și 14 
din cele 17 din meciul-finală.

Iată-i, așadar, pe „eroii" ultimei 
ediții a campionatului național de 
juniori. Parte din ei nu vor mai 
activa sub culorile Clubului spor
tiv școlar. Vor trece în formații din 
prima divizie de seniori i Corneliu 
și L Zafiescu la Steaua, Scarlat 
la Grivița Roșie, Ștefan la Știința 
Petroșani, Martin la Gloria. Ca să 
respectăm adevărul (trist, într-un

fel, pentru colectivul de antrenori), 
nu mai puțin de 11 jucători (din 
cei 20 cît numără azi lotul de rugby 
al Clubului sportiv șcalar) vor ac
tiva în alte echipe, toate divizio
nare. Vin din urmă, însă, alte ele
mente cu , care antrenorul Cornel 
Munteanu nădăjduiește să formeze 
O ECHIPA la fel de redutabilă pe 
care s-o aducă cel puțin pînă în 
finala 1973 a campionatului națio
nal de juniori.

Nu este o anticipație rostită cu 
emfază. Antrenorul Munteanu s-a 
dovedit un tehnician cu o mare 
capacitate de a forma elemente de 
valoare în rugbyul nostru. Iată de 
pildă un XV creat de el, de-a lun
gul anilor, și care ar putea consti
tui o selecționată de... gradul 3 
sau chiar 2. Vă rog să notați 
numele jucătorilor ei : Ene („U“ Ti
mișoara), Caraiman (Dinamo), Șt. 
Ionescu (Gloria) — Dărăban (Dina
mo), Giba (Steaua) — Munteanu 
(Steaua), Boroi (Farul), Miclescu 
(Gr. Roșie) — Rădulescu (Vulcan), 
Ghețu („U“ Timișoara) — Constan
tin (Dinamo), Leșan (Gr. Roșie), 
Enache (Steaua), Braga (Steaua) — 
Simion (Gr. Roșie). Ar mai putea 
figura în această selecționată Marian 
(Gloria) și Chiciu (Farul).

Succesele de ieri și de azi ale 
echipei de rugby trebuie legate nu 
numai de talentul, de strădaniile 
și de munca sportivilor și antreno
rilor, ci șl de sprijinul pe care sec
ția (președinte, ing. C. Tăutu) o pri
mește din partea conducerii clubu
lui (președinte, prof. T. Bolea, vi
cepreședinte, prof. V. Topoloveanu 
etc.). întotdeauna sensibilă la ne
voile acestor sportivi minunați. Le 
transmitem felicitările de rigoare!

Tiberiu ST AMA

S.UA


DIVIZIA A OBLEMENCO „TUNARUL DIN CRAIOVA‘

IN LUMINA CIFRELOR

DINAMO Șl UNIVERSITATEA CLUJ, IN FINALA
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

ta Ploiești și Arad s-au disputat — in săptămina care a trecut — 
meciurile grupelor semifinale ale campionatului republican de juniori 
In rtndurila care urmează, vă prezentăm cele două jocuri semifinale, care 
au revenit echipelor DINAMO București și UNIVERSITATEA Cluj ce 
se vor întrece duminică, pe stadionul 23 August (in deschidere la finala 
Cupei României), pentru titlul de campioană a țării.

DINAMO BUCUREȘTI. O FINALISTĂ VALOROASĂ 

DINAMO BUCUREȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI 3—0 (2—0) 

în meciurile precedente ale gru
pei de la Ploiești, Dinamo, neîn
vinsă, înscrisese opt goluri și pri
mise trei. Neîngenuncheată, de a- 
semenea, Progresul marcase șase, 
fără ca plasa porții sale să fie scu
turată vreodată. Dacă mai punem 
la socoteală că „bancarii" trecuseră 
și peste temuta Steaua ,,23 August?, 
această întâlnire ne apărea echili
brată, încordată, ,,tare“, o veritabi
lă finală, disputată, injust, prea de-

vreme, în virtutea unei programări 
teritoriale (totuși) obiective.

Dar n-a fost deloc așa, căci Di
namo s-a impus, tehnic, tactic și 
fizic, cîștigînd lejer, într-un stil 
care anunță, parcă, pe campioana 
de mîine. Pentru un ochi avizat a 
impresionat puterea cadeților de a 
copia modalitatea de joc a primei 
echipe (tehnicitatea avansată, cursi
vitatea paselor, demarcări conti
nue), pusă în valoare, probabil, și

Stadion Petrolul Au marcat : 
DaseAlu (min. 29). Custov (min. 
61) st c. Popescu (min. 60).

DINAMO : Mihalache (min. 68 
Caraivan) — Uucută (mta. 70 Ovl_ 
denle). Banciu. Mindruț, Bogaciu 
— Z.vOlfer. Custov — Roșu. C. 
Popescu. Stoichivă. Dascălu (min. 
36 Vrtnceanu).

PROGRESUL : 
sala. Mehedințu. 
Dragu. Dumitriu _____ .
41 Mihăescu). Bora. Bartales. Su- 
tru.

A arbitrat bine M. Mocani (PIo- 
lesci

Tichigiu — Ma- 
Petre. Ștefan — 
— Nignea (min.

UNIVERSITATEA CLUJ A OBTINUT O CALIFICARE MERITATĂ
UNIVERSITATEA CLUJ — U.T.A. 2—0 (0-0)

de replica sub așteptări a Progre
sului.
formă 
meci, 
nu-și
O punea pe seama autoîncrederii. 
a nervozității excesive (intr-adevăr, 
fundașul Mehedințu a fost elimi
nat în min. 67 pentru lovire inten
ționată !) și a unor greșeli indivi
duale de portar. Oricum. fără nici 
un dubiu după meciul de duminică, 
echipa MAI BUNA și-a croit drum 
în finală.

Despre scăderea bruscă de 
a acestei formații, după 

antrenorul ei, Ioan Kluge, 
putea ascunde nedumerirea.

Ion CUPEN
Săptămina trecută s-au desfășurat 

la Arad jocurile grupei a dou$ din 
cadrul turneului final al campionatu
lui republican de juniori. Cele două 
serii alcătuite din cîte patru echipe 
fiecare au fost câștigate de U.T.A. și 
Universitatea Cluj. Intîlnirea directă 
dintre aceste două echipe a dat cîș- 
tig de cauză juniorilor clujeni. învin
gători cu scorul de 2—0 (0—0). Echipa 
antrenată de V. Covaci și Emil Petru 
și-a epuizat jocurile din seria neîn
vinsă, acumulînd numărul maxim 
de puncte (6), cu un golaveraj exce
lent (7’0). Deși partida a început 
destul de echilibrat, pe parcursul ei 
clujenii s-au detașat treptat de ad
versarii lor, depășindu-i la toate ca
pitolele (tactic, tehnic, fizic). Majori
tatea juniorilor de la Universitatea, 
cu un gabarit impresionant, și-au 
impus jocul, acționînd sobru în apă
rare, ingenios la mijlocul terenului si 
Dericulos în ofensivă, unde Furnea, 
Păuna sau Fodor cunosc bine arma

contraatacului. De altfel, cele două 
goluri marcate de Popa (min. 66) și 
Păuna (min. 78) au fost realizate 
după aceleași tipare : cedare delibe
rată a inițiativei, deposedare și apoi 
lansare rapidă în adincime a cel ar 
mai rapizi jucători din atac.

BARAJUL PENTRU
DIVIZIA C

Gheorgh. NERTEA

Stadion Gloria. Au marca: : 
Popa (min. *6) $i Pluna (min. 
78)

UNIVERSITATEA : LJzăreanu
— Stan (Tatu). Matei, Negruțiu. 
Hurloi — Popa, Giurgiu — Fodor 
(Hidișan), Bucur, Fumea. Păuna.

U.T.A. : Tambol—Simon. San
dur. Drăgoiu. Bogdan — Morar. 
Teeudean — Tisa, Petrișor, Cosa. 
Olaru (Mlîoș. Iovin).

A arbitrat bine Ion Honnig (A- 
rad).

Stoi- 
VII-

In partidele-tur ale barajului pen
tru promovare in Divizia C s-au 
înregistrat rezultatele :

Troianul Traian — Recolta 
cănești 2—1 (2—0), Cozi a Rm.
cea — Chimia Găiești 2—0 (1—Ok 
Relonul Săv.nești — Metaiospcrt 
Galați 12—2 (5—lk Minerul Măcin
— Știința Constanța 1—I (1—2). 
C.I.L. Blaj — Dacia Orăștia 5—0 
(2—0). Minerul Oravița — Recolta 
Tomnatic 2—0 (1—01, Terom Iași
— Constructorul orașul Gh. Gh-or- 
ghiu-Dej 1—2 (0—1). Textila Cis- 
nădie — I.C.LM. Brașov 1—3 (0— lk

Dosarul ediției 1971—1972 a fost 
închis, Răsfoindu-1, avem încă o 
imagine asupra îndîrjitei lupte ce 
s-a purtat timp de 30 de etape, asu
pra comportării principalilor el 
eroi : echipe, jucători și... arbitri.

• In cel de-al 54-lea campionat 
al Diviziei A, care s-a încheiat du
minică, s-au înscris 569 de goluri 
(cu o medie de 18,96 de goluri pe 
etapă, și cu o medie de 2,37 goluri 
de meci). Cele mai multe goluri au 
fost marcate în etapa a 25-a : 29, 
iar cele mai puține în etapa a 21-a:
12. Putem spune că ultima ediție 
a fost mai „săracă" decît celelalte 
ediții anterioare: în ediția 1968— 
69 s-au înscris 626 de goluri: In 
ediția 1969—70—651, iar în ediția 
1970—71—596.

• Pe lista golgeterilor figurează 
154 de jucători (jucătorul Marcu 
apare și la Steaua și la Univ. Cra
iova) : Steaua și Farul, fiecare cu 
cîte 12 ; Dinamo și Politehnica — 
11 : U.T.A.. Steagul roșu. Sport club 
Bacău, Jiul și Crișul — 10; F.C. 
Argeș, Rapid și Petrolul — 9 : „U* 
Cluj, A S.A., Univ Craiova și 
C F.R. Cluj — 8. Jucătorii care au 
reușit să înscrie mai mult de două 
goluri într-o partidă: Oblemenco 
a marcat 4 goluri în etapa a TV-e: 
cîte 3 goluri au înscris: Brcșovschi 
(etapa a VH-a), Radu (a VTII-a). 
Pescaru (a XlV-a), Naghi (a XX-r) 
și Neegu (a XXV-a).

• Echipa campionatului (pe pos
turi), alcătuită din jucătorii care au 
marcat cele mai multe goluri, ara
tă astfel: MIOC (AL. GEORGES
CU) — 2: CATARGTU (MAREȘ) — 
2 : OLTEANU — Steagul roșu (ALE- 
CU) — 2 : DELEANU — 1 ; PES
CARU — 12: DOM1DE — 10: 
RADU — 9 ; DOBRIN — 15 : 
OBLEMENCO — 20; MARCU (FL. 
DUMITRESCU. JERCAN) — 8.

• Iată cum ar arăta un clasa
ment al celor 16 echipe. întocmit 
pe baza numărului de etape în 
care... nu au marcat goluri 
DINAMO, U.T.A. și F. C. ARGEȘ 
(nu au marcat în 6 etape); 4. Ra
pid (8) ; 5—6. Univ. Craiova și S.C. 
Bacău (9): 7. „U" Cluj (10). 8. St<x. 
ua (llk 9—11. Politehnica. C.F.R. 
Cluj și A.S.A. (12): 12. Farul (13 :
13. Steagul roșu (14). 14—15. Petro
lul și Jiul (16), 16. Crișul (18).

• în acest campionat s-au mar
cat 17 autogoluri. Lereter a reușit 
să trimită de două ori (în etapa a 
Xl-a și a XV-a) mingea in propria-: 
poartă. De cele mai multe autogo
luri au beneficiat. Steaua — 4. Jiul 
— X „U* Cluj — 2. Feroviari: 
clujeni și-au dat 4 autogoluri, iar 
jucătorii de la U.T-A. — X

1—3

PITEȘTIUL, MERITUOS PORT DRAPEL AL OFENSIVEI PROVINCIALE
(Urmare din pag. I)

umple, pe harta soccerului nostru 
de valoare, un gol resimțit prin 
semidispariția sau veștejirea altor 
centre care în trecut aveau o în
semnată pondere.

Pentru 
meritele 
'Halagian și Dima, vom consemna 
și faptul că datorită victoriei repur
tate în ultimul meci, cel cu Di
namo, piteștenii realizează cea 
mai categorică victorie pe ansam
blul campionatului din ultimele 
patru ediții (ne referim numai la 
formula cu 30 de etape), acumu- 
lînd cel mai mare număr de 
puncte (41) și terminînd la 4 puncte 
față de a doua clasată. (în 1969, 
U.T.A. realiza 38 puncte totale și 
3 față de Dinamo, în 1970 tot ară
denii acumulau 39 puncte și un 
punct avans față de Rapid iar a- 
nul trecut Dinamo cîștiga titlul cu 
•36 puncte, unul mai mult decît 
Rapid). Realizările lui F. C. Argeș 
In recent încheiata ediție sînt deci 
superioare celor ale echipelor cam
pioane din edițiile precedente atît 
ca punctaj total cît și ca diferență 
față de principala formație con
curentă, după cum nu este de tre
cut cu vederea nici amănuntul că 
actualii campioni au realizat un to
tal de 19 victorii (aproape două 
treimi din totalul jocurilor) și că 
au obținut 14 puncte în deplasare, 
cifră cu totul semnificativă, pri
vită în raport cu regula conform 
căreia valoarea unei echipe se ju
decă. în primul rînd, după reali
zările sale pe teren străin.

încheind această primă parte a 
comentariului nostru, în care am 
încercat să punctăm meritele noilor 
campioni (bineînțeles, deocamdată, 
în ansamblu, aspectelor de deta
liu urmînd să Ie acordăm ulterior 
spațiul cuvenit), le adresăm feli
citările noastre pentru merituoasa 
lor performantă și ne exprimăm 
încrederea că echipa piteșteană nu 
socotește ziua de duminică 25 iunie 
un punct final maximal a! ambi
țiilor și aspirațiilor sale. F. C. Argeș 
nu mai joacă de-acum numai pentru 
sine sau pentru orașul său ci de
vine — prin forța lucrurilor — o

a centura și mai bine 
echipei antrenate de

purtătoare de steag a fotbalului 
românesc, pe care-1 va reprezenta, 
în viitoarea ediție a Cupei campio
nilor europeni. Ce decurge de aici, 
ce obligații eu de-acum înainte 
noii campioni, o știu — credem — 
foarte bine. Seriozitatea în pregă
tire, ambiția, perseverența de care 
au dat dovadă în returul campio
natului, cînd au devenit dintr-un 
outsider secundar un campion 
toritar, se cer reconfirmate în 
gătirea sezonului viitor.

Etapa de duminică a reținut 
atenția în primul rînd prin situa
ția complicată din periferia cla
samentului. O situație unică în fe
lul ei pentru că — nu ne amintim 
ca în ultimii ani să fi fost un caz 
similar — cinci echipe se aflau în 
situația de a se pomeni, prin jocul 
rezultatelor, în... Divizia B. Ca și 
în alți ani (și, din păcate, nu fără 
un oarecare suport real...) s-au fă
cut înaintea etapei de închidere tot 
felul de speculații, de supoziții pri
vind „aranjamentele" care ar pu
tea surveni. Mai mult chiar, golul 
pe care A.S.A. Tg. Mureș l-a pri
mit 
dei 
cel

au- 
pre-

însă

normală desfășurare a disputelor. 
„Verdictul" ultimei etape este a- 

cum cunoscut: Politehnica Iași 
cade din nou în Divizia B (este 
a treia retrogradare a acestei e- 
chipe. de acum 11 ani. de cînd a 
intrat întîia oară in prima diviziek 
Această retrogradare a 
situează printre mail’e 
returului de 
comun cu... 
către F. C. 
cum nimeni 
ment dat, 
pierde titlul, tot 
vedea șanse de_ ___
din Cluj ’ în orice caz, retrograda
rea Politehnicii este contrară orică
ror previziuni logice formulate pe 
baza lotului de jucători, pentru că 
nimeni nu poate explica, pe plan 
valoric, această contraperformanță 
a unui „team" care a beneficiat de 
una din cele mai bune linii de 
atac al campionatului (Marica. Cu- 
perman, Lupulescu, Moldoveanu).

ieșenilor se 
surprize ale 
și are ceva 
titlului de

campionat
eîștigarea

Argeș. Pentru că. așa 
nu

că
credea, la un mo- 
U.T.A. mai poate 
așa nimeni nu mai 
salvare C.F.R.-ului

m cuplu oe fundași centrai.
-Stoicescu și apoi Aiecu-csto:-

tor ce mijlocul
ia? etc. Politeh-

icui. în final, efor- 
toale planurile, dar n-a 
it salva o situație comDro- 
stare de spirit nepropice 
echipei, care a măcinat 

11 unui lot pe care (încă !) 
îndrăznim să-l socotim superior 
multora din echipele râmase în 
Divizia A.

Provincia pierde astfel două 
locuri în primul eșalon valoric al 
fotbalului nostru (Oradea. Iași), dar 
se poate consola cu realizarea oer- 
formanțelor de a ocupa primele 6 
locuri în clasamentul final, un 
element inedit al acestei ediții 
care Dinamo termină pe locul 7 
Steaua și Rapid... în a doua 
mă late a clasamentului ;

Va veni revitalizarea fotbalului 
bucureștean. la toamnă. 
Sportul studențesc ?

terenului ca S:m: 
nica Iași a făi 
luri pc 
ma' DUti 
misă o 
in sinul 
potențiali

alt 
în 

iar 
iu

(Urmare din pag. 1)
altfel, atît Școala sportivă, cît și 
alte școli din municipiu au o bo
gată experiență în organizarea unor 
ședințe de informare, lectorate și 
discuții cu părinții copiilor din gru
pele de performanță. La liceele din 
Lonea și Petroșani, la Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni, la Liceul in
dustrial și Liceul din Vulcan este 
binecunoscut exemplul unor elevi 
din echipele de volei, baschet, atle
tism și fotbal cu succese notabile 
etît la învățătură, cît și în sport.

LA MINERUL LUPENI — MUN
CA DE EDUCAȚIE O RUDĂ SĂ

RACĂ

Un caz :
Antrenorului Gheorghe Băcuț, de 

la Minerul Lupeni. i s-a desfăcut 
contractul. Dînd dovadă de delăsa
re în pregătire, făcînd chefuri re
petate. lipsind uneori de la an
trenamente antrenorul Gh. _ Băcuț 
nu putea să aducă un serviciu e- 
chipei. Pe bună dreptate, s-a re
nunțat la serviciile sale, dar acest 
lucru s-a întîmplat abia eînd situa
ția devenise extrem de alarmantă. 
De ce nu s-a intervenit cu hotă- 
rire de la început ? Pentru că i 
s-au tolerat multă vreme ieșirile, 
sperîndu-se într-o îndreptare !

Al doilea caz :
Cităm din ziarul local „Steagul 

roșu" (23 mai 1972). unde la ru
brica din ..Co1 țul tribunei" a apă
rut articolul intitulat „Morala unui

PENTRU A TREIA OARA, IN ȘASE ANI 
CAMPION AL EFICACITĂȚII

de gol- 
trebuie 

realizez

pionul 
tea pe 
chemat, deși de 
dea goluri și 
tionale ducem

— Povestea
nai este puțin cam complicată. Mai 
întîi, trebuie să spun că am avut 
de multe ori și ghinion. Accidente 
nefericite m-au izolat de teren în 
perioada de formă bună. Alteori 
se întîmpla 
tunci 
la un 
cauze.
că

eficacității 
la echipa

cînd 
meci. 
Una

și cu toate aces- 
națională nu ești 
jucători care să 
meciuri interna- 
mult dorul.

în 
de 
asta cu lotul națio-

încă din minutul 3 al parti- 
cu Politehnica Iași în meciul 
mai... suspectat, precum și fap

tul că ieșenii au menținut 
avantaj pînă la jumătatea 
zei secunde, era de natură 
menta bănuielile cu privirea 
rectitudinea
Pînă Ia urmă însă, ideea de spor
tivitate, de apărare corectă a șan
selor a triumfat atît în meciul- 
cheie de la Tg. Mureș cît și în 
celelalte partide 
lupta pentru evitarea retrogradării. 
Această notă ‘de sportivitate de
plină prezentă în meciurile deci
sive pentru rămînerea în Divizia 
A ne bucură, pentru că ea contri
buie la prestigiul general ai cam
pionatului nostru și apreciem că 
bine a făcut F.R.F. preocupîndu-se 
atent, în ultimele săptămîni. pentru 
normala desfășurare a luptei spor
tive, pentru instaurarea unui spirit 
de corectă apărare a șanselor pe 
teren, preocupare materializată 
atît printr-o judicioasă desemnare 
a observatorilor federali cît și prin 
delegarea unor arbitri autoritari și 
competent), în măsură să asigure o

acest 
repri- 
a ali- 
la eo- 

jucâtorilor mureșeni.

cu implicații în

pretins educator" : „...Aflat intr-un 
prea bine cunoscut stadiu de „im
ponderabilitate" fizică și inconștien
ță spirituală, pretinsul educator, in
stalat comod pe banca oficiali
lor, îl apostrofa pe un biet 
trenor de echipă adversa, prin 
vinte pe care hîrtia le refuză, 
timpul jocului, noi, spectatorii

an- 
cu- 
Tot 
din

Pe Ion Oblemenco liderul de ne
contestat al celor mai productivi 
atacanți divizionari din acest cam
pionat, l-am întîlnit. vinerea trecu
tă, în scurta escală făcută prin Ca
pitală cu echipa sa, în drum spre 
Constanța. Pregătit, parcă, pentru 
a primi asaltul întrebărilor, Oble
menco a început a răspunde direct 
la prima dintre ele, pe care mai 
degrabă a intuit-o :

— Practic, aș putea să mă con
sider, încă de pe acum, ciștigătorul 
întrecerii celor mai eficace jucă
tori. Nu însă și al titlului 
geter, pentru care îmi mai 
doar un singur gol. ca să 
norme celor 20 „impuse".

— Și crezi că vei reuși acest lu
cru. duminică, la Constanța?

— Trebuie. De altfel și celelalte 
două titluri cucerite anterior, tot 
in deplasare si tot in ultima etapă 
le-am obținut. Primul in 1967. in 
meciul cu Progresul, la București, 
cind am înscris de două ori. intre- 
cindu-1 pe .Jinia de sosire" pe FI 
Voinea ; celălalt, in 1970. la Pi
tești. in partida cu F.C. Argeș și 
in luptă directă eu Dobrin. Atunci, 
fiecare dintre noi am marcat cite 
o dată si diferența anterioară de 
un gol in favoarea mea. a rămas 
neschimbată.

— In acest an ar fi dec: al treilea 
titlu de golgeter la activ. Spune-mi. 
te rog. în ce constă secretul unei 
asemenea reușite, secretul eficacită
ții personale ?

— Pe de o parte. în intuiția ra
pidă a fazelor, in plasament și in 
forța șutului : pc de altă parte, in 
sprijinul coechipierilor, in efectele 
joealu! colectiv al atacului și 
formației noastre in general.

— Apropo de acest sprijin, 
rice că la Universitatea Craiova 
chipa joacă pentru Ob'.emer.co.
toți îl caută pe Oblemenco în atac, 
că mimai Oblemenco bate penaltru- 
rile.

al

Se
e-
că

că...
Pînă in urmă ni Un an exista 

ee-i drept ■■ astfel de stereotip 
în modul de acțiune al formației 
noastre. Acum lucrurile s-an mai 
schimbat. Nu mai sânt eu singur 
responsabil eu golul. în acest cam
pionat au înscris destul de frec
vent și Pirvu și Tarăluncă și. mai 
ales. Marcu. Așa că... în ceea ce 
privește observația că multe din 
golurile mele sint realizate din II 
m.. este bine să se știe că nu-i 
chiar atît de simplu să inscrii din 
asemenea lovituri și că. — în timp 
ce mai sini și alții care trag, dar 
ratează — en trag și înscriu.

— Socotire pe plan internațional 
insă, performanțele golgeterilor noș
tri sînt totuși net inferioare ace
lora din multe alte țări. Cum ex
plici acest lucru ?

— I.a noi echipele din campio
nat sînt mult mai apropiate valoric 
intre ele decit in alte țări, unde 
decalajul mare dintre 4—5 forma
ții. care domină clasamentul, și 
restul celorlalte permite atacanților 
să înscrie mai ușor și mai mult.

— Ești pentru a treia oară cam-

Pilcă, învins de șutul lui Ologu. Farul a înscris al doilea gol in partida de duminică, cu Univ. Craiova 
Foto i Mircea RADULESCU — Constanța

noi — Constantin Năstase, pre- 
odintele comitetului sindicatului 
de la exploatarea minieră lupeni !

Al treilea caz :
Arbitrul de rugby G. Eftimescu 

ne-a povestit următoarea întîmpla- 
re petrecută la ’mul din meciurile 
din campionatul diviziei B de 
rugby pe care l-a condus la Lu-

vieții sportive, pînă la atitudini ire
verențioase față de conducătorii 
partidelor, joc dur și periculos pen
tru integritatea fizică a 
lor de întrecere, iată 
gamă a actelor săvîrșite de_hand- 
baliștii Mircea Ciora
Chiriac. care au și fost excluși din 

■ loturi.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA AC
TIVITĂȚII EDUCATIVE

parteneri- 
întreaga

și Radian

MUNCA DE EDUCAȚIE IN MEDIUL SPORTIV
tribune, priveam cu îneîntarc la 
echipa oaspeților și cu regret la 
echipa gazdă; cu simpatie Ia săr
manul antrenor apostrofat și tot 
cu regret la „educatorul" 
din Lupeni, aflat, după cum vă spu
neam. Intr-o anume stare cunoscu
tă în popor sub numele de ebrie
tate.

înțeleg că duminică ne destin
dem. Dar, de ce prin destindere se 
înțelege apostrofarea unui antrenor 
oaspete, pe singurul motiv că e- 
ehipa lui e mai bună ? Am văzut 
acest incident la Lupeni, la 30 
aprilie și am promis că nu-1 voi 
trece cu vederea și profit astăzi de 
ocazia oferită tot Ia Lupeni, du
minică 21 mai. cînd fără vreun mo 
tiv plauzibil s-a produs o alterca
ție pentru care întîlnirea de fotbal 
era cît pe-aci să ia sfîrșit prin mi
nutul 70...“

..Educatorul" în cauză fiind — 
din informațiile culese ulterior de

echipei

peni : „în urma unei sancțiuni dic
tate împotriva echipei gazdă, un 
individ aflat în incinta terenului a 
început să profereze amenințări la 
adresa mea. Jucătorul care a co
mis infracțiunea a recunoscut, insă, 
imediat greșeala în acel moment, 
individul în cauză (și Pe care nu 
am reușit să-l identific) a început 
să-l amenințe pe sportiv pentru că 
a.. îndrăznit să-și recunoască 
vina !“

Faptele prezentate mai sus ne 
scutesc de alte comentarii, impu- 
nînd luarea de măsuri eficiente 
pentru a se oferi în totalitate spor
tului un climat de sănătoasă mo
ralitate.

• La unele dintre partidele cam
pionatului județean de fotbal unii 
dintre sportivi (Beudean, Marcel 
Bușu — Minerul Uricani, Petre 
Gros, Mihai Poenar — Constructo
rul Lupeni, Ștefan Kurta — I.G.L., 
Francisc Duk — Parîngul Lonea) 
au insultat și bruscat pe arbitrii 
meciurilor.

MANIFESTĂRI INCOMPATIBI
LE CU NOȚIUNEA DE SPORTIV

• De la indisciplină în procesul 
de instruire, încălcarea normelor

• Unii dintre sportivi (și chiar ■ 
antrenori) se lasă atrași de „prie
teni" în restaurante, cum este, spre 
exemplu, cazul jucătorilor de fot
bal Tonca și Dodu de la Jiul.

Se cere, așadar, antrenorilor mai 
multă fermitate si intransigență, 
sancționarea mai promptă a abate
rilor de la normele de pregătire și 
disciplină pe teren, pentru că nu
mai în acest mod se poate curma 
orice tendință negativistă.

Avîndu-se în vedere modul cum 
s-a desfășurat pină acum munca 
educativă cu sportivii în munici
piul Petroșani, precum și faptul că 
— după cum s-a constatat și cu 
prilejul analizei efectuate de Bi
roul C.M.E.F.S. Petroșani — „auto- 
mulțumirea. superficialitatea, tole
ranța, justificarea eșecurilor repre
zintă o serie de manifestări nega
tive ale consiliului, ale comisiilor 
pe ramură de sport, manifestări 
împotriva cărora va trebui să 
luptăm cu toată hotărîrea. desfășu- 
rînd o muncă energică și perseve
rentă". s-a stabilit un plan de mă
suri, din care spicuim cîteva o- 
biective :

• se va urmări mai atent activi
tatea sportivilor la locul de mun
că, cunoscîndu-se că activitatea 
productivă este principalul factor 
de educație ;

• se vor organiza 
sportivilor cu vechi 
partid ;

• se va acționa cu
tatea pentru prevenirea și comba
terea actelor de indisciplină :

• cluburile și asociațiile sporti
ve vor acționa pe linia ridicării 
răspunderii antrenorilor în ceea ce 
privește utilizarea la maximum a 
timpului afectat procesului instruc- 
tiV-educativ, 
celasi timp, 
gere d» la 
Iui stabili»

întîlniri ale 
activiști de

toată fermi-

combătîndu-se. în a- 
tendințele de sustra- 

îndeplinirea programu-

să joc slab tocmai a- 
eram special urmărit 
Dar mai sint și alte 

dintre ele ar fi aceea
„provincia" pătrunde, de regu

lă. mai greu în echipa națională. 
Și exemplul meu nu este singular. 
Apoi, reîerindu-se la mine, cineva 
s-a exprimat, nu de mult, la Bucu
rești, cam așa : „Ce 
Oblemenco la echipa 
nu știe decît să dea 
și cînd fotbalul nu 
goluri, ci pe note, ca
sau la patinaj artistic ’

— Este vreo echipă 
nat căreia să nu-i fi 
acum nici un punct ?

— Nici una. De cind
pat nici o echipă și nici un portar.

Apoi rămas un timp pe gînduri, 
a adăugat : ..Dacă nu mă înșel.

să facem 
națională, 
goluri ?“. 

s-ar juca
la gimnastică

cu 
că 
Ca 
pe

în campio- 
înscris pînă

joc n-a scă-

Popa, portarul Farului, e singurul 
care a scăpat, totuși, pînă acum...".

...Duminică, 25 îunie. Minutul 27 
al meciului Farul — Universitatea 
Craiova. Oblemenco reia cu capul 
în plasă o centrare a lui Marcu. 
învingîndu-1 și pe Popa. Și astfel 
„norma" celor 20 de goluri, nece
sară obținerii titlului de golgeter, 
este realizată. în același minut, un 
copil, poate un viitor fotbalist, pă
trunde în spațiul de joc și oferă 
campionului eficacității o garoafă 
roșie.

...Cinci minute după jocul de la 
Constanța. în cabină. Oblemenco 
surîde mulțumit. își făcuse datoria. 
Undeva, în privirea lui, se ascun
dea totuși umbra unui gînd, a unei 
dorințe ce-și aștepta împlinirea și 
pe care el însuși nu ezită să ne-o 
împărtășească : „Se apropie în cu- 
rînd încheierea anului de învăță- 
mînt universitar și aș 
chei și pe acesta tot 
la fel de ciară“.

Și Ion Oblemenco,
anul II Ia Institutul de Științe Eco
nomice din Craiova, ne-a sugerat 
imaginea omului capabil nu numai 
să înscrie goluri multe, ci săTși o- 
noreze cum se cuvine și obligațiile 
sale sociale și cetățenești.

Mihai lONESCU

vrea să-l în- 
cu o victorie

studentul în

In ultima etapă a diviziei B

0 SINGURĂ VICTORIE IN DEPLASARE
SERIA I

SPORTUL STUDENȚESC — CH1- 
MLA RM. VÎLCEA 1—0 (1—0). Joc 
frumos, victorie meritată a bucu- 
reștenilor. Unicul gol a fost reali
zat de Damian 
du« foarte bine 
iești.

PROGRESUL
PORTUL CONSTANȚA 5—1 (1—1). 
După o repriză egală. în cea de a 
doua — gazdele au dominat și au 
marcat 4 goluri. Autorii golurilor : 
Dudu Georgescu (min. 2), Mirăufă 
min. 46’. I. Sandu (min. 56 și 89). 

Cassai (min. 7D. respectiv Stoica 
(min. 17). A arbitrat bine V. Gri- 
gorescu — Craiova. (C. Morarii).

C.F.R. PAȘCANI — F. C. GA
LAȚI 2—0 (6—0). Golurile au fost 
înscrise de Mărculescu (min. 55) și 
Bunea (min. 73). N. PetriceanU — 
București a arbitrat foarte bine. 
(C. Unea, coresp.).

METALUL PLOPENI — DUNĂ
REA GIURGIU 2—1 (1—0). Au 
marcat : Plăiașu (min. 31), Mano- 
lache (min. 56), respectiv Manciu 
(min. 78). A condus foarte bine A. 
Pîrvu — București. (V. Albu, coresp. 
județean).

ȘTIINȚA BACAU — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (I—0). Unicul 
gol a fc-st înscris de Stănescu (min. 
34). Bun arbitrajul lui G. Pop — 
Brasov. (V. Iordache).

POIANA CÎMPINA — PROGRE
SUL BRAILA 1—1 (0—0). Golu
rile au fost înscrise de I. Strechioiu 
(min. 50) pentru Poiana. Traian 
(min. 47) pentru Progresul. C. Nicu- 
lescu — București a condus foarte 
bine. (N. Modreanu).

POLITEHNICA GALATI — ME
TALUL TlRGOVIȘTE 5—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Besman (min. 
20), Stoica (min. 65. 75 și 88). Ma
rinescu (min. 80). respectiv Vintilă 
(min. 35). Satisfăcător arbitrajul 
lui M. Buzea — București. (S. Con- 
stantinescu. coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — S.N. 
OLTENIȚA 1—0 (1—0). Golul vic
toriei a fost înscris de Mustață 
(min. 39). A arbitrat foarte bine V. 
Pîrvescu — Buzău. (C. Nemțeanu 
coresp.).

(min. 33). A con- 
I. Chiriță — Plo-

BUCUREȘTI

SERIA A II A

MINERUL ANINA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). Goluri
le au fost înscrise de Sturza (min. 
43 și 62). Foarte bun arbitrajul Iul 
M. Haimovici — București. (P. Lun
gii, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA BIS
TRIȚA 1—0 (1—0). în min. 21, 
Pușcaș a marcat unicul gol al me
ciului. A condus satisfăcător F. Po
pescu — București. (D. Glăvan, 
coresp. județean).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (1—0). Luptă apri
gă pentru victorie, care a revenit, 
pe merit, gazdelor. Golul făgărășe- 
nilor a fost realizat de Boantă, în 
min. 29, care a transformat un 11 
m. A arbitrat foarte bine C. Costică 
— București. (A. Păpădie).

OLIMPIA SATU MARE — COR
VINUL HUNEDOARA 2—6 (1—0). 
Autorii golurilor: Petz (min. 34), 
Libra (min. 89) pentru Olimpia, 
Dobre (min. 60, 66 și 76), Munteanu 
(min. 50 și 86 din 11 m), Cergo

(min. 72) pentru Corvinul. V. Pă- 
dureanu — București a arbitrat 
foarte bine. (P. Peană).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.F.R. ARAD 3—2 (0—1). Au mar
cat : Dinea (min. 56 și 69), Roman 
(min. 89). respectiv Gyenge (min. 
18) și Mine (min. 88). A condus 
foarte bine C. Ghiță — Brașov. (M. 
Vîlceanu, coresp.).

POLITEHNICA 
ELECTROPUTERE 
(0—0). Golurile au 
Bojin (min. 71), Surdan (min. 79), 
respectiv Dașcu (mfn. 70). 
62 Bărbuț (Electroputere) 
un penalty. A arbitrat 
Coloși — București. (P. 
coresp. județean).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
C.S.M. SIBIU 4—2 (1—0). Autorii 
golurilor : Chiran (min. 18), Cristes- 
«u (min. 80' și 89), Zorescu (min. 
88 din 11 m), respectiv Constantin 
(min. 52) și Răduță (min. 59). Bun 
arbitrajul lui S. Mureșan — Turda. 
(C. Olaru, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — O- 
LIMPIA ORADEA 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Sasu 
(min. 25 din 11 m). A condus foar
te bine Z. Szecsei — Tg. Mureș. 
(T. Tohătan, coresp. județean).

TIMIȘOARA — 
CRAIOVA 2—1 
fost înscrise de

în min.
a ratat 

bine Fr.
Arcan,

SEMIFINALELE
„CUPEI

(Urmare din pag. 1)
un antrenament cu caracter de 
menținere a formei sportive la care 
vor fi prezenți și cei doi „mari ab
senți" de la Cluj. Lupescu și Du
mitru.

Legîndu-și multe speranțe de 
„Cupa României", Dinamo privește 
cu toată seriozitatea întîlnirea cu 
Jiul. Pentru a se prezenta în ple
nitudinea forțelor, dinamoviștii 
și-au mutat „cartierul general" al 
pregătirilor la Săftica, de unde, în 
cursul zilei de astăzi, vot pleca la 
Pitești. Desigur, aceeași atenție o 
acordă pregătirilor și formația an
trenată de Eugen Iordache, dornică 
—. după cum ne informează cores
pondentul nostru din Petroșani — 
să realizeze surpriza semifinalelor.

în sfîrșit, să vedem ce prevede 
regulamentul pentru semifinale : <— 
in caz de egalitate după 90 de mi
nute, meciurile se vor prelungi cu 
două reprize a cîte 15 minute ;

— dacă egalitatea se menține și 
după prelungiri : în caz că echipele 
sînt de categorii diferite, se califi
că formația de categorie inferioa
ră ; dacă sînt de aceeași categorie, 
se va proceda la executarea a cîte 
5 lovituri de la 11 metri ;

—- dacă și după penalty-uri ega
litatea persistă, se vor executa lo
vituri de la 11 m pînă la realizarea 
departajării.

ARBITRII SEMIFINALELOR
Au fost desemnate brigăzile de arbitri 

la cele două partide semifinale ale 
..Cupei României". lată-le : Rapid—Me
talul : C. DINUUESCU, ajutat la linie de 
R. Stinoan si V. Tama — toff din Bucu
rești : Dinamo—Jiul : OTTO anDEHCO, 
(Satu Mare), ajutat la ’inie de V,. Trifu. 
Si C. Silaghl (ambii din Baia Mare).

LOTO - PRONOSPORT
PREMII MAXIME 

LA PRONOEXPRES

Tragerile obișnuite Pronoexpres 
înregistrează remarcabile succese 
la capitolul premiilor maxime de 
100.000 lei.

In sprijinul afirmației noastre 
stau mărturie cele 36 premii a 
cîte 100.000 lei înregistrate pînă în 
prezent.

Sistemul Pronoexpres a continuat 
atribuirea premiilor maxime de 
100.000 lei, ultimul cîștigător în
scris pe această listă fiind parti
cipantul Foriș Anton din Cluj.

De remarcat, că în majoritate, 
marile cîștiguri au fost obținute 
pe variante fracționate, demonstrînd 
din nou marile avantaje ale par
ticipării pe această formă de joc.

Puteți pune în practică aceste 
avantaje, jucînd la, tragerea Pro- 
noexpros de mîine. astăzi fiind 
ULTIMA ZI pentru procurarea bi
letelor.

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 28 iurtie 1972, va fi tele

vizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 19.10.
PREMIILE TRAGERII PRONOEX

PRES NR. 25 DIN 21 IUNIE 1972

Extragerea I■ Categoria 1 : 2 va
riante 10% a 100 000 lei ; cat. 2 : 
1,35 a 50.478 lei : cat. 3 ; 3,95 a 
17.252 lei ; cat. 4 : 40,25 a 1-693 lei ; 
cat. 5 : 95,75 a 712 ; cat. 6 : 3.200,45 
a 40 lei ;

Report categoria 1 : 1.080.940 lei.
Extragerea a Il-a : Categoria B : 

10,50 variante a 7.226 lei ; cat.—C ■ 
51,60 a 1.470 lei : cat. D : 1.834,55 a 
60 lei ■_ cat. E : 102.80 a 200 lei •
cat. F : 2.057,35 a 40 lei.
. Report categoria A : 159.960 lei.

Cele două premii jucate 10% de 
100.000 lei de la categoria 1 au fost 
obținute de ASEMITE VIORICA 
din Brăila și NECULAIE MIHAIL 
din Brăila, iar ciștigul de 50.478 lei 
de la categoria 2 a fost obținut de 
VASILE PETRIȘOR din București.

Rubrică redactată de
LOlO-l’RONOSl’ORi



VASILE BOGDAN
VICTORIOS LA DECATLON

HELSINKI, 26 (Agerpres). — 
în localitatea finlandeză Heinola 
s-au desfășurat întrecerile întîlni- 
rilor de decatlon și pentatlon clintre 
echipele Franței, Italiei. României 
și Finlandei.

Un frumos succes a obținut at
letul român Vasile Bogdan învingă
tor în concursul individual de 
decatlon cu un total de 7 674 puncte.

, Pe locurile următoare s-au clasat

A CIȘTIGAT CONCURSIR

francezii Yves Leroy — 7 600 punc
te și Frederic Roche — 7 504 punc
te. Ceilalți concurenți români au 
ocupat următoarele locuri : Mihai 
Nicolau (5) — 7 224 puncte. Radu 
Gavrilaș (6) — 7 138 puncte și
Gheorghe Lixandru (13) — 6 350 
puncte.

La pentatlon, victoria a revenit 
sportivei franceze Marie Christine 
Deprouse cu 4 359 puncte, urmată 
de compatrioata sa Odette Ducas
— 4 255 puncte și Elena Vintilă 
(România) — 4184 puncte. Elena 
Mîrza și Florica Boca s-au situat 
pe locurile 6 (cu 3 901 puncte) și 
respectiv 7 (cu 3 743 puncte).

Iată și clasamentele pe echipe: 
decatlon : 1. Franța — 51 puncte ;
2. România — 49 puncte : 3- Fin
landa — 38 puncte ; 4. Italia — 25 
puncte : pentatlon : 1. Franța — 33 
puncte ; 2. România — 25 puncte :
3. Italia — 14 puncte; 4. Finlanda
— 7 puncte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI DE LA BUDAPESTA SUCCESE

„CUPA PRIETENIAii
BALCANIADA DE TIR PENTRU JUNIORI

O
A

IMPORTANTĂ VERIFICARE
„OLIMPICILOR" ROMÂNI

ALE CANOTORILOR

CLUJ, 26 (prin telefon). Dumi
nică dimineață, malurile Someșu
lui, în amonte de barajul Combi
natului de celuloză și hîrtie, găzdu- 
iau o adevărată tabără sportivă cu 
corturi și steaguri. Aici se instala
seră loturile de pescari 
participanți la concursul 
țional de pescuit staționar 
„Cupa Prietenia". Erau 
concurenți dm U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia, R. D. 
Cehoslovacia și România 
echipe).

Un public numeros a

sportivi 
interna- 
dotat cu 
prezenți 
Ungaria, 

Germană, 
(cu două

ținut să 
asiste Ia această interesantă 
petiție, devenită o adevărată 
bătoare cîmpenească.

Concursul s-a desfășurat în 
sectoare de pescuit pe apele So
meșului, rezultatele stabilindu-se 
după numărul și greutatea peștilor 
prinși.

După trei ore de întrecere au fost 
alcătuite următoarele clasamente : 
echipe : 1. România (A) — cuprin
zînd pe Ovidiu Tudoran, Ion Pană, 
Marin Stoenescu, Timoleon Gheor- 
ghe. Vasile Fleșeriu — 9 puncte, 2. 
R. D. Germană 13 p. 3. România 
(B) 15 p, 4. Ungaria 21 p, 5. Polo
nia 25 p, 6. Bulgaria 28 p. 7. Ce
hoslovacia 29 p, 8. U.R.S.S. 40 p. 
Trofeul „Cupa Prietenia" a fost în- 
'mînat într-un cadru festiv de tov. 
Tiță Florea, președintele Asociației 
Generale a Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi din țara noastră (organi
zatoarea competiției) echinei cîști- 
gătoare, reprezentativa României.

Individual : 1. W. Naumann
(R.D.G.) 1994 p, 2. O. Tudoran (Ro
mânia A) 1417 p, 3. Gh. Iana (Ro
mânia B) 124.8 p. 4. V. Fleșeriil 
(România A) 1164 p, 5. A. Burda 
(România B) 1028 p.

Dumitru VATAU — coresn.

com-
săr-

cinci

CĂLĂREȚII DIN R. D. G
ÎNVINGĂTORI LA LEIPZIG

BERLIN 26 (Agerpres). — Proba de 
dresaj, din cadrul concursului interna
țional de călărie de la Leipzig, a fost 
cîștigată de Horst. Koehler pe ,.Alfermat“ 
(R. D Germană) cu 1 039 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Brodski 
(U.R.S.S.) pe Ingas — 1 020 puncte și 
Aeschbacher (Elveția) pe ,,Charlamp" — 
975 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit forma
ției R. D. Germane cu 1 932 puncte, ur
mată de Elveția — 1 910 p, U.R.S.S. — 
1 884 p, Austria — 1 745 P, România — 
1 661 p. Bulgaria — 1 532 p și Cehoslova
cia — 1 458 p.

CONCURENȚII BULGARI
ÎNVINGĂTORI IN PRIMA ZI

Azi primele jocuri:
BUDAPESTA, 26 (prin telefon, de 

io trimisul nostru special
în preajma unor eveni 

portante — și apropiatul 
calificare la Olimpiadă, i 
și Montpellier n 
leiul nostru ma 
evenimei 
rificare 
zentativă poate cfe 
cunoașterea stadiu 
a formației. în « 
înscrie și participa 

.Cupe

SOFIA, 26 (prin telefon, de ia 
corespondentul nostru). La poligo
nul Tineretului din capitala Bulga
riei au început, luni, întrecerile din 
cadrul celei de a șasea ediții a 
Balcaniadei de tir (armele cu glonț) 
pentru juniori. Participă trăgători 
din Iugoslavia. Grecia, Bulgaria și 
Romania.

S. ZASADA A CiȘTIGAT
RALIUL „NISIPURILE DE AUR i t

Raliul 
cheiat 
litoralul 
poartă, 
lot polonez S. Zasada care a pilotat 
o mașină Porsche 911 S. Automobi- 
liștii români au avut de data aceasta 
o comportare sub așteptări, cele două 
echipaje care au luat startul (H. 
Graef și C. Căpriță) fiind silite să a- 
bandoneze în prima parte a cursei 
din cauza unor defecțiuni tehnice. 
Celelalte două echipaje nu au luat 
startul. mașina pe care trebuia să 
concureze E. Ionescu-Cristea defec- 
tindu-se pe primii kilometri ai recu
noașterii, iar R—12 Gordini (I- Rău- 
ță —- FI. Morase) n-a trecut de revi
zia tehnică, neavînd arcadă de secu
ritate.

.Nisipurile de Aur“ s-a în- 
duminică, în stațiunea de pe 

bulgar al cărui nume îl 
cu victoria cunoscutului pi-

în ziua inaugurală s-au disputat 
probele de armă standard 60 de 
focuri culcat și pistol sport 30-30 
focuri. Ambele probe au fost do
minate de țintașii țării 
tre care, o comportare 
avut Vanelin Ghiosev. 
culcat el a realizat 549 
superior cu două puncte recordului 
balcanic deținut de românul Ștefan 
Safta, înscriind totodată un nou re
cord național bulgar.

Conform hotărîrilor luate eu pri
lejul Balcaniadei de anul trecut din 
Turcia, la 
întocmesc 
viduale-

Iată-le :

gazdă, din- 
deosebită a 
La 60 f. 
p.. rezultat

armă standard 60 de 
focuri culcat: 1. Ghiosev (Bulgaria) 
594 p., 2. Takev (Bulgaria) 592 p., 
3. Miloslavovici (Iugoslavia) 590 p., 
6. Vasilica Manea 587 p., 7.
586 p., 8. Lucacile 585 p..
Burcuș 584 p. ; pistol sport 30 — 30 
f. : 1. Rafailov (Bulgaria) 580 p. 
(287+293). 2. Mihov (Bulgaria) 578 
p., 3. Vitkov (Bulgaria) 577 p.
6. Stan 559 p._ 7. Calotă 553 p.
9. Trușcă 551 p., 10. Ionel 541 p.

Marți, competiția continuă 
probele de armă standard 3x20 
curi șj pistol cu aer comprimat 
de focuri.

ioma HRISTOV

AGENDA SAPTÂMiNII
26—28.VI TIR Balcaniada Ia arme cu Cont (jun. >ri>. 1^ Sof-a
26—2 VH HANDBAL Trofeul Tajmaidan (femi+in). :a Belgrad26—8.VH TENIS Cammionatele Internationale ale — WisMedon28 FOTBAL ..Cupa Independe.T.ei-, Rio de Janeiro : Brazii — 

Cehoslovacia27—28 ATLETISM ..Memorialul Kusocinski*. 'a Varșwla
27—2.Vn BASCHET Tu meu international, la Munchen
27—2. VII TENIS Tu meu international, la Znmow (R D .C .)
29—30 ATLETISM Concursul de seiectte oumnicăi al S.U A29 FOTBAL -Cupa independentei*, la Beio Horizonte ;

Scotia—Iugoslavia : la K:c de Janeiro . A-germna —
Portugalia : la Sa o Paulo : U.R S S — Uruguay

30—1.VII TIR Ba.can.aoa de talere (senior-). U Vama
30—2.VII TIR Marele Premiu FJLT.A-V. la talere, in Italia
1—2 CAIAC-CANOE Reeate internaționale Ia Beiarad si Brar.âenb’arg
1—6 POI.O Turneu international. Ia Landshu: (R.F G )
1—9 YACHTING C. M. clasa ..Flying Dutchman*, ia Medenblik (O'.ar.ia)

1—23 CICLISM Turul Franței
2 AUTO Marele Premiu al Franței <F 1). Ia Clermont—Ferrand
2 FOTBAL .Cupa Independentei*, la Sao Paulo • Brazilia—Iugos

lavia : la Rio de Janeiro : Uruguay—Polonia
2—9 CICLISM Turul Iugoslaviei
2—9 SCRIMA Turneul Prietenia, la Kattowice

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
CAIETELE DOCTORU 

LUI

Doctorul docent Valentin Klîșeiko 
este unul dintre veteranii sportului 
polonez. Numele său a strălucit 
încă din perioada dinaintea războ
iului, într-o seamă de discipline 
sportive ca fotbalul, baschetul- și 
handbalul. După eliberarea țării, 
dr. Klîșeiko a luat parte activă la 
reorganizarea sportului din țara 
sa, în calitate de profesor pentru 
teoria jocurilor sportive, în cadrul 
Academiei 
Varșovia.

Lucrările 
căpătat cu 
tanță în problemele de organizare 
și antrenament, în diferite discipli
ne sportive. Datele culese de spe
cialistul polonez au fost extrase 
din observații asupra a mii de me
ciuri, cuprinse în caiete speciale, 
completate personal sau de asis
tenții săi, de-a lungul multor ani 
de studiu. Aceste observații cu- 
prinzînd o arie destul de largă 
a problematicii sportive, au că
pătat o 
ales la 
obținute 
sânte.

După 
baschet 
tivei naționale — pentru a putea 
aspira la rezultate bune în ma
rile turnee internaționale, trebuie 
să îndeplinească următoarele nor
me procentuale, legate de jocul 
efectiv i 75—85 la sută de arun
cări de la mică distantă, 55—60 
la sută la aruncările de la 
tanță și 75—80 la sută de 
reușite.

Registrele doctorului cuprind 
mai felurite date statistice, 
își găsesc o utilizare imediată în 
conducerea unei echipe de baschet 
și în critica jocului ei. în curînd, 
din toate aceste caiete, cuprinzînd 
capitole largi din istoria jocurilor 
sportive în Polonia, vor fi 
trase datele esențiale și 
tui un volum pentru 
norilor.

lectronice și o instalație de tele
viziune cu circuit interior, dau 
noului așezămînt un caracter de 
înaltă tehnicitate.

Profesorii și antrenorii de spe- 
cialitate au posibilitatea de a ur
mări din cabinetele lor tot ce se 
petrece în acest ultramodern po
ligon de tragere, 
țațele, 
tarifă
deri instalate în apropierea lor.

O noutate o constituie, de a- 
semenea, faptul că din aceleași 
cabinete se poate obține pe micul 
ecran tot soiul de prim planuri, 
cu ajutorai cărora tehnicienii 
controla și corija 

îndrumări trăgătorilor.

inclusiv rezul- 
citind imediat tintele, da- 
unor camere de luat ve-

de educație fizică din

și observațiile sale au 
timpul o mare impor-

au
importanță deosebită, mai 
baschet, unde 
sînt deosebit

concluziile 
de intere-

dr. Klîșeiko, o
— la nivelul

echipă de
reprezenta-

dis- 
pase

cele 
care

ex-
se va alcă- 
uzul antre-

ELECTRO-POLIGONUL
NIC DE LA MOSCOVA

în noua clădire a Institutului 
central de cultură fizică al U.R.S S., 
aflat pe bulevardul Liliacului din 
Moscova, se află instalat cel mai 
modern poligon de tir din lume. 
O sală pentru distanța de 50 de 
metri, două pentru cea de 25 m, 
numeroase încăperi pentru antre
namentele individuale, panouri e-

da
defectele,

pot 
sau

CLUBUL GOLGETERI- 
LOR

Din inițiativa revistei cehoslo
vace de fotbal ,.Gol“ a luat ființă 
recent un Club al golgeterilor. 
Criteriile pentru a deveni mem
bru al acestui club sînt destul de 
simple i să fi marcat în activitatea 
de jucător cel puțin 100 de goluri 
în campionatul R. S. Cehoslovace.

im- 
tumeu de 
de Ia Nisa 

intâ pentru vo- 
t un asemenea 
partidă de ve- 
echipa repre- 
repere pentru 

ă de pregătire 
■st context se 
a la cea de a 

II-a ediție a „Cupei Tungsram", a- 
lături de formațiile R. D. Germane. 
Cehoslovaciei și, b.ne înțeles. Unga
riei, care începe mi.ne (n. r. azil 
în orașul Szombathelv.

Voleibaî șui noștri, care au depă
șit pe plan psihic „momentul Bra
tislava**. așteapiâ acum cu nerăb
dare sâ dovedească suporter.kx* că 
dispun de suficiente posibilități (și 
noi sîntem convânș: de acest lucru) 
de a obține rezultate foarte bune. 
De altfel, refermdu-se la aceasta, 
medicul-antrenor Gabriei Cherebe- 
țiu ne-a spus: „Ar fi bine să ciș-

o

Lngaria - Cehoslovacia, România-R.D. Germana 
țigăni acest turneu. Un eventual 
succes — pe deplin posibil — ar 
însemna un important ciștig pe 
plan moral, ar spori și mai mult 
încrederea jucătorilor in propriile 
lor forțe, ar readuce iubitorilor vo
leiului speranța obținerii și in vi
itor a unor rezultate de prestigiu".

Importanța acestui turneu pentru 
verificarea potențialului olimpici
lor noștri este, deci, evidentă, fant 
subliniat și de antrenorul Nicnlae 
Sotir, care ne-a declarat : „Dacă ar 
fi sâ luăm in considerare numai 
fap'ui că intilnim două echipe de 
certă valoare, cea a R. D. Germane, 
campioană mondială, și cea a Ceho
slovaciei — fără a uita, insă, că 
pe teren propriu și voleibaliștii ma
ghiari sint foarte dificili — și avem 
la dispoziție un clement hotăritor. 
care pledează in favoarea partici
pării la acest turneu Aș mai men
ționa Ș> prilejul care ni se oferă 
de a face o 
cătorilor in 
cu meciuri 
ceea Ce ne

ultimă verificare a ju- 
condițiile unei întreceri 

programate zilnic — 
poate reliefa stadiul a-

tins in privința rezistenței de con
curs —, precum și faptul că ne 
vom da seama care este și nivelul 
actual de pregătire, sperăm, al vii
torilor noștri adversari de la Miin
chen".

Am discutat, în trenul care ne 
ducea spre Budapesta, cu mai multi 
jucători. Toți ne-au asigurat că 
pregătirile din ultima vreme au 
fost în așa fel efectuate încît să-i 
readucă î n plenitudinea forțelor, 
întrecerile — care au stîrnit un 
larg interes în rîndul publicu
lui — se vor desfășura timp de 
trei zile în sala sporturilor din 
Szombathelv, începînd de la ora 
17,30, (ora Bucureștiului), după ur
mătorul program : marți (27 iunie): 
Ungaria—Cehoslovacia, ROMANIA 
—R. D. Germană ; miercuri (28 iu
nie) : Ungaria — ROMANIA, Ceho
slovacia—R. D. Germană ; joi (29 iu
nie) : Cehoslovacia — ROMANIA, 
R. D. Germană — Ungaria.

Em. FÂNTÂNEANU

această competiție se 
numai clasamente incn-

llovici
10

fost extrem

5

• Perfect 
sufragii • 
mane ? • 
lecționatele Uniunii

Pînă în prezent clubul numără 
22 de membri, care din 1925 — 
cînd a avut 
național pe 
pînă astăzi, 
de goluri.

„Decanul" <
nesului 
fostul 
Praga, 
sa sa 
luri. El drtine de altfel, și recor
dul de golgeter al unui campionat: 
43. Printre cei 
zentanți ai 
doi jucători activi : Iosef Adamec 
și Vaclav Masek. Primul este com
ponent al echipei 
acest an, Spartak 
doilea este titular 
Sparta Praga.

Scopul acestui club 
de înțeles: stimularea 
lor pentru a marca cît 
goluri. Este, firește, o 
fiecărui jucător de a ajunge mem
bru al acestui club, deosebit 
stimat de iubitorii sportului 
balonul rotund.

La sediul clubului, 
bere, „golgeterii" se 
în diferite activități 
tractive. '

loc primul campionat 
întreaga tară — si 

au marcat peste 100

de vîrstă și al palma- 
celebrul Josef Bican, 

echipei Slavia
este
..tunar* al 
care în lunga și fructuoa- 
activitate a marcat 218 go-

mai tineri repre- 
clubului se numără

campioane din
Trnava. iar al 

al formației

este lesne 
fotbaliști- 

mai multe 
dorință a

de 
cu

li-în orele 
pot destinde 
cultural-dis-

CAMPIONATE
’ BULGARIA (etapa a 31-a) Ț.S.K.A.
— Slavia 6—0, Levski Spartak — 
Trakia 2—1. Etar — Akademik 1—0, 
Dunav — Ceardafon 1—0, Spartak
— Marek 5—0, Lokomotiv Plovdiv
— Beroe 0—0, Laskov — Cernomo- 
reț 1—0, J.S.K. Spartak — Botev 
3—2, Cerno More — Lokomotiv 
Sofia 1—0. Cu trei etape înainte de 
încheierea campionatului în frunte 
se află Ț.S.K.A. cu 52 p., urmată 
de Levski-Spartak 48 p., Beroe 
38 p.

UNGARIA (etapa a 27-a): M.T.K.
— Szombathely 6—0 ; Csepel — 
Ujpest Dozsa 0—2 ; Vasas — Egye- 
tertes 3—1 ; Komlo — Eger 4—1 ; 
Videoton — Ferencvaros 4—3 ; 
Diosgyor — Raba Eto 1—0; 
Tatabanya — Salgotarjan 4—1 ; 
Honved — Pecs 2—0. Clasament: 
1. Ujpest Dozsa 42 p. ; 2. Salgotar
jan — 37 p. ; 3. Honved — 35 p.

GRECIA (meciuri restanță) : 
Panathinaikos — Pananaiki 2—1; 
PAOK — Olympiakos Pireu 4—3 ; 
Aris — Veria 5—0. Clasament: 1.

CUPE...'•••
Panathinaikos — 88 p.; 2. Olym- 
piakos Pireu — 83 p.

SPANIA (meciuri retur ale sfer
turilor de finală ale „Cupei") i 
Atletico Bilbao — Real Sociedad

BLED — A 20-a ediție a „Regatei 
Bled", la canotaj academic, a reu
nit circa 400 de sportivi din Aus
tria, Cuba, R.F. a Germaniei, Italia, 
România (Clubul Steaua), Ungaria, 
Iugoslavia și alte țări-

După cum subliniază comentatorii 
agențiilor de presă, vîslașii români 
s-au impus la acest concurs printr-o 
bună pregătire, reușind să cuce
rească victoria în trei probe : schif 
simplu prin Alexandru Aposteanu, 
4+1 2 vîsle.

în proba de schif simplu, Apos
teanu a realizat timpul de 7:31,8, 
fiind urmat de cubanezul Luberon
— 7:32,9. în proba de dublu vîsle. 
'echipajul României, cronometrat în
6:42,7, a întrecut două echipaje aus
triece, iar în cea de patru plus 
unu. România a ocupat primul loc 
cu 6:30,9, secundată de Iugoslavia
— 6:33,8.

VILNIUS. — Concursul interna
țional de canotaj academic, desfă
șurat la Vilnius, a prilejuit o fru
moasă performanță echipajului fe
minin de opt plus unu al României, 
învingător cu timpul de 3:07.8. Pe 
locurile următoare s-au clasat Trud 
Leningrad — 3:08,8, Dynamo Ber
lin — 3:13,5. Proba feminină de 
schif simplu a revenit vîslașej so
vietice Șidaghite în 3:55,4. Cursa 
echipajelor de doi vîsle (feminin) a 
fost cîștigatâ de echipajul Trud 
Leningrad — 3:50,7.

COMPETIȚII

INTERNAȚIONALE

STUDENȚEȘTI
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Comitetul 

executiv al Federației internaționale a 
sportului universitar, întrunit la Mosco
va. a confirmat calendarul competițiilor 
internaționale. Astfel, al treilea cam
pionat european universitar de fotbal se 
va desfășura, după cum s-a mai anun
țat, între 19 și 30 iulie în România. Cam
pionatul mondial studențesc de judo va 
avea loc la Londra în a doua jumătate 
a lunii iulie, iar campionatul mondial 
universitar de handbal la Lund (Sue
dia). Intre 27 decembrie 1972 și 6 ianua
rie 1973. Primul campionat mondial de 
tenis de masă al studenților este pro
gramat. între 20—22 februarie 1973, la 
Hanovra.

partida dini re R-D.G. ș> Iugoslavia, încheiată cu victoria primei echipe, a
de ecmlibratâ. în fotografie : Rost (R.D.G.) înscriind un gol pentru formația sa. “

NOUĂ ȚĂRI LUPTĂ CU SANSE PENTRU CUCERIREA
CELOR TREI MEDALII LA HANDBAL

După o absență de 36 de ani, 
handbalul reintră la Munchen in 
elita sporturilor olimpice, fiind din 
nou prezent in programul acestei 
grandioase manifestații sportive in
ternaționale. De atunci, acest sport a 
făcut pași uriași în dezvoltarea sa, 
cunoscînd, mai ales în ultimii ani, o 
popularitate crescindâ, în special in 
forma sa. .. diminuată. Campionatele 
mondiale, marile turnee internaționale, 
unele competiții regionale — toate au 
stîrnit și stîrnesc un interes major, 
confirmînd că prezența handbalului 
în programul de la Munchen nu este- 
întîmplătoare.

Ținînd seama de acest lucru este 
lesne de închipuit emulaț’a pe care 
a stîrnit-o vestea organizării turneu
lui olimpic de handbal, atiț printre 
jucătorii cît și printre tehnicienn din 
toate țările. Contactele internaționale 
s-au multiplicat, valoarea unor for
mații reprezentative a crescut sur
prinzător de mult și de repede, nou
tățile tactice, care pînă în anii tre- 
cuți aveau un caracter mai mult ex
perimental, au depășit timiditatea în- 
cercărilor, devenind realități obiec- 
tive cu mare pondere în conturarea 
unor victorii neașteptate, iar ie
rarhiile bine cunoscute și parcă una
nim acceptate ale handbalului mas-

După o absență

2—0 ; Atletico Madrid — C. F. Bar
celona 1—0 ; Valencia — Celta Vigo 
1—0 ; Espanol Barcelona — Real 
Madrid 3—1. Pentru semifinalele 
competiției s-au calificat echipele 
Atletico Bilbao, Atletico Madrid, 
Valencia și Real Madrid.

TURNEUL FINALMIINE ÎNCEPE
AL CUPEI INDEPENDENȚEI

Primul meci: Brazilia-Cehoslovacia
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). — La 

faza finală a turneului internațional 
„Cupa Independentei" vor participa 
echipele Braziliei. Scoției, Cehoslovaciei, 
UR.S.S.. Uruguayuiui (calificate direct). 
Portugaliei, Argentinei șl Iugoslaviei <ciș- 
tigătoarele celor trei serii preliminare).

Iată ultimele rezultate din cadrul gru
pelor : Iugoslavia—Peru 2—1 (2—11. 
Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de Bajevici. iar pentru învinși a marcat 
Ramirez : Portugalia—Irlanda 2—1 (2—1). 
Au marcat Perez și Nene, respectiv Lech: 
Argentina—Franța 0—0 (formația sud-a- 
mericană s-a calificat datorită golave
rajului superior) : Selecționata Africii— 
Columbia 3—0 (1—0) î Chile—Iran 0—0 : 
Paraguay—Bolivia 6—1 (1—0) ■

Echipele participante la faza finală 
sînt împărțite în două grupe după cum 
urmează : GRUPA A: Brazilia. Ceho
slovacia, Scoția, Iugoslavia: GRUPA B: 
U.R.S.S., Portugalia, Uruguay, Argenti
na. Primele clasate în cele două grupe 
vor d:sputa finala ..Cupei Independenței" 
la 9 iulie pe stadionul „Marocana” din 
Rio de Janeiro. Echipele situate pe lo- 
cui doi în grupe își vor disputa locuri
le 3_ 4 Mfine. turneul final se va inaugu
ra cu meciul Brazilia — Cehoslovacia.

„Cupa Independentei", trofeul care va 
fi oferit echipei învingătoare a turneu
lui. este o statuetă de aur pur. încrus
tată cu 96 de diamante, rubine si sma

ralde.

sudată și omogenă, echipa Iugoslaviei întrunește cele mai multe Ș i
Cum se va comporta „vechea gardă" a reprezentativei R.D. Ger- ș I
Va fi „terenul propriu" un avantaj? • Ce surprize pregătesc se-I «

Sovietice, Ungariei și Suediei? :

culin au început să fie tulburate. 
Din acest motiv, încercînd azi să rea
lizăm un tur de orizont în handbalul 
mondial, cu scopul de a discuta șan
sele celor 16 echipe participante la 
J.O., ne aflăm în situația de a nu 
îndrăzni (acesta este termenul exact!) 
să facem pronosticuri.

Anul competițional internațional re
cent înche:at a fost dominat de re
prezentativa Iugoslaviei. Adoptînd 
principii noi de pregătire, antrenorul 
federal Ivan Snoj și secundul său 
Vlado Stentzel au început încă de 
mult munca — deloc facilă — de con
struire, în adevăratul sens al cuvântu
lui, a unei echipe. Renunțînd la unii 
jucători mai capricioși — printre care 
exemplul lu Zagmestar este cît se 
poate de concludent — cei doi teh
nicieni au putut prezenta la marile 
competiții o formație sudată, foarte 
disciplinată din punct de vedere tac
tic și — cunoscută fiind valoarea 
unora dintre jucătorii care compun 
această selecționată : Horvat, Milko- 
vici, Popovici, Pokrajac, Pribanici sau 
Lavmici — cu mari posibilități tehni
ce. Handbaliștii iugoslavi au partici
pat cu mult succes la 
turnee din acest sezon, 
1971 cu un palmares 
25 de jocuri disputate, 
ciștigate, 2 pierdute și 
egalitate.

-i In imediata apropiere a reprezenta
tivei iugoslave am situa formația 
R. D. Germane, care de foarte multă 
vreme se pregătește cu asiduitate 
pentru realizarea unei mari perfor
manțe. De fiecare dată, insă, jucă
torii acestei formații au ratat victoria 
finală, așa că în palmaresul lor sînt 
trecute doar medaliile de argint, cu
cerite la ultima ediție a C.M. (1970). 
Interesant este faptul că reprezen
tativa R. D. Germane are în com
ponența sa numeroși jucători destul 
de vârstnici (Langhoff — 32 de ani,

toate marile 
încheind anul 
impresionant: 
dintre care 21 
2 încheiate la

32, Jankhdfer — 30,
— 31, Frieske — 31, Gern-
- 29, Zimmermann — 29) și 
așteptat ca la J.O. acești hand- 
care alcătuiesc scheletul echi-

Zornack 
Randt - 
hdfcr — 
este de < 
baliști, 
pei, să lupte cu o energie deosebită 
pentru 
un succes de prestigiu. Principalele 
caracteristici ale acestei formații 
sînt rapiditatea și forța în joc. Este 
de notat, de asemenea, o oarecare in
constanță în comportare, ceea 
avut drept urmare înregistrarea 
rezultate neașteptat de slabe.

Reprezentativa țării gazdă a
— R. F. a Germaniei — se anunță și 
ea una dintre candidatele la un loc 
pe podiumul olimpic. La avantajul 
terenului propriu — deloc neglijabil
— se adaugă un lot omogen valoric 
(în ciuda disensiunilor din ultimul 
timp, care au avut drept urmare scoa
terea din lotul olimpic a unor repu- 
tați handbalîști : Bernhard Munck 
și Ilans Schmidt) și cu o mare expe
riență internațională. Vom nota, în 
plus, că echipa R.F.G. s-a numărat 
mereu printre protagonistele marilor 
competiții internaționale, ocupînd la 
C.M. următoarele locuri : II (1954), 
III (1958), IV (1961 și 1964), VI (1967) 
și V (1970). Alături de această repre
zentativă am situa o altă echipă care, 
în urmă cu ani, era considerată prin
tre cele mai bune din lume și care, 
recent, a făcut mari progrese : Sue
dia. Antrenorul Roland Matson are 
la dispoziție cîțiva handbalîști foarte 
bine dotați din punct de vedere fi
zic și tehnic i Persson, Olsson, Len
nart și Dan Eriksson, Andersson, 
Bengt Johansson, Soderberg. Selec
ționata Suediei își caută încă drumul, 
obținînd, totuși, rezultate meritorii, 
apropiindu-se de valoarea anilor 
1954-:-1958 cînd domina handbalul 
mondial șl cînd a cîștigat titlul su
prem de două ori Ia rlnd.

Dlr.tre formațiile mai puțin obiș-

a-și putea încheia cariera cu

ce a 
unor

J.O.

nuite cu podiumul la marile com
petiții ale handbalului s-au detașat 
în ultima perioadă de timp cele ale 
Uniunii Sovietice, cîștigătoarea tur
neului de calificare pentru J.O., dis
putat nu de mult în Spania, și Un
gariei. Handbaliștii sovietici au atins 
se pare, maturitatea internațională a 
cărei absență, la trecutele ediții ale 
C.M.. i-a împiedicat să realizeze per
formanța de a urca în clasament 
mai sus de locul IV (Suedia, 1967). 
Ei alcătuiesc în prezent o formație 
rutinată, bine închegată valoric, cu 
doi portari de clasă (Semionov și 
Wilson), cu doi realizatori excelenți 
(Maksimov și Mahorin). cu un condu
cător de joc inspirat (Lucenko) care 
poate trece chiar și peste cele mai 
dificile examene competiționale.

Apropiindu-se prin omogenitate, dar 
lipsiridu-i în comparație cu echipa 
Iugoslaviei, forța, selecționata Unga
riei a surprins anul trecut pe toți ob
servatorii prin siguranța sa în joc, 
prin multitudinea mijloacelor tactice 
de care dispune. însă, fără forța și 
viteza pe care — în mod cert — le 
vor reclama jocurile la Miinchen, 
este greu de presupus că handbaliștii 
maghiari se vor impune pînă la urmă. 
Nu excludem, în schimb, unele sur
prize pe care această echipă, ca și cele 
ale Norvegiei sau Cehoslovaciei, le 
poate realiza.

Desigur că, în timpul — scurt — 
care a mai rămas, schimbări structu
rale în componența sau în stilul 
joc al echipelor participante nu

de
se

pot produce. Cum însă ele sînt — în 
bună parte — de valori apropiate, nu 
poate fi neglijat nici faptul că și cele 
mai mici modificări de acest gen vor 
avea o influență asupra clasamentului 
final al turneului olimpic la ale că
rui prime locuri aspiră — în afara 
reprezentativei României — alte 8 
formații naționale !

Călin ANTONESCU

TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX
In cadrul campionatelor de atletism ale 
R.D. Germane, care se desîâsoarâ la 
Erfurt. Hans Georg Re-.—anr. a stabilit 
un nou record mondial In proba de 20 
km mars cu timpu! de lhZ5 ,19.4. (v.r. 
Ih25 :50 Peter Frenkel — 1970. Proba de 
trinlusalt s-a încheiat _cu victoria 
Joerg Drehmel

__   ----------- tui 
___ _---------------- 16.79 m. iar cea de 
aruncarea ciocanului a fost ciștigată de 
J. Sachse cu 74.76 m Pe 390 m. a eiști- 
gat Dieter Fromm cu 1:46 4. Concursul 
de decatlon a revenit lui Ștefan Schre
yer cu 7 942 puncte. La pentatlon, după 
disputarea a trei probe, conduce Christi
ne Bodner cu 2 703 P Deținătoarea re
cordului mondial. Bure’.inde Po’.lak, nu 
participă la întreceri. Alte rezultate t su
liță — ------ "_____ -- ---------
— 2.21 
200 m.

fluture cu timpul de 55,2, cea mal bună 
performantă mondială a sezonului. In 
proba similară feminină. Ellie Daniel a 
fost cronometrată în 1:05,5. Proba de 
200 m liber masculin a revenit lui Jerry 
Heidenreich în 1:57,1, urmat de 
Genter 1:57,3. La feminin, pe 
distantă, victoria 
Shirley Babashof 
seriile cursei de 
cel mai bun timp 
Stamm — 2:11.2.

Cu prilejui unul concurs atletic oare a 
avut loc la Roverato, sportivul italian 
Renato Dionisl a stabilit un nou record 
național tn proba de săritură cu prăjina 
cu performanta de 5.45 m. - - * - 
terior îi aparținea cu 5.40

Recordul an- 
m.

Stolle — 86 m : înălțime — Junge 
m : 400 mg — Rudolph _  50,5 ;
— Schenke — 20,8.

Tn concursul International de 
Santa Clara (bazin de 50 m) 
Mark Spitz a cistigat proba

natatle. ia 
americanul 
de 100 m

I.
I.

Steve 
aceeași 

a revenit Înotătoarei 
cu timpul de 2:08,0. tn 
200 m spate masculin, 
a fost obținut de Mike

volei a ora- 
turneul în

Reprezentativa feminină de 
șuiul Havana și-a început 
Polonia, jucînd la Lodz în compania se
lecționatei orașului. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (11—15. 15—9. 
15—11. 15—4).

In primul tur al probei de simplu bărbați a turneului international 
fie tenis de la Wimbledon, Ion Tiriac l-a învins Pe Italianul Zugarelli cu 
6—4, 6—2, 5—7, 9—7. Petre Mărmureanu a fost eliminat de campionul ma
ghiar S. Barany : 3—6, 4—6, 0—6,
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