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IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
LA PRODCOMPLEX TG. MUREȘ

întreprinderea industrială „Prodcomplex" din Tg. Mureș, 
situată în noua zonă industrială a orașului, oferă economiei 
naționale o mare gamă de produse complexe. Aici se fabrică 
3 000 de sortimente în șapte ramuri de producție : metalurgică, 
chimică, alimentară, sticlă, confecții, lemn, textile.

Alături de oamenii muncii din întreaga țară, colectivul în
treprinderii „Prodcomplex" din Tg. Mureș a hotărît suplimen
tarea angajamentelor luate pe acest an, pentru a cinsti Confe
rința Națională a partidului și cea '•» a 25-a aniversare a 
Republicii, răspunzînd astfel, chemă lansate de Conferința 
extraordinară a organizației de partid a muncipiului Bucu
rești, ,,CINCINALUL ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE !“.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă și reevaluînd resursele 
materiale și umane de care dispune întreprinderea, munci
torii, tehnicienii și inginerii și-au majorat 
după cum urmează :
• La producția globală, de la 2,5 milioane Iei Ia

angajamentele,

5 milioane lei;
La producția
1 000 000 lei

marfă, de la 
ia 4 200 000 lei ;.
marfă vîndută 

la

numeroși sportivi, sînt ho-

ASTĂ-SEARĂ VOM CUNOAȘTE FINALISTELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTRAL

DINAMO Șl RAPID PORNESC FAVORITE,
DAR NU FARA GRIJI, IN SEMIFINALE

9 La Pitești, Dinamo-Jiul (orele 17,30); la București, pe stadionul „23 August", Rapid-Metalul (orele 20)

La producția 
încasată, de 
la 1 100 000 lei;
La economii de metal, de la 
tone la 25 tone ;
De asemenea, au fost asimilate 
și puse în fabricație, peste plan, 
14 produse noi.

Realizările obținute pină în pre
zent reprezintă o elocventă dovadă 
a faptului că oamenii muncii de la 
„Prodcomplex" Tg. Mureș, unde

800 000 lei
Și
la

20

lucrează 
iărîți să devanseze cu mult înde
plinirea

Sportivii întreprinderii, care își 
desfășoară activitatea în cadrul a- 
sociației sportive „Viitorul", aduc o 
contribuție unanim recunoscută la 
obținerea acestor rezultate remarca
bile în producție. Stînd de vorbă 
cu cîțiva dintre componenții echipei 
de fotbal Viitorul, care activează 
în divizia C, seria a Xî-a, am putut 
constata însuflețirea și dragostea 
cu care ei muncesc pentru realiza
rea obiectivelor propuse.

Portarul echipei, Fiilop I. Csaba, 
matrițer, avînd o meserie de o deo-

actuâlului plan cincinal.

sebită importanță pentru realizarea 
matrițelor prototipurilor noilor pro
duse, s-a angajat să execute lucrări 
de calitate superioară și în timp 
mai scurt ; Francisc Moldovan, lă- 
cătuș-forjor, și-a asumat o depășire 
a planului de 15 la sută, iar Pop 
Gheorghe Dumitru, cazangiu, șef 
de echipă, de 10 la sută la produc
ția marfă. La secția de pompe i-am 
găsit pe fotbaliștii Aurel Cerghizan 
și Eugen Vegh. lăcătuși, care lu-

loan PAUȘ, coresp județean

(Continuarj în pap. a 3-a)

Astăzi vom cunoaște, deci, și fi
nalistele competiției care încheie 
stagiunea fotbalistică. La Pitești și 
la București, ultimele patru team- 
uri ce-au supraviețuit furtunilor din 
competiția K.O. vor lupta pentru 
invidiatul trofeu.

Teoretic, semifinalele de astăzi 
n-ar trebui decit să pregătească o 
finală Dinamo—Rapid, pentru du
minică, la lumina reflectoarelor. 
Dar „Cupa- a făcut, nu o dată, ex
cepție de la calculele hîrtiei.

In fond. Metalul București, sin
gura divizionară B ajunsă în semi
finale, are toate motivele să spere 
că poate trece și de Rapid. Și nu 
e vorba doar de replica oferită anul 
trecut de Metalul. în semifinale, 
cînd a învins pe Dinamo. în G'u- 
lești, cu 1—0, dar ..s-a topit- in pa
tru minute în jocul retur, pier- 
zînd cu 4—0. E vorba, in primul 
rind, de „loviturile de grație" apli
cate de elevii lui Paul Popescu

anul acesta echipelor de Divizia A 
de la 16-imile Cupei încoace. La 5 
martie, la inaugurarea noului se
zon, a fost îngenuncheată în Pan-

pioane, F. C. Argeș, să cedeze fără 
drept de apel la Cîmpina, cu 3—1, 
în fața ambițioșilor și talentaților 
divizionari B, pentru ca la 29 mar-

• In drum ipre semifinale, Metalul a eliminat 

. P® actuala campioană ți alte doua for mafii
din primele rinei clasate ale campionatului: 
Steagul roțu ți A. S. A. Tg,' Mureș

• Rapid fi Dinamo n-au intilnit pină in semi
finale nici o echipă de Divtna A___________________\ _ ____ __  »_________

telimon, cu 1—0, ’• Steagul roșu, 
formație ce a spulberat zilele trecute 
Rapidul chiar la București. Peste 
10 zile, a venit rîndul actualei cam-

ȘEDINȚA DE LUCRU CU PREȘEDINȚII ULTIMUL TEST PREOLIMPIC
A FOST TRECUT CU BINE

EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT
sediu)

DE LOTUL DE LUPTE GRECO ROMANE
Ieri a avut loc, la __

C.N.E.F.S., o ședință de lucru cu 
președinții consiliilor județene pentru 
educație fizică si sport-

în cadrul ședinței, președinții con
siliilor județene pentru educație fi
zică și sport Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Gorj, Maramureș, Mehedinți, Vaslui 
si Iași au prezentat informări cu 
privire Ia modul cum au fost rea
lizate in semestrul I sarcinile din 
planul de dezvoltare pe 1972 si mă
surile care vor fi luate în continu
are ‘în vederea îndeplinirii integrale 
a obiectivelor De anul în curs.

în continuarea lucrărilor, au fost 
comunicate principalele concluzii re
zultate din controalele efectuate pe 
teren in ultima vreme. Totodată, s-au 
făcut precizări privind sarcinile ce 
revin consiliilor județene pentru e- 
ducatie fizică și sport in vederea 
realizării prevederilor cuprinse in 
planul cincinal de dezvoltare a miș
cării sportive, a îndeplinirii planu
rilor de acțiuni dedicate Conferinței 
Naționale a partidului și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii, precum 
si in scopul bunei desfășurări a va
canței de vară a elevilor și studen-

tilor, stabilindu-se măsuri corespun
zătoare.

Apoi au fost dezbătute unele pro
bleme legate de activitatea economi- 
co-financiară, din domeniul construe 
țiilor, reparațiilor și amenajărilor 
sportive.

Participanților la lucrările ședinței 
le-au fost prezentate, după aceea, 
citeva probleme vizînd activitatea 
școlii centrale post-liceale de an
trenori și preocupările C.J.E.F.S, în 
ceea ce privește folosirea judicioasă 
a absolvenților. Au fost abordate, de 
asemenea, unele aspecte 
activității fotbalistice.

In continuare, celor 
s-au făcut precizările 
privire la calendarul sportiv inter
național pe anul 1973 și la regula
mentul de transferare a sportivilor.

Concluziile ședinței, precum și o- 
biectivele mai importante care stau 
in fața organelor sportive județene 
în perioada următoare au fost pre
zentate de către tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică și 
Sport.

actuale ale
prezenți li 

necesare cu

Secvență din confruntarea finală

Ion Hortopan — auto
rul a două recorduri 
națio, —la ultimul 

concurs de verificare

Foto : V. BAGEAC

Duminică s-au încheiat întrece- 
le Turneului internațional de 

lupte ale României competiție care 
a reunit în sala Floreasca 201 con- 
curenți din 17 țări ale lumii, mulți 
dintre ei cu un bogat palmares in
ternațional, sportivi cu care este 
de presupus, luptătorii români se 
vor întîlni și la Jocurile Olimpice 
de la Munchen.

Formula de desfășurare a com
petiției i-a supus pe sportivi unui 
efort intens pe parcursul celor trei 
zile, mulți dintre ei fiind obligați 
să susțină cîte patru partide într-o 
singură zi. în aceste condiții, tur
neul de la București a constituit 
o severă verificare a potențialului 
luptătorilor noștri, componenți ai 
loturilor olimpice, cu aproximativ 
două luni înainte de confruntările 
de la Munchen. Judecind după va
loarea participanților la întreceri 
se poate aprecia — așa cum au fă
cut-o, de altfel, mulți dintre ofi

a categoriei muscă: Gheorghe Stoiciu

cialii prezenți la București — că 
Turneul internațional al României 
poate fi considerat ca un mic cam
pionat mondial. Cu cît valoarea 
competiției a fost mai ridicată, cu 
atît concluziile noastre privind 
comportarea luptătorilor români și 
perspectivele lor la apropiatele 
mari întreceri olimpice pot fi mai 
reale, mai temeinice.

în cele ce urmează, ne vom opri 
asupra olimpicilor noștri specialiști 
la greco-romane. Cu excepția luptă
torilor Gh. Berceanu și E. Hupcă, 
toți pretendenții la un loc în echi
pa olimpică de greco-romane s-au 
aliniat la startul întrecerii.

Semimuscă. în absența lui Gh. 
Berceanu (reținut de examenul de 
bacalaureat), locul I a revenit lui 
Ion Gibu, iar Ion Stoica s-a clasat 
pe locul III. întrucît Gheorghe Ber
ceanu poartă toate speranțele an
trenorilor pentru medalia olimpică 
de aur, la categoria semimuscă,

(România) — Jozsef Doncsek (Unga- 
Foto : Sigmund BAKCSY

categoria muscă, nu 
adresa felicitări cîș-

4

vom trece la 
înainte de a 
tigătorului.

Muscă. După ce la C.E. de la Ka-

(Contiauare în pag. a 4-a)

ION HORTOPAN PROMITE
REZULTATE DE VALOARE OLIMPICĂ

întîlnirea de haltere dintre echi
pele campioane ale României și 
Poloniei a prilejuit și o binevenită 
verificare a candidaților olimpici, 
care se străduiesc să se pregătească 
cît mai bine în vederea marii com
petiții din capitala Bavariei.

Din capul locului trebuie să pre
cizăm că dintre cei trei candidați 
olimpici, doar doi au fost prezenți! 
Ion Hortopan și Victor Kusu. Al 
treilea. Fiți Balaș, a absentat ! Mo
tivul ? O intoxicație și indispoziție 
stomacală survenită în ultimul mo
ment. Acesta este diagnosticul me
dicului. Firește, dăm crezare aces
tei motivări, dar nu putem concepe 
că un sportiv cu experiența și la 
vîrsta multiplului nostru campion, 
poate comite în preziua concursului 
imprudențe în domeniul alimenta
ției. Iată, așadar, că Balaș nu a 
luat parte la o verificare atît de 
importantă — hotărîtoare am zice 
noi — pentru rămînerea sa în lotul 
Olimpic. Și pentru că este vorba

de Balaș, care are la activ multe 
asemenea imprudențe, care tră
dează o condamnabilă superficia
litate, este posibilă excluderea sa 
din lotul pentru Munchen. Este de
sigur păcat că s-a deschis cu acest 
prilej din nou „cazul Balaș“, dar 
vina cea mai mare o poartă chiar 
el. Unii specialiști solicită să se 
facă totuși încă o încercare (a cîta ?), 
pentru a se mai da posibilitate 
sportivului de la „Steaua" să par
ticipe la o nouă verificare. Alții, 
se întreabă — și poate în mod jus
tificat — dacă față de o asemenea 
imprudență, mai pot exista garanții 
că F. Balaș va obține rezultate va
loroase Ia Munchen ? în fine, se 
mai pune și o altă problemă. Cît 
de gravă este indispoziția sa fizică 
și de cît timp are nevoie pentru 
recuperarea forțelor pierdute ? Dacă 
nu este vorba decît de o maladie 
trecătoare, o ultimă verificare (șl 
poate cu succes) va putea avea loc 
Ia începutul lunii iulie, cu prilejul

meciului de juniori România— 
Polonia.

Să trecem însă Ia ceilalți

olimpici, care au evoluat sîmbătă 
după amiază în sala „Steaua". La 
categoria muscă, Ion Hortopan 
— fără să forțeze — a totalizat 
305 kg. și a realizat două recorduri 
naționaie. Adunînd însă rezultatele 

reușite la a 4-a încercare, 
totalul său ar fi fost cu mult 
mai bun : 312,5 kg., ceea ce 
ar fi constituit un nou record 
național. Impresia noastră este 
că, de data aceasta. Ion Hor
topan a fost în formă mai bu
nă decît la campionatele eu
ropene de la Constanța. Per- 
severînd la antrenamente, du- 
cînd o viață sportivă exem
plară, Ion Hortopan poate ob-

Ion OCHSENFELD
doi (Continuare tn pag. a 4-a)

tie. Metalul să se joace, pur și 
simplu, cu revelația acestui cam
pionat, A.S.A. Tg. Mureș, adminis- 
trîndu-i acesteia, fără replică. la 
Sibiu, un 4—1. Raportați aceste re
zultate Ia cele ale Rapidului din 
„filtrul" de pină la semifinale: 
0—0 cu Minaur la Zlatna, 2—0 cu 
Unirea Drăgășani și 1—0, după 
prelungiri, cu F. C. Galați, la Bra- 
.șov ! Deci, nici o echipă de Divizia 
A în drumul giuleștenilor, în timp 
ce metalurgiștii au scos din luptă 
trei formații clasate în primele 5 
locuri ale primei noastre scene! 
Probabil că rapidiștii vor aduce 
contraargument principal experien
ța, lotul lor incontestabil mai valo
ros, și... obișnuința nocturnei, ceea 
ce, în schimb, este o premieră pen
tru „11“-le din Pantelimon. Rapi
dul va trebui, însă, să mizeze nu-

mai pe victorie, pentru că, în caz 
că egalitatea se menține și după 
prelungirile de două reprize a 15 
minute, se califică Metalul, echipa 
de categorie inferioară.

Soluția aceasta nu va fi valabilă, 
însă, și pentru jocul de Ia Pitești, 
care începe la ora 17,30. Pentru câ, 
acolo, se întîlnesc două echipe din 
aceeași divizie, Dinamo și Jiul, for
mații care, dacă vor menține ega
litatea și după prelungiri, vor ape
la la seria penalty-urilor pentru a 
desemna finalista. Prin simplă im
presie, credem că la Pitești nu se 
va ajunge la loviturile de la 11 m. 
Pentru câ Dinamo — calificată în 
semifinale după un drum nu prea 
greu : 4—1 cu Petrolul Moinești, 
3—2 cu Tractorul Brașov la Plo
iești și 2—0 cu „Poli“ Timișoara la 
Drobeta Tr. Severin — va încerca 
să-și valorifice superioritatea ca an
samblu și, mai ales, revenirea de 
formă. Astăzi, Dinamo se va gîndi 
numai și numai la victorie, pentru 
simplul motiv că urmărește să par
ticipe Ia ,,Cupa cupelor"... Dar nici 
adversara sa nu a renunțat la ilu
zii și ambiții. Eugen Iordache și ai 
săi vor să compenseze căderea din 
finalul campionatului printr-o evo
luție superioară în Cupă. Și minerii 
aduc drept argumente, pentru spe
ranțele lor, nu acel 3—0 de debut 
în Cupă, de la Odorhei, cu Textila, 
ci cele două succese obținute în 
fața unor echipe de Divizia A : 1—0 
cu S. C. Bacău, la Brașov, și 4—1 
cu C.F.R. Cluj, la Hunedoara.

Mircea M. IONESCU

SOSIREA UNEI DELEGAȚII

A CONDUCERII C.C.F.S

DIN R.P. CHINEZA
invitația Consiliului Nați

onal pentru Educație Fizică și 
Sport, în cursul zilei de ieri a 
sosit în Capitală o delegație a con
ducerii Comisiei pentru Cultură 
Fizică și Sport din Republica 
Populară Chineză.

Delegația este condusă de tova
rășul Li Cin-c.iuan. vicepreședinte 
al C.C.F.S. din R. P. Chineză, cu- 
prinzînd pe Tun T-țun, șeful sec
ției de sport școlar, San En-lu. 
instructor la Secția metodică, Uan 
S-in, șeful cabinetului de studii al 
Institutului de cercetări științifice 
din Pekin, Li Său-dan, șeful Scc- , 
liei de materiale sportive, Ciu Ve- 
jen, profesor la Institutul de cul-

Cin-său, 
interna-

interna- 
fost în-

tură fizică din Pekin, Uan 
instructor la Secția relații 
ționale.

La sosire, pe Aeroportul 
țional Otopeni. oaspeții au
tîmpinați de tovarășii prof. univ. 
Leon Teodorescu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., conf. univ. Tatu Titus, 
decanul I.E.F.S., Ion Păun, șeful 
Secției relații internaționale a 
C.N.E.F.S. și alti activiști 
cării noastre sportive.

Oaspeții chinezi vor 
de mai multe zile în 
în cadrul unui schimb 
ță în" domeniile educației fizice și 
sportului.

ai miș-
o vizită 
noastră,

face
țara 
de experien-

PENTATLONIȘTI DIN CINCI ȚĂRI
LA „INTERNAȚIONALELE** ROMÂNIEI

realiza un
tat bun la

tre. Iată-l

inter

la un ■

Dumitru Spir- 
lea, campionul 
țării pe 1972, por
nește cu îndrep
tățite șanse de a

rezul

noas

antrenament
tir

naționalele

O trecere m revistă a potențialului gimnasticii și canotajului românesc, în pag. a 2-a

Azi, la ora 9,20, primul sportiv 
din prima serie a concurenților par- 
ticipanți Ia cea de a 16-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale țării noastre 
va lua startul în proba de călărie, 
la baza din Calea Plevnei. La ora 
11 va începe cea de a doua serie, 
după care caii vor avea o odihnă 
în vederea 
neața, cînd 
tea a doua 
la ora 9,20).

în cursul 
sosit în Capitală și celelalte dele
gații străine participante Ia aceas
tă întrecere. Echipa bulgară va fi 
alcătuită dintr-un lot de 5 sportivi i

startuirilor de joi dimi- 
este programată par- 

a probei de călărie (de

dimineții de ieri au

Anghel Peleankov, Velko Bratanov, 
Emanoil Asmanov , Gheorghj Sto- 
ianov și Ivan Mușanov. Federația 
cehoslovacă a desemnat pe urmă
torii pentatloniști : Jiri Adam, Ra
domir Borgula, Dușan Pospech și 
Jan Bartu.

Cele două echipe românești ce 
vor fj aliniate în concurs urmează 
a fi alcătuite dintr-un lot care cu
prinde pe : Marian Cosmescu, Du
mitru Spîrlea, Albert Covaci, Con
stantin Călina, Gheorghe Rolik, So
rin Olaru, Anton Kim, Alexandru 
Nagy.

Vineri, proba de scrimă va avea 
loc la sala de la Flpreasca pe pa
tru planșe.
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GINDURI ȘI SPERANȚE

Ne-am obișnuit să spunem, și pe 
bună dreptate, că [n gimnastica fe
minină avem o tradiție a rezulta
telor bune, a afirmărilor interna
ționale. Istoria participărilor olim
pice ale sportivilor români con
semnează evoluția, încununată de 
un prestigios succes, a echipei noas
tre feminine la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne (1956) și Roma 
(1960), ca și la ediția din 1958 a 
campionatelor mondiale, desfășurată 
la Moscova. La toate aceste între
ceri, reprezentativa României a ur
cat pe podiumul de onoare al com
petițiilor respective, cucerind, de 
fiecare dată, medalia de bronz. La 
Melbourne, mai ales, gimnastele ro
mânce au produs o excelentă im
presie și doar o greșeală de execu
ție a făcut ca ea să nu termine 
învingătoare. In concursul pe apa
rate, Elena Leuștean se clasează pe 
locul al treilea la sol, aducînd ast
fel, în 1956. cea de a doua m-, l.e 
de bronz în fvtlygjyâ?*1

Patru ani mai tîrziu. In ca;' 
Italiei, echipa noastră feminin 
prezintă din nou la startul Joci 
Olimpice. Intr-o dispută de i>z> rut- 
dramatism, gimnastele român cerew- 
șesc să-și mențină poziția de 13“ 
Melbourne, cucerind din nou meda
lia de bronz în întrecerea Pe echipe, 
grație, în special, execuți.lor "exce
lente de la liber alese, în car£ ve
deta formației noastre a fost, c- 
data aceasta, Sonia fovan, calific-.'..; 
în finala pe aparate la sărituri, pa
ralele și sol. La Tokio, în 1964, echi
pa feminină a țării se deplasează 
din nou cu dorința fermă de a-și 
confirma clasa internațională rec - 
noscută. Dar sportivele românce r.u 
mai obțin decît locul VI...

In 1968, îu plină perioadă
reorganizare a formației, nu dispu
nem de șase sportive cu care să 
nădăjduim succesul,- ceea ce deter
mină neparticiparea, gimnastele pre- 
gătindu-se pentru campionatele

3

de

fn
noastre 
de la 

!n ciu-
• inconstante, se menține în 
echipei posibile pentru în-

mondiale de la Ljubljana. Intr-ade
văr, în Iugoslavia fetele noastre 
iși fac o reintrare promițătoare 
în elita gimnasticii mondiale. Elena 
Ceampelea, Paula Ioan, Elisabeta 
Turcu, Alina Goreac, Olga Ștefan și 
Rodi ca Apăteanu concurează bine 
și obțin un meritoriu loc 5.

Și iată-le pe gimnastele 
aintea marelui examen

Munchen. Elena Ceampelea,

fruntea - - ,
trecerea olimpică. Cunoscută și a- 
preciată pe plan mondial pentru 
talentul și valoarea exercițiilor sa
le. Ceampelea poate să aibă un 

nt treu și la Ofimptadă. Acura- 
mișcărilcr, expresivitatea deo- 
ă de Ia sol, siguranța cu care 

ea executa uneori exercițiile lâ 
bîrnâ și la paralele îi pot aduce 
succese deosebite. Secondantele ei 
sin

t^ț.

CJ

tante
except Ai:

* «te* ate Lice
,ie T-Z.cjc

c

în turnee mter-iaț! xta.e sau 
riurile bilaterale a!e echipe, 
zeotative. Este vorba de Paula Ioan, 
Mari-eta Păunescu. Mariana Gbe- 

"(Sov. Bisa beta Turcu. Ștefania Ba- 
coș, Abca Grtgoraș {ultima, absen
tă de la recentele verificări ale 
lotului olimpic, dar cu posibilități 
evidente de a concura cu succes 
pentru selecția In echipa pentru 
Munchen). Atît Ia concursul de la 
Budapesta, cu Ungaria, cît și fn 
meciurile cu Anglia și Olanda, o 
impresie bună a produs Marcela 
Păunescu la bîrnâ, ei acordîndu-:-se 
chiar șanse de a se „bate" pentru 
un loc în finala la acest aparat.

Ultimele verificări publice ale 
lotului slut meciul cu reprezentativa 
R. P. Chineze și finala campionatu-

ÎN FAȚA...
omogenitatea și tăria lor colectivă. 
Firește, în cazul fetelor este posi
bilă și o afirmare individuală (Ceam
pelea sau Păunescu), dar preponde
rentă rămîne șansa de a ocupa un 
loc bun, îndeosebi în competiția pe 
echipe.

Asa după cum o arată și rezul
tatele, reprezentativele U.R.S.S. (trei 
locuri I și un loc II), Cehoslovaciei 
(un loc I, două locuri II și un loc 
III), R. D. Germane (un loc II, un loc 
III), Japoniei (două locuri III) au 
dominat constant marile competiții 
feminine ale lumii. Locurile 5—6 au 
fost ocupate, prin rotație, de echi
pe e Ungariei (trei locuri 5 și un loc 
6), României (un loc 5 și un loc 6), 
S.U.A. (două locuri 6).

Nu există deci nici un motiv (dim
potrivă, concursurile pregătitoare p 
confirmă) să credem că va fi posi
bil ca vreo oltă echipă să pătrundă 
printre primele „patru mari". Este de 
așteptat, deci, ca — în condiții nor
male de concurs și fără accidentări 
sau ratări surprinzătoare — primele 
locuri ale ierarhiei olimpice să fie 
ocupate (în ce ordine, vom vedea !) 
de echipele U.R.S.S., R. D. Germane, 
Cehoslovaciei și Japoniei (despre 
care nu mai știm nimic de doi ani !). 
Selecționatele României, Ungariei, 
S.U.A. și R. F. o Germaniei iși vor 
disputa următoarele patru locuri ale 
clasamentului (5—8), cu șanse mai 
mari de a se clasa mai bine pentru 
echipele Ungariei și României, mai 
omogene, cu exerciții valoroase, de 
înaltă tehnicitate. Din datele de care 
dispunem pînă în prezent, rezultă că, 
practic, echipa noastră feminină va 
da o lupte directă cu echipa Unga
riei pentru locul al cincilea, pe care 
româncele ou posibilități să-l ocupe, 
cu condiția să evolueze la nivelul 
maxim al posibilităților dovedite în 
perioada pregătitoare.

In ceea ce privește gimnastica 
masculină, tabloul rezultatelor este 
oarecum „monoton" în partea sa su
perioară. în ultimii 12 ani selecțio
nata Japoniei s-a afict întotdeauna 
în frunte, pe locul secund echipa 
Uniunii Sovietice, ier pe locul al 
treilea gimnaștii din R. D. Germa
nă (Ia Tokio au alcătuit echipă co
muna cu cei din R. F. a Germa- 
r ei). Locul 8 ocupat de gimnaștii ro
mâni la cc~pionatele mondiale din 
1970, rezultatele cbț'nute în ultimii 
doi ani, ca și posibilitățile de care 
știm că dispun gimnaștii români ne 
indeemnă să fim oarecum optimiști.

ISTORIEI
Tabelele cu rezultatele tehnice ale 

ultimelor două ediții ale Jocurilor 
Olimpice, ca și ale campionatelor 

cu caracter indi-
Olimpice, ca și < 
mondiale, întreceri 
vidual și pe echipe — pe care le 
oferim spre studiu și cititorilor noștri 
— au menirea să pună în temă nu 
numai pe cunoscători sau pe cei a- 
propiați gimnasticii, dar și pe cei 
care, necunoscind prea mult despre 
ierarhiile morilor competiții, or dori 
să afle palmaresele respective și să 
încerce o evaluare cît mai realistă a 
posibilităților echipelor românești. Ne 
vom referi numai la rezultatele pe e- 
chipe pentru că, la viitoarele Jocuri 
Olimpice, speronțele noastre se pun, 
mai ales, în forța selecționatelor 
noastres in puterea de mobilizore, în

Echipa feminină a țării 
noastre o are în frunte 
pe Elena Ceampelea, gim
nastă de mare talent, cu exer
ciții spectaculoase, de bun ni
vel tehnic, eu care poate ob
ține o performanță valoroasă 
la Jocurile Olimpice. Proba 
ei preferată — solul — la care 
poate realiza calificarea în fi
nala oe „6“. i

lui maestrelor. Nu ne îndoim că 
toate componentele lotului olimpic 
vor folosi pe deplin perioada ur
mătoare pentru desăvîrșirea măies
triei, pentru perfecționarea exerci
țiu or impuse, de a căror execuție 
Va depinde, în cea mai mare mă
sură, rezultatul participării gimnas
ticii noastre feminine Ia cea de a 
XX-a Olimpiadă.

prea mult.
Germană,
Coreeană 
echipe care, teoretic 

pot fi depășite. Deci,

Japonia, 
Polonia și, 
(dacă va

Firește, nu 
U.R.S.S., R. D. 
posibil, R.P.D. 
participa) sînt 
și practic, nu , , ,
gimnaștii noștri încep lupta de la lo
cul 5 în jos, avînd de înfruntat selec
ționatele Elveției (de care au fost în- 
trecuți, dar pe care au și învins-o), 
R. F. a Germaniei și S.U.A. O luptă, 
ce se anunță extrem de echilibrată, 
dar pe care olimpicii români trebuie 
s-o abordeze cu toată seriozitatea, 
cu toată puterea de mobilizare de 
care ei dispun.

Dar, cum sportul ne-a oferit întot
deauna și surprize, trebuie să le ac
ceptăm și noi ca atare, și să nu fim 
cu totul uimiți dacă viitoarele ierar
hii olimpice nu vor arăta identic cu 
cele pe care le-am schițat noi în a- 
ceste rînduri. Nu trebuie să uităm că. 
un concurs de gimnastică pe echipe 
include 72 de execuții (la masculin) 
și 54 (le feminin) și că un loc în cla
sament este determinat uneori nu de 
zecimi, ci de sutimi de punct !

VOR REEDITA GIMNAȘTII ROMANI
BUNA COMPORTARE DE LA C.M. ?

Lipsiți de tradiția unor succese 
trecute (participarea la J. O. de Ia 
Tokio s-a soldat cu un semieșec, iar 
în alte competiții pe echipe nu s-au 
impus), gimnaștii români au luptat 
în anii următori din răsputeri să-și 
facă o carte de vizită onorabilă, 
care să le permită să abordeze cu 
fruntea sus marea performanță 
mondială. Se pare însă că nu au 
reușit atît de ușor să impună în
credere. de vreme ce și la campio
natele mondiale din 1966, de la 
Dortmund, și la J.O. de la Ciudad 
de Mexico (1968) echipa masculină 
a României nu s-a numărat printre 
participante.

La campionatele mondiale de Ia 
Ljubljana <1970), gimnaștilor ro
mâni li se oferă, în sfîrșit, posibi
litatea să-și măsoare forțele cu elita 
gimnasticii mondiale șj nu s-ar pu- 

-tea spune nicidecum că sportivii 
noștri și-au dezamăgit suporterii. 
Locul 8 printre cele 22 de echipe 
participante este mai mult decît me-

PETRESCUCONSTANTIN

ritoriu, printre învinse numărîn- 
du-se selecționatele Cehoslovaciei, 
R.F. a Germaniei, Ungariei, Franței, 
Bulgariei ș.a. Cu excepția lui 
Gheorghe Tohăneanu, antrenorii 
noștri au aliniat o formație tînărâ, 
cu Petre Mihaiuc, Mircea Gheor
ghiu, Gheorghe Păunescu ș.a.

Confirmînd rezultatul bun de la 
campionatele mondiale, în 1971 echi
pa masculină a țării obține remar
cabile victorii i în meciul cu S.U.A. 
da Constanța) și apoi în fața selec
ționatelor Elveției și R. F. a Ger
maniei în triunghiularul de la Saar- 
brucken, succese amplu și elogios 
comentate de presa sportivă euro
peană și de specialiști de reputație 
internațională. în schimb, acest 
insucces i-a mobilizat puternic pe el
vețieni, în triunghiularul disputat de 
curînd Ia București (România — 
Ungaria — Elveția), ei dorind nu 
numai să se reabiliteze în fața pro- 
prilor suporteri, dar și să obțină un 
atu moral pentru întrecerile de la 
Munchen, unde îi vor avea ca ad
versari direcți pe gimnaștii români 
în lupta pentru un loc cît mai bun 
în ierarhia olimpică. Au reușit 
aceasta, într-o perioadă cînd echipa 
noastră nu atinsese încă cea mai 
bună formă și cînd la calul cu mî- 
nere s-au pierdut multe puncte pre
țioase. Totuși, în acest meci gim
naștii români au realizat norma 
de selecție olimpică, pe care, apoi, 
au repetat-o, cu un punctaj supe- ■ 
rior, la Madrid, în meciul bilateral 
cu echipa Spaniei

Alcătuirea de azi a echipei nu mai 
e, firește, cea de acum doi ani. La 
Madrid de pildă a evoluat o for
mație din care lipseau Petre Mtha- 
iuc ți Gheorghe Păunescu. Absența 
a-estona a fost determinată de a- 
baterile lor disciplinare și de nesupu
nerea la programul de antrenament 
al echipei șj numai de ei depinde

58 de zile pinâ la J.O
r

PROGRAMUL
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c 
pa ni

Deși participarea echipei 
noastre masadma de gtmnoriri 
că la Jocurile Olimpice da
tează din 1936, totuși, fetele 
sînt cele care — multi ani mai 
tîrziu — ne-au odus satisfac
ția unor remarcabile afii muri 
tnlernațienufa : medal li de 
bronz Ic J.O. de la Melbourne și Roma, pre
cum fi la campionatele mondiale de la Mos
cova (195»).

La Munchen. fetele noastre vor încerca să 
se apropie cît mai mult de locurile fruntașe 
deținute cină va de echipa României, în timp 
ce băieții, cu O valoare tot mai des confir
mată, țintesc o considerabilă îmbunătățire a 
cărții lor de vizită și opoziție cît mai onora
bilă in ierarhia elitei mondiale a gimnasticii 
masculine.

>i Roma, pre-

Datorită unei vechi tradiții, 
vișlații și rumeni au avui pri
lejul să concureze încă de la 
prima ediție a Jocurilor Olim
pice modeme — Atena, 1896. 
Deși schiful este cunos
cut pe meleagurile țarii 
noastre de aproape un secol, 
el nu s-a impus încă în această arenă olim
pică, singurele performanțe de răsunet fiind 
cucerirea titlului european Io schif 4 fără cîr
maci (Gând 1955) și — mai tîrziu, în 1970 — a 
celui mondial la schif 24-1 (St Catharines, 
Canada).

Este firesc, de aceea, ca toate gîndurile ca
notorilor noștri să se îndrepte spre Munchen, 
unde cele trei echipaje reprezentînd România 
se vor strădui, in curînd, să obțină prima me
dalie olimpică.

dacă, cu prilejul fina1ei maeștrilor 
de Ia Brașov, Ij se va acorda to
tuși, încrederea de a fi selecționați 
în echipa olimpică a României.

Valoarea, talentul, tinerețea, omo
genitatea, ambiția, dorința de con
solidare și îmbunătățire a poziției 
bune ocupate Ia C. M. de la Lju
bljana — iată tot atîtea argumente 
ca echipa noastră să evolueze bine 
la J. O. de la Munchen. O doresc 
sincer toți iubitorii gimnasticii.

]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PATRU PARTICIPĂRI,

SCHIFURILE SE ÎNDREAPTĂ CU NĂDEJDE
SPRE MEDALIILE OLIMPICE DE LA

Rezultatele obținute pe plan in
tern și, îndeosebi, pe plan interr.a- 
țional în ultimele sezoane, consta:.',a 
valorică, omogenitatea, au determi
nat specialiștii să-și îndrepte cu pre
cădere atenția asupra a trei echipaje 
care -var avea cinstea să reprezinte 
culorile țării la Miincpen. Este, cre
dem. o alegere bună, justificată, i: 
special, de palmaresul destul de re
cent al componenților bărcilor viza
te. Desigur, ne-ar fi bucurat ca a- 

"cum, în preajma unei noi ediții a 
J «O , după ce canotajul românesc a ... 
gustat din fructul victoriei la ulti
mele campionate mondiale datorită 

: maeștrilor emeriți ai sportului Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura, federația de 
resort, principalii antrenori, să fie 
îndreptățiți a trimite mai multe am
barcațiuni la întrecerile de pe lacul 
bavarez Dar, așa cum spuneam ei 
au adoptat poziția cea mai realista 
— vizavi de rezultate — optînd pen- 

■ tru O garnitură mai redusă numeri.', 
dar cu șanse sporite față de ea.țn.e 
precedente. Care sînt aceste echipa
je, ce îndreptățește nădejdile care le 
vor însoți la Munchen, cît credit pre
zintă eje ?în primul rînd, ne vom re.eri Ia 
cartea de vizită a schitului de 2 4-1 
(ramerii Ștefan Tudor - Petre Cea- 
pura, cărora li s-a adăugat Cirmj- 
eiul Ladislau Lovrenschi), deprins de 
pe acum cu gloria sportiv a. Tana 
lor, am putea spune ascendentul mo
ral în întreceri, il constituie, desigur, 
titlul suprem dobîndit la C. M. din 
Canada. Locului 4 ocupat anul tre
cut la „europenele" de la Copenhaga

i-a urmat o revenire spectaculoasă în 
sezonul actual, cîr.cj au trecut primii 
linia de sosire In tradiționalele re- 
gste de la- Mannhetm -și Ratzeburg. 
La aceasta adăugăm și poziția a tre 
ia din puternica regată Grunau. unde 
echipajul nostru a sosit după actuala 
campioană europeană — R. D. Ger
mană — și echipa Uniunii Sovietice, 
Firește, c-ste încă prematur de tras 
o concluzie definitivă asupra capaci
tății actuale, asupra „dreptului" la 
o medalie olimpică a acestui echipaj. 
Urmează o suită de examene, prin
tre care notăm ca deosebit de impor
tante, Regata Lucerna și Concursul 
preolimpic de la Munchen, care ce 
vor edifica în mai mare măsură a- 
supra posibilităților celor doi rameri. 
Avem încredere, însă, că valorifî- 
cindu-ți la maximum forța-f recu
noscută, eliminînd pe cît posibil in 
viitoarea etapă de pregătire unele 
imperfecțiuni de tehnică și luptind 
cu aceeași ardoare ca pe pista de la 
Sl Catharines, Tudor și Ceapura 
vor mai adăuga o piesă prețioasă vi
trinei cu trofee a sportului româ
nesc. Au posibilitatea și datoria să 
facă acest lucru !

Al doilea echipaj românesc care 
emite justifice te pretenții la un loc 
superior, chiar pe podiumul fin lei 
de la 2 septembrie, este cvartetul 
Emerit Tușa — Dumitru Ivanov — 
Dumitru Gruniezescu — llie Oanță. 
Format cam in același timp cu am- 
barcația de 2-ț-l (cu doi ani în 
urpiă) schiful de 4 fără cîrmaci nu 
a suferit decît o singură modificare 
prin promovarea Iui Grumezescu. Ce

caracterizează acest „patru" : o teh
nică corespunzătoare celor mai tari 
confruntări, o foarte bună sincroni
zare. îmbinarea fericitâ a experien
ței conducătorului de barcă — Ente
ric Tușa — cu vigoarea celorlalți 
trei coechipieri mai tineri, dorința 
evidentă de afirmare. Mai trebuie 
insistat, în siptămînile ce ne mai 
despart de J. O., pe îmbunătățirea 
rezistenței și aclimatizarea în situa
ția in care pista de concurs prezin
tă valuri. încurajatoare sînt rezulta
tei® înregistrate de 4 f. c. în ultimele 
două sezoane : locul 4 la „europe
ne", cîțtigarea celor două importante 
regate din R. F. a Germaniei, locul 
secund realizat Ia Grunau, după echi
pa R. D. Germane — campioană mon
dială ți olimpică. Pe parcursul pre
gătirilor cvartetul dinamovist a avut 
— și are — un concurent serios la 
selecție în schiful clubului Steaua 
pregătit de Carol Vereș : Mihai Nau- 
mencu — Adalbert Agh — Grigore 
Ivanov — Cristian Georgescu. Ur
mează ca viitoarele „site" ale con
cursurilor de amploare să tranșeze 
definitiv această frumoasă dispută 
spefrtivă care, după prima repriză, 
înclină în favoarea antrenorului e- 
chipei dinamoviste Dumitru Popa. 
Dintr-o pregătire asiduă, plină de 
ambiție, dintr-o concurență de tra
diție, inter-cluburi, nu avem decît 
de cîștlgat Cricum, și Ia această pro
bă trebuie să tindem cu toată hotă
rî rea spre o medalie olimpică.

MUNCHEN
Tn sfîrșit, pentru a treia probă — 

vom fi re
prima! }cc 
Papp. Du- 
în prezent 
în finala

2 fără cîrmaci — la care 
prezentați, candidează pe 
îvan Cacencu — Francisc 
bloul a înregistrat pînă 
o meritorie participare 
mare de la campionatele europene 
de pe lacul Bagsvaerd. De asemenea, 
alte citeva succese Ia diferite regate. 
Trebuie arătat, însă, că în funcție 
de randamentul pe care îl vor da la 
viitoarele examene, ca și de compor
tarea celorlalți schifiști care vizează 
selecția în echipajul reprezentativ, 
formula „2 f. c.-ului“ poate fi mo
dificată pe parcurs. Obiectivul minim 
urmărit, calificarea în finala olim
pică, poate fi realizat, mai ales că 
această probă prezintă valori mult 
mai apropiate, nici una dintre com
petitoare nedeteșîndu-se ferm in 
lupta pentru un loe pe podiumul de 
premiere.

REGATELOR ’72
întrecerile de canota.1 se 

desfășura între 27 august și 2
septembrie, după următorul pro
gram :

27 VIII — curse eliminatorii:
28. VIII. — zi de rezervă (în func

ție de numărul înscrierilor);
29. VIII — recalificări:
30. VIII. — zi de rezervă:
31. VIII. — semifinale:
1.IX. ora 10—12) — finalele mici, 

(loc 7—12):
2.IX. (de la ora 10. din 30 în 

30 de minute) finalele.

Prezența schifiștilor români la re
gatele de canotaj din cadrul Jocurilor 
Olimpice este consemnată pentru pri
ma oară pe pista de întreceri din gol
ful finlandez Meilahti, în 1952. început 
timid, explicat In bună măsură de 
lipsa de experiență a ambarcațiunii 
de 8 4-1, care nu a reușit să participe 
in clasica finală de șase. Menționăm, 
totuși, ca o mică satisfacție, că „optul" 
(după cum vom vedea la singura sa 
participare de-a lungul J. O.) a între
cut în serii, printre altele, garnituri 
puternice, ca cele ale Canadei sau 
Finlandei.

După o pauză de opt ani (pentru 
că pe pista de la Ballarat, din Aus
tralia, scena unei mari izbînzi a ca- 
noei noastre, nu a evoluat nici un 
schif românesc) a fost înscrisă prima 
calificare într-o finală olimpică. Este 
voi ba de schitul de 2-(-l (Ștefan Ku- 
reska, Gheorghe Riffelt 4- Mircea Ro
ger), care la 3 septembrie 1960 punc
tează acest mic succes într-o finală

CAMPIONII ULTIMEI EDIȚII
Schif 4+1 — Noua Zeclandă
Schif 2 fără cîrmaci — R. D Germană
Schif simplu — Wienese (Olanda)
Schif 2 + 1 — Italia
Schif 4 fără cîrmaci — R. D. Germană
Schif 2 vîsle — U.R.S.S.
Schif 8+1 — R. F. a Germaniei.

puternică, unde ucupă locul VI, după 
R.F. a Germaniei, U.R.S.S., S U.A., 
Danemarca și Italia. Celelalte trei 
ambarcațiuni înscrise în concurs 
(4+1, 2 f. c. și 4 f. c.) nu obțin, pe ia
cul Albano, dreptul de a se număra 
printre fruntașele schifului mondial.

Din păcate, „Roma ’60“ a însemnat, 
pînâ acum, singura afirmare olimpică, 
pentru că atît la Tokio, cît și la 
Ciudad de Mexico canotajul româ
nesc nu a mai reușit — în ciuda unor 
strădanii — acest rezultat Astfel, în 
1964, pe lacul Toda, cele două bărci 
prezente la start (4 t c. și 2-4-1) reu
șesc să intre doar în finalele mici — 
inaugurate cu acest prilej (7—12) — 
ocupînd locurile 9, respectiv 10. Me
rită a fi subliniat, însă, că echipajul 
de 4 fără cîrmaci (Covaci, Pongraț. 
Vereș, Tarara) a ratat ia o diferență 
de un vîrf de barcă dreptul de a-șî 
apăra șansele în finală, pentru că 
în recalificări a sosit pe locul secund, 
la mai puțin de o secundă de Olanda.

în fine, la starturile de pe pista 
mexicană Xochimilco a participat o 
garnitură aproape completă : 5 echi
paje. Toate însă se opresc la granița 
întrecerilor decisive, trei dintre e’e 
și-au măsurat forțele doar în con
cursul „de consolare" al finalelor 
miei. Iată și rezultatele înregistrate: 
locul VII la 4-1-1, locul VIII la 2 vîs
le și locul IX la 2 + 1. Schiturile de 
4 f. c, și simplu au fost eliminate în 
etapele anterioare.

Așadar, patru... încercări olimpice, 
dintre care s-a desprins numai mo
mentul finalei de la Roma.

%I

• Pista de concurs 
este situată la 7,5 km 
nord de satul olimpic, 
în vecinătatea castelului 
Schleissheim. Bazinul a- 
re 2 230 m lungime, 140 
m lățime și 3,50 m a- 
dîncime.

• Probele de concurs 
in ordinea desfășurării 
lor: 4 4-1, 2 fără 
maci, 
24-1. 4 
vîsle și 8 + 1. La sesiu
nea din 
trecut.

burg, C.I.O. a acceptat 
cererea F.I.S.A. de a in
troduce începînd cu 
J. O. din 1976 proba dc 
schif 4 visle fără cîr- 
tnaci.

dispoziția antrenorilor 
în timpul pregătirii, 
pentru ca aceștia să 
poată urmări (pc o șo
sea largă de 6 m, para
lelă cu pista nautică) e-

cir-
schif simplu, 
fără cirmaci, 2

septembrie anul 
de la Luxcm-

PRINTRE
• Tribunele de Ia so

sire au o capacitate de 
24 000 locuri, dintre ca
re 4 000 acoperite.

• Un numeros parc 
de biciclete va sta Ia

BALIZE
chipajelc pe care Ie în
drumă.

• Pe lista arbitrijor- 
judecători desemnați de 
F.I.S.A. pentru regatele 
olimpice din 1972 se

află și scretarul general 
al F.R.C.Y, Gheorghe 
Giurcăneanu.

• Controlul dopajului 
va fi efectuat în fiecare 
zi de concurs.

• Un amănunt inedit; 
cele patru culoare des
tinate antrenamentului 
schifiștilor vor fi sepa
rate de cele două cu
loare de antrenament 
rezervate caiaciștilor și 
canoiștilor, printr-o in
stalație specială care 
va absorbi valurile.

Pagină realizată de :Schiful de 2 + 1, campion mondial, în actuala formulă olimpică cuprinde 
pe Ștefan Tudor, Petre Ceapura și Ladislau Lovrenschi. Vor reuși acești 
redutabili rameri să urce strocul... piuă la podiumul de premiere de la 
Milnchen 2 Valoarea lor, ca și dorința de confirmare intr-o competiție de 
amploarea J. O., îndreptățește această speranță. ~

Constantin MACOVEI — gimnastică 
Neagoe MARDAN
și Vasile TOFAN — canotaj

HȚ... |
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IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Șl A CELEI DE A XXV-a ANIVERSARI A REPUBLICII
ANGAJAMENTE SPORITE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ LA PRODCOMPLEX TG. MUREȘ TREI CLASAMENTE Șl LIMBAJUL LOR FĂRĂ ECHIVOC ■ II

(Urmare din pag. 1)

creaxă pompele cu combustibil și 
pornpțele cu ulei pentru întreprinde
rea .„Automecanica" din Mediaș, 
dau produse de bună calitate, apre
ciate ide către beneficiari. Stînd de 
vorbălcu cei doi sportivi, ei au de
clarat | „Sintem conștienți de sar
cinile I care stau în fața noastră 
pentru \ realizarea obiectivelor de 
producții? și, ca atare, noi vont 
munci ctț mai multă vigoare în ve
derea obținerii unor rezultate la 
nivelul Jngajamentnlui luat în cin
ate» marilor evenimente politice ale 
țării. K/ață de angajamentul inițial, 
von* monta 5 pompe mai mult în 
«vifisiea Conferinței Naționale a par

tidului".
Rezultate bune în producție dețin 

și fotbalistul Carol Biro, bobinator 
electric, Richard Harasz, președinte
le comisiei județene de tujfism-aD

pinism, de la atelierul de proiec
tare, unde se nasc prototipurile noi
lor produse care se vor fabrica la 
„Prodcomplex" Tg. Mureș.

Pe antrenorul echipei de fotbal 
Viitorul, Iosif Kailik, șeful servi
ciului financiar (de 15 ani în aceas- 

• tă funcție, fost fotbalist divizionar 
»,A“ la R.A.T.A. Tg. Mureș), l-am 
găsit aplecat asupra unor docu
mente privitoare la lichidarea sto
curilor supranormative din între
prindere. El a declarat că în pre
zent întregul serviciu condus de 
rlînsul depune eforturi sporite pen
tru menținerea echilibrului finan
ciar și preîntîmpinarea creării sto
curilor supranormative. Pentru îm
bunătățirea situației financiare, cre
ditele bancare vor fi folosite în 
mod cit mai rațional.

Deci, s'uflul novator a cuprins 
întregul colectiv de muncitori,

ingineri și tehnicieni, cît 
aparatul tehnico-administraliv 
întreprinderii „Prodcomplex" 
Mureș, în marea acțiune de obți
nere a unor rezultate cît mai bune 
in cinstea Conferinței Naționale a 
partidului.

La cabanele de la baza nautică 
și de agrement din Tg. Mureș s-au 
efectuat lucrări de reparații (în cea 
mai mare parte prin muncă patrio
tică), atît la clădiri, cît și la bărci 
și pontoane, pentru asigurarea con
dițiilor de recreere a salariațikr. 
Iar în incinta întreprinderii ..Prod
complex- este prevăzută amenaja
rea unui teren de fotbal propriu, 
ale cărui lucrări vor fi efectuate 
prin muncă patriotică de către 
sportivii asociației și tineretul în
treprinderii, cu sprijinul Comitetu
lui U.T.C.

și 
al 

Tg. 1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8, 
9.

EDIȚIA
Dinamo 
Rapid
Steaua 
U.T.A.
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Petrolul 
Politehnica 
F. C. Argeș

1970/1971 TURUL EDIȚIEI 1971/1972 EDIȚIA 1971/1972

„CUPA VOINTA“, O COMPETIȚIE 
DE PRESTIGIU INTERNAȚIONAL

• Vasile Teodor a cucerit „Trofeul ziarului SPORTLL
Ediția a 17-a a „Cupei Voința" a 

avut, printre alte merite, și pe acela 
de a fi deschis noi orizonturi acti
vității ciclismului românesc. Inclusă 

calendarul Uniunii cicliste inter- 
’ naționale, „Cupa Voința" a fost apre

ciată ca una dintre întrecerile ci
cliste europene importante si, pe a- 
cest considerent, U.C.I. a delegat un 
reprezentant al său să asiste la dis
pută.

Delegatul U.C.I. a fost Domenico 
Mennillo (Italia), un mare specialist 
tn materie. Acesta, Ia sfîrșitul aler
gării, îneîntat de frumusețea, dar și 
de dificuitățire traseelor pe care s-au 
desfășurat cele cinci etape și satis
făcut de spiritul de înaltă combati
vitate al alergătorilor ne-a mărturi
sit că a asistat la una dintre cele 
mai reușite curse cicliste amatoare 
pe care Ie-a urmărit In cariera sa 
si că va face cunoscut acest lucru 
forului care l-a delegat în România. 
Aprecierile arbitrului International 
ne fac plăcere și aceasta cu atît mai 
mult cu cît ele nu sînt simple vorbe 
de curtoazie, ci reflectă un adevăr 
recunoscut și de alți tehnicieni. Ne 
referim, de pildă, la aprecierile cu 
același conținut făcute de către A- 
gostino Poiata, reprezentantul firmei 
italiene „Campagnolo" (producătoare 
de piese și materiale de ciclism) pre
sent în caravană (de asemenea, în 
premieră) cu o mașină de asistență 
tehnică. (Din țara noastră, A. Poiata 
va pleca să asigure asistența tehnică 
in „Turul Franței4...).

Prin ce și-a asigurat succesul edi
ția a 17-a a „Cupei Voința" ?

• Prin numărul record de partici
panți. La startul cursei au fost pre
sent: 104 concurenți, dintre care 31 
de peste hotare (din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. F. a Germaniei — cu 
două loturi — Italia, Polonia și Un
garia).

• Prin recordul înregistrat la ca
pitolul participare cluburi șl asocia
ții sportive românești : 11 (Dinamo. 
Steaua, Voința București, Voința Plo-

Vasile Teodor, rutierul nr. 1 al ță
rii, cîștigătorul merituos al ediției 

a XVII-a a „Cupei Voința".
Foto : L. ADORJAN

iești. Voința Cluj, Metalul Plopeni. 
Olimpia București, CIBO Brașov, CS. 
Mureș. C.S. Brăila, Petrolul Ploiești).

• Prin dinamismul alergăriL Cele 
cinci etape ale „Cupei Voința" (care 
au însumat 503 km) au fost parcurse 
cu o medie orară generală de 41.200 
km. Cifra este bună ținino seama c4 
traseele etapelor au cuprins nume
roase urcușuri, iar viatul a bătut 
aproape continuu. Lateral, din față

• Prin excelenta comportare a hi! 
Vasile Teodor (Dinamo), dștlgătorul 
cursei, care cucerind duelul direct 
cu Peter Thaler (Dusseldorf) a de
monstrat un înalt spirit de combati
vitate. Pe acest considerent. Vasile 
Teodor a si primit la sfîrșitui cursei 
Trofeul ziarului „SPORTUL" oferit 
pentru cel mai combativ sportiv.

• Prin contribuția adusă Ia dina
mizarea competiției de numeroși alți 
sportivi ir. afara celor din loturile 
naționale, tn primele 15 locuri ale 
clasamentului general întîlnim doar 
trei cicliști care sint componenții 
loturilor naționale. în rest, doi aler
gători străini, și alți 10 sportivi ro
mâni care și-au desăvirșit pregătirea, 
fără pretenții, în cadrul cluburilor 
și asociațiilor lor sportive; N. David 
(C. S. Mureșul) ocupantul locului 2, 
V. Pascale (Steaua) — 4. C. Tănase 
(C. Ș. Brăila) — 5. V. Burlacu (O- 
limpia) — 7, M. Hrisoveni (C. S. 
Brăila) — 8, St. Ene (Steaua) — 10, 
St. Szekely (CIBO) —. 12 etc., etc. 
Cîștigătorul premiului cățărătorilor. 
N. Gavrilă (Steaua) și ocupantul lo
cului 3 în acest clasament, D. Stanca 
(Voința București) nu sînt oameni 
din lot. Și nu întîlnim alergători din 
loturi nici în clasamentul sprinteri
lor. Ar fi de dorit ca Federația de 
ciclism să revizuiască neîntîrziat sis
temul de promovare al sportivilor și 
de pregătire a acestora în cadrul lo
turilor, întrucît activitatea depusă tn 
ultimul timp cu selecționații noștri 
s-a dovedit total deficitară. Se pare 
că în cadrul cluburilor și asociațiilor 
sportive, cicliștii muncesc cu mai 
multă tragere de inimă și sînt mai 
receptivi la indicațiile date de antre
nori...

Întrecerea copiilor
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

I A CUNOSCUT O DEPLINĂ REUȘITĂ TALERIȘTI ROMANI
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41—44
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8. Univ. Craiova
9. Steaua

Rapid
A. S. Armata

4
8

10. S. C. Bacău 30 13 4 13 37—41 30 10i Jiul 15 5 5 5 14—16 15 10. Rapid 30 13 4 13 40—39 30
11. Farul 30 11 8 11 39—45 30 11. Univ. Craiova 15 5 4 6 18—20 14 11. Farul 30 9 9 12 28—38 27
72. „U" Cluj 30 10 9 11 36—35 29 12. Politehnice 15 4 5 6 17—22 13 12. Jiul 30 10 7 13 26—38 27
-*1 Jiul 30 12 4 14 28—35 28 13. Farul 15 5 3 7 14—20 13 13. C.F.R. Cluj 30 9 7 14 27—37 25
' I C.F.R. Cluj 30 9 8 13 37—52 26 14. Petrolul 15 5 2 8 8—22 12 14. Petrolul 30 9 7 14 23—40 25
15. Proaresul 30 8 9 13 3*—39 25 16 Cristd 15 2 4 9 5-22 8 15. Politehnica 30 6 12 12 30—42 21
16 C-F.k. Timiș. 30 7 5 18 21—U 19 16 C.F.R. Cluj 15 1 5 9 11—25 7 16. Crișul 30 3 8 19 17—54 14

La puțină vreme 
rea celui deal 54-lea 
al țârii, vă propunem, 
titori, o comparați 
clasamentelor a trei momente succe
sive : sfiriitul campionatului edi
ția 1970-1971 — încheierea turu
lui campionatului ediția 1971-1972 
— sfirsitul campionatului ediția 
1971-1972.

Ce spun aceste tablouri cifrice?
Spre deosebire de numeroase 

delarații. graiul acestor sinteze 
cifrice este pe cit de rece, pe atît 
de precis. Adevărul iar esto limpe
de, clar, r.epuțind C „înflorit* cu 
nici o metaforă ajutătoare.

Iată cîteva constatări desprinse 
din comparația acestor trei clasa
mente :

1) Din cele 14 echipe care au 
participa: Ia uit. me le două cam
pionate, șase au URCAT — F. C. 
Argeș, U.T„A„ Universitatea Cluj. 
S. C. Bacău. Jiul. C.F.R. Cluj —, 
șase au COBORTT — Dinamo. Ra
pid. Steaua. Universitatea Craio
va. Petrolul. Politehnica Iași —

după incheie- 
campionat 

stimați cî- 
prin intermediul

— Steagul roșu și Farul 
păstrat locurile.
j mai spectaculoase as- 

F. C. ARGEȘ (locurile
Universitatea Cluj (locu- 

—3—3L Remarcabil saltul • 
A^.A. Tg. Mureș, nou pro- 

carc a
ar ia
clasa:

iar două ■
— și-au i

2) Ceie 
cens luni 
9-1-1). 
rile 12- 
echipei .
mGVctii, 
locui 9.
tului s-a

3) Cele 
deri : RAPID flex 
P' >amo (locurile 
(locurile 3—6—9). 
rile 7—14—141 și 
(locurile 8—12—15).

4) Primele trei echipe ale ulti
mului campionat, F. C. Argeș (41 
pk U.T.A. (37 p) și Universitatea 
Cluj (37 pL au obținut un punc
taj superior precedentei campioa
ne. Dinamo București, care totali
zase 36 de puncte.

5) Cu 25 ae p-ncte și golave
rajul minus 5. Progresu.. ocupan
ta Jocului 15 în campionatul pre
cedent. s-ar fi situaU. anul acesta 
pe Iacul 11 inair.tea echipelor Pe-

terminat turui pe 
sfirțitul campionii 
pe locul 4. 
spectaculoase că- 

curile 2—8—10). 
1—7—7). Steaua 

Petrolul (locu- 
Poiitehnica Irși

(25 p. golaveraj minus 17) numai victorie la încheie-iar
echipa clujeană

o
rea campionatului
a adunat 25 puncte (18 în retur), 
totalul victoriilor sale ajungînd la 
nouă.

’ 8) Prin comparație, U.T A., care 
a obținut 9 victorii în turul dlti-

trolul
și C.F.R. Cluj (25 p. golaveraj mi
nus 10).

6) Ultima ediție a campionatului 
o ..bate- pe precedenta la capitolul 
ceie mai multe goluri înscrise —- 
F. C. Argeș și U.T.A. cîte 51. făță 
<i< Politehnica Iași (în 1970-71) 50 muiui campionat, a adăugat numai 
ne goluri — dar și la . capitolul ..șase succese în partea a doua a 
cele mai multe goluri primite, „re
cordul" Crișuiui de la ultima edi
ție (54 de goluri) întrecindu-1 
cel al 
trecut

7) O
acesta 
sfîrșitui turului avea 7 puncte și

pe 
echipei C.F.R. Cluj de anul 
(52 de goluri).
explicație a salvării de anul 
a echipei C.F.R. Cluj: la

întrecerii.
9) La rîndui ei, Politehnica, 

care a obținut patru victorii in tu
rul ultimei ediții, a adăugat în 
partea a doua a cațnpionatuiui nu
mai două succese. Una din'expli
cațiile retrogradării echipei ieșene.

IN
lamphjc

a-Cristea,
10, întregii 
N. Rainea, 
Universita-

Ie
se ie observa 
ntr-o lumîr. 
amploaiatului

PITEȘ TEN E...

BAIA MARE (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean) — 
In orașul nostru s-a desfășurat, 
timp de o săptămînă, etapa finală 

L a campionatului republican de co
pii Ia gimnastică sportivă și moder
nă. Peste 900 de participanți și-au 
disputat întîietatea în categoriile 
a III-a și a IV-a. întrecerea, după 
cum remarca și secretarul general
adjunct al federației de specialita
te, Francisc Lovi, a cunoscut un 
deplin succes, mulți dintre concu- 
renți. îndeosebi fetele, dovedind 
promițătoare aptitudini pentru 
gimnastica de performanță. Con
semnăm, de asemenea, buna orga
nizare a competiției. In ce privește 
rezultatele, au îneîntat din nou 
gimnastele de la Flacăra Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, (duble învingă
toare pe echipe) după cum poate 
Ci relevat locul doi obținut de echi
pa Dunărea Galați la categoria a 
III-a, ca și performanțele sportivi
lor de la Școala sportivă din Con
stanța, cîștigători ai întrecerii la 
categoria a III-a, și echipa din 
Baia Mare, clasată pe locul doi la 
cat. a IV-a. Iată rezultatele tehnice:

FEMININ : cat. a III-a — îchipc:
Galați 
Clubul 
indivi-

38,55,

Mare 178,70,
170,50 ; individual

Flacăra 188,60, Dunărea 
171,05, Șc. sp. Sibiu 170,55, 
sportiv Baia Mare 165,80 ; 
dual compus: Maria Cojan
Nadia Comănici 38,40, Viorica Du
mitru 37,40 (toate Flacăra) ; cat. a 
IV-a — echipe : Flacăra 184,10, Clu-

bul sportiv Baia
C.S.M. Cluj 
compus: Georgeta Gabor 37,55, Ga
briela Mocanii 36,90, Iuliana Marcu 
36,85 (toate Flacăra) ; gimnastică 
modernă: cat. a IV-a — echipe: Șc. 
sp. nr. 2 Buc. 97,15, Viitorul Buc. 
94,45, Șc. sp. nr. 1 Buc. 94,05; indi
vidual compus: Mariana Rusu (Vii
torul) 18,20, Cornelia Mamoiu- (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) 17,95, Claudia Iones
cu (Șc. sp. 2 Buc.) 17,85; cat a III-a 
— echipe : Șc. sp. 2 Buc. 82,40, Vii
torul Buc. 79,30, Șc. sp. 1 Buc. 77,65: 
individual compus: Cristina Sima 
(Șc. sp. 2) 28,00, Mihaela Târnăvean 
(Șc. sp. 2) 27,85, Firicel Laszlo
(Viitorul) 26,85 ; MASCULIN : cat. 
a IV-a — echipe: Șc. sp. Lugoj 
273,35, Șc. sp. Sibiu 258,35, C.S.M. 
Cluj 257,85 ; -----
Iulian Olariu (Lugoj) 55,95, 
vian Ionașiu (Lugoj) 55,35. Eugen 
Rus (Steaua) 55,10 ; cat. a III-a — 
echipe : Șc. sp. Constanța 263,60. 
Șc. sp. Sibiu 260,95, C.F.R. Timi
șoara 260,50 ; individual compus: 
Mircea Apolzan (Sibiu) 55.05, Lu
cian Parișa (Șc. sp. Reșița) 54,75, 
Marian Minea (Constanța) 54,40.

Concomitent cu întrecerile celor 
mai mici gimnaști, s-a desfășurat 
aicj finala campionatului școlilor 
sportive și al liceelor cu program 
de educație fizică-

individual compus •
Octa-

Teodor TOHĂTAN

Adnotări la campionatul 
de motocros

ORGANIZARE BUNĂ = AVANTAJE SUB MULTIPLE ASPECTE
Am avut, întotdeauna, cuvinte de 

laudă pentru cluburile și asociațiile 
care și-au adus contribuția la buna 
desfășurare a diverselor concursuri. 
Cu atît mai mult se cuvine subliniat 
acest lucru, cu cît, în cazul campi
onatului național de motocros .toate 
cele șase etape ale competiției s-au 
consumat — în condiții ireproșabile 
— sub tutela asociațiilor și cluburi
lor. în plus, făcîndu-se o propagan
dă corespunzătoare întrecerilor, un 
număr mare de spectatori au fost 
atrași pe trasee. Pricepuții organiza
tori au avut și satisfacția unor în
casări de natură să echilibreze bu
getul secțiilor lor de moto și chiar 
că le scoată din impas financiar.

Exemplele se cunosc și ele dove
desc creșterea capacității organizato
rice a asociațiilor Poiana Cîmpina, 
Locomotiva Ploiești, Victoria Moreni, 
I.R.A. Tg. Jiu și a cluburilor Steagul 
roșu Brașov și Metalul București, ge
nerată de pasiunea activiștilor volun
tari care n-au precupețit nici un 
•fort pentru reușita etapelor care

le-au fost încredințate. Și reprezen
tanții altor asociații sportive și-au 
demonstrat, cu prilejul concursurilor 
amicale, posibilitatea de a îndeplini, 
în mod satisfăcător, oficiul de gazdă, 
fapt care a determinat forul de spe
cialitate să mărească de la 6 la 8 
numărul etapelor viitorului campionat 
republican.

★
„Eroii" campionatului din acest an 

au fost maeștrii sportului Ștefan Chițu 
și Aurel Ionescu, juniorul Nicolae 
Murgoci și Petre Oprea, învingători 
merituoși în probele respective. Se
riozitate în antrenamente și pregă
tirea mașinilor au mai dovedit Mihai 
Banu, Andrei Benedec, Ernest Mul- 
ner, Paul Filipescu și Tr. Moașa, 
care s-au situat adesea printre 
animatorii întrecerilor. In schimb, au 
fost cazuri cînd unii alergători frun
tași, ca Fr. Szinte, Adam Crisbai 
ș. a. nu au acordat atenția cuvenită 
întreținerii motocicletelor, lăsîndu-le 
necurâțate sau necontrolate pînă în 
preziua următoarei reuniuni. Negli-

CONCUREAZĂ ÎN ITALIA
Ieri a plecat în 

de taleriști români, 
și 2 iulie. în 
și Borgatello vor avea loc între
cerile dotate cu „Marele premiu 
F.I.T.A.V". Au făcut deplasarea 
taleriștii Ion Dumitrescu, George 
Florescu. Ștefan Popoviv I și skee- 
tiștii Gleb Pintilie și Lucian Co- 
jocaru.

Italia un lot
Intre 30 iunie 

localitățile Arezzo

O
intră 
de arbitraj și râpos
torilor federali pan 
frumoasă finalul 
semnalînd REGULARITATEA par
tidelor desfășurate în cadrul ulti
mei etape, djraema și ; rectitudi
nea' cu care și-au disputat șansele 
echipele angajate in meciurile de
cisive. Și dacă. Ia un moment dau 
am fost puși in fața unor evoluții 
surprinzătoare și. deci, generatoa
re de suspiciuni, a'e unora dintre 
echipele din zona „neutră*, de a 
căror bunăvoință sau replică fer
mă depindea soar 
în această ultimă 
pele și-au 
ximuni de 
aind celor

La buna 
lor pline de o mare 
din ultima 
„cavalerii 
De multă 
rapoartele 
note atît 
ducătorilor

sau
•ta altor formați 
etapă, toate ech 

apărat șansele cu 
energie, victoria 
mai buni 

desfășurare

ma- 
reve- 

pe teren... 
a meciuri- 
răspundere

etapă, au contribuit și 
fluierului- — arbitrii, 

vreme n-am întî'nit in 
observatorilor federali 

de mari acordate cpn- 
partidelor. Astfel. Ion

Voica. referindu-se Ia arbitrajul 
Iui Chevorc Gheinigean, ]a me
ciul Steagul roșu — C.F.R. Cluj, 
îl notează cu 9. apreciind că arbi
trul ..a fost atent, mereu pe fază 
și autoritar-. Aceeași notă a pri
mit-o.
Iui 
rul 
tea Crt i >va. Cornel Nițescu. 
asemenea, Florea Tănăsescu, 
cretarul Federației române de 

exprimă satisfacția

la Constanța. 
Andrei Rădulescu, 
partide: Farul —

din partea 
conducă to- 
Universita-

sint vreo două primăveri de a- 
tunci, îmi spunea cu o tristețe 
de înțeles în glas : „... Eu n-am 
avut norocul să joc într-o echi
pă de A. Mă consolez însă prt- 
yindu-1 pe Dobrin. Și în ,ziua. 
în care F. C. Argeș va lua cam
pionatul,' ei bifid, în ziua aC'eătf 
— dacă va veni — nu știu ce o 
să fac de bucurie. Ziua aceea mă 
va răzbuna pentru tot ce n-am 
reușit!“. lată, Pericle. ziua aceea 
a ventt...

...Antrenorii spun, șl nu știu 
dacă nu au de multe ori drep
tate, că o rezervă în 
zintă un inamic in

. cei care joacă. Cit 
guri clevetitoare pe 
care nu au loc în prima forma-

: -ție, cu atît mai bine. In Barbu 
găsim o mare dezmințire a re
gulii. Barbu, cel mai vechi pur
tător al tricoului lui F. C. Argeș, 
s-a reîntors din Turcia fără ifo- 

car^ .s.țșe > Și pretenții. A jucat cînd și 
mai cum i s-a cdfut. Și o’ spune Ha-' 

lagian, nu noi, Barbu a repre
zentat un reazim imens și con
stant și real al antrenorilor 
pentru lonificarea atmosferei 
din echipă. Pentru că el se 
bucură de un binemeritat res
pect din partea mai vechilor sau 

j mai noilor coechipieri. Barbu 
„a >fost și „libero", Barbu a fost 

și-rezervă, dar Barbu a fost, mai 
presus de toate, un căpitan de 
onoare al echipei. O stringere 
de mină lui Barbu.

M-am bucurat, privind fo
tografia noilor campioni, că in 
grupul învingătorilor a apărut 
și auxiliarul prețios al „coman
damentului tehnic", maestrul G. 
Caravețeanu, Ii uităm prea des 
și prea mult pe acești oarițăni 
care nu știu ce-i oboseala, tră
iesc, se consumă lingă jucători 
și au marea lor parte de con
tribuție in prezentarea la cea 
mai bună formă a formației pe 
care o îngrijesc. Păcat că din 
fotografia de care vorbeam lip
sește medicul echipei, doctorul 
Paul Tomescu. De ani și ani. 
alături de actuala campioană, 
niciodată zgîrcit cu eforturile 
personale, autorul realizării unui 
excelent cabinet medical la se
diul clubului piteștean, respon
sabilul sănătății lui F. C, Argeș, 
merită și el laudele noastre.

...Piteștiul a mai avut un Do*. 
brin. Aproape necunoscut. Și din 
cauza treptelor mici pe < '
călca în acei ani echipa și, mal 
cu seamă, pentru că un acci
dent grav (pierderea unui ochi) 
i-a curmat ascensiunea. Pericle 
Valeca e numele acestui talent 
de odinioară al fotbalului de ,pq 
arena de la Strand. Emmerich 
Vogi voia să-l ia la Juventus 
chiar in săptămânile cînd a v<‘r 
nit nenorocirea de care pome
neam. Dobrin era un ține pe a- 
lunci. Pericle n-a rupt-o* eu 
fotbalul. A continuat să joace 
în echipa mici; cu imensa lui 
dăruire pentru fotbal, pe care 
l-a iubit ca un nebun. Cindva,

plus repre- 
plus pentru 
mai puține 
banca celor

arbitrajui prestat 
mana, la Petroșani, 
observator federal. M.

notă maximă.
In frunte cu 

cona'us meciul 
tea Cluj — Rapid.

Dar. la Tg. Mureș. în
fulgere și tunete dintre A.S.A. „ 
Politehnica Iași, cum a fost arbi
trajul ? Este întrebarea pe care 
și-au pus-o, fără îndoială, toți cei 
care au urmărit, de departe, prin 
intermediul radioului, dramatica 
partidă disputată în orașul de pe 
Mureș. Federația a fost reprezen
tată la acest meci de către vice
președintele ei. Ion Balaș, ceea 
ce ne pune in fața uneia dintre 
ceie mai 
un meci 
pe care 
arbitru.
prismă, arbitrajul Iul Aurel Bcntu 
a fost bun.
SALE fiind 
Un arbitru 
buia să fie, 
curme, din 
lorilor de a-i face obstrucție, de 
a da meciului un curs anormal".

Dar, să nu-1 judecăm we3"aspru 
pe Aurel Bentu, nici sub acest 
aspect, din cauza’ tensiunii din te
ren și din tribune, a atitudinii ju
cătorilor și spectatorilor. De alt
fel, pe lingă cele relatate în foaia 
de arbitraj — avertizarea jucăto
rilor Moldovcanu. Lupulescu, Ma- 
rica, Pop, Stoicescu (Politehnica) 
și Mureșan (A.S.A.) pentru felurite 
abateri — Aurel Bentu s-a văzut 
pus în situația de a întocmi și un 
raport suplimentar. în care descrie 
pe larg faptele întimplate la Tg. 
Mureș, începînd cu jocul obstruc
tionist al ieșenilor, continuînd cu 
protestele incitatoare ale gazde
lor și sfîrșind c injuriile grave — 
..hoților, pungași’or" — aduse ar
bitrilor. după terminarea meciu
lui. de către jucătorii Simionaș si 
Moldoveanu. Ultimul 
recidivist în materie 
plină — i 
vească pe 
Stincan

Nu ne 
ședință a 
competiții

acel joc cu

autorizate opinii : „A fost 
încărcat de electricitate, 

nu și l-ar dori nici
Privit și

un
prin această

TOATE DECIZIILE 
corecte, regulamentare, 
de prestigiul lui tre- 
însă. mai autoritar, să 
fașă. încercările jucă-

Eftimie IONESCU

Noii campioni pe anul 1972, de la stingă la dreapta : Petre Oprea (St. roșu 
Brașov) — la motorete românești, Aurel Ionescu (Met. Buc.) — la cl. 500 
cmc. Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina) — cl. 250 cmc și Nicolae Murgoci 

(Poiana Cîmpina) — la juniori.
jența s-a răzbunat crunt : motocicliș- 
tilor vizați li s-a oprit motorul toc
mai cînd le era lumea mai dragă. La 
unii membri ai lotului republican s-a 
observat delăsare în procesul de in
struire. nerespectînd programul de 
pregătire Indicat de federație. Mai 
grav ni se pare faptul că tehnicienii 
au căutat să acopere abaterile elevi
lor lor. Fiind lipsiți de autoritate, o 
serie de antrenori permit ședințe de 
pregătire fracționate, fără exerciții 
fizice și intensitatea necesară.

cient de depistarea și formarea ele
mentelor tinere. Din acest motiv au 
fost concursuri în care am numărat 
pe degetele unei singure miini parti- 
cipanții la clasele viitorilor perfor
meri. Credem că a venit 
biroul federal să introducă 
mentul campionatului pe 
obligativitatea ca fiecare 
prezinte Ia start cel puțin 
gători de perspectivă. Altfel, acest 
sport dinamic, spectaculos și cu atîta 
priză la public, tinde să dispară...

timpul ca 
în regula- 
anul 1973 
secție să 
2—3 aler-

și încă ceva, extrem de important : 
cadrele tehnice nu se preocupă sufi- Tr. lOANIfESCU

un super- 
în materie de indisci- 

a încercat chiar să-l lo- 
■ arbitrul de linie Romco

îndoim că. 
Comisiei 
și disciplină, toate a- 

ceste abateri vor fi analizate te
meinic și sancționate corespunză
tor. Echipele, jucătorii, trebuie să 
învețe să și piardă, nu numai să 
cîștige. Sportul. întrecerea spor
tivă înseamnă, printre altele, și 
BĂRBĂȚIE, puterea de a înfrunta 
situațiile cele mai grele, mai ne
plăcute. fără lacrimi, fără descăr
cări nervoase...

Jack BERARIU

în apropiata 
centrale de

DUMINICĂ ÎNCtPE BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F. R. Fotbal a stabi
lit. în ultima sa ședință, la care au 
participat delegații echipelor cali^ 
ficate. programul 
tru promovare în 
meciurile :

DUMINICA
• București : 

Delta Tulcea ;
• Ploiești : Flacăra Moreni —

Electronica București ;
• Rm. Vîlcea : Independența Si

biu — Vagonul Arad :
• Hunedoara: Industria șîrinei

C. Turzii — Victoria Cărei.
Toate meciurile începe la

ora 10- >

echipelor cali^ 
barajului pen-„ 

Divizia B. Iată

2 IU DIE
I.T.A. Pașcani —

PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL DIN 2 IULIE
1. Unirea Îs. — Danub. Roman
2. Textila Btș. — CFR Focș.
3. Cimentul Bcz.—Oituz Tg. Oc.
4. Ceahlăul — Textila Buhuși.
5. Autobuzul Buc. — Tehnometal
6. Laromet Buc. — T.M.B.
7. Fi. r. Buc. — Sirena Buc.
«. Electrica C-ța — Marina M.
9. Dun. Tulcea — Gr. Babadag

10. Oltul Rm. V. — Lotrul Brezoi
11. Unirea Drg. — Chimia Rm.V.
12. Minerul Lupeni — Cor vinul 1
13. Vict. Că’.an — CFR Simeria

CUPA DE VARA“
Pentru a asigura programe atrac

tive concursurilor Pronosport în pe
rioada dintre campionate și in același 
timp pentru a da posibilitate echi
pelor să se pregătească in vederea 
viitoarei ediții a campionatului. Fe
derația Română de Fotbal în cola
borare cu A.S. Loto-Pronosport și 
comisiile județene de fotbal, orga
nizează Cupa de vară — ediția 1972.

Competiția se va desfășura pe 12 
grupe a cîte 6 sau 4 echipe, în pe
rioada 2 iulie—20 august 1972, an- 
grenînd 60 de echipe de divizia B 
și C.

Meciurile se vor desfășura turneu 
simplu și conform regulamentului de 
organizare a activității fotbalistice, 
iar clasamentul în grupe se va face 
pe baza punctelor acumulate (2 punc
te pentru victorie, 1 punct pentru joc 
egal și 0 puncte pentru înfrîngere).

Echipele cîștigătoare de grupe vor 
fi premiate de către A.S. Loto-Prono
sport. Dar iată cum arată programul 
concursului Pronosport nr. 27 etapa 
de duminică 2 iulie 1972, care cu
prinde meciuri 'lin „Cupa de vară" i 
I î Unirea lași ■ — Danubiana Ro-

r>i tOxJ

MIERCURI 5 IULIE
• București : Delta Tulcea — 

Petrolul Moincști ;
• Ploiești : Electronica București 

-«-“' Gloria Buzău ;
• Rm. Vîlcea : Vagonul Arad — 

Metalul Drobeia Tr. Severin ;
•-Hunedoara : Victoria Cărei — 

Metrom Brașov.
Partidele vor începe la ora 17,30. 

DUMINICA 9 IULIE
• București : I.T.A. Pașcani — 

Petrolul Moinești ; .
• Ploiești : Flacăra Moreni — 

Gloria Buzău ;
• Rm. Vîlcea : 

biu — “Metalul
- verin

• Hunedoara :
C. Turzii — Metrom Brașov.

Jocurile vor începe la ora H):

Independența Si- 
Drobefa Tr. Sc-

Industria siiritei

nr

săptăminaleal revistei

Azi a

318

din sumarul căreia vă recoman
dăm :

apărut
x

C.F.R.
- Oi- 
Pi.Ttra 
Autp- 

Tehnometal ; VÎ : Laromet
VII: Flacăra ro-

man ; II : Textila Botoșani — 
Pașcani; III : Cimentul Bicaz 
tuz Tg. Ocna; IV : Ceahlăul 
Neamț — Textila Buhuși; V : 
buzul ‘
— T..M. București :
‘ie București — Sirena București i 
X Iii f Electrica Constanța — Marina 
Mangalia; IX : Dunărea Tulcea — 
Granitul Babadag ; X : Oltul Km 
Vîlcea — Lotru Brezoi ; XI : Unirea 
Drăgășani — Chimia Rm. Vîlcea : 
XII : Minerul Lupeni — Corvinul 
Hunedoara ; XIII : Victoria Câian — 
C.F.R. Simeria.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată 
Televiziune cu 
19,10.

direct din Studiul' de 
începere de la ora

CONCURSULUIPREMIILE
PRONOSPORT Nr. 26 
DIN 25 IUNIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate) 33.80 
variante a 2.521 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezulta
te) 702,45 variante a 146 Iei.

GATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 6.354,80 variante a 24 lei.

• Prezentarea echipei campioa
ne, F. C. Argeș

• Reportaje de la meciurile din 
ultima etapă, în care s-a decis 
ocupanta locului 15

• Un comentariu cu cîteva pri
me concluzii la încheierea cele* 
de-a 54-a ediții a campionatului 
național

• La rubrica „Interviul săptă- 
mînii", antrenorul piteștean Ha- 
lagian

• „Echipa campionatului 1971- 
72", în forma sa definitivă

• O pagină consacrată tur
neului fina! al campionatului re
publican al școlilor profesionale

• Cronici de la meciurile ulti
mei etape a Diviziei B

• Personalități ale fotbalului 
mondial, despre noutățile pe care 
sezonul de primăvară l-a adus 
în acest sport

• Amănunte noi despre Mini- 
cupa mondială

• O pagină de Magazin ex
tern, precum și numeroase știri, 
reportaje, informații din fotbalul 
de peste hotare.



CU BLOCNOTESUL PRIN MUNCHEN (III)

DIN PARCUL OLIMPIC, LA AUGSBURG
Sâ ne continuăm vizita prin 

Parcul Olimpic...
După ce am văzut stadionul 

principal și velodromul ne îndrep
tăm spre cea mai mare sală a 
complexului (pe care organizatorii 

' o numesc „Mehrzweckhalle", în- 
f tr-o traducere largă „sala cu mul- 
I tipie destinații"), care poate primi 
112 000 de spectatori, dintre care 

8 000 au locuri pe scaune iar 4 000

radio și televiziune. In cea mai 
mare sală a acestui colegiu (3 500 
de locuri) se vor disputa meciurile 
turneului olimpic de volei, pe o 
podea din lemn elastic, acoperită 
cu P.V.C. în aceeași sală se va or
ganiza, paralel 
riale de volei.

cu meciurile ofi- 
O competiție de

monstrativă de badminton.
înainte de a părăsi Parcul Olim

pic să mai consemnăm și prezența

de sosire. Canalul amenajat are o 
lungime de circa 2 300 metri și o 
lățime de 136 metri. Cele 6 culoare 
aie pistei pentru canotaj academic 
au fiecare cite o lățime de 13,42 cm.

în aceeași zonă nordică, la Hoch- 
bruck-Garching se află poligonul 
de tir, care cuprinde 113 standuri 
de tragere <60 per.tru armă liberă 
calibru redus și pentru pistol liber ; 
40 pentru armă liberă calibru ma-

LA BALCANIADA DE TIR PENTRU
WIMBLEDON VICTORIE UȘOARA

ANDREI IONEL-LOCUL DOI

Pentru prima oară,

Oi

se află la

propriu-zis a-
90 X 45 me-

în programul Jocurilor Olimpice
șura pe această pistă, la Aug

în picioare, terenul 
vînd dimensiunile de 
tri. Aici se vor desfășura întrece
rile de gimnastică și de handbal, 
dar, după Jocurile Olimpice, sala 
este destinată să găzduiască și 
curse ,.six-days“, probe de călărie, 
meciuri de volei, baschet și tenis, 
concursuri atletice pe teren aco
perit, spectacole de circ și de va
rietăți, congrese, expoziții. La ora 
cînd am vizitat-o, această sală era 
cea mai rămasă în urmă ca pro
ces de finisare : podeaua era in
completă. se montau încă scaunele.

în imediaita sa apropiere se înal
ță stadionul acoperit de natafie. De 
altfel, toate bazele olimpice din 
.acest parc polisportiv sint situate 
.foarte aproape una de alta ceea ce 
reprezintă o importantă facilitare 
pentru urmărirea competițiilor. în 
plus, această grupare a bazelor în 

.imediata apropiere a satului olim
pic și a terenurilor sau sălilor de 
antrenanfțent, de care le despart 
drumuri de cîteva minute, prezintă 
un real dvantaj, în primul rînd. 
pentru competitori.

Stadionul de natație. 
picioarele turnului de televiziune 
care domină complexul. " 

-mi 9 000 de spectatori,
6 400 vor avea locuri pe scaun și va 
găzdui întreoerile de înot, sărituri 
și meciurile finale ale turneului de 
polo (preliminariile sint programele 
în bazinul de la Dantebad. situat 
la circa 2 km de Parcul Olimpic), 
în afara bazinului principal și a 
celui pentru sărituri, sub tribune 
se mai află alte 3 bazine de dife
rite dimensiuni (dintre care unui 
de 50 m), pentru încălzire și an
trenamente. Trambulina este deser
vită de un lift.

în apropierea intrării principale 
în parc se găsește așa-numitul 
„Eispalast", construcție mai veche, 
datînd din 1967, folosită pentru 
patinaj și hochei. Capacitatea pa
tinoarului artificial a ftost de atunci 
mărită, 
de persoane, cu locuri 
Aici vor fi organizate 
box și judo.

în limitele Parcului 
Vă și clădirea Colegiului central 
educație fizică, în' care va furic- 
ționa1 "pe’diinpial' J. •O.” Centrul de

în incinta sa a stadionolai pentra 
hochei pe iarbă, cu 1< 
curi în tribune metal x 
bile, înconjurat de alt< 
pentru meciurile pretim

Vizita noastră a continuat la ba
rele olimpice situate in alte păr*, 
ale orașului. Sala de basi 
exemplu, care are 5 000 de 
a fost ridicată pe Siege 
Strasse, la 6 km sud de Stadionu. 
olimpic, pe temeliile unei catedrale 
a cărei construcție a fost suspen
dată ! Tot 5 000 de spectatori are 
și sala de lupte. afZ. ’ă la 5
km de satul olimpic. într-un ~.-re 

‘COTriplfx ?kpo2ițional. ur.de o a.tă 
clădire (2500 locuri) a fost rea—.me
najată și modernizată pentru a 
găzdui concursurile de haltere m 
scrimă.

La nord de Parcul Oiimpic. 
circa 8 km. în cartierul Fe.d- 
ching-Oberschleissheim, se găsețăe 
pista pentru întrecerile nautice, ca
notaj academic ?i caiai-canoe. ?e 
marginea pistei, pot urmări între
cerile 25 000 de spectatori, dî 
care 8 000 vor găsi locuri in tr 
na amenajată în apropierea Ii

Isrskarg. 
pactoru. 
old Brt

tal d.ar

Poate pri- 
din care

ION HORTOPAN PROMITE

puțind găzdui azi 7 200 
numerotate, 
turneele de

Olimpic în
de

La categoria papă. Victor Rasa 
n-a obținut un rezultat strălucit-

De altfel, nici nu s-a urmărit 
rezultatul ci acomodarea ir. concurs. 
Totuși, el a depășit un record na
țional (122,5 kâ. la împins), care 
— dacă va putea fi realizat si la 
categoria inferioară (cocoș — la 
care va participa la J. O.) va fi 
deqpebit de valoros. Obiectivul său. 
de a realiza 347,5 kg. la J. O. (cat. 
cocoș), este înalt, dar și obținerea 
acestui rezultat va constitui o mare 
satisfacție : o eventuală clasare 
printre primij 6 !.

Antrenorul X- Bărbulescu — care 
se ocupă de lotul olimpic — re 
spunea că „starea fizică și psihică 
a sportivilar noștri olimpici este 
bună. Ei dovedesc multă poftă de

ULTIMUL TEST PREOLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

towice, Gheorghe Stoiciu și-a dezi
luzionat antrenorii (a fost eliminat 
după primele două tururi), toți 
specialiștii români erau curioși să-1 
vadă evoluînd la București. într-o 
companie extrem de selectă (V. Ba
kulin — campion mondial — 1967 
și vicecampion olimpic, V. Arutinov 
— U.R.S.S., J. Doncsek — Ungaria, 
loțțțl III 
bulgarul 
prezentat 
cîșttgind

Cocoș, 
categorie . 
și cele mai grele. Principalul nos
tru candidat la titularizare, Ion 
Baciu, n-a dat satisfacție. El a ter
minat la egalitate cu J. Varga (pe 
care l-a învins M. Dumitru) și a 
pierdut surprinzător, prin tuș. in 
fața tînărului suedez. P. Lindholm, 
în schimb. Marin Dumitru a depă
șit toate așteptările. întrecindu-1 pe 
campionul olimpic (Varga) la punc
te și dispunînd net de toți I ceilalți 
adversari pe care i-a întîlnit.

Pană. Ion Păun, tînâr pe care se 
contează și care, probabil, va par
ticipa la J.C.. n-a confirmat aștep
tările. Nu este mai puțin adevărat, 
însă, că, în meciul din semifinală, 
cu cîștigătorul (D. MerglișvilA. el 
și-a spart o arcadă și n-a putut 
să-și mai apere șansele în mod co
respunzător.

Semiușoară. A fost o altă cate
gorie cu concurenți foarte valoroși 
printre care și campionul olimpic 
R. Rurua (U.R.S.S.). In aceste con
diții, sarcina lui Simion Popescu a 
fost extrem de dificilă. Deși a ocu
pat locul II. evoluțiile sale n-au 
fost la nivelul posibilităților. De 
pildă. în turul 3, el a terminat Ia 
egalitate cu un luptător necunos
cut, L. Erikskbld (Suedia), primind 
două puncte de penalizare. Intrucît 
Popescu este principalul pretendent 
la această categorie pentru J.O. el 
va trebui să se pregătească cu ma
ximă conștiinciozitate. în timpul 
care a mai rămas, pentru ca să 
poată da randamentul așteptat.

Ușoară. Spre meritul său. Ion 
Enache a reușit să se situeze pe 
primul plan al categoriei, dar ad
versarii pe care i-a întîlnit n-au 
fost de o valoare deosebită, cu 
excepția francezului D. Robin. Con-

la ultima ediție a C. M.. . 
V. Krîstev etc.), el s-a 
intr-un evident progres, 

concursul.
întrecerile de la această 
au fost cele mai disputate

curind alături de un alt pretendent 
la titularizare. Victor Prențu (par
ticipant la C E.), Enache i-a convins 
pe antrenori.

Semimijlocie. Ca și la campiona
tele europene. Ion Gabor a fost 
unul dintre luptătorii români care 
s-au prezentat bine. Participarea sa 
la turneul olimpic este certăm EI 
trebuie să capete mai multă sigu
ranță în finalizarea prin tuș a u- 
nor procedee tehnice, pe care-, de 
altfel. Ie execută foarte bine.

Mijlocie. într-o întrecere cu con
curenți deosebit de puternici să-au 
disputat intiietatea cei doi vechi 
rivali. Nicolae Negut și Vasile Fo- 
dorpatachi. în cele din urmă. Fodor- 
patachi a ieșit învingător, dar titu- 
Jarul categoriei va fi stabilit abia 
în ajunul întrecerilor olimpice.

Semigrea. Nicolae Martinescu Fa
mine. în continuare, omul de bază 
al categoriei, cu toate că evoluțiile 
sale la Floreasca n-au fost in mod 
constant bune. Pregătirea fizică a 
lui Martinescu este însă deficitară 
și ea trebuie să fie simțitor 
nătățită.

Grea. Pentru a-1 întîlni pe 
Doiipschi s-au deplasat la 
rești unii dintre cei mai buni grei 
din lume, printre care și sovieticii 
A. Roscin și A. Zelenko. Repre
zentantul nostru a comis o eroare 
tactică, in partida cu Roscin (la 
C. M. de la Sofia, au terminat Ja 
egalitate), care l-a costat o îtifrîn- 
gere prin tuș, fiind nevoit să ce
deze locul I sportivului sovietic.

Chiar cu minusurile constatate în 
comportarea unor luptători care 
sint în vederile selecționerilor pen
tru participarea la Jocurile Olimpi
ce. aprecierea generală privind evo
luția sportivilor români la turneul 
internațional este favorabilă. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît sportivii 
de la stilul greco-romane vin după 
un bogat program competitions! 
(la numai o săptămînă după tur
neul din R. F. a Germaniei), care 
i-a solicitat intens. De altfel, așa 
cum ne-a declarat antrenorul lotu
lui. Ion Corneanu. acum, cu două 
luni înainte de Olimpiadă, ei nici 
nu trebuiau să fie în maximum de 
formă sportivă, programul lor de 
pregătire. în timpul care a mai ră
mas, urmînd să-i aducă la cota 
maximă.

îmbu-

Victor 
Bucu-

Mihai TRANCA 
Costin CHIR1AC
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participa la faza finală a 
și va ta

lie. selecționata Ce- 
itâ formația anun- 
>: Leao — Ze Maria. 

M. Antonio, Clo-

Kivelino. Această 
pă a suscitat însă 
cercurile fotbal is- 
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L A PISTOL CU AER COMPRIMAT
SOFIA, 27 (prin telefon, de Ia co

respondentul nostru).
în cea de a doua zi a Balcaniadei 

de tir pentru juniori, s-au disputat 
două probe. Prima a avut loc di
mineața. ia armă standard 3x20 
focuri. începutul promitea o luptă 
strinsă intre Z. Lazici (Iugoslavia) 
— care la prima poziție (în ge
nunchi) înscrisese 198 p' — și tră
gătorii români Laurențiu Ilovici și 
Vasiiica Manea, ambii cu cite 197 
p. La următoareie două poziții însă, 
ultimii doi au înregistrat rezultate 
mai slabe. La poziția în picioare, 
in mod surprinzător, primul loc a 
revenit lui A. Zuralis (Grecia), cu 
î81 p. iar la genunchi s-a impus 
concurenta bulgară Katia Ivanova : 
193 p.

Clasament: 1. Z. Lazici (Iugo- 
J-. IC 567 p — nou record bal«a- 
c , . - 562 p. Marina Vasiliu), 2. 

txatia Ivanova (Bulgaria) 560 p, 3. 
Feiovici (Iugoslavia) 554 p... 5.
D. Lucache (România) 550 p, 6. L.

Va- 
. 15. 
afa- 
P- 
pro- 
40 f, 
doar 

bulgari și români, 
trei decade conducea 
(România) cu un a- 
puncte în fața prin- 
adversar, O. Vitkov 
ultima decadă. An

Ilovici (România) 550 p... 12. 
silica Manea (România) 541 p.. 
I. Vochin (România) 538 p. în 
ră de concurs : M. Burcuș 545

După amiază, s-a desfășurat 
ba de pistol, cu aer comprimat 
întrecere care a reunit la start 
pe concurenții 
După primele 
Andrei Ionel 
vans de două 
cipaiului său 
(Bulgaria). în 
drei Ionel a realizat 89 p, în timp 
ce trăgătorul bulgar a tras 93 p, 
reușind să cîștige titlul balcanic.

Clasament: 1. O. Vitkov (Bul
garia) 371 p, 2. A. Ionel (România) 
369 p, 3. B. Slavov (Bulgaria) 363 p, 
4. M. Trușcă (România) 361 p, 5. 
L. Stan (România) 361 p... 9. G. 
Calotă (România) 346 p.

Miercuri are loc ultima probă a 
competiției, armă cu aer compri
mat 40 de focuri.

TOMA HRISTOV

I

I

PENTRU NÂSTASE ÎN PRIMUL TUR
(Agerpres). — In 
din cadrul probei

LONDRA 27 
prima sa partidă 
de simplu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Wim
bledon, jucătorul român Ilie Năs- 
tase l-a întîlnit pe australianul 
Jchn Bartlett. După o partidă în 
care Și-a dominat net . adversarul, 
Ilie Năstase a terminat învingător 
în trei seturi cu 6—4, 6—2, 6—2.

Alte rezultate din primul tur i 
Panatta (Italia) — Fraser (Austra
lia) 6—4, 8—9, 4—6, 6—4, 6—1 ;
Pietrangeli (Italia)—Stock (S.U.A.) 
6—4, 6—3, 6—2 ; Metreveli (URSS)
— Marzano (Italia) 6—2, 8—6, 
6—4 : McManus (S.U.A.) — Berto
lucci (Italia) 6—2, 6—3, 6—3 ; T. 
Ulrich (Danemarca) — Clifton (An
glia) 6—2, ab. ; Kalogheropoulos 
(Grecia) — Warboys (Anglia) 6—1, 
1—6, 6—3, 6—4 ; Fassbender (R.F.G.)
— Hoad (Australia) 4—6, 7—5,

8

TURNEUL DE VOLEI DE LA SZOMBATHELY

ROMANIA-R.D. GERMANA 3-2
SZOMBATHELY, 27 (prin telefon, 

de Io trimisul nostru special).
le a doua ediție a 
m Ia volei — prima 
se anul trecut la

Cupei 
orga- 

Buda- 
pesta. fiind ciștigatâ de reprezen
ta: va UR35S — reunește la start 
o sene de echipe masculine foarte 
btr« axate pe pian internațional. 
Este vorba de formațiile R. D. Ger- 
m je — campioană mondială. 

Cehcișlovociei. medaliată cu argint 
la ultimul campionat european din 
Ita a. Ramâmoi — ocupanta 
cului trei la C. E. și Ungariei 
clasară pe^ poziția a V-a Ia 
creași competiție.

Trebuie spus, de la bun început. 
_â echipele care vizează compe-

lo-

a-

tiția olimpică s-au prezentat cu( 
garniturile complete, nelipsind nici 
un jucător dintre cei care intră 
în vederile antrenorilor pentru 
marea confruntare de la Miinchen.

O sumară analiză a programului 
competițional al voleibaliștilor 
români ne arată că ei nu au avut 
„sorții" cei mai norocoși, din .mo
ment ce in prima zi au întîlnit. pu
ternica echipă a R. D. Germane. 
In ziua următoare, ei vor întîlni 
reprezentativa Ungariei.

Voleibaliștii români au efectuat 
marți dimineață un antrenament 
de acomodare cu terenul frumoa
sei Săli a sporturilor din oraș, în 
vederea meciului de după-amiază 
cu echipa R. D. Germane. La ora

16,30 (17,30 — ora Bucureștiului) 
toate cele 800 de locuri ale sălii 
au fost ocupate de un entuziast 
public (să facem și mențiunea că 
Televiziunea maghiară transmite 
în direct partidele susținute de

Televiziunea română va 
transmite mîine, de la ora 
22,30, un rezumat îmeqistrat 
al meciului Ungaria — Româ
nia.

KHIPA Of HiSDBU MASCULIN A ROMÂNIEI
PARTICIPĂ U ..TROFEUL IUC0MA“
CUI

Româna-, părăsest 
■pțindu-șe spre Sa 
part.c.pa la tradiț 

ernațkonalâ .

99

in

va pa 
utie 
siavia

Așadar, după o perina 
Eâtire. in care handbal 
au muncit mens, vom ; 
iul să-i urmârm din nou in cadrul 
unei competiții puternice, la star
tul căreia sint prezente două for
mații de incontestabil.", valoare, 
cele ale Iugoslaviei și Ungariei.

Este cunoscut faptul că in jxm- 
panența lotului nostru au interve
nit numeroase modificări, că au 
fost ccnvocați jucători la care se 
renunțase inițial, precum și hand-

xn a:

t-

nos

balisti tineri, debutanți în echipa 
națională, așa incit actuala ediție 
a „Trofeului Iugoslavia" (care va 
avea loc între 29 iunie și 3 iulie) 
constituie un excelent prilej de ve
rificare. în condiții apropiate cu 
acelea de la J O. a potențialului 
formației noastre, a posibilităților 
ei. precum și pentru căutarea unei 
formule optime de joc.

Iată și componența lotului care a 
făcut deplasarea: Cornel 
Alexandru Dincă și Virgil 
(portari) — Constantin 
Ghitâ Lieu, Ion Popescu, 
C.ațu, Gheorghe Gruia. 
Cosma, Valentin Sanvingi. 
Kicsid. Ștefan Birtalan, 
Gunesch, Simion Sch6bel. 
Voina și Werner Stockl.

echipa Ungariei) venit să urmă
rească la lucru cîteva din cele 
mai bune echipe masculine de 
volei din lume.

In deschidere, s-au întîlnit for
mațiile Ungariei și Cehoslovaciei.

Formația maghiară a reușit pri
ma surpriză a turneului, învingînd 
după o oră și jumătate de joc repre
zentativa Cehoslovaciei cu 3—1 (9,
13, -3, 14). Voleibaliștii maghiari 
au practicat un joc foarte bun, mo
bil în apărare și cu. un blocaj 
eficace. Voleibaliștii cehoslovaci nu 
au acoperit în- nici un moment mij
locul terenului, dînd posibilitate ad
versarilor să puncteze decisiv. A 
arbitrat foarte bine cuplul Dumitru 
Rădulescu (România) — S. Denes 
(Ungaria).

In meci vedetă, seara tîrziu, s-au 
intilnit reprezentativele României și 
R.D Germane, victoria revenind echi
pei noastre cu 3—2 (—3, 13, 7, —14,13).

taie : 2—2 (0—0). Au marcat: Blo
hm. Guțaev pentru U.R.S.S. 
pectiv Albrecht și Melichar.

Meciul retur se va
30 iunie la Ostrava.

SPARTAK TRNAVA

res-

desfășura la

DIN NOU
CAMPIOANA CEHOSLOVACIEI
Campionatul cehoslovac s-a în

cheiat cu victoria neașteptată a 
formației SPARTAK TRNAVA care 
a fost angajată, mult timp

Penu.
Talie 

Tudosie, 
Cristiaț
Adrian 
Gavril
Ro:and

Radu 99

Emanuel FÂNTÂNEANU

Iată clasamentul final al cam
pionatului :

3 69-25 44
42
35
3j
31
31
28
Z8
Z7
27
Î7
26
26
25
24
24

1. SPARTAK TRNAVA 30 17 10
2 Slovan Bratislava 30 18 6 6 08-37
3. Dukla Praza 3U H 7 9 50-40
4. vs.s. Kosice 30 12 11 7 38-28
5. ZI li na 30 12 7 11 39-35
6. Soarta Prasa 30 13 5 12 50-52
7. Slavia Praz a 30 13 2 15 30-J7
8. Lok. Kosice 30 11 6 13 33-44
9. Union Teplice 30 9 9 12 36-37

18. Nitra 30 10 7 13 31-41
11. Tatran Presov 30 10 7 13 31-42
12. Ostrava 30 10 ( U 39-41
13 Trinec 30 9 8 13 41-16
14. Brno 30 8 9 13 42-61
15. Inter Bratislava 30 8 8 14 35-12
16. Trencin 30 9 € 13 31-52

7:—5, 6—4 ; Barthes (Franța) — 
Chanfreau (Franța) 7—5, |9—8, 
6—3 ; Sakai (Japonia) — Cornejo 
(Chile) 6—4, 9—8, 6—3 ; Karyj (Aus
tria) —
6— 3, :
(S.U.A.)
7— 5, 6—I
— Di Matteo (Italia)
4—6. 6—4, 6—3 ;
— Solomon (S.U.A.)
6—2, 6—0 ; Amritraj
Austin (S.U.A.) 6—4,
2—6. 6—4 ; Smith
Plotz (R.F.G.) 6—1,
Connors (S.U.A.) — Hewitt (iP^S.A.) 
6—3, 9—7, 7—5 ; Kodes (CehoSl 
vacia) — Rodriguez (Chile) 6—
4—6, 6—1, 6—1 ; Gonzales (S.U.A.)
— Munoz (Spania) 6—2, 7—5, 6—1.

- Szoke (Ungaria) )
8—9, 3—6, 6—0 : ’

— Barclay (Franța 
■8, 6—1 ; Bungert 

6—
Gisbert

6-
(

8—6, 
Estep
6—3, 

.F.G.)
1-6, 

Spania) 
, 2-6,

-

TELEX
Au luat- stirsit campionatele «le atle

tism ale R.D. Germane, la Erfurt. Tn 
ultima zi B concursului s-au înregistrat 
cîteva rezultate de valoare, Hans Peter 
Gles a eîștigat proba de aruncare a 
greutâtfi cu 21.21 m. învinsindu-i pe 
Hans Joachim Rothenburg (20,79 m.l Și 
Hardmuth Briesenick (20.73 m). Ruth
Fuchs a realizat 62,92 m. la aruncarea 
suliței iar Margita Gummel a aruncat 
greutatea la 19.48 m. Alte rezultate ' ’W 
m.a. — Siebeck 13,4 : 1 500 m. — Justus 
3:40,4 ; lungime — Klauss 8.12 m. ; 1 »oo 

(f) _ Gunhild Hofmeister 4::
m.g. (f) — Annelie Erhardt

m.
100
■

în apropiere de Moscova, s-a desfă
șurat un concurs ciclist preollmnic in 
proba de 100 km. contracronometru ne 
echipe. Pe locul întîi s-a situs* echipa 
U.R.S.S. (Lihaciov, Mihailov. Trifonov. 
Trumgheller). cronometrată cu timr.ul 
de 2 h 11 145.98. Echipele străine parti
cipante la concurs au ocupat qrmăto"- 
rele locuri : R F a Germaniei (01 —
2 h 15:59.74. RD. Germană IT (9x ? h 
16:24,08. Cehoslovacia (131 — 2 h 17:30."9. 
R.D. Germană (14) — 2 h 18:16.71, Iugos
lavia (151 — 2 h 19:04,78. Polonia (17) — 
2 h 19:42.33.

(17) -

Franțel
Roland 

sprint
Campionatul ciclist de fond al 
a fost eîștigat în acest an de 
Borland, care l-a învins la c,------
Bernard Guyot. Ampli cicliști au fost 
cronometrați Pe distanța de 265 km cu 
timpul de 7 h 11:27.

Cursa clasică de galop „Marele premiu 
al orașului Paris", d"stăsurată ne hipo
dromul Lonechamp" a fost cîstigată ne 
calul britanic ..Pleben" condus de io- 
cheul Marcel Depalmas.

Boxerul din Panama, Roberto Duran 
este noul campion al lumii la categoria 
ușoară. în meciul desfășurat la New 
York, el l-a învins prin k.o. in runduL 
14 pe scoțianul Ken Buchanan, tn mo
mentul opririi întîlnirii de către arbitru, 
Duran conducea detașat la puncte. Bo
xerul scoțian a acuzat lovitură ioasă. de
clinată de arbitrul întîlnirii. Noul cam
pion al lumii este in virstă de 21 de am. 
Aceasta a fost cea de-a doua înfrmgere 
a lui Buchanan din cele 45 de intîlniri 
susținute.

Cunoscutul ziarist american de box. Xat 
Fleischer, directorul revistei ..The Ring**, 
a decedat ’a New York în virstă de 84 
de ani. Tn cursul carierei sale. Fleischer 
a scris 54 de cărți.

VREAU SĂ CONCUREZ LA OLIMPIADĂ!
lui Marcello Fiasco- 
desigur, binecunoscut 
de atletism. In mai 
un an. Fiasconaro a

u

acești sportivi sud-africani au 
fost — sau vor fi — victime 
ale unei mentalități anacronice, 
incompatibilă cu secolul in care 
trăim. Fiindcă, pe drept cuvin?, 
o fără in care este legiferată 
discriminarea rasiala nu poate 
avea acces la suprema compe
tiție sportivă.

Refuzînd această condiție și 
urmînd exemplul lui Fiasconaro. 
un alt valoros atlet, de aseme 
nea cetățean sud-african disco
bolul John Van Reenen, și-a cer
cetat cu atenție arborele devea 
logic. descoperindu-șt o... sal

vatoare descendență olandeză 
Stabilit în SU.A. după termina
rea studiilor. Van Reenen este 
in prezent unul dintre discobolii 
fruntași ai lumii lanul acesta 
deține, cu 65,79 m. unul dintre 
cele mai bune rezultate ale se
zonului). In dorința de a par 
ticipa la cea mat mare sârbă 
toare a sportului mondial, unde, 
consideră — pe bună dreptate 
— că are șanse mari de a obți
ne o medalie, Van Reenen a 
făcut recent demersuri pe lin
gă instanțele internațional ■ pen
tru a obține cetățenia olandeză 
Sperînd să aăsească înțelegerea 
necesară, John Van Reenen îșt 
făcea publice sentimentele: 
„Vreau din toată inima să con
curez la Jocurile Olimpice și nu 
înțeleg să suport consecințele 
unei politici care îmi este 
străină, pe care nu o împărtă
șesc!". După „cazul Fiasconaro", 
să vedem acum ce rezolvare 
se va da „cazului Van Reenen1'.

In fond, toate acestea nu re
prezintă decît o palmă pe obra
zul pătat al Apartheidului... 
i

Numele 
naro este, 
iubitorilor 
puțin de 
parcurs drumul de la un ano
nim debutant in atletism la ti
tlul de vicecampion al Europei 
la 400 m plat. Mai puțin cu
noscut este, poate, faptul că a- 
cest reprezentant al Italiei la 
ultima ediție a campionatelor 
europene de la Helsinki — și 
probabil la viitoarele J-O. de la 
Miinchen — a pus pentru pri
ma dată piciorul în peninsulă 
cu mai puțin de două luni 
înaintea competiției continenta 
le amintite.

Iată explicația acestui 
neobișnuit : constrins la izolare 
in țara al cărui cetățean era, 
Republica Sud Africană — unde 
politica rasistă a guvernului de 
la Pretoria a determinat exclu
derea reprezentanților săi din 
majoritatea organismelor spor
tive internaționale — Fiascona
ro, ai cărui părinți sint italieni, 
a găsit modalitatea de a-și apă 
ra șansa revenind în patria sa 
de origine. La Helsinki, el a 
concurat sub culorile reprezenta
tivei Italiei.

Nu ne îndoim că, la ora 
actuală, Marcello este invidiat 
de foștii săi conaționali.

După cum se știe. înaintea 
Jocurilor Olimpice din 1968, 
Paul Nash era considerat unul 
dintre cei mai buni sprinteri 
ai lumii El n-a fost prezent la 
Mexico City, așa cum la Miin- 
chen nu se vor afla Daniel Ma- 
lan și Dicky Broberg, cei mai 
buni performeri mondiali ai 
anului trecut în proba de 800 m, 
sau tinărul Emil Rossouw, cel 
care — la numai 17 ani — a 
sărit 2,20 m la înălțime. Toți

fapt

VARĂ

Malmo

va fi efectuat 
clubului Fia-

DESFĂȘURARE
27 (Agerpres).STOCKHOLM

în cadrul competiției internațio
nale de fotbal „Cupa de vară", 
echipa suedeză F. F.
întîlnit pe teren propriu formația 
Slavia Praga. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (2—1)
prin golurile _înscrise de Tapper 
și Larsson, 
fost marcat 
Novai.

Punctul oaspeților a 
în minutul

U.R.S.S.— CEHOSLOVACIA
jN PRIMUL JOC DIN
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FINALA

CAMPIONATULUI EUROPEAN
(tineret)

MJOSCO\ A 27 (Agerpres). — 
pe stadionul „V. I. Lenin" din 
Moscova s-a disputat prima manșă 
a flmalei campionatului european 
de fotbal (rezervat echipelor de ti
neret), dintre reprezentativele Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egali-

VI. MORARU
Adamec, căpitanul echipei Spuriatc Trnava, primind trofeul de campioană 
lupta pentru primul loc cu Slovan 
Bratislava. Abia ultima etapă a de
cis cîștigătoarea, ca și pe cele două 
echipe care au retrogradat din 
prima divizie : Inter Bratislava și 
Trencin.

Cîteva date statistice nu sînt lip
site de interes: • EchipeleTrnava, 
Slovan și Sparta au fost 
pe teren propriu 
ține goluri le-au
Trnava și Kosice • Cele 
te goluri le-au marcat Slovan (68) și 
Spartak Trnava (60) • In total
s-au înscris 660 de goluri • în 
clasamentul golgeterilor Pe primul 
loc s-a clasat Jan Capkovici •Nu
mărul spectatorilor: în tur — 
1 180 650 ; în retur — 1 095 300.
• Cel mai frecvent scor (de 43 
ori): 1—0.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

ÎNTRECERILE ATLETILOR 
MAGHIARI

• Cele 
primit

neînvinse 
maj pu- 
Spartak 

mai mul-

La Budapesta s-au desfășurat campio
natele atletice ale Ungariei Sprintera 
Gyorgy Balogh a eîștigat trei titluri de 
campioană, terminind pe primul loc 
în cursele de IOT rr (11.4). 200 m (23.C) 
și 40o m (53.0). Proba masculină de să
ritură in înălțime s-a soldat cu o sur
priză victoria revenind lui Szepesi cu 
2.18 m. Același rezultat l-a obținut Și 
Tihany. clasat Pe locui secund, înain
tea campionului european de sală I. 
Mayor. Proba similară feminină a fost 
ciștlgatâ de Magdolna Komka cu per
formanta de 1.K m. Alte rezultate : 230 
m — Magyar 21.J. 400 m — Rozsa 47,3.
800 m — Fekete 1:48.1. 1 500 m — Mol
nar 3:45.0. 100 m — Batori 10,3. lungime 
_ Katona 7.80 m. triplusa't — Katona

16.34 m. 5 000 m — Mahaesi 14:00,4. 110 
mg — Milasin 14,0. aruncarea greutății — 
Varju 19.70 m, aruncarea discului — Fe- 
ier 63.10 m, aruncarea suliței — Csik 
M.12 m. aruncarea ciocanului — Ecksmidt 
70,44 m.

liștii cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 22—19 (10—10).

CAROL CORBU ÎNVINGĂTOR 
LA VARȘOVIA
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HANDBALISTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTORI

Reprezentativele masculine 
andbal ale R. D. Germane 

"ehoslovaciei, două dintre 
ritele turneului olimpic 
Miinchen, s-au întîlnit
intr-un meci amical. La capătul 
unei partide echilibrate, handba-

de
Și 

favo- 
de la

la Praga

La Varșovia a început concursul inter
national de atletism „Memorial Kuszo- 
cinski“ la care participă sportivi din 
mai multe tari.

Proba de triplu-salt a revenit repre
zentantului tării noastre Carol Corbu cu 
o performantă de 16.79 m. locui urmă
tor fiind ocupat de săritorul t polonez 
Jasimowski cu 16,74 m.

Atleta poloneză Ewa Gryziecka a ter
minat pe primul loc în proba de arun
care a suliței cu rezultatul excelent de 
62,68 m. >
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