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CU ENTUZIASM ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
întreprindere mare, de nivel re

publican, Uzina de țevi din Roman 
se înscrie cu toata forțele pentru 
realizarea în patru ani și jumătate 
a cincinalului, răspunzînd astfel 
chemării patriotice lansate de co
muniștii din București.

în întrecerea declanșată în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
și a celei de-a XXV-a aniversări a 
Republicii, harnicii laminoriști, prin
tre care se află. și. componență e- 
chipei de box și ai celei de fotbal, 
au realizat piuă acum angajamentul 
anual reînoit la producția globală 
in proporție de peste 50 la sută, cu 
un spor valoric de aproape 22 mi- 
liwne Ici.

Peste planul primelor 5 luni au 
fost date 1102 tone țevi din oțel 
și 768 prăjini de foraj.

Pornind de la aceste succese, co
lectivul uzinei este animat de do
rința de a obține nci performanțe.

George GROAPA, coresp.

(Continuare în pag a 2-a)
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DUMINICĂ, ÎN NOCTURNĂ, LA BUCUREȘTI

RAPID JIUL, o inedită finală in „CUPA ROMÂNIEI"
« 

notații după două pasionante 
ultimul act al competiției 9 Va

NOUĂ RECORDURI 
ALE MODEUȘTILOR 

TÎRGOVIȘTENI
în întîmpinarea Conferinței Na

ționale a partidului, secția de mo- 
delism, a asociației sportive „Astro- 
nautica" din Tîrgoviște, sub îndru
marea profesorului Radu Ion — 
maestru emerit al sportului — și 
cu sprijinul Comisiei județene de 
modelism din cadrul Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport Dîmbovița, a organizat, pe 
terenul Aviasan din localitate, un 
concurs pentru doborîrea și stabi
lirea de recorduri naționale la ra- 
chetomodelc.

Datorită bunei pregătiri a spor
tivilor. cu această ocazie s-au sta
bilit și doborît 9 recorduri națio
nale, la înălțime, înălțime cu în
cărcătură și Stramer.

IN PERIOADA 1967-1972“

N

în holul Universității din Cra
iova s-a deschis expoziția „Dezvol
tarea județului Dolj in perioada 
1967—1972". La festivitate au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, un nu
meros public, panglica inaugura’;! 
fiind tăiată de tovarășul Constant t 
Băbălău, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului judi 
țean Dolj al P.C.R.

Expoziția
obținute de oamenii 
județ. Panourile, graficele, mache
tele, fotografiile, produsele unită
ților economice din județ expuse 
aici sînt o mărturie grăitoare a e- 
forturilor depuse de clasa munci
toare, țărănimea cooperatistă și in
telectualitatea doljeanâ în intervalul

oglindește realizările 
muncii din

OMAGIU ÎNVĂȚĂTORULUI

scurs de ia Conferința Națională a 
partidului din 1967.

Deschisă zilnic între orele 8—12 
și 17—20, expoziția oferă posibili
tatea vizitatorilor de a face cu
noștință cu realizările deosebite ob
ținute de economia județului în do
meniul electrotehnic, chimic, al pro
ducției bunurilor de larg 
al creșterii nivelului de 
locuitorilor, al dezvoltării 
calități și întreprinderi, 
de la expoziție, poți să-ți 
seama ce salt a făcut industria și 
agricultura județului prin grija par
tidului și a statului, care au alo
cat fonduri sporite pentru reali
zarea amplului program de investi
ții, ce a consemnat, în perioada 
1968—1972, construirea a peste 100 
noi capacități de producție și a 
altor obiective economice și social- 
?ulturale. Producția industrială a 
județului a crescut cu un ritm me
diu anual de 17.2 la sută. Ritmu
rile actualului cincinal sînt grăi
toare: în primu] an s-a realizat 
deja un spor de producție de 167 
milioane lei. iar Pe primele cinci 
luni ale anului în curs planul a 
fost realizat cu o depășire de circa 
100 miloane lei.

consum, 
viată al 
unor lo- 
De aici, 
dai ușor

Scurte
30 de ani ?RAPID trofeulcuceri

pentru primapartide semifinale

Acțiunea iui Dumitrache din min. 28 al meciului Jiul — Dinamo, cprilă prin fault de Georgevici. Acesta l-a atacat din spate, cum se vede din foto
grafie, cil piciorul (de fapt i-a pus o piedică) 

protestele
și dinamovistul a căzu* in careu. I.oviturp de la 11 in acordată just de arbitrul O. Anderco, cu țoale 

de la Jiul, a fost transformată de Lucescu e
Foto: L. ADORJAN

neîntemeiate ale jucătorilor

icicînd nu se poate recompensa, așa cum se cuvine, muncc 
plină de răbdare și înțelegerea pe care învățătorii o depun pen
tru a-și urca discipolii pe treptele înțelepciunii și cunoașteri;, 
perseverența lor în a ie descoperi și valorifica înclinațiile pen
tru artâ, tehnica sau sport, tenacitatea cu care le modelează 
caracterele ;i le conturează personclitatea.

Singura răsplată pe care discipolii c pot aduce pedagogilor este 
cea morală, exprimată printr-un permanent respect și considerație, iar 
cînd ocaziile o permit, prin manifestări care să oglindească, profunda 
lor recunoștință. Așa cum au făcut, de altfel, oionierii Ciujuiui core 
au dedicat festivitatea de închidere a activității lor sportive din acest 
an învățătorilor și profesorilor care i-au ajutat să deprindă no! cunoș
tințe, să mai adauge o carată produselor lor artistice sou un neu grad 
pe epoletui lor de mici sportivi.

„Dedicăm modesta noastră fesiivitate celor care continuînd și 
completînd munca începută de către părinții noștri, ne învață să 
scriem și să citim, ne îndrumă să fim buni și cuminți, celor care ne 
educă să fim oameni folositori societății și tării" — spunea pioniera 
fruntașă Ioana Costaș, în deschiderea serbării sportive care a reunit, 
în Sala sporturilor din Cluj, o bogată și emoționantă asistență.

O serbare de recunoștință care a însemnat, în același timp, o 
demonstrație a acumulărilor pe care micii sportivi din cadru! Casei 
pionierilor le-ou înregistrat în ultimul an, o oglindă a ceea ce cu rea
lizat împreună, sub raport sportiv, pedagogii și discipolii lor. Și au 
realizat' mult, din moment ce numeroasele și variatele ansambluri spor
tive care au evoluat s au evidențiat prin fantezie, corectitudinea exe
cuției si sincronizarea mișcărilor (de remarcat munca profesoarelor 
Lucia ?ășcălâu, Lucia Nistor și a acelui veșnic proaspăt Albin 
Moraru), ier minibaschetbaliștii (prof. Liviu Mororu) și voleibaliștii 
(prof. Alexandru Vulcu) au îneîntet prin virtuozitate.

O serbare de recunoștință care nu s-a redus însă doar la a-i 
sensibiliza pe pedagogi, ea avînd darul să-i mobilizeze mai mult în 
dificila dar nobilg lor muncă de șlefuitori.

Șt. Gl RGl I — coresp. județean

Semifinalele Cupei României s-au, 
desfășurat — împotriva pronosticu
rilor care indicau doi favoriți „la 
distanță" — sub nota pronunțată (de
venită. de altfel, specifică acestei 
competiții atît de supusă hazardului...) 
a unei puternice încărcături emoțio
nate

Astfel, după ce la Pitești, Dinamo

ultimele 20 de minute ale 
cu un confortabil avans de 

două goluri (și astfel nimeni, afară 
— desigur — de jucătorii din Valea 
Jiului, nu mai credea că bucurestenii 
vor rata calificarea in finală). Jiul a 
egalat în interval de două minute, a 
menținut scorul de 2—2 pînă la ca
pătul celor 90 de minute, apoi încă

intra în 
partidei

N'jsa DEMIAN

„CUPA ZIARULUI SPORTUL"

Astăzi după-amiază, pe velodromul 
Dinamo din București va avea loc 
prima reuniune (din suita de trei) 
programată în cadrul competiției in
ternaționale ,.Cupa ziarului Sportul".

Aflată ia cea de a V-a ediție a sa, 
întrecerea inaugurează sezonul com- 
petițional internațional de velodrom, 
constituind totodată un prețios test 
de verificare a posibilităților pistarzi- 
lcr noștri într-o companie selectă așa 
cum este considerată prezența la 
dispute a cicliștilor din Bulgaria, Ce
hoslovacia și Ungaria. Astăzi, înce- 
pînd de la ora 16,30 vor putea fi ur
mărite probele : urmărire individuală, 
1 km start de pe loc, viteză și cursa 
de eliminare. Mîine, de la aceeași 
oră, se vor disputa finalele probei de 
viteză, urmărire echipe și cursa ame
ricană. Duminică de la ora 9 au fost 
programate : proba de viteză (turneu), 
cursa italiană și cursa cu adițiune 
de puncte.

Sportul în vizită la...

DELFINII FLIPPER

ȘAPTE LUPTĂTORI ROMÂNI 
IA TURNEUL 

WLADISLAV PYTLASINSKI •
Vineri, sîmbătâ și duminică vor 

avea loc la Varșovia întrecerile tra
diționalului turneu internațional de 
îupte greco-romane „Wladislav 
Pytlasinski". competiție la care par
ticipă și șapte reprezentanți ai ță
rii noastre : I. Gibu (cat. semimus- 
eă) Gh Stoicu și Gh. Slroie (mus
că). E. Hupcă (semiușoară). St. Șer- 
ban (ușoară), N. Neguț (mijiocie)și 
D. Manea (semigrea). Luptătorii 
români. însoțiți de antrenorul Du
mitru Cuc, au plecat ieri La Var
șovia.

Bazinul Dinamo. Se înserează. 
Reflectoare. Vînt subțire dinspre 
Parc. Am impresia că o turbină 
nevăzută răscolește din adine 
apa... Claudiu Rusu plonjează. 
Izbește apa cu „padelele" sale 
musculoase. Firoiu se uită la 
cronometru. La 25 de metri, pum
nul antrenorului strînge crono
metrai : 12 secunde. Aștept ca 
Rusu să iasă din bazin. Dar clu
jeanul dispare sub apă. încerc să-l 
descopăr. E greu, din cauza jocului 
paietelor de apă. Firoiu îmi face 
semn să mă apropii de el. Deodată, 
Rusu țîșnește din apă, ca delfinul 
Flipper, chiar în dreptul liniei ima
ginare de start- Pare sufocat ele 
efort. Inhalează aerul ca un înecat.

Dinspre tribună aud o voce: 
„Bine, dar acest exercițiu e o tor
tură. în momentul cufundării în 
apă, după 25 de metri, ai o datorie 
de oxigen de cel puțin 10 litri. Mi 
se pare inuman".

Mă uit spie tribună. „Vocea" a- 
parține unui bătrînel cu pălărie 
de panama pe cap. firoiu îmi ex
plică : „E nelipsit de la antrena
mentele noastre. A jucat și el, p» 
vremea lui vvater-polo".

Urc două trepte, spre pălăria de 
panama. Aș vrea să-l întreb... Mă 
oprește, autoritar. îmi atrage aten
ția, cu bastonul: „Fii atent, acolo!" 
Mă uit spre colțul de lîngă scara 
în spirală. Scurei și Frățilă fac hal
tere. N-ar fi nimic extraordinar 
în asta, dar exercițiul se execută 
chiar în apă, fără sprijin. Bustul 
celor doi portari e complet ieșit 
din apă. Brațele sînt întinse, iar 
deasupra capului se ridică, sfidă
toare, haltera. Pălăria de panama 
simte nevoia să mă readucă la rea
litate: „Nu. Nu e o nălucire. Hal
tera cîntărește doar 10 kilograme. 
E adevărat, acest exercițiu poat» 
fi oricînd un număr de circ. Dar,

I

Antrenorii Grințescu (in centru) și Firoiu (in stingă) fac ultimele 
mandări. Peste citeva minute va începe

30 de minute, durata prelungirilor, 
per.tru ca în ultima instanță formația 
din Petroșani să obțină și calificarea, 
prin lovituri de la 11 metri. Cu toa
te imperfecțiunile sale, relatarea la 
radio a suitei de penalty-uri de la 
Pitești ne-a ținut atenția încordată, 
prelungind și amplificind dramatis
mul întrecerii — practic — pînă din
colo de limitele jocului propriu-zis 
ale celor 120 de minute.

Dar, ca și cum atît n-ar fi fost 
deajuns, emoțiile meciului de la Pi
tești s-au transmis și meciului de 
p- stadionul „23 August", unde cea 
de-a doua semifinală a început și ea 
sub semnul neprevăzutului, întîlni- 
rea Rapid — Metalul debulînd cu un 
gol-avans al formației divizionare B, 
pe cară feroviarii aveau să-l echili
breze abia după o jumătate de oră, 
în urma unei utile intervenții în 
atac a fundașului central Lupescu. 
Adăugind „barele" din acest meci, 
«ijalarea obținută hr repriza secundă 
de Metalul, dinamismul fazelor uite-

rioare, avem destule argumente în 
sprijinul ideii enunțate în prime te 
rinduri, aceea a ridicatei cote emo
ționale care a însoțit miercuri seara 
desemnarea celor două echipe care-și 
vor disputa trofeul.

Evident, în afara felicitărilor adr e- 
sate celor două finaliste, se cuvin fe
licitări și tînărului „team" metalur
gist bucureștean care a părăsit Cupa 
României intr-o fază atît de avansa
tă, mai ales că, pe parcurs, â elim - 
nat, de o manieră netă, nu mai puțin 
de trei echipe de Divizia A. Evoluț'a 
divizionarei B Metalul în jocul cu 
Rapid (mai ales a unor jucători ea 
Profir, Troi, elemente de certă c!a- 
să) confirmă valoarea „unsprezoce- 
lui“ antrenat de Paul Popescu si re
validează prezența sa de anul trecut 
în semifinale.

împotriva unui adversar „bătăios", 
pus pe fapte mari, Rapid a știut însă

(Continuarj în pag. a 3-a)

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE
CONGRESULUI L.I.H.G.

Concursul internațional de pentatlon modern

LA CĂLĂRIE. VICTORIOS
AAUȘANOV (Bulgaria)

în cursul dimineții de joi 
tinuat concursul ' 
pentatlon modern, organizat de fede
rația română de specialitate și clu
bul Olimpia. La baza hipică din ca
lea Plevnei a fost programată ultima 
serie a probei de călărie, în care au 
luat startul 9 concurenți. Ca și în 
cele două serii de miercuri, doi 
sportivi au realizat ieri punctajul 
maxim. Ei sînt: Jiri Adam (Ceho
slovacia) care, cu Vama, a obținut 
un timp (1:35,7) sub limita minimă 
prevăzută de regulament, pentru care 
a fost cotat cu 1 100 p. Același punc
taj, dar cil un timp considerabil mai 
bun (1:31,0), a realizat bulgarul Ivan 
Mușanov. Cu calul Satrap, el a par
curs traseul de 800 m (17 obstacole, 
20 de sărituri) fără nici o penalizare, 
terminînd victorios, în aplauzele pu
blicului spectator. O cursă bună a fă
cut și Albert Covaci din prima echi
pă a țării noastre, care a tras la sorți 
unul din cel mai buni cai, Haziia. 
Din păcate, el a avut o penalizare 
de 7 sec. care i-a diminuat puncta
jul. Deci, 1:51,8 — 1 045 p. Ca și în 
prima zi. Arcaș a refuzat să treacă 
peste uțjele obstacole, fapt resimțit 
îndeosebi de Gyorgy Borlay (Unga
ria), care n-a realizat decît 720 p.

La încheierea primei probe, este 
de remarcat succesul componenților 
echipei •Cehoslovaciei, marcați toți

a con-
internațional de

... . reco-
,joaca nemiloasă" a... delfinilor

MAMAIA, 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

In 9ala de festivități a Hotelului 
Internațional s-au deaths joi lucră
rile celui de-al 57-lea Congres a- 
nual al Ligii Internaționale de Ho
chei pe gheață. Participă delegați 
reprezentînd 24 de țări, din 3 conti
nente— Europa, America de . Nord 
și Asia. Sîn prezenți membri mar- 
canți ai Consiliului Ligii, în frunte 
cu președintele L.I.H.G., dl. J. F. 
Ahearne (Marea Britanie), primul 
vicepreședinte, F. Page (Canada), 
al( doilea vicepreședinte, M. Subrt 
(Cehoslovacia), membri; Consiliului, 
H. Lindblad (Finlanda), A. Staro- 
voitov (U.R.S.S.), W. Wasservogel 
(Ausctria), G. Sabetzki (R.F.G.), U. 
Lockhart (S.U.A.), G. Juckes (Ca
nada).

în cadrul solemn al primei reu
niuni, președintele 
mâne de hochei pe gheață, Nicolse 
Bozdog, a salutat pe participant ii 
la Congres :

„Sîntem onorați — a spus preșe
dintele F.R.H. — de faptul că lu
crările unuia dintre cele mai im
portante Congrese ale Ligii noastre 
are loc la Mamaia, în această mi
nunată stațiune de pe litoralul Mă
rii Negre. Consecventă, federația 
română păstreză in mod tradițional 
legături amicale cu toate federa
țiile, reușind să realizeze întîlnhi 
care contribuie în mod evident la

Federației rc-

Victor BANCIULESCU

cel puțin, nu e inuman ca revenirea 
sub apă".

„Spectacolul" continuă. Zamfires- 
cu încearcă să înoate, dar Novac 
îl trage de picioare. Remorcherul 
înaintează anevoie. Șlepul nu știe 
de glumă: se lasă greu, de parcă 
ar eșua pe un banc de nisip. Apoi 
rolurile se schimbă. Novac înoată,

loon CHIRILA

(Continuare în pap. a 4-a)
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GF.AC

Ivan Mușanov 
și calul Satrap, 
învingători!

(Continuare tn pag. a 2-a)

cu punctaje de peste 1 000 de puncte, 
ca și rezultatele bune obținute de 
sportivii bulgari. Este adevărat, atît 
unii, cît și ceilalți, au beneficiat și 
de cel mai buni cai puși la dispozi
ție de organizatori.

Iată clasamentele i 
Ivan Mușanov 1:31,0 — 
Gheorghi Stoianov 1:35,3

individual : 
1100 p, 2. 
- 1100 p,

3, Jiri Adam 1:37,7 — 1100 p, 4. Ma
rian Cosmescu 1:40,2 — 1100 p, 5. Jan 
Bartu 1:44,5 — 1 080 p, 6. Dușan Pos- 
pech 1:45,5 — 1075 pj pe echipe: 
Cehoslovacia 3 255 p, Bulgaria 3 060 
p. Ungaria 2 940 p, România I 2 905 
p, Polonia 2 730 p, România II 2 475 p.

Azi, de la ora 9, în sala Floreasca 
U — scrlmg,

0 COLABORARE MAI RODNICA 
ÎNTRE TOȚI FACTORII INTERESAT! 
SI 0 MUNCĂ POLITICA CU TINERETUL

V

IATĂ PREMISELE PROPĂȘIRII 
SPORTULUI SĂLAJEAN

Principalele aspecte ale activității sportului de masă și de performanță în discuția Secretaria
tului Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

orice în-
Sâlaj pe 
de per-

Deși încă timidă, ca în 
ceput, afirmarea județului 
plan sportiv, de masă și 
formanțâ, începe să se facă sim
țită, spre satisfacția celor care 
trăiesc și muncesc în această pi
torească zonă a țării.

în perimetrul activității spor
tive de masă se înscriu curent 
campionatele pe asociație (școlare, 
sindicale și sătești), etapele de 
masă ale campionatelor rezervate 
elevilor, cele din cadrul pentatlo
nului atletic școlar, competițiile cu 
caracter festiv (note maxime pen
tru „Cupa 24 ianuarie", 
Martie", „Cupa 1 Mai' 
semicentenarului U.T.C."), 
cravatelor roșii și Crosul 
lui, duminicile cultural 
serbările cîmpenești și, 
cent, „Cupa Sălăjeanca" 
fetelor.

în ceea ce privește performanța, 
pentru aceasta pledează existența 
în divizia B a echiplor de baschet 
majculin 2)> solei masculin

„Cupa 8 
", „Cupa

Crosul 
tineretu- 
sportive, 
mai re- 
rezervată

(locul 4) și feminin (locul 5) și în 
divizia C a fotbalului. In același 
județ își desfășoară activitatea o 
formație feminină de baschet în 
divizia școlară. Prezența lor într-un 
sistem competițional oficial re
prezintă ceva, dacă ținem seama 
că în 1968 Sălajul nu avea decît 
o echipă peste limitele județului.

★
Relevînd aceste reușite, 

ședință a Secretariatului
recenta 
Comi

tetului județean Sălaj al P.C.R., 
în care a fost analizată activita
tea sportivă de masă și de perfor
manță, perspectivele ei, n-a stăruit 
prea mult asupra lor. S-au re
cunoscut, 
care și-au 
pasiunea de realizarea multor suc
cese, dar s-a accentuat, în mod 
principial, mai mult asupra u- 
nor neajunsuri care țin în loc 
sportul sălăjan, nu-i îngăduie să 
se dezvolte într-un mod și mai 
impetuos, pe măsura dorinței ze
cilor de mii de tineri din acest 
județ,

firește, meritele celor 
legat priceperea și

S-a arătat, dt; pilclâ, în cuvîntul 
tovarășului Vasile Cornea, seci e- 
tar cu problemele de propagan
dă, și al altor tovarăși prezenți la 

„ ședință, că organele sportive, în 
ciuda faptului că în ultima vreme 
și-au îmbunătățit munca, mai păs
trează tendința de a conduce prin 
indicații, nu antrenează întregul 
birou județean ai C.J.E.F.S. și o - 
ganizațiile cu atribuții, la realiza
rea obiectivelor propuse. De ai l 
informări neconforme cu realitatea, 
o situație puțin cunoscută la ni
velul școlii (o urmărire superficia
lă a felului cum se efectuează 
procesul de selecție, modul defec
tuos cum sînt alcătuite repre
zentativele școlilor, nu prin con
cursuri preliminare, ci prin convo
carea ad-hoc a unor vîrfuri). Tot 
în sfera de preocupări a organe
lor sportive ar fi trebuit să se

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)
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IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE a P.C.R.
Șl A CELEI DE A XXV-a ANIVERSĂRI A REPUBLICII

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

UN EXAMEN FOARTE SEVER SI PE DEPLIN EDIFICATOR
})
SĂPTĂMÎNA CULTURAl-SPORTIVĂ REGHINfANĂ"
In județul Mureș, manifestările 

în cinstea apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului au. luat un 
avînt și o amploare deosebită.

în orașul Reghin a avut loc o 
„Săptămînă cultural-sportivă“, des
fășurată sub genericul „Înfrățiți în 
muncă și idealuri, slăvim partidul 
și patria socialistă".

..Săptămîna cultural-sportivă re- 
ghineană" a debutat cu o sesiune 
științifică — „Cartea veche româ
nească pe valea superioară a Mu
reșului". Cu acest prilej, Biblioteca 
orășenească din Reghin a organizat 
o expoziție de tipărituri vechi care 
au circulat în această zonă.

Casa de cultură din Reghin a 
găzduit un spectacol coral cu par
ticiparea mai multor formații ale 
diferitelor instituții și întreprinderi

din oraș. Tot la Casa de cultură a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de artă populară românească, ma
ghiară și săsească din această zonă, 
organizată de Muzeul etnografic din 
Reghin.

Pe stadionul „Avîntul" din Re
ghin s-au desfășurat numeroase 
întreceri la diverse discipline spor
tive.

In aceste zile, la Reghin, s-au 
mai organizat simpozioane, mese 
rotunde, expuneri, fiind puse în 
valoare arta populară a acestei zone 
și creațiile artiștilor amatori în 
domeniul plasticii. Ciclul de mani
festări s-a încheiat cu „Festivalul 
cintecului, dansului și portului 
popular- de pe văile Gurghiului. 
Luțului și Mureșului de Sus.

loan PAUȘ — coresp. județean

LAMINORIȘTII
(Urmare din pag. I)

La apelul comitetului de partid, 
comitetul oamenilor muncii, orga
nizației sindicale și de tineret, for
mațiile de lucru, brigăzile și sec
țiile uzinei au răspuns : „Cu o mai 
chibzuită orgar.l'are, în Juna iunie 
se va realiza un spor de peste 8 mi-

DIN ROMAN
1 ioane lei la producția globală in
dustrială". Angajamentul a fost dus 
la îndeplinire.

In spiritul acestor initiative, 
fiecare cadru tehnic din între
prindere a rezolvat. în afara pro
gramului de lucru, o temă de 
concepție.

ELEVI ARGEȘENI 

ÎN ACȚIUNI DE 

MUNCĂ PATRIOTICĂ
Peste 1 000 de elevi și eleve de 

la Grupul școlar al Uzinei de au
toturisme Pitești-Colibași (director, 
ing. Nicolae Tărănțiș) au realizat un 
complex sportiv de toată frumuse
țea și intr-un timp record. El este 
format dintr-un teren de fotbal 
(gazonat cu brazde), terenuri de 
handbal, baschet și volei (bitumi- 
nizate), două piste de atletism cu 
4 culoare de 100 m fiecare, o sală 
de sport reamenajată (s-au montat 
40 de spaliere, panouri de baschet 
s-a vopsit dușumeaua).

Pentru realizarea acestui obiectiv 
— realizare dedicată Conferinței 
Naționale a P.CJl. — au fost efec
tuate de către elevi activități pa
triotice in valoare de 500.000 lei.

Noul complex sportiv al Grupului 
școlar U.A.P. se numără printre 
cele mai frumoase edificii sportive 
școlare din județul Argeș, pentru 
care merită toate felicitările condu
cerea școlii, catedra de educație fi
zică și elevii, care au depus efor
turi susținute pentru înfăptuirea lui.

Am așteptat turneul internațional 
de lupte al României, firește, cu deo
sebit interes, fiindcă era ultima ve
rificare de amploare înaintea Jocu
rilor Olimpice. De la bun început 
trebuie să spun însă că de astă dată 
am fost pur și simplu surprins nu 
atît de numărul partieîpanților cit 
de valoarea lor superioară. Că se a- 
nunțaseră luptători din 17 țări nu 
era ceva ieșit din comun. La marile 
turnee care se organizează In Uniu
nea Sovietică („Produbnli”) și Bul
garia („Dan KoloV, ..Nikola Petrov") 
participă luptători din peste 20 de 
țări. Dar, oaspeții, cu cîteva excepții, 
n-au menționat in telegramele lor 
decît numărul concurenților. în ziua 
startului am constatat că sosiseră 
luptători care emit pretenții certe la 
apropiatele confruntări olimpice, spor
tivi care absentaseră și de la cam
pionatele europene de la sfîrsitul 
lunii aprilie : Roman Rurua (Uniu
nea Sovietică), medalia de aur a 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico — categoria semi ușoară. Vla
dimir Bakulin (tot din U.K S.S.), vice- 
campion olimpic si fost campion 
mondial la muscă, Janos Varga (Un
garia). campion olimpic la cocoș, Fe
renc Kiss, un alt luptător maghiar 
cu succese remarcabile In arena in

ternațională. Prezența acestor valo
roși luptători, și a multor altora, a 
transformat competiția noastră ln- 
tr-un examen foarte sever șl pe de
plin edificator.

Desigur că, dincolo de alte păreri, 
consider necesar să mă refer, în
deosebi, la comportarea luptătorilor 
noștri de la greco-romane, cei care 
au concurat meritoriu, clasîndud-se pe 
primul loc'la 7 din cele 10 categorii. 
Asta, însă, nu înseamnă că ei au dat

an, la un turneu în Suedia. Sporti
vul nostru era, deci, avertizat că 
trebuia să lupte cu multă seriozitate. 
Cum am mai spus, însă, și cu un 
alt prilej, Baciu face meciuri mari 
în compania unor adversari valoroși, 
dar pierde în fața altora mult infe
riori lui. De aceea nu m-a surprins 
cînd a terminat la egalitate cu Var
ga, pe care l-a si condus cu două 
puncte pină în ultima repriză. Do
iipschi, căruia îi spusesem — ca și

— PUNCTE DE VEDERE —
tot ce puteau. Nu-i mai puțin ade
vărat că nici nu li s-a cerut să ob
țină cu orice preț victorii, perfor
manțe, ci să lupte conform planului 
tactic si tehnic stabilit pentru etapa 
respectivă. Baciu, Neguț, Popescu, 
Doiipschi și Păun nu au dat deplină 
satisfacție, pierzind une’e partide mai 
mult din cauza greșelilor pe care 
le-au făcut. Nu pot să-l scuz în nici 
un fel pe Baciu, care a fost învins 
prin tuș de un junior, suedezul Per 
Lindholm. Și culmea, același adver
sar l-a mai întrecut o dată în acest

la campionatele europene de la Ka
towice, înaintea meciului cu bulga
rul Alexandr Tomov (campionul 
mondial al categoriei) — să nu ini
țieze procedee tehnice riscante la în
ceputul primei reprize, în confrun
tarea cu sovieticul Anatoli Roscin. 
el n-a ascultat, acționînd contrariu 
și a pierdut prin tuș, la fel ca și la 
Katowice. Lui Neguț nu-i este per
mis să încheie la egalitate nu mai 
puțin de 3 partide cu adversari de 
care putea să treacă detașat. Neguț 
însă nu s-a debarasat încă de o tea

mă exagerată; rezumîndu-se să în
cerce procedee tehnice cotate 
cîte un punct, ca șurubul, trecerile 
la spatele adversarului ș.a. La cate
goria lui a concurat peste aștept» 
Vasile Fodorpatachi și s-ar putea a 
acesta să participe la Olimpiadă 
nu Neguț. La ora actuală prima șa" 
să o are Fodorpatachi.

Iată și concluziile privind 
la celelalte categorii. La sem —. ■ ■ 
Berceanu n-are contracandidat. St>- 
ciu, la muscă, s-a reabilitat ducă 
succesul de la campionatele e.'t -- 
ne. La cocoș contez pe Marin D_—. - 
tru sau Baciu. L-am menționa: 
mul pe Dumitru fiindcă acest . - 
acord credit mai mare în :.-e e~. 
Păun sau Horvath la pană, Pop-<-. 
la semiușoară, Enache, la lișoa- « 
Gabor la sernimijlocie, rămlh prin - 
palii candidați la categoriile’ lor c - 
migreul Martinescu va trelbui să -e 
pregătească intens, iar Dcylîpschi - 
confirme forma de la cafmpionat'? 
mondiale de anul trecut. Desigur. î" 
timpul care a mai rămas îpot fi re
tușate multe greșeli și (. sner că 
luptătorii vor depune toate strădaniile.

iON CORNE&NU
antrenor federal al lotului olimpiȘc^ 

de lupte greco-romane

Va prezentăm noile divizionare A

MARE MINDRIA SPORTULUI MARAMUREȘEAN

De fiecare dată cînd trebuie să 
s Tiem ceva despre formația mas
culină MINAUR BAIA MARE, gin- 
dul ne zboară, fără voie, la edi
ția 1970—71 a campionatului divi
ziei secunde, cînd handbalist

Aflasem atunci — și n-am întir- 
ziat să scriem despre aceste lu
cruri lăudabile — că în acest oraș 
handbalul „bă tea" chiar si fotba
lul la capitolul simpatie din partea 
localnicilor. Scriam, de asemenea.

guitoare din oraș și. firește, eu am 
dorit mai mult decît orice să rea
lizăm această performanță, dar tre
buie să subliniem câ fârâ sprijinul 
suporterilor noștri, fără încurajările 
și ajutorul lor n-am fi reușit ! Toc
mai de aceea performanța noastră 
se cere onorată in continuare prin 
păstrarea acestui loc sub soare» 
pe care l-am cucerit cu prețul ati- 
tor eforturi 1“

VASILE CHEL ARII: „Nădăjduiesc ca toți scrimerii 
să-și ciștige dreptul de participare la

Antrenorul federal despre perspectivele reprezentanților României la Turneul „Prietenia" de
Așadar, scrimerii români din lo

tul reprezentativ se află in fața 
ultimului colocviu înaintea mare
lui examen olimpic din acest an. 
Acest colocviu înseamnă Katowice, 
înseamnă turneul -Prietenia". or
ganizat de către federația poloneză 
de specialitate.

La ora la care citiți aceste rîn- 
duri, pregătirile scrimerilo- noștri 
pentru Katowice sînt încheiate. 
Simbâtă. o parte dintre ei. flore
tiștii. vor părăsi Capitala, celelalte 
loturi, pe probe, făcînd deplasarea. • 
in mod eșalonat în zilele urmă
toare.

înaintea acestui important coloc
viu. am socotit util un dialog cu 
antrenorul emerit Vasile Chelaru. 
totodată antrenor federal și coor
donatorul pregătirilor efectuate de 
scrimerii noștri.Horia ALEXANDRESCU

TOATE PRIVIRILE NOASTRE

1 — declară VICTOR FIREA, secretcr general al F.R.A.

SPRE FINALELE JUNIORILOR"

— Cine va face deplasarea la 
Katowice ? Intuim că fiind ultimul 
test preolimpic, desigur, cei mai in 
formă dintre reprezentanții scrimei 
românești..

— în cazul floretei masculine, lo
tul integral, adică Țiu, Mureșan, 
Falb, Haukler și alături de aceștia, 
Ștefan. Floretiștii au avut un sezon 
nu prea convingător șt este absolut 
necesar ca ei să confirme. într-o 
companie deosebit de dificilă, va
loarea pe care o au, alături de so
vietici, maghiari și polonezi mai 
ales.

— Ce înțelegeți prin a confirma 
Valoarea ?

— La individuale, posibilitatea de 
a intra între primii 10 și unul din 
ei în finală, iar la echipe de a fi 
pe podium sau în imediata apro
piere a acestuia.

— Contați pe realizarea ambelor 
alternative ?

— Evident, dacă floretiștii noștri 
își vor reaminti că au fost nu de 
mult campioni mondiali și meda- 
liați cu bronz la două ediții ale 
campionatului lumii. Deci, se im
pune să redevină trăgători echili-

brați psihic și plini de tenacitate, 
cum sînt cunoscuți.

— Și lotul feminin de floretă ?
— Nu vcr face deplasarea Olga 

Szabo, Ileana Ghiulay și Ana 
Pascu, sportive care, prin compor
tările din acest, an, atestă o va
loare ridicată. în schimb, pentru 
a putea să ne fixăm asupra celor
lalte două componente ale lotului, 
la Katowice vom trimite Pe Ma
ria Vicol, Suzana Ardeleanu. Eca- 
terina Stahl. Viorica Draga și
Magdalena Bartoș. Turneul „Prie
tenia" rămîne să hotărască care
dintre acestea merită încrederea
pentru J.O.

— Mizați pe o evoluție mai cu
rajoasă a spadasinilor ?

— Ca Si la floretă, și aici trimi
tem lotul complet : Istrate, Pon- 
graț. Bărăgan, Duțu și Iorgu. Spa
dasinii au avut comportări remar
cabile anul acesta, astfel că ar fi 
de dorit să le repete. într-un con
curs de valoare continentală. îmi 
manifest încrederea in această 
perspectivă.

— în fine, pentru sabie, cu ce 
trăgători veți concura ?

— Vintilă, Nieolae. Culcea, Bu- 
dahazi și Pop. Deci, mai puțin Iri- 
miciuc, care — aidoma celor trei 
floretiste amintit© — rămîne un 
candidat cert pentru J.O. In cazul 
sabrerilor, dintre aceștia 5 urmează 
să selecționăm 4. „Sita" este ceva 
mai puțin aspră decît la floreta 
feminină...

— Cu ce gînduri plecați la Ka 
towiee ?

— Cu dorința de a-i vedea pe 
sarimerii noștri cît mai sus pe 
scara valorilor, astfel ca reprezen
tanții tuturor armelor să-și ciștige 
dreptul de a participa la J.O. Ka
towice înseamnă un concurs de 
mare voință, de mare responsabi
litate și implicit de mare efort. 
Vreau să cred că sportivii noștri 
își vor înțelege cum trebuie misiu
nea ce o au. De altfel. Turneul 
„Prietenia" va avea în linii mari 
aceeași caracteristică — sub aspec
tul formulei de desfășurare — ca 
si turneele din cadrul J.O., așa că 
și în această privință ne vom pu
tea edifica și vom încerci unele 
calcule tactice...

REP.

LA DELFINIIÎN VIZITĂ
(Urmare din pag l)

FLIPPER
in-am dezobișnuit de mult să con
fund scorul cu jocul. Să știi, de 
altfel, că golurile le-am și uitat. 
N-am uitat, în schimb, nici una din 
fazele în care am ratat superiori
tatea numerică".

Antrenamentul s-a terminat. Re
flectoarele se sting. Delfinii Flipper 
se joacă acum în voie. După cele 
două ore de tortură, totul e acum 
simplu și vesel, ca în piscina unui 
mare hotel. Pălăria de panama se 
apropie de mine : „Te rog să scrii 
că polo-ul e, totuși, un joc extraor
dinar de frumos. E, dacă vrei, ca o 
muzică de Alban Berg. Mulți as
cultă, dar puțini pricep..."

Iată de ce aștept de la această e- 
diție o adevărată avalanșă de re
zultate notabile prin care, sînt si
gur, tinerii noștri atleți își vor de
pune candidaturi ferme pentru tri
coul național. Unii vor avea posi
bilitate. datorită realizării norme
lor impuse In cadrul celor cinci 
eereuri olimpice, tă fie prezenți 
chiar la J.O. de la Munchen : cei 
mai mulți insă vcr intra in vizorul 
selecționerilor pentru Balcaniadele

Asa cum am mai anunțat, sîm
bătă (de la ora 17) și duminică (de 
la ora 17.30), pe stadionul Republi
cii din Capitală se vor desfășura 
intrecer.'.e finale ale campionatelor 
republicane de juniori, competiție 
de mare- amatoare. care prilejuieș
te o trecere In revistă a întregului 
eșalon al speranțelor atletismului 
românesc.

TVom acordă'toată atenția aces
tor campionate — ne-a declarat 
Victor Firea, secretar general al 
F. R. Atletism. De fapt, in acești 
tineri sportivi ne punem toată nă
dejdea pentru alcătuirea selecțio
natelor naționale in anii viitori, ți 
de felul cum ei vor evolua mai de
parte, depinde in cea mai mare mă
sură soarta atletismului

Spre deosebire de anii 
actualul sezon, juniorilor 
ferit condiții superioare 
tire. Mulți dintre ei au 
speranțele, obținînd recorduri per
sonale in concursurile de sală și 
chiar mai mult. Acestora le-am o- 
ferit și posibilitatea unor confrun
tări internaționale cu atleți de cea 
mai bună valoare, iar prezențele 
lor nu au trecut neobservate, spor
tivi ca Gheorghe Ghipu. Liliana 
Leau, Eleonora Monoranu. Radu 
Gavrilaș și alții stabilind chiar re
corduri naționale în competițiile de 
peste hotare.

masă uriașă. Cîte republici uniona
le, atitea campionate... Da. Bătălia 
e grea. Știu foarte bine că perfor
manțele noastre olimpice maxime 
sînt cele două* locuri 5 de la Roma 
și Tokio. O să încercăm să facem 
mai bine, dar e greu. Lipsind în 
Mexic, nu mai sîntem nici secunzii 
capilor de serie. în cele trei grupe, 
„capi" vor fi ungurii, iugoslavii și 
sovieticii. în „căciula" secunzilor 
se vor afla italienii, americanii și 
olandezii. Noi vom fi trași dintre 
„ceilalți" Vei spune, poate, că la 
Hvar am cîștigat în fața Iugosla
viei, iar la Budapesta am bătut 
S.U.A. cu 6—1. De acord, dar eu

dar Zamfirescu îl apasă pe omo
plați, spre fundul bazUiului, un fel 
de capră pe apă. Kovac’* apare me
reu Ja suprafață. Povarav de pe 
spate trebuie dusă pînâ la malul 
de faianță.

Moment de pauză. Dar nu pentru 
toată lumea Nastasiu e la al 17-lea 
sprint pe 25 de metri. Pălăria 
de panama simte nevoia confesiu
nilor :

„Jocul de polo a ajuns să fie o 
cursă nebună. Nici nu știu unde o 
să se ajungă. Cred că, foarte curînd. 
o să se joace pe Niagara, la 10 
metri de prăpastie. Acum cîțiva 
ani se Jucau două reprize de cite 
10 minute. Astăzi sînt patru de cite 
cinci, pentru ca totul să fie doar 
sprint. Acum cîțiva ani. cei elimi
nați reintrau după gol. Astăzi poți 
reintra după numai un minut, 
pentru ca jocul să se reaprindă mai 
repede. Mai e și regula celor 45 
de secunde, c-a să nu-ți poți permite 
nici un singur moment de relaxare. 
Mai există și posibilitatea schim
bărilor de jucători mai dese. Cre- 
de-mă. polo-ul e astăzi un joc mai 
dur ca hocheiul. Mihăilescu a re 
senit de la Hvar cu o coastă rup
tă. Un ungur. Sarosi, a pierdut un 
dinte. Și nimeni n-a văzut „faze" 
Se simte nevoia unei potoliri. 
Ostoz, mexicanul, președintele 
F.I.N.A., a și promis o înghețare a 
regulilor. Pină atunci, însă. n-ai 
ce face : trebuie să faci haltere în 
apă".

„Tolea" Grințescu, antrenorul 
principal, vorbește rar: Da. Bătă
lia e grea. Există în polo trei mari 
puteri: Ungaria, Iugoslavia.
U.R.S.S. Ungurii au „școală" Și 
mai au și cinci titluri olimpice. 
Iugoslavii vin parcă din Planeta 
giganților. Bonacici și Sandicî sînt 
oameni de peste doi metri. închi- 
puie-ți cit e de plăcut să duci 
în spate un colos de 110—115 kilo
grame. în sfîrșit, sovieticii au o

a1- 
(antrenorul echipei), Palko, Kiss, Ignăiescu }'■ 

Negovan, Albu, Rotaru, Măriei Din 
Foto: Iod P. POP

In picioare (de la stingă la dreapta): Panfiru, Sîngecrzan, Răzo-, 
boaica, prof. Lascăr Pană
Baiza; rîndul de jos : Pop. Stoica,

fotografie lipsește Constantin
își vedeau spulberate, 

20 de secunde ale run- 
visul de promovare în 

al țării ! Multe

ramureșerd 
în ultimele 
dei finale, 
primul eșalon 
..voci" spuneau atunci câ handba 
liștii băimăreni, loviți moralicește, 
nu vor mai izbuti să străbată la
birintul arid al diviziei secunde 
pentru a ieși la ..lumină" în rîn
dul primelor zece echipe româneșt 
Dar, iată că ecoul 
stins la 
rut. iar 
la sută, 
ci.știgat 
seria a 
(18 17

„vocilor" s-a 
fel de repede cum a apă- 
„profețiile" s-au dezis sută 
căci Minaur Baia Mare a 
de o manieră categorică 
Il-a a eșalonului secund 
1 0 377—188 35 !).

★
în această primăvară, cu puțin 

înainte de începerea returului, po 
poseam la Baia Mare și ne opream, 
firește, la sediul A. S. Minaur. no- 
tîndu-ne în carnetul de reporter cî
teva date privind pregătirile, con
dițiile și speranțele handbaliștilor.

câ băieții se antrenau intens, că 
lozinca afișată în -clubul handba- 
liștilor" spunea limpede : „Nici un 
meci Pierdut acasă!“. Iar elevii 
acestui sufletist antrenor care este 
prof. Lasc-ăr Pană, aveau să-și ono
reze din plin renumele cucerit cu 
stita trudă, reușind să nu piardă 
nici un joc în tot campionatul!

Acum iatâ-i promovați în Divi
zia A. după doi ani de strădanii și 
după trecerea unui moment de grea 
cumpănă.

Și, pentru că bucuria tuturor iu
bitorilor acestui sport din Baia 
Mare este deosebită și firească, pen
tru că, în sfîrșit. Maramureșul se 
poate mîndri. din nou- 
zionară 
noastre, 
c frază 
frază ce

„Băieții din echipă.
secției și a asociației, CJEFS Mara
mureș, toate celelalte foruri diri-

A. odată cu 
transcriem. în 
a antrenorului 
spune multe :

cu o divi- 
felici țările 
încheiere. 
Pană ; o

conducerea

OINĂ POATE Șl TREBUIE SĂ FIE MAI
Devenite tradiționale, campionatul 

republican, „Cupa României", „Cupa 
tineretului de la sate", „Cupa speran
țelor", campionatul școlilor profesio
nale și „Cupa Uniunii Generale a Sin
dicatelor" au antrenat mii și mii 
de tineri în practicarea organizată a 
sportului nostru național, oină, avind 
un calendar competițional echilibrat, 
care asigură continuitatea activității 
timp de 7—8 luni pe an.

Remarcabile succese mobilizatorice 
au obtinut în aceste concursuri jude
țele Botoșani, Argeș, Olt și Constan
ta. unde și-au disputat intiietatea zeci 
de echipe. Demne de reținut sint și 
unele acțiuni locale inițiate de comi
siile de specialitate ale județelor 
Neamț, Ilfov, Dîmbovița ș.a.. care au 
avut darul să răspîndească cina in 
rîndurile copiilor și tinerilor de la 
sate. La reușita acestor acțiuni și-au 
adus contribuția activiștii oinei. cei 
peste 600 de instructori voluntari. 103 
antrenori și 450 de arbitri. îmbucu
rător este faptul că aproape toți cei 
66 de antrenori calificați în cursul 
anului trecut au prezentat echipe 
bine pregătite la etapa de masă a 
„Cupei tineretului de la sate".

Turneele de zonă și cele finale ale 
competițiilor menționate au constituit 
minunate prilejuri de afirmare și 
popularizare a oinei, sportul nostru 
național fiind un joc frumos 
și dinamic, atunci cînd este practicat 
de echipe bine puse la punct, cum 
sînt formațiile C-P. București, Di
namo. Avîntul Curcani (lltovj. Viată 
nouă Olteni (Teleormar®, Avîntul Fra
sin (Suceava, Biruința Gherăești 
(Neamț), Tricolorul Baaa Mare.

Rezultatele obținute pină in pre
zent denotă că oină poate și trebuie 
să fie mai larg răspîDdită, că nu s-au 
epuizat nici pe departe posibilitățile 
de popularizare în rîndurile elevilor, 
în special ale tinerilor din mediul 
sătesc. Din păcate, antrenarea copii
lor intr-un campionat al juniorilor 
sau al liceelor a rămas un deziderat, 
făcîndu-se doar unele încercări în 
județele Ilfov, Argeș, Ialomița. Con
stanța si Dîmbovița. Cu toate efortu
rile federației și ale ministerului de 
resort, în multe școli generale și li
cee, oină continuă să fie ignorată. 
Unii învățători ’și profesori care pre
dau educația fizică nu cunosc acest 
joc și nici nu se străduiesc să-l în
vețe. Alții, deși au calificarea nece
sară, preferă să se ocupe de disci
plinele cu o mai largă circulație, 
care nu-i solicită prea mult. Nu este 
de mirare că în județele Vîlcea. Bră
ila, Mehedinți, Vaslui, Gorj, Bacău

și Hunedoara oină se practică intr-un 
număr redus de unități de invătă- 
mint.

în această situație, recentele iniția
tive locale apar cu atit mai lăudabile: 
in județul Ilfov se organizează un 
campionat al liceelor, dotat cu „Cupa 
ziarului Steagul roșu", iar ia Cimpu- 
lung-Muscel, Curtea de Argeș și Pi
tești vor avea loc concursuri simi
lare. Aproape 100 de cadre didactice 
din județul Ialomița s-au întilnit in 
cadrul unei consfătuiri, care a dezbă
tut și problema dezvoltării oifiei la 
sate. Demonstrațiile practice execu
tate de jucători consacrați au creat 
participanților o primă imagine des
pre ceea ce este și ce trebuie să de
vină oină in procesul educației fizice 
a elevilor.

Firește, biroul federal va susține 
reluarea campionatelor liceelor si șco
lilor generale, competiție tradițională, 
cu o vechime de aproape 75 de ani 
in școlile noastre. Considerăm însă 
câ este de datoria celorlalți factori 
interesați, și în primul rind a resor
tului de specialitate din Ministerul 
Educației și Tnvătămîntului. să facă 
tot ce ie stă in putintă pentru ea 
oină să fie nelipsită din activitatea 
sportivă școlară.

Jocurile demonstrative, în deschide
rea altor competiții sportive, atit de 
mult gustate de public, trebuie să 
constituie un bun prilej pentru răs
pândirea oinei- Astfel de demonstra
ții s-au organizat sporadic în Capi
tală și în alte centre, dar în ultimul 
timp au fost complet neglijate. în
cercările unor activiști voluntari in 
această privință au întilnit rezistenta 
unor diriguitori ai sportului local, 
care nu concep să sacrifice gazonul

• •

românesc, 
trecuți, în 
li s-au o- 
de pregă- 
confirmat

Gheorghe Ghipu în plină alergare

LARG RASPINDITA
marilor stadioane pentru asemenea 
demonstrații. Și, apoi, cine să facă 
demonstrație, cind in unele județe 
există o singură echipă? De exem
plu, cunoscuta formație Avintul Fra
sin se zbate să supraviețuiască, fiind 
ignorată de organele din județul Su
ceava. Asemenea greutăți intimpină 
și oiniștii fruntași de la Tricolorul 
Baia Mare, Viață nouă Olteni — (Te
leorman), Recolta Rimnicelul (Buzău) 
și Petrolul Urlați (Prahova).

O altă cauză care limitează popu
larizarea oinei o constituie insufi
cienta ei reflectare în presa locală, 
in comentariile radiofonice și în re
portajele de televiziune. De aseme
nea, un film documentar ar aduce o 
mare contribuție la popularitatea 
oinei (mai ales la sate, prin cămi
nele culturale), ca și editarea unor 
afișe, confecționarea de pliante și 
insigne.

Biroul federal și comisiile județene 
de specialitate au în proiect forma
rea a noi cadre de antrenori și in
structori voluntari pentru sporirea 
numărului de echipe- Etapele de 
masă ale competițiilor prevăzute în 
calendarul sportiv constituie — după 
cum spuneam la început — o bună 
bază de plecare în acțiunea de răs- 
pîndire a oinei. Desigur, reușita efor
turilor întreprinse pentru populariza
rea jocului va depinde în primul rînd 
de pasiunea și perseverența cu care 
activiștii sportului nostru național 
vor urmări îndeplinirea măsurilor 
stabilite de plenara anuală a F.R.O 
menite să atrasă cit mai 
pe terenurile de oină.

L.
vicepreședinte al

de juniori șl seniori ce vor avea 
loc in acest an la Izmir. La un sin
gur lucru mă gîndesc însă serios ; 
vremea atît de capricioasă să nu 
fie și de data aceasta un serios 
adversar acestor tineri talentați...".

(Urmare din pag. 1)

multi tineri

MARTIȘ
F. R. Oină

START ÎN CAMPIONATELE

REPUBLICANE ALE SENIORILOR

Astăzi, pe pista lacului Snagov. 
se va da startul (începînd de la ora 
9.30) în cursele eliminatorii ale cam
pionatelor republicane de canotaj 
rezervate seniorilor. . întrecerile, 
care se anunță viu disputate, pro
gramează următoarele opt probe 
clasice ; schif 4-f-l, 3 î. c., schit

simplu, 2 + 1, 2 visle, 4 f.
4 visle.

Finalele sînt prevăzute 
pută sîmbătă, de la ora 
comitent cu întrecerile băieților, pe
aceeași pistă, vom putea urmări și 
probele feminine din cadrul „Rega
tei Snagov".

a se dis-
9,30. Con-

afle sprijinul mai calificat, meto- 
< Ic mai ales, acordat asociațiilor 
sportive din întreprinderi, instituții 
și de Ia sate. S-a făcut prea puțin 
pentru introducerea gimnasticii în 
producție (acțiunea se află încă în 
stadiul experimental, și numai in 
cîteva întreprinderi din Zalău), 
pentru atragerea tineretului spre 
atletism, disciplină care ar putea 
evidenția multe talente (există obli
gația ca atletismul să primeze în 
rîndul competițiilor școlare, dar 
pină acum din rîndul elevilor au 
apărut prea puțini performeri în 
înțelesul adevărat al cuvîntului), 
pentru inițierea copiilor în nata- 
ție etc. Nici chiar în fotbal nu s-a 
făcut totul, nu s-a ajuns să se 
creeze o pepipienă locală pe lingă 
echipele divizionare, astfel ca să 
nu se mai alerge după „achizi
ționarea” de elemente din alte ju
dețe, după „păsări călătoare", care 
nu au nici lin fel de afinități su
fletești cu colectivele ne care 1* 
reprezintă.

Reprezentantul Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică și 
Sport, tovarășul Popa Ioviță, șeful 
Secției Organizare și Control a 
C.N.E.F.S., a subliniat valoarea ce o 
prezintă o asemenea analiză la ni
velul celui mal important for politic 
al județului. Vorbitorul a asigurat 
pe cei prezenți că C.N.E.F.S. va a- 
corda in continuare acestui județ 
tot sprijinul pentru realizarea unul 
salt calitativ și mai viguros. El a

subliniat necesitatea îmbunătățirii 
stilului și metodelor de muncă, a 
unei mai bune conlucrări cu fac
torii cu atribuții în domeniul spor
tului, pentru a valorifica experien
ța pozitivă care a reprezentat-o 
„Cupa Sălăjeanca", o reușită pen
tru sportul feminin de masă din 
județ, sugerînd ca asemenea ini
țiative să continue.

Consolidarea secțiilor de perfor
manță existente (fără proliferare! 
lor, înființarea altora noi, ca aceea

ECHIPA NAȚIONALĂ
ÎSI CONTINUĂ

PREGĂTIRILE LĂ BUCUREȘTI
F.R. Natație a trimis ieri o tele

gramă forului de specialitate din 
R.F. a Germaniei în care anunță 
neparticiparea echipei de polo a 
României la turneul internațional 
de la Landshut. Explicația acestei 
decizii ne-a fost furnizată de antre
norul federal, prof. C. Mărculescu:

„La ședința de analiză a meciuri
lor desfășurate în turneul interna
țional de la Budapesta, atît antre
norii cit și jucătorii au recunoscut 
o firească stare de oboseală acu
mulată de-a lungul competițiilor 
la care au participat în ultimele 
săptămini. Totodată, au fost subli
niate șj o serie de deficiența care 
persistă în jocul echipei, și datori
tă cărora formația noastră a înre
gistrat la acest turneu și unele re
zultate mai slabe (cu Olanda și 
R.F. a Germaniei). Am reflectat

mult asupra acestor situații v 
ne-am hotărît să renunțăm la acest 
turneu. Jucătorii preferă să se an
treneze în liniște. în luarea hotărî- 
rii a cîntărit mult și faptul că orga
nizatorii, avînd înscrise șapte for
mații, au programat cîte două par
tide în fiecare zi, lucru care ar fi 
supus echipa la un efort cu totul 
nejustificat în această perioadă. La 
toate acestea se adaugă și faptul că 
4 jucători sînt bolnavi".

Așadar, lotul olimpic își conti
nuă pregătirile la București, ur- 
mînd să întîlnească în zilele de 24 
șl 25 iulie, la bazinul Dinarno. e- 
chipa națională a Australiei, de 
asemenea calificată pentru J.O. 
Apoi, sportivii noștri vor primi vi
zita poîoiștilor din R.D. Germană 
(începutul luni; august), cu care 
vcr susține mai multe meciuri de 
antrenament și unul oficial.

rică pentru performanță. Aceasta 
va determina existența unor pepi
niere puternice,. stabile. Ia toate 
disciplinele. In această privință, 
școala trebuie valorificată mai 
mult (peste 50 000 de tineri își des
fășoară activitatea în unitățile de 
invățămint), folosind actualul ca
dru instituțional, formele curente 
de angrenare a elevilor în practi
carea exercițiului fizic în mod or
ganizat. Se înțelege, pentru a se 
ajunge aici că este nevoie de o

0 COLABORARE MAI RODNICĂ, 
ÎNTRE TOȚI FACTORII INTERESAȚI
de box, de pildă, să aibă drept 
temei condiții reale de dezvoltare), 
impulsionarea sportului în rindul 
elevilor, inițierea unor acțiuni spe
ciale de selecție in atletism — 
pentru început la un număr redus 
de probe — iată doar cîteva di
recții pe care trebuie îndrumată 
activitatea sportivă de mase și de 
performanță intr-un județ cu un 
considerabil potențial uman.

Concluziile ședinței au fost pre
zentate de tcv. LAURI AN TULA1. 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
ecretar al - Comitetului județean 

Sălaj al P.C.R. Vorbitorul a ținut 
sâ precizeze că activitatea sportivă 
de masă treb> le desfășurată în așa 
fel incit să aibă o finalitate valo-

importantă încărcătură de pasiune 
din partea cadrelor didac.be de 
specialitate, de o continuă perfec
ționare, de o muncă de calitate, de 
o înaltă calificare. Important este 
ca celor ce sînt cuprinși în acti
vitatea sportivă să li se formeze o 
personalitate puternică, printr-o 
pregătire politică adecvată. Este 
o cerință a vieții noastre, a socie
tății noastre, care se poate realiza 
numai printr-o muncă educativă 
bine orientată, profundă. în mă
sură să atingă toate resortull’e 
morale ale fiecărui tînăr, să-1 facă 
mai Conștient fată de obligațiile 
sale, fată de pftducție, fată de so
cietate. Tineretul care îmbrățișează 
sportul de performanță — a pre-

cizat tov. Tulai — trebuie să în
țeleagă că nu face aceasta din do
rința de a avea benei leii, în goa
nă după căpătuială (în fond, fie
care tînăr urmează o școală, are o 
meserie, se pregătește pentru o 
profesiune), ci din nevoia de a se 
disciplina, de a-și menține sănă
tatea și, luptind corect pe terenul 
de sport, de a se bucura de stima, 
de prețuirea colectivului din care 
face parte. Numai avînd o miș
care sportivă formată din aseme
nea tineri, cu un nivel politic bine 
format. Sălajul se va putea ridica, 
în anii viitori, la noi cote valo
rice.

Ținînd să releve faptul câ spor
tului i se va ăcorda, in continuare, 
sprijinul necesar, vorbitorul a pre
cizat în încheiere, că la apropia
tele . consfătuiri de lucru cu pri
marii, eu directorii de întreprin
deri și unități de producție vor fi 
abordate și probleme din actuali
tatea sportivă, pentru ca si unii 
factori cu răspundere polid.ă pe 
plan județean să înțeleagă nece
sitatea de a ajuta la propășirea 
activității din acest important do
meniu social. Oricum, un aseme
nea deziderat nu poate fi realizat 
integral decît printr-o muncă u- 
nită, sinceră, izvorîtă din pa
siune, dublată de competentă, o 
colaborare destinată să angajeze 
nu numai factorii cu responsabi
lități sau cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului, ci pe 
toti aceia care sînt interesați să 
se obțină un progres în mișcarea 
sportivă sălăjeană.

didac.be
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DE TREI ORI TRAIASCA!

DUPĂ 22 DE ANI REȘIȚA REVINE IN DIVIZIA A
La Reșița, în rîndurile iubitorilor 

de fotbal, e mare bucurie. E și 
normal. După 22 de ani, dorința 
tuturor s-a împlinit. Marele succes 
a venit, poate, într-un moment cînd 
mulți nu se așteptau. Acum un an, 
C.S.M. Reșița a fost la un pas de 
retrogradare în Divizia C 1 ~ ’
s-ar. fi gîndit că tocmai după 
sezon dificil, echipa oțelarilor reși- 
țeni va reuși performanța de a pro
mova în Divizia A ! Nimeni, cu si
guranță, nimeni 1 în vara trecută 
(1 iulie 1971), cînd antrenorul 
Reir.hardt lua echipa în primire, 
obiectivul nu era altul decît ocu- 
pareâ unui loc la mijlocul clasa
mentului pentru că lotul era același 
ca si în ediția trecută. Dar aveau să 
se șchimbe alte lucruri, disciplina 
în pregătire Și jocuri, calitatea an
trenamentelor (pe care unii jucători 
ac încercat să le evite, socotindu-le 
•prea dure și peste puterile lor), un 
spirit sănătos, ce avea să dom
nească in lot. Fără mari pretenții, 

modestie, noul antrenor și elevii 
săi au pornit în marea aventură. 
Lesi avea în față candidate serioase 
.a promovare (C.F.R. Timișoara, 
Mrterui Baia Mare, Politehnica Ti- 
• . '-.ana C.S.M. Reșița a mers din 
succes în succes. Poziția la sfîrșitul 
turului (locul 1, cu 5 puncte avans) 
a surprins pe mulți, însă la Reșița 
începuseră să se vadă acumulările, 
adevăratele potențe și în retur avan- 
sul avea să crească la 11 puncte.

Care să fie secretul acestei- per- 
f rmanțe ? L-am rugat pe antreno- 
, il Ioan Reinhardt să ne răspundă 
la această întrebare. A stat, a me
ditat, așa cum face întotdeauna, a 
scos un teanc de hîrtii, caietul său 
de planificare, și într-un tîrziu ne-a 
răspuns:

— Sînt multe lucruri de spus 
despre această echipă. Nu, noi n-um 
avut cei mai buni jucători din Di
vizia B. Poate că Minerul Baia 
Mare sau echipele din Timișoara au 
avut valori mai mari în loturile 
lor. Dar C.S.M. Reșița a demonstrat 
o bună organizare a jocului, o 
exemplară dăruire, o frumoasă ți
nută sportivă, în teren și în afara 
lui. Jucătorii au reușit să aibă o 
comportare constantă, fără oscilații, 
cum s-a întîmplat la alte ebhipe- 
Formația noastră a dovedit o bună 
adaptare la condițiile de joc din 
Divizia B, capacitatea de a-și orga
niza acțiunile. Jocul în funcție de

Cine 
acel

lată-i

- /■ • .dli

adversar, acasă sau in deplasare.
— De ce lot ați dipus în acest 

campionat ?
— De-a lungul celor 30 de etape 

am folosit următorii jucători: Ilieș 
(25 de ani) și Așa (19) — portari ; 
Rednic (30), Kiss (24), Pirvan (28), 
Kafka (29), Zimmer (22), Ambrus 
(18), Ticheli (18), Creștian (31), — 
fundași; Varga (32), Grozăvescu 
(25), Stoia (22). Jack (30). Sfirlogea 
(31) — mijlocași ; Pușcaș (22), Ato- 
diresei (21), Szilagv (25). Florea 
(22), Păunescu (18). Dumitru (20). 
Roșea (17).

— Care e media de vîrstă ?
— 24 de ani. Avem citeva ele

mente tinere, de perspectivă. și. 
după cum vedeți, și multe nume 
cunoscute. printre care Varga 
Kafka, Rednic. Sfirlogea a abando
nat activitatea competițonală la 
sfîrșitul turului, dar a rămas lingă 
echipă, ca antrenor. Probabil că se 
va ocupa de tineret. Este elev al 

de antrenori 
va deveni un

RAPID - JIUL
(Urmare din pag. 1)

— în ciuda faptului că a fost con
dus — să se impună grație experien
țe: sale superioare, cîștigînd la li
mită, dar s’gur. Meritele feroviarilor 
trebuie subliniate mai ales în împre
jurările concrete în care ei au pre
gătit această semifinală, adică fără a 
se putea antrena împreună cu colegii 
lor Dumitru, Codrea și Petreanu care
— reținuți de niște obligații neaștep
tate — n-au putut să vină din pro
vincie decît cu două-trei ore Înainte 
de meci !

în orice caz, această inedită finală 
se anunță interesantă. După ce trei 
ani la rînd în ultimul act al Cupei 
României au apărut numai Steaua și 
Dinamo (1969, 1970. 1971), iată acum 
o „schimbare de distribuție" : Rapid 
reapare în finală după patru ani (în 
1968 a pierdut cu 1—3 în fața lui Di
namo), în timp ce Jiul Petroșani se 
califică prima oară pentru ultimul 
act al Cupei României, reprezentînd 
astfel din nou provincia în finala 
Cupei, după cinci ani de absență 
(Foresta Fălticeni, în finala din 1967, 
cu Steaua).

Teoretic, Rapid este favorită. Echi
pa din GiuIești n-a mai cîștigat Cupa 
României din anul 1942. Are acum 
șanse să-și reediteze performanța 
exact după 30 de ani...

SELECȚIE PENTRU COPII 
LA CUIBUL PROGRESUL
Clubul Progresul București orga

nizează selecție pentru copii născuți 
între anii 1956—1962 care doresc să 
învețe fotbal. Doritorii se pot pre
zenta la stadionul din stradă dr. 
Staicovici nr. 42, avînd pantofi de 
tenis și chilot. La selecție, care are 
loc zilnic, între orele 8—12, se pot 
prezenta și echipe de străzi.

Școlii post-liceale 
(anul II) șl cred că 
bun tehnician.

— Care au fost 
ale C.S.M.-ului ?

— După cum vă 
genitatea. Aș mai 
bun al portarului Ilieș. apoi 
rarea și echilibrul liniei de mijlo
cași. Dat trebuie să subliniez că 
și în față am avut elemente bune.

punctele

spuneam, 
remarca

forte

omo- 
jocul 
apă-

dintre remarcă cuplul
Szilagy-Pușcaș, care a marcat 28 de 
goluri, primul posedind multă forță 
de pătrundere, iar al doilea fiind 
cel mai tehnic Jucător al nostru.

— Care a fost echipa de bază ?
— Ilieș — Rednic. Kiss, Pirvan. 

Kafka — Grozăvescu. Varga — A- 
todiresei. Pușcaș. Sxilagy. Florea. 
Cițiva dintre ei (Pirvan. Rednle. 
Pușcaș, Atodiresei. Varga) au fost 
însă multe etape indisponibili).

★
Aceasta este noua divizionară A 

— C5.M. Reșița. Ș- pentru câ am 
vorbit de meritele incontestabile a’.e 
jucătorilor, este normal să consem
năm aici și citeva civinte ale pre
ședintelui clubului. Ștefan Petru, la 
care ne asociem întru totul: „L> 
această performanță, un mare merit 
are și antrenorul Ion Reinhardt, 
tehnician competent, conștiincios, 
exigent, apreciat de Jucători"

Duminică, la Reșița, a f<xt mare 
sărbătoare sportivă. In anul aniver
sării a două secole de foc nestins in 
cetatea oțelului, in anul cind clubul 
se pregătește să-și serbeze semi
centenarul. iubitorii fotbalului au 
sărbătorit și promovarea in ^A" a 
echipei de fotbal. După 22 de ani. 
Reșița e din nou prezentă în elita 
fotbalului românesc.

Constantin ALEXE

„O ZI DEDICATA
CLUBULUI F. C. ARGEȘ"
LA 6 AUGUST, PITESTENil VOR ÎMBRĂCA TRICOURILE DE CAM- 
PONI • UN MECI FESTIV TN PROIECT: F.C. ARGEȘ— SELEC
ȚIONATA CĂPITANILOR DE ECHIPA DIN DIVIZIA A '

Zilele de sărbătoare nu s-au în
cheiat la Pitești.

Conducerea clubului însă, nu uită 
că pe jucători îi așteaptă un viitor 
sezon mai dificil decît cel care le-a 
adus tricourile de campioni.

Ne-am convins de acest lucru 
miercuri, cu prilejul prezenței la 
meciul de cupă Jiul — Dinamo, în 
cursul unei convorbiri cu vicepreșe
dintele clubului Puiu Rapaport:

— Unde-și vor petrece jucătorii 
concediul?

— Intre 1 și 11 iulie, în Israel, pe 
litoralul rnediteranian, îp urma unei 
convorbiri cu unele cluburi de a- 
colo, care s-au oferit să ne găzdu
iască, in reciprocitate. După aceea, 
intre 12 și 23 iulie, își vor continua 
vacanța în țară.

— Cum se vede, ați renunțat la 
turneul de Ia Teheran.

— Da. Am renunțat, cu regret, 
la invitație, tocmai în folosul pre
gătirilor pentru campionat și Cupa 
campionilor,

— Cînd vor îmbrăca jtfcătorii 
tricourile de campioni ?

— Spre deosebire de alți ani, nu 
o dată cu decernarea Cupei. Avînd 
încuviințarea federației, vom orga
niza la 6 august „O ZI DEDICATA 
CLUBULUI F.C. ARGEȘ", cu ca-

racter festiv și cu acest prilej va 
avea loc și înmlnarea cupei și tri
coturilor de campioni, a Trofeului 
Petschovschl și a premiilor oferite 
de A.S. Loto-Pronosport. „ZIUA": 
— precedată de o conferință de 
presă — include în programul său 
un meci de Juniori (F.C. Argeș — 
campioana tării), de tineret (F.C. 
Argeș — „U“ Cluj, campioana pe 
1971/72) și altul intre F.C. Argeș, 
campioana, șl o selecționată divizi
onară A alcătuită din căpitanii ce
lorlalte 15 formații. „ZIUA" se va 
termina.- seara, în parcul Trivale, 
cu carnavalul suporterilor.

— încă o întrebare : ce meciuri 
de pregătire veți avea ?

— La 9 august cu Hapoel Ber- 
Seva (Israel), la 13 august cu 
SC Karl Marx-Stadt (R.D. Germană) 
și la 17 august cu Dacia Pitești.

Acesta este, pe scurt, programul 
campioanei pînă la debutul său în 
viitoarea ediție a Diviziei A.

Patra GAȚU

ȘEDINȚĂ LA

fotbaliștii
C.S.M Reșița și pe antreno
rul lor. Ion Reinhardt, auto
rii frumoasei performanțe — 

promovarea in Divizia .4 
Foto : IOAN CARDOS —

Reșița

r

CE SPUNE REGULAMENTUL CUPEI
DESPRE CALIFICAREA PRIN 11 m

© Finala se rejoacă pină la
La Pitești, o semifinală a Cupei 

României fără strălucire fotbalis
tică, dar nervoasă, dramatică prin 
răsturnarea de situații și palpitan- 
lă prin finalul cu totul neprevă
zut, cînd echipele au fost nevoite 
să execute lovituri de la 11 m pen
tru a desemna pe finalistă, fapt 
petrecut pentru prima dată la noi. 
Mai mult, chiar această suită de 
11 m a oferit momente de adevă
rată dramă, atunci cînd una sau^ 
alia din echipe rata (mai precis, 
portarul advers apăra) un penalty. 
Bucurie într-o tabără, tristețe în 
a.ta !... Echipele au trăit, pe rînd, 
asemenea clipe ; Dinamo însă, are 
mai multe motive să se plîngă : a 
ralat prima dată victoria la 2—0, 
apoi a pierdut calificarea la 11 m 
în clipa în care, după ce Jiul ra
tase prin Mulțescu primul din a 
doua serie de la 11 m, la scorul 
de 4—4. lovitura executată de Lu
cescu imediat după aceea și cu care 
Dinamo ar fi jucat în finală, a fost 
apărată de Suciu ! Iar la 7—6 pen
tru, Jiul, ratarea lui Fl. Dumitrescu 
a decis sistarea executării de H m. 
Jiul obținuse avantaj și se califica
se conform regulamentului.

Și pentru că a venit vorba de 
regulament, pe care nu toată lu
mea îl cunoaște, să reamintim pa
ragraful care stabilește modul cum 
se aplică acest criteriu de departa-

de:emnarea echipei ciștigătoare
jare, valabil în meciurile dintre e- 
chipe de aceeași categorie. Iată-1: 

„Dacă după prelungiri egalitatea 
continuă să se mențină, va fi de
clarată ciștigătoare echipa care va 
transforma cele mai multe lovituri 
de la 11 m EFECTUATE — CÎTE 
UNA — de cinci jucători ai fiecă
rei echipe, desemnați... dintre ju
cătorii care au participat Ia joc. 
Dacă și după executarea celor cinci 
lovituri de la 11 tn egalitatea se 
menține, se va continua cu aceiași 
jucători șî în aceeași ordine exe
cutarea, alternativ, a cîte unei lo
vituri pină cind una din echipe va 
totaliza un punct mai mult decît 
echipa adversă".

Și exact așa a procedat arbitrul 
O. Anderco. iar pentru documenta
re să notăm evoluția în aceste pre
lungiri inedite : Mulțescu 1—0, Lu
cescu 
2—2. 
ratat, 
3—3, 
(eseu 
5—4.
mitrache 6—6, Georgescu 7—6, FI. 
Dumitrescu ratat ! Așa s-a calificat 
jiul pentru prima dată în finala 
Cupei.

în ceea ce privește finala, în caz 
de egalitate și după prelungiri „se 
va programa din 48 în 48 de ore, 
pînă la desemnarea unei* echipe 
ciștigătoare".

Aseară, la sediul F.R.F., a fost 
organizată o ședință de lucru la 
care au participat membrii Birou
lui Federal și reprezentanți ai sec
țiilor de fotbal din Divizia A.

Cu acest prilej a fost prezentat 
un referat-concluzii pe marginea 
campionatului național recent înche
iat, după care au fost comunicate 
sarcinile ce revin secțiilor de fot
bal din Divizia A, în perioada de 
vacanță și de pregătire a viitoru
lui sezon competiționaL

Cu privire la activitatea antre-

LOTO

1—1, Urmeș 2—1, Deleanu 
Georgescu ratat. Dumitrache 

Dodu 3—2, Fl. Dumitrescu 
Libardi 4—3, Dinu 4—4, Mut
ra tat, Lucescu ratat, L’rmeș 

Deleanu 5—5, Dodu 6-—5, Du-

unei* echipe

Campionatul s-c terminat mult mai frumos decit 
credeam cu toții, vorbesc foarte serios, campionatul 
s-a sfîrșit asa de frumos că or trebui să r.e săru
tăm cu toții — cronicari, belferi, oelfegori, miro- 
nești, jucători, angeli, bcieși — precum făceau bă
ieții aceia de la C F R.-Clui, la Brașov, sub ochii 
hoștri cutremurați de emoție. De mult n-am văzut 
otita fericire după o înfrîngere cu 2—0, dar ei aveau 
dreptate, nu noi, oamenii absolutului. C.F.R.-Cluj se 
«ăruta cu sentimentul relativității — sentiment, la 
Kirma urmei, la fel de important și de fertil ca dra
gostea de logodnică sou iubirec de oameni. (Ca să 
nu spun că oșo, la o primă impresie, C.F.R.-ul 
acesta, bun pentru reclama extrave- 
ralului, mi se pare oarcă-parcă mai 
bun ca Poli-lași, nu dați cu pietre, 
totul e relativ...).

Campionatul s-a terminat cu un I 
curcubeu de surprize — și dacă ad- I 
m tem că fotbalul e un joc și o I 
joacă iar noi, copiii lui (relativ, fi; I 
rește- că-n absofut sîntem cu toți I 
niște monștri I) trebuie să ne bucu- I 
râm precum copiii de cîte ori avem 1 
parte de surprize. Jocul fără surpri- I 
ze e moarte de om, nenorocire cu
rată, non-sens, refuz al vieții. Noi de 
ce mergem Ic fotbal ? Noi de ce 
vrem să fim antrenorii echipei na
ționale ? Ca să vedem ceea ce știm
dea ? Ca să trăim ce e scris în carte de mult ? Ca 
să ne plictisim ca proștii? Sigur că e drept ca cel 
ma. bun să învingă — dar noi să fim sănătoși de 
cite C' tot înv'rgînd dreptatea, tot triumful cel mai 
bun, ne-c apucat o plictiseo'ă soră cu moartea... 
Asa că tră'oscâ F. C. Argeșul pe locul întîi — o 
st' g cu toată sinceritatea de care e capabil un 
utist din A hibridizat ca un progresist din B, om 
care m-am ales cu locul dci în ambele campionate 
și cu un t't:u de golgefer, Dudu Georgescu — 2' 
ce goluri, mai mult deci decît Oblemenco I Trăiască 
Argeșul — otita fair-play cred câ mi se acordă — 
și dacă-i urez ceva acestei echipe, extrem de sim
patice, es‘e că se bucură din plin de titlu, iăsînd ce 
o perie or ce gloduri regre cj privire Ic Europa. E 
rr nunot să fii campioana unei țări — chiar, și a 
Luxemburgului I — bucurcti-vă copii oi soarelui, da- 
• -I naibii de pes’mism și pe toți caraghioșii care 
vă trasează sarcini sporite, întru pesimism. Cînd

'r

că vom va-

o veni meciul cu Ajax, o veni și om vedea — dar 
bucuria de a fi primul în clasamentul național nu 
v-o poate lua nimeni. Trăiască deci și Sportul Stu
dențesc și C.S.M. Reșița — am o bucurie de ține 
în ploaie cînd mă gîndesc că voi vedea în A două 
echipe necunoscute, numai spiritele catastrofice — 
care nu știu ce înseamnă jocul — se gîndesc la vi
itoarele retrogradate. Eu nefiind catastrofic, sînt 
gata să lansez aici cel mai original strigăt din are
na sportivă, la ora actuală : trăiască și Poli lași — 
chiar dacă va fi în aceeași serie cu Progresul 1 Aș 
mai striga și „trăicscă Jiul" — dar pînă unde poa
te să meargă generozitetea mea de bucureștean? OrL 

cum, cer îngăduința provinciei să 
strig și „trăiască Jiul", și „Hai Ra
pidul !".

In sfîrșit, campionatul s-a termi
nat cu brio prin cea mai frumoasă 
transmisie a anului — rezumatul fi
nal al meciului Dinamo.— F. C. Ar
geș (regizor -. Dan Cojocaru), film 
absolut englezesc, ca pregnanță, a 
jucătorilor, cu luminozitate, cadraj și 
inteligență a operatorilor. Ca să ve
deți de unde sare iepurele — de la 
un rezumat filmat fără reluări, toc- 
mai cînd Dumitrache a dat un goi 
ca pe timpuri... După care, ca focul 
de artificii să nu se stingă, Țapescu o 

luat un interviu excelent lui Dobrin, Halagian și 
Rapaport, discuție cu miez in care Dobrin a fost 
surprinzător de exact și pe gustul meu : în Româ
nia, jucătorul său preferat e Dinu. în lume : Becken
bauer. E bine să fii vedetă, să fii iubit de mulțime, 
dar — și oici e bine să ne destupăm 
la un moment dat, prea multe elogii, 
osanale „mă plictisesc" I

urechile — 
prea multe

CORESPONDENȚA
Ing. T.I.P. (Str. Horia, Cloșca și Crișan, 16 — Pi

tești) : Așa e, cum spuneți, deși omul încriminat are 
și calități, nu numai lipsuri. E bună ideea cu mag
netofonul.

Ion Popescu (?) — Cluj : Rețin ideea că vreți să 
ajungem omîndoi antrenorii naționalei, avînd-o con
silier pe soția d-voastră. Cu tot respectul, pe mine 
nu contați. Eu mă sinucid, de obicei singur...

BELPHEGOR

H PRfZEMA'l «LE DOIA ECHIPE FINALISTE ALE (AMPIOVUILII BEPUDLICAN DE JTIMORl

UNIVERSITATEA CLUJ,
0 FORMAȚIE CU MULTE TALENTE

DINAMO: II TEHNICIENI
ALCĂTUIESC 0 SINGURA ECHIPA

Martori oculari ai jocuri;».- de 
la Arad, trebuie să recunoaștem, 
că echipa antrenată de Villy Ce- 
vari si Emil Petru a fost net su
perioară celorlalte opt adversare >n- 
tîlnite pe întreaga durată a tur
neului. Semnificativ este faptul că 
juniorii clujeni și-au dobindit su
perioritatea de o manieră catego 

(3—3 ca Politehnica Timtșca- 
4—0 cu Unirea Alba lulia: 
cu Minerul B Mare), insert- 

opt goluri fără sa primească

rică 
ra ; 
1—0 
ind _ _ _ , _ .
vreunul. Si in finala grupei, clu
jenii au trecut relativ ușor de ju
niorii U.T.A.-ei.

Care sînt atuurile echipei Univer
sitatea Cluj ? în primul rîr.d. tre
buie relevat faptul că cei doi an
trenori au căutat, din timp, să facă 
o selecție riguroasă, oprmdu-se 
doar la arei juniori care, pe lingă 
calitățile tehn.ee dobîndlte. erau $i 
corespunzător dezvoltați fizic. Asa 
se explică faptul că dintre cele
lalte combatante, formația clujea
nă s-a detașat prin gabaritul im
presionant al unora dintre jucă
tori. bine pregătiți La fel de 
zibiiâ a fost și maturitatea 
tactică. începînd cu portarul 
zărea nu (sprinten, curajos, cu 
bun plasament) si tenninînd 
extrema stingă Păuna (cu o largă 
zonă de acțiune), toți jucătorii au 
arătat un bun grad de gîndire, 
găsind cele mai corespunzătoare 
soluții ce se iveau în timpul jo
cului. Compartimentul defensiv e- 
voluează sobru și decis. Fundașii 
nu se complică, deposedează prompt 
și transmit imediat cu precizie 
mingea la coechipierul cel mai bine 
plasat. „Centralii" Matei și Negru- 
țiu. foarte înalți. cu un bun pla
sament. sînt greu de depășit, mai 
ales la mingile înalte. Dintre cei 
patru apărători s-a detașat funda
șul stingă Horloi, un jucător cu o 
tehnică excelentă, tînăr despre care 
avem convingerea că vom mai 
auzi. Jucătorii din linia mediană.

GH HURLOIV M. ftOȘV

F.R. FOTBAL

vl- 
lor 
Li-
un 
cu

Popa si Giurgiu, dispun de un bun 
serviciu, iar. în funcție de fază — 
mai ales Giurgiu (un jucător fără 
astîmpăr) — participă și la ac
țiunile ofensive. Fără a minimali
za meritele și străduințele jucăto
rilor din celelalte compartimente, 
cheia succesului clujenilor a repre
zentat-o aportul liniei ofensive 
(care are meritul înscrierii celor 
10 goluri) unde s-au detașat ta- 
lentații Furnea. Bucur și Păuna, 
jucători prin excelență de contra
atac. Posesori ai unui bun control 
al balonului și înzestrați cu cali
tăți specifice posturilor de atacanți 
(dribling, viteză, forță, detentă), a- 
ceștia se completează reciproc. a_n- 
ticipînd intenția partenerilor, 
altfel, de cele mai multe ori. da
torită modului lor de așezare în 
teren, prin demarări și schimbări 
de locuri derutante, au reușit să 
creeze breșe în dispozitivu1 de a- 
părare al adversarilor, pe unde au 
pătruns în forță și au finalizat. 
Datorită evoluțiilor constant bune 
ale majorității juniorilor de la U- 
niversitatea Cluj, antrenorul Bă- 
lnțiu Tsi exprima convingerea că 
în sezonul viitor va promova în 
rîndurile echipei de tineret-rezer
ve pe portarul IJizăreanu. pe fun
dașii Stan. Matei șl Hurlot și pe 
atacanții Bucur. Furnea și Păuna.

De

norilor s-a stabilit printre altele, 
ca — începind cu data de 15 iulie 
1972 — secțiile de fotbal să folo
sească un singur antrenor pentru 
echipa I și unul pentru formația 
de tineret-rezerve.

★
Referitor la transferări, în comu

nicatul prezentat presei se reamin
tește că perioada de transferări 
este fixată astfel : de la 1—21 iu
lie, pentru secțiile din Divizia A și 
de la 10—31 iulie pentru secțiile 
din celelalte categorii.

PRONOSPORT
Un bun prilej de a obține auto

turisme, excursii peste hotare și 
premii în bani vă este oferit de 
tragerea excepțională Pronoexpres 
din 9 iulie 1972.

Lista premiilor care se acordă la 
această tragere este deosebit de 
atractivă i autoturisme DACIA 1300 
și DACIA 1100, excursii în URSS 
(pe ruta Kiev — Leningrad — Riga 
— Moscova durata cca. 16 zile) ex
cursii la Paris (durata cca. 8 zile) 
și numeroase premii în bani de va
loare fixă și variabilă. Menționăm 
că toate aceste premii se acordă în 
număr NELIMITAT.

Biletele pentru această importantă 
tragere s-au pus în vizare începînd 
de astăzi la toate agențiile Loto- 
Pronosport.

Participarea se face cu următoare
le taxe: 3 lei, 6 lei și 15 lei varianta, 
se mai poate juca și pe variante 
combinate șl combinații „cap de 
pod".

Variantele de 15 lei vă dau drep
tul de participare la toate cele 5 
extrageri cu mari șanse de cîștig.

Tragerea Loto de astăzi va fi te-

levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18,40.

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE LOTO DIN 20 IUNIE 1972

Categoria 1 ; 
„Moskvici 408/412' 
în numerar

Categoria 
12.500 lei și 
lei ;

Categoria 
25.000 lei;

Categoria
U.R.S.S. plus diferența 
pînă la 12 000 lei ;

Categoria 5 : 50,15 
3.000 lei ;

Categoria 6 : 83.10 excursii Bulga
ria—Iugoslavia—Ungaria a 2.500 
lei ;

Categoria
lei ;

Categoria
lei ;

Categoria 
lei.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

5,30 autoturisme 
1“ plus diferența 

pînă la 75.000 lei ;
2 : 3 variante a 25% a 
2 variante 10% a 5.000

Gheorghe NERTEA

Vom începe însemnările asupra 
activității jocului de popice din 
județul Constanța, mentionînd cî- 
teva cifrei ia ora actuală funcțio- 

2, 4 și 8 piste,
recent după ulti- 
tehnicii modeme; 
în faza avansată

nează 6 săli cu 
unele amenajate 
mele cerințe aîe 
5 arene se află 
de construcție, iar în scriptele co
misiei de soecialitate figurează 6 
echipe masculine și una feminină.

Iată citeva date care ilustrează 
dinamica popicelor oe aceste me
leaguri. In graiul lor concis, ci
frele vorbesc despre un ritm sus
ținut al construcțiilor în acest ju
deț, unde eîndva exista doar o a- 
renă rudimentară și, în 
timp, redau o situație, paradoxală, 
în privința eficienței 
atragere >a rit 
pe pistele de

același

3 : 20,60

4 : 23,80

variante a

excursii în 
în numerar

variante a

7: 74,55 variante a 1.000

8 : 89,05 variante a 500

9 : 522,95 variante a 200

acțiunii de 
tinerilor și vîrstnicilor 

_____ joc. Comparând nu
mărul bazelor sportive cu cel al 
formațiilor existente, este clar că 
s-au făcut pași timizi pe drumul 
măririi ariei 
ționale. Mai grav 
pofida prestigiului 
ră jocul feminin 
țara noastră pe 
nai, fetele dobros 
nu au prea multe 
acest sport, atît de 
multe județe Deci, 
Ja fata locului, să 
barea tinerilor (din 
tăti) dacă ar dori sati nu să joace 
popice? Răspunsurile au fost, în 
unanimitate, favc-abile. ceea ce 
denotă că exis'ă un fond uman, 
dar care nu a fost dirijat cu aten-

activității competi- 
este faptul că în 
de care se bucu- 
de popice din 
plan intemațio-

e păreau că
afinități cu
răspîndit în

era firesc ca.
punem între-

Echipa Dinamo București a acti
vat în seria a IlI-a a campiona
tului național al juniorilor și școla
rilor. Clasîndu-se în final pe locul 
doi, urmînd la două puncte forma
ția Steaua „23 August" (situația în 
clasament : 22 meciuri jucate —
16—3—3 50—19), ea și-a cîștigat 
dreptul de a „ataca", în grupa de la 
Ploiești, șansa unui loc în finală, 
după ce în prealabil a obținut cîș
tig de cauză într-un meci de baraj 
cu o altă secundă de serie. Școala 
sportivă Brașov (5—0 la București 
și 1—1 la Brașov).
moț ie de juniori din șoseaua Ște
fan cel Mare compensează, într-un 
fel. performanțele fotbalului dina- 
moyisț, într-un an cînd echipa de 
seniori a făcut cițiva pași înapoi 
din zona fruntașă pe care în cam
pionatul trecut a dominat-o. Admi- 
țînd că refluxul seniorilor poate 
fi doar accidental, succesul schim
bului de mîine vine să risipească 
un paradox conform căruia Dinamo 
București nu a mai avut niciodată' 
o formație de cădeți care să ono
reze prestigiul echipei „mari". As
censiunea de azi o punem pe sea
ma preocupării sporite din cadrul 
secției privind munca cu copiii și 
juniorii, selecțiilor ample si atente 
din ultima vreme, priceperii și pa
siunii antrenorului Traian Ivănescu 
care, scurtă vreme după ce și-a 
agățat ghetele în cui, s-a angajat

Actuala pro-

statornic în activitatea migăloasă și 
de mare răspundere a depistării 
și consolidării talentelor fragede, 

îmbucurător este faptul că forma
ția de juniori Dinamo București 
este un ansamblu cu personalitate, 
fie ea și de împrumut (fericită co
incidență 1), întrucît stilul ei de joc, 
fenomen sesizabil, seamănă foarte 
bine cu maniera de exprimare în. 
teren a „echipei mamă". Intre ju
niorii lui Dinamo există un Dinu 
în miniatură (Zwolfer), o copie a lui 
Dumitrache (Stoichiță), un Lucescu 
mai mic cu zece ani (Vrînceanu), 
un viitor Sălceanu (Roșu). Și mai 
există și Custof, jucător tehnic și 
cu șut năpraznic, însă vulnerabil 
încă la capitolul pregătire fizică, 
jucător peste care nu se mai supra
pune nici un senior, din moment 
ce el însuși și-a cîștigat, nu demult, 
dreptul la titularizare în echipa 
mare.

Dar iată lotul echipei i Fănică Mi- 
halache și Valentin Caraivan (por
tari), — primul, sobru și cu priză 
la balon, al doilea mai hazardat, 
spectaculos, curajos. Fundași i Teo
dor Lucuță, Mircea Banciu, Dumi
tru Mîndruț (căpitanul echipei), 
Stan Bogaciu, dintre care Banciu 
joacă cu succes rolul de „libero". 
Mijlocul terenului — punctul forte 
a] formației — este asigurat de Fri- 
deric Zwolfer și Alexandru Custof. 
La înaintare evoluează Marin Roșu 
(extremă insistentă, jucător „rău" 
în sensul fotbalistic bun al cuvîri- 
tului), Constantin Popescu, Mihai 
Stoichiță (dribleur fin, eficacitate 
bună, demarcări continue și lejere), 
Cristian Vrînceanu și Ion Dascălu. 
Rezerve cvasi-permanente: Mlhaii 
Ovidenie și loan Cioateș.

Caracteristici generale ale echipei; 
mobilitate, demarcări subtile, capa
citate bună de atac și apărare cu 
efectiv supranumeric, tehnicitate re
marcabilă.

Dintre componenții ei, Roșu și 
Custof au fost selecționați în lotul 
reprezentativ de juniori. Banciu si 
Vrînceanu (17 și respectiv 16 ani) 
intră în vederile lotului U.E.F.A. ’73. 
Impresia dominantă : o echipă care 
joacă cu ochii pe busolă, cu atît 
mai mult, cu cît mingea ascultă 
orbește de picior.

Ion CUPEN

Din munca consiliilor județene
INCONSECVENȚE 

ția cuvenită spre arene, din cauza 
unei deficitare organizări a pro
gramului competițional și, mai cu 
seamă, a slabei popularizări fă
cută acestei discipline sportive. 
Ce factori au „blocat" accesul fe
telor pe piste? C.J.E.F.S. și comi
sia sa de specialitate ocupîndu-se 
de atîtea și atîtea probleme legate 
de introducerea în țara noastră, 
cu rezultate remarcabile, a jocu-

• O SINGURĂ ECHIPĂ 
FEMININĂ • CEEA CE 
S-A CONSTRUIT, NU E 
BINE VALORIFICAT • 
MENTALITĂȚI 

TOARE
DĂUNĂ-

lui de bowling, 
cesul de înființare a __ ___ _
de popice. Apoi, consiliile unor a- 
sociații
I.P.A.T., 
aparțin 
elementul feminin predomină, 
echipe de fotbal ș, /_____
masculine, dar fetelor nu le creea
ză condițiile necesare pentru prac
ticarea sporturilor preferate, con- 
siderînd popicele ca o ramură mi
noră. care nu are priză la tine
ret. Așadar, primul pas în spori
rea numărului de jucătoare, dacă 
vrem neapărat făcut, trebuie să 
pornească de la înlăturarea acestei

au neglijat pro- 
noi echipe

sportive ca Tomistex, 
Munca și Textila care 
unor întreprinderi unde 

au 
și alte formații

CONSTANTENE
dăunătoare mentalități, care 
dăinuie în . _____ __
ducători de asociații șî chiar a u- 
nor factori 
superioare.

O altă cauză a sărăciei d« e- 
chipe o constituie acuta lipsă de 
cadre tehnice (în județul Con
stanța există un singur antrenor 
calificat, și acesta nu profesează) 
necesare depistării și formării e- 
lementeîor de nădejde, de care are 
atîța nevoie echipa divizionară 
Voința Constanța, aflată în ulti
mul campionat la un pas de re
trogradare. In sfîrșit, se resimte 
absența unui program atractiv de 
întreceri care să învioreze activi
tatea competițională. -

Orașele Constanța, Medgidia si 
Mangalia au baze sportive cores
punzătoare necesităților dublării și 
chiar triplării actualului număr 
de echipe de popice. Trebuie în
țeles însă că nu este suficient sâ 
se realizeze doar construcții, deși 
aceasta este Un lucru esențial pen
tru dezvoltarea oricărei discipline 
sportive, ci interesează, în egală 
măsură, și modul în care sînt 
valorificate sălile date In folosin
ță sau care urmează a fi recep
ționate. Prin urmare, noile arene 
își așteaptă oaspeții. Cine va lua 
inițiativa organizării primelor 
concursuri de inițiere șî pregătire 
a viitorilor performeri?

• • •
mal 

concepția multor con-

din organele sportive

Troian IOANITESCU

tehn.ee


TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA SZOMBATHELY

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI AU PIERDUT ULTIMUL MECI
CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI

în „Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin Invingâtori in al treilea tur la Wimbledon (prin lelefon, 
special).

ROMÂNIA ÎNVINSĂ DE OLANDA I NASTASE Șl TIRIAC
VRNJACKA BANJA, 29 (prin 

telefon). Întrecerile din cadrul 
..Trofeului Iugoslavia3 la handbal 
feminin au continuat cu meciurile 
rundei a doua, deosebit de dispu
tate și atractive, care au adus, la 
fel ca in prima etapă, o surpriză 
de proporții. Din păcate, această 
surpriză s-a înregistrat în meciul • 
dintre reprezentativa tării noastre 
si cea a Olandei, partidă încheiată 
cu scorul de 12—8 (8—7) în favoa
rea handbalistelor olandeze. Jo
cul s-a desfășurat în nota de clară

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE
CONGRESULUI L.I.H.G.

dezvoltarea hocheiului. Anul acesta 
au avut loc in tara noastră turneele 
grupelor B și C ale campionatului 
mondial, Întreceri care s-au bucurat 
de 
tru 
ri c.
liș I prezenți la aceste jocuri. Or
ga -area campionatelor mondiale 
in România a constituit, neîndoios, 
o 
ce

un real succes, constituind pen- 
hochei ocazia unui salt valo- 
unanim recunoscut de specia-

dominare a adversarelor noastre, 
care au trecut pur și simplu cu 
buretele peste înfrîngerea severă 
suferită cu o zi mai devreme în 
fata Iugoslaviei si au abordat a- 
cest joc cu încredere și ambiție. 
Nu același lucru s-a Întâmplat cu 
handbalistele românce, neașteptat 
de deconectate, fără discuție, din 
cauza subestimării valorii adver
sarelor. în această situație, repre
zentativa 
dusă de 
jocului.

lată și
scris i Kapel (1), Hendriks (4), Pi- 
ler (4), Smit (2) și Kok (1) — pen 
tru Olanda. Furcoi (5>. Băicoianu, 
Boși și Stamatin cîte 1 pentru 
România.

Iată și celelalte rezultate: Iugos
lavia — Cehoslovacia 14—10 (10—4); 
K. D. Germană — Bulgaria 15—13 
(10—5).

După această rundă este progra
mată o zi de pauză, urmînd ca în
trecerile să fie reluate vineri. în 
următoarea etapă, echipa României 
va juca în compania reprezentati
vei țării gazdă.

★
întrecerile masculine ale aceleiași 

competiții, care se desfășoară ince- 
pînd de azi (ieri —n.r.) la Sara
jevo. au opus handbaliștilor români 
echipa Ungariei. Din cauza orei tîr- 
zii de disputare a partidei vom pu
blica rezultatul în ziarul de mîine.

tării noastre 
la un capăt

a fost con- 
la altul al

jucătoarele care au în-

IN OPTIMI DE FINALĂ
Gimeno si Panatta

LONDRA. 28 — Comentind vteturia
obUnuiâ de Ilie Năstase asupra ame
ricanului Clark Graebner. în cei de-al 
doilea tur ai probei de simolu din ca
drul turneului internațional de tenis de 
ia Wimbledon, agențiile de presă notea
ză maniera impresionantă in care a 
evoluat jucătorul român. „Năstase a 
jucat excelent In pomul set — notează 
comentatorul agenției britanice Reuter — 
dominindu-sl net adversarul. Graebner 
n-a supraviețuit în această parte a jo
cului decit prin puternicele sale servicii**.

eliminați !
(România), Sturdza (Elveția) 

. 4—6 6—1 ; Olmedo. Tanner
-i- Mills. Wilson (Anglia) 9—8,

muraanu 
9—8. 6—2.
(S.U.A.) - ------- --------- —.___  .
4—6. G—3. »—7 : Bertram. Freer (R.ă.A.) 
— Barazzutti. ZugareUI (Italia) 9—7. 9—3, 
3—6. 9—8

Iu primele partide din turul al treilea 
(16-imi de finalii, Ilie Năstase l-a învins 
Pe vest-germanul JUrgen Fassbender cu 
9—8, 6_3. 6—4. Ion Tiriac a dispus de 
cunoscutul tenisman australian Barry 
Phillips Moore cu 8—6. 6—1. 6—2. Aniin- 
dol românii sint calificați pentru optimile 
de finală ale probei. In alte întâlniri: 
Orantes—Pietrangeli 6—2. 6—2.
J. Fletcher—Pala 6—1. 6—6. 6—1 
Blecklnger 6—0. 6—3.
Stockton 6—3. 6—3. 5— 
Bungert 6—4. 4—6. 9

Panatta 6—3. 0—6,

■

SZOMBATHELY, 29 
de la trimisul nostru

Cea de a 43-a întîlnire dintre 
reprezentativele masculine de vo
lei ale României și Ungariei s-a 
încheiat miercuri seară după 100 
de minute de joc — așa după cum 
se știe — cu un nou succes _al 
voleibaliștilor noștri. Dacă apelăm 
la datele statistice, se poate con
stata că aceasta este cea de a 28-a 
victorie ®. sportivilor români. în 
timp ce formația maghiară a cîști
gat de 13 ori, iar două partide 
s-au încheiat la egalitate, rezultate 
posibile cu ani în urmă datorită 
prevederilor vechiului regulament.

Așa cum s-a întâmplat și în par
tida susținută în prima zi a tur
neului în compania compionilor 
mondiali, voleibaliștii noștri au a- 
bordat și acest meci cu hotărîrea 
de a învinge, cu atît mai mult, cu 
cîT, cu o seară în urmă, sportivii 
maghiari au reușit să întreacă sur
prinzător de ușor echipa Cehoslo
vaciei. Ambițiile reînoite ale elevi
lor antrenorului Emo Henning au 
fost destul de repede spulberate de 
jccul în general bun practicat de 
voleibaliștii români. în ansamblu.

evoluția echipei noastre în această 
partidă s-a caracterizat printr-un 
jcc economicos. Acest fapt a făcut 
să nu mai asistăm la acea explcs- 
zie de energie specifică întâlnirii 
anterioare, ritmul fiind mai scăzut, 
în atac s-a apelat, am zice, la 
combinațiile clasice (la fel de efi
cace deși nespectaculoase) dar care 
solicită un efort ceva mai mic. 
Totuși, acest lucru, nu i-a împie
dicat pe voleibaliștii noștri să se 
impună clar în fața echipei Unga
riei, chiar dacă au cedat un set, 
în prelungiri. Pe parcursul acestei 
partide, însă, s-au făcut din nou 
remarcate, mai cu seamă în pri
mele trei seturi, carențe mai vechi: 
slaba concentrare în joc
cind echipa are un avans substan
țial (în setul I de la 6—0. 10—5 și 
12—8 s-a ajuns la 6—5, 10—8 și 
12—10, iar în setul III de la 14—12 
la 14—14 
scăzut la 
pe care 
riori la
peră" suficient de bine.

Echipa Ungariei, aflată într-un 
moment de răscruce pentru exis
tența sa, a avut în ambele partide

atunci

și 15—17) și randamentul 
preluare al unor jucători, 
ceilalți coechipieri (supe- 
acest capitol) nu-i „aco-

susținute în aceste zile evoluții 
peste așteptări. Totuși, în jocul cu 
formația noastră, marcați de efor
tul anterior, voleibaliștii maghiari 
nu au replicat în mod consecvent 
cu cele mai bune arme ale lor, 
pentru ca în final, să cedeze re
semnați. Antrenorii celor două re
prezentative au utilizat următorii 
jucători : ROMÂNIA : DUMÂ-
NOIU (Moculescu), OROS, Bartha 
(Codoi), Udișteanu (Enescu), STA- 
MATE (Cristian Ion). SCHJțEI- 
BER : UNGARIA : BOGAR. NAGY 
(LANTOS), Petrakanics (Forfeo). 
POLANYI (Urban), Kovacs. TA
TAR.

In cea de a doua partidă . de 
miercuri, echipa R. D. Germane a 
obținut o victorie scontată în fața 
Cehoslovaciei. Superiori mai , cu 
seamă în linia a doua, și percu- 
tanți în atac, voleibaliștii din R. D. 
Germană s-au impus la capătul u- 
nui joc de un bun nive] tettnic.

Ultimele rezultate : Cehoslovacia 
— România 3—1 (—7, 10, 11, 13), 
R. D. Germană — Ungaria 3—1, 
(13, —9, 5, 1). Cupa a fost cîștigată 
de formația R. D. Germane.

Emanuel FÂNIÂNEANU

bună popularizare pentru jocul 
crosă și puc".

Răspunzînd caldelor cuvinte de 
ip.ut. președintele L.I.H.G., .dl J. F. 
Aliearne. și-a exprimat mulțumirile 
pentru excelentele 
fi surare asigurate 
cri: re gazdele din

„Am întreprins
a continuat d-sa — o călătorie de 
peste 2 009 de kilometri prin această 
admirabilă tară și m-am convins 
de entuziasmul pe care poporul il 
manifestă față de sport, în general, 
și f (Ji de hocheiul pe gheață in 
oociaj. .An) fost oaspetele orașului 
M ucurea Ciuc și nu voi uita cu- 
ri.atl această vizită. Cred că Româ
nia are toate condițiile pentru a 
c'-veni o tară îndrăgostită de ho- 
ch •< Sub soarele strălucitor al Ma
nta» I e neobișnuit, poate, să vor- 
b- ti despre un sport al ghetii. 
Dar, aceasta este misiunea noastră, 
pe earc colegii români ne-au ușu- 
r.T-o eu deosebitul lor simț de os
pitalitate".

La încheierea cuvântului său, dl. 
Aheame a oferit un dar simbolic 
federației române de hochei și a 
c,:stins pe președintele ei cu in- 
s:gna de membru de onoare al 
1..I.H.G.

fn continuare, s-a intrat în ordi
nea de zi a Congresului, care pre- 
vrde puncte dedicate propunerilor 
vizind modificări în statut și in re
gulile de joc. tentativei Canadei 
de a reintra în circuitul marilor 
c muetiții mondiale amatoare și 
altele.

Lucrările vor continua pînă in 
ziua de 4 iulie.

condiții de des- 
congresuîuî de 

România.
zilele acestea —

TURNEU PREOLIMPIC
DE BASCHET

29 (Agerpres).MONCHEN,
Sala de baschet construită în 
derea Jocurilor Olimpice de vară 
de la Miinchen va fi inaugurată cu 
un turneu internațional masculin 
care va reuni cîteva dintre cele mai 
bune echipe europene. Vineri, în 
prima zi a competiției, se dispută 
meciurile U.R.S.S. — Italia și Ce
hoslovacia — R. F. a Germaniei. 
Turneul se încheie duminică, 2 iu
lie, cînd va avea loc, de asemenea, 
și tragerea la sorți a grupelor tur
neului olimpic.

ve-

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
tr-un articol publicat de 
„Sovietski Sport", antrenorul 
tic de lupte Vasili Gromîko subli
niază că unul din marii favoriți 
pentru Olimpiada de la Lupte gre- 
co-nomane (categoria 48 kg) este

— In- 
ziami 
sovie-

99

Sînt încă puțini aceia care știu

C

BRAZILIA - CEHOSLOVACIA 0-0!

UN DUEL LA ORIZONT

CUPA INDEPENDENȚEI

ILIE NĂSTASE 
văzut de Al. CLENCIU

b—1 ’ 
: Kodes— 
Barthes— 

Parun— 
Connors

I

Cu această armă americanul a reușit 
o revenire de scurtă durată in setul doi 
In continuare. însă. Năstase și-a impus 
net superioritatea,

Prima mare surpriză a Întrecerilor a 
furnizat-o neo-zeelandezul Ony Parun 
care l-a eliminat pe capul de serie nit 
4. spaniolul Andres Gimeno După re
luarea partidei. întrerupte mani. Pa--„n 
a ctjtigat cu 6—I. 8—6. 6—3. 3—9. 6 4. 
tută alte rezultate din nroba de simplu : 
Panatta—Kukal 9—8. 8—9. 8—6. 9—8 : Phi
llips Moore—Ban 9—3. 6—1. 3- 6._ 6—2_: 
Bleckinger—Holecek 6—4. 6—4. 4—6. 9—«-

Au început și partidele din proba mas
culină de dublu. Primele rezultate : 
Hewitt. Mc Millan (R S A.) — Connors. 
Gorman (S.U.A.ț 8—9 ~—3. 6—4 tS.nith. 
van Diilen (S.U.A.) — Gulyas (Unga
ria). Pokomy (Austria) 6—4. 6—0. 3—6. 
6—2 ; Barthes (Franța). Gimeno (Spania > 
— Doemer. Keldie (Australia) 6—2. T 
8—9. 6—l. 7—*> : Metreve’J Lthac.ov
(U.R S.S.) — Msndarino (Brariha). K.
Fletcher (Australia) 3—6. 9—7. 6—3. »—1 : 
Estep (S.U.A.) Ryap (R S.A ) — Mă.-

sportivul român Gheorghe Bercea- 
nu. Principalul adversar al luptă
torului român, menționează autorul 
articolului, va fi Sportivul Zubkcv. 
De asemenea, specialistul sovietic 
acordă șanse bune și altor luptă
tori români, evidențiind pe Nicolae 
Martinescu (categoria 100 kg).

RIO DE JANEIRO 29 . Agerpres). 
— Al doilea act al turneului de 
fotbal „Cupa Independenței" s a 
deschis pe s’adîonu! Maraeana din 
Rio de Janeiro cu meciul dintre 
selecționatele Cehoslovaciei și Bra
ziliei. Ce: 100 000 de spectatori n-au 
avut însă satisfacția de a as’sta la 
înscrierea vreunui gol. intrucî; fai
moasa linie da atac a Braziliei n-a 
reușit sâ străpungă apărarea oaspe- 
tî’nr. în care a strălucit portarul 
Viktor. Suporterilor cariocas le-a 
rămas doar consolarea că echipa 
Braziliei, terminînd cu 0—0 acest 
meci, rămîne neînvinsă după 30 de 
partide internaționale. Dar. sublinia
ză comentatorii, jocul de miercuri 
seară este o contra performanță 
pentru brazilieni, a căror formație, 
lipsită de Fele, nu mai este ire
zistibilă.

După cum relatează coresponden
tul agenției France Presse. echipa 
Braziliei a dominat aproape tot 
timpul, dar înaintașii au dovedit o 
Ineficacitate exasperantă, 
chiderea scopului s-a opus 
în minutul 11. tind Paulo 
reluat puternic o lovitură 
executată de Rivelino. O mare oca
zie a ratat Antonio in minutul 43. 
trăgînd de ja 6 metri pe lingă bară, 
în repriza a doua, lostao a fost 
înlocuit cu Leivinha. dar nici a- 
cesta n-a reușit să dea mai multă 
incisivitate atacului brazilian. Ul
tima ocazie a gazdelor de a înscrie 
a fost în minutul 86, cind ' l'itor

a apărat un șut ce părea imoarabil 
al lui Leivinha. Cronicanii agenții
lor de presă evidențiază jocul foar
te solid și precis al cehoslovacilor, 
menționînd contribuția fundașilor 
Dobiaș și Pivarnik, precum și pe 
mijlocașii Pollack și Hruseck.v.

Arbitrul Kurt Tschencher (R.F.G.) 
a condus următoarele formații :

CEHOSLOVACIA: Viktor — Do- 
bias, Zlocha, Hagara, Pivarnik, Med- 
vid. Pollack, Hrusecky, Stratil, 
Adamek, Rabat :

BRAZILIA : Leao — Ze Maria. 
B.. o. V'antuir, Marc Antonio, C'lo- 
doalilo. Gerșon, Paulo Cesar, Jair- 
zinho. Tostao (Leivinha), Rivelino.

w.-'-

LA 930 Km DE MUNCHEN SE VA DESFĂȘURA

MICA OLIMPIADĂ A PÎNZELOR
o

Sînt încă puțini aceia care știu că 
flacăra olimpică, purtată _ de ștafeta 
d'n altarul sacru al vechilor Jocuri, 
r. o va avea ca țintă finala a călă
toriei sale Miinchenul, orașul celei 
de a XX-a Olimpiade moderne. Ea 
î<i va continua drumul mai spre 
r.ord, adăugind celor 5538 kilometri 
alți 930, cu 170 de schimburi de șta
fetă, ajungînd după alte două zile la 
Kiel, pe malul Mării Baltice. Acolo 
vor avea loc întrecerile olimpice de 
yachting, una din cele 21 de disci
pline înscrise în programul J. O. 
La 29 august, ora 11,30, va răsuna 
aco’o prima lovitură de tun anunțînd 
startul în regatele veliștilor și ele 
se vor prelungi pe durata a șapte 
zile de întrecere (cu o zi de odihnă) 
pînă la data de 6 septembrie.

In rîndurile ce urmează, ne pro
punem sâ schițăm o succintă „anti
cipație" a ceea ce va fi această 
Olimpiadă a pînzelor, după date cu
lese la fața locului, într-o scurtă 
vizită făcută recent portului spre care 
vor naviga căutătorii aurului olim
pie în cea mai pitorească dintre dis
ciplinele de concurs.

anticipație a intrecerilor olimpice de 
clasat, 3 p pentru al doilea, conți- 
nuînd CU 5,7 p — 8 p — 10 p — 11,7 p 
și apoi fiecare loc în clasament la 
care se adaugă cîte 6 p. Cine cumu
lează mai puține puncte urcă pe 
prima treaptă a podiumului olimpic. 
Se iau în considerare cele mai bune 
șase lacuri în clasament, pentru fie
care concurent.

„NAVIGARE NECESSE EST"...

Yachtmenii de elită cunosc, in ge
neral. apele pe care vor da bătălia 
pînzelor. Portul Kiel păstrează o 
veche tradiție în organizarea acestor 
regate și .și-a cîștigat, de altfel, un 

' bun renume în sporturile nautice. 
Apele fiordului sînt ferite de curenți 
perfizi, iar vînturile (de tăria 4, a-

yacht ng pe care le vor găzdui apele fiordului Kiel-Schilksee

'«■J wijjjw a-1.'.u. .11
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DE LA „FINN" 
LA „DRAGON"

în primul capitol, despre ceea ce 
va fi propriu-zis întrecerea. Să spu
nem, mai întîi, că yachtingul figu
rează constant pe programul Jocu
rilor, începînd din 1908, de la prima 
ediție londoneză. Dar competițiile de 
pînze. mai mult marginalele Olimpia
dei, fuseseră menționate încă de la 
ediția din Paris (1900). Anvergura 
acestora este în continuă creștere, un 
record de participare fiind înregistrat 
la ediția de la Roma (1960), respec
tiv Neapole, cînd au fost înscrise 46 
de națiuni. Kiel-ul scontează însă pe 
un nou record, fiind de pe acum 
anunțați peste 200 de participanți din 
mai mult de„ 50 de țări. •

Trebuie știut că, la actuala ediție, 
întrecerile yachtmenilor se vor des
fășura în șase clase, începînd cu cea 
a solitarilor — Finn Dinghy — pînâ 
Ia impresionanta ambarcațiune de 
trei, a Dragonului. Caraterișticile 
tuturor acestora este prezentată, re
zumativ. în schițele alăturate. De 
menționat, în plu.% că yachturile 
Soling — de construcție norvegiană 
— debutează în Întrecerea olimpică, 
Iuînd locul vechifor ambarcațiuni de 
„5,5 m“ trecute , la odihnă. Tot la 
prima apariție olimpică este și Tem- 
pest-ul britanic, mai de mult con
sacrat

Vor 
fiecare 
diferă 
Azapulco :

mai întîi, că yachtingul figu-

însă.
ti, deci, șapte regate pentru 
clasă. Sistemul de punctaj nu 

de cel folosit ultima dată, la 
0 puncte pentru primul

La des- 
si bara. 
Cesar a 
de colț

■

■■

Știm că U.E.F.A. s-a angajat, 
nu de ieri, de alaltăieri, într-oși 

competiție .avînd ca loc de desfă
șurare reuniunile F.I.F.A., cu u- 
nele dintre celelalte uniuni fotba
listice continentale. Subiectul dife
rendelor existente între forul ■ eu
ropean Si anonimele sale de pe 
alte continente era și este formula 
campionatului mondial. U.E.F.A. 
solicită o mărire a numărului de 
locuri atribuit ei pentru turneul 
final dar se opune in același timp 
ia orice dilatare a formulei acestui 
turneu. Deci ea dorește mai mult

-

■

■

de 
p?

■

ll. ‘ ’ *

FINN DINGHY 
solitar 

lungime 4,50 m 
vela 10 m-

un pregnant modernism, prezintă to
tuși — după opinia noastră — o 
notă destul de ternă, înviorată doar 
de frumoasele grupe de steaguri azu
rii, roșii și orange, fîlfîind în bătaia 
vîntului, prezente aproape pretutin
deni la chei.

vizitat fiecare tip de aparta- 
rezervat concurenților, ea și 

Acestea din 
au avantajul unui perete de 
deschis spre mare, regatele

Am 
ment, 
cele pentru ziariști, 
urmă 
sticlă __,__ .
putînd fi urmărite cu binoclul chiar

4.

FLYING DUTCHMAN
2 echipieri 

lungime 
vela

buna des-ia
Tot la Kiel 
olimpice ale

proape constantă), ajută 
fașurare a întrecerilor, 
au avut loc regatele 
anului 1936.

Pentru actuala ediție, yachtmenii 
isi vor da întîlnire la 15 km nord 
de port, în noul centru olimpic de 
ia Schilksee. Acesta ocupa un peri
metru de 285 000 m.p., cu două
blocurî-turn, 32 de bungalow-uri, bi
rourile comitetului de organizare, cele 
ale presei, ca și numeroase instalați: 
adiacente. Toate se află în imediata 
apropiere a sectoarelor de port re
zervate celor șase categorii de am
barcațiuni. Ca prototip arhitectonic 
distinctiv se prezintă clădirea cen
trală cu 3 nivele, construite în scară, 
ceea ce îi dă oarecum aerul unui tem
plu asirian. Operă a arhitecților 
Storch și Ehlers din Hanovra, tot 
acest ansamblu de construcții, de

6,05 m 
15 m-

Cu pin.n 
umflată 
de vint. 

in căutarea 
aurului 

ol impic...

î1 ' ’
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STAR
2 echipieri 

lungime 6,92 <n 
vela 26,13 m-

TEMPEST
2 echipieri 

lungime 6,68 m 
vela 22,92 în

SOLING
3 echipieri 

lungime 8,15 m 
vela 21,70 m2

DRAGON
3 echipieri 

lungime 8,90 m 
vela 24,60 in

de scris ! Dar ziariști- 
dispoziție și vasele de 

care se vor 
.tribune 

putînd

de la mașina 
lor le stau la 
urmărire ale presei, care se 
alătura acelor „tribune plutitoare" 
pentru public, putînd transporta 
chiar la locul întrecerii (după da
tele furnizate de organizatori) 
proape 4 000 de spectatori.

„SĂPTĂMÎNA KIEL" - 
O AVANPREMIERĂ 

CONCLUDENTĂ

a-

In zilele în care am fost oaspetele 
centrului olimpic de la Kiel-Schilksee, 
la începutul lui iunie, domnea aici 
animația specifică marilor competiții. 
Se dsputa „Săptămîna Kiel", tradițio
nal mănunchi de regate, câpătînd de 
această dată semnificația aparte a

olimpice. Ounei „avanpremiere1* 
mare parte din viitorii competitori 
la medalii au luat un prim contact 
cu pistele pe care vor da lupta în 
zilele de sfîrșit de vară. întrecerea 
a avut loc pe cele trei parcursuri 
din largul fiordului, măsurînd apro
ximativ 11,2 mile marine, cu excep
ția celui rezervat clasei Finn, de 
numai 8,5 mile.

De pe puntea vasului „Tom Kyle“, 
nava-comandant a micii flote de ur
mărite, spectacolul întrecerii pînzelor 
umflate de vînt* este un tablou ce 
nu se uită. Rezultatele acestor re
gate preolimpice ne-au dat o indica
ție prețioasă pentru raportul șanse
lor în viitoarea confruntare. A im
presionat victoria englezului Rodney 
Pattison la F. D., care a cîștigat nu 
mai puțin de șase curse : 0 p 1 Mari 
maeștri ai pînzelor par a fi și nor-

Harald (cîștigător detașat la

t

vegianul , . _
Soling), ca și danezii Jensen și Niel
sen, pe primele două locuri la Dra
gon. Surprinzătoare, rămînerea în 
urmă a altui faimos yachtmen danez, 
multiplu campion mondial și olimpie 
Paul Elvstrom, care — scăpat de 
pericolul „neeligibilității" olimpice — 
a concurat totuși modest în noua clasă 
Soling. O breșă în suita de victo
rii a nordicilor a făcut-o brazilianul 
Bruder la clasa Star, ca și cele 
cîteva prezențe notabile pe locuri 
superioare ale concurenților sovietici 
și polonezi.

„Mica Olimpiadă" de Ia Kiel- 
Schilksee, supliment insolit al supre
mei întreceri sportive, va înscrie un 
capitol plin de pitoresc și 
în marea carte a Jocurilor 
1972.

culoare, 
anului

Radu VOIA

9 locuri, dar tot dintre cele 16 
care le socotește ca formulă 

ideală a momentului de sfîrșit 
din proba mondială.

In sinul F.I.F.A. își face însă 
loc tot mai mult ideea lărgirii for
mulei turneului final. Avînd ca 
principal sprijin pe reprezentanții 
Uniunii sud-americane de fotbal, 
în frunte cu federația Argentinei 
(organiza‘.oarca ediției 1978 se ara
tă foarte interesată în ajungerea 
la 20 sau chiar 24 de prezente în 
turneul final), partizanii schimbă
rii formulei cîștigă — 
aiiați și unul dintre ei 
Stanley Rous. bine 
președinte al forului 

mondial. Ați aflat — 
despre
care se 
ririi numărului 
ficate pentru ultima fază 
pionatului lumii.

împrejurarea dă sesiunii 
din august, de la Paris, 
racter de tăioase schimburi de o- 
pinii. Duelul U.E.F.A. — restul 
Uniunilor a căpătat o notă de ri
dicată tensiune și nu știm dacă 
amenințarea cu care forul euro
pean și-a însoțit fiecare pledoarie 
pentru respingerea schimbării for
mulei C.M. — retragerea din com
petițiile F.I.F .A. — nu va apare, 
practic, de data aceasta. Ceea ce 
nu ar ajuta în nici un fel fotbalului. 
Să sperăm că eventualele -luări de 
contact de pînă la reuniunea 
F.I.F.A. vor înlătura divergențele 
de opinii, tot mai accentuate în 
ultima perioadă de timo..

După participarea la finala „Cam
pionatului Europei*, selecționata Uniu
nii Sovietice, condusă de experimen
tatul ei căpitan Hurțilava (în foto
grafie. în centrul imaginii) este pre
zentă la „Cupa Independenței” a că
rei fază principală a început miercuri 
cu meciul Brazilia — Cehoslovacia.

BAYERN MUNCHEN - 
CAMPIOANĂ

A R. F. A GERMANIEI

iată — noi 
se numește 
cunoscutul 
fotbalistic 

probabil — 
publica sa declarație în 

declară partizanul ma
de formații cali-

a

F.I.F.A.
un ca

Ultima etapă 
vest-german a 
tîlnirea decisivă 
titlului dintre Bayern Miinchen și 
Schalke 04. Meciul a avut loc pe 
stadionul Olimpic din Miinchen în 
fața a 80 000 de spectatori și a fost 
cîștigat într-o manieră categorică 
— 5—1 (2—0) — de Bayern Miin
chen, care cucerește astfel titlul de 
campioană a R.F.G. Golurile au 
fost marcate de Hansen (min. 31), 
Breitner (min. 40), Hoffmann (69), 
Hoeness (min. 80) și Beckenbauer 
(min. 90. — respectiv Fischer (min. 
55). După cum se vede. Gerd Mul
ler nu a înscris cu acest prilej nici 
un gol, dar este golgeterul nr. 1 
a! campionatului cu 40 de puncte 
marcate în 34 de jocuri.

în clasament, Bayern termină pe 
primul loc eu 55 p urmată de 
Scbalke 04 cu 52 p. Retrogradează 
Arn Inia Bielefeld și Borussia 
Dortmund.

lată celelalte rezultate ale 
tapei : Hamburger S. V. — F. 
Koln 1—1, Arminia Bielefeld 
Eintracht Braunschweig 1—7, Bo
russia Monchengladbaeh — Werder 
Bremen 2—2, V. f. B Stuttgart — 
Fortuna Dusseldorf 3—1, F. C. Kai
serslautern — Rot Weiss Ober
hausen 0—0, M. S. V. Duisburg ■— 
Eintracht Frankfurt 0—1, Hanno
ver 96 — Borussia Dortmund 2—3.

a campionatului 
programat și în- 

pentru cucerirea

e- 
C.

INDEPENDIENTE PROPUNE DATELE DISPUTĂRII
FINALEI „CUPEI INTERCONTINENTALE*

Conducerea clubului 
de fotbal Ajax Amster
dam a luat cunoștință 
de datele propuse de 
către Independiente 
Buenos Aires pentru 
disputarea finalei „Cu
pei intercontinentale".

Deși nu 
contact
cele două cluburi, se
cretarul echipei Ajax, 
Webtrick, a declarat că 
datele propuse, 4 și 
respectiv 18 octombrie,

a fost luat un 
direct între

ar fi, în principiu, con
venabile.

Primul meci ar urma 
să se dispute în Argen
tina. iar al doilea — 
în Olanda. Un even
tual joc de baraj s-ar 
putea juca pe un teren 
neutru în Europa.

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri
„MEMORIALUL ZNAMENSKI"

lată cîteva rezultate dm ziua a doua 
a concursului atletic „Memorialul fra
ților Znamunski” desfășurat la Mos
cova : bărbați, 400 mg. : V. Seveenko 
50,5; lungime: L. Barkovski 7,94 m : 
greutate : R. Plunge 19.90 m : suliță : 
N. Grebnev 82,54 m ; femei. 1 500 m : 
L. Bragina 4:14.8 : greutate : A. Ivano
va 18,70 m ; disc : F. Melnik 63.52 m. 
2 T. Danilova 60.04 m, 3. Carmen Iones- 
cu 53.72 m. 4. Olimpia Cataramă 58,34 ..

TURNEUL GIMNASTILOR 
CHINEZI

După cum transmite agen,tia China 
Nouă, echipele de gimnastică ale B 
Chineze au plecat intr-un turneu în 
Iugoslavia. România și Siria. Delegația 
gimnaștllor chinezi este condusă de Sun 
Tzu-iu și Cen Siao-Cian.

MECIUL DE TENIS U.R.S.S

RECORD EUROPEAN 
DE NATAȚIE

Cu prilejul unui concurs de natâție 
desfășurat la Utrecht, tînâra înotătoare 
olandeză Hansje Bunschoten (14 ani) a 
stabilit un nou record european în pro
ba de 800 m liber cu timpul de 9:15,4. 
Vechiul record era de 9:16.7.

REVANȘA FRAZIER-CLAY 
ÎN NOIEMBRIE ?

Meciul revanșă dintre actualul campion 
mondial de box la categoria grea, Joe 
Frazier și Cassius Clay ar putea avea 
loc anul acesta. în luna noiembrie, la 
Los Angeles, a declarat organizatorul de 
gal? de box Don Fraser Acesta <3in 
urmă reprezintă Asociația ..Forum Bo
xing Incorporated", d? care sînt legați 
prin contract cei doi pugillști.

— ROMÂNIA, LA TBILISI
. i cursul zilei de ieri, federația română de tenis a fost informată printr-o
telegrama a forului sovietic ele specialitate că întîlnlrea im rnationalâ U.K S.S.—
România, din cadrul zonei europwe a „Cupei Davis“. se va disputa Ia Tbilisi 
in zilele de 21, 22 și 23 iulie. După cum se știe, initial întiinlrea urma sâ se 
dispute la Moscova, la aceleași date. De asemenea, federația unională de ten's 
anunță că a propus ca arbitrul principal al meciului să fie italianul Luigi Orslnl.
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