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COMPORTARE EXEMPLARĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
-DEVIZA ÎNTREGULUI NOSTRU TINERET

SESIUNE DE REFERATE SI COMUN

LA COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ

SPORTIVI FRUNTAȘI - OAMENI 
DE NĂDEJDE ‘IN PRODUCȚIE

ȘTIINȚIFICE* 5 LA I.E.F.S
In cinstea Conferinței Naționale a 

artidului și a celei de a 25-a aniver- 
ări a Republicii, Ministerul Educației 

și Invățămîntului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport și In
stitutul de Educație 
organizat, în sala 
I.E.F.S., o sesiune 
referate științifice.

lucrările sesiunii au 
profesori, medici,

Fizică și Sport au 
de festivități a 

de comunicări și

La
zenți
sportivi, cercetători. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de rectorul I.E.F.S., 
prof, univ.dr. Leon Teodorescu, a urmat 
susținerea lucrărilor și referatelor 
care au dezbătut o multitudine de

fos 
antrenori,

Combinatul chimic Făgăraș, unitate 
a cărei existență semicentenară a 
fost sărbătorită de curind, nu este 
numai o structură industrială frunta
șă, ci și una sportivă. Realizările ob
ținute în planul educației fizice a ma
selor și în cel al performanței, ca și 
in crearea unei baze materiale nece
sare odihnei și agrementului salaria- 
ților, ’ " - . - .
școlar 
găraș 
ceas ' 
Iuții 
Uni® A 
pele:

r t ill ului.
— 'Ce reprezintă sportul 

' alențele lui în ochii unui conducător
<

elevilor Centrului chimic 
și cetățenilor orașului Fă- 

ne-au îndemnat să vizităm a- 
unitate și să încercăm să-i des- 
„secretele“ de la sursă, de la 

din promotorii mișcării sportive, 
este însuși directorul general al 
prinderii, inginer Teodor Șuteu, 
at la Conferința Națională a

;ă

și care sînt

(Continuare in pag. a 2-a)

e marc întreprindere 7
— Personal am iubi1' întotdeauna 

s cortul ; in tinerețe l-am și practicat 
c u insistență. Dacă comitetul de 
partid, comitetul oamenilor muncii și 
conducerea administrativă se preocupă 
de mișcarea sportivă, și au făcut 
chiar eforturi pentru ca această acti
vitate să fie la nivel bun. aceasta se 
datorește — printre altele — faptului 
că exercițiul fizic are efecte tonice,

ȘTIINȚA, TEHNICA, CULTURA Șl SPORTUL
7 J

SINT PATRU PETALE ALE ACELEIAȘI FLORI
Interviu cu tovarășul GHEORGHE NĂSTASE 

prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

Am cnnosciit îndeaproape, mai 
ales Ir. domeniul sportului de 
masă, multe dintre realizările ju
dețului Argeș. Zeci de mii de oa
meni de la orașe și sate, din fa
brici, uzine, instituții, școli, prac
tică exercițiile fizice. Numeroase 
baze sportive, de la cele simple 
pînă la cele complexe și săli, pot 
fi întîlnite pe meleagurile arge- 
șene. O sumedenie de acțiuni — 
inițiative locale — probează o 
muncă pasionată a- activiștilor 
sportivi. Marea majoritatea a a- 
cestor realizări au fost obținute 
sub îndrumarea atentă și cu spri
jinul Comitetului județean Argeș 
al P.C.R. In ideea popularizării 
experienței pozitive acumulate 
aici, am solicitat un interviu to
varășului Gheorghe Năstase, prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș a) P.C.R.

— Care sînt principalele 
coordonate pe care se înscrie 
activitatea sportivă din jude
țul Argeș ?

— Dorim, în primul rind, ca în
treaga populație — de la preșco
lari pînă Ia pensionari — să facă 
mișcare. 150 000 din totalul de

570 000 de cetățeni ai județului au 
participat la concursurile organi
zate în acest an sub deviza ,,A- 
leargă, ca să fii sănătos!". Ne in
teresează, apoi, extinderea gimnas
ticii la locul de muncă, de la mun
citor pînă la directorul uzinei. Prin 
asigurarea unei baze materiale a- 
decvate, urmărim ca în viitorii ani 
să nu existe ramură sportivă prac
ticată in țară la care Argeșul să 
nu aibă reprezentanți de catego
ria I. Aceasta pilr cultivarea ta
lentelor după principiul „nu ridi
carea spre valoarea medie, ci a 
mediei spre vîrf". Ne bazăm, în a- 
cest sens, pe activiștii sportivi, căci 
ne-am ales oameni potriviți pen
tru această muncă, cei ce sînt în 
contact cu sportul au un carac
ter ferm, și trebuie să spun că 
este o adevărată plăcere pentru 
un conducător de județ să-și pe
treacă timpul în mijlocul sportivi
lor, Cel puțin, în ceea ce mă pri
vește. am o mare satisfacție cînd 
asist la un concurs de atletism și 
sînt martor al luptei superbe care 
se dă pentru supremație. îmi re
vin de fiecare dată în minte cu
vintele lui Francis Bacon: „Dacă

kt

ești bolnav, sănăto-, iar
dacă ești sănătos, fa sport!". Ce 
poate fi mai frumos deeît să vezi 
oameni sănătoși făcind sport !...

— Care trebuie să fie, după 
părerea dv., locul educației fi
zice și sportului printre cele
lalte activități sociale?

— Tehnica, cultura, știința și 
sportul sînt patru petale ale unei 
singure flori. Nu le-aș putea se
para sub nici o formă. Care ar mai 
fi cel mai bun antidot al oboselii 
ce pune stăpînire pe lucrătorul 
de la pupitrul de comandă din 
Combinatul Petrochimic, să zicem, 
după opt ore de muncă, dacă nu 
sportul? Tocmai de aceea, la noi 
în județ au luat ființă societăți 
tehnico-științifice și cultural-spor
tive, inglobind activități ce se 
completează redproc. C'iteva e- 
xemple: „Floarea de colț” (ARO 
Cimpulung Muscel), „Valențe”

Interviu realizat de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

reconfortante, vizibile la operatorii 
chimiști care, în producție, nu fac 
eforturi fizice complexe, activitatea 
lor fiind doar una de supraveghere 
a aparatelor și utilajelor. Avînd o 
bază largă pentru sportul de masă, 
și acela de performanță își găsește 
sursele de înflorire. Avem, de pildă, 
în prezent, trei echipe (două de hand
bal și una de fotbal) care activează 
în diviziile B ; în perspectivă, o foar
te bună echipă de judo.

Dar. ca să revenim Ia întrebare : 
pe scurt, socotesc sportul nu numai 
util, ci absolut necesar !

— In unele unități de producție au 
existat discuții — și nu fără oarecare 
justificare — cum că sportivii, mai 
ales cei de performanță, ar reprezen
ta, din punct de vedere productiv, un 
balast. Dv. aveți o asemenea părere 7

— Asemenea discuții au fost posi
bile numai din partea celor care nu 
cunosc, în totalitatea lor, obligațiile 
de producție și sportive ale unui per
former. Noi am putea cita numeroase 
exemple de sportivi de performanță 
care sînt oameni de bază în cadrul 
combinatului, care muncesc bine în 
locuri cheie pentru producția indus
trială. Din constatarea noastră, cei 
care sînt buni în producție, sînt buni 
și în sport. Dar și invers. Aș vrea să 
citez cîteva exemple de la noi. de oa
meni foarte capabili și in producție, 
și in sportul de performanță. Aș în
cepe cu antrenorul echipei divizionar» 
B de fotbal Chimia Făgăraș, Bujor 
Bălăceunu, element de nădejde, deco
rat recent, pentru merite profesionale

M. BlRA
(Continuare in pag a 2-a)

Fază fierbinți la poarta
Metalul (3—2)

lui Iorgulescu. Secvență
Foto :

din semifinala Rapid — 
Theo MACARSCHI

După meciul de miercuri, de la Pi
tești, Jiul s-a înapoiat acasă, a efec
tuat un ușor antrenament, iar vineri 
a plecat spre București. In lot nu 
sînt indisponibilități. Vineri, pe sta
dionul din Ciulești. Rapid susținea 
"un nou antrenament. Nici aici nu se 
anunță indisponibilități în lotul folo
sit miercuri cu Metalul. Echipei i se 
va alătura Boc, a cărui suspendare de 
trei etape a expirat. Așadar, prepara
tivele au fost încheiate și echipele aș
teaptă marea confruntare. După trei 
finale palpitante, pe alocuri chiar dra
matice, să sperăm că Rapid și Jiul 
ne vor oferi un joc de valoarea celor 
realizate de Steaua și Dinamo. Pre
zența, în acest ultim act, le obligă.

Reamintim că meciul începe la ora 
20, și va fi transmis, în direct, la Ra
dio și T. V.

Constantin ALEXE

★
Mîine după-arriiază, cu prilejul dis

putării finalei „Cupei României", pe 
stadionul „23 August" va avea loc un 
bogat program sportiv. Ora 17,45 : fi
nala campionatului republican de ju
niori ; ora 18,25 : finala Crosului 
„Cupa municipiului"; gimnastică acro
batică ; tragerea la frînghie. După 
disputarea meciului de juniori, va 
avea loc premierea echipei campioa
ne. Vor urma alte două momente fes
tive : atribuirea Cupei golgeterului 
campionatului Diviziei A lui Ion Oble- 
inenco (Universitatea Craiova) și în- 
minarea Cupei de cel mai bun arbitru 
al anului competiționaț lui N. Petri- 
ceanu.

Final de stagiune. Miine seară, re
flectoarele de pe stadionul ..23 August" 
din Capitală se vor aprinde pentru ul
tima oară în acest sezon oficial. SE 
JOACA FINALA CUPEI. Mîine sea
ră, în răcoarea nocturnei, ca întot
deauna, momentul festiv e prilejuit de 
partida care, an de an, a constituit o 
mare atracție pentru iubitorii fotba
lului : finala „Cupei României". VA 
FI a 35-a FINALA, de Ia inițierea 
popularei competiții. De data aceasta, 
ea ne oferă o întîlnire inedită, punînd 
față-n față pe RAPID și JIUL. După 
ce, trei ani la rînd, Steaua și Dinamo 
au deținut „monopolul" finalei, acum 
vor juca în me.iul de gală, cu gindul 
la „Cupa cupelor", fotbaliștii din Ciu
lești și cei din Valea Cărbunelui. Pen
tru Rapid nu e o noutate. Echipa de 
lingă Podul Grant are tradiție în a- 
ceastă competiție. A ciștigat trofeul 
în 1935 și, apoi, după o pauză de un 
an, de șase ori consecutiv. în perioa
da 1937-42. De atunci, însă, de trei 
decenii încheiate, trofeul n-a mai po
posit în Ciulești, deși Rapid a mai 
jucat trei finale (edițiile ’60-'61, ’61-'62 
și ’67-’68, cînd s-a întîlnit cu Arieșul 
—■ cu Suciu în poartă, cel care acum 
apără culorile Jiului — cu Steaua și,

respectiv, Dinamo). Jiul susține prima 
sa finală de Cupă. Este una dintre 
cele mai bune performanțe ale aces
tei formații. Iată de ce, Jiul consti
tuie. de fapt, surpriza actualei ediții 
a Cupei.

D'e la 19,30: probe de atletism ; ci
clism (cursa de urmărire) ; demonstra
ții de oină.

Ora 20 : finala „Cupei României", 
în pauza căreia vor avea loc demon
strații de motoeiclism.

RAPID
RADUCANU

POP LUPESCU BOC CODREA
DINU DUMITRU

NASTURESCU M. STELIAN NEAGU ANGELESCU

Va arbitra GH. LIMONA, ajutat la linie de C. Dragotescu și Al. Gri- 
gorescu (toți din București)

FAGAS LIBARDI MULJESCU URMES
DODU ’ COTOȘMANI

TONCA STOCKER GEORGEVICI GEORGESCU
SUCIU

JIUL

MATINEUL NAUTIC DE PE SNAGOV A REUNIT 0 REGATĂ
Maria Micșa — o merituoasă 
învingătoare in proba de schif 
simplu a „Regatei Snagov".

Foto : V; BAGEAG

FEMININĂ Șl UVERTURA CAMPIONATULUI NATIONAL MASCULIN

[. LENOVAI (UngariaȚ-ÎNVINGĂTOR 
ÎN „CUPA ZIARULUI SPORTUL" 

LA VELODROM
A V-a ediție a competiției inter

naționale de ciclism pe pistă „CU
PA ZIARULUI SPORTUL" a debu
tat ieri după amiază, la Dinamo, cu 
o puternică repriză de... ploaie. 
Concurenții — cicliști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria și România 
— credeau chiar că totul este com
promis. Dar după o jumătate de 
oră de la încetarea furtunii, soarele 
de vară uscase pista de beton, fă- 
cînd-o tocmai bună de concurs

Am așteptat cu interes, cu emo
ție chiar, desfășurarea probei olim
pice de 1 000 m cu start de pe loc. De 
ea se leagă speranța îndeplinirii 
baremului de participare la J.O. de 
la Munchen. N-a fost așa cum am 
dorit, dar nici slabe nu pot fi so
cotite rezultatele. Locul I și „CU
PA ZIARULUI SPORTUL” au re
venit Iui TIBOR LENDVAI (Un
garia) cu timpul de 1:10.5. La o ze
cime de secundă în urma sa s-a 
clasat Ștefan Laibner. Reprezen
tantul nostru se află încă la 1,8 s 
depărtare de baremul olimpic și a- 
ceasta reprezintă mult. El a avut 
timpi intermediari buni la 200. 400. 
600 și 800 tn, dar a încheiat cursa 
epuizat, pierzînd pe ultima cincime 
a probei zecimi de secundă pre
țioase. Evident, Laibner n-are încă 
rezistența necesară acestei probe de 
contratimp, dar — prin pregătire 
și concursuri — poate cîștiga aceas
tă calitate. Se face la el resimțită 
și lipsa concursurilor. Pînă la ora 
actuală a evoluat doar în 3 (trei!) 
competiții, lucru aproape incredibil.

O plăcută surpriză a constituit-o 
evoluția lui Petre Dolofan. Cu 
1:10.8. el se anunță un concurent 
redutabil și (poți să știi de unde 
șire iepurele...) poate chiar un can

didat potențial la norma olimpică. 
Oricum, se impune pentru luna iu
lie cuplarea acestor doi cicliști în 
pregătiri și evoluții internaționale.

Iată clasamentul probei: 1 TIBOK 
LENDVAI (UNGARIA) 1:10.5; 2
Șt. Laibner (România) 1:10,6 : 3. 
Jiri Schwartz (Cehoslovacia) 1:10,7; 
•1—5. Petre Dolofan (România) și 
Milos Jelinek (Cehoslovacia) 1:10.8;
6. Anton Neagoe (România) 1:11,3 ;
7. Gyula Takacs (Ungaria) 1:12.6;
8. Nikola Ștefanov (Bulgaria) 1:13,7;
9. Nikola Vasiliev (Bulgaria) 1:13.3;
10. Istvan Sziir (Ungaria) 1:13,9.

Tot ieri s-a disputat proba de ur
mărire individuală. Dintre cei 8 
participant (din România, Cehoslo
vacia și Bulgaria) s-au calificat 
pentru finala locurilor 1—2 concu
rent» Jiri Kolar (5:09,9) și Marian 
Terfelea (5:11,0), iar pentru finala 
locurilor 3—4 cicliștii Marin Ioni
ță (5:12,9) și Nikola Vasiliev 
(5:17,2). Disputele finale s-au soldat 
cu următoarele rezultate :

Jin Kolar l-a întrecut (5:06,2) pe 
Marian Ferfelea. iar Marin Ioniță 
l-a depășit (prinzîndu-1 din urmă) 
pe Nikola Vasiliev. Clasament fi
nal : 1. JIRI KOLAR (CEHO
SLOVACIA), 2. M. Ferfelea (Ro
mânia), 3. Marin Ioniță (România),
4. Nikola Vasiliev (Bulgaria). Pro
ba de eliminare (26 de concurenți) 
a revenit lui PETRE DOLOFAN 
(ROMÂNIA), iar în finala probei 
de viteză s-au calificat sportivii 
români Florian Negoescu și Șt. 
Laibner.

Astăzi, de la ora 16,30, pe velo
dromul Dinamo se dispută : finalele 
la viteză, urmărire pe echipe și 
cursa americană.

Hristache NAUM

Tibor Lendvai (Ungaria), după vic
toria in cursa de 1 000 m cu start 

de pe loc.

FINALELE ATLEȚILOR JUNIORI 
-CEL MAI IMPORTANT EXAMEN

AL TINEREI GENERAȚII
Peste 600 de atlet! (băieți născuti In 

1053, fete născute In 1954, sau mal tineri) 
din toate județele tării iși dispută 33 
de titluri de campioni Finalele juniori
lor, programate astăzi (de Ia ora 17) ți 
miine (de la ora 17.30) pe stadionul Re
publicii — iată competiția așteptată cu 
un mare interes in egală măsură de 
iubitorii atletismului și tehnicienii acestui 
sport.

Meteorologii — lucru foarte important 
— anunță vreme frumoasă. Așadar, 
există toate condițiile ca tinerii compe
titori, care ne.au reținut atenția in lu
nile de Iarnă și apoi s-au afirmat puter
nic tn sezonul concursurilor in aer liber 
să materializeze acumulările doblndlte 
In performanțe de o cit mal bună va
loare. Să sperăm că si de această dată 
organizatorii vor depune toate eforturile 
pentru a asigura sportivilor condiții
optime de Întrecere. Programul celor
două reuniuni :

AZI — ora 17 : prăjină : ora
17.45 : 100 m. g. (serii), înălțime (b),
lungime (f), suliță (b) ; ora 18,05 :

Prin dreptul turnului de la Sna- 
gov au trecut ieri nenumărate schi
turi : echipaje participante la cursele 
eliminatorii ale campionatelor re
publicane de canotaj — seniori, vîs- 
lașe și ramere care au debutat în 
„Regata Snagov”. Frumosul recital 
nautic a fost deschis cu proba de 
4 + 1 rame-fete, întrecere cîștigată 
de sportivele din R.S.S. Ucraineană 
(3:42,2), urmate de România II 
(3:46,8). Schifiștii, care își vor dis
puta astăzi finalele, au luat startul 
mai întîi în cursa de 4 + 1 rame. 
Iată echipajele învingătoare din cele 
două serii : Dinamo (Moldoveanu, 
Gherman, Mitarcă, Gai + Gheorghiu) 
7:05,2 și Dinamo II (Dumitru, Ro
man, Pană, Isopescu- Bunceanu) 
7:03,5.

„Regata Snagov" a continuat cu 
proba de schif 2 vîslc. Printr-un fi
niș mai bun, canotoarele de la 
C.N.U., Marioara Sîngiorzan — Te
odora Untaru, trec primele linia de 
sosire (3:35,8), urmate de vislașele 
Gabriela Toader — Ileana Kondo- 
roezi (3:39,5) și Vera Alexenka — 
Nadejda Hova (R.S.S. Ucraineană) 
3:48,7. Două serii la băieți — schif

100 m. (f) serii ; ora 18,25 : 100 m. <b) 
serii ; ora 18,45 : 110 m.g. finală : ora 
18.55 : 400 m (f) serii contratimp ; ora 
19,15 : lOo m. (f) finală : ora 19.25 : 100 
m, (b) finală, triplusalt, disc (1). greutate 
(b) : ora 19,35 : 1 500 tn. (b) secii con
tratimp : ora 19,55 : 400 tn (b) serii con
tratimp : ora 20,15 : 2 000 m. obstacole 
serii contratimp : ora 20.30 : 1 50» m. (f) 
serii contratimp : ora 30.45 : 4x100 m. 
(b) ; ora 21,00 : 4x100 m. (f), ambele serii 
contratimp,

MÎINE — ora 17,30 : 400 m. f. serii con
tratimp. Înălțime (fi, greutate (fi, ciocan 
(pe Stadionul Tineretului) : ora 17,50 : 
200 m. (b) serii : ora 18,05 : 200 m (!) 
serii : ora 18,20 : 800 m. (f) serii con
tratimp : ora 18.40 : 100 g, (serii) ; 
ora 18,55 : 800 m. (b) serii contratimp, 
lungime (b). disc (b) : ora 19.10 : 200 m. 
(b) finală ; ora 19.20 : son . (f) finală ; 
ora 19.35 : 100 tn. Z finală : ora 19.45 : 
5 000 m. serii contratimp : ora 20.10 : 
10 000 m. marș si suliță (f> ; ora 21,10 : 
4x400 m. (f) : o-a 21 23 : 4x499 m (b) 
ambele serii contrat.r.*.p.

2 fără cirmaci — cîștigate de echi
pajele Dinamo (Cacencu — Papp) și 
C.N.U., apoi —■ din nou — finală la 
fete, de data aceasta în cursa de 
4 + 1 vîsle. Cum era de așteptat, vic
torioasă în această întrecere a fost 
barca noastră campioană europeană 
formată din Ioana Tudoran, Elisa- 
beta Lazăr, Mitana Botez, Doina Bar- 
daș-J-Agneta Sieburg (3:23,2). Pe lo
cul următor, schifistele din R.S.S 
Ucraineană (3:32,0).

Campionii mondiali în proba de 
2+1 — dinamoviști Ștefan Tudor,
Petre CeapurarLadisIau Lovrcnschi

INTERNAȚIONALELE DE PENTATLON MODERN

La sala Floreasca II s-a desfășurat 
ieri proba-maraton a pentatlonului 
modern, scrima. Concurenții au înce
put primele asalturi Ia ora 9 iar în
vingătorul a fost desemnat abia la 
ora 19 ! Timp de zece ore fiecare din 
cei 25 de participanți la campionatele 
internaționale ale României a întîlnit 
de cite două ori pe toți ceilalți con
curenți, în două tururi. După primul 
tur se părea că succesul va reveni 
sportivului cehoslovac Borgula, care 
a acumulat 17 victorii, la fel ca și 
Moczar (Ungaria) urmați de ceho
slovacul Adam cu 16 victorii. O po
ziție bună ocupau și oamenii de bază 
ai echipei noastre, Spîrlea și Cos- 
mescu — ambii cu cite 15 victorii, 
la egalitate cu bulgarul Bratanov. 
Turul al doilea a început după ora 
14 și decisivă a fost de data aceasta 
nu numai tehnica, ci ți pregătirea 
fizică a concurenților. Borgula și 
Moczar au cedat treptat-treptat, după 
cum nici Cosmescu nu a mai evo
luat ca în prima parte a concursu
lui. Victorie după victorie acumulau 
doi concurenți: campionul țării noas
tre, Dumitru Spîrlea, ți Velko Brata
nov (Bulgaria). Intr-un final pasio
nant, amîndoi termină la egalitate de 
victorii (32), arbitrii fiind nevoiți să 
apeleze la un asalt de baraj pentru 
desemnarea Învingătorului probei. 
Lupta a fost foarte echilibrată, două 
încercări s-au soldat cu tot atîtea 
„duble", iar la al treilea asalt a 
punctat Dumitru Spîrlea.

Iată clasamentul probei de scrimă: 
individual : 1. D. Spirlea (România)

— s-au impus în prima cursă eli
minatorie, învingînd detașat (7:34,2) 
Seria a doua â acestei probe a fost 
cîștigată de reprezentanții clubului 
Steaua (7:51,5). Cea mai spectacu
loasă întrecere a reuniunii : cursa 
de schif simplu — fete. Ea a fost 
dominată cu autoritate de către 
Maria Micșa (19 ani, muncitoare la 
fabrica „1, Iunie" din Timișoara), 
care într-un final fără emoții a tre
cut prima linia de sosire (3:52,5). 
învingînd în ordine pe Gabriela 
Toader (3:56.8), Ileana Kondoroczi 
(3:58,2), Natalia Gorodilova (R.S.S

Fază din asaltul susținut de Marian 
(Ungaria)

Cosmescu (stingă), cu Gorgy Vass
Foto : D. NEAGU

32 v, — 954 p, V. Bratanov (Bulga
ria) 32 v — 954 p, J. Adam (Ceho
slovacia) 31 v — 931 p, I. Moczar 
(Ungaria) 30 v —908 p, S. Skwira (Po
lonia) 29 v — 885 p, R. Borgula
(Cehoslovacia) 28 v — 862 p. ; echipe: 
Cehoslovacia 2 609, Bulgaria 2 563. 
România 2 494, Ungaria și Polonia 
cite 2 471, România II 1 965 p. După 
două probe conduce Jiri Aduga cu 

Ucraineană) 4:08,5. în sfirșit, ulti
ma cursă (8 + 1) a „Regatei Snagov” 
s-a încheiat cu victoria sportivelor 
din R.S.S. Ucraineană (3:15,0). Ce e- 
lalte rezultate din seriile băieților : 
schif 2 v (cîștigătorii probelor). Stea
ua (Mereuță — Popa), 6:58,0, Di
namo (Sandu — Stoiov) 7:05.5 ; 
Schif 8 + 1 : Steaua (6:21,0), Dinamo 
(6:56,5).

Astăzi, de la ora 9,30 : finalele 
campionatelor naționale de seniori și 
reuniunea secundă a „Regatei Sna
gov".

V. TOFAN

2 031 p., urmat de V. Bra:ar. :■
1 999, G. Stoianov (Bulgar:?. : - -
S. Skwira 1 935 p ; pe echipe : 
slovacia 5 844. Bulgaria 5 623.
nia I 5 389. Azi, două pr ;e ; --
gramul concursului: dim:-.»»::. a 
poligonul Tunari (ora 9> • -. :
amiază. Ia bazinul de la 7 - --^ai 
(Ora 17) îgotul.



CRAVATELE ROȘII MUREȘENE

IN AMPLE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl TURISTICE
Consiliul județean Mures al organizației 

Pionierilor, în colaborare cu C.J.E.F.S. 
$i Inspectoratul școlar județean, și-a 
intensificat activitatea în întâmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a Republicii.

Din bogata iui agendă sînt da men
ționat :

• în cele 6 orașe ale județului (Tg. 
Mures, Sighișoara, Timăveni, Reghin,

Luduș. Sovata) ae organizearâ In prezent 
campionate de fotbal rezervate (Manie
rilor Si școlarilor dotate cu ..Cupa spe
ranțelor’. Ia care particip* un r.umar 
de 72 formații alcătuite pe v.riz! fi pe 
cartiere. tnglobfnd peste 1 000 de m;n 
fotbaliști. Meciurile sint arbitrate Ce 
către elevii din licee, care au absii-.t 
cursurile de 

dt și dean.
arbitri de fotbal in »ee« 
cei mal buni tineri arbitri

SESIUNE DE REFERATE $1 COMUNICĂRI
ȘTIINȚIFICE LA I.E.F.S

(Urmare din pag. 1)

probleme legate de activitatea spor
tivă în rîndurile elevilor și studenți
lor, ale tuturor oamenilor muncii din 
țara noaștră.

Dintre comunicările prezentate au 
reținut atenția : „Probleme ale rapor
tului conștiință politică — dezvoltarea 
democrației în etapa actuală" de prof, 
univ. Florența Rusu ; „Ideile călăuzi
toare privind elaborarea noilor pro
grame de educație fizică pentru școli 
generale, licee și școli sportive- de 
prof. univ. Ion Șiclovan și colectivul; 
„Evaluarea capacității de alergare la 
elevii din clasele V—VIII ale școlii

generale" de prof. univ. EageB Bras 
și șef de lucrări Elena Plocon ; „Psi
hologia activităților corporale — con
cept, problematică ți semnificație edu
cațională" de prof. univ. dr. Mihai 
Epuran ; „Studiu asupra problemelor 
actuale ale baschetului școlar, (școala 
generală) in contextul lecției de edu
cație fizic^ și de activități sportive’ 
de conf. univ. Aristeia Hrișcă, șef de 
lucrări Teodora Predescu șl asistenții 
Filofteia Andrei. C. Negrău, D. Evuleț 
și I. Nicolau ; „Cu privire la folosirea 
mijloacelor educative in activitatea 
cu sportivii și antrenorii cluburilor 
bucureștene" de un colectiv al 
C.M.E.F.S. București

Sesiunea s-a bucurat de un meritat 
succes. Ioan PAlȘ. cores o județean

RINDURI DIN SCRISORILE DV...
• „Am auzit că flacăra olim

pică va trece și prin țara 
noastră. Cu toate că de obicei 
aceasta este purtată de sportivi 

întreb: 
nu aș 

port 
47 de 
activi*

cam- 
suc- 
eu 

toată 
str.

fruntași, îndrăznesc să 
eu, ca sportiv „amator", 
putea avea cinstea să o 
cel puțin un km? Am 
ani și sînt încă în plină
late sportivă" (C. STOICA. Pi
tești). Apreciem cu tot spiritul 
sportiv intenția dv. Pentru a 
vă realiza dorința vă sfătuim 
să vă adresați la C.J.E.F.S. pen
tru a vă include pe lista soli- 
cițanților.

• „Ca petrolist, de peste 23
ani, am lucrat într-un timp și 
ia Pitești... unde m-am atașat 
de F.C. Argeș. Felicitări lui 
Dobrin et Co. pentru frumoa
sa performanță! cîștigarea 
pionatului. Le doresc mult 
ces în Cupa campionilor
ropeni, cu căldură, din
inima" (H. RUNCEANU,
Hipodrom, bloc G 4. Brăila) 
Ne alăturăm felicitării dv.
..Trupa argeșeana" a fost, o re
cunoaștem, Ia înălțime.

• „Toată admirația și res
pectul fată de performanta ul
timă a supercampionilor noștri 
Năstase și Tiriac în meciul cu 
Italia. Este loc pentru catrenul 
meu? Ială-1. „Am văzut 
ați data gata / Pe 
și Panatta 
manieră / 
„Salatieră"/ 
București), 
durile în 
cine știe...

• „Doresc să apară reflecția 
mea — sînt, sigur, în asenti
mentul multor suporteri — pri
vitor la poziția în clasamentul 
diviziei A la fotbal a echipe-

cum
Barazzutt’ 
de-aceeași 
sigur la 

IONESCU,

/ Jucînd
Ajungeți
(DICA
V-am publicat rin- 
speranța că, poate

ȘTIINȚA, TEHNICA, CULTURA
(Urmare din pag. 1)

Bu-

avea

de
popularizarea

(Combinatul Petrochimic), „Viito
rul" (Fabrica de stofe Argeșeana). 
„Prietenii omului" (Comuna 
zoiești).

— Ce are sau ce va 
specific sportul argeșean?

— L'rniăil.n în momentul 
față două direcții:
sportului. în mase cit mai largi de 
cetățeni, și specializarea în prac
ticarea diferitelor ramuri spor
tive a fiecărei unități organizato
rice. A luat de acum ființă, refe- 
rindu-mă la această ultimă di
recție, prima Societate de practi
care a turismului de către popu
lație, al cărei statut a fost votat 
de amatori... în deplină cunoștin
ță de cauză, adică după ce au fă
cut pe .jos drumul pină la muntele 
Strîmtu.

— Ați amintit și de dez
voltarea sportului de perfor
manță- Care este primul pas 
al înfăptuirii acestui 
rat ?

riezide-

tuturor 
clasică.

— Atletismul este baza 
sporturilor, este disciplina 
ce creează premisele pentru dez
voltarea ulterioară a oricărei 
muri sportive. Practic, iată și 
teva dintre reușitele noastre 
această direcție: disputarea

ra- 
ei- 
in 
în

condiții organizatorice execleat*, 
in 1970, la Cimpulunc Muscel. ( 
„Turneului Prietenia*: existenta,
cu bune rezultate, a Liceului de 
atletism din aceeași localitate, su
premația Argeșului in multe din
tre probele rezervate juniorilor

— In altă crdme de ide:, 
cum vedeți corelația dintre 
spart și etică ?

— Pe plan industrial. in 1973. 
județul Argeș se va situa pe al 
treilea loc in tară. Acestei răs
punderi uriașe ca ne revine pe 
plan economic trebuie să-i cores
pundă o emulație pe măsură a 
sportului- Or. pentru aceasta ne 
trebilf oameni de nădejde, com- 
pleți, sănătoși, iar sportul si edu
cația fizică constituie 
de atingere 
„Pro patria est ludere dum irri- 
demur" — „Să nu fim luați in ris, 
<ă«l a te juca (a face sport) e^e 
folositor patriei" — iată un dicton 
la care, perronal. tin foarte mult, 
căci euprirde un mare adevăr. 
Prin ce ? Prin faptnl eă — pentru 
a numi 
sportul 
intr-un 
nostru
județ al cinstei, 
și demnității socialiste. Oricit 
paradoxal ar părea, eu at ‘5ui 
sportului un rol in faptul că

căi sigure
a acestui deziderat.

numai una dintre rațiuni — 
cultivă prietc *z si numai 
astfel de climat județul 

poate fi cu adevărat un 
onoarei. hărnicie: 

de 
î» 
in

LA SEMICERC...

Sportul
SPORTIVI FRUNTAȘI 
OAMENI DE NĂDEJDE

iN PRODUCȚIE
(Urmgre din pag 1)

• După ce vor 
participa la 
tuala ediție 
„Trofeului

Penibila

ac- 
a 

Iugo
slavia", componențij reprezentativei 
noastre masculine se aliniază la 
încă o competiție organizată în 
țara vecină și prietenă. Este vorba 
de turneul găzduit de orașul 
Skoplje, unde echipa română va 
evolua alături de reprezentativa 
Ungariei și de selecționata ora
șului Skoplje, precum și în com
pania unei selecționate a Macedo
niei.

• !n perioada 2—8 iulie, o 
lecționată masculină 
București (fără jucătorii din Iotu
rile naționale) va efectua 
neu de mai multe jocuri 
gena.

s»
a orașului

un 
in

tur- 
Al-

spe. 
fost de-

* La invitația federației 
ei aii late din Iugoslavia. au 
semnați următorii antrenori ro
mâni car? vor participa la tradi
ționalele cursuri ale Scolii iugo
slave tie handbal (programate a- 
nul acesta în orașul Porec. între 
23 și 30 iulie): Borneo Soțirirj 
(ClujL Iob Schuster (Sibiu) și Va
lerin Gogiltan (București).

ți tportive, cu «Ordinul Muncii’ cla- 
«1 a IIT-a, pe tehnicianul Iile Dumi 
crescu și inginerul Pavel Hodrea - 
foioaliști, care lucrează cu foarte 
bune rezultate, operatorii Dumitru 
Longee, Nicolae Ionescu. Vasile Radu. 
ConțUBtia Șelaru (handbal), sportivi 
care se integrează funcțional fn act<- 
vitatea productivă, și mulți alții, nare 
participa, cu entuziasm, '.a angaja
mentul combinatului de a realiza cin- 
ejnahil in patru ani și jumătate

— In director de intreprindere, în 
cadrul atitor obligații si responsabili- 
tăti. poate acorda timp activități' 
sportive ’

— Se cere bunăvoință, dar se poa
te cind există dorința ca și sub acest 
aspect întreprinderea să reprezinte 
ceva. De fapt, nu se cer eforturi ătft 
de mari incit eie să conducă la o di» 
mir.uare a preocupărilor pentru latu
ra productivă. Există suficiente căi, 
soiufii și posibilități ce « acorda tim
pul și atenția cuvenită și mișcării 
sportive

— Siatefi inițiatorul unei baze spor
tive (ăgârășene prezente și viitoare, 
sprijinitorul sportului de performantă 
și organizate -ol celui de masă. Sin- 
teți ua sufletist sportiv. Spuneti-mi. 
sport mai Ucrp ?

— Am făcut atletism, am fost ju
cător de hochei (DAăzia A. în liceu, 
eu echipa orașului Sighișoara ți Divi» 
rla B ej echipa Politehnica Iași, fn 
facultate). Fac și acum — mai puțin, 
dar fae •- patinaj, fotbal, turism, 
autoturism ți. ctteodată, carturi, c» 
pionierii.

— Ca șef de întreprindere și suflet 
spertis. ce v-ați dori?

— Ca și în sport — fotbal, volei, 
handbal — să reușim să aducem re
zultatele la numitorul comun de suc
cese pe care le-am obținut pe linia 
activității de producție Și este posi- 
oil !

GHEORGHE STOICIU (lupte greco-romane)
„Anul trecut, în ziua cind împlineam 28 de ani 

treceam prin cele mai emoționante momente din 
viața mea. Participasem pînă atunci la 3 campio
nate mondiale fi la tot atîtea europene, dar nicio
dată n-am putut sfi urc pe podiumul strălucitor al 
învingătorilor. De două ori am fost atît de 
aproape de el incit mi-ar fi trebuit doar un pas. 
Ei bine, la acel pas mă aflam tocmai de ziua mea. 
Numai că de astă dată aveam prilejul să-l fac, 
poate chiar și pe cel de al doilea. Din țară, soția 
și fetița mi-au trimis o telegramă, tmi urau mulți 
ani ferciți și mult succes, dar eu aveam de susținut 
meciuri grele. Adversarii nu știau că era ziua mea

și-și doreau, ca și mine, victoria. Atît pe F. Moreau 
(Franța), cit și pe H. Schmidt (R.D. Germană) i-am 
învins la mare diferență de puncte, dar nu mă 
puteam bucura prea mult fiindcă a doua zi erau 
semifinalele și finalele iar in afara mea se mai 
aflau in concurs alți trei valoroși luptători, printre 
care și campionul olimpic Petar Kirov (Bulgaria). 
Ce a urmat se știe — medalia de argint. Era în 
seara lui 5 septembrie. Atunci mi-am sărbătorit 
ziua de naștere. La 5 septembrie a acestui an voi 
susține meciul inaugural la Milnchen. Ce voi face, 
nu știu. Știu doar că vreau să cuceresc și o me
dalie olimpică. Va fi cel mai prețios cadou de ziua 
mea."

născut in ziua de 4 septembrie 1943, la Bucu- 
bază — lăcătuș mecanic. înălțimea — 
— 57 kg. A început să practice luptele 
anul I960, la clubul Metalul București,

S-a 
rești. Profesia de 
1,57 m, greutatea 
greco-romane în 
avîndu-l antrenor 
din I___ ______  ____  . „ „ .
cui Popovici și Gheorghe Șuteu. In 1962 a fost selecționat 
pentru prima dată in lotul republican de juniori și apoi, 
după 2 ani. In cel de seniori. în 1961 și 1962 obține pri
mele sale succese — tricourile de campion republican la 
juniori. Participă Io 9 finale ale campionatelor naționale 
de seniori, incepînd din 1963. și cucerește titlurile la 3 
dintre ele : 1967, 1971 și 1972. în confruntările interna
ționale obține întîiul său succes lq „Cupa Prietenia", în 
1964, cind se clasează pe primul lac. Apoi, la campiona
tele mondiale de la Tqmpere (Finlanda), în 1965, se cla
sează pe locul 4, același care avea să-i revină și la ediția 
următoare, Toledo (SUÂ). la CM. din 1970 — Edmonton 
(Canada) — ocupă locul 5, iar anul trecut, la Sofia, cu
cerește medalia de argint. Concurează și la 4 ediții ale 
campionatelor europene (1967, 1968, 1970 și 1972) dar nu 
se clasează printre primii 6 luptători. Duminica trecută a 
cucerit primul loc la Turneul internațional al României.

du-! antrenor pe llie Gheorghe. In prezent face parte 
lotul clubului Steaua, fiind pregătit de antrenorii Vas-

Șl SPORTUL
12 localități din județul austru nu 
s-a ecmis de multă vreme absolut 
nîr; o infracțiune Tot in limitele 
acestui răspuns se inscrie și pro
gramul de ocrotire a naturii și me- 
11 zlui ambiant. Fără natură — a- 
eest permanent izvor de sănătate 

de refacere a puterii de raun- 
— nu putem realiza nimic. Să 
uităm eă această istorie atît 
limpede a meleagurilor arge-

ți 
<4 
nu 
d«
sene se leagă direct de natura din 
cronicile lit Herodot și că tot 
aici, la noi, s-a născut meșterul 
Manole. Oamenii de azi sint ur
mașii legendarului constructor, iar 
holdele elogiate de istoricul grec 
pot fi intîlnite si acum...

La i n i ț i a 11- 
va Școlii spor
tive Viitorul din 
Cluj, în acest an 

s-a organizat primul campionat divi
zionar școlar la haltere. Competiția a 
reunit în etapele preliminare 
unități școlare împărțite în 
zone geografice. Pentru etapa 
nală. găzduită de sala Clujeana 
Cluj, s-au calificat trei formații ’ 
Gloria Galați Brașovia și Viitorul 
Cluj.

Finala a oferit dispute interesan
te, echilibrate. Cîștigătorii indivi
duali pe categorii : A. Buda (Bra
șov) 192,5 kg., I. Iliescu (Brașov) 
247,5 kg. I. Mako (Cluj) 232,5 kg. 
C. Roth (Galați) 272,5 kg, I. Glil- 
ner (Brașov) 260 kg, I. Căpriță 
(Brașov) 315 kg, Gh. Goia (Cluj) 
290 kg. St. Tasnadj (Cluj) 300 kg. 
Gh. Stanciu (Galați) 235 kg.).

10 
trei 
fi- 

din

INTENSĂ ACTIVITATE CLUJ
Pe echipe: 1- Brașovia Brașov 

(antrenori: I. Hurgoj și A. Wag
ner) 45 p, 2. Gloria Galați (antre
nor Gh. Gospodinov) 43 p, 3. Vii
torul Cluj 
39 p.

(antrenor Al.

★ 
sportivă 
concurs

Voieut

Clujeana a 
de haltere 
sportivi de

Asociația 
ganizat un 
care au luat parte 
Clujeana, Viitorul Cluj și

or
ia 
la 

A.S.A

Tg. Mureș. în cadrul.. întrecerii; 
Csaba Mathe (Clujeana) a stabu,, 
două noi recorduri republicane de 
juniori II. în cadrul categoriei 75 
kg el a obținut 127,5 kg la „arun
cat" (v.r. 125 kg — Juhos de la Clu
jeana) și 335 kg la „total" (v i*. 
332,5 kg — I- Habot din Constanța).

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALA 

LA CLUJ

La Cluj s-a disputat, joi, dubla 
întjlnire internațională de popice 
dintre echipele Voința din locali
tate și Aktivișt Espenheim (R.D.G.).

P. RADVANYI — Cluj

Sportivii clujeni au ieșit învingă
tori în ambele partide • 2359—2261, 
la feminin și 5Q19—4897, la mascu
lin.

E. FEHERVARI — coresp

UN START MAI MULT DECÎT PROMIȚĂTOR
COMISIA CENTRALĂ DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT A FEMEILOR Șl-A

• ••

ÎNCEPUT ACTIVITATEA

puțin timp în tu-
Hotăririi plenarei

Constituită cu 
mă, pe baza 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din 3 februa
rie 1972. Comisia centrală de edu
cație fizică și sport a femeilor — 
organism obștesc, cu funcție consul
tativă — a avut prima reuniune 
de lucru, sub președinția 
Ella Constantinescu.

A fost abordată, mai intîi, 
bleniă de strictă actualitate 
ceea a organizării unor centre de 
gimnastică igienică (de întreținere) 
după modelul celui care ființează 
în Capitală și într-o serie de ora
șe ale țării — Reșița, Oravița, Con
stanța. Necesitatea unor asemenea 
cer.tre apare firească. Aceasta și 
explică de ce C,N E-F.S. are în ve
dere înființarea altor 5 centre de 
gimnastică de întreținere, chiar in 
acest an. la Barău. Brașov. Citii. 
Galați și Timișoara. Alegerea a- 
cestor orașe nu este întîmplătoare. 
Se are în vedere existenta — în pri
mul rînd — a unor cadre speciali
zate, deci a unor oameni cu o înal
tă calificare, în măsură să asigu
re reușita unor astfel de instituții, 
pe plan propagandistic, dar și uti-

In vedere, in a-

prof.

o pro- 
ca a-

VICTORIA MINIBASCHETBALIȘTILOR

litar. S-a avut 
celași timp, și un sondaj efectuat 
în țară, cerințele cele mai mari 
venind din orașele mai șus-amin- 
tite. In orice caz, s-a creditat larg 
ideea că se impune crearea unor 
centre de gimnastică de întreține
re acolo unde există cît de dt con
diții și nu proliferarea lor la 
tîmplarc. doar din dorința de a 
porta cifre spectaculoase, fără 
suport material, fără eficiență

Cu mult interes a fost luată In 
organizării 

de muncă, 
la nivelul

în
râ
uri

d'.scuție Si problema 
gimnasticii la locul 
Citeva experimente 
unor întreprinderi cu profil femi
nin — d? pildă „Someșul* Cluj, 
dar exemplu! nu este singular —■ 
au arătat dt de necesară este o 
asemenea activitate recuperatorie 
pentru feme;, pentru preîntimpina- 
; ea unor deficiențe fizice, cu im
plicații și pe plan fiziologic. în a- 
cest context se apreciază că este 
nevoie sa se persevereze, să se 
extindă experimentul și la nivelul 
ailor întreprinderi cu specific fe- 
mir.m, țesătorii, unități textile etc. 
De altfel, există un proiect pentru 
ca in cursul anului 1972 cel pu-

Un la nivelul a 2—3 întreprinderi 
din fiecare 
exerciții de 
muncă La 
diu special
ofere elemente de referință extrem 
de importante în vederea extinde
rii Și chiar a generalizării gim
nasticii la locul de muncă. într-un 
viițor apropiat

O problemă de actualitate este 
și dezvoltarea fotbalului feminin. 
Realitatea atestă că „sportul-rege" 
cîșt’gă un larg teren în rîndurile 
tinerelor fete de 1® noi, numărul 
eelor care îl practică fiind de 
peste 2.060 Numai în Capitală își 
desfășoară activitatea în cadrul a 
diferite competiții, aproape 20 do 
echipe. După yoga, karate și judo, 
fotbalul în rîndul femeilor capătă 
dimensiuni tot mai spectaculoase 
avansîndu-se chiar ideea unui cam
pionat oficial. Deocamdată, comi
sia a luat în discuție perspectiva 
organizării unor competiții la ni» 
Velul elevelor și studentelor din 
marile centre universitare, care să 
prefațeze, într-un fel, o posibilă 
întrecere de anvergură națională,

județ să fie asigurate 
gimnastică la locul de 
finele anului, un stu- 
întocmiț ar putea să

asa cum se petrec lucrurile în 
alte țări.

Din cuvintul tuturor participan
telor s-az desprins cî&r dorința de 
a aborda și de a rezolva toate a- 
ceste probleme (și altele, desigur, 
situate în sfera sportului de masă 
și de performanță feminin), cu grii- 
jă pentru conținut, pentru asigiri 
rarea unui cadru organizatoric 
adecvat, pentru q propagandă cțt 
mai convingătoare în 
tragerii elementului 
practicarea exercițiului 
nind de la gimnastica 
muncă și merglnd pînă 
de sus ale performantei. Prezența 
în componența Comisiei centrale 
de educație fizică și sport a feme
ilor a unor personalități ale mișcă
rii noastre sportive — Iolanda Ba
laș. Ella Constantinescu, ludith 
Moscu, Alexandra Nicolau, Carmen 
Stănescu, Rodica Șiclovan. Qineț. 
ta Stoenescu ș.a. constituie cea 
mai bună garanție pentru desfășu
rarea unei activități temeinice, dd 
anvergură și de perspectivă tot
odată.

direcția a.- 
fcminin ’n 
fizic, per

la locul de 
la treptele

Tiberiu STAMA ♦

VOLUMUL Șl INTENSITATEA

lor bucureștene. 
ziție au Dinamo, Steaua și 
pid. Deși au 
optime, cred, * 
(H. SISSEA, str. 
București IV).
aveți...

® „Ca vechi abonat al ziarului, 
vă comunic necazul meu! nu 
mi s-a mai reînnoit abonamen
tul. Vă rog să mă ajutați dv". 
(LUX FRANCISC. com. Giar- 
mata nr. 764, jud. Timiș). Dv. 
și altora care ne-au scris des
pre aceeași problemă, același 

răspuns: regretăm dar n-avem 
nici o posibilitate de a face 
abonamenfe. Sarcina revine 
numai oficiilor P.T.T.R.
• „Am citit în rubrica dv. 

că M. B. din Cluj n-are fotogra
fia clubului S.C. Bacău și e ne
căjit. Să-mi scrie adresa și i-o 
trimit eu De altfel vreau să 
mai fac schimburi. Posed foto
grafii ale unor echipe din 
Cehoslovacia. Italia, Olanda" 
(TUTY TALPIG, str. Avram 
Iancu, bloc Al(2) sc. A, etaj IV, 
ap. 20, Bacău). Sperăm că o să 
aveți succes.

• „S-a spulberat visul nos
tru. Chimia Suceava n-a reu
șit să intre în barajul pentru 
Divizia B la fotbal. Știm care 
este motivul: cînd echipa era 
a Combinatului de celuloză și 
hîrtie toate mergeau bine, a- 
colo fiind oameni pricepuți. De 
cînd echipa a trecut la UR A. 
n-a mai obținut succese și re
zultatul final ne doare. (VA- 
SILE POPESCU. Suceava). N-ar 
fi exclus, cum spuneți dv„ ca 
ceva să fie putred... la Su
ceava. Propunem să fiți, totuși, 
mai optimist. Echipa a terminat 
pe locul II și poate, la anul, va 
intra în baraj.

Modesto FERRARINI

Ra- 
condiții bune, 
de pregătire..." 

Dristor 97, 
Mare dreptate

Ți | O CONSECINȚĂ A PREGĂTIRII,NU UN SCOP IN SINE!

într-o organizare excelentă, asi
gurată de Consiliul Național al Or- 
ganizațiîe Pionierilor și de clubul 
Cutezătorii, minibaschetul și-a pre
zentat. fntr-un remarcabil Festival, 
echipele finaliste, din centre consa
crate ca Brașov. Oradea. Pitești. 
Timișoara. București, alături de 
noul val reprezentat de Suceava 
Botoșani, Roșiorii de Vede și Gheor- 
ghieni.

Orientarea dată de Ministerul 
Educației și învățămîntului privind 
selecția în baschet și-a dovedit fun
damentarea prin tot ceea ce reali
zează acum acești băieți șl fetițe. 
Se poate spune că selecția, pe fon
dul natural existent, a reunit pe 
terenurile Festivalului elemente ex
celent dotate din punct de vedere 
al taliei, calităților motrice și apti
tudinilor pentru baschet. Tn echipe
le de fete din Ploiești, Oradea, 
Brașov, Tg. Mureș, București și cele 
de băieți din Timișoara, Oradea, 
Pitești, București, se găsesc nume
roase elemente cu reale perspecti
ve. Adăugind remarcabila pregăti
re școlară a majorității participan- 
ților ne putem da seama de utila 
și perfect realizabila relație între 
învățătură și sport.

Jocurile au scos în evidență as- • 
pecte numeroase. Capacitatea de 
efort a copiilor între 9—12 ani este 
remarcabilă, fiind conformă cu re-

REVEDERE DUPĂ 15 ANI...
Duminieă 2 iulie va avea loc la Liceul 

de schi din Predeal întilnirea dintre ab
solvenții promoției 1957 a Scolii pedagO” 
giee de educație fizică—Predeal, du pri
lejui împlinirii a 15 ani de la termi
narea studiilor.

Sînt invitat! foștii elevi, precum șl 
cadrele didactice.

/uitatele cercetărilor efectuate în 
numeroase laboratoare de speciali
tate din lume. îndeosebi tehnica de 
atac, dar și cea de apărare, se în
sușesc remarcabil de bine la aceas
tă virstă, permițînd aprecieri asu
pra perspectivei acestor copii în- 
tr-un viitor apropiat. Factorii de 
răspundere. Ministerul Educației șl 
învățămîntului. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Federația 
Română de Baschet, manifestă gri
jă și interes orientînd, îndrumînd 
și reglementînd activitatea de se
lecție și pregătire a copiilor, indi- 
cînd minibaschetul ca un excelent 
MIJLOC pentru organizarea activi
tății motrice a copiilor, într-un ca
dru dinamic, emoțional și de edu
cație remarcabil.

Din păcate există și un „dar" 
care implică numeroase pericole 
potențiale.

Din tendințe nejustificate, activi
tatea copiilor este orientată, chiar 
la această vîrstă, ÎN PRINCIPAL 
SPIțE CÎȘTIGAREA JOCULUI. 
Mulți profesori-antrenori comit, prin 
aceasta, o greșeală ale cărei con
secințe vor greva considerabil a- 
supra viitorului multora dintre mi
cii competitori de astăzi.

Sensul întrecerii este victoria, dar 
aceasta trebuie să reprezinte o con
secință a unui raport de forțe real, 
și nu a unui scop în sine Din do
rința de a cîștiga cu orice preț („în 
scopul îmbunătățirii bazei materia
le și de pregătire", cum justifică 
unii profesor}), relația CÎȘTIGAREA 
JOCULUI = SPRIJIN FINANCIAR 
DIN PARTEA ȘCOLII devine orien
tarea dominantă a multora dintre 
antrenori în pregătirea copiilor.

Cum poate fi exp'icată altfel fo
losirea apărării în . zonă", în cele 
mai multe jocuri al* Festivalului, 
decît printr-o inversare a naturii 
spiritului de întrecere a copiilor ? 
In loc ca aceștia să fie lăsați liberi

să se întreacă prin ceea ce se con
sideră a fi CALITĂȚI (viteză, com
bativitate, spontaneitate, îndemîna- 
re tehnică), ei sînt orientați, potriv
nic firii lor, spre evidențierea DE
FECTELOR (joc reținut, static, lipsa 
posibilităților de colaborare, însu
șire și aplicare de elemente ce DE
PĂȘESC posibilitățile lor reale).

Tovarăși profesori ! Orientați pre
gătirea copiilor în concordanță cu 
particularitățile acestora! Eviden- 
țiați în pregătirea copiilor, prin 
mijloace și orientare concordante,

NU CORESPUND CERINȚELOR MARII PERFORMANȚE
Ne mai despart doar citeva săp- 

tămîni de primele starturi oficiale 
ale înotătorilor și perioada pe care 
o traversăm este rezervată aproa
pe în întregime pregătirilor.

După cum se știe, cu foarte mici 
excepții, majoritatea sportivilor 
noștri fruntași au obținut în lunile 
de activitate în bazine acoperite, 
rezultate în general modeste. Tn 
cazul elevilor a fost desigur, vorba 
de o insuficientă pregătire (susți
nută de preocuparea pentru școală), 
dar nu puține au fost și exemplele

pahcTe de Vedere
ceea ce îi caracterizează : spirit de 
întrecere, dinamism, combativitate, 
curaj, efort în limita principiului 
„totul sau nimic" I

Tovarăși profesori, nu cereți sis
teme copiilor ! Ei trebuie să con
stituie o ECHIPA numai prin ceea 
ce îi atrage — JOCUL, dar culti
varea calităților în individualitatea 
fiecăruia este indispensabilă pentru 
formarea jucătorilor de valoare.

în sfîrșit, nu pot să nu solicit ca 
profesorii să fie atenți mai mult a- 
supra jocului și jucătorilor, și mai 
puțin asupra 
lor. în acest fel, vor observa mai 
biție evoluția jucătorilor, puțind da 
indicațiile necesare în limita de în
țelegere a copiilor, în raport 
cunoștințele și experiența lor.

Ar fi păcat ca numeroasele ele
mente, remarcabil dotate la această 
vîrstă, să nu parcurgă drumul (este 
adevărat, lung și anevoios) spre 
marea performantă.

prof. CONSTANTIN DÎRJAN
— antrenor federal —

arbitrilor și oficiali-

cu

unor sportivi lipsiți dc interes la 
antrenamente. Ia timpul cuvenit 
am analizat, situația, biroul fede
ral luînd o serie de măsuri care 
au mers pînă la excluderea din 
lot a celor vinovați.

Incepînd de la 3 mai. înotătorii 
au ieșit în bazinele descoperite și, 
după o scurtă perioadă de acomo
dare, au trecut la recuperarea te
renului pierdut în lunile de iarnă 
și primăvară. In controalele efec
tuate Ia majoritatea grupelor care 
cuprind sportivi fruntași am reți
nut un interes crescînd pentru pre
gătire. La Steaua și Dinamo, de 
pildă (ex.cptind grupa condusă de 
Sanda Grințescu și Cristina Bala- 
ban) s-a înotat zilnic între 8000 m 
și 11 000 m. Volumul poate fi consi
derat mulțumitor: intensitatea însă 
în nici un caz nu poate satisface. 
Chiar dacă sportivii pregătiți de 
antrenorii C. Dimeca. Cr. Vlăduță 
sau Magda Negrea înoată mult, 
faptul că pauzele dintre repetări 
sînt prea mari, iar seriile (de 50 
sau 100 m) sînt parcurse în timpi

nesemnificativi va avea directe re
percusiuni asupra performanțelor 
din vară. Marian Slavic, de pildă, 
a făcut 12 repetări de 100 m la 63 
de secunde, fiecare cu pauze de 
45—50 de secunde între ele. Pen
tru nivelul înotului românesc, un 
asemenea efort este desigur lău
dabil și el atestă dorința record
manului de a-și îmbunătăți cele 
mai bune performanțe, 
face însă o comparație 
crează Michel Rouseau, 
nul continentului (52.7) 
într-o singură ședință, vom sesiza 
imediat ‘ ~
aceeași | 
serii de 
curgînd 
secunde, 
cunde!

La Cluj, Zeno Oprițescu manifes
tă multă indolență și nepăsare în 
pregătire: în schimb, Csaba Ko- 
kay înoată zilnic 8000 de metri 
cu „sute* parcurse în 66 de se- 
cunte (50 de secunde pauză), efort 
satisfăcător pentru acest sportiv, 
în fine, la Reșița, marea majorita
te a înotătorilor fiind elevi nu s-au 
putut face decît 6 antrenamente 
săptămînal Deși intensitatea aces
tora a / fost sporită, cantitatea 
lucru este eu totul insuficientă, 
ceeași concluzie am tras-o și 
mărind antrenamentele conduse 
Sanda Grințescu si Cristina 
laban. Volumul repetărilor nu de
pășește în medie 4000—4500 m, iar 
intensitatea Iar este, de asemenea, 
nesatisfăcătoare (exemplu Anca 
Georgescu a făcut de 6 ori 100 m 
bras la 1:32,5—1:30.0—1:28,5—1:29.0 
—1:28.O—1:27,0 în timp ce Galina 
Stepanova, recordmana continentu
lui execută aceleași serii la 1:19,0— 
1:20,0).

Vor reușit înotătorii noștri frun
tași (nu vreau să mă refer la 
Anca Groza și Eugen Aimer, care 
se pregătesc cu multă rîvnă pentru

Dacă vom 
cu ce lu- 
recordma- 
la 100 m,

diferența. Francezul, în 
perioadă, lucrează cîte trei 
10 repetări (a 100 m.), par- 
fiecare „sută" în 60—61 de 

, cu pauze de 30 de se-

J.O.) ca în acest sezon să mai re
facă din distanța mare ce îi des
parte de cei mai buni specialiști 
ai Europei, astfel ca rezultatele lor 
să ajungă competitive și pe plan 
internațional? Este foarte greu de 
presupus, deoarece minuni — cel 
puțin în înotul românesc — nu 
s-au întîmplat niciodată. Pînă cînd 
antrenorii nu vor reuși să-și con
vingă sportivii că fără eforturi ma
xime munca lor este pur și simplu 
zadarnică, vom 
numai rezultate 
can. Ceea ce nu 
mic...

prof. AUREL URMUZESCU
antrenor federal

continua să avem 
de nivel republi- 
înseamnă mai ni-

de
A-
ur- 
de 

13a-

TESTE IMPORTANTE PENTRU 
SPORTIVII NOȘTRI FRUNTAȘI

Zilele următoare vor prilejui 
înotătorilor noștri fruntași o primă 
verificare importantă a stadiului 
de pregătire. Astăzi și mîine, la 
Wiener Neustadt, Slavic, Resler, 
Lupu și Adam vor concura alături 
de sportivi din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Ungaria și Austria.
• Un alt grup alcătuit din Li

liana Burlacu, Anca Georgescu, Z 
Oprițescu și C. Kokai va participa Ia 
concursul internațional programat 
în 3 și 4 iulie, în bazinul cu apă 
de mare din Rovinj (Iugoslavia)

• Tradiționalele competiții de 
mare amploare dotate cu „Trofeo 
di sette colii" (pentru bărbați) și 
„Trofeo deî navigli" (pentru femei) 
se vor desfășura anul 
Syracusa în zilele de 5 și 6 
Pe listele de înscrieri 
înotători din 16 țări • 
România va fi reprezentată la a- 
ceste importante mitinguri inter
naționale de Marian Slavic, Eugen 
Aimer, Anca Groza și Dietmar 
Wetterneck. Aceiași sportivi vor 
concura două zile mat tîrziu și în 
piscina olii

acesta la 
iulie, 

se află 
europene

Iimpică din Roma.

V t
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FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL AL JUNIORILOR

conducerea lui N, Rainea (Birlad) • In caz de egalitate, după 80 de mi- 
1 i de la 11 m
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CUM S-AU CALIFICAT

• Meciul va începe la ora 17,45, 
nule,

Miine, în potcoava imensă a sta
dionului „23 August", cele mai 
bune două echipe de juniori, din 
totalul de 96 care s-au aliniat în 
bloc-starturi cu un an în urmă, 
vor tranșa în întîlnire directă, su
premația. Se știe, Dinamo Bucu
rești și Universitatea Cluj au do-

sub < ___
cîștigătoarea va fi hotârită prin lovituri

bindit acest drept, după un drum 
lung, anevoios, străbătut cu merite 
incontestabile. Un centru de juni
ori relativ neafirmat (Dinamo) va 
înfrunta tradiția cu rădăcini zdra
vene din vechea Napocă, unde bâ- 
iețandrii cu bocanci de fotbal în 
picioare au adus,, pînă acum, de

DE LA ■ ■
In conformitate cu prevederile art. 

25 din Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice se reaminteș
te că perioada de transferare 
fixată pentru acest an după 
urmează : — de la 1—21 iulie 
pentru secțiile din Divizia A 
de la 10—31 iulie 1972: pentru 
țiile din celelalte categorii.

este 
cum 

1972:

sec-

în această perioadă se vor efectua 
transferările de la și la aceeași ca
tegorie competițională sau de la ? 
categorie superioară la o categorie 
inferioară

In termenele de mai sus se de
pun și cererile de transferare cu 
perioadă de tranziție (fără dezle
gare).

Dispoztțiunile referitoare la trans
ferarea jucătorilor au fost publicate 
integral in ziarul Sportul ar 6746.

din 6 iulie 1971. în revista Fotbal 
nr. 267. din 7 iulie 1971. și difuzate 
prin Regulamentul de organizare a 
aetirității fotbalistice 1973.

In conformitate cu prevederile 
Hotărîrii nr. 463. din 24 april » 1972, 
a Consiliului National pentru Edu
cație Fizică ți Sport, privind nur- 
meie generale de transferare, se 
Introduce in articolul 32 din Re
gulamentul de organizare al activi
tății fotbalistice un aliniat nou — c : 

^Jucătorii legitimați pentru secți
ile cu echipe care au retrogradat 
din Diviziile A și B nu-ji pot cere 
transferarea timp de l an de la data 
terminării campionatului, dacă nu au 
acordul scris al secțiilor tor. ti 
pot beneficia de prevederile art, 
privind suspendarea temporară 
dreptului de joc."

Cinei ori (1935, 1956, 1965, 1967,
1969), titlul de campioni.

Observațiile preliminare atestă 
că stilul de joc al celor două com
batante de miine diferă sensibil 
(bucureștenii. cu precădere ofensivi, 
clujenii, maeștri ai contraatacului) 
și balanța va înclina, desigur, în 
favoarea acelora care-și mînuiesc 
mai sigur armele specifice. Trecînd 
peste considerentele particulare, 
partida de miine va fi și o secțiune 
de moment în capacitatea valorică 
a fotbalului nostru de juniori. In 
ciuda mizei, finala campionatului 
de juniori va delimita, cu putere 
de simbol, nivelul calitativ al ge
nerației de fotbaliști ce bat la poar
ta performanței.

PE MICUL ECRAN

nu

a

Ora llli : MEXIC 1988 —
MfNCHEN 1J12. retrospectivă Și 
avancronică a J.O. de vară : ora 

_ FOTBAL : fînala ..Cupei Ro
mânie:*. RAPID — JIUL, transmi
siune directă de la stadionul ..23 
Ausust-

TABERELE DE VARA PENTRU JUNIORI Șl ȘCOLARI
La Covasna (in 4 și 5 iulie)

• Sezonul estival este punctat cu 
cîteva acțiuni destul de interesante 
în care sînt angrenați fotbaliști ju
niori și școlari. Dintre ele. prima 
și cea mai importantă va fi TA- 
bAra de vară DE LA COVAS
NA. organizează in perioada 3—26 
iulie

- La 
spus Ion 
neral al 
de copii 
școală cu profil de fotbal, va pre
zenta cite unul 
născuți între 1 
august 1956, cei 
din respectivele 
tal. 75 Scopul ?
ce valori există în centrele pe care 
le finanțăm, să ne facem o ima
gine asupra activității desfășurate

această tabără — ne-a 
Alexandrescu. secretar ge- 
F.R.F. — fiecare centru 

și juniori, fiecare liceu și

sau doi jucători 
august 1955 și 1 
mai buni jucători 
pepiniere. In to- 
Să ne convingem

UN TITLU

DE CAMPION,

ȘAPTE CUPE

Clubul sportiv Rapid a luat ființă 
In primăvara anului 1923. sub numele 
de' C.F.R. Bilctrrfeșt:. dar echipa de 
fotbal a debuta' în prima divizie in 
anul 1932. Tn anii 1952 și 1955 a acti
vat în Divizia B.

O La această oră. clubul Rapid are 
14 secții sportive Președintele ' .bu
lui este profesorul Mihai VlLCEANU, 
In vîrstă de 41 de ani. C.'ubul sportiv 
Rapid este o unitate sportivă apar- 
ținind Ministerului Transporturilor ți 
Telecomunicațiilor.
• 

niu.

Iești

locuri.
• PALMARES INTERN o dată 

campioană a țării (1966-1967) și de 7 
or: cistigâtoare a „Cupei României" 
(1934-35. 1936-37. 1937-38. 1938-39.
1939-40. 1940-41 și 1941-42). Ultima
dată, deci. „Cupa* le-a revenit rapi- 
diștilor acum exact 30 de ani...

CULORILE ECHIPEI : alb-viși-

SEDIUL : București, Calea G:u- 
nr. 18 Telefon : 17 03.01. 17.01.40.
STADION : Gipiești — 18 000 de

conțfâtu re de lucru a antrenorilor centrelor de copii u juniori 
în aceste unități. Trebuie să sub
liniez. in al doilea rind. că au fost 
invitați la această tabără și antre
norii coordonatori ai centrelor, pen
tru a asista la meciurile 
ție și, in același timp, 
participa la o consfătuire 
Patru dintre tehnicienii 
crează de ani de zile in
meniu, al juniorilor, și anume Le
on te lanovschi (F. C. Argeș), Eu
gen Popescu (Metalul Țlrgoviște). 
Ioan Kluge (Progresul București) 
si Petre Comăniță (Farul Constan
ța) vor evidenția, în informările pe 
care le vor prezenta, 
vind modul cum 
pcctivele centre 
niori, SELECȚIA 
tîncT-i'or iucători.

• Orașul de pe

de seiec- 
pentru a 
de lucru, 
care lu- 

acest do-

se 
de 
Și

aspecte pri- 
face, la res- 
copii și ju- 

INSTRUIREA

■ au 
s-au

Bega va găzdui.

SÎMBÂTÂ niei. Bazinul de la ștrandul Ti
neretului, ora 17. proba de 
înot,

YACHTING : Lacul Herăstrău, 
de la ora 17, ,,Cupa Electrica’.

ATLETISM: Stadionul 
publicii. de la ora 17 : Finalele 
campionatelor 
niori

CANOTAJ: 
la ora 9,30 : 
ționale ale saniorilor și 
ta Snagov" (feminin).

CICLISM ; Velodromul Dina
mo de la ora 
international 
Sportul".

PENTATLON 
ligonul Tunari, 
proba de tir din cadrul con
cursului internațional al Roinâ-

naționale de ju-

Lacul Snagov, de
Campionatele na- 

„Rega-

16,30 : Concursul 
„Cupa ziaiului

MODERN : Po- 
de la ora 9,30:

DUMINICÂ
ATLETISM : Stadionul Repu

blicii. de Ia ora 17,30 : Finalele 
campionatelor naționale de ju
niori.

CICLISM : Velodromul Dina
mo, de la ora 9 : Concursul in
ternațional „Cupa ziarului Spor
tul".

YACHTING : Lacul Herăstrău, 
de la ora 9. „Cupa Electrica".

incepind cu data de 28 iulie, o par
te din jocurile Turneului Prietenia. 
După cum am mai anunțat, la a- 
ceastă competiție, la care vor Par
ticipa citeva formații de juniori 
redutabile (Ungaria, Cehoslovacia. 
R.DG. Polonia etc), țara noastră 
va alinia două echipe. Aceste două 
formații vor fi alcătuite din lotul 
de 50 de jucători prezenti in TA- 
BARA DE LA TIMIȘOARA (6—26 
iulie), juniori născuți după 1 au
gust 1954.

— Pentru a alcătui acest lot lăr
git — ne-a relatat antrenorul fe
deral Constantin Ardeleanu 
fost efectuate cinci trialuri.
urmărit cu a’enție majoritatea par
tidelor din cadrul turneului final 
al campionatului de juniori. în așa 
fel incit cei mai talentati jucători 
pe care îi avem în prezent să par
ticipe la tabăra de la Timișoara.

• In sfirșit, începînd de la ju
mătatea lunii august și pînă la 5 
septembrie, la TABARA DE LA 
SNAGOV vor participa eîțiva din
tre c< t mai talentati copii născuți 
după 1 august 1957. Această tabără 
va fi organizată ni scopul de a se 
constitui lotul de perspectivă din 
care va fi definitivată apoi echipa 
renreznntativă de juniori a anu
lui 19*5.

PR.’MA ETAPĂ A BARAJULUI
PENTRU DIVIZIA B

orașe din tară. se disw 
a barajului oentru pro-

Slline. în patru 
outâ prima etgaă _
movare in Divizia B La Ploiești, se vor 
întilni Flacăra Moreni si Electronica Obor 
București, ta Rm. VUcea. Independenta 
Sibiu si Vagonul Arad, la Hunedoara. 
Industria sirmei Cimnia T urzii si Vic
toria Cărei, iar la București. I.T.A. Paș
cani si Deha Tuleea

Toate partidele vo- Începe la ora 
Meciul de ia București se va disputa pe 
stadionul Politehnica.

Iatâ cum au ajuns cele două adversare de miine In fata acestui ultim 
act al Cupei României, ediția 1971—U7t :

5. ni. W7Î — Zlatna : Minaur — RAPID o—0 ! (echipa bucurejteană, care 
a ratat ți un penalty prin Neagu. s-a calificat, deoarece a jucat In deplasare) ; 
Odorhei : Textila — JIUL 0—3 (0—0) Au Insert? Stoian, Făgaș ți lanoț — 
autogol.

t5.in.13T2 — Pitești : RAPID — Unirea Drâgă»ani 3—0 (2—0) A marcat 
Neagu (t) ; Brașov : JIUL — SC. Bacău 1—0 (1—0). A Înscris Stoian.

SS.rn.lS72 — Brașov : RAPID — F.C. Galati 1—0 (0—0. 0—0) A marcat 
Ene Daniel, tn prelungiri (gol contestat de gâlâtenl) •, Hunedoara : JIUL — 
C.F.R. Ciul i—1 (1—i). Au marcat Penzeț — autogol, Urmeș (S) șl Mulțescu, 
respectiv S. Bretan.

M VI. 1S72 — București î RAPID — Metalul București 3—2 (1—1). Au în
scris Lupescu. Năsturescu. M. Stelian. respectiv Troi șl Mateescu; Pitești : 
JIUL PETROȘANI — Dinamo 9—8 (0—a. 2_ 2. 2—2). după prelungiri și executa
rea a 1» lovituri de la 11 m. Au înscris (in timpul celor 50 de minut®) a 
Făgaș, Georgescu, respectiv Luces eu — din penalty și Dinu.

★
« cîștigatoarla „cupei- va fi stabilita pe teren ; spre 

deosebire de alte etape ale competiției, regulamentul finalei „Cupei- prevede : 
in caz de egalitate, la sflrțitul celor SO de minute de ioc. meciul se prelungește 
cu două reprize a 15 minute. Dacă egalitatea persistă, partida se reioacă in 
decurs de 48 de ore.

Dacă si cea de a doua confruntare (prelungită) se va încheia la egali
tate, partida se va rejuca pină clnd va Ci ciștlgată — pe teren — de una 
dintre echipe.

PENTRU PRIMA OARĂ
IN FINALA „CUPEI-

Jiul Petroșani n fost întotdeauna, 
rămîne, una dintre cele mai rfcprezenti 
tive echipe muncitorești din primul eș< 
ion fotbalistic al tării noastre. Clpb> 
Jiul a fost înființat încă din anul 192 
dar echipa de fotbal n-a jucat in Diviz: 
A. înainte de război, decît o dată, i 
anul 1937. fiind apoi promovată in ani 
1947. Intre anii 1960—61 și 1962-^-1966 
activat în Divizia secundă.
• Tn prezent, clubul sportiv Jiul are 

secții (fotbal, atletism, handbal, nav; 
modelism. tenis de cîmp si șah). Prt 
ședințele clubului este Ioan CARPINî.'l 
economist, directoi- administrativ în Cer 
trala cărbunelui Petroșani. De probleme 
curente se ocupă vicepreședintele cir 
bului. prof. Mircea PASCU. Clubul spor 
tiv Jiul este o unitate sportivă subver 
țtonată de Uniunea Generală a Slnd 
catelor si patronată de Centrala cărbi 
nelul Petroșani.

CULORILE CLUBULUI : alb-negru. 
SEDIU : Petroșani, str Ion Creang 
7. telefon : 1165.
stadion : Jiul — 8.009 de locuri 
PALMARES INTERN : cele mi 

bune performante ale echipei din Vale 
Jiului au fost ocuparea unui loc III, i 
campionatul 1948—49 șl prezenta, in 19: 
și 1923. in finala campionatului neoflcu 
(cu turneu final) care s-a organiz; 
pînă tn anul 1932.

Anul acesta, minerii se califică pentr 
prima oară în finala ..Cupei României'de Al. CLENCIU

NU NUMAI

partidă

s-a spus 
erau cei

.,lan- 
lîngă 
care 

bine. însă, lu- 
sohlmbat

Prietenie la... toartă !

MIJLOCUL TERENULUI
FORȚA ECHIPEI RAPIDISTE

Este un lucru cert că 
majoritatea succeselor 
obținute de echipa fe
roviară in ultimii ani 
au avut ca bază de ple
care acea cunoscută în
tărire a mijlocului te
renului. Extremele re
trase (tip Năsturescu și 
Codreanul au rămas și 
astăzi o tradiție a echi
pei rapidiste. Numai că 
acum, în această zonă 
a adevărului, este și in
ternaționalul Dumitru 
a cărui prezentă (ală
turi de omniprezentul 
Dinu) asigură aproape 
întotdeauna stăpinirea 
mijlocului terenului, și 
deci păstrarea inițiati
vei La recuperarea ba-

ionului $i a inițierii 
momentelor de ofensivă 
mai contribuie și M. 
Stelian și, așa cum am 
mai spus, extremele 
Angelescu și Petreanu 
(sau Năsturescu).

In rest, un „trio" de
fensiv de o valoare bi
necunoscută — Rădii- 
canu. Boc. Lupescu — 
și... Neagu. virful 
ce“ al echipei de 
podul Grant, cel 
poate, la fel de 
să înscrie unicul gol al 
unei partide în care 
Rapidul a fost domi
nat 80 de minute 
să rateze 
întv-o

sau 
un penalty, 

finală decisivă..
Dumitru, ..metronomul' 

giuleștenilor...

Multă vreme 
ți nu puțini 

care o susțineau — că 
Jiul este doar... Libar
di. singura valoare au
tentică a unei echipe 
mediocre. Citeva pase 
excelente ale clarvăză
torului Libardi adresa
te coechipierilor săi, 
sau o acțiune individu
ală a acestuia consti
tuiau un minim necesar 
(și adesea suficient) 
pentru ca echipa mine
rilor să termine învin
gătoare într-o 
sau alta.

Anul acesta 
crucile s-au 
radical. Venirea tineri
lor Mulțescu, Stoian ți 
Făgaș s-a dovedit — 
împreună cu apariția 
lui Suciu între buturile 
minerilor —< un real

LIBARDI
Jiul. Cei 
un plus 
(în spe-

cîștig pentru 
trei au adus 
de tehnicitate 
cial Mulțescu), de pros
pețime în rîndurile e- 
chipei. „Patronul" echi
pei rămîne, însă, inter
naționalul Petre Libar- 
di, dar și linia de atac 
a echipei din Petroșani 
a devenit un pericol 
demn de luat în seamă 
pentru apărarea orică
rei echipe din Divizia A.

Sprijinindu-se pe o 
apărare solidă, care, 
fără să strălucească, își 
face pe deplin datoria, 
fără artificii tehnice i- 
nutile. Jiul posedă as
tăzi un corect joc la 
mijlocul terenului, prin 
care mingea circulă 
din apărare în atac 
destul de cursiv. Pen
tru ca apoi incursiu-

APROAPE 50 ANI DE EXISTENȚA
14RAPID are 

exact 1007 spor-
Clubul sportiv 

secții, numărind 
tivi.

In 1973. clubul 
tori 50 de ani de existență.

Președintele secției de fotbal: 
ing. Ion H. Stănescu,

Secția de fotbal cuprinde un nu
măr de 225 de jucători legitimați, 
împărțiți în 13 echipe : seniori, ti
neret-rezerve, 3 de juniori și 8 de 
copii. De instruirea lor se ocupă 
un număr de opt antrenori califi
cați : Basil Marian și Gheorghe

Rapid va sărbă-

Nuțescu — de echipa de seniori, 
Gh. Nuțescu — de tineret-rezerve.
I. Costea, Ion Ionescu (fostul ju
cător aj Rapidului I), N, Belizna,
I. Mihăilescu, N. Cristescu și C. 
Socec — de cele de juniori și co
pii din cadrul centrului „Rapid".

Medicul echipei de fotbal : dr.
Petre Bendiu.

Masor : Iordache Parcea.
Administratorul bazei sportive: 

Dumitra Mirșan.

FINALELE
UN REVIRIMENT ÎN RUGBYUL ROMÂNESC, Miine, „Cupa României’, cea

DAR MAI SI NT MULTE DE FĂCUT...
Este evident faptul că o serie de 

evenimente rugbystice pozitive, des
fășurate în ultima vreme sînt de 
natură a semnala apariția unui a- 
nume reviriment în domeniul a- 
cestui sport. Astfel, victoria echi
pei naționale de juniori în „Cupa 
F.I.R.A.", înnoirile produse în for
mula și concepția echipei reprezen
tative de seniori, pînă la un punct, 
și intr-un anume sens chiar depla
sarea centrului de greutate dinspre 
Capitală spre alte centre rugbys- 
tice din țară, reluarea relațiilor cu 
rugbyul englez, cît și promovarea 
de elemente tinere către unele 
garnituri divizionare, iată numai 
cîteva dintre semnele îmbucurătoare 
despre care vorbeam. In același 
timp. însă, persistă, din păcate, o 
serie de fenomene negative. Ne 
V»m opri în special asupra cîtarva 
dintre cele evidențiate de recenta 
analiză a activității rugbystice 
municipiul București,

Astfel, se poate aprecia cu 
simțul de răspundere că o 
dentă răsturnare de valori în ie
rarhia rugbystică pe plan național 
se datorește mai mult scăderii de 
potențial global la majoritatea 
fruntașilor rugbyului 
(pînă anul acesta aproape 
tate bucureștene) decît 
valorice a echipelor din 
țării. Grivița 
Steaua, ca să nu mai vorbim 
Gloria, Constructorul, Rapid 
Olimpia, pînă nu de mult „punc
tul forte" al mișcării rugbystice 
de la noi, sînt astăzi învinse de 
C.S.M. Sibiu. Rulmentul Birlad, 
Farul Constanța sau Politehnica 
Iași, acestea din urmă, la rîndul 
lor prezentîndu-se sub nivelul atins 
în anii trecuți, fapt remarcat de 
specialiști si consemnat de presa 
sportivă.

Și mai concludent, este faptul că 
echipe de vechi prestigiu, cu auto
ritate și tradiție ca Rapid, 
structarul și Progresul au 
gradat din prima divizie și 
mai revenit, ba mai mult s-au de
gradat treptat. aproape sub toate 
aspectele, iar ultima a fost pur

și simplu transferată la 
Olimpia.

O analiză calitativă s-ar 
specialiștii
la fortna- 
municipa). 
și juniori.

clubul

putea

metodică, 
sau lectii-

evidențiază

din

tot 
evi-

românesc 
în totali- 

creșteri 
cuprinsul 

Roșie, Dinamo Și 
de 

sau

Con- 
retro- 
n-au

extinde (și ar fi bine ca 
noștri să o întreprindă) 
țiile din eampionatul 
rezumat numai la copii 
Deoareee categoria rezerve-tineret
și-a încetat activitatea, precum și 
la echipele bucureștene ce acti
vează în divizia B (Arhitectura, 
Aeronautica, I.P.G.G.. A.S.E). Con
cluziile nu ar fi prea îmbucură
toare.

Un lucru și mai neplăcut: sub 
aspectul valorilor individuale. Bucu- 
reștiul nu mai stă în fruntea cen
trelor ce alimentează lotul repre
zentativ de seniori, așa cum se în- 
tîmpla pînă nu de mult, deși sub 
raportul vîrstei junioratului, ulti
mele promoții de tineri bucureșteni 
s-au evidențiat atît pe plan intern 
(toate cele patru semifinaliste ale 
campionatului național de ju
niori) cit și pe plan internatio
nal (90 la sută din efectivul for
mației care a cîștigat ..Cupa 
F.l.R.A").

O altă problemă demnă de stu
diat este aceea a arbitrilor. Deși a- 
proape în totalitatea lor bucureșteni, 
ei nu satisfac nevoile competițio- 
nale din tară, nici numeric și pici 
calitativ. Ei nu se ridică la nive
lul exigențelor unui campionat 
național.

în sfîrșit, un punct nevralgic al 
rugbyului îl constituie — după pă
rerea noastră — activitatea antre
norilor din București. Și aici, fără 
a intra în probleme strict tehnice, 
putem afirma, totuși, că în lipsa 
de colaborare între tehnicienii ce se 
ocupă de echipele de juniori și cei 
ce răspund de instruirea seniori
lor se găsește unul dintre răspun
surile cheie. Se remarcă. în plus 
slaba preocupare pentru ridicarea 
permanentă a cunoștințelor la 
nivelul rugbyului cel mai avansat 
din unele țâri precum și insufi
cienta exigență față de creșterea 
volumului și conținutului antrena
mentelor, prin controale. îndru
mare și reciclări, cursuri teoretice

și practice, asistență 
schimb de experiență 
model-

Alături de acestea se
caracterul formalist, nenovator, ne- 
dinamizant din munca comisiei de 
competiții, chemată să inițieze, să 
sprijine si să dezvolte competiții 
sportive oficiale și amicale cu un 
caracter permanent de inaltă tehni
citate, de remarcabil spectacol.

Iată numai o parte din cauzele 
lipsurilor sesizate. Ni se pare că nu 
vom greși afirmînd căeiepot fi atri
buite. în primul rind. comisiei mu- , 
nieipale de rugby. în acest sens 
va trebui să recunoaștem. în spirit 
autocritic, partea de vină ce ne 
revine, nu fără însă a exclude 
răspunderea ce revine federației, 
organelor sale salariate și obștești.

Cum ne-am propus 
constatăm, ci si să 
nele soluții și măsuri 
centueze fenomenul 
rugbystică pe care Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică Și 
Sport 11 preconizează pentru actua
lul „cincinal sportiv". ne vom
spune părerea mai ales asupra unor 
probleme legate de aspectul mun
cii organizatorice.

Credem că înainte 
necesară a lărgire 
dare valorică reală 
lui de activiști ce lucrează în bi
roul. comisiile și colegiile. în pri
mul rind ale celor din municipiul 
București. Se impune să existe o 
mai largă audiență, o mai des
chisă colaborare cu elementele va
loroase și 
asociații, 
colegiile 
principală 
tă bază tehnică de colaborare orice 
propunere, oricît de valoroasă ar 
fi ea. va rămîne ca și pînă acum, 
un simplu deziderat.

Apoi, se simte nevoia reașeză
rii organizatorice a secțiilor de 
rugby din cluburile și asociațiile 
bucureștene 
de 
cu 
niori

nu numai să 
enunțăm u- 

menite să ac- 
de redresare 

Consiliul 
Educație Fizică

de orice este 
și o consoli- 

a colectîvu-

utile, de la cluburi și 
cit și din comisiile 
centrale :
de acțiune. Fără aceas-

si
iată pirghia

(alegerea
secții. încadrarea 
antrenori valoroși la 
și tineret, asigurarea

birourilor 
acestora 

se- 
ba-

zei și mijloacelor materiale etc...), 
introducerii obligației regulamen
tare pentru crearea și dezvoltarea 
grupelor de copii și juniori, temei
nic pregătite la toate secțiile, or
ganizării pe baze noi (limite de 
vlrste) a campionatului diviziei B 
(grupa București). reconsiderării 
celui de juniori, cu desfășurarea 
efectivă a fazelor., oreliminare pe 
Capitală (fărji absentăfi, fără pre
zentări formale de echipe fantomă, 
dimpotrivă cu formații a'vînd o 
ridicată valoare tehnico-tacțică și 
cu efective selecționate după cri
terii de înaltă exigență, cu arbi
traje de cea mai bună calitate), ca 
și a inițierii de competiții perma
nente pentru categoria tineret-re
zerve Să adăugăm ideea descen
tralizării în continuare a activi
tății rugbvștiee către comisiile ju
dețene. inclusiv cea a municipiului 
București. lucru de altfel stabilit 
și comunicat federațiilor de con
ducerea CNFFS. precum si crea
rea unor noi centre si reactivarea 
celor existente cu tradiție rughvs- 
ticâ, într-o serie, de cartiere (vii
toare nuclee de campionate de 
sector, grupate în jurul unor 
dinane i Constructorul, Parcul 
nilului. Stadionul Tineretului. 
August", Olimpia. Dinamo,
Iești) ca si în noile microraioane 
— Drumul Taherei. Ghencea. Ti
tan. Berceni etc. unde există con
diții.

Acestea renrezintă doar o parte 
din multiplele măsuri organizato
rice ce ar trebui cuprinse în pla
nurile 
rtiebv.
Pentru 
nevoie
și putere de muncă. Mai mult ca 
orice este nevoie insă de o cola
borare între toate cadrele cuprin
se în sfera rugbyului din Capitală.

sta-
Co-
..23 

Giu-

de acțiune ale comisiei de 
a municipiului București, 

traducerea lor în fapt este 
de pricepere, devotament

prof. TUDOR VASILE 
președintele Consiliului Municipal 
București pentru educație fizică 

și Sport

nile pline de fanteri 
ale lui Mulțescu, Fă 
gaș și ceilalți să în 
cerce să facă restul..

Libardi, „dirijorul" 
teren al minerilor...

120 DE JUCĂTORI, 5 ANTRENORI
Cele 6 secții ale clubului sportiv 

Jiul Petroșani, cuprind 220 de spor
tivi.

Clubul Jiul este cea mai repre
zentativă unitate sportivă din 
dustria minieră, port-drapel 
muncitorilor mineri în sportul 
performanță.

Președintele secției de fotbal : 
ing. Otto Abraham.

La ora actuală, secția de fotbal 
numără aproximativ 120 de jucă
tori legitimați, împărțiți în opt e- 
chipe active (seniori, tineret-rezer-

DE-A
_____, „__ ______ _____ mai populară com

petiție a fotbalului nostru, iși va desemna pe cel 
de al 35-lea cîștigotor dinfr-o istorie care a cunos; 
cut două învingătoare din Divizia 3 
Reșița în 1951 și Arieșul Turda în 19 
listo-surpriză, Foresta Fălticeni, aiunsâ in 
Cupei în 1967 de pe scena Diviziei C I

lată, de altfel, un tabel complet al finalelor „Cu
pei României* de la înființarea competiției și 
astăzi.

— Metalul 
— și o fina- 

fincila

pînă

in- 
al 
de

ve, două de juniori și 4 de copii) 
De pregătirea acestor fotbalist 

se ocupă 5 antrenori : Eugen lor 
dache — seniori, prof. Tiberiu Sza 
bo — tineret-rezerve, C. Cărare
echipele de juniori, V. Lazăr și Șt 
Szoke (ambii plătiți cu ora) 
echipele de copii.

Medicul echipei : dr. Aurel Mă 
rilă

Masor : Sigismund Gram (fostu 
jucător al Jiului).

Administrator de teren : Miha 
Cocirlă.

1943—47 : nu s-a disputat
1947— 48 : I. T. Arad (A) — C.F.R. Tim. (A)
1948— 49 : C.S.C.A Buc. (A) — f "
1949— 50: C.C.A. (A) — FI. roșie Arad (A)
1951 "■ “..................................
1952
1953
1954
1955
1956

1933— 34: Riponșia Tim. (A) — „U" Cluj (A)
1934— 35 ■. C.F.R. Buc. (A) — Ripensia (A)
1935— 36: Ripensia (A) — UniieaTr. Buc. (A)
1936— 37 : Rapid Buc. (A) — Ripensiq (A)
1937— 38 Rapid Buc. (A) — C A M. Tim. (B)
1938— 39 : Rapid Buc. (A) — Sportul studen

țesc (A)
1939— 40 : Rapid Buc. (A) — Venus Buc. (A) 

disputat
cb-

4—4.
4 meciuri 
țipătoarei)

1940— 41 : Rapid (A)
1941— 42 : Rapid IA)
1942— 43 : C.F.R. Tr.

2-2, 2—1 (s-au 
pentru desemnarea

(A)

(A)

5- 0
6— 5
5—1
5—1
3—2

2-0
2-2,

4-3
7—1
4—0

‘) — Știința Cluj (A) 
. . FI. roșie Arad (A)
: C.C.A. (A) — Flacăra Mediaș (B) 
: C.C.A (A) — Flacăra Ploiești (A) 
: Fi, roșie Arad (A) — C.C.A. (A) 
: Metalul Reșița (B) — Din. Buc. (A) 
: C.C.A. (Al — Progr. Oradea (B) 
: Progr. Oradea (A) — Energia C.

Turzii (B)
1957— 58 : Șt. Timișoara (A) — Progr. Buc. (Al
1958— 59: Din. Buc. (A) — Min. Baia Mare (B)
1959— 60 : Progr. Buc. (A) — Dinamo Obor

București (B)
1960— 61 : Arieșul Turda (B) — Rapid (A)
1961— 62 : Steaua Buc. (Aj — Rapid (A)
1962— 63: Petrolul (A) — Sid. Galati (B)
1963— 64 : Dinamo Buc. (A) — Steaua (A)
1964— 65 : Șt, Cluj (A) — Din. Pitești (A)
1965— 66 • Steaua (A) — U.T.A. (Aj
1966— 67 : Steaua (A) — F. Fălticeni (C)
1967— 68 : Dinamo Buc. (A) — Rapid (A)
1968— 69 : Steaua (A) — Dinamo Buc. (A)
1969— 70 : Steaua (A) — Dinamo Buc. (A)
1970— 71 : Steaua (Aj — Dinamo Buc. (Aj
1971— 72: Rapid (A) — Jiul Petroșani (A)

Prezentare realizată de Dumitru GRAUR

CIȘTIGATORII AUTOTURISMELOR Șl Al EXCURSIILOR ATRIBUITE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN

Categoria 1 (5 autoțurțsme MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412) i 1. 
Deoancă Viorej i— Cîmpeni jud. 
Alba ; 2. Harnean Octavian — To- 
hanul Vechi jud. Brașov: 3. Ptpoi 
Gheorghtță — Medgidia; 4. Sluji- 
toru N. Aurel — Oltenița; 5. Spă- 
lățelu Ion ■

Categoria 
URSS): 1. 
Brăila; 2.
corn. Ianca 
Constantin — com. Tuzla jud. Con
stanta ; 4. Bucur T. Nieolae —
Gura Ocniței jud. Dîmbovița ; 5. 
Dobre Dumitru — Tg. Jiul 6. Vîr- 
tej Pera — corn. Vata de Jos jud. 
Hunedoara ; 7. Apostolescu Maria 
și 8. Monoranu Pavel din Ploiești ; 
9. Tănase loan — Botoșani; 10
Sviderka Francisc — Timișoara ; 
11. Ionașcu Costică — Birlad; 12. 
Georgescu Gherghina; 13. Dănescu 
Petru ; 14. Olteanu Antonina. 
Borănescu Nițâ; 16. Grigorescu

- București.
4 (18 excursii

Giurgea Constantin
Orzan M. Florica 

jud. Brăila: 3. Milea

în

15.

20 IUNIE 1972
Constantin; 17,
18. Ghiurcă loan toți din Bucu
rești (continuare in numărul de 
marți 4 iulie 1972).

Rețineți ! La toate agențiile 
Loto-Pronosport găsiți bilete pen
tru tragerea excepțională Prono- 
expres din 9 iulie 1972. Această 
tragere atribuie participantelor

Hanioc Petre și premii în bani, autoturisme și 
excursii în U.R.S.S. și la Paris.

Participarea se face pe variante 
de 3 lei, 6 lei și 15 lei. Variantele 
de 15 lei vă dau posibilitatea de 
a participa la toate extragerile cu 
șanse mari de cîștig.

Sîmbătă 8 iulie a.c. este ULTI
MA ZI pentru procurarea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

FOND GENERAL DE PREMII : 1.018.016 lei.

EXTRAGEREA I : 58 7 22 63 3 8 90

FOND DE PREMII > 473.366 lei

EXTRAGEREA a II-a : 83 67 4 19 77 S6

FOND DE PREMII : 544.650 lei

LOTO DIN 30 IUNIE 1972

30

36

2

Plata premiilor pentru această tragere se va face astfel :

In Capitală începînd de sîmbătă 8 iulie pînă la 14 august 1972, in
clusiv ; in țară începînd de aproximativ marți 11 iulie pînă la 14 august 
1972, inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT



lume
Trofeul Iugoslavia" la handbal

ECHIPELE TĂRII GAZDĂ
PARTICIPA LA „INTLRNAIIONALELL DOMINĂ Întrecerile

DE ATLETISM
Pe adresa 

:ate au sosit 
ninale de participare la cea de a 
KXI-a ediție a Campionatelor in- 
ernaționale de atletism ale Româ- 
liei, tradițională competiție de am
ploare, care în acest an se va des- 
’ășura în paralel cu finalele cam
pionatelor republicane de seniori, 
programate în București la 8 și 9 
ulie. Iată primele loturi anunțate :

BELGIA : Van den Wyngaerde 
400 m). Mignon (1500 m) și Lismont
10 000 m), campionul Europei in 
jroba de maraton ;

DANEMARCA : Tomb Hansen 
1500 m), Wigmar Pedersen (3000 m 
ibstacole), Jerper Toerring (110 mg
11 lungime):

CUBA : Alberto Juanturena, Eddy 
Gutierez, Jose Triana (100 și 200 mj, 
Miguel Olivera (400 m g). Guillermo 
Nunez (110 m g). Luis Medina (800 
și 1500 m), Jose Coleo (1500 m și 
3 000 m obstacole). Rigoberto Men-

federației de speciali- 
primele confirmări no-

doza (5000 și 10.000 m), Javier Mo
reno (disc), Julian Morrison (disc), 
Julian Velasquez (triplusalt), Jose 
Ramon Diaz (lungime), Carmen Ro
mero (disc), Maria Rodriguez (înăl
țime), Maria Garbey (lungime), To- 
masa Nunez (suliță) ;

ELVEȚ1A : Vreni Leiser (400 m). 
m), Doris BisangUschi Meyer (400 

(înălțime);
IUGOSLAVIA : 

pevnik (înălțime), 
și Marița Tabori 
Vlada Georgevici 
și Jokici (3000 m obstacole) :

U.R.S.S. : Natalia Lopatina (100 
m), Vitali Popkov (100 m), Nina Po
tapova (lungime), Olga Amisova 
(înălțime), Ludmila Semeniuta (400 
m). Valeri Kilov (prăjină) Alexei 
Semenov (400 m), Margarita Smir
nova (100 m g). Tatiana Anisimo
va (100 m g), Irina Bondarciuk (1500 
m), Ludmila Holodilina (suliță) și 
Viktor Kalabin (greutate).

Snezana Hre-
Jovica Pavlicici 

(100 și 200 m), 
(1500 m), Tomici

VERNISAJUL BAZELOR SPORTIVE 
ALE OLIMPIADEI DE VARA

• România învinsă de Ungaria la masculin, după un meci de mare luptă
la o

— Alocuțiunea
MVNCHEN, 30 (Ăgerpres)'. Baze

le sportive construite în vederea 
Jocurilor Olimpice, ce se vor desfă
șura în vara aceasta la Milnchen, 
sînt gata să-și primească oaspeții. 
Cu 59 de zile înaintea deschiderii 
oficiale a Olimpiadei de vară, di
rectorul construcțiilor olimpice, Karl 
Merz, a înminat în mod oficial 
președintelui Comitetului de orga
nizare, Willy Daume „cheia" com
plexului sportiv de la Oberwiesen- 
feld.

Ceremonia s-a desfășurat în pre
zența cancelarului Willy Brandt și 
a primului ministru al Landului 
Bavaria. Aifons Goppel.- O fanfară 
folclorică bavareză, executînd me
lodii populare, a dat un accent pi
toresc acestei festivități preolimpi- 
ce. Intr-o scurtă alocuțiune, cance
larul Willy Brandt a subliniat că

inaugurală a cancelarului
Republica Federală 
putea să arate, cu 
lor Olimpice, că ea aparține marii 
familii a popoarelor iubitoare de 
pace. Ceremonia a fost completată 
cu demonstrații de gimnastică, 
jocuri de handbal, sărituri de la 
trambulină.

Parcul olimpic de la Oberwiesen- 
feld cuprinde marele stadion cu 
80 000 de locuri (aici se vor desfă
șura festivitățile de deschidere si 
închidere ale Olimpiadei. întreceri
le de atletism, jocuri de fotbal etc i.

a Germaniei va 
prilejul Jocuri-

Willy Brandt
piscina olimpică cu 
capacitatea de 10 000 
de box (8 000 locuri), 
limpic (5 000 locuri) 
(3 500 locuri), 
chei pe iarbă.

Majoritatea acestor instalații, in
clusiv construcțiile Satului olimpic 
și ale centrului de presă, aflate, de 
asemenea, in parcul de la Ober- 
wiesenfeid, vor intra după J.O. în 
dotarea municipalității capitalei 
Ba variei.

tribune avînd 
de locuri, sala 
velodromul o- 
sala de volei 

terenuri pentfu ho-
i

SCRISOARE DIN BUDAPESTA

SPORTIVII UNGARIEI, IN FAZA FINALĂ

Turneul internațional de volei de la Szombathely
zxSTARTUL EI EXCELENT

A PREGĂTIRILOR PENTRU J.O
După căldurile 

teva săptămini, 
instalat un timp 
' .-irizează pregătirile sportivilor ma
ghiari pentru J.O. de la Munchen. 
pregătiri aflate în faza finală. în- 
•.r-adevăr, în Ungaria încă se săr
bătoreau cele 10 medalii de aur 
cucerite la J.O. de la Ciudad de 
Mexico, cînd, la începutul lui 1969. 
conducătorii sportului începuseră să 
discute despre pregătirile pentru 
Munchen.; S-a stabilit, mai întiî, ca
drul prezentei sportivilor unguri la 
tea de a XX-a Olimpiadă i partici
pare la 22 de discipline sportive, cu 
720 de atleți în dispută pentru în
trecerile sub semnul celor cinci 
cercuri. Tn clipa de față numărul lor 
s-a redus la 340 și la jumătatea Iui 
iulie vor.fi desemnați cei 250 ce vor 
li prezenți în capitala Bavariei.

De la Jocuri vor lipsi însă bas- 
ciietbaliștli, voleibaliștii, jucătorii de 
hochei pe iarbă etc. : nu a fost încă 
hctârîtă, în principiu, participarea 
trăgătorilor cu arcul și a călăreților, 
după cum nu s-a decis cum va fi 
alcătuită echipa de fotbal (campi
oană olimpică la Mexic) i L
păstrați jucătorii aliniați la semifi
nalele din Belgia ale campionatului 
european, sau va participa actuala 
.selecționată secundă, întărită cu 2—3 
jucători de la echipa A ?

In cei patru ani scurși de la ul
timele J.O., efectivul olimpicilor ma
ghiari s-a schimbat aproape com
plet Cu toate acestea, printre 
lcctionati se află destui dintre 
re au participat de mai multe __
ia J O. : scrimerii Ildiko Rejtb și 
Jeno Kamuti. halterofilul Imre F6I- 
di. poloistu] Andras Bodnar, atleții 
Gyula Zsivotîky și Gergelș Kulcsar 
— se află la cea de a patra parti
cipare a lor Kulcsar a fost purtă
torul de drapel al delegației și In 
1964. la Tokyo și In 1968 la Mexico. 
i; r la Munchen se pare că tot el vs 
purta drapelul roșu-alb-verde al e- 
chipei Ungariei. Dar 
printre sportivi ci și 
trenori și conducători 
nume cunoscute de mulți ani. ea do 
pildă, antrenorii Mihalv Matura (lup
te). Jeno Kerpich (gimnastică) sau 
foști camoioni și laureati ol’mpici 
<*«8 mai mare parte a delegației va 
fi constituită din sportivi tineri, de-

toride de acum 
la Budapesta 
răcoros, care

cî- 
s-a 
fa-

vor fi

se- 
cp» 
ori

nu numai 
printre an
se găsesc

TELEX
Rezultate Înregistrate în raza finala a 
..lupei Itallei“ la fotbal : Grupa A : 
.\.C Milan — Internazionale 1—0 ; F.C. 
T ;.no — Juventus 2—1 : Grupa B : Bo- 
losna — Fiorentina 0—2 ; Lazio — Na
poli 3—0.

In grupa A. formația A.C. Milan a to
talizat 8 puncte înaintea ultimei etape 

s-a calificat pentru finala ..Cupei’’. 
In grupa B conduce Napoll cu 6 punc
te. urmată de Fiorentira Si Lazio cu 
cite cinci puncte, astfel că numai re
zultatele din ultima clapă vor decide cea 
de-a doua echipă finalistă.

In ziua a duua a concursului de atletism 
de la Aarhus, daneza Gritb Ejstrup a 
cișlicat săritura in Înălțime cu 1.81 m. 
Compatriotul ei Gert Karelin s-a cla
sat pe primul loc la 3 000 m cu 8:01.6, 
urmai de belgianul Gaston Roelants — 
8:05.2 Săritura cu prăiina a revenit veit- 
germanului Kuretzki cu 5.28 m. iar 800 
m. spaniolului Gayoso cu 1:48,7.

Campionatele de pentatlon ale S.U.A. 
s-au incheiat la Los Alamos cu victoria 
atletei Jenhifer Meldrum, care a to'ali- 
zat 4 251 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Penny May — 4 202 puncte șl 
Jane Frederick — 4169 puncte.

In concursul de atletism de la Aarhus 
(Danemarca) iugoslava Vera Nikollci s-a 
clasat pe primul loc în proba de """ “ 
cu 2:04.7. Pe locurile următoare, 
za înger Knutzon — 2:07.0 șl 
Brigitte Jennes — ' ' "

800 m 
suede- 

___. daneza 
___ ___________ 2:07,2. Aruncarea cio
canului a revenit vest-germanului Uwe 
Beyer cu rezultatul de 72,29 m.

In concursul atletic desfășurat la Saarija- 
ervi (Finlanda). cunoscutul recordman 
suedez Kiel! Isaksson a cîștigat proba 
de săritura cu prăiina cu 5.40 m. L-au 
urmat Kalliomaeki (Finlanda) — 5.20
m și Hans Lagerqtst (Suedia) — 5 m. 
La aruncarea greutății, polonezul Wla- 
dislaw Komar a ocupat primul loc cu 
20.73 m. iar aruncarea suliței a fost do
minată de atletii finlandezi : Hannu
Siitonen — 84.26 m și Jorrr.a Kinnunen — 
82.64 m. La 3 000 m obstacole, finlande
zul Tapio Kantanen a cîștigat cu 8:23,6.

naiație 
_____„______ ... ... ___________ italiană 
N___a stabilit un nou re
cord european In proba de 800 m liber 
cu timpul de 9:13,4. Vechiul record era 
de 9:15,4 sl fusese realizat cu numai 
o zi în urmă de sportiva olandeză Hansje 
Bunschoten.

Cu prilejul unui concurs de 
desfășurat la Roma. înotătcarea 
Novella Caligaris a

Vlslașil Italieni au dominat concursul 
Internațional de canotaj academic de la 
Duisburg, unde au cîștigat patru proba: 
doi plus unu. patru fără elrmael, patru 
plus unu si schiful de opt plus unu. 
cursă in care italienii au Întrecut echl. 
paiele R. F. a Germaniei sl Franței. Le 
schif simplu victoria a revenit vest- 
germanului Kolbe, la dublu cu vlsle ecru* 
palului Franței, tar la doi fără elrmael 
echipajului R. F. a Germaniei.
iT cadrul turneului internațional feminin 
de baschet (junioare) de la Tarento. re
prezentativa Italiei a învins la limita 
eu scorul de 59—57 (33—28) formația Iu
goslaviei. Intr-un alt 1oc. selecționata Ce
hoslovaciei a dispus eu 70—60 (31—32) de 
ecblna Poloniei.

butanți la o întrecere de 
nea amploare (media de 
Mexico a fost de 24 de 
luni ;
chen). Posibilitățile acestor tineri 
sportivi sînt. măsurate în funcție de 
rezultatele înregistrate de ei la ma
rile comoetiții la care au fost pre
zent!. Or. în 1971, 52 de sportivi
unguri au obținut rezultate care per
mit previziuni onorabile centru o- 
limpiadă.

De pregătirile lor se ocupă nume 
De pildă, antrenamen- 

cor.dușe de cur.os-

liei de

o aseme- 
virstâ la 
ani și 8 

ea va fi mai scăzută la Mun- 
Posibilitâțile acestor

consacrate, 
tele la box sînt 
cutul Laszlo Papp. de trei ori 
cutiv ciștigâtor al m 
aur ; la atletism, de Josef Szecseny. 
la lupte de Gyorgv Gurics. la caiac- 
can.oe de Jauos Parti, la r.atație de 
Eva Sîekely și Ilonka Novak. 1- 
polo de Gydrgy Karpati ș: Dezso 
Gyarniati etc.

Care sînt șansele sportivilor ma
ghiari ? După părerea specialiștilor, 
putem sâ ne așteptăm la succese 
dintre cele mai frumoase de la scri- 
meri și scrimere, de la echipa de 
polo, de la luptători, boxeri, caia- 
ciști, dar nu trebuie subestimate 
șansele la medalii de aur ale pen- 
tatloniștilor, ale unor atleți, ale îno
tătoarelor.

La scrimă, de pildă, există un lot 
numeros și de mare valoare. Duoâ 
îndelungi ore de studiere a Iotu’ui 
și a posibilităților luT, Bela Bay. 
conducătorul lotului de scrimă. -> 
stabilit astfel echipa olimpică : Jeno 
Si Laszlo Kamuti. Sandor Szabo. 1st*

'an Marton, Bela Gyarniati (floretă 
masculin). Ildiko Rejtd, Ildiko Tor- 
dasi. Ildiko Bobis, Maria Szolnoki, 
Magda Maros (floretă feminin), Tihor 
Pesza, Attila Kovacs. Peter Marot, 
Pal Gerevich, Peter Bakonyi (sabie). 
Gyozo Kulcsar, Csaba Fenyvesi, San
dor Erdos, Pal Schmitt. Istvan Osz 
tries (spadă).

Una din marile speranțe ale de
legației Ungariei este luptătorul de 
greco-romane Csaba Hegedus. o re- 
'elație a ultimilor doi ani : în 1971 
a cuceri: titlul de campion al lumii 
la cat. 82 kg. ciștigind toate mecm* 
rile prin tuș: performanța a 
tat-o de curînd la campionatele 
tionale.

La box. campionul eurooean 
bor Badari (cat. 57 kg) fusese 
de Laszlo Papp de Ia stagiul de 
genre pentru că depășea greu 
regulamentară. Papp cere de ia 
care din elevii să: aceeași viață s 
tisă ți disciplinată pe care a dus-r 
si el in timpul carierri de sportiv 
Badari a învățat din sancțiunea pri
mită si de diva timp se numără 
printre cei mai sirguinctoși elevi 
ai lui Papp. anunțindu-se ca ir« 
pretendent la medalia olimpică d* 
aur.

Desigur, mai slut n-. t .e de scria 
despre pregătirile sporuxilor _-gc— 
pentru Jocurile Olimpice de ia M-_* 
chen, astfel că, vom reveni in ră
rind

reo». 
ne -

JENO OSVATH
Budapesta. iunie

Moment de la unul din antrenamentele echipei de polo a Ungariei,

SZOMBATHELY 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Pentru cei care nu au asistat la 
î.ntilnirea dintre echipele Românie: 
și Cehoslovaciei, infringerea for
mației noastre poate apărea ca sur
prinzătoare, dacă se ține seama r u
inai de evoluțiile ambelor repre
zentative în primele partide ale 
turneului. în care voleibaliștii ro
mâni au avut o comportare bună 
în timp ce sportivii cehoslovaci au 
jucat la un nivel nesatisfăcător. 
Trebuie spus, de la bun început că 
formația Cehoslovacie: a obținut o 
victorie pe deplin meritată, știind 
să-și valorifice la maximum calită
țile. profitind. concomitent, de nu
meroasele inexactități comise ce 
jucătorii români. Indiscutabil, ec-.i- 
Pa României a „prins* joi o zi sla
bă, dar aceasta nu justifică, totuși, 
greșelile comise. Remarcam in 
transmisiile anterioare că unul di:: 
capitolele deficitare es’.e preluarea 
Dacă în meciurile cu echipele R. D. 
Germane și Ungariei, s-a reușit să 
se găsească alte mijloace pentru ie
șirea din impas (ioc în viteză, b-o- 
caj eficace, coordonare bună), de 
această dată voleibaliștii noștri nu 
s-au regăsit in nici un moment, cu 
excepția setului I. cînd adversa-ii 
încă nu-si impuseseră stilul de > jc. 
Din cav’a slabei preluări au fost 
cedate fie puncte direct din ser
viciul adversarilor, fie îngreuiate 
mult construirea atacurilor (numaf 
in setul IT au fost sase asemenea 
situat::) Singura! tare s-a preze-- 
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țară, lată ctteva pasa ie din 
ceastă corespondență .- 

în R. D. Germană primenirea 
drelor sportive de performantă 
constituie o problemă dificilă 
în multe alte țări. Ca dovadă, 
finalele ultimei ediții a câmpie
telor tării desfășurate ia Schwerin, 
s-au prezentat 158 pugnisti a căror 
vîrstă medie atingea doer 222* 
Aceștia erau cele mai bune 
te din cei 8 290 de înscriși 
preliminară desfășurată în 
localitățile din țară și din
cărora 1 520 luptaseră, apoi. în faza
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Ani* 
elemen
te faza 

toate 
rfndul

AZI ÎNCEPE
„TURUL FRANȚEI1'
Cu o cursă prolog pe străzile ora

șului Angers începe astăzi cel de al 
59-lea Tur ciclist al Franței, al că
rui traseu măsoară 3842 km împăr- 
țiți în 20 de etape. Ea cursă vor lua 
startul 132 de concurenți reprezen- 
tînd 12 echipe de mărci publicitare.

TREI PARTIDE IN „CUPA INDEPENDENȚEI" LA FOTBAL
• U.R.S.S. — Uruguay 1—0

RIO DE JANEIRO, 30 (Ăgerpres). 
„Cupa Independenței" care se -des
fășoară în aceste zile în Brazilia, a 
continuat cu trei partide din cadrul 
grupelor semifinale.

Echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) reprezentativa URU- 
GUAYULUI. Unicul gol al partidei 
a fost înscris în minutul 59 de 
Oniscenko. Deși superiori în tehni
că, fotbaliștii uruguayenî s-au pier
dut în combinații sterile fără a pu
tea trece de apărarea dîrză a for
mației sovietice. Jucînd cu mult 
elan tinerii fotbaliști sovietici au 
reușit la Sao Paulo un succes mai 
puțin scontat de specialiști.

Echipa PORTUGALIEI, a învins

• Portugalia — Argentina 3—1
cu 3—1 (2—1) selecționata ARGEN
TINEI. Scorul a fost deschis 
Adolfo în minutul 38. Sud-america- 
nii au egalat un minut mai tîrziu 
prin Brindisi, dar, înainte de sfîr
șitul reprizei, Eusebio, excelent în 
acest meci, readuce în avantaj for
mația portugheză. La cîteva minute 
după reluarea jocului Diniz înscrie 
un al treilea gol, asigurînd succe
sul echipei Portugaliei. Prin jocul 
prestat în meciul cu echipa Argen
tinei, Portugalia se anunță ca una 
din favoritele competiției.

Selecționatele IUGOSLAVIEI și 
SCOȚIEI au terminat nedecis : 2—2 
(0—1), însă comentatorii apreciază 
că scoțienii ar fi meritat victoria, 
atît pentru jocul lor mai bun. cît 
și pentru faptul că, la scorul de

de

• Scoția — Iugoslavia 2—2
2—1 Graham a ratat o lovitură de 
la 11 m. Scorul a fost deschis de a- 
ripa stingă Macari în minutul 39, 
în urma unei pase primite de la 
Denis Law. Egalarea survine după 
pauză, în minutul 53, cînd Bajevici 
reia imparabil în plasă mingea pri
mită de la Popivoda. La un contra
atac surprinzător, în minutul 63. 
Macari, servit de Morgan înscrie 
eu capul: 2—1 pentru Scoția. In mi
nutul 77, arbitrul argentinian 
Coerazza acordă lovitură de la 11 
m în favoarea scoțienilor. Execută 
Graham puternic, dar portarul Me- 
sovici, printr-o robinsonadă, 
pinge mingea în corner. Cu
minute înainte de terminarea par
tidei Acirhovici restabilește echili
brul pe tabela de marcaj: 2—2.

res- 
trei

ite cehoslovacilor, blocajul fi- 
efectuat cind de către un s:n- 
jucător (Stamate. cu precăde-

0 Echipa noastră feminină,
SARAJEVO, 30 (prin telex). în 

sala sporturilor din localitate au 
început întrecerile ediției masculine 
a „Trofeului Iugoslavia11 la hand
bal, extrem de disputate și echili
brate încă din această rundă de 
debut. In cel dintîi joc s-au întîlnit 
reprezentativele României și Unga
riei. Partidei a început sub semnul 
dominării clare a handbaliștilor 
maghiari, care surprind apărarea 
echipei române cu contraatacuri în 
viteză și șuturi în forță de la dis
tanță. Pînă la pauză, jucătorii 
noștri vor fi continuu dominați. în- 
tr-o manieră mult prea severă, 
însă, față de raportul de forțe din 
teren, primele 30 de minute ale 
jocului încheindu-se cu scorul de 
11—5 în favoarea reprezentativei 
Ungariei. După pauză, handbaliștii 
români preiau inițiativa și reduc 
treptat din handicap, grație formei 
bune manifestată de Gruia, dar ad
versarii lor. chiar dacă sînt net de
pășiți în această a doua parte a 
jocului, știu să-și mențină un fra
gil avantaj pînă spre sfîrșitul me
ciului. Ultimele cinci minute sînt 
de-a dreptul dramatice, reprezen
tanții noștri încercînd cu disparare 
să egaleze, dar seriosul handicap 
cu care au pornit în repriza secun
dă face ca ei să părăsească terenul 
învinși la limită : 18—19. Au mar
cat : Varga (6), Stiler (5), Marosi 
(2). S. Vas (2), Kalo, Takae, Simo 
și Adorjan pentru Ungaria, Gruia

nouă înfringere
(6), Gunesch (3), Kicsid (2). 
(2), Gațu (2). Schobel (2) și 
lan pentru România.

în celălalt meci al primei 
handbaliștii țării gazdă au 
o replică neașteptat de

Voina 
Birta-

etape, 
primit 

o replică neașteptat de puternică 
din partea jucătorilor bulgari, dar 
au obținut, totuși, victoria. Iugo
slavia — Bulgaria 26—22 (13—10).

★
La Vrnjacka Banja s-a consumat 

etapa a treia din cadrul competi
ției feminine. Cel mai dîrz meci a 
fost cel dintre echipele R.D. Ger
mane și Olandei. în care campioa
nele mondiale au obținut o victo
rie la limită : 11—10 (8—5).

Handbalistele românce au avut 
o sarcină extrem de grea, întîlnind 
echipa Iugoslaviei. Dominînd la 
toate capitolele, jucătoarele țării 
gazdă au obținut o victorie como
dă, cu 17—9 (10—3). Pentru echipa 
noastră au marcat : Băicoianu (3). 
Arghir (2), Furcoi (2), Oancea și 
Boși.

în întîlnirea dintre Cehoslovacia 
și Bulgaria, victoria a revenit pri
mei formații cu scorul de 21—12 
(10-3).

Iată și configurația clasamentu
lui după primele trei etape : 
1. Iugoslavia 
2- Cehoslovacia
3. R. D. Germană
4. România
5. Olanda
6. Bulgaria

3
3
3
3
3
3

3 
o
2
1
1
0

0 
0 
0
0
0
0

0 54—27
1 45—38
1 37—37
2 33—41
2 30—42
3 38—52
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râ-ii din linia a doua.

S: in această intilnire ca și în 
precedentele, echipa noastră s-a 
deconectat nepermis în momentele 
riid s-a aflat la conducere. Să a- 
mintim că. după ce s-a irnnus ca- 

i setul I. în formația noes- 
instaurat o stare de auto- 

de subapreciere a po- 
adversarilor, ceea ce a 
substanțial, la înfrin-
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un insucces De jumătate, 
nem seama că. totuși. în 
zile de concurs, băieții 1

A în general o coroDortare bună). 
Timp pentru remed;er°a defecțiu- 
Eftor există încă suficient.
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Astăzi, in turneul de la Wimbledon

NÂSTASE-GORMAN

Șl ȚIRIAC-ORANTES
LONDRA. 3o (Ăgerpres). — tn proba 

de dublu bărbați din cadrul turneului 
international de tenis de la Wimbledon, 
cuplul Iile Nâstase (România — Wilhelm 
Bungert (R.F.G.) a învins cu 6—3. 8—6,
7— 5 perechea Irvine (Rhodesia) — Per
kins (Australia).

Rezultate înregistrate în turul trei aj 
probei de simplu bărbați
5— 3. -......................—
6— 4,
3—6.
8— 6. „ . . -------------
9—7 : McManus__Hombergen 6—9,
6—1.

La dublu, in turul II. Nâstase — : 
gert (R.F.G.) au învins perechea

Smith—Mayer 
7—5. 3—6. 9—7 : Dib’.ey—Tanner 9—11.

9—8 : Metreveli—Paisn 7—5, 6—3, 
6—4 : H rebec—Kakulia 4—6. 6—3, 
6—1 : Crammer — Estep 9—8, 6—4.

Bun-
. Ol-

medo — Tanner (S.U.A.) cu 1—6, G—3, 
9—8. 6—3.

Alte rezultate înregistrate ieri : Smith 
(S U.A.) — Fletcher (Australia) 8—6, 4—6. 
6—2, 6—4; Kodes (Cehoslovacia) — 74ac 
Manus (S.U.A.) 6—2. 6—4 6—4 : Farun
(N, Zeelandă) — Hr’oec (Cehoslovacia) 
8—9 6—4, 6—4, abandon : Metre veil
(U.R.S.S.) — Kramer (R.S.A.) 6—3. 6—1,
6—3 • Jauffret (Franța) — Van Dillen 
(S.U.A) 8—6. 6—1, 6—4: Gorman (S.U.A.) 

— Fii)ol (Chile) 6—4. 7—5. 2—6. 4—6, 8—6.
Sîmbătă. în optimile de finală, I’ie 

Nâstase va întîlni pe americanul Gor
man. iar Ion Tiriac pe spaniolul Oran- 
tes.(CODOD, 

n (Mcmj-
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FANÎANEANU

REGINA SPORTURILOR- Șl SLUJITORII SAI
pe provincii a campionatului țării.

Trebuie să precizăm, firește, că 
boxul a devenit materie de învă- 
tâmint încă din școlile elementare, 
fără a mai vorbi de cele medii sau 
superioare.

Această avalanșă a tinereții s-a 
manifestat, in deosebi, prin forță 
pură, latura tehnică fiind în bună 
măsură neglijată. Fenomenul n-a 
constituit. însă, o surpriză pentru

Cotidianul moscovit de speciali
tate ..SOVIETSKI SPORT- se ocu
pă. intr-un amplu articol, de situa
ția actuală din atletismul englez.

Pentru mulfi englezi, atletismul 
este socotit și azi — pe plan afec
tiv. desigur — drept „regina spor
turilor". Numai că această pompoa
să denumire are. de multă vreme, 
un înțeles absolut formal. Sportul 
amator nu se bucură in Marea Bri-

ca- 
nu 
ca

a-

federația de resort și pentru spe
cialiști deoarece este cunoscut că 
un boxer tinăr. fără prea multă 
experiență competiționalâ. face 
apel cu precădere Ia arma pe care 
o are mai ia indemînă. Cunoștin
țele tehnice și tactice ies la iveală 
mai tirziu. de-a lungul turneelor, 
a marilor competiții, cînd tînărul 
boxer ajunge la o maturitate spor
tivă.

tn încheiere, articolul citează 
opinia unor specialiști cu pri
vire la șansele boxerilor din 
R.D.G. la Jocurile Olimpice: 

„Am putea obține o medaiie de 
aur cu Ulrich Beyer. Mai au șanse 
Wittemburg și. poate. Sachse. To
tuși nu ne facem iluzii. Important 
pentru noi era să reînnoim Iotul 
boxerilor fruntași. Am făcut acest 
lucru. Cu noile elemente vom în
cepe că construim viitoarea noas
tră echipă, viitorul boxului nostru".

tanie de o atenție deosebită, iar a- 
tietismul se află intr-o vizibilă de
cadență. Dacă fotbalul și rugby-ul 
dețin terenurile cu cel mai ingrijit 
gazon din lume, in schimb, atletis
mul trebuie să se mulțumească de 
obicei cu stadioane periferice.

In Olimpiadele de după război, 
atleții englezi au cucerit doar 7 me
dalii. Anul cel mai favorabil a fost 
anul 1964. cind ei au obținut patru 
medalii. In Mexic, insă, gloria au
rului l-a atins doar pe Hemmery. 
învingător pe 400 m garduri.

Forurile oficiale chemate să ve
gheze asupra destinelor atletismului 
britanic manifestă 
total, astfel că a fost 
bit orii atletismului să 
sociația atleților". un 
ticular menit să apere interesele 
sportivilor față de conducerea fe
derației britanice de specialitate 
(B.A.A.F.).

Anii din urmă i-au adus pe supu-

un dezinteres 
nevoie ca iu- 
inființeze „A- 
organism par-

șii „reginei sporturilor" în mare 
derută : se știe, la campionatele eu
ropene de la Helsinki — repetiție 
generală atletică înaintea J.O. — 
englezii au obținut o singură meda
lie de aur (Jennings — 400 m). Cei
lalți atleți. în frunte cu faimosul 
Dave Bedford, nu au confirmat aș
teptările.

Iată, desigur, motive pentru care 
reprezentantul grupării atleților de 
pe lingă federația britanică de atle
tism (alergătprul Walter), a inter
venit in mod ferm pe lingă forul 
conducător, cerînd condiții mai bu
ne de pregătire pentru atleții bri
tanici in vederea participării lor la 
Olimpiada miincheneză. Numai că 
in loc de a lua măsurile necesare, 
conducerea B.A.A.B. a găsit de cu
viință că nu este cazul să scoată 
gunoiul din casă, ci e mai ușor să 
interzică lui Walter de a mai face 
declarații in afara ședințelor comi
tetului.

Dar cum adevărul biruie pină la 
urmă, ziariștii sportivi britanici au 
luat apărarea năpăstuitului. încer
carea Asociației atleților de a forța 
B.A.A.B.-ul să-și facă datoria a fost 
pe larg popularizată in coloanele 
presei și acest fapt a produs un 
larg ecou in opinia publică din Ma
rca Britanie.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

FOTBALIȘTII SUEDEZI ÎNVINGĂTORI
La Malmoe. In prezența a circa 30 000 

de spectatori, s-a disputat Intllnlrea in
ternațională de fotbal dintre reprezen
tativele Suediei si Danemarcei. Fotba-

lUtii suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin golurile marcate 
de Bo Larsson (min. 2) și Roland Sand
berg (min. 33).

CURSA DE TRAVERSARE 
FĂRĂ CHICHESTER

RAMOS VA FI DESCALIFICAT?
Controlul anti-doping efectuat la ter

minarea meciului de box pentru titlul 
de campion mondial la categoria ușoară 
intre Mando Ramos (S.U.A.) și Pedro 
Carrasco (Spania), a dus la concluzia 
că Ramos a folosit medicamente stimu
latoare interzise, tn lichidul organic su
pus analizei s-au găsit urme de amphe
tamine. Rezultatele analizei au fost 
Înaintate Consiliului mondial al boxului 
pentru a decide In acest nou caz de

doping. Cu o zi înainte, meciuț de >* 
Madrid fu.ese cîștigat la puncte de Ra- 
moîTcare a devenit campion mondial.

Cunoscutul navigator englez Francis 
Chichester (clștigâtorul primei curse so
litare transatlantice), care a luat startul 
cu două săptămini În urmă de la Ply
mouth in cursa de traversare a Atlanti
cului, a făcut cale Întoarsă și se În
dreaptă spre portul francez Brest. El 
a comunicat că se simte obosit și Ii este 
frig. El speră ea fiul său să-l aștepte 
la Brest.

TINERII NOȘTRI TENISMENI LA ZINNOWITZ
In cadrul turneului international de 

tenis de la Zinnowitz (R.D. Germană), 
jucătorul român Toma Ovici l-a invlns 
cu 6—4. 6—3. 3—6. 6—3 pe tenlsmanul so
vietic Serghel Volkov, principalul favo
rit al turneului. In semifinale Ovici H 
va lntllni pe Emmerich (R.D. Germană),

invlngător cu 6—S, 6—3. 6—3, In laț» 
bulgarului Ghenov. In proba dc simplu 
femei î Virginia Ruzlcl (România) — 
Kuzelova (Cehoslovacia) 6—2, 6—4 ; Bri
gitte Hoffmann (R, D. Germană) — 
Mariana Simionescu (România) 7—6, *—5.
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