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O inițiativă lăudabilă a colectivului uzinei 

„Hidromecanica" — Brașov

Uzina „Hidromecanica" din ora
șul de Ia poalele Tîmpei fabrică 
transmisii pentru motoarele loco
motivelor hidraulice, turbosuflan- 
te rsntru supraalimentarea motoa
relor de tractoare și locomotive, 
fiind; singura din întreaga tară spe
cializată în asemenea sortimente, 
Aceste produse, în trecut importate, 
sînt executate la un înalt grad de 
tehnicitate, fiind solicitate cu vă
dit interes pe piața internațională.

Inițiativele colectivului brașovean 
șint preluate și aplicate de nenumă
rate uzine si fabrici, determinînd 
succesele importante pe ansamblul 
economiei naționale. Din rîndul lui 
a fost lansat, in urmă cu cîtiva ani, 
„PROCESUL MILIMETRILOR", 
care a prins rădăcini în numeroase 
întreprinderi din întreaga tară.

In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii, colectivul 
acestei mari și importante uzine 
brașovene șt-a realizat sarcinile se
mestriale cu mult înainte de finele 
Junii iunie, s-a angajat să obțină 
la producția de export un plus de 
1700 000 lei fată de angajamentul 
initial și o economie de 7 tone 
otel Dar mai presus de toate se 
cuvine a aminti de noua inițiativă 
pornită de la „Hidromecanica": 

sa realizam Întregul spor

DE PRODUCȚIE AL ANULUI 1972 
CU SCULE ECONOMISITE !

Lansată în secția a IlI-a a uzi
nei, inițiativa a cuprins rapid toate 
sectoarele de muncă, extinzîndu-se 
și în alte întreprinderi din munici
piul și județul Brașov.

In rîndul celor care au răspuns 
printre primii chemării s-au aflat 
muncitorii secției a Il-a. al cărei 
conducător este inginerul Teodor 
Cristea, una și aceeași persoană 
cu portarul echipei de fotbal a 
uzinei, participantă în campionatul 
județean, ocupanta locului 5 in 
ediția recent încheiată. Inginerul 
T. Cristea ne-a spus:

„Secția pe care o conduc a apre
ciat la justa valoare inițiativa 
colegilor de la secția a III-a și s-a 
angajat să obțină întregul spor de 
producție pe anul 1972 cu scule 
economisite, ceea ce reprezintă un 
ciștig de peste 260 000 lei". Și a con
tinuat : „Din colectivul pe care-I 
conduc fac parte numeroși spor
tivi. în realizarea obiectivelor care 
ne stau în față, de un mare aju
tor ne sint — ca să dăm numai 
cîteva exemple — lăcătușii I. Stan, 
C. Tofan, D. Tigvă, G. Strențan,

C. GRUIA, coresp. județean

(Continuare în pag. a 3-a)

AMPLE 
ACȚIUNI 

SPORTIVE 
PE TOT 

CUPRINSUL 
ȚÂRII

In intimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii, au loc in întreaga (ară 
•umeroa.se activități cultural-sporti
ve și turistice care atrag mase lar
gi de cetățeni de toate virstele 
lată citeva relatări ale corespon
denților noștri.

2000 DE PIONIERI SI ELEVI PE STA
DIONUL DIN 3RAILA

Stadionul „Progresul" din Brăila 
a găzduit recent o mare demonstra
ție de gimnastică. Peste 2 000 de 
pionieri și elevi de la liceele „Gh. 
Munteanu-Murgoci", , N. Iorga", 
..Panait Cerna" precum și de la 
școlile generale nr. 1, 17, 20. 25 etc., 
au efectuat un splendid program 
de exerciții cu eșarfe, ghirlande, 
coronițe, piramide. încheind cu un 
tablou închinat patriei și partidu
lui. Merită subliniat aportul adus 
în pregătirea acestui program spor
tiv de către profesorii Anica Hîncu 
Luiza Crăcănescu, Emilia Bîzu. 
Patrita Goldenberg. E Baltag, și 
alții.

Traian ENACHE

ȘTAFETA OMAGIALA

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. în colaborare cu Consi
liul municipal sindical. Comitetul 
municipal al U.T.C., Consiliul mu
nicipal al Organizației Pionierilor 
și Inspectoratul de învătămînt. a 
organizat în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului o frumoasă 
ștgfetă omagială formată din spor
tivi pe carturi si motociclete, care 
au străbătut întregul municipiu. 
Ștafeta a fost primită în fața Con-

(Continuare in pag. a 3-a)
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IERI AU SOSIT ÎN CAPITAIĂ AII IȚII DIN CUBA- 
PIIIMII OASPEȚI Al „INEERNAȚIONALEEOR" ROMÂNIEI

• Sportivi din 13 țări și-au anunțat — pînă acum — partici

parea • Pentru prima oară — atleți din Venezuela • O mare 

vedetă la întrecerea prăjiniștilor: Christos Papanicolau ! • Olim

picii români își încep încă de joi disputele...

Ne mai despart doar trei zile 
de startul celei de a XXI-a ediții 
a „internaționalelor" de atletism 
ale României, care se dispută s!m- 
oătă și duminică pe stadionul Re
publicii, la un loc cu finalele de 
seniori ale campionatelor republi
cane.

l-am informat pe cititorii noștri 
in numerele trecute ale ziarului a- 
supra primelor confirmări ale par- 
ticipantilor de peste hotare. Spor
tivilor din Belgia, Cuba, Danemar
ca, Ekeția, Finlanda. R. F. a Ger
maniei, Grecia, IugoȘIavia, Suedia 
și Uniunea Sovietică li se adaugă 
cei din Venezuela — pentru prima 
oară oaspeții „internaționalelor" 
noastre de atletism, cei din Turcia 
și Bulgaria.

Dacă despre atleții venezueleni 
nu știm încă nimic, rămînînd ca 
astăzi, la ora 18. să facem cunoș
tință cu ei pe aeroportul Otopeni, 
in schimb am fost informați des
pre componența delegațiilor TUR
CIEI (Kalemoglu — 5000 m și
10 000 m. Akgun — 1500 m. Tnz- 
mer 800 m și 1500 m. Ergenc 290 m 
și 400 m. Girai — prăjină. Aygun — 
110 mg. Kalender — suliță. Merean 
— 100 m. 200 m și lungime Ka- 
ratepe — 800 m femei și Candan — 
înălțime femei) și BULGARIEI 
(Vasilenka Amzina 4:15,3 la 1590 m. 
Tonka Petrova 4:15,2 la 1500 m. 
Gena Bineva 4:16,5 la 1500 m și

Gheorghi Boșkov 148,6 la 800 m).
Mărirea continuă a numărului de 

participant! la cea de a XXI-a e- 
diție a „internaționalelor" sporește 
interesul pentru această competi
ție intrată în tradiția mișcării at
letice internaționale. Firește, însă, 
că amatorii de atletism, care vor 
popula sîmbătâ și duminică tribu
nele stadionului din Dețalu Spirii 
caută cu Înfrigurare, pe listele par- 
ticipanților, numele unor vedete. 
Avem posibilitatea să le satisfa
cem — și din acest punct de ve
dere — curiozitatea. Am aflat în 
ultimul moment că un star de 24 
de karate și-a manifestat dorința 
să participe la întrecerile -de pe 
„Republicii". Este vorba de o cu
noștință mai veche, de un mare 
sportiv — Christos Papanicolau. 
Știțj desigur că este vorba de fos
tul recordman al lumii la săritura 
cu prăjina, de un talent deosebit, 
dublat de o rară ambiție. Cu si
guranță că atletul grec pregătește 
în taină un răspuns lui Bob Sea- 
gren- Și, cine știe, poate că la 
București...

De ieri după-amiază am început 
să facem de... serviciu la aeropor
tul international Otopeni. I-am în- 
tîmpinat pe primii oaspeți ai cam
pionatelor internaționale din acest 
an. atleții și atletele din Cuba. Au 
sosit cu cursa Roma—București, 
deoarece simbătă și duminică au 
susținut în capitala Italiei o înti'l- 
nire cu „Squadra azzurra". Ama
bilii atleți ai Cubei ne-au reamin-

La orizontul ciclismului nostru de pistă

SLABE SPERANȚE 
PENTRU 0 AFIRMARE 

DEPLINĂ
pa olimpică este 
faptul că el n-a 
reușit să se apro
pie de performan
ța barem (1:08,8) 
și a obținut doar 
un rezultat ne
competitiv pe plan 
extern: 1:10,6. Nu 
nesocotim fap
tul că el n-a a- 
vut la dispoziție 
un program com- 
petițional inter
național care să-l

Vineri, simbătă și duminică s-a 
desfășurat pe velodromul Dinamo 
din Capitală competiția internațio
nală dotată cu „CUPA ZIARULUI 
SPORTUL", una dintre puținele în
treceri de amploare programate în 
acest sezon pentru pistarzi

Bilanțul întrecerii — la care au 
participat pistarzi din Cehoslovacia, 
Bulgaria Și Ungaria, firește, alături 
de fruntașii velodromului româ
nesc — situează la egalitate. în 
fruntea clasamentului, echipele Ro
mâniei și Cehoslovaciei — cu cîte 
4 victorii, urmate de Ungaria — 
o victorie și Bulgaria. Cifric, bilan
țul este satisfăcător pentru cicliștii 
români, unele performanțe reali
zate de ei fiind chiar de bună 
valoare. Aceasta numai dacă avem 
în vedere nivelul lor general, con
dițiile Pe care le au la dispoziție 
pentru pregătire și programul in
ternational ce le-a fost oferit. Dar, 
dacă analizăm comportarea lor în 
funcție de aspirațiile pe care le au 
de a pătrunde, !ncă în acest an, în 
selecționata olimpică a României, 
lucrurile nu mai stau chiar așa. 
Victoriile de la „americană" si 
cursa cu adițiune de puncte — pro
be de spectacol — nu pot fi luate 
în seamă la analizarea potențialu
lui cicliștilor noștri de afirmare în 
activitatea internațională.

Proba Pe care am urmărit-o cu 
cel maț mare interes a fost 1000 
m cu start de pe loc. N-are Impor
tanță faptul că Ștefan Laibner s-a 
clasat pe locul II Ceea ce nu ne 
permite să-i acordăm, deocamdată, 
credit pentru selecționarea în echi-

EVENIMENTUL FOTBALISTIC AL LUNII IULIE:
CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR

O dată cu încheierea campionatu
lui divizionar A și a Cupei Româ
niei, echipele și jucătorii au intrat 
în vacanță. Activitatea fotbalistică 
însă n-a fost sistată. Ea continuă prin 
jocurile de baraj și se va prelungi 
pînă la sfîrșitul lunii, pentru că în 
această perioadă se va desfășura în 
țara noastră un Important eveni
ment sportiv internaționali CAMPIO
NATUL EUROPEAN UNIVERSITAR. 
Această a treia ediție a unui cam
pionat continental care tinde sâ se 
transforme treptat, într-unul cu ca
racter mondial, dat fiind faptul că 
începînd chiar cu această ediție 
participă și țări de pe alte conti
nente, stlrnește un legitim Interes 
printre amatorii de fotbal din țara 

stimuleze. să-i dea 
posibilitatea să se 
verifice în com
pania unor adversari redutabili. Nu 
sîntem însă de acord că n-ar fi 
putut face maj mult, chiar in a- 
ceste condiții. Fiind vorba de o 
probă contra-cronometru, creșterea 
valorii este mai ușor de obținut. 
Faptul că Ștefan Laibner a ter
minat epuizat cursa din cadrul 
competiției „Cupa ziarului Spor
tul" ne demonstrează că are ca
rențe tn pregătire, îndeosebi în ceea 
ce privește rezistența în regim di 
viteză. Or în aceste condiții, este 
puțin cam hazardat să pretinzi to
tul de la federație. Sportivul și an
trenorul său Mircea Mihăilescu au 
datoria să dea. în primul rind, ei 
înșiși totul și, apoi, pe baza re- 

(Continuare in pag. a 4-a) 

noastră. Prezența unor formații pu
ternice, cum sînt cele din U.R.S.S., 
Spania, Franța, Cehoslovacia, Româ
nia ș a., asigură o bună reprezentare 
a fotbalului studențesc.

Tn prezent se desfășoară pregăti
rile organizatorice necesare punerii 
la punct a tuturor amănuntelor le
gate de buna desfășurare a campio
natului. Jocurile vor avea loc pe 
principalele stadioane din orașele- 
sedii de grupei CRAIOVA (gr. I i 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Luxemburg 
și Tunisia), CLUJ (gr. II i Spania. 
Anglia, Iugoslavia si Bulgaria), 
BUCUREȘTI (gr. III» Franța, Belgia, 
Ungaria, Brazilia) și CONSTANȚA 
(gr. IV i România, Olanda, R.F.G., 
Israel).

COPIII Șl JUNIORII ÎN ÎNTRECERE 
PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI 

LA TENIS DE MASĂ
De vineri, timp de trei zile, sala 

sporturilor din Galați va găzdui 
finala campionatului republican de 
copii, echipe și Individual. Meciu
rile se vor disputa la două cate
gorii de vîrstă. pînă la 12 ani și 
13—14 ani. fete și băieți. Apoi, de 
marți, tot la Galați se va desfă

Delegațiile sportive străine sînt 
așteptate să sosească de la data de 
15 iulie și se vor îndrepta spre ora
șele respective cu autocarele puse la 
dispoziție de Comitetul de organiza
re. Ele vor deplasa loturi de cîte 18 
jucători.

Paralel se desfășoară pregătirile 
lotului nostru, sub conducerea an
trenorului C. Cernăianu. în prezent. 
22 de jucători participă la un stagiu 
la Rm. Vîlcea, de unde la sfîrșitul 
săptămînii vor pleca la Constanța 
Aici, lotul va susține și cîteva jocuri 
de verificare, menite să pună la 
punct o reprezenta ti vă care să-și a- 
pere cu succes șansele la acest cam
pionat. 

șura returul campionatului națio
nal de juniori pe echipe.

AU LUAT SFIRȘ1T LUCRĂRILE CONGRESULUI L.I.H.G.
Lucrările Congresului Ligii inter

naționale de hochei pe gheață, 
desfășurate timp de șase zile ia 
Mamaia, au luat sfîrșit aseară. In 
ultima zi au fost discutate o serie 
de probleme legate de regulamen
tul jocului și de statutul de func
ționare al Ligii.

S-a hotărit, printre altele, mări
rea de la 17 la 19 a sportivilor în
scriși pe foaia de meci. Congre
sul a stipuat obligativitatea purtă
rii căștii de protecție de către fie
care jucător, recomandînd ca a-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Aspect din timpul dezbate
rilor Congresului L.l.H.G

Foto: Ion BUNGAU
Constanța

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
ceasta măsură să-i privească și pe 
arbitri.

Pînă la viitorul Congres (Mosco
va — 1973), federațiile naționale 
vor experimenta jocuri cu. desfiin
țarea liniei roșii, ceea’ ce va duce 
la dinamizarea partidelor, prin eli
minarea sancțiunii „pasă peste 
două linii".

A fost desemnată o comisie care 
va prezenta viitorului Congres pro
puneri de modificare și de îmbu
nătățire a regulamentului de func
ționare a Ligii, din care face parte 
și reprezentantul României, ing. 
Al. Teodorescu.

Congresul a aprobat includerea 
în calendarul competiționa! al 
L.l.H.G. a campionatului mondial

(Continuare in pag. a 4-a)

PUȚINI DINTRE ACTUALII JUNIORI 
VOR PUTEA DUCE MAI DEPARTE ȘTAFETA 

PERFORMANȚEI ATLETISMULUI ROMÂNESC
Discutînd despre recentele fi

nale ale campionatelor naționale 
de atletism juniori, notam în nu
mărul de marți al ziarului nostru 
că — din punct de vedere valoric
— întrecerile nu s-au situat la 
nivelul exigentelor actuale. Au 
fost, desigur, cîteva performante 
bune (1,78 ni la înălțime — Ro
xana Vulescu, 71,76 tn la suliță — 
Gh. Megelea, 11,7 s la 100 m plat
— Eleonora Monoranu, 11,8 s la 
100 m plat — Adriana Surdu, 10,6 
s la 100 ni plat — Dorel Cristudor 
și Emilian Georgescu, 55,8 s la 
400 m — Liliana Leau, 56,5 s la 
400 m — Niculina Lungu în vîrstă 
de 15 ani, 2,02 m la săritura în 
înălțime — Carol Antal, 48,2 s la 
400 m — Ml.-cea Bălan, 48,3 s la 
ștafeta 4x100 fete — reprezenta
tiva Liceului nr. 2 Iași, 1:5U la 
800 m — Gh. Ghipu, 7,15 m la să
ritura în lungime — Constantin 
Bădoi 9>a,). dar caracteristica ge
nerală a celor două zile de con
curs a constituit-o valoarea me
diocră. uneori slabă, a unei mari 
părți dintre competitori.

»

de juniori, la care să poată lua 
parte jucători care n-au împlinit 
vîrsta de 20 de ani. La campiona
tul european de juniori vor 
concura, începînd cu anul viitor, 
hocheiști pînă la 18 ani.

In încheierea lucrărilor, dl. J.F. 
Ahearne, președintele L.l.H.G., a 
rostit o alocuțiune în care a adus 
calde mulțumiri federației române 
pentru condițiile excelente asigu
rate acestei a 57-a reuniuni a fo
rului hocheistic mondial, #

Vn grup de atleți cubanezi, ieri, la sosirea pe aeroportul Otopeni 
Foto î PAUL RQMOȘAN

Spunînd că multi participanti nu 
s-au apropiat de haremurile fixate 
de federația de specialitate pentru 
participarea la finale creăm o 
imagine de ansamblu a valorii 
concursului. Vom nota însă și cî
teva „performanțe" care ies din 
comun : 34,10 m la suliță băieți
— Octavian Șandru (Se. sp. Caran
sebeș), 10,86 m — Radu Brătianu 
(Sc. sp. Constanța) și 10,75 m — 
Atila Gyorgy (C. S. M. Cluj) la 
greutate băieți, 3,60 m la prăjină
— Horst Weber — 19 ani (C.F.R. 
Timișoara), 12,80 m la triplusalt
— Constantin Bogdan (Avîntul 
Tg. Ocna), 28,62 m — Domnica 
Nistor (CI. sp. șc. București) • și 
28,56 m — Georgeta Voicu (Pro
gresul București) la disc fete 
9,71 m Rozalia Mezel (Progresul
București), 9.66 m — Maria Gri- 
goraș (C.S.M. Iași), 9,34 m — Geor
geta Voicu (Progresul București) si 
8,65 m — Mariana Buga (Olimpia 
Giurgiu) — la greutate fete. 34.08 
m — Iosif Nagy (Sc. sp. Oradea). 
33,40 m — Ion Mihăilă (Sc. sp. de 
atletism București), 31,78 m — 

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
, Invingindu-1 și pe Jim Connors (S.U.A.), ILIE NASTASE s-a calificai 
in semifinalele turneului de tenis de la Wimbledon.

Următorul său adversar, spaniolul Manuel Orantes. Tn cealaltă se
mifinală : Smith ȚS.U.A.) — Kodes (Cehoslovacia).

(Citiți amănunte în pag. a IV-a)

............... ...

Alexandru Păcuran (Gr. sc. p.c. — 
Ploiești) — la ciocan. 29,00 m —
Geza Vass (Sălaj), 27,96 m — 

Paul Mocanu (Avîntul Tg. Ocna) 
și 26,64 m — Andrei Zubor (Sc. 
sp. Tg. Mureș) — la disc băieți. 
5,87 m la lungime băieți — Mircea 
Moldovan (Sc. sp. Oradea). Si 
acestea nu sînt singurele mostre 
ale lipsei de valoare, chiar de ele
mentare cunoștințe și de pregă
tire în atletism, a unora dintre cei 
aproape 800 de participant! la fi
nalele campionatelor republicane

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

CAIACIȘTI 
Șl CANOIȘTI 
DIN 13 ȚĂRI 

LA TRADIȚIONALA 
„REGATĂ SNAGOV11

. Peste două zile se va da startul 
intr-o nouă ediție a tradiționalului 
concurs internațional de caiac-ca- 
noe „Regata Snagov". Anul acesta 
competâția prezintă un plus de in
teres, ea constituind un test de o 
deosebită importanță pentru maeș
trii padelei și pagaei, în perspec
tiva marelui examen al J.O. de la 
Miinchen. Vor fi prezente la a- 
ceastă întrecere de anvergură 13 
reprezentative naționale, dintre care 
o bună parte cu loturile olimpice. 
Pe lista țărilor înscrise la între
ceri figurează : Uniunea Sovietică, 
Ungaria. R. F. a Germaniei, Fin
landa. R. D. Germană, Cehoslova
cia. Polonia. Bulgaria, iugoslavia, 
Cuba, Austria. Spania și România. 
Programul „Regatei Snagov" pre
vede numai probe olimpice : fe
minin (500 m) caiac simplu, caiac 
dublu ; masculin (1 000 m) caiac 
simplu, caiac dublu, caiac 4. canoe 
simplu și canoe dublu. Cursele vor 
avea loc de-a lungul a trei zile, 
vineri, simbătă și duminică, ulti
ma zi fiind dedicată finalelor

s
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Lupta pentru obținerea supremației olimpic* la tir apare din 
nou pe primul plan. In așteptarea febrile a întrecerilor de pe 
standurile de la Hochbriick, din apropiere de Miinchen, fie

care rezultat, fiecare știre despre viitorii competitori capelă semnifi
cații și interpretări multiple. Dacă Olimpiada înălțimilor din tara azte
cilor a însemnat pentru țintașii de pretutindeni și o competiție a cifre
lor înalte, se așteaptă ca și la Miinchen, pe parcursul celor șapte zile 
de concurs, performantele trăgătorilor să atingă noi limite. In această 
întrecere de autodepășire sportivă, trăgătorii români se înscriu printre 
protagoniști. Tradiția ultimelor două decenii și clasa ia care ei au 
ajuns le conferă din plin dreptul de a aspira la poziții (rvntașe în 
această lume selectă a tirului mondial si în care se pătrunde ctil de 
greu. Intr-un asemenea context, un succes are ți mai multă strălucire.

I
I TRĂGĂTORII ROMÂNI
I
I VOR LUPTA - CA Șl

ÎN FIECARE

INIMA

O SPERANȚA
Roma. In I960. taȚla

Dumitrescu termina invin-
Cînd 

tul Ion 
gător, succesul lui marca si o sem
nificație aparte pentru tirul româ
nesc. După un pușca? Sirbu)
și un pistolar (Ștefan Petrescu), ia'.i 
că și un vînâîor cuiegea sufragiile 
olimpice. Reprezentanții tirului nos
tru își arătaseră po’ente'.e depline 
in trei probe cu totul diferite s. 
deosebit de dificile. Se poate c de
monstrație mai elocventă a Însuși
rilor pe care le au românii pentru 
acest sport? Sau faptul că 1. te-?.te 
Olimpiadele din ultimii douăzeci de 
ani țintașii noștri s-au Înscris pe 
lista medaliaților ?

Să recunoaștem că o aii: de 
moașă tradiție conferă atu-ur; ev.- 
dente și actualilor candidați m- 
pici români. Mai ales dacă r.e gin- 
dim că printre ei se află - 
dintre cei ale căror trofee f. li
ză la loc de cinste în vitrina româ
nească. Fără îndoială, sarcina se
lecționerilor de a alege pe titulari, 
dintre atitea nume de rezonantă, 
este extrem de dificilă. Mai .>.•-< 
că și numele viitorilor "livers..:- 
nu sînt mai puțin prestigioase.

Desigur, media cifrelor, . mare 
performanță singulară și ferma de 
moment vor avea ponderea cuve
nită pentru definitivarea lotului.

Pînă 
fesorul 
Rotaru 
dus 60
și inginerul automatist Dan luga 
pistol viteză 60 de focuri. Rezulta
tele lor îi indică printre competi
torii care pot aspira la lauri. Ne 
amintim că primul, prin autodeu :- 
șirea sa într-o competiție de an
vergură— J.O. de la Ciudad de Me
xico—a făcut o admirabilă dovadă 
a calităților cu care este înzestrat, 
iar de atunci, experiența și capaci
tățile sale au atins noi valențe.

acum s-au distins net p. 
de educație fizică Nicolae 
la armă liberă calibru re

fecuri tulcat si 3x40 focuri.

dl
a. Daa loca,
te un trâgât-:

care a înscris o 
ascensiune verti- 
ginoasâ pe eși
chierul interna
tional. Nu 
vorba insă 
apariție mc 
că ci de o creș
tere hrească. graoata. 
rioritâții, a unei pregăi

Alături de acesria s 
Petre Sandor, consîan: 
b’îPW* fâ-AS a-’FLUl.l <
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lîcwuf frunți 
ji viteză.

'om primat, 
ș interna -

S2 de zile pînă la inaugurarea Olimpiadei

LA CELELALTE. J.O.-PENTRU MEDALII!

V

jfr.. calibru m
Satala. un t .

s reprezentant

■Printre ce. vizați 
chei» sini Încă destu 
slate recunoscute pe 
țional. Marcej Hoțea. Virgil Atana- 
siu. Ion Tripșa la pistol viteză. 
Georae Florescu, Ion Dumitrescu 
la talere Lucian Cojocaru Ia skc-^ î 
(in privința lui Gheorghe Sencovici 
nu avem decît un singur indiciu- 
participarea luj la C. E. din Spania. 
Ceea ce este cu totul insuficient).

Pentru departajarea ce .’ui de al 
doilea pistolar vilezisL dintre cei 

t:. antrenorii vor fi nevoițj 
ia un adevărat._ cîntar 
pentru că fiecare căn

ită n ame roase argumen- 
contn Oricare va

■ va prezenta cu aur 
ne standurile J. O.

La talere, e drept, rezultatele__
acest sezon a ie lui Dumitrescu nu 
sînt de mare răsunet. Să nu uităm 
totuși că Florescu, de pildă, care 
ieșise al 13-lea la ..europenele’* de 
anul trecui de la Suhl. cu HI t. 
după o lună,, cu numai .187 t. a 
obținut medalia de bronz la cam-

amintiți, antrenor: 
să recurgă 
de farmacie, 
didat pnezîi 
te pro și 
ales însă « 
consistente

Evoluțiile lui Nicolae Rotaru 
din actualul sezon, îl reco
mandă pe sportivul nostru 
printre competitorii de marcă 
in întrecerile pușcașilor de 
pe standurile miincheneze.

Medaliatul 
brom al ultimei 
ediții a campio
natelor mondiale, 
taleristul George 
Flore seu. poate să 
figureze fi la J-O. 
printre premianți.

n

I

PE STANDURILE 
DE LA HOCHBRÎiCK

Competițiile de tir se vor des
fășura pe poligonul nou construi: 
de la Hochbriick, o așezare situată 
la șapte kilometri de satul olim
pic, la nord de MUnchen. In ju 
rul standurilor vor putea lua lo< 
2 500 de spectatori, alții urmind 
să asiste La întreceri stlnd in pi
cioare.

Cimpul de tragere va cuprinde 
40 de linii pentru concurenții la 
armă liberă calibru mare 3 x 40 
focuri, 60 Ia pistol liber și arma 
liberă calibru redus, 8 la pistol 
viteză 60 de focuri, 2 la ținte miș
cătoare și 3 păntrti talere lansate 
din șanț și din turn (skeet). In 
total, deci, 113 standuri.

In afara locurilor pentru sportivi 
și spectatori sînt prevăzute și sec
toare speciale, rezervate organiza
torilor, invitaților de onoare, pre
sei, televiziunii și radioului.

Se evaluează la 515 numărul 
trăgătorilor care vor veni la MUn
chen.

nondîale, doar la un 
ișt.gător. Iar, în mai 
campionatele continen- 
EjuroviUas (Spania). Du- 

Florescu au intrat in 
chiar cu cifre destul de 

m.c: : 1S2 ț și. respectiv. 180 L
Oricum esse'vorba de doi trăgători 
cu o bogaiă experiență Si cu o va
loare certă. lucru dovedit de nenu
mărate on. Deci_

în re-1 privește pe Cojocaru. Fa
mine de văzut dacă. în răstimpul 
c=re a mai rămas, după ce se va fi 
eliberat de apăsarea examenelor 
de bacalaureat și admîtefa la fa
cultate, va putea fi repus într-o 
formă corespunzătoare.

In vederile antrenorilor mai in
tră încă și Caban, Sicorschi, Fe-
recalu (pușcă), Powtvici (talere.)
I *« itilie (skeet) și Giușcă (pistol
liber). Hutâritoare vor fi. pregă-
urile șii rezultatele din aceste ui-
tune Stâptămini.

Urmează. 
Ttantă

im-
vor

o perioadă 
lucru cînd sportivii 

beneficieze de un sprijin 
concret să se bucure de 

de io perfectă stare de sănătate 
pentru ea punerea în fermă să a- 
tingâ curba cea mai ridicată. Tirul 
românesc are posibilitatea să-și 
etșdfce medalia (sau medaliile) și la 
Mănchen. Marțul succeselor sale 
poate fi încununat și la această 
ediție jubiliară a J.O.

-

Recordurile olimpice Recordurile mondiale
A.L.C.R.* 60 f culcat A.L.C.R. M f culcat

J. Kurka (Cehoslovacia) 598 D. Boyd (S U.A.) 598
L Hammerl (Ungaria) 598 A. Mayer (Canada) 598
A.L.C.R. 3x40 f J. Kurka (Cehoslovacia) 598
L. Wigger (S.U.A.) 1164 L. Hammerl (Ungaria) 598

A.L.C.M.** 3x40 f P. Gorewski (R.D. Germană) 598
G. Anderson (S.U.A.) 1157 J. Waibel (Austria) 598
Pistol liber 60 f. M. Fiess (Rep. Sud-africană) 598
G. Kosih (U.R.S.S.) 562 E. Kervinen (Finlanda) 598
H. Mertei (R.F.G.) 562 A.L.C.R. 3x40 t
Pistol viteză 60 f O. Lapkin (U.R.S.S.) 1165

J. Zapedzki (Polonia) 593 A.L.C.M. 3x40 f
Talere (aruncate din șanț) G. Anderson (S.U.A.) 1157
E. Mattarelli (Italia) 198 Pistol liber 60 f
J. Braithwaite (M. Brrt.) 198 G Kosih (U.R.S.S.) 572

Skeet (talere aruncate din turn) Pistol viteză 60 f
E. Petrov (U.R.S.S.) 198 G. Llverzani (Italia) 598
R. Garagnani (Italia) 198 Talere
K. Wirnhier (R.F.G.) 198 S. Basagni (Italia) 198

Skeet

* = armă liberă calibru redus E. Petrov (U.R.S.S.) 200
•• = armă liberă calibru mare

1

Y. Turanov (U.R.S.S.) 200

DIN CARTEA DE AUR A TIRULUI NOSTRU
Acum 43 de ani, la J.O. de la Paris 

(19.4). trăgătorii români debutau mo
dest: locurile 5» (Ghițescu), 61 (Țenescu), 
72 (Văiâmanu) la armă calibru redus, 
iar do! concurenți se clasau în primii 30 
la armă iiberă 50 f. Dar. iată cai la a 
treia participare a țintașilor noștri la 
J.O din 1952 (a doua fusese in 1936), 
România înscria prima ei mare biruință 
olimpică, prin Iosif Sirbu, medaila de 
aur. oea dinții din șaiba victoriilor ro- 
minești la Obmpladă. Rezultatul lui Sir
bu era absolut: 406 p din tot atitea po- 
stbile ia armă liberă. calibru redus, 
40 f culcat și el dobora recordul datând 
dm 1S»4 (398 p) al francezului Gh. Co- 
qudin de Lisle.

Tot Ia Helsinki, arhitectul Gheorgbe 
Lichiardopol ciștiga medalia de bronz 
ia pistol viteză.

După patru ani. la cea de a XVI-a 
ediție a J.O. de la Melbourne, ștefan 
Petrescu se încununa și el cu aur la 
pistol viteză, depășind cu șapte punct® 
recordul olimpic și egalindu-1 pe cel 
al lumii. Din nou, Gheorghe Licliiardo- 
pol, confirmlndu-și valoarea. repeta 
performanța de la Helsinki: medalie do 
bronz.

Au trecut alți patru ani. La Roma, in 
I960, taleristul Ion Dumitrescu avea să 
urce pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului premianților. invingind pe cei 
mai buni specialiști ai lumii la armele 
d- vînâtoare.

A venit rindul Olimpiadei din ,,Țara 
Soarelui răsare". Japonia —1964. E drept, 
tirul românesc nu s-a mai acoperit cu 
laurii victoriei, dar reprezentanții sili 
s-au situat. în continuare. în eșalonul 
fruntaș intemațonal. Ion Tripșa devine 
medaliat cu argint la pistol viteză. Mar
cel Roșea iese a! șaselea la aceeași pro
bă iar Ion Dumitrescu și Nicolae Ro
taru se clasează pe locurile cinci la 
talere aruncate din șanț șl, respectiv, 
la armâ liberă calibru redus 60 
focuri culcat.

In sflrșit, ultimele J.O. dinainte 
MUnchen. cele găzduite la Ciudad

Mexico — 1968. Țintașii noștri cuceresc 
o medalie și pe străvechile meleaguri 
aztece, prin Marcel Roșea (argint) ia 
pistol viteză. A fost o luptă pasionantă 
în care Roșea s-a detașat, după un ba
raj in trei, pe cit de spectaculos pe 
atît de epuizant, în compania reputați- 
lor săi adversari, sovieticul Suldinianov 
șt Dtirring (R.D Germană). \

La armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, Nicolae Rotaru își 
monstrează încă o dată- marile sale 
lități ocupînd poziția a patra. Un 
gur gabarit l-a despărțit pe Rotaru 
p) de primul clasat, cehoslovacul 
Kurka (598 p.).

Tot pe standurile de la Campo Militar 
nr. 1, Petre Șandor obține un merituos 
loc opt la armă liberă calibru mare, o 
probă extrem de dificilă și tratată, une
ori. la noi, ca o rudă săracă.

Această scurtă incursiune în istoria 
participărilor țintașilor români la edi
țiile J.O. sugerează realele potențe ale 
trăgătorilor noștri. In ultimii douăzeci 
de ani, tirul din România a adăugat în 
panoplia sa de trofee medalii la 
care Olimpiadă. în total șapte: trei 
aur, două de argint și tot atitea 
bronz.

Laurii cuceriți pe parcursul atîtor _ 
se cuvin a fi onorați și la MUnchen.

i de 
de
ca- 

sin- 
(597 
Jan

Prima medalie olim
pică de aur a sporti
vilor români aparține 
trăgătorului Iosif Sirbu. 
El a reușit această per
formanță la J.O. din 
1952, de la Helsinki. 
Pirtia spre alte rezul
tate de prestanță a fost 
deschisă...

de

de 
de

STATISTICI COMPARATIVE 1968-1972
J. O. 1968 C. E. 196» C. M. 1970 C. E. 1971

A.L.C.R. 60 feul- Kurka (Ceh.) ă®8 598 598 595
cat 6—596 6—597 6—595 6—594

4—597 9—596 6—595 12—593

A.L.C.R. 3x40f Klingner (RFG)
1157 1165 1160 1162
6—1151 6—1153 '6—1148 6—1152

12—1146 15—1149 12—1141 10—1149

A.L.C.M. 3x40 f. Anderfcjn (SV.A)
1157 1151 1139 1151

6—1140 6—1136 6—1132 6—1141
8—1138 10—1131 6—1132 8—1141

Pistol liber 60 f Kosih (U.R.SlS.)
562 572 564 565

6—555 6—560 6—557 6—557
8 ■ o54 18—552 16—551

Pistol viteză 60 f Zapedzki (Poio-
nia) 593 593 598 595

6—590 6—090 6—592 6—592
2—591 2—593 5—593 4—592

Duminică, 27 august :
Pistol liber, 60 de focuri și 

(prima manșă de 75 t).
Luni, 28 august :

Armă liberă calibru redus 
focuri culcat și talere (cea 
doua mapșă de .75 t).

Marți, 29 august :
Talere (ultima manșă de

Miercuri, 30 august :
liberă, calibru redus, 3x40Armă 

focuri.
Joi, 31 august : 

mișcătoare (ziua I), 
i de focuri (manșa I),

60 d» 
de a

pistol 
skeet

Țintă 1 
viteză 60 
(prima manșă de 75 t).

Vineri, 1 septembrie:
Țintă mișcătoare (ziua a 

pistol viteză 60 de focuri (manșa 
a Il-a), skeet (cea de a doua man
șă de 75 t).

Sîmbătă, 2 septembrie :
Armă liberă, calibru 

focuri, skeet (ultima 
50 t).

Dacă vi. fi necesar, vor fi or
ganizate întreceri preliminare la 
pistol liber (24 august), armă 
beră calibru redus (25 august) și 
armă liberă calibru mare (31 au
gust).

ASPIRA LA LOCURI PE PODIUM
Față de Olimpiada precedentă, oea din 

august, de la MUnchen, prezintă o nou
tate. Numărul probelor a crescut de ia 
șapte la opt. competiția la tinte mișcă
toare urmind să-si primească acum bo
tezul olimpic. Așadar. 24 de medalii (cite 
opt de aur, de argint șl bronz) vor fi 
oferite celor care vor reuși să ajungă 
pe podiumul laureatilor. Cine vor fi 
aceștia, sau cei puțin cine aspiră la 
cununa olimpică, iată un răspuns aproa
pe imposibil de dat. Și acum, cu aproa
pe două luni înaintea J.O., și chiar 
in preziua începerii întrecerilor. Din 
totdeauna a fost extrem de dificil la tir 
de a avea la îndemînă. de pe toate me
ridianele globului, numele, rezultatele și 
informațiile complete în materie. De aceea 
o comparație a șanselor nu poate fi 
decît aproximativă Ca să nu mai vor
bim de diversitatea imponderabilelor care 
pot apare și determina chiar evoluția 
unui concurent în acest sport al pre
ciziei.

Cu aceste rezerve vom porni și noi 
în acest succint tur de orizont pe care 
ne propunem să-1 facem în lumea ti
rului mondial.

Una dintre cele mai populate probe 
(la Ciudat de Mexico a fost cea mai 
masivă participare), cea de armă liberâ 
calibru redus 60 de focuri culcat, sau meci 
englez cum i se mai spune, anunță, ca 
întotdeauna, o întrecere palpitantă, de 
mare tensiune nervoasă. Este proba cu 
cel mai mare număr de corQcordmanl 
mondiali : opt, din tot atitea țări. In 
acest sezon, plafonul cel mai ridicat l-a 
ș.tins Nicolae Rotaru : 599 p.. dar alți 
doisprezece trăgători se află doar la unul 
sau două puncte distantă de ei.

Tot la armă liberă calibru redus, dar 
Ia trei poziții, probă denumită și mara
tonul tirului, sînt de prevăzut cifre 
înalte și nu este exclus ca recordurile 
olimpic (1164 p.) și mondial (1165 p.) să 
fie doborîte. Printre favorit! notăm nu
mele americanilor Writter și Bashman, 
al românului Rotaru, sovieticului Parhi- 
movici (campionul lumii și al Europei), 
Wunderlich (R.D. Germană) etc

In fine, ca să încheiem cu probele de 
pușcă (cu glonț), cea de armă liberă 
calibru mare nu a strins nici o dată la 
start prea multi concurenți. dar lupta 
care s-a dat nu a fost mai puțin in
teresantă. Lipsa multiplului campion șl 
recordman olimpic și mondial, cantorul 
american Gary Anderson — retras mai de 
mult din sport — dă un plus de atracție 
întrecerilor, devenite parcă mai echi
librate. Printre candidațfi la locurile 
fruntașe se numără alături de reprezen
tanții U.R.S.S.. S.U.A. și Sommer (R.D, 
Germană), cehoslovacii Bulan. Pojer, 
precum și românul Petre Șandor, frec
vent în primii opt la ultimele J.O., cam
pionate mondiale și europene.

Dacă despre cea mai d’.namică și ra
pidă întrecere Ia armele cu glonț, pis
tolul viteză, ne-am referit într-un ar
ticol special, cealaltă probă — soră, 
pistolul liber 60 de focuri nu este atît 
de spectaculoasă, dar calitățile pe care 
le solicită trăgătorilor nu se situează cu 
nimic mai preîos. Aceleași nume cunos
cute continuă să se afle pe lista celor 
mai buni specialiști : Vollmar, Artelt 
(R.D. Germană). Hromada (Cehoslovacia). 
Kosih și Iermakov (U.R.S.S.). O singură 
excepție : sovieticul Zapolskih — locul 
șase la campionatele Europei de la Suhl 
(R.D. Germană) — 1971 - - -
cent la București.

Două probe de mare

$1 ctștigător re-

atraetie, aștep

îte eforturi ți cită energie

%

BILANȚ INTERNAȚIONAL 1972
ARMA LIBERA CALIBRU REDUS 

60 FOCURI CULCAT

599 : N. Rotaru (România)
598 : A.

W. Lippoldt (R.D. Germană) 
597 : W. Frescura (Italia)

Trajda (Polonia)

P. Șandor (România)
Alți doi trăgători români au în
registrat următoarele rezultate : 
I. Olârescu 1129 și E. Satala 1120.

PISTOL LIBER C0 FOCURI

596 :

5*

G. De Chirico (Italia) 570 : H.
B. Fandier (Polonia) 567 •: H.
I. Codreanu (România) 566 : H.
L. Kurka (Cehoslovacia) 564 : H.
Eulalia Rolinska (Polonia) J.
S. Marucha (Polonia) G.
E. Manthos (Grecia) 563 : D.
E. Satala (România) 561 : V.
J. Vogler (Cehoslovacia) 560 : R.

: Dei Cerro (Spania) S.
K Johansson (Suedia) H.
Gh. Sicorschi (România) G.
K. Skyba (Cehoslovacia) B.

552
595 : 12 trăgători printre care 

românii M. Ferecatu și Șt. Caban.

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS 
3X40 FOCURI

Vollmar (R.D. Germană) 
Hromada (Cehoslovacia) 
Artelt (R.D. Germană) 
Garschall (Austria)

Wyatt (Marea Britanie)
Zapolskih (U.R.S.S.)
Denev (Bulgaria)
Papava (U R.S.S.) 
Stachurski (Polonia) 

Milos (Cehoslovacia)
Mertei (R.F.G.)

Kosih (U.R.S.S.)
Iermakov (U.R.S.S.)

le mai bune performanțe ale 
sportivilor români : L. GiușcA 
și I. Pieptea 350.

TALERE

1163 
1162

Prima cifră este a ciștigătoxulul, «a de » doua reprezintă performanta tocului 6, .iar a treia rezultatul primului concurent român.

J. O. 1968 C. E. 1969 C.M. 1969 C.E. 1970 CM. 1970 C.E. 1971 C. M. 19*1 C. E. 1972

TALERE Braithwaite (M. Brit) 198 197 192’ 195 197 193 188 187
6—195 6—194 6—190 6—194 6—194 6—195 6—187 6—182

11—193 29—180 17—190 40—183 13—191 3—187 7—182
SKEET Petrov (U.R.S.S. 198 199 198 196 200 198 200 198

6—194 6—195 6—193 6—193 6—195 6—195 6-196 6—193
11—191 15—192 34—187 , 23—190 9—194 26—191 23—187

196 : J,
M.

197 : J. 
192: G. 
191 : B.

M.
190 : F. 

K. 
Șt. 
J.

Ion

: J. Writter (S.U.A.) 
Bashman (S.U.A.) 
Rotaru (România) 
Kurka (Cehoslovacia) 

Luscicov (U.R.S S.) 
Wunderlich (R.D. Germană) 
Kovarik (Cehoslovacia) 
KQstermann (R.F.G.) 
Parhimovici (U.R.S.S.) 
Lippoldt (R.D. Germanii) 
Pojer (Cehoslovacia) 

român P. Șandor a

: G
N.

: L. 
G.
U.

1159 : P
G.
V.

1156 : W. 
1155 : R.

Trăgătorul 
obținut 1117.

ARMA LIBERA 
3X40 FOCURI

1160

CALIBRU MARE

Baud (Franța)
Carrega (Franța)
Meizner (Austria)
Florescu (România)
Hoppe (R.D. Germană)
Geissler (R.D. Germană) 
Pavlis (Austria)
Czekalla (R.D. Germană) 
Popovici (România) 
Henke (R.D. Germană)
Dumitrescu a obținut 187.

SKEET
198 :1.
197 : E.
198 : Y _______ ______
195 : W. Gawlikovski (Polonia)K ----- —
194 : E.

R.
J.
R.
Cele mai bune cifre ale trăgă
torilor români : 192 : Pintilie,
190 : Cojocaru. 187 : Sencovici.

Andreev (U.R.S.S.)
Petrov (U.R.S.S.)
Turanov (U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(R.D.G.)

(U.R.S.S.)

1161 : G. Luscicov 
1155 : H. Sommer 
1153 :1. Lustberg

" Bulan (Cehoslovacia) 
Pojer (Cehoslovacia) 
Kovarik (Cehoslovacia) 

Writter (S.U.A.) 
Harstein (Austria) 
Weisz (Cehoslovacia) 
Botwin (Polonia) 

Petrovacz (Ungaria)

1152 : K. 
1150 : R. 
1147 : P.

J.
1143 : B. 
1142 : P. 
1140 : J.

F.

Schulze (RD. Germană) 
Penot (Franța)
Poleanski (U.R.S.S.) 
Panacek (Cehoslovacia) 
Castrillo (Cuba)

tate cu un viu Interes, cele de la ar
mele de vlnătoare. talerele (aruncate din 
șanț) șl skeetul (talere lansate din turn)? 
vor oferi, fără îndoială, Întreceri pc 
măsura aprecierilor de care se bucură. 
Ambele competiții prezintă un mare- 
avantaj pentru public, acela de a putea 
fi urmărite pe de-a întregul. Așa se 
și explică marele număr de spectatori 
care asistă la „vlnătoarea* discurilor de 
lut. Cine va sparge cele mai multe 
farfurii zburătoare ♦ Reprezentanții țări
lor latine. Franța. Spania, Italia in pri
mul rînd. ca si trăgătorii din R.D. Ger
mană. Polonia si România. In al doilea 
rlnd. figurează printre cei mal auto
rizați pretendenți la locurile fruntașe 
la talere. Iar sovieticii și francezul 
Penot la skeet.

In sfirșit, în proba care Ișf va inaugura 
activitatea in cadrul J.O., cea de ținte

mișcătoare, se prevede un duel Intre 
trăgătorii suedezi si sovietici, cel care au 
detinut capul de afiș șl la campiona
tele mondiale și europene. O notă in 
plus pentru Gote Gaard (Suedia), dețină
torul titlului suprem șl continental.

Dacă la ultimele J.O.. tirul a figurat 
ca al patrulea sport, din punct de ve
dere al numărului de participând, nu 
aste exclus, tinind seama de aria me
reu r rescind a pe oare o cuprinde aceas
tă disciplină, ea și la MUnchen el să se 
situeze tot în primele locuri. Gindindu- 
ne apoi și la rezultatele din ce în ce 
mai inalte care se obțin pe stadurlle 
de tragere este foarte probabil ca și 
ediția muncheneză a J.O. sa înscrie un 
nou salt pe tărîmui performantelor, tar 
prin aceasta sportul deplinei stăpinirl 
de sine șî al marii precizii va deveni șl 
mal frumos, va face noi prozeliți.

nervoasă nu con
sumă un sportiv pentru ea startul olimpic 
să-l găsească pe deplin api. Pregătirile ain- 

tr-un ciclu olimpic solicită o sumo de factori, toti 
conlucrînd în slujba unui singur țel : o prezență 
onorantă la cea mai mare competiție sportivă a 
lumii. Jocurile Olimpice. Asemenea speranțe au ți 
reprezentanții tirului românesc

Medaliile olimpice și locurile fruntașe cîștigate la 
ultimele cinci ediții ale J.O. constituie un stimulent 
deosebit pentru trăgătorii noștri. Drumul bătătorit 
pe făgașul performanțelor trebuie continuat.

Instruirea efectuată pînă acum a purtat în cea 
mai mare parte, pecetea seriozității, a lucrului in
tens. Iar o serie de rezultate înregistrate confirmă 
aprecierile noastre. Nicolae Rotaru, Dan luga, Geor
ge Florescu, Petre Șandor au realizat cifre care 
îi îndrituiesc sa abordeze competiția cu convinge
rea că au posibilitatea să se măsoare de la egal 
cu cei mai puternici adversari.

Urmează o altă __ 12 lw,lc
fel de importante. Cei rămași restantieri pot 
revenirea mult dorită, ceilalți se mai pot

perioadă de antrenamente, la 
,’..1 marca 

---------- - ceilalți se mai pot perfec- 
)iona. Federația noastră de specialitate a mobilizat 
cadr#- tehnice bine cotate pentru ca pregătirii* să 
atingă indici calitativi ridicați. Acum, cînd numără
toarea inversă a început, depinde de efortul fie
căruia, dar mai ales al sportivilor și antrenorilor, 
ca timpul pînă la Miinchen să fie folosit cu efi
ciență maximă.

Țintașii noștri, dintre care mulți sînt căliți în fo
cul atîtor competiții de amploare, știu, ajutati de 
antrenori (Șt. Petrescu, P. Goreti, I. Lovinescuj, cel 
mai bine ce au de făcut. Să-i înconjurăm cu toată 
atenția să le creăm o atmosferă de liniște și calm, 
atît de propice înaintea marelui start. Reprezen
tanții tirului românesc au resurse reale să continue 
suita de medalii, inaugurată la prima Olimpiadă de 
după 23 August 1944 la care au luat parte sporti
vii români, Helsinki — 1952.

Pagină realizată de Constantin COMARNISCHI
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U.T.A. ÎNVINSA IN FINIȘ

CAMPANIA AGRICOLA-OBIECTIV PRINCIPAL
Pe ogoarele patriei se dă în aceste 

zile bătălia pentru recoltarea la timp 
si în bune condițiuni a cerealelor. 
Oamenii satelor Intlmpină Conferința 
Națională a partidului și cea de a 
XXV-a aniversare a Republicii Intr-o 
entuziastă întrecere cu timpul, pen
tru realizarea obiectivelor de spo
rire a producției agricole stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

De altfel, preocuparea generală ca 
sarcinile actualei campanii agricole 
să fie realizate integral, a fost pusă 
pregnant în evidență și cu prilejul 
recentei vizite de lucru a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în unități’» 
agricole din Poarta Albă, Cobadin, 
Chirnogeni și Albești. Cu acest pri
lej, s-au dat indicații și orientări 
deosebit de prețioase privind perfec
ționarea continuă a activității în a- 
grlcultură, sector important al econo
miei naționale.

Peste tot, forțele sînt concentrate
— la ora actuală — pe un larg front 
de lucru pentru realizarea principalei 
acțiuni: RECOLTAREA. „Este obiec
tivul numărul 1 al acestei perioade
— ne-a spus Gheorghe Bileca, direc
torul I.A.S. Poarta Albă. Pînă acum, 
noi am terminat recoltatul pe intrea. 
ga suprafață de 
la hectar fiind

menea, sintem intr-un stadiu avansat 
și cu recoltatul griului, acțiune ce • 
vrem terminată in aceste zile, pentru 
a ne îndeplini angajamentul luat in 
cinstea Conferinței Naționale, de a 
stirșî înainte de termen această lu
crare".

Aceeași atmosferă de lucru este 
prezentă și pe ogoarele aoarținled 
Cooperativei agricole de producție 
din Cobadin, unitate timp de doi ani 
fruntașă pe țară. După cum ne-a spus

Sabn Emurla. presed:nte'e coopera- 
tîvei. Erou al Muncii Socialiste, „ță
ranii cooperativei din Cobadin ser 
«4»:ne o producție de 5 «M kg de 
gri» peatru sămință la hectar. Alătu- 
rînd aceste: cifre si alte angajamen
te luate ia pri viata producției de 
tlaarea-saarelai sau ia sectorul zoo- 
frbau, aai cei dia Cebadin rrem ca 
** !*■> <’■ “o* printre primii pe
țară iu ceea ee privește recolta obți- 
naU".

AMPLE ACȚIUNI SPORTIVE
(Vrma-e din pay If

în după-amiaza zilei de astăzi, 
cu începere de la orele 17,30. au 
lof jocurile etapei a doua din ca
drul barajului de calificare Pen
tru Divizia B. IA cele petra grupe
sînt programate următoarele îHfii- 
nin : la BUCUREȘTI, Delta TnL 
cea — Petrolul Moinești (stadionul 
Politehnica) ; la PLOIEȘTI : Elec
tronic* București — Gloria Buzău: 
ta RM. VÎLCF.A ; Vagonul Arad — 
Metalul Drobetg Tr. Severin ; ]a 
HUNEDOARA: Victoria Cărei — 
Metrom Brașov.

După rum se poata vedea toa’e 
partidele ae anunță extrem de in
teresante. decisive pentru desem
narea cîțtigătoarei de grupă. în Ca
pitală. o eventuală victorie a for
mației Delta Tulcea. in fata Pctro- 
lului Moinești. ar da cistig de cau
ză tulcenilor, virtual catificap. în 
celelalte orașe meciurile angajează 
pe cele trei echipe (Gloria Buztn. 
Metalul Drobcta Tr. Reveria, Me
trom Brasov) care in prima etapă 
<tu avut zi libert astfel Incit ei*- 
tigăkMreîe grupelor respective ta 
vom nnoaște abia după eonatun.n- 
rea jocuruOr ultimei etape, rea de 
duminică.

DURA 0 FRUMOASA CURSA DE... 4 ANI
U.TJL încheie In acest moment un 

ciclu comparabil cn cel al „tricolo
rilor-, un ciclu care începe în toam
na anului 1968.

Iată, în cîteva cifre, „prestația" e- 
chipei arader.e de-a lungul acestei 
perioade :

CLASAMENTUL „CAMPIONATULUI 
1968—72

120
120
120
120

64
53
54
50

37
37
40
40

orz, producția medie 
de 3 700 kg. De ase.

siliului popular municipal de către 
membrii Biroului Comitetului mu
ri ic pal de partid și Biroului Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular nainictpai. reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ObșteșU. 
de cetățeni.

Realizările sportivilor In produc
ție șj pe terenurile de sport au 
fost prezentate, in scurte mesaje, 
tovarășului Valerian Ghineț. prtm- 
secretar al Comitetului muniațx-i 
de partid, primarul municipiului.

Temusni in întrecere

TURNEUL FINAL
AL ȘCOLILOR

LA PIATRA
GENERALE

întregul SPOR DE PRODUCIIE AL AAULUI 1972

S-a «labtăt ce intru 17 și 33 
lie să se desfășoare la Piatra Neamț 
turneul final al campionatului șco
lilor generale. La startul ultimului 
act al acestei competiții se vor 
•'.'nil echipele câștigătoare ale fa
zei de zonă. disputindu-și titlul 
de campioană după sistemul turneu.

SCULE de
să aibă loc E-

(Urmare d'n pag 1)

strungarul G. Corsate, din echipa de 
fotbal, antrenorul lor, electricianul 
fruntaș C. Du lamă, alături de care 
pot cita pe rectlficatoarea Emilia 
Postăvarii, componentă a echipei 
feminine de popice din divizia A 
— revelația ultimei ediții a campio
natului — și, mai ales pe popicarul 
Erno Solyom, cel mai bun strun
gar al secției, care s-a angajat ca 
pînă Ia Conferința Națională a 

P.C.R. să lucreze numai cu scule 
economisite". în încheiere, inginerul 
T. Cristea a ținut sâ-i evidențieze 
pe G. Strențan, recent absolvent 
al școlii de maiștri, care — deși în 
concediu — vine sa ajute la reali
zarea obiectivelor secției, pe Mir
cea Ivașcu, planificatorul- secției, 
care face parte din echipa de fot
bal a uzinei, încă de cînd era

junior, pe trei dintre componen
tele echipei de popice. Viorica Or- 
ghidan, Marian Antuș ți cam
pioana

MICUȚII FOTBALIȘTI 
BUCUREȘTENI ȘI-AU ÎNCHEIAT 

CAMPIONATUL

19
30
26
30

PRIN ADIȚIUNE *

204—133 
155—128 
201—141 
188—133

1. U-T-A.
L Raoid
1 Dinamo
4. Steaua
Cl.ASAMENTUL

LOCURILOR
8 p. (14-14-4+ 2)

15 p. (2+54-1+ 7)
17 p. (3+2 + 2-10) 
19 p. (4 + 34-3+ 9)

Arest clasament pune in valoare 
ccnv'.a.-ța _La nivel înalt* a echipei 
arâoer.e, chiar dacă. In această peri-

1
2. 
X
4.

CEA. 
Dinamo 
Rapid 
Steaua

în general 20. Formula „11-lui etern" 
• a fost considerată la început ca u-a 

din cheile succesului arădenilor. În 
același timp, înșă,. s-a prefigurat și 
părerea că precaritatea lotului va 
sfirși prin a provoca declinul echi
pei. Pînă la urmă, pronosticul s-a 
confirmat. U.T.A. a fost învinsă (da
că acest loc doi poate fi numit în- 
frîngere) tocmai prin efectul acestei 
săbii cu două tăișuri.

natului, a mai jucat opt etape su
plimentare in întîlnirile cu Austr a 
Salzburg, Zaglebie Walbrzyk, Vitoria 
Setubal și Tottenham. In această 
curbă epuizantă, la care a fost su
pusă o echipă și așa uzată de pre
cedentele trei campionate, „momen
tul Tottenham", de la Londra. în
cheia) cu acel frumos 1—1, anunță de pe 
pisc, refluxul, firește, așteptat. De alt
fel, o simplă confruntare a turului

Antuș și 
tării. Use Schmidt

♦
Comitetului de 

Uzinei „Hidromecanica", 
U.T.C. a deschis Șan- 

1 la complexul cultural- 
acestei unități fruntașe 
pentru terminarea, prin 

a lucrărilor la

Dte ANDREI

propunerea 
al

CUTA SCOLII
BASCHET

SRORTTVR* LA

De curfnd a luat sflrși’-. tn Capi-
• l d- --------- ‘
organizată 

de juniori 
inauguratăLa 

partid 
Comitetul 
tierul nr. 
sportiv al 
brașovene,
muncă patriotică, 
noua sală de popice, la terenurile 
de volei, baschet și tenis de cimp, 
la sălile de șah și tenis de masă. 
La această acțiune participă cu 
entuziasm majoritatea tinerilor și 
sportivilor din uzină. Ei s-au an
gajat ca în cinstea celor două 
mari evenimente pe care le Intîm- 

. pi hă întregul nostru popor, să dea 
în folosință complexul la data de 
23' August 1972.

Avem convingerea că o vor face !

Organizată în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului. -Cupa 
Scolii sportive* Mediaș, ia baschet, 
s-a bucurat de un frumos succes. 
Au participat echipele: Șc. spor
tivă Brașov. Șc. sportivă {instan
ța. Șc. sportivă Pitești si Șc. spor
tivă Mediaș (la fete) și Sc. sporti
vă Brașov Șc sportivă Constanța 
Sc. sportivă Pitești. Șc sportivă 
Piatra Neamț. Șc. sportivă Bacău 
și Șc. sportivă Mediaș (la băieți).

După dispute aprige, de un bun 
nivel tehnic, trofeele puse Jft joc 
au revenit la fete Scolii sportive- 
Brașov și la băieți Școlii sportive 
Mediaș.

ca.â, campionatul 
competiție 
centrală 
F+LF., și 
toamna anului trecut. Jocurile s-au 
d-Sputat pe terenuri reduse (di
mensiuni 60 x 40 m). In fiecare 
sknbătâ ti duminică pe stadioanele 
Dinamo. Centrul ,.?3 August", "Ra
pid. Progresul șj' Steaua. Ce,e 14 
echipe, alcătuite numai din copii 
.-.tocoți in anul 1959—1960. și-au 
disputat cu ardoare jocurile. Com
petiția a fost ciștigată de echipa 
de ptH« Progresul I (antrenor 
Kluge), urmată de Rapid L Școa
la generală 178, Steaua I, Progre
sul II. Metalul etc-

NEAMȚ

(șovăitor) și Birau (dezechilibra'.) nu
mini-fotba;, 
de Comisia 
din cadrul 

încă din

Argeșul Petescu
^transmiterii puterilor'

oadă, eliminarea Feyenoordului este 
precedată de acel C—8 cu Legia.

Despre calitățile echipei lui Dumi
trescu III s-a scris in repetate rin- 
ouri. S-a amintit deseori despre co
eziunea sufletească a echipei, despre 
omogenitatea lotului, despre organi
zarea economică a jocului, despre e- 
ehilibrul compartimentelor, despre 
consecvența tactică născută din», su
plețe tactică.

S-a vorbit deseori despre U.T.A. 
ca despre o echipă „de buzunar", 
care a rulat mereu un lot de 15—16 
oameni, în timp ce majoritatea celor
lalte echipe au depășit și depășesc

In campionatul recent încheiat, 
U.T.A. a folosit 16 jucători. Dar, a- 
ceastă cifră este oarecum înșelătoare. 
Scăzind cele cîteva minute jucate de 
Ztller și Coșa, făcînd abstracție și 
de cele cîteva jumătăți de meciuri 
jucate de Calinin ți chiar Axente, a- 
jungem la concluzia de-a 
stupefiantă că U.T.A. a jucat acest 
campionat doar cu cei 11 titulari, 
ceea ce constituie, pînă la 
cauza „grandorii și declinului' 
p-ei arădene.

O altă cauză a „grandorii și de
clinului" ar fi aceea că U.T.A., pe 
lîr.gă cele 30 de etape ale campio-

dreptul

urmă, 
echi-

Vasile POPOVIC! AGENDA ESTIVALA
Pe marginea fazei bucureștene de zonă 

a campionatului de juniori

SPORTIVII DE VALOARE NU CAD DIN CER
în sala de la Stadionul Republi

cii din Capitală s-au disputat zilele 
trecute întrecerile din cadrul fazei 
de zonă a campionatului republican 
de tenis de masă al juniorilor și 
copiilor. Alături de specialiștii fe
derației. de un public nu prea nu
meros (dar devotat acestui sport) 
am luat loc și noi in tribună, pen
tru a consemna noutățile, valorile 
fii devenire și jucătorii apăruți in- 
tîia oară in circuitul competițional. 
Din păcate însă, la sfîrșitul între
cerilor. pe filele carnetului nu no
tasem — în afară de un nume și 
două echipe — decit aspecte nega
tive. care ar trebui să dea de gin- 
dit conducerilor secțiilor de tenis 
de masă din București.

Cel dinții lucru care ne-a impre
sionat neplăcut a fost nivelul scă
zut al concursului, cu mult sub 
cel al ediției anterioare, departe 
de ceea ce ar trebui să ofere nu
meroasele secții ale Capitalei Și, 
paradoxal, cele mai slabe rezultate 
le-au obținut tocmai reprezentanții 
unor cluburi Importante, cu tradi
ții temeinice în această disciplină • 
Politehnica. Voința Spartac, Loco
motiva și Progresul. în 
notăm faptul că jucătorii 
pele cu care cluburile 
s-au aliniat la concurs au 
mare măsură, un caracter 
zență simbolică sau. mai bine zis, 
justificativă 1 Spunem acest lucru 
pentru că, după cum ne sublinia 
antrenorul federal, prof. Ella Con- 
stantfnescu. fiecare antrenor are 
Sarcina (obligatorie) de a prezenta 
anumit număr de echipe la faza de 
zonă. Șj secțiile bucureștene au în
scris în Concurs numărul minim de

fine, să 
și echi- 
amintite 
avut. în 
de pre

un

echipe, dar. pot fi oare numiți ju
cători acei „figuranți" care nu sînt 
în stare să realizeze maj mult de 
două-trej puncte intr-un set ? 1

Un alt caz la care vrem să ne 
oprim este cel Tal secției de la A.S. 
Constructorul — Prefabricate, unde 
un antrenor cu normă întreagă. 
Stan Ilie. n-a avut nici un singur 
sportiv calificat în turneul final !

în sfîrșit. aspectul general al în
trecerii a dovedit în modul cel 
mai clar că preocuparea antrenori
lor bucureșteni pentru selecție este 
aproape inexistentă, că majoritatea 
lor așteaptă parcă să le.......cadă
din cer" un sportiv de mare ta
lent ! Minuni, insă, nu prea se tn- 
tîmplă : sportivi de valoare sînt, 
dar rezultatele vor putea apare 
numai după antrenamente intense 
și serioase. Altfel. Bucureștiul va 
rămîne — cel puțin la această ca
tegorie - 
departe 
baza de 
găti re și 
gură.

Singurele cuvinte de laudă 
cuvin secțiilor de la Sc. Sp. 1 
Șc. Sp. 2. precum și celei de 
A. S. Grivița Roșie (unde activează 
un neobosit instructor voluntar. 
Ion Georgescu). De altfel, Grivița 
Roșie a adus în scenă și singurul 
jucător nou. de reală perspectivă, 
cu certe posibilități — Dorel Onn- 
țiu (11 ani) — tenisman care, după 
numai un an de pregătire, se cla
sează pe locul doi calificîndu-se în 
turneul final.

Iată cîștigătorii concursului : bă
ieți, 10—12 ani : Vasile Fodoran

Sp. 2) ; 13—14 ani : M.
Sp. 1) ; Fete. 10—12 ani ; L 

Negoescu (Șc. Sp. 2’ ; 13—14 ani : 
V. Petrini (Șc. Sp. 1).

(Șc. 
(Sc.

Stan

Horio ALEXANDRESCU

• PRIMELE STARTURI SPRE... 
LITORAL. Se înțelege că marea 
majoritate a fotbaliștilor pot fi in_- 
tllmți in aceste zile pe litoraL Ei 
se grăbesc să prindă 8—10 tile de 
plajă și bă! ; mulți vor combina 
acest tratament de plăcere si odihnă 
cu unu! medical. Cum e cazul lu, 
Păducanu. Rapidistul pleacă cu în
treaga familie la Mamaia, dar zil
nic se va deplasa U Eforie Nord 
pentru băi de nămol In stațiunea 
„Olimp" vor poposi colegii luț de 
echipă Dinu și Năstureacv SA1- 
ceanu și Radu Nunweiller sînt de

două zile la Mamaia. „Inaugurarea" 
litoralului au făcut-o insă jucăto
rii de la Bacău, ajunși acolo de 
-șăptămîna 
antrenorul
lcscu. Printre ei, Dembrovschi pen
tru care tratamentul helio-marin 
este o obligație. Internaționalul din 
Bacău speră să fie complet refă
cut atunci cînd S.C. Bacău va suna 
.adunarea" In vederea campiona
tului 1972 1973.

• SUC1U I.A SPORTUL STU
DENȚESC. Portarul Jiului a pri
mit de săptămina trecută cuvenita

trecută, în frunte cu 
lor. Constantin Rădu-

FRUMOASELE PERSPECTIVE ALE UNUI NOU CENTRU 
DE COPII SI JUNIORI: CHIMIA BUZĂU

— sub nivelul provinciei, 
de posibilitățile pe eare 
selecție, condițiile de pre- 
investițiile făcute le asi-

se 
Și 
la

LOTO - PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

ooaoo

tan — Valea Strîmbă jud. Har
ghita ; 29. Ardeleanu Ștefan — Is- 
croni jud. Hunedoara ; 30. Popescu 
Petru — Baru jud. Hunedoara; 
31. Pa vel Viorel — Ilia Bacea jud. 
Hunedoara ; 32. Stavri Ilie — Dîl- 
ga jud. Ialomița : 33. Greierașu E- 
mil ; 34. Volf Maria din Iași ; 35. 
Tigăefu Nfcolaie — Periș jud Il
fov ;' 36. M3rdiuc loan — Bălța 
jud. Maramureș : 37. Cătănutoiu V 
Ion — sat Bistrița corn. Minova 
jud. Mehedinți : 38. Vîlceanu Ian- 
cu — Turnu Severin ; 39. loja
Grigore și 40. Tatar Maria din T2 
Mureș (continuare în numărul de 
vineri).

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT Nr. 27 DIN 2 IULIE 1972:

Bul- 
trag.

Cîștigătorii excursiilor în 
garia. Iugoslavia și Ungaria, 
ex Loto din 20 VI-a 72. (conti
nuare) ; 21. Szollosi Alfons — Cluj; 
22 Marc Gavrilă — com. Maureni 
jud Caras Severin : 23. Farcaș Ion 
— Moreni : 24. Carabăț George — 
com. Răzvad jud. Dîmbovița; 25. 
Nirșolea Florea — Craiova ; 26.
Meiu Neculai — Tecuci ; 27. Ivan
Radu — Hunedoara ; 28. Balinț Zol-

Categoria I: (13 rezultate) = 1 va
riantă 10% a 39.770 Iei ;

Categoria TI : (12 rezultate) = 5,15 
variante a 9.267 lei ;
Categoria III: (11 rezultate) = 
variante a 1.700 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

42,IC

La Buzău n-a existat, de-a lun
gul anilor, o formă organizată de 
instruire timpurie a copiilor pen
tru fotbal. Cei mai aproape de 
viața sportului buzoian își amin
tesc, totuși, că prin 1959—1960, un 
fost jucător al C.F.R.-ului din lo
calitate, Dumitru Lazăr, adunase 
în jurul lui cîțiva mici pasionați 
ai sportului cu balonul rotund ca 
să-i inițieze în tainele lovirii min
gii, ale fentei și ale șutului la 
poartă. Dar o asemenea acțiune, 
fără sprijinul necesar, a rămas din 
păcate, mai mult o lăudabilă in
tenție.

în urmă cu doi ani însă — in 
primăvara anului 1979 — a poposit 
la Buzău un om mic de statură, 
firav, cu părul nins de anii preves
titori ai pensiei, dar viguros și 
energic, purtînd în privire seînteia 
entuziasmului și căldura dragostei 
pentru cei miei. Și Vladimir Luc#, 
omul despre care puțini credeau 
că va fi în stare să realizeze ceva, 
și pe care mulți îl considerau un 
trubadur al fotbalului din alte vre
muri, e început să se zbată, să 
adune copii, să stea de vorbă cu 
părinții, să ceară sprijin, să strin- 
gă material, să umble după apro
bări, să convingă pe cei din jurul 
său că la Buzău se poate crea un 
nucleu organizat de instruire si 
educație, care să asigure fotbalului 
din acest oraș fondul de valori al 
schimbului de mîine.
'Primii care au intuit avantajele 

unei asemenea inițiative. în pers
pectivă. au fost cei de la Asociația 
sportivă Chimia, reprezentând U- 
Zina de prelucrare a maselor plas
tice. Tar în fruntea acelora care au 
sprijinit' nemijlocit acțiunea pe 
plan organizatoric, material și mo
ral, au fost însuși directorul uzi
nei, ing. Marin îonescu. contabilul 
șef Teodor Vlaicu. președintele sin
dicatului. Marcel Voieilă. și preșe
dintele asociației sportive. Gh Mo
canii.

Așa au apărut, după un timp, 
echipamentul și materialul sportiv 
necesare instruirii copiilor, vestia
rele cu instalații sanitare, mini-te- 
renurile de 
din urmă pe 
se depozitau 
Simileăsca.

Așa a luat

acestea 
altădată

antrenament. 
locul unde 
gunoaiele cartierului

ființă centrul de copii

j ---------

și juniori dir. municipiul Buzău, 
confirmat de F.R.F. Ia data de 1 
ianuarie 1971 și încorporat în ma
rea familie a școlii organizate, de 
formare a viitorilor fotbaliști Așa 
s-au pus bazele unei noi tradiții 
prin care fotbalul buzoian își re
clama dreptul, de-acum legitim, la 
afirmare pe pian național.

10 iunie 1972. S-e «curs aproape 
ur> an și jumătate din viața celui 
mai tinăr centru de fotbal din 
țară. Timpul relativ scurt de acti
vitate nu a permis, cum era și nor
mal. înregistrarea unor realizAri 
spectaculoase. Fclosind insă ca ter
men de referință unele constatări 
ue.-sonaie. făcute în urmă cu un 
an in același loc am încercat să 
desprindem, cu ocazia vizitei noas
tre. după o formulă aproximativ 
algebrei, plusurile și minusurile 
din viața micului colectiv al fotba
lului buzoian.

La capitolui „minusuri", atenția 
noastră s-a oprit asupra a două 
probleme principale. Prima este 
absența unui calendar tompetițio- 
na! pe plan local, care să ofere po 
sibilitatea instruirii copiilor în con
dițiile întrecerii sportive. Cea de-a 
doua se referă la relația centru- 
școală (in cadrul căreia se simte 
lipsa unei colaborări) ce tinde să 
depărteze copiii de terenul de 
sport. împotriva dorinței acestora 
și, mai ales. împotriva intereselor 
celor doi factori (școală ți centru 
de fotbalL

Mai numeroase și mai semnifica
tive. „plusurile" ne-au oferit, fi
resc. multe motive de satisfacție. 
Ne mulțumim, deocamdată, să le 
enumerăm : creșterea numărului de 
copii ia aproximativ 80, majoritatea 
cu o abilitate tehnică, remarcabilă : 
participarea masivă a copiilor la 
antrenament și pasiunea lor măr
turisită pentru fotbal ; tendința de 
afirmare timpurie a unor elemente 
foarte dotate, printre care V. Va
sile. I, Sfetcu. P. Pătrașcu, frații 
Bădulescu. Racu; progresul reali
zat Pe planul disciplinei. în gene
ral, și al atitudinii micilor fotba
liști. in special, față de îndatoririle 
lor școlare; normalizarea relațiilor 
dintre centru și familiile jucători
lor, pe baza asumării și respectă
rii unor obligații reciproce, conver- 
gent-j pentru procesul instructiv-

dezlegare din partea clubului din 
Petroșani pentru Sportul, studeny 
țese. Suciu a jucat meciul de adio 
în finala cupei, astfel că va avea 
drept de joc pentru proaspăta pro
movată în A încă din prima etapă 
a noului campionat.

• LUCESCU IN ITALIA. Inter
naționalul dinamovist va petrece 
10 zile din vacanța sa în Italia, ca 
invitat al lui Bulgarelli, căpitanul 
echipei Bologna și un vechi amic 
a’ căpitanului naționalei noastre. 
1^ anul, Bulgarelli va fi oaspetele 
lui Lucescu pe litoralul Mării 
Negre.

• TURNEU FESTIV LA SATU 
MARE. Cu ocazia împlinirii unui 
mileniu de viață a orașului Satu 
Mare, clubul Olimpia din locali
tate are în proiect organizarea unui 
important turneu, Intre 9—15 
august, cu participarea echipelor 
Ferencvaros Budapesta, „U“ Cluj, 
Steaua si F.C. Argeș.

se pot opune lui Jercan, în meciul 
Foto : Paul ROMOȘAI4

șl returului, separate tocmai de „mo
mentul Tottenham", ne scutește d» 
orice alte comentarii.

La sfîrșitul turului:
U.T.A. - - -
Și acutn, 

lui:
U.T.A. 

deci, cu trei puncte mai puțin decit... 
C.F.R. Cluj.

Returul campionatului 1971—72, așa 
cum o demonstrează acest clasament, 
este consecința unei oboseli norma
le, determinate, în principal <ie 
inexistența, care nu poate fi justifi
cată, a rezervelor. Oboseala acumu
lată a afectat echilibrul jocului (foar
te bine reprezentat, 
eficacitatea egală a 
nii: Sima 6 4- Kun 
= 23 goluri: Dontide 
4- Broșovschi 9 =
Aceeași oboseală a provocat și unele 
excepții de la binecunoscuta coeziune 
sufletească a U.T.A.-ei (cvasi-fior-, * 
fait-ul lui Lereter intr-un morne-t 
greu, ieșirea din front a lui Both, 
sancționarea lui Pojoni

Unii dintre suporterii 
sînt îndemnați să regrete ....___
din jocul cu . Rapid (gol egalizator in ' 
min. 90), povara suplimentară (neaș
teptată) din meciul cu Steaua (golul " 
lui Vigu din min. 85) sau, mai ales. 
„un-doi"-ul iui Batacliu, aplicat in
tr-un moment cheie.

Adevărul este. însă, că toate aceste 
înscrieri in excepție sînt lipsite de 
temei U.T.A. a pierdut un campio
nat aparent cîștigat pentru că legea 
obiectivă a fotbalului a socotit că a 
recompensat suficient frumosul efort 
al echipei lui Dumitrescu III de-a 
lungul ultimilor patru ani. Această 
retrogradare pe... locul doi, este, pi-.ă 
la urmă, un avertisment necesar, ca
re obligă Aradul să renunțe la for
mula „echipei de buzunar", să o re- 
utileze si să modernizeze, după ce, 
timp de patru ani, a cules roadele 
unei producții peste plan, în cadrul 
căreia s-a reușit depășirea aproape 
a tuturor indicilor... -t

loan CHIRILA

15 9 4 2 23—14 22
iată clasamentul returu-

15 6 3 6 18—15 15

în mare, de 
celor două li-a
12 + Both 5
10 4- Petescu 4
23 de goluri).

etc.).
U.T.A.-ei

neșansa

educativ; realizarea unui original 
program de testare a copiilor, in 
virtutea căruia antrenorul, însu- 
mînd răspunsurile la un chestionar 
cu întrebări legate de preocupările 
obișnuite ale jucătorilor (școală, 
preferințe muzicale, sportive, lec
tură etc) are posibilitatea de a cu
noaște mai bine omul în devenire ; 
îmbunătățirea substanțială a ba
zei materiale și perspectiva dezvol
tării ei. în viitorul apropiat, prin 
construcția unui teren 
pentru pregătire și jocuri.

...La Buzău acolo unde 
de mult viitorul fotbalului de per
formanță era un fel de „fata Wrtf- 
gană". sau cel mult o cenușărea
să, ,e! a devenit în prezent o no
țiune concretă, cu o tradiție tînă- 
ră, dar solidă și cu perspectiva ți
nui rod bogat, care astăzi ascunde, 
în mugurii centrului de copii Chi
mia. marile promisiuni și speranțe 
ale fotbalului buzoian de mîine

DOBRIN PREFERĂ AJAXUL

gazonat,

pînă nu

Mihai IONESCU

Data înființării : 1 ianuarie 1971
Colectivul de conducere: Vladi

mir Luca, antrenor coordonator, 
prof. Mihai Munteanu și dr. Ale
xandru Trandafirescu — antrenori 
— dr. Vasile Dobre — medicul 
centrului.

Fonduri investite de la înființare 
și pînă in prezent: 100 000 Iei.

Organizare: o echipă de juniori 
(Avîntu!) și două echipe de copii 
(Junimea și Vîrtejul)

Jucători rulați: 150.
Jucători prezenți in centru : 80.

Azi a apărut numărul 319 
revistei

al

din cuprinsul căruia vă reco
mandăm :
• Comentarii asupra finalei 

Cupei României
• Reportaje eu jucătorii echi

pei Rapid
• La „Interviul săptămînii", an

trenorul Bazil Marian

LU! ARRIS BONAWEG...
Inaugurăm seria „dialogurilor dc 

vacanță" cu campionul pneștean. 
Nici nu ne gindeam să deschidem cu 
el seria rapidelor noastre convorbiri 
din zilele de pauză fotbalistică. Pen
tru bunul motiv că il credeam ple
cat in Israel cu colegii de echipă. 
Dar... surpriză, luni după-amiază, in 
vreme ce Barbu și Prepurgel și Jer- 
can și ceilalți proaspeți proprietari 
ai titlului se aflau de aproape două 
zile la Tel-Aviv, il zărim pe Dobrin 
pt bulevardul Bălcescu, in „Dacia 
1700“ albastră, cunoscută la Pitești ca 
„un cal breaz". Un semn și automo
bilul stopează, cu aceeași precizie cu 
care omul de la volan stopează ba
loanele pe gazon.

— N-ai plecat în turneul din Is
rael?

— Nu. Mă duc 3—4 zile la mare, cu 
familia (n.n. prezentă in plen in auto
mobil) și, apoi, indârăt la Pitești;

— De ce atita Jirabă ?
— Dau examen la Institutul peda

gogic, Facultatea de educație fizică. 
Acesta este motivul pentru care nu 
am plecat cu echipa. Sper să reușesc. 
Sint intr-o pasă bună: campionatul... 
examenul de maturitate. îmi trebuie 
victoria nr. 3.

— Ești singurul candidat al F.C. 
Argeșului la Institutul pedagogic ?

— Nu. Stan se prezintă și el și 
s-au mai înscris și doi dintre băie.ii 
de la echipa de tineret. Moisescu și 
Din.

— Hai să ne întoarcem puțin la 
Î....T------ : ce crezi despre
din campionat — este un 

—I— Aș vrea să 
crezi despre sezonul de toam-

fotbal. întrebarea : 
victoria c" . __ ____
subiect super-epuizat. 
știu ce 
nă ?
-îl . ______________________

Vine cu prima mare încercare pen- 
tru F C. Argeș, Cupa campionilor. 
Noi am făcut o ispravă bună, acum 
cîțiva ani, prin „Cupa U.F..FA..", .îi 
zicea atunci „Cupa orașelor tîrguri". 
Toate o repetăm.

— Dacă ți s-ar permite să alegi, 
ca adversară, între Ajax și, să zicem, 
campioana Luxemburgului, Arris Bo- 
naw eg. ce ai zice ?

— Ajax.
— De ce ?
— Cu Ajax nu ai decit de cîști

gat dacă joci. Cu campioana Luxem
burgului numai de pierdut...

— Vacanță plăcută și succes in.- 
proba nr. 5 a sezonului.

— Mulțumesc!...
Și albastra „Dacie 1300“ demarca- 

ză pe drumul Constanței.

aștept cu o curiozitate dublă.

• O pagină de comentarii și 
statistici asupra ediției 1971—72 
a Diviziei A

• Prezentarea echipei Sportul
*‘"J—<— -------------- «_ prjmastudențesc, promovată în 
divizie

• O pagină consacrată• O pagină consacrată ultimu
lui act al campionatului național 
de juniori și unor probleme ale 
acestei competiții

• Interviuri cu golgeterul cam
pionatului (Oblemenco) și cu cel 
mai bun arbitru al anului (Petri- 
ceanu)

o O pagină de „Magazin ex
tern"

• Pels scrie o carte de instru
ire fotbalistică

u Un meci între cele mai bune 
selecționate ale lumii, sub egida 
F.I.F.A.

® Rubricile obișnuite : Carnetul 
scriitorului, în 7 zile, Carnet ex
tern, Prim-plan

• Clasamente finale în diverse 
campionate naționale din Europa, 
precum și alte știri și comentarii 
de peste hotare.



IN „TURNEUL PRIETENIA-, LA KATOWICE

MIHAI ȚIU S-A NUMĂRAT 
PRINTRE FINALIȘTI 

DAR A JUCAT
SA INCEAPA JOI

SPASSKI - FISCHER 
AR URMA

UN ROL PREA MODEST LA WIMBLEDON
Sabrerii au evoluat sub așteptări, exceptîndu-l oare cum pe C. NICOLAE

KATOWICE, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Mărturisim deschis că n-am în
țeles ce s-a întîmplat, luni seara, 
cu Mihai Țiu. De fapt, nici el n-a 
putut să ne dea o explicație. După 
victoriile obținute în semifinală la 
Mureșanu (5—1), Denisov (5—3) și 
Dabrowski (5—0), victorii ce mar- 
caseră un puternic reviriment al 
acestui tenace floretist, în finală, 
el a fost aproape de nerecunoscut, 
în toate asalturile a pornit bine, 
punctind primul, dar, cu excepția 
disputei susținută în compania lui 
Kaczmarek (5—2), el a cedat ini
țiativa adversarilor, a evitat lupta, 
a temporizat acțiunile sau și-a 
pregătit insuficient atacurile. în 
toate cazurile rezultatul a fost a- 
celași : a pierdut în 
ijabil. Este drept că, 
duri, arbitrii finalei 
maghiari Karpati și
văzut altfel unele acțiuni a'.e lui 
Tiu. în principal, însă, greșelile 
aparțin trăgătorului nostru care. în 
Ultimul act al întrecerii, a devenit 
o. pradă ușoară pentru adversari. 
Așa a fost cazul în asalturile cu 
Stankovici, Koziejowski și Dabro-

mod inexpli- 
în citeva rin- 

(specialiștii 
Nedevski) au

wski pe care în turul anterior îl 
.învinsese .de o manieră atît de ca- 
tegpric^. (ț) înrjt spectatorii ui
taseră că au venit să-1 susțină pe 
compatriotul lor și l-au aplaudat 
generos pe Țiu. In finală. însă, ra
portul de valori s-a inversat exact 
in aceeași proporție.

Antrenorul federal Vasile Chelaru 
se declara destul de mulțumit luni 
seară. El nu anticipase mai mult 
de rit un trăgător român în finala 
probei dar considera, totodată, că 
prezența lui Țiu putea fi mult mai 
convingătoare.

Proba a revenit campionului 
mondial Stankovici (U.R.S.S.) cu 
4v, urmat de polonezii Dabrowski 
și Koziejcwski 
apoi de 
Ignatov 
Țiu-lv.

Citeva
mentariului final-desnre compor
tarea floretiștilor Mureșanu si 
Haukier care s-au impus cu au
toritate in primele două tururi. 
Mureșanu a obținut citeva victo
rii de mare prestigiu la Stanko
vici, Romanov, Dabrowski, De-

ambii cj 
Kaczmarek (Polonia) 

(U.RS-S.) cîte 2v

cuvinte înaintea

3v,
Si 
si

co-

ACTUALITATEA ATLETICA INTERNAȚIONALA

nisov, iar Haukier a dispus și el 
de f 1 oretiști bine cotați ca Wojcie
chowski și Kcteșev. Multi specia
liști pe care J-am consultat aici ne-au 
dat să înțelegem că Mureșanu. fără 
pierderea — discutabilă — a asal
tului cu Stankovici în semifinale, 
ar fi jucat un rol important 
in ultimul act al întrecerii. în ceea 
ce îl privește pe Haukier, el a fost 
mai proaspăt și mai activ ca în ul
timele turnee. N-a fortat. însă, su
ficient în semifinale, desigur, din 
dorința de a-și păstra energia 
pentru întrecerea pe echipe care 
se desfășoară miercuri (N.R. azi).

Concursul sabrerilor, început 
miercuri, ne-a oferit o mare decep
ție. Din cej patru sportivi români 
(I. Budahazi va participa numai 
la jjrgba pe echipe) doar C. Nicolae 
a ajuns pină în semifinale, după 
ce în „sferturi1* dispusese de ma
ghiarul Hamang și de polonezul 
Malmurowicz cu 5—2. în semifi
nale, el a cedat pe toată linia (la 
Sidiak. Krovopuskov, Vinokurov, 
Gerevich și Bierkowski). Cel mal 
slab a fost I- Pop care n-a realizat 
nici o victorie deși se afla într-o 
serie ușoară- Campionul țării, Gh. 
C ulcea a punctat o singură dată, 
iar O. Vintilă (în cea mai grea se 
rie) a obținut două victorii, insufi
ciente. însă, pentru a se califica.

Tiberiu STAMA

desfășurat 
atletism

La Canton (Ohio) s-au 
campionatele feminine de 
ale S.U.A., Ia care au participat și 
sportive din alte țări. Probele de 100 
și 200 m au fost dominate de tînăra 
sprinteră ghanezâ Alice Annum (21 
ani), învingătoare în fața celor mai 
bune specialiste americance. Iată re
zultatele: 100 m: 1. Alice Annum 
11,5, 2 Rose Alwood 11.5, 3. Iris 
Davis 11.5, 4. Mildrette Netter 11,5, 
5 Barbara Ferrel 11,5; 200 m: Alice 
Annum 23,4 (în serii 22,8), 2. Rose 
Alwood 23,7; 400 m: Kathy Ham
mond 52,3. 2 Mabie Fergerson 54,2 ; 
800 m : 1 Carol Hudson 2:06,7, 
2 Cherryl Toussaint 2:06,7; 1500 nr. 
Francie Larrieu 4:18,4, 2. Eileen
Cl.tugus 4 24 0; 100 mg: 1. Mamie 
Rallins 13,5, 2. Pat Johnson 13,6 (în 
serie 13,1); lungime: 1. Willie White 
6(25 
înălțime 
1184 m, 
greutate: 
2. Lynn

de atletism, la startul căruia au fost 
prezenți sportivi și sportive din mai 
multe țăn ale lumii. Performerul 
concursului a fost cunoscutul atlet 
sovietic Ianis Lusis care a obținut 
cel mai bun rezultat al sezonului la 
aruncarea suliței — 90,76 m. în cursa 
de 3 000 m obstacole victoria a re
venit alergătorului bulgar Mihail Je
le v cu timpul de 8:25,4. Pe locul doi 
s-a clasat recordmanul lumii, austra
lianul Kery O’Brien — 825,6. Proba 
feminină de săritură
revenit recordmanei bulgare Diana 
lorgova cu 6,59 m. Alte rezulta'e i 
masculin 400 rn i Manuel Boriano 
(Spania) 47,5, 1 500 m: Gerd Larsen 
(Danemarca) 3:39,3; 110 mg : Jepser 
Toerring (Danemarca) 14,1 ; feminin 
4C0 mi Zvetla Zlateva (Bulgaria) 
53.5.

în lungime 3

m. 2. Martha Watson 6,20 m ;
1. ,

an* uia wdibuu iu ,
Audrey Reid (Jamaica) 

2. Deanne Wilson 1,74 m ; 
1. Maren Seidler 16,08 tn, 
Graham 15,53 m ; disc 

Josephine della 
Olga Connolly 
Sherry Calvert 
Brown 55,32 m.

1.
2.
1.

Vina 52,43 m, 
52,02 m ; suliță : 
56,08 m, 2. Roberta

★
Cu prilejul meciului de atletism 

dintre echipele masculine ale Cubei 
si Italiei care s-a disputat la Florența, 
echipa de ștafetă 4x100 m a Italiei, 
(Guerrini, Pretaoni, Benedetti, Men- 
nea) a stabilit un nou record națio
nal cu performanța de 39,0.

★
Pe stadionul Bislet din Oslo s-a 

desfășurat un concurs internațional

Președintele U. E. F. A. prezent 
la campionatul european 

universitar de fotbal
o

Ziirich, anunță că la apropiatul 
campionat european universitar de 
fotbal, va fi prezent și președin
tele U.E.F.A., Gustav Wiederkehr. 
El va urmări faza finală a com
petiției, programată la sfîrșitul 
lunii la Constanța.

telegramă sosită aseară din

1N SEMIFINALELE TURNEULUI DE SIMPLU MASCULIN!
ILIE NASTASE L-A

16.000 de spectatori au luat loc 
marți după-amiază în tribunele te
renului central de la Wimbledon 
pentru a urmări două dintre sfer
turile de finală ale probei de sim
plu masculin. După ce Stan Smith 
(S.U.A.) l-a eliminat in trei seturi 
(6—2. 8—6. 6—2) pe Alexandr Me- 
treveli (U.R S.S.), in partida vede
tă s-au întîlnit românul Ilie Năs- 
tase și americanul Jim Connors.

„Meciul a însemnat • adevărată 
demonstrație de măiestrie a super
bului tenisman român**, relatează 
comentatorul de specialitate al a- 
genției americane „United Press 
International1*. în mare vervă. Năs- 
tase n-a lăsat nici o speranță te
nacelui său adversar. La scorul de 
4—ț în setul tatii, Ilie trimite o 
minge în cros, apoi respinge două 
smeciuri puternice ale lui Connors 
și cu un forhand plasat el preia 
avansul de un ghem: 5—4. după 
care urmează imediat 6—4. în se
tul secund, din nou scorul ajunge 
la 4—1, dar Năstase reușește o 
suită de backhanduri form'dabile 
care îl surprind de fiecare dată pe 
picior greșit pe Connors. Setul ii 
revine lui Năstase cu 6—4.

ELIMINAT Șl PE AMERICANUL

„Setul al 
comentator, 
plă formalitate pentru 
Connors, vădit dezorientat, nu mai 
poate opune rezistență acțiunilor 
variate și sigure ale jucătorului 
din față. Ilie Năstase cucerește 
astfel, o splendidă victorie cu 6—4. 
6— 4, 6—1.

După cîștigarea titlului la dublu 
mixt alături de Rosemary Casals 
(S.U.A.), acum doi ani, la Wimble
don și calificarea lui Năstase 
împreună cu Țiriac în semifinalele 
aceluiași turneu din 1970, super- 
campionul nostru ajunge acum în 
semifinalele probei de simplu băr
bați. Este primul român care reu
șește o asemenea performanță. 
Toate felicitările lui Ilie Năstase.

In semifinale, programate pentru 
joi, el va juca împotriva spanio
lului Manuel Orantes (care l-a în
vins ieri pe australianul C. Dibley 
cu 6—2, 6—0, 6—2), iar Smith va 
primi replica cehoslovacului Kodes 
(victorios cu 6—2. 6—3, 6—4) în 
fata neozeelandezului Parun).

In turul trei al probei de dublu 
mixt, cuplul Ilie Năstase (Româ
nia) — Rosemary Casals (S.U.A.) a

JIM CONNORS

treilea'*, scrie același 
a reprezentat o sim- 

român“.

întîlnit perechea braziliană a soți
lor Mandarino pe care a învins-o 
în două seturi cu 6—1, 6—3. Alte 
rezultate : Dibley, Krantzcke (Aus
tralia) — Fraser (Australia), Wade 
(Anglia) 6—4. 6—1 ; Warwick, Go- 
olagong (Australia) — soții Kalo- 
gheropoulos (Grecia) 6—0, 6—2.

Rezultate din turul patru al pro
bei de dublu bărbați: Smith, Van 
'Dillen (S.U.A.) — ~~ 
borne (S.U.A.) 7—!
7—5;

Graebner, 
6—4, 9—7.

McManus, Os- 
•5, 6—3. 8—9,

Fillol, Cornejo (Chile) — 
Stockton (S.U.A.) 7—5,

Cu citeva ore înaintea expirării 
termenului limită, stabilit de 
F.I.D.E., Bobby Fischer a sosit la 
Reykjavik. Plecat la ora 2 noaptea 
din New York, el s-a dus imediat 
să se odihnească, trimițîndu-1 la 
tragerea la sorți a culorii în prima 
partidă pe unul dintre secundanții 
săi, manele maestru W. Lombardy. 
Boris Spasski a considerat aceasta 
drept o ofensă personală și cere
monia n-a mai avut loc.

In numele federației de șah a 
U.R.S.S., marele maestru internațio
nal Efim Gheller a remis președin
telui F.I.D.E., dr. Max Euwe, o notă 
în care se protestează împotriva 
amînărij succesive a meciului și a 
tragerii la sorți, cauzată de atitu
dinea șalangerului, ca și a cererii 
formulate de partea americană, 
privind înlocuirea arbitrului întîl- 
nirii, vest-germanul Lothar
Schmidt. în numele federației unio
nale, Efim Gheller a cerut ca îm
potriva lui Fischer 
sancțiune, potrivit 
F.I.D.E.

Dacă nu se vor 
cații, meciul ar urma să 
(în sfîrșit 1) joi. ’

să se dicteze o 
regulamentului

ivi alte compli# 
înceapă

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionatele mondiale dn yachting (cla
sa ,,Finn“) au luat sfîrșit pe lacul 
Anzio. din apropierea Romei, cu victo
ria brazilianului Jorge Bruder, favorit 
la apropiatele Jocuri Olimpice de vară. 
Pe locul secund s-a clasat australianul 

Gustavs-Bertram, urmat de suedezul 
son și italianul Albarelli.

obținut 
a Polo-

Două surprinzătoare victorii a 
selecționata masculină de volei _ 
niei în cadrul turneului pe care-I în
treprinde în Japonia. Voleibaliștii polo
nezi au învins reprezentativa Japoniei 
cu 3—0 (15—10. 15—12. 15—13) la Tokio 
Și cu 3—1 (15—12, 14—16, 15—12, 15—8) la 
Hiroșhima.

dat de Gerd Wiltfang (pe „Askan") 
45,1.■
La Varese s-a desfășurat medul inter
național de gimnastică dintre selection 
natele masculine ale Italiei și Iugoslaviei. 
Victoria a revenit gazdelor cu. 535,8 H 
534 p.■
Proba do simplu din cadrul turneului 
international de tenis (rezervat jucător* 
lor profesioniști) de la Șt. Louis a fost 
cîștigată de jucătorul australian John 
Newcombe care. în finală, l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe iugoslavul Nikola Pilici. In 
finala probei de dublu, Newcombe Și 
Roche au dispus cu 7—6, 6—2 de Alexan
der și Dent.

PESTE 10000 DE PARTICIPANT! DIN
123 DE TARI LA J.O. DE VARA

Grupele turneului de
MCNCHEN, 4 (.Agerpres). Cea de 

a 20-a ediție a JocurLor Ol:n 
de vară de la Miinchen va 
n oaș te o ]

>:ce
__________  _ _  _ cu

noaște o participare record : 123 
de țări reprezentate de peste 1«»8W 
de sportiti și sportive. în 1963. la 
Ciudad de Mexico, au participat 
6059 concurenți din IU țâri. Din 
cele 131 de Comitete naționale re
cunoscute de C.I.O. numai tret: 
Irak. Iordania si Republica Zair 
au anunțat că nu vor putea lua 
parte la Olimpiadă. Alte cinci țări’ 
Guineea. Honduras. Insulele Mau
ritius, Paraguay si Republica Afri
ca Centrală nu au comunicat Co
mitetului de organizare numărui de 
concurenți pină la data limită de 
30 iunie. în programul Olimpiade: 
miincheneze sint înscrise 21 de 
sporturi. Cei mai multi parttci- 
panți vor fi la atletism (108 țâr;), 

(62).

Insulele Mau-

box (75). tir (71) și natație

ȘTAFETA PERFORMANȚEI ATLETISMULUI
(Urmare din pag D

de atletism pentru juniori. Lista 
rezultatelor slabe este foarte lungă. 
Ea cuprinde peste 200 de cazuri, 
deci mai mult de 25 la sută din 
numărul participanților. lăsînd să 
se întrevadă mari deficiențe in 
depistarea. selecția și pregătirea 
viitorilor atleți.

Finalele de pe stadionul Repu
blicii au constituit și un examen 
al capacității atleților și antreno
ri] or lor și. din păcate, constatăm 
că foarte multi n-au corespuns 
exigențelor In cei aproape 800 de 
concurenți sîntem obligați să ve
dem viitorul atletismului rcanâ- 

nesc. Nu peste multă vreme, frun
tașii acestei generații vor fi che- 
mpți să-și ocupe locurile în repre
zentativele naționale, vor fi soli
citați să dea examenul de intrare 
In lotul olimpic pentru ediția de

ia Montreal. Concluziile desprinse 
din această evoluție nu sint prea 
roze. Puțini dintre tinerii atleti 
care au evoluat la finalele de sîm- 
bătă și duminică vor putea duce 
spre progres ștafeta performanței.

Fără îndoială, pină la ora 
schimbului, juniorii vor mai pro
gresa. Decalajul este — în multe 
cazuri — prea mare și, din a- 
ceastă cauză, cvasiinsurmontabil. 

Deficiențele semnalate cu prile
jul întrecerii juniorilor sînt gene
rate de superficialitatea cu care 
este încă privit atletismul în nu
meroase localități ale țării, în școli, 
în .cluburi și asociații sportive. 
Prea multi profesori de educație 
fizică cedează — din comoditate 
— tentației de a arunca o minge 
fntre copii și a socoti astfel că 
și-au făcut datoria față de meserie, 
față de înaltele responsabilități cu 
care au fost investiți. Controlul 
și sprijinul activității lor nu stat

încă destul de ferme, n-au conti
nuitate, nu se soldează In toate 
cazurile cu măsuri.

Socotim că este momentul ca fe-

baschet
Cea ma; numeroasă delegație 
fi cea a —
niei. 657 
feme: și 
U.ILS.S.
S.V.A. (625—469 concurenți). Polonia 
(482—376 concurenți). R D. Germa
nă (472—368 concurenți).

La Miinchen a avut loc tragerea 
la sorți a grupelor turneului final 
de baschet da cadrul J.O. de vară.

va
;ăr:: gazdă. R.F. a Germa- 
persoane (405 bărbați, 118

134 oficiali). Urmează 
(626 — 501 concurenți),

Iată componența celor două grupe: 
GRUPA A : Japonia, S.U.A., Cuba : 
echipa clasată pe primul loc 
turneul de calificare de

în 
la 

Augsburg, Australia, Republica A- 
rabă Egipt, Cehoslovacia, Brazilia ; 
GRUPA B : R. F. a Germaniei, 
Senegal, echipa clasată pe locul doi 
la turneul de la Augsburg, Iugo
slavia, Italia, Filipine, U.R.S.S., 
Porto-Rico.

ÎN

V

„CUPÂ INDEPENDENTEI"

Cea de a doua cursă cu obstacole, din 
cadrul concursului international de că
lărie de la Aachen, a fost dominată de 
sportivii vest-germani clasați pe Pri
mele cinci locuri. A câștigat. Hartwig 
Steenken <pe .,Simona") cu 40,5, secun-

Turneul International de tenis de la 
Fulda (R.F. a Germaniei) a fost ctștiga1» 
de italo-australianuî Martin Mulligan, 
care în finală, l-a învins in cinci seturi 
cu 2—6. 2—6. 7—5, 7—5. 6—3 pe tenlsma- 
nul maghiar Istvan Gulyas.

HANDBALIȘTII ROMÂNI PARTICIPĂ

LA „CUPA METALOPLASTIKA*4 ÎN ORAȘUL SKOPLJE
După cum am mai anunțat, repre

zentativa masculină de handbal a ță
rii noastre, care a participat la „Tro
feul Iugoslavia'1, se aliniază, înce- 
pînd de astăzi, la startul altei com
petiții. Este vorba de „Cupa Metalc- 
plastika", ce se va desfășura in ora 
sul Skoplje, și in cadrul căreia hand- 
baliștii români vor primi replica e- 
chipelor Ungariei, Selecționatei ora
șului Skoplje și a unei, selecționate a

Macedoniei. Competiția se încheie la 
6 iulie.

După cum ne declara antrenorul 
federal, 
plecării din țară, principalele obiec
tive ale ‘ ‘ '
turnee din Iugoslavia, au fost verifi
carea pregătirii fizice a jucătorilor 
în regim de efort, precum și găsirea 
unei formule optime de alcătuire a 
„7“-lui de bază.

prof. Nicolae Nedef, înaintea

naționalei în cadrul acestor

ZAGALO NU RENUNȚA LA CAMPIONII MONDIALI
* Levinha o nouă stea în formația 

Braziliei • loturi întinerite • O com
petiție care-ji atinge scopul

PRIMII OASPEȚI Al
(Urmare din pag l)

tit că au ciștigat în întrecerea fe
minină cu 74—61, dar că scorul 
general (băieți și fete) a fost fa
vorabil gazdelor cu 195—150. Nu
merosul lot care a concurat la Ro
ma s-a împărțit în două : un grup 
ă plecat la Stockholm, iar altul 
format din 29 de persoane a Po
posit la București pentru a onora 
a XXI-a ediție a competiției.

Printre cei mai cunoscuți atleți 
cubanezi pe care îi veți putea adj 
mira sîmbătă și duminică se află 
săritoarea in înălțime Isabel Ro
driquez (1 83 m in acest an). Juan- 
tarana (46.3 la 400 m), Matos (7,87 
rn la lungime). Maria Garbey (6.51 
m la lungime). Cecilia Nunez (13.6 
la 100 mg). Carmen Romero (56.04

„INTERNAȚIONALELOR11
m la disc), Expencer (2.14 m la 
înălțime), Velazquez (16,29 m la 
triplusalt), Triana (10,2 la 100 m), 
Olivera (51,6 la 400 mg) și Medina 
(1:49,5 la 800 m).

Pe stadionul Republicii și pe ce
lelalte stadioane ale Capitalei se 
pregătesc intens și sportivii români. 
Membrii lotului olimpic își vor 
începe disputa cu... ei înșiși încă 
de joi, deoarece antrenorii le cer 
să realizeze integral programul de 
la Olimpiadă. Astfel, Ileana Silai 
va parcurge cîte două ture de sta
dion joi. vineri și sîmbătă (deoare
ce la Miinchen va trebui să concu
reze în serii, semifinale și finale), 
iar ceilalți olimpici vor susține ca
lificări în cursul dimineții. Alte a- 
mănunte în numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

ELEONORA MOXORAXU

derația de specialitate să facă o 
amplă analiză a activității junio
rilor. să solicite sprijinul Minis
terului Educației și învățămîntului 
pentru luarea unor hotărîri ș: — 
mai ales — pentru transpunerea 
lor în fapt. Altfel, cantitativ atle
tismul va crește, dar calitativ va 
continua să bată pasul pe loc, sau 
să progreseze mult prea lent

SLABE SPERANȚE PENTRU 0 AFIRMARE DEPLINĂ
(Urmare dtn pag. I)

zuitatelor obiective, să solicite con
diții de verificare. Credem in ta
lentul lui Ștefan Laibr.er, care va 
trebui însă materializat cit mai 
repede și mai pregnant.

Victoria lui Laibner în proba 
de viteză este o performanță bună. 
Ea nu poate sta insă la baza unei 
concluzii de promovare în marile 
întreceri internaționale oficiale de
oarece — spre deosebire de proba 
de 1 000 m cu start de pe loc — 
viteza cere îmbinarea unor calități 
multiple, o vastă experiență com- 
petițională care să ducă la șlefui
rea. la ascuțirea simțului tactic. 
Pentru această probă este nevoie

— în cazul cînd forul de resort 
dorește să-i asigure progresul — 
de un vast program competițional, 
de o verificare multiplă a sporti
vilor . noștri în compania realelor 
valori ale velodromului internațio
nal. Altfel, succesele de pe pista 
de la Dinamo vor fi infirmate în 
competițiile de peste hotare.

Proba de urmărire pe echipe s-a 
soldat, de asemenea, cu o victorie 
a reprezentanților noștri. Timpul 
realizat — 4:44.3 — nu este însă 
nici el de valoare pe plan inter
național. Pină la o performanță în 
jurul a 4:35.0 este încă cale lungă 
și ea nu poate fi străbătută în 
condițiile în care nu se urmărește 
creșterea unor alergători -speciali
zați in această probă și în cate nu

se lucrează permanent spre a fi 
însușită o tehnică adecvată, pen
tru omogenizarea celor patru pis- 
tarzi. .

Nu dorim să-i demoralizăm pe 
specialiștii pistei. Cunoaștem con
dițiile vitrege in care ei lucrează, 
lipsa de materiale, de concursuri, 
sprijinul sporadic și insuficient al 
forurilor de resort. Nu trebuie însă 
să supralicităm niște rezultate care 
nu vor putea face față onorabil in 
concernul international nu trebuie 
să trecem cu vederea și unele ca
rențe existente în sînul lotului, în 
activitatea de pregătire. Aceasta 
pentru că și ele au. un rol decisiv 
în rămînerea în urmă a ciclismu
lui nostru de pistă.

Dupâ terminarea „Campionatului 
Europei", atenția iubitorilor de fot
bal se Îndreaptă In mod justificat 
sore America de Sud. mai exact 
spre Brazilia, unde se desfășoară ta 
prezent turneul final al .unicului 
campionat mondial", cum le place 
să-1 numească gazdele, turneu dota: 
cu „Cupa Independenței*.

Intr-adevăr, competiția suscită ma
re interes, din mai multe motive. 
După preliminarii foarte riguroase, 
în turneul final s-au calificat cele 
mai bune echipe: Iugoslavia, Portu
galia și Argentina, celelalte cinci 
fiind prezente de drept: Brazilia. 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Uruguay ți 
Scoția.

Iată, așadar, un buchet de forma
ții considerate în primul eșalon al 
fotbalului mondial. Desigur, cu pre
zența reprezentativelor R.F. a Ger
maniei, Angliei, Italiei și eventual a 
Spaniei, „minicampionatul mondial* 
ar fi putut deveni un veritabil cam
pionat neoficial al lumii. Dar chiar 
ața cum este, „Cupa Independenței" 
se pare că îți atinge scopul: o serie 
de loturi prezente In Brazilia Iți 
verifică elementele si potențialul de 
joe In vederea preliminariilor sau 
a turneului final la C.M. din 1974.

Cu excepția Braziliei si In oare
care măsură a Portugaliei, celelalte 
loturi »!nt mult întinerite. Pare cu
rios faptul că Mario Zagilo nu se 
gindețte de pe acum la o remaniere 
serioasă a echipei, grind tn vedere 
faptul că peste doi ani s-ar putea ca 
Tostao, Gerson si alții să fie prea 
în virstă pentru un nou turneu final 
de talia unui campionat mondial. Tn 
prezent, Brazilia aliniază o formație 
cunoscută încă de la „El Mundial", 
din care — tn afara lui Pele — nu 
lipsesc marile vedete . în frunte cu

Atac la preria echipei Cehoslovaciei. In tricouri albe fotbaliștii brasilieni i Gerson (nr, S) și Tostao (nr. 10), 
Fazi din'meciul R~âzilia — Cehoslovacia 0—0, in Cupa Independenței, Telefoto i A. P. — Agerpres

cei doi amintiți mai sus, 
Clodoaldo, Jairzinho etc. _
nouă achiziție — ți se pare de ms*e 
valoare — este Levinha, 
colaborator al Iui Tostao ți Gerson. 
Forma arătată de Brazilia în cele 
două partide o indică favorită și es
te foarte probabil că ea va ciștiga 
finala, chiar dacă va întilni Portu-

Rivelino,
Singura

excelent

galia (o altă formație în ascensiu
ne), căreia nu-i poate scăpa califi
carea în meciul decisiv, programat 
duminică pe „Maracana*1, Gazdele au 
nevoie de un scor egal in ulti
mă partidă din grupă cu Sco
ția, ca și portughezii în meciul cu 
tînăra selecționată sovietică, alcă
tuită pe scheletul fostului lider al

ȘTIRI • REZULTATE
• Au luat sfîrșit întrecerile gru

pelor semifinale ale „Cupei Italiei". 
Iată ultimele rezultate și clasamen
tele celor două grupe ; grupa A : 
A.C- Milan — Juventus Torino 
3—2 : F.C. Torino — Intemazionale 
Milano 1—0; Clasament: 1. A.C. 
Milan — 10 p : 2. F.C. Torino — 6 
p. ; 3—4 i Intemazionale și Juven
tus — 4 p ; grupa B : F-C. Bologna
— Lazio 2—1 : F.C. Napoli — Fio
rentina 1—1 : Clasament: 1. F.C 
Napoli — 7 p ; 2—3. Fiorentina și 
F.C. Bologna — 6 p. ; 4- Lazio
— 5 p. Finala „Cupei11 se va dis-

pută între echipele A.C. Milan și 
F.C. Napoli

o Finala „Cupei Spaniei" se va 
disputa între echipele Atletico Ma
drid și Valencia- Partida finală este 
programată sîmbătă seara. în noc
turnă. la Madrid. în semifinale 
(meciuri retur), Atletico Bilbao a 
învins cu 3—1 pe Atletico Madrid 
(în tur 1—4). iar Real Madrid a ter
minat la egalitate: 0—0 cu Valen
cia (în tur 0—1).

o In capitala Is’andei s-au în
tîlnit selecționatele Danemarcei și 
Islandei. Victoria a revenit cu sco-

rul de 5—2 (2—2) fotbaliștilor da
nezi.

• Campioana R.F. a Germaniei 
la fotbal, echipa Bayern Miinchen 
și-a început turneul în Iran jucînd 
la Teheran cu o selecționată loca
lă. Meciul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (1—1); Go
lul formației vest-germane a fost 
marcat de Muller.

• în „Cupa de vară1.1, echipa 
F-C. Vienna a întîlnit pe teren pro
priu formația elvețiană F.C. Ziirich. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate i 2—2 (2-—0).

camplonatului U.R.S.S., Zaria Voro- 
țilovgrad. In care jucătorul cel mai 
cunoscut este extrema stingă Onis- 
cenko.

Deși învinsă categoric de campi
oana mondială, .tînăra reprezentativă 
a Iugoslaviei — cu o comportare 
oscilantă în meciurile preliminarii — 
a făcut un test util pentru jocurile 
din grupa viitoarei ediții a C.M. Vu- 
jadin Boskov privește cu atenție 
întîlnirile cu Spania și Grecia (din 
preliminariile C.M.) pregătindu-și de 
pe acum o nouă osatură a echipei. 
El a deplasat un lot cu cinci debu- 
tanți: IMeskovici (Sloboda Tuzla), 
Boskovici (Hajduk Split), Popivoda 
(Olimpia Ljubljana), Katalinski (Ze- 
leznicear Sarajevo), Krivokuka (Stea
ua Roșie). „Experiența va reuși — 
a declarat Boskov — în special dacă 
în partida cu Cehoslovacia vom ob
ține un rezultat onorabil. Debutanții 
și-au făcut datoria, ceea ce este 
încurajator pentru preliminariile 

C.M. care încep la toamnă".
„Mini-campionatul mondial11 rămî- 

ne deci o competiție care și-a justi
ficat pe deplin rostul...

Ion OCHSENFELD

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI -ULTIMELE REZULTATE"
TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI

Etapa a 3-a a Turului ciclist a! Iugo
slaviei (Novi Sad-Zvomik ; 150 km» a 
fost ciștițatâ de iugoslavul Atanasie 
Kuvalja in 3 h 27:47. Grosul plutonului, 
în care se aflau cicliștii romini și pur
tătorul tricoului galben, olandezul Van 
Dongen, a sosit cu o intirzlere de a- 
proape patru minute. In urma acestei

etape. pe primul loc in clasamentul 
general a trecut Kuvalja. urmat de 
Lavrușkin (L’.R.S.S.) — la 10 .sec. Pe 
echipe conduce formația U.R.S.S., ur
mară de Polonia — la 3:15. Iugoslavia — 
la 5 sec., Elveția — la S:52. Echipa Ro
mâniei ocupă locul 3 la 11:12.

„CUPA OVIDIU" — LA ÎNOT, MARE FOND
CONSTANȚA, 4 (prin telefon, de la

corespondentul nostru județean, C.
Popa) S-au încheiat, pe lacul Siut-ghiol
Întrecerile din 
mare fond —

cadrul 
înot —

cursei de 
dotate ou

Cupa Ovidiu. După disputarea

,TURUL
Turul ciclist al Franței a continuat ieri 

cu etapa a 3-a, implrțita in două semi- 
etape. Prima, Pornichet — St. J. de 
Monts (153 km) a (ost cîștigată de Ita

FRANȚEI : EDDY MERCKX A TRECUT ÎN FRUNTE
lianul Guatazzini tn 3.56:33, iar a doua, 
Merlin — Plage (circuit pe echipe con- 
tracronometru — 14 km) a revenit for
mației Molteni. din care face parte șl 
Merckx.

In clasamentul general individual con
duce acum Merckx, urmat de Guimard 
la 11 s si Sverts la 15 s etc.

celor două manșe la bărbați a ciștigat. 
așa cum era de așteptat, Oionisie Nagy 
(C. S. Mureșul), iar la femei eleva Imo
la Raduly (Șc. sp. Tg. Mureș). Trofeul 
a revenit însă echipei Gaz Metan Me
diaș care a totalizat cei mai bun timp 
(b + fy CLASAMENT GENERAL : BĂR
BAȚI : 1. D. Nagy 1.52:53,0 ; 2. G.
Morar (C.S.M. Clui) 1.58:17,0. 3. St. Be- 
nedek (Medicina Tg, Mureș) 2.10:06,0 ; 
FEMEI: 1. Imola Raduly 1.42:14,0; 2.
Liadore Cpvaci <G. M. Mediaș) 1.53:14; 
3 Cristina Guran (Șc. Sp. Tg. Mureș) 
1.56:32. Pe echipe, locul I a revenit 
Sc. Sp. Tg. Mureș — la femei Și Medl- 
cinei Tg. Mures — la bărbați.
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