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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Luni 17 iulie a.c., a avut loc ședința plenara 
a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a adoptat în unanimitate Tezele asu
pra principalelor probleme cuprinse în raportul 
care va fi prezentat de secretarul general al

în această săptămină.
I

la ștrandul Tineretului—:i

tara Întreagă IntImpină 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI 
CU UN PUTERNIC AVlNT IN MUNCĂ!

LA CELE MAI ÎNALTE COTE

partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, la Con
ferința Națională a P.C.R.

Au fost, de asemenea, aprobate unele mă
suri cu privire la desfășurarea lucrărilor Con

ferinței Naționale.

MARE AMPLOARE
Tinerii propus

„CONCURSUL PRIETENIA -0 COMPETIȚIE
' 3

TRADIȚIONALA DEa

com-După o îndelungată pauză 
petițională, cu totul inexplicabilă 
pentru sezonul în care ne aflăm, 
iubitorilor natației din Capitală le 
va fi oferit, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, un concurs internațional 
de înot și sărituri dintre cele mai 
atractive. La start — într-o nouă 
ediție a tradiționalei competiții in
ternaționale „Concursul Prietenia" 
— tineri sportivi din opt țâri : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S 
și România.

Timp de trei zile, de vineri 21 
iulie și pînă duminică 23 iulie, 
vom putea urmări speranțele — în 
vederea viitoarei Olimpiade — îno
tului și săriturilor în apă din aces
te țări, concurenți de o certă va
loare internațională mai ales din 
Uniunea Sovietică, R.D. Germană 
și Ungaria, unde disciplinele res
pective cunosc nu numai 
moașă tradiție, dar și o 
ridicată.

Probele de sărituri sint 
mate zilnic de la ora 9 și

la noua trambulină din 
ștrandului Tineretului. Concursul 
de înot va avea 6 reuniuni cu se
rii contratimp dimineața și fina
lele probelor respective după- 
amiaza, de la ora 18,30.

Din lotul țării noastre, selecțio
nat pe baza rezultatelor înregistra
te de tinerii înotători (fete născute 
în 1958, băieți născuți în 1957, sau
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TURNEUL BASCHETBALIȘTILOR ROMÂNI ÎN COLONIA
De săptămîna trecută, lotul re

prezentativ de baschet masculin ai 
țării nostre se află îr.tr-un turneu 
pregătire în Polonia. Pentru a 
posibilitatea tuturor jucătorilor 
lecționați de a se pregăti efectn 
pentru a le verifica stadiul de i
gătire, antrenorul Alexandru Pooesc-j 
a Împărțit lotul în două echipe: Ro
mânia A, și România B, care au 
susținut cite trej cu două
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ALE ENTUZIASMULUI
Ne mai desparte o singură zi de marele eveniment care domină scena 

politică a țării, intîmpinat cu o uriașă însuflețire de întregul nostru 
popor: CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI.

Chemat să facă bilanțul realizărilor obținute de oamenii muncii în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului din 
anul 1967 și de Congresul al X-lea al P.C.R., marele forum al comuniș
tilor va stabili, totodată, in spiritul înaltei responsabilități și principia
lități de partid, jaloanele activității viitoare, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea necontenită a poten
țialului economico-social al țării, pentru perfecționarea metodelor de or
ganizare și conducere a producției bunurilor 
națiunii.

19, 20 ȘI 21 IULIE 1972, zilele în care își 
lucrările Conferința Națională a partidului, se

■ de hotar

materiale și spirituale al»

in istoria contemporană a

întreg cuprinsul patriei 
să ne sosească vești des-

De pe 
continuă 
pre modul cum clasa muncitoarea 
înțeles să întimpine evenimentul, 
despre noi și noi izbînzi obținute 
pe marele front al muncii și al 
creației. Vom trece în revistă cu
rierul de ieri.

REȘIȚA. în „vatra fierbinte" a 
siderurgiei românești, zilele pre
mergătoare Conferinței Naționale a 
partidului au coincis cu cîteva 
marcabile izbînzi profesionale 
meșterilor „focului nestins", 
cuptoare și din inimi.

Siderurgiștii și-au îndeplinit 
gajamentul de a da, peste plan, o

re
ale 
din

an

va desfășura, la București, 
înscriu ca adevărate pietre 

României.

producție globală de 17 milioane 
lei. în același timp, productivita
tea muncii a crescut 
pe salariat, ceea ce a 
nerea unor beneficii 
de peste 2 000 000 lei. în 
Conferinței Naționale a partidului, 
producția d'e cocs a fost depășită 
cu 1 600 tone, cea de fontă cu 6 000 
tone, de oțel — cu 2 000 tone.

Aflați la aceeași temperatură 
morală cu fierbătorii metalului, 
constructorii de pe Bîrzava vor de
păși producția globală cu 20 mi
lioane lei!

cu 1 300 lei 
permis obți- 
suplimentare 

cinstea

(Continuare în pag. a 2-a)
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Jucătorii belgieni la antrenament, ieri, pe stadionul Republicii.
Foto: I. MIHAICA

ții*. Pe aeeestă liaie s-au încadrat 
Si ăoerz de la l' PA. Sibiu. In adu
larea generai din 14 iulie, utecistu 
tna urma sraiană au hotărî: sâ-i che
me ta Lttrecere pe tinerii din fcs-

-&> țară pentru ca ZIUA DE 
1» IULIE — PRIMA ZI A LUCRĂ
RILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI — SA FIE DESEM
NATA ZI RECORD IN OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE DEOSEBITE IN 

CA ȘI DEPĂȘIREA PRODUC- 
ZILNICE CU CEE PUTIN 150 

A SUTA. Aceasta, prin folosirea, în
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LA CRAIOVA, CLUJ, BUCUREȘTI Șl CONSTANȚA

DE FOTBAL
• Antrenamente intense pretutindeni * Cemăianu 

și Cosmoc nu s-au decis încă asupra formației 
selecționatei noastre • Astăzi, ședința Comisiei 
de organizare cu delegații echipelor participante

JUNIORUL GHEORGHE GHIPU, RECORDMAN
LA 800 m (seniori) CU 1:47,7!
Luînd parte la un concurs internațional la Siena, în Italia, 

semifondistul bucureștean GHEORGHE GHIPU (Metalul), elev al 
antrenoarei Georgeta Dumitrescu, a realizat un splendid succes 
încheind cursa de S00 m. în 1:47,7 — nou record republican de se
niori și juniori I. Autorul său are numai 19 ani și o carieră atletică 
de trei sezoane, timp în care a cîștigat titluri de campion național 
și balcanic la juniori și a marcat un impresionant salt de calitate. 
La recentele campionate ale seniorilor el s-a impus cu 
cedind titlul pe ultimii... centimetri. Cu acest prilej 
1:48,6 record de juniori.

Ghipu a corectat, duminică, unul dintre cele mai 
corduri ale noastre (Zoltan Vamoș 1:48,2 în 1959) fiind 
americanul Winzenried (1:46,9), dar întrecîndu-1 pe campionul eu
ropean, italianul Arese (1:48,0).

Alte rezultate ale atlcților noștri : disc l 1. Lia Manoliu 
56,80 m. (2. Novotna — Cehosovacia 51,60 m.), triplu • 2. Șerban 
Ciochină 14,68 m. (1. Santamaria — Spania- 15,23 m.), 800 m. i‘ 3. 
Maria Linca 2:06,8 (1. Magda Kulcsar '•— Ufigăria 2:04,3.” 2. Brigite 
Pohland — R. D. G. 2:04,9).

autoritate, 
a realizat

vechi re- 
învins de

VICTORIE ABSOLUTĂ IN „CUPA BALCANICĂ" LA TENIS

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
SI IN BALCANIADA MASCULINA

9

în meci decisiv: ROMANIA-GRECIA 2-1

Mîine pe stadioanele „Central” din 
Craiova, „Municipal" din Cluj. „Re 
publicii” din București și „1 Mai” din 
Constanța, se dă lovitura de înce
pere în Campionatele universitare 
europene de fotbal, la care sint pre
zente 14 echipe de pe continentul 
nostru. Se prezintă la start și deți
nătoarea actuală a titlului, reprezen
tativa U.R.S.S.. Este principalul eve
niment al agendei fotbalistice pentru 
această perioadă și el este intîmpinat 
cu interesul cuvenit.

Vom remarca eforturile pe 
le-am înregistrat pe toate cele patru 
fronturi. Fiecare dintre cele patru 
orașe, gazde ale grupelor, vrea să fie 
la înălțime și sintem convinși că

care

GIMNASTICA NOASTRA LA ORA
BILANȚULUI OLIMPIC

%

• Au fost alcătuite loturile restrînse pentru Munchen • Progrese ce pot fi valorificate în 
pregătirea viitoare • Mai multă atenție programului impus.

tinerii sportivi studenți, oaspeți ai 
țarii noastre in aceste zile, se vor 
simți bine in orașele care i-au aș
teptat cu multă plăcere și bucurie. 
Așa cum vă informam in reportajele 
dedicate Campionatelor europene u- 
niversitare de fotbal, pretutindeni, 
fiecare delegație a fcst luată sub pa
tronaj de către un institut superior 
din localitate și de către una din 
marile întreprinderi ale orașului. 
Pentru București, acest onorat oficiu 
de gazde este îndeplinit 
Institutul Politehnic și , 
magnetica", pentru echipa 
A.S.E. și Centrul poligrafic 
Scînteii” pentru echipa Franței; In
stitutul de construcții și CJ.L. Pipera 
pentru echipa Ungariei. In cursul șe
derii lor in Capitală, sportivii ce
lor trei delegații vor face vizite in
stitutelor și întreprinderilor care ii 
patronează.

Sosirile, pe care le anunțam în 
ziarul nostru de ieri, s-au desfășurat 
conform programului. Toate echipele 
au efectuat a doua zi după venirea 
în orașul-reședință al grupei antre
namente intense. Stadionul Republicii, 
de pildă, a avut ca oaspeți ieri după- 
amiază echipele Belgiei și Franței. 
Astăzi se vor antrena pe același sta
dion fotbaliștii din echipa Ungariei 
„Ne-am preocupat ca echipele pe 
care le găzduim să aibă și in cadrul 
pregătirilor cele mai bune condi- 
țiuni, astfel ca perioada de acomo
dare să se desfășoare rapid și fără 
nici o dificultate" ne spunea prof.

Nerăbdarea care s-a 
printre spectaiorii dornici 
la fața locului, rezultatul

instalat 
să afle, 

meciului

decisiv România — Grecia, între
rupt duminică seara la scorul de 
1—1, s-a văzut — printre altele —

de către 
„Electrp- 

Belgiei;
„Casa

Cu 40 de zile înaintea startului o- 
limpic, , vîrfurile gimnasticii noastre 
s-au reunit la Brașov, în cea mai 
importantă competiție a calendaru
lui intern — campionatele maeștri
lor. Un excelent prilej pentru cei 
mai buni gimnaști ai țării de a face 
bilanțul muncii și activității desfășu
rate în ultimul an, de a urmări, în- 
tr-o confruntare amplă, nivelul pre
gătirii tehnice, posibilitățile 
aborda cu 
ță. Privite

cele trei zile de gimnastică de la 
Brașov au avut o semnificație deose
bită pentru componenții loturilor o- 
limpice, care au susținut acum exa
menul decisiv al selecției pentru al
cătuirea și definitivarea echipelor re (Continuare in pag. a 2-a)

succes marea 
prin prisma

! de a 
performan- 

pregătirii,

prezentative pe care le vom alinia 
la Munchen.

Constantin MACOVEI Continuare în pag. a 3-a)

desfășurarea

Evoluează la sol, Elena Qeampelea

Antrenorul emerit Marin Bâdin, împreună cu jucătorii naționalei, 
pe care a condus-o la Balcaniadă: Toma Ovioi, Dumitru Hărădău și 
Viorel Marcu (de la stingă la dreapta). Foto: Theo MACARSCHI

VINERI ȘI DUMINICA

finalei
al

După 
campionatului național 
maeștrilor, federația de spe
cialitate a stabilit loturile o- 
limpice restrînse care conti
nuă în comun pregătirea 
pentru Olimpiadă, feminin: 
Anca 
pelea, 
reac, 
riana
monfi, Elisabeta Turcu și 
fania Bacoș ; masculin : 
Grecu, Constantin Petrescu, 
Gheorghe Păunescu, Mircea 
Gheorghiu, Nicolae Oprescu, 
Petre Mihaiuc, Mihai Borș 
Vasile Coșariu.

Grigoraș, Elena Ceam- 
Paula loan, Alina 
Marcela Păunescu, 
Gheciov, Iuliana

și în numărul mare al celor dor
nici să fie prezenți la continuarea 
întîlnirii. ieri dimineață.

La situația de 1—1 (la seturi) se 
afla și ultima partidă, cea de du
blu, opunînd perechile Marcu, Hă
rădău și Kalogeropoulos, Gavrilidis. 
De la 5—2 în setul trei, pe servi
ciul lui Gavrilidis, cuplul a 
tat decisiv, cu fiecare minge 
bată, astfel că tenismenii 
și-au adjudecat ghemul și, ■ 
tă, setul î 6—2.

Ei au cîștigat, apoi, și* 
ghem al celui de al patrulea set i
1— 0, pentru ca în continuare te
nismenii greci să egaleze! 1—1. 
Din această situație jucătorii noș
tri au avut permanent un ghem 
avans, dar ei au fost de fiecare 
dată egalați de adversari i 2—1,
2— 2, 3—2, 3—3. Pe serviciul lui 
Hărădău, românii au mai cîștigat 
un ghem i 4—3, apoi au făcut un 
break și 5—3. A fost rîndul ju
cătorilor greci săxși adjudece ghe
mul pe serviciul românilor, scorul 
fiind acum de 5—4 în favoarea te- 
nismenilor noștri. Ghemul în care 
serviciul a fosț de partea tenisme- 
nilor greci a fost și ultimul i 0—15, 
15—15, 15—30, 15—40 și ghem I Se
tul și meciul s-au terminat în fa
voarea românilor i 6—2, 3—6, 6—2. 
6—4.

O contribuție importantă în câș
tigarea meciului de dublu cu echi-

i punc- 
schim- 
noștri 

totoda-

primul

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

A V-a EDIȚIE
A CAMPIONATULUI BALCANIC DE CICLISM
Vineri și duminică se desfășoa

ră — la București și Brașov — 
întrecerile celei de a V-a ediții a 
Campionatului Balcanic de ciclism 
fond. Iși vor disputa cele două tit
luri reprezentativele naționale ale 
Bulgariei, Greciei. Iugoslaviei, Tur
ciei și României.

Programul competiției este urmă
torul i

Vineri — de la ora 17 — proba 
de 100 km. contratimp pe echipe ; 
întrecerea se desfășoară pe auto
strada București-Pitești, între bor
nele kilometrice 15 și 40, formațiile 
urmînd să parcurgă traseul de două 
ori (dus-întors); startul se dă din 
4 în 4 minute ;

Simbătă — de la ora 17 — Con
ferința Balcanică a reprezentanților 
federațiilor naționale de ciclism ; 
conferința are loc la Poiana Bra
șov și va stabili locul de desfășu
rare a viitoarei ediții, precum și 
măsuri care să ducă la continua 
dezvoltare a sportului cu pedale 
în această zonă ;

Duminică — de la ora 9,15 — 
proba individuală cu start în bloc ; 
competiția se dispută pe ruta Bra
șov (km. 119) — Bran — Rucăr — 
Bran — Brașov — Poiana Brașov. 
125 km.; fiecare națiune se prezintă 
la start cu cîte 10 rutieri.

Echipa României pentru proba 
de 100 km. este alcătuită — așa 
cum am fost informați de F.R. Ci
clism — din Vasile Teodor, 
Cosma, Constantin Grigore 
Teodor Puterity. Pentru celelalte 
șase locuri din proba de start în 
bloc candidează Nicolae David, 
Francisc Gera, Ștefan Szekely, Mi
hai Hrisoveni, Nicolae Gavriil, Va
sile Selejan, Constantin Ciocan și 
Nicolae Andronache, Credem că 
Biroul F.R.C. nu-i va da aviz de 
participare lui N. Gavrilă. care a 
abandonat nejustificat în „Cupa 
Olimpia",

Ion
si
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(Urmare din pag. 1)

Tabloul general al angajamente
lor reșițene este impresionant. La 
înfăptuirea lui și-au adus contribu
ția, într-o superbă op^ră de creație 
colectivă, muncitorii, inginerii, teh
nicienii, în rîndul cărora activea
ză cu succes — admirați și stimați 
— sportivii fruntași ai județului și 
ai orașului. Aportul lor la succesul 
de ansamblu a fost de necon
testat.

BUHUȘI. Colectivul Fabricii de 
țpostav, întreprindere care a cîști
gat de cinci ori consecutiv steagul 
de fruntașă pe ramură în cadrul 
Ministerului 
lansat chemarea : 
PRODUCȚIEI — O
DE DEMNITATE MUNCITOREAS
CA ȘI PATRIOTISM.

Textiliștii buhușeni, angajați cu 
toate forțele în marea întrecere so
cialistă, și-au propus, printre al
tele :

• Să obțină, peste plan, 25 mi
lioane Iei la producția globală ;

• 35 milioane lei la producția 
marfă ;

• 30 ooo metri pătrați țesături și 
40 de tone de fire;

• Să sporească productivitatea 
muncii cu 300 lei pe salariat.

Printre cei care au răspuns cu 
tot entuziasmul acestei chemări, 
s-au aflat sportivii și sportivele 
fabricii, membrii echipelor de 
handbal, fotbal, box, fruntașe în 
competițiile județene și naționale.

în același context, tineretul ora
șului participă la numeroase acți
uni de muncă patriotică pentru a- 
menajarea de noi terenuri simple 
și locuri de agrement, menite să 
îmbogățească zestrea sportivă a 
Buhușilor.

SIBIU. Biroul Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu alte organe și or
ganizații cu atribuții în acest do
meniu, înfăptuiește un vast pro
gram de acțiuni, dedicat Conferin
ței Naționale a partidului și celei 
de a XXV-a aniversări a Republi
cii.

La principalele baze sportive ale 
orașului au fost expuse afișe și pa
nouri care popularizează succesele 
obținute pe plan județean în dez
voltarea mișcării de educație fizică 
Și sport.

A test intensificată munca poli- 
tico-educativă cu masele de spor
tivi, pentru angrenarea lor în pro
cesul producției, munca fiind mij-

Industriei Ușoare, a
CALITATEA 
PROBLEMA

locul principal de făurire a unor 
caractere umane superioare, capa
bile să facă față exigențelor mereu 
crescînde ale societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

S-au luat măsuri în vederea îm
bunătățirii bazei materiale a spor
tului județean, premisă pentru rea
lizarea obiectivelor ce revin jude
țului în cadrul planului de dezvol
tare a mișcării sportive pe peri
oada anilor 1971—1975.

BUCUREȘTI. La puternicul avînt 
constructiv de care dă dovadă în
tregul nostru popor, subscriu cu 
tot entuziasmul lor și tinerii spor
tivi ai Capitalei. Răspunzînd che
mării patriotice a studenților și e- 
levilor ieșeni, sub însuflețitoarea 
lozincă „VACANȚA IN SALOPE
TĂ", școlarii bucureșteni, mobili
zați de comitetele de sectoare ale 
U.T.C. și de consiliile de sectoare 
pentru educație fizică și sport, s-au 
angajat într-o amplă acțiune de 
muncă, pe șantierele unde Se pro
filează, din ce în ce mai concret, 
viitoarele baze sportive.

însoțiți de președintele C.E.F.S. 
al sectorului 6, Marin Caramurliu. 
am vizitat șantierul tineretului de 
la Ghencea. în imediata apropiere 
a stadionului Steaua a prins contur 
viitorul Complex sportiv Ghencea 
al platformei industriale a Sectoru
lui 6. Aici muncesc cu mult entu
ziasm, în aceste zile de iulie, elevii 
liceului „Gheorghe Lazăr". Cîte 150 
de elevi și eleve, pe serii de cîte 
15 zile, nu-și precupețesc eforturile . 
la realizarea cu succes a viitoarei 
baze sportive. Vor fi amenajate 2 
terenuri de fotbal (dintre care unul 
gazonat, iar celălalt cu zgură), o 
pistă de atletism, precum și tere
nuri de handbal, baschet, volei și 
tenis. Grupurile sanitare, vestiare
le și celelalte anexe vor face dir. 
acest complex sportiv un punct de 
atracție deosebit pentru toți iubi
torii exercițiului fizic și sportu
lui din acest sector al Capita
lei.

Dar nu numai acest șantier se 
află în atenția gospodarilor secto
rului 6. La Stadionul „Electromag
netica", tot elevii de la „Lazăr" 
lucrează de zor la reamenajarea 
pistei de atletism, a terenurilor de 
volei și handbal, a instalațiilor a- 
ferente. Sub conducerea cadrelor 
didactice, „lăzăriștii" au efectuat, 
pînă acum numeroase ore de mun
că, dar au planificate în continuare 
altele, pînă la încheierea lucrări
lor. în sectorul 2, toate forțele sînt

LA ORA

I ( Urmare 
din pag 1)

O primă concluzie care se impune 
ta sfîrșitul competiției este aceea a 
nivelului ridicat la care s-a desfășu
rat această finală, ceea ce trebuie să 
constituie un motiv de satisfacție a- 
tît pentru gimnaști cît și pentru an
trenori, un stimulent pentru abor
darea cu și mai mare exigență a pre
gătirii viitoare, evidențiind posibili
tatea de afirmare și mai convingă
toare a gimnasticii noastre în arena 
internațională. într-adevăr, am asistat 
la una dintre cele mai disputate și 
valoroase finale de campionat, CU 
multe reușite individuale sau cu re
zultate remarcabile la aparate, cu 
mai puține ratări decît altădată, cu 
o mobilizare impresionantă pentru 
prezentarea cit mai corectă a exer- 
cițiilor, cu o ținută de concurs mult 
îmbunătățită, cu elemente de mare 
dificultate de clasă mondială.

După opinia noastră, succesul An- 
căi Grigoraș la individual compus 
feminin relevă, între altele, faptul 
că, pe lingă Elena Ceampelea — a 
cărei reputație internațională este de 
acum bine cunoscută — avem astăzi 
în^echipa reprezentativă o altă gim-

CONCURS DE TROTINETE, TRI- 
CICLURI SI MASINUTS PEN
TRU PREȘCOLARI: „CUPA 
PRICHINDEILOR"

în ziua de joi, 20 Iulie, la ora 
8.30, va avea loc prima fază mu
nicipală. eliminatorie, a „Cupei 
Prichindeilor”, la care pot parti
cipa copii de 3. 4 și 5 ani. Se va 
concura cu triciclete, trotinete 
mașinute, și biciclete. Concursul 
va avea Ioc pe Aleea Circului (din 
șoseaua Ștefan eel Mare). înscrie
rile se vor primi Ia locul con
cursului, in ziua anunțată, pînă la 
ora 8.00.

nastă completă, capabilă să „ducă" 
un concurs de Ia un capăt la altul 
la un înalt nivel, cu execuții 

,, .excepționale la unele aparate. De a- 
..șemenea, evoluția Paulei loan și A- 

linei Goreac, aflate și ele mult timp 
în lupta pentru titlul de campioană 
absolută, este în măsură sâ satisfacă 
exigențele selecționerilor și antreno
rilor, care dispun în prezent cert — 
după cum se vede — de patru din 
cele șase componente ale viitoarei 
echipe olimpice. Pentru celelalte 
locuri lupta se duce încă și nu va fi 
de ioc ușor de ales. Marcela Păunes- 
cu, cu un exercițiu de mare valoare 
la bîrnă și -cu o execuție expresivă 
la sol, Mariana Gheciov, excelentă 
mai ales la paralele, Elisabeta Turcu, 
o bună concurentă (care a ratat insă 
de două ori la paralele), luliana Si- 
monfi, în remarcabil progres eu fie
care nouă apariție publică, Ștefania 
Bacoș — iată sportivele care mai as
piră la această oră la selecția în e- 
chipa României.

în ce-i privește pe băieți, situația 
este, într-un sens, mai simplă. Dis
punem de un număr mai mic de ma
eștri, comparativ cu fetele, selecția 
fiind, deci, mai ușor de făcut. Dan 
Grecu, Constantin Petrescu, Gheorghe 
Păunescu, Mircea Gheorghiu, Nicolae 
Oprescu și Petre Mihaiuc și-au anun
țat o prezență convingătoare în echi
pa reprezentativă, dovedind câ-și pot 
onora angajamentul de a lupta pen
tru locul al VI-lea în Ierarhia olim
pică. Deși a concurat numai cu im
pusele, Vasile Coșariu a arătat că a 
lucrat mult în ultimul timp, iar Mi
hai Borș a reținut atenția specialiș
tilor îndeosebi prin seriozitatea cu 
care privește pregătirea, prin pro
gresul constant pe care l-a înregis
trat la unele aparate.

Finala ne-a relevat, însă, și aspec
te negative, asupra cărora loturile 
olimpice pot ți trebuie să insiste în 
aceste zile de pregătire intensă. Vom 
menționa, în primul rînd, faptul că 
există o diferență vizibilă între mo
dul de execuție a programului impus 
și a celui liber ales, în dezavantajul 
exercițiilor obligatorii. Or, se știe, 
rezultatul final al unei competiții de

1 X.
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îndreptate spre șantierul Complexu
lui sportiv „Colentina". Cîte 120 de 
elevi pe zi din școlile generale și 
liceele sectorului răspund „pre
zent", în fiecare dimineață. Două 
terenuri 
altul cu 
unul de 
două de 
la dispoziția amatorilor de sport 
din sectorul 2. încercînd să aflăm 
ce școli s-au evidențiat în această 
acțiune, președintele C.E.F.S. al 
sectorului 2, Mihai Anghel, a amin
tit de școlile generale 23 și- 32, pre
cum și de Liceul 37. ai căror elevi 
și dascăli au muncit și muncesc 
cot la cot pentru a cinsti astfel a- 
propiata Conferință Națională a 
partidului.

de fotbal (unul cu gazon, 
zgură), două de handbal, 
baschet, trei de volei și 

tenis vor sta cit de curînd

BILANȚULUI
anvergură mondială și olimpică este 
decis în proporție de 75 la sută de 
executarea exercițiilor impuse. La a- 
cest capitol, atit componenții lotului 
masculin cit și gimnastele „olimpice" 
au dovedit deficiențe, mai mari sau 
mai mici (unele ușor remediabile), 
care vor trebui în cea mai mare mă
sură eliminate în perioada care a 
mai rămas pînă la J. O.

Săriturile fetelor, de pildă, sînt în 
general destul de slabe și este de 
presupus că se vor pierde prețioase 
zecimi de punct dacă nivelul de exe
cuție la Jocurile Olimpice va fi cel 
de la finala campionatului. Trebuie 
corectată atît săritura ca atare cit-și 
finalul ei, aterizările contmuînd să 
rămîr.ă încă o problemă nerezolvată, 
deși e cunoscută de mulți ani. Cobo- 
ririle la paralele inegale sînt joase, 
iar acrobatica la sol, de asemenea, 
sub nivelul compoziției. Atit la sol

ciclism!
Vineri, sîmbătă 

și duminică am a- 
slstat la desfășu
rarea uneia dintre 
de fond care ani-puținele întreceri 

mă sezonul competițional al sportului 
nostru cu pedale. „Cupa Olimpia" a 
reunit — cu mici, foarte mici excep
ții — tot ce re ciclismul românesc 
mai bun, la ora actuală, și — în plus 
— o redutabilă formație din Bulgaria.

Am urmărit — pe trei planuri — 
comportarea fruntașilor și a tinerilor 
din noul val. Blocați în prima etapă 
de propria lor neatenție, reprezen
tanții cei mai autorizați ai plutonului 
de . frunte (Vasile Teodor, Constantin 
Grigore, Ion Cosma ș.a.) n-au mai 
putut conta in lupta pentru 'primele 
locuri. Cu toate acestea, am remar
cat în ultimele două zile de concurs 
forța redutabilă și remarcabila inte
ligență a liderului sportului nostru cu 
pedale, Vasile Teodor. Deși, practic, 
el nu mai avea nici o șansă să cu
cerească primul loc în „Cupa Olim
pia", și-a adus permanent contribuția 
la dinamizarea etapelor, a contribuit

LICEUL 35 
BUCUREȘTI 

A CÎȘTIGAT CRITERIUL 
NAȚIONAL AL JUNIORILOR II
Timp de cinci zile, între 11—15 

iulie, Brașovul a fost gazda finalei 
Criteriului Național al juniorilor II 
(născuți în 1955 sau mai tineri). 
Au participat cele mai bune opt 
formații din țară, care au fost îm
părțite în două serii. După jocuri 
pasionante și scoruri strînse, s-au 
stabilit echipele ce urmau 
dispute locurile în turneul 
Clasamentul în cele două 
fost următorul: seria 1: 1. 
Buc.; 2. Dinarno Buc. ; 3. s>u. 
Tg. Mureș ; 4. Comerțul Tîrgoviște: 
seria a II-a: 1. Șc. sp. Satu Ma
re; 2. Șc. sp. Mediaș; 3. Șc. sp. Ti
mișoara; 4. Șc. sp. Constanța.

Din fiecare serie primele două 
echipe și-au disputat locurile
I—IV, iar următoarele locurile
V—VIII. Majoritatea meciurilor din 
ace3t turneu final au fost echili
brate, de un bun nivel tehnic, cu 
multe aruncări reușite de la semi- 
distanță și distanță, însă 
o minimă preocupare 
tru apărare, iar puține 
chipe au folosit presingul. Totuși, 
am remarcat cîteva elemente talen
tate: Sever Osacenco, Cristian Flu
tura?. Aurel Chioreanu (Lie. 35 
Buc.), loan Uglai, Aurel Turturea- 
nu (Satu Mare), Adrian Mihalache 
(Mediaș), Constantin Voicu (Dina
mo Buc.), Radu Lugojanu (Timi
șoara), Victor Lumezeanu (Constan
ța). Viorel Vîrtic (Tg. Mureș). De 
asemenea, am evidențiat jocul și 
disciplina echipei din Tîrgoviște, o 
plăcută surpriză, pentru care antre
norul 
partea 
eială.

Iată 
BUC. ; 
sp. 
sp. 
ța ; 
sp.

să-si 
final, 

serii a 
Lie. 35 
Șc. sp.

CU 
pen- 

e-

Z. Grlgorescu a primit din 
federației o mențiune spe-

clasamentul final: 1. LIC. 35 
2. Șc. sp. Satu Mare ; 3. Șc. 

Mediaș; 4. Dinamo Buc.; 5. Șc. 
Timișoara ; 6. Șc. sp. Constan- 
7. Comerțul Tîrgoviște; 8. Șc 
Tg. Mureș.

prof. STELIAN PALICI

OLIMPIC
cit și la bîrnă ritmul de execuție nu 
este corespunzător la toate gimnas
tele, iar acompaniamentul muzical 
trebuie jncă mult lucrat pentru rea
lizarea sincronizării mișcării cu mu
zica. La masculin, e necesar să se 
insiste in următoarele antrenamente 
pentru corectarea aterizărilor, defec
tuoase la unele aperac. pentru câș
tigarea unui plus de siguranță în 
mișcare, pentru mai multă constanță 
în execuții integrale la înalt nivel, 
iar coborirea la bară și acrobatica la 
sol — .înălțate* considerabil.

Stă în puterea gimnaștilor și an
trenorilor noștri să-și mobilizeze 
toate energiile, întreaga putere de 
muncă pentru ca timpul care a mal 
rămas pînă la Jocurile Olimpice să 
fie folosit în mod judicios, cu ma- 
x’mă eficiență, astfel ca la Munchen 
gimnastica noastră să înregistreze 
rezultatele scontate.
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GHEORGHE ZAMFIRESCU (polo)
„Funcția de căpitan al echipei naționale îmi 

creează obligații multiple. Trebuie să Jiu întotdeau
na un exemplu în pregătire și comportare pentru 
toți ceilalți coechipieri, iar in timpul jocurilor un 
veritabil catalizator al eforturilor întregii echipe. 
M-am străduit, și încerc în continuare să fiu cît 
mai exigent cu mine însumi pentru a răspunde cu 
cinste acestor sarcini. Este drept, poate uneori am 
greșit, poate că la unele turnee (chiar Și în cel 
recent, de la Budapesta) nu am dat tot ce aștep
tau antrenorii de la mine. In mod cert însă, la 
turneul olimpic, voi face tot ce îmi stă în puteri 
pentru ca echipa noastră să se claseze cit mai bine.

Ne-am pregătit cu o mare ambiție în tot acest 
sezon. Fiecare dintre noi am depus eforturi, mai 
mari sau mai mici, pentru ca in lot să nu se cree
ze nici un fel de fisură. Actuala pregătire fizică o 
consider mulțumitoare. Trebuie să lucrăm însă

mai mult pentru pregătirea situațiilor fixe (su
perioritate sau inferioritate numerică), pentru tra
sul la poartă. Va trebui ca portarii să se concen
treze în permanență și să ne ajute în mod eficient. 
De asemenea, cred că mai tinerii mei coechipieri 
ar trebui să dea tot timpul dovadă de maximă 
seriozitate ji să lucreze cu toate forțele .

Orice pronostic în vederea J.O. este, în acest 
moment, hazardat. Fiecare în sinea sa visează la o 
medalie, dar acest lucru, din păcate, nu va depinde 
numai de noi, la Miinchen. Nu doresc decît să 
trecem cu bine de grupele preliminare, a căror 
tragere la sorți o aștept cu mare emoție. Dacă 
vom intra în turneul final fără nici o înfrîngere 
cred în posibilitatea obținerii unei performanțe pe 
care nu a mai atins-o nici o altă echipă de polo 
românească la

S-a născut în București la 21 septembrie 1945. Are 1,84 
m. și 81 kg. A început să joace polo la vîrsta de 12 ani în 
echipa Școlii sportive nr. 1 pregătita de prof. Vladimir 
Agarici. A mai jucat în formația Clubului sportiv Școlar 
București, iar din 1964 face parte din echipa Dinamo cu 
care a cucerit de 8 ori titlul de campion național. Actual
mente este student în anul III la I.E F.S. A jucat 134 de 
meciuri sub culorile primei reprezentative a țării în care 
a înscris 110 goluri. A participat la două campionate eu
ropene (Utrecht — 1966 și Barcelona — 1970) unde echipa 
României s-a clasat, de fiecare dată, pe locul VI. A făcut 
parte 3in formația țării învingătoare la Balcaniadele de 
la Izmir (1969) și București (1971). A jucat împreună cu 
echipa Dinamo București în finala „C.C.E.“ din ianuarie 
1968. Este golgeterul actualei echipe naționale și unul din 
jucătorii ei de bază.

POLO-ul ROMÂNESC

Olimpiadă".

~puncTe de Vedere_

POATE TRĂI DOAR PRIN ECHIPA NAȚIONALĂ ?
Ne aflăm într-o perioadă în care 

polo-ul românesc bate puternic la 
porțile consacrării pe plan mondial. 
După cum se știe, echipa națională 
și-a cucerit cu brio dreptul de parti
cipare la J.O. unde va încerca din 
nou să se claseze printre fruntașe.

Dacă poziția superioară a for
mației reprezentative în ierarhia 
valorilor mondiale ar reflecta un 
salt calitativ evident pe care acest 
sport l-a înregistrat pe plan intern 
in ultima vreme, totul ar fi normal. 
Din păcate însă valoarea echipei 
naționale este asigurată doar de 
eforturile lăudabile ale celor două 
cluburi bucureștene, Dinamo, în 
primul rînd, și apoi Rapid.

Deși baza materială de care 
dispun la această oră secțiile de 
polo din țară (și acestea nu prea 
numeroase la număr) este supe
rioară celei din anii trecuți — au 
apărut noi bazine acoperite la Ti
mișoara, Cluj, Ploiești, București 
— și procesul de pregătire al spor
tivilor poate fi acum prelungit pe 
toată durata anului, baza de selec
ție pentru loturile reprezentative 
continuă să fie extrem de redusă.

Aceasta este o consecință directă 
a imensului decalaj care desparte 
echipele Dinamo și Rapid de restul 
formațiilor ce activează în prima 
divizie. Ne-o confirmă în primul 
rînd faptul că în actualul lot olim
pic se află 12 poloiști bucureșteni 
și unul singur de la Voința Cluj, 
iar mare® majoritate a componen- 
ților selecționatelor de juniori și 
tineret fac parte tot din echipele 
din Capitală.

In mai multe orașe din țară 
printre care Timisoara. Tg. Mureș, 
Oradea, Cluj, care au avut o fru
moasă tradiție în trecut privind 
practicarea la un nivel înalt a 
polo-ului, au rămas echipe care e- 
voluează modest, mulțumindu-se 
doar cu evitarea retrogradării. Și 
aceasta în ciuda faptului că în a- 
ceste centre există o serie de an
trenori cu mare experiență ca A. 
Ardeleanu, A. Sarcadi, B. Iordaki 
(Cluj), V. Daroczi, F. Simon (Tg. 
Mureș), N. Rujinschi, E. Sonehwfrth 
(Oradea) sau A. Stănescu ‘ 
șOara).

Pentru creșterea unor 
Jucători de valoare, care să

(Timi-

tineri 
poată

flll

TINARA GENERAȚIE DE RUTIERI

gene-

ciclis- 
de un

N-A CONVINS

corespunde exigențelor actuale ale 
selecționerilor este nevoie în pr ■ 
mul rînd de o foarte bună selecție 
în rîndul micilor înotători și apoi 
de o pregătire foarte atentă, ce ne
cesită multă răbdare, de aproxima
tiv 4—5 ani. Totodată este reco
mandabil ca acești tineri poloiști, 
după 2—3 ani de instruire, să fie 
angrenați în cît mai multe compe
tiții pe plan local. Toți acești fac
tori determinant! în dezvoltarea ne
contenită a rezervorului de cadre 
sînt însă ignorați, nu numai în 
centrele amintite mai sus, dar chiar 

și în unele secții din Capitală 
(școlile sportive) Situația este cu
noscută de mai mulți ani, dar din 
păcate cluburile și asociațiile spor
tive respective se complac în a- 
cest dolce farniente și nu iau 
măsuri concrete pentru remedierea 
lipsurilor evidente.

Șansa, dacă vrem s-o numim așa, 
este -că in momentul de față mai 
avenr 12—13 jucători de valoare 
din Cate putem alcătui o echipă 
națională capabilă să ne reprezin
te cu cinste în marile confruntări 
mondiale Tn Spatele ei însă nu se 
află prea ma.re lucru. Cum ne vom 
prezenta la următoarea ediție a 
J.O. ? Iată o problemă care ne in
teresează la fel de mult și a cărui 
rezolvare depinde de efortul con
jugat al tuturor centrelor de polo 
din țară. Iată de ce credem că a 
sosit ’ timpul pentru ca în primul 
rînd conducerile cluburilor și aso
ciațiilor respective, si apoi consi
liile județene pentru educație fizi 
că și sport respective să treacă la 
acțiuni concrete de îndrumare și 
control, să dovedească totală in
transigență față de lipsuri și co
modități. La acestea va trebui să 
se adauge o mai judicioasă îndru
mare și un control permanent din 
partea F.R N.. datoare să urmă
rească dezvoltarea în egală măsu
ră a polo-ului în toate 
unde practicarea acestui 
posibilă tot anul. Doar în 
vom încerca să micșorăm 
mare dintre cele două echipe bucu
reștene fruntașe. Dteamo si Rapid, 
și restul echipelor din țară, asigu- 
rînd loturilor reprezentative un 
cîmp de selecție larg și puternic.

tenție pe acești tineri. Cei mai mulți 
dintre ei „tremurau" de frică, se ți
neau cu... dinții de pluton să nu-1 
scape, priveau cu disperare spre bor
nele kilometrice pentru a vedea cît 
a mai rămas din calvar. Cîte un 
sprint lung ăl lui Vasile Teodor îi în
tindea serios, obligîndu-i să ruleze 
sute de metri cu capul în ghidon 
pentru a reveni la adăpostul pluto
nului. Este greu în aceste condiții să 
afirmi că victoria a fost de partea 
noului val. Mai ales că și cei buni, 
tinerii capabili de acțiuni energice, au 
stat cuminți, au așteptat 
un gest de revoltă sprintul 
care conferă bonificații de 
vatoare.

Evident, antrenorii sînt 
trebuie să intervină pentru a schimba 
mentalitatea tinerilor rutieri. Este 
greu, însă, atîta timp cît și ei sînt 
subjugați de furibunda goană după 
rezultate imediate. Totuși, cineva tre
buie să intervină. Poate că federația 
de resort, antrenorul federal, poate că 
propria conștiință a antrenorilor tre
buie să-și spună cuvîntul. Așteptăm.

pluton (aceasta înseamnă că ar tre
bui să muncească serios pentru ă-I 
reprinde), dacă traseul este prea greu 
sau vremea neprielnică, în sfîrșit, 
dacă nu există șansa unui clasament, 
bun, mulți dintre noii rutieri abando
nează fără nici o ezitare. Și li se 
pare firesc să procedeze așa... In a- 
ceste condiții e greu de presupus că 
vor putea ajunge la nivelul cerut de 
competiții ca „Turul Franței" pentru 
amatori sau „Cursa Păcii".

în confruntarea dintre consacrați și 
tineret a cîștigat, de această dată, e 
drept, noua generație. Ștefan Ene, 
ciclist dotat, s-a clasat pe primul loc, 
alături de el fiind — pe locurile 3, 
4, 5, 7 și 8 — alți alergători tineri. 
Așadar, în primele 10 locuri ale cla
samentului final au fost 6 rutieri 
tineri. Faptul este meritoriu, dar el 
nu spune mare lucru dacă ținem 
seama de faptul că în pluton, acolo 
unde se verifică valoarea intrinsecă 
a fiecărui alergător, n-au dat dovadă 
de energie, de dorința de a contri
bui la detașarea grupului fruntaș de 
urmăritori, de a fragmenta — cu 
eforturi proprii — plutonul evadați
lor. I-am urmărit cu foarte mare a-

efectiv la ridicarea mediei orare. Este 
un merit evident al acestui bun spor
tiv. Nu același lucru îl putem spune 
însă șl despre ceilalți fruntași. Mulți 
dintre ei au socotit concursul drept 
o formalitate pe care trebuie s-o în
deplinească. Concurind fără tragere 
de inimă, neaducindu-și contribuția 
la realizarea fazelor de atac, ei n-au 
dat un bun exemplu celor din 
rația tinără.

Fără discuție, noul val din 
mul romOnesc este reprezentat
pluton numeros. Ceea ce nu este însă 
în conformitate cu cursul firesc de 
dezvoltare a unei generații de tineri 
rutieri se referă la mentalitatea lor 
față de modul cum trebuie obținut 
progresul. Tinerii rutieri, chiar si cei 
mai valoroși dintre ei, nu consimt să 
muncească suficient nici la antrena
mente și nici în concursuri. Or, pre
gătirea, implicit și valoarea, se obțin 
printr-o continuă activitate de pregă
tire, prin mărirea cantității și calită
ții antrenamentului, prin convingerea 
fermă că toate întrecerile trebuie fo
losite pentru verificarea stadiului a- 
tins. Tinerii noștri alergători se mul
țumesc cu prea puțin. Dacă reușesc 
să se numere printre cel din primul 
pluton, ei socotesc că au făcut prea 
mult, stau și așteaptă apoi să vadă 
cum vor evolua lucrurile și de pu
ține ori se încumetă să ia pe cont 
propriu vreo acțiune sau să contri
buie la reușita celor inițiate de co
legii de alergare. Toată lumea mizează 
pe sprintul final. Din această cauză, 
cei mai mulți dintre rutieri sosesc 
la capătul etapelor cu serioase re
zerve, nu știu să se descurce în 
cursele cu adversari puternici, nu re
zistă la medii orare ridicate, într-un 
cuvint nu prcjresează pe măsura ta
lentului lor. O altă caracteristică este 
aceea că — spre deosebire de genera
țiile mai vechi — 
dează prea repede 
cultățile. Dacă au

fără nici 
final, cel 
timp sal-
cei care

centrele 
joc este 
acest fel 
decalajul

actualii rutieri ce- 
în disputa cu difi- 
ramas din primul

să 
mai

Izmir 1972 - JUNIORII ROMANI LA A lil a EDIȚIE A BALCANIADEI
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In lumea performerilor... de mIinei

• Regata Snagov — o excelentă verificare valorică a juniorilor • Numeroase centre din țară sînt 
” I. _ națională, dar de ce lipsește Timișoara ? «La cluburi a început să se 

‘ i antrenori—
reprezentate în echipa 1 , . . _ ,
muncească cu mai multă pasiune • Au fost așteptați și alți

vara fierbinte a

Juniorii români 
se află acum în 

preajma tradițio
nalei întîlniri care 

eunește în jurul sectoarelor de 
ărituri și aruncări, pe pista de 
ilergare, cei mai talentați repre- 
entanți ai tinerei generații de 
Ltleți din țările balcanice. In acest 
n, gazda Jocurilor Balcanice — 
tît la juniori, cît Și la seniori — 
a fi importantul port de la Marea 
Igee, orașul turc Izmir. Sîmbătă 
2 și duminică 23 iulie, în noctur
ia, Ia lumina reflectoarelor (în 
ursul după amiezii, căldura toridă 

acestei luni ar împieta asupra 
andamentului concurenților) cei 
îai buni juniori din Bulgaria, 
■recia, Iugoslavia, România și 
’urcia se vor întrece pe stadionul 
tletic din Izmir.
Cele două selecționate de juniori 

le României — fete și băieți — 
leacă în Turcia, la cea de a treia 
diție a Jocurilor Balcanice, cu 
jstificate aspirații de a-și asuma 
î Izmir un rol de prim ordin. Și 
cestea se bazează nu atît pe con- 
nuarea tradiției (juniorii români

au dominat precedentele confrun
tări balcanice) cît. maj ales, pe re
zultatele obținute în acest an o- 
limpic și care-i recomandă pe unii 
dintre ei printre primii juniori eu
ropeni, avînd deci șanse serioase 
la dobîndirea titlurilor balcanice. 
1972 a debutat în confruntările in
ternaționale ale juniorilor tot cu 
întrecerile balcanice, de cros, aces
tea constituind pentru tinerii 
noștri, așa cum s-a văzut ulterior, 
un debut de bun augur. Victoriile 
obținute în primăvară la Atena au 
fost urmate, apoi, de cele realizate 
tot în capitala Greciei In compania 
reprezentativei eline de juniori Și 
de rezultatele de bună valoare în
registrate recent Ia campionatele 
naționale de juniori și seniori. Și 
chiar dobîndirea titlurilor de cam
pion la seniori de către unii ju
niori — Adriana Surdu (Lie. 2 Iași) 
ia 100 m (12,0 s), Liliana Leau
(L.C.E.A. Cîmpulung Muscel) la 
400 m (54,9 s), C. Anton (C.S.S. 
Buc.) la prăjină (4,80 m), M. Ior
dan (Dinamo), la greutate (16,56 m), 
ștafeta L.C.E.A. Cîmpulung Muscel 
la 4 X 400 m (3:47,5) — au părut 
unora surprinzătoare, este cert că

„noul val“ nu intenționează 
preia doar ștafeta de la cei 
în vîrsta. Ci încearcă să ridice șta- 

naționale. 
Leau, 

Vu- 
Gavrilaș. 
constanți 
timp ce 
exemplu, 

„ultimă

cheta performanțelor 
Gheorghe Ghipu, Liliana 
Eleonora Monoranu, Roxana 
lescu, Eva Zdrgo, Radu 
Nicolae Onescu, fost 
în această încercare, în 
Gheorghe Megelea, de 
constituie o apariție de 
oră". Și lista performerilor juniori 
ar mai putea continua, dar nu un 
bilanț tranzitoriu interesează acum, 
ci valoarea intrinsecă a atletului, 
aptă să-l plaseze — prin efort con
știent și talent subordonat țelului 
performanței — într-o prestigioasă 
ierarhie internațională la vîrsta 
deplinei afirmări. „Cazul" sulițașu- 
lui orădean Liviu David, record
man al probei înaintea lui Mege
lea, ni se pare ilustrativ în acest 
sens. Clasat pe locul IV la campio
natele de juniori, cu un rezultat 
mult prea modest, el nu a fost 
inclus în echipa reprezentativă, ca 
după o săptămînâ să încheie între
cerea seniorilor în poziția a treia, 
asigurîndu-și cu 69,60 m un loc în 
prima reprezentativă. Dar nu locul

trebuie sâ intereseze, ci performam- 
ța și aceasta (ca și nivelul probei 
de suliță în țara noastră...) este net 
inferioară standardului valoric in
ternațională.

Dintre învingătorii ediției prece
dente a Jocurilor Balcanice, desfă
șurată la Atena, vor maj fi prezenți 
la Izmir tripla campioană Eleonora 
Monoranu (100, 200 și 400 m), du
blul campion Radu Gavrilaș (110 
m.g. și decatlon). Eva Zorgo (su
liță), Cornel Anton (prăjină). Lor 
li se vor alătura reprezentanții u- 
neî noi promoții, din care patru 
fete (Coculeana Bucătaru — 100
m.g. și pentatlon. Mariana Nan — 
disc, Doina Spînu — lungime, Ni- 
culina Lungu — 400 șl 4X400 m) 
și doi băieți (N. Crișan — 110 m.g. 
și V. Miloiu — 4X400 m) sînt încă 
juniori II. Și, după cum ne-a de
clarat antrenorul federal 
problemele juniorilor, Nicolae Mă- 
rășescu, reprezentativele României 
au și la această ediție multe puncte 
de sprijin în întrecerile de la Izmir, 
menite să desemneze pe cei mai 
buni tineri atleți din Balcani.

pentru

Paul SLAVESCU

Este, se știe,
pregătirilor olimpice...

Din cînd în cînd — în acest 
an, destul de frecvent — pista Sna- 
govului este lăsată, însă, schimbu
lui de mîine, juniorilor. Inutil, de
sigur, să mai subliniem că o ase
menea preocupare este mai mult 
decît lăudabilă, că factorii de re
sort fac bine 
departe decît 
chen.

Sîmbătă și _ ______ . _
niori din ROMÂNIA, R.D. 
MANA, POLONIA și UNGARIA au 
fost „stăpînii" Snagovului. Nu vom 
reveni asupra rezultatelor — după 
cum este conoscut, favorabile re
prezentanților noștri — propunîn- 
du-ne, de data aceasta, doar cîteva 
considerații generale, de perspec
tivă.

Cu toate că a început cu cîteva 
surprize mai puțin plăcute, regata 
internațională de caiac-canoe a ju
niorilor ne-a oferit, din nou, prile
jul sâ constatăm că avem o gar
nitură tînără de certă valoare (ne-o 
spune nu numai lista învingători
lor...), alcătuită din sportivi repre- 
zentînd numeroase centre din tară. 
Apreciind munca și rezultatele an
trenorilor de Iot — Victor Alexan- 
drescu și Igor Lipalit — se cuvine, 
totodată, să elogiem pasiunea 
priceperea cu care muncesc 
mai multă vreme tehnicienii 
pregătesc secțiile de juniori de la 
Delta și Pescarul Tulcea, C.N.U., 
Steaua. Voința Arad, Școala spor
tivă 2 București. C.S.S., Olimpia 
București, Portul Brăila.

In cele două zile de întreceri

câ se gîndesc mai 
starturile de Ia Miin-

duminică. 80 de ju-
GER-

și 
de 

care

ne-am dat seama că a început să 
dispară... îngăduința față de evo
luțiile juniorilor. Pretențiile au 
crescut, se are în vedere posibili
tatea de promovare a celor 
valoroși în lotul seniorilor (și 
destule speranțe!). De aceea 
caută adversari redutabili, se 
mărește în primul rînd îmbunătă
țirea performanțelor. Nu ne-a sur
prins, de aceea, nivelul tehnic ri
dicat al unor curse. Nici spectacu
lozitatea finalelor, nici sosirile cu 
departajări posibile numai prin 
puține zecimi de secundă. Oaspeții 
au dat tinerilor noștri reprezentanți 
o replică extrem de viguroasă (în 
special caiaciștii din RD. Germană 
și canoiștii din Ungaria) și poate 
tocmai de aceea am avut adesea 
impresia că cei care își dispută fi
nalele probelor — la 1 000 m. dar 
mai ales Ia 500 m — sînt... seniori 
cu o bună experiență de concurs.

Rezultă, așadar, utilitatea deo
sebită a unor asemenea competiții 
(deci nu este vorba numai de re
gate „ușoare" cum a fost întîlnirea 
bilaterală cu caiaciștii și canoiștii 
bulgari !) pentru a afla cît mai 
exact cum stăm în planul valoric 
al ierahiei europene a juniorilor. 
Pentru că anul viitor vor avea loc 
campionatele continentale și. desi
gur, pentru că dintre acești tineri 
vor trebui, în primul rînd, selecțio
nați cei care ne vor reprezenta la 
viitoarele ediții ale Jocurilor Olim
pice.

N-am 
turtle și 
direcția 
schimbului de mîine în acest sport

mai 
sînt 

se 
ur-

subliniat întTmplător efor- 
bunele rezultate obținute în 
pregătirii din vreme a

față de care de ani de zile se emit, 
în mod
Fiecare 
arie de 
părerea 
grija și 
păcate, 
curs — 
bogățire a cunoștințelor — am vă
zut la Snagov prea puțini dintre an
trenorii bucureșteni (nu ne referim, 
desigur, ]a cei care răspund de pre
gătirea lotului olimpic) și aproape 
nici unul din provincie. Nu este 
prima dată eînd înregistrăm ase
menea absente...

Simpla consultare a listelor de 
start ne arată, de asemenea. că 
Timișoara — centru de tradiție în 
sportul caiacului și canoei — nu 
este reprezentată în echipa națio
nală de juniori. Iată o contribuție 
care se cere dată într-un viitor 
cît mai apropiat 1

Programul competițional al ju
niorilor români continuă cu cîteva 
etape inportante î revanșa întîi- 
nirii cu echipa Bulgariei (la Sofia), 
campionatele naționale si participa-

, progra- 
Poate 

- deși 
firesc,

justificat, atîtea pretenții, 
acțiune înscrisă în această 
preocupări trebuie, după 
noastră, privită cu toată 
responsabilitatea- Or, din 

în cele două zile de con- 
admirabile prilejuri de îm-

rea la „Regata prieteniei", 
mată la Tata, în Ungaria, 
că după aceste examene 
în prim-plan se situează, ____ _
echipa olimpică — se va găsi posibi
litatea unei analize a contribuției 
adusă de centrele de caiac-canoe, 
a mun-'i desfășurate în acest se
zon de antrenorii 
Ar fi, credem, și 
mulativ.

juniorilor noștri, 
necesar și... sti-

Dan GARLEȘTEANU



CONCLUZII
LA CAMPIONATUL 
DIVIZIEI A

POSTURI „ACOPERITE" SI DEFICITARE 
LA ECHIPELE NOASTRE DE CLUD

Și fotbalul nostru își are valo
rile lui (de ce să n-o spunem, mai 
eles la șfîrșitul acestui sezon în 
care echipa națională s-a aflat la 
■un scurt pas de calificare printre 
primele patru europene, iar trei 
formații de club, Steaua, U.T.A., 
Rapid, au sărit noi trepte pe scara 
valorilor continentale, ajungînd 
pînă în turul III) reliefate, mai de 
•mult sau mai proaspăt, în partidele 
de campionat și girate, apoi, la na
țională, în dificilele partide inter
naționale oficiale. Ne referim, desi
gur, la jucători care în acești ultimi 
ani au îmbrăcat tricoul diferitelor re
prezentative (A și olimipcă), la A- 
damache, Răducanu și Ghiță, la 
Dinu, Lupescu, Sătmăreanu și De- 
Jeanu, la Dumitru și Radu Nun- 
weiller, la Lucescu, Dembrovschl, 
Dobrin, Domide, Dumitrache, Nea
gu și Iordănescu.

Și ei nu sînt singuri. în campio
natul Diviziei A, foarte aproape de 
nivelul portarilor — tricolori au 
evoluat și Ștefan („U“ Cluj), Vidac 
(U.T.A.), Stan (F.C. Argeș), Mfliai 
lonescu (Petrolul), Sînt și mai 
mulți fundașii centrali cu bun ran
dament, cum ar fi arădenii Lerc- 
ter și Pojoni, piteștenii Vlad, Ol- 
teanu și Barbu, clujenii Pexa și 
Solomon, brașoveanul Olteanu, ie
șenii lanul (desigur, pînă la acci
dent) și Stoicescu, rapidistul Boc 
și perolistul Bădin. Iată dar, sufi
ciente echipe, beneficiind de nu
me de redutabili fundași cen

trali, jucători care acoperă o zonă 
importantă în fața propriilor porți.

Prospectînd mai departe, obser
văm că echipele noastre de Divizia 
A nU duc lipsă nici de oameni de 
mijlocul terenului, pregătiți pentru 
a face față, în mod corespunzător, 
în această porțiune-cheie a terenu
lui. Este cîmpul de acțiune, labo
rioasă, rațională, al lui Petescu și 
Broșovschi (U.T.A.), Anca și Mihăi" 
lă (,,U“ Cluj), Marian Popescu și 
Prepurgel (F.C. Argeș), Boloni și 
Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), Gher- 
gheli și Kadar (Steagul roșu), V’zțu 
și Naom (Steaua). Sînt, iată, des
tule rezervele noastre interne, aici, 
la mijlocul terenului (ne referim 
îndeosebi la Anca, Broșovschî, 
Hajnal, Boloni), în cazul în care 
ar apare, cumva, vreo defecțiune 
la națională

Mai slab — acum apar și postu
rile deficitare ale echipelor noastre 
— stăm la celelalte capitole, spre 
zonele laterale ale apărărilor ime
diate și în linia întâi.

Vorbind mai întîi de fundași, nu 
ignorăm, firește, existența unor ele
mente utile formațiilor lor (precum 
Crețu la „U“ Cluj. Mioc la SC. 
Bacău, Pop la Rapid. Ivăncescu la 
Steagul roșu, Popovici la U.T.A., 
Ivan ia F.C.A., ș.a.). dar asta să 
fie, oare, suficient ? Moi credem 
că nu, de vreme ce nu mai depar
te de trecutul sezon internațional 
(cînd Mocanu era accidentat, iar 
Deleanu fără formă sportivă) an

trenorul Angelo Niculescu nu găsea 
cui să-i ofere tricoul cu nr. 4. 
Chiar și formațiile de Club se cîr- 
pesc greu cu apărători laterali: la 
Dinamo, de pildă, Cheran nici azi 
nu-1 face uitat pe Cornel Popa, la 
Rapid, Codrea se află încă în um
bra lui Greavu. la Steagul roșu 
accidentarea lui Rusa a fost, mul
tă vreme, ireparabilă, la „U“ Cluj 
veteranul Cimpeanu a fost nevoit 
să revină, la Steaua e delicată pro
blema cînd nu este Sătmăreanu, 
Mai toate echipele din Divizia A 
au a se plinge: Stoica și Gbirca 
(Farul) apelează nu o dată la mij
loace mult prea rudimentare în 
duelurile cu adversarii direcți, Vc- 
lea (Universitatea Craiova), Cheran 
(Dinamo), Birău (U.T.A.), Codrea 
(Rapid), și nu numai ei. se plasează 
adesea defectuos; Mioc (S.C. Ba
cău) și chiar Sătmăreanu își lasă 
zona descoperită prin „urcări" nu 
întotdeauna judicioase. Ne lipsesc, 
într-adevăr. fundașii marginali de 
autentică clasă, apărători in accep
țiunea mocemă a postului.

Și am ajuns la linia întîi, unde, 
cum remarcam, apar și aici posturi 
deficitare. Mai puțin la înaintașii 
de formație coordonatori sau dis
peceri. cum li se mai spune, pen
tru că. de bine de rău, la această 
specialitate întilnim ceva nume : în 
afara lui Dobrin și Dembrovschi, 
citați la valorile naționalei, se dis
ting în Divizia A Dnmitriu II (Di
namo), Malțescu (Jiul), Pescaru

Consfătuirea antrenorilor divizionari A 0 DEZBATERE UTILĂ,
SUB SEMNUL RESPONSABILITĂȚILOR CRESCiNDE
Ieri s-a desfășurat la Centrul „23 

August" consfătuirea antrenorilor 
echipelor de fotbal divizionare A, 
la care au luat parte membri ai 
Colegiului central al antrenorilor, 
antrenori federali și 26 dintre teh
nicienii care răspund în prezent de 
instruirea formațiilor din primul 
eșalon al fotbalului nostru.

în deschiderea lucrărilor consfă
tuirii, președintele F. R. Fotbal, 
Mircea Angelescu, a subliniat im
portanța acestei acțiuni în contex
tul evenimentelor politice de im
portanță majoră pe care le trăiește 
poporul nostru, al obiectivelor și 
răspunderilor ce revin fotbalului 
românesc pe tărîmul afirmării și 
consacrării sale internaționale.

La primul punct al ordine! de zi, 
antrenorul federal Angelo Nicu
lescu a prezentat referatele privind 
modul de desfășurare a campiona
telor republicane de seniori și tine
ret pe anul competițional 1971—1972. 
Bine documentata și însoțită de gra
fice — reflectînd aspecte semnifi
cative în legătură cu capacitatea de 
efort a jucătorilor, frecvența jocu
lui ofensiv și starea disciplinară — 
expunerea antrenorului echipei na
ționale a trecut în revistă princi
palele realizări și insuficiențe ma
nifestate în activitatea primelor 16 
divizionare ale țării, cauzele și unele 
măsuri care se impun pentru o mai 
bună valorificare a fondului de ju
cători fruntași pe plan competițio
nal intern și internațional.

La discuțiile, pe marginea celor 
două referate expuse au luat cuvîn- 
tul opt dintre antrenorii prezenți la 
consfătuire : Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor, Const. Rădulescii (Sport Club), 
N. Proca, I. Motroc, V. Stânescu, 
I. Oană, T. Bone și T. Jurcă. Parti- 
cipanții la discuții s-au referit în 
mod deosebit la unele aspecte spe
cifice muncii lor de instruire și 
educație, răspunzînd în principal la 
următoarele probleme asupra că
rora trebuie să se îndrepte și în 
viitor eforturile tehnicienilor noș
tri : îmbunătățirea capacității de e- 
fort, necesitatea obiectivizării an
trenamentelor și jocului, recupera
rea efortului fizic și evidența aces
tuia. valorificarea integrală a jocu- 
lui-școală, sporirea exigenței față 
de îndeplinirea sarcinilor.

In continuarea lucrărilor confe
rinței, președintele Colegiului cen
tral al antrenorilor, I. Șiclotan, a 
prelucrat indicațiile tehnico-meto- 
dice pentru noul ăn competițional 
1972—1973, privind îmbunătățirea 
organizării și a conținutului proce
sului instructiv-educativ. instituirea 
sistemului de probe de control, pre
gătirea echipelor de tineret și a 
celor de copii și juniori.

In încheierea lucrărilor, a luat

ctrvfntul președintele C.X.E.F.S.. 
Ana hei Alexe. care a subliniat im
portanța consfătuirii și a arătat că 
sprijinul neprecupețit acordat de 
partid și ce stat mișcării sportive 
cin țara noastră, inclusiv fotbalu
lui. obligă la o muncă mai orga
nizată și calitativ superioară. Ia re
zultate ce valoare care să confirme 
drumul ascendent al soccerului 
românesc in arena sportivă inter
națională.

(Steagul roșu), Marin Stelian (Ra
pid), Nagy (A.S.A. Tg. Mureș), ulti
mul un mijlocaș la formația mure- 
șeană, dar mai mult cu sarcini do 
„centrocampist".

Deficitul în linia întîi începe cu 
aripile și se continuă cu vîrfurile. 
într-adevăr, echipele noastre duc 
lipsa extremelor (de meserie sau 
nu), a jucătorilor în stare să se 
descurce pe zonele laterale ale ata
cului prin fructificări de situații, 
din unghiurile de acțune specifice 
lor sau prin centrări oportune. Nu 
pledăm pentru o reîntoarcere la 
trecut, dar exemplele culese din 
fotbalul internațional demonstrează 
cu prisosință că echipele mari au 
și astăzi în componența lor o ex
tremă valoroasă de meserie: Jair- 
zinho, la brazilieni, Kremers, la 
vest-germani, Kaiser, la Ajax 
șa.m.d. Or, cu mici excepții (Mar- 
cu — Univ. Craiova, Both — U.T.A.. 
Jercan — F.C. Argeș), extremele 
noastre sînt departe de a acționa 
cu eficiența dorită. Și, ca o conse
cință firească, pe lista principali
lor realizatori ai Diviziei A apar 
Jercan (cu 8 goluri), Marcu (7 go
luri) și Both (6 soluri). în rest—

Puține sînt divizionarele A satis
făcute. cu cuplurile lor de înain
tași centrali, mai precis cu vîrfu
rile lor de atac, întrucît, și la noi, 
de o bună bucată de vreme, majo
ritatea echipelor acționează și a- 
casă și în deplasare, potrivit ca
noanelor lui 1—1—3—3, cu un sin
gur pion avansat în zona centrală 
din fața porții adverse. în această 
categorie ar intra, deci, doar U.T.A. 
(Kun ID. Rapid (Neagu), „U“ Cluj 
(Adam) și, parțial. S.C. Bacău, de
oarece Rugiubei n-a rezistat pînă 
la finiș. Putem eticheta, insă, drept 
oameni de gol niște vârfuri cu sub 
20 de goluri la activ (Oblemenco, 
paradoxal, n-a fost un virf verita
bil în campionatul trecut), pe par
cursul a 30 de meciuri ? Doar cu 
maximum de îngăduință, întrucît 
acești pioni avansați nu întrunesc 
toate calitățile absolut necesare 
unor jucători puși să acționeze in 
această „zonă a adevărului', vârfu
rilor de finețe, de tipul lui Kun, le 
lipsește decizia, dîrzenia. celorlalți 
— percutanți, de tipul lui Neagu, 
Adam, Mureșan — le-ar mai fi ne
cesară o doză sporită de subtili
tate.

G. NICOLAESCU

POLITEHNICA - 0 ECHIPĂ
MACINATA

SI ÎNVINSĂ
■>

Trista istorie, din campionatul 
recent încheiat, a Politehnicii Iași 
este în esență istoria unui conflict 
antrenor-jucător- De fapt, o reci
divă a unei situații, consumată cu 
doi ani în urmă, in împrejurări 
asemănătoare. pe aceeași scenă din 
Dealul Copouiui, dar cu alte... 
măști. Atunci, în vara fierbinte a 
lui 1970 Politehnica, scăpată ca 
prin minune de exilul Diviziei B. 
concedia un antrenor sîrguincics 
și devotat, absolvind de orice răs
pundere jucătorii. Serban Justin, 
.marele vinovat", căzut în dizgra
ția propriilor discipoli, părăsea
astfel echipa învins și poate re
semnat, Iăsînd unora 
ne; rezolvări potrivite.

Și a venit în locul 
Mărdărescu, tehnician
experimentat, căruia nu i-a 
buit prea mult timo ca să ciștige 
încrederea și sprijinul necesar.

impresia u-

său Viatilâ 
valoros Si 

tre-

DE
DE CONFLICTE INTERNE 
PROPRIILE-I SLĂBICIUNI

deschis. între timp si Po
ma i coboare

ce mai
litehnica începuse să
în clasament, pentru ca, în finalul 
CcXnpionatului trecut, să încheie 

întrecerea pe locul 8, cu 30 de 
puncte, adică numai cu trei mai 
mult decît cu un an înainte, sub 
bagheta lui Justin.

A venit 
pregătire 
campionat 
conflictul.

dupâ aceea 
In vederea

Și, odată 
aparent

perioada de 
actualului 

cu aceasta 
stins la un

tocut

în față problema
II i „Jucăm dar
Și Mărdărescu-tatăl silit să

lui Mărdă- 
fără M:r-

rului 
rescu 
cea". .
accepte ultimatumul (!) a sperat în
tr-o soluție salvatoare. La rîndul ei 

Mărdăresou-fiul, a 
redresare spectacu- 
fost așa. Meciul cu 
pierdut $i apoi pînă

LOVITURA DE ÎNCEPERE A C. E
(Urmare din pag. I)

Traian Tomescu membru al Comisiei 
de organizare a grupei de la Bucu
rești.

La Constanta. antrenorii lotului 
reprezentativ al țării noastre. C. Cer- 
năianu și R. Cosmoc. au rulat în
tregul Iot cu ocazia meciului de du
minică seara. în compania Farului, 
dar nu s-au decis asupra formației pe

care o vor trimite în teren miine, in 
jocul_ inaugural. cel cu selecționata 
Maltei. De la Craiova ne vin vesti con- 
firmind recordul de spectatori pe care 
acest oraș îl va Înregistra In sfir- 
Ș'.t, de la Cluj. colega noastră Nașa 
Detnian transmite: „Cu excepția echi
pei iugoslave — care a sosit luni 
seara tîrziu — celelalte trei forma
ții se află la Cluj de duminică. Ele 
au început rapid acomodarea cu 
orașul și cu gazonul stadionului nr. 3

PROGRAMUL DE MIINE Șl PÎNÂ LA 30 IULIE
Iată programul complet ai mare! întreceri a reprezentativelor universitare 

□e fotbal din Europa :

GRUPA î : CRAIOVA

19 Iulie : U.R.S.S. — iU” Craiova și Cehoslovacia — Luxemburg
ZI Iulie : „U“ Craiova — Luxemburg și U.R.S.S. — Cehoslovacia

23 iulie : Cehoslovacia — „U" Craiova și Luxemburg — U.R.S.S.

GRUPA A B-A : CLUJ

19 Iulie : Spania — Bulgaria șl Anglia — Iugoslavia
21 iulie : Bulgaria — Iugoslavia și Spania — Anglia
23 iulie : Anglia — Bulgaria șl Iugoslavia — Spania

GRUPA A III-A : BUCUREȘTI

19 Iulie : Franța — Sportul studențesc si Belgia — Ungaria
21 Iulie : Sportul studențesc — Ungaria și Franța — Belgia
23 Iulie : Belgia — Sportul studențesc si Ungaria — Franța

GRUPA A IV-A s CONSTANTA .

19 iulie : România — Malta șl Olanda — R.F. a Germaniei
21 Iulie : Malta — H.F. a Germaniei șl România — Olanda
23 iulie : Olanda — Malta si R.F. a Germaniei — România

— Precizăm că echipele Universitatea Craiova si Sportul studențesc par
ticipă în afară de concurs si nu intră, deci. In clasamentele grupelor. Primele 
două clasate din flecare grupă se califică pentru următoarea fază a competi
ției, sferturile de finală.

CONSTANTA : 25 și 28 Iulie — SFERTURILE DE FINALĂ
CONSTANTA : 28 Iulie — SEMIFINALELE a
CONSTANTA : 30 iulie — MECIUL PENTRU LOCURILE 3—4 SI FINALA

După turneul Selecționatei 
orașului București in Algeria

REVELAȚIA ECHIPEI, UN „NEOLIMPIC" MIHAI MARINESCU

. UNIVERSITARE
al - parcului sportiv Babeș, prevăzut 
ca teren de antrenament. Cea mai su
gestivă declarație ni s-a părut aceea 
a antrenorului echipei Angliei care 
a spus că formația lui nu a venit la 
acest campionat pentru a face un 
fotbal de vacanță. Prima formație 
care și-a programat antrenamentul 
pe terenul din parcul Babeș a fost 
selecționata Spaniei, fostă deținătoa
re a titlului. Antrenorul ei, Manuel 
Penalva, ne-a declarat câ formația 
deplasată în România este compusă 

majoritate din studenți madrileni, 
în vreme ce fotbaliștii spanioli se- 
antrenau cei englezi făceau turul o- 
rașuhii iar cei bulgari se odihneau 
după călătoria din timpul nopții".

Competiția va fi urmărită de o 
serie de personalități reprezentînd 
F.I.S.U. si U.E.F.A. Pentru astăzi. 
Ia ora 15, este prevăzută la Bucu
rești ședința Comitetului de orga
nizare cu toți delegații echipelor. 
Această reuniune va da formă de
finitivă programului, va efectua va
lidarea participantelor și va ratifica 
delegarea arbitrilor.

Mai întîi, prin unele măsuri opor
tune de restructurare a formulei de 
echipă, apoi prin promovarea in
spirată a unuj spirit ofensiv și. in 
sfîrșit, după primele mari și sur
prinzătoare succese, prin mobili
zarea colectivă in jurul ideii de 
luptă pentru șefia clasamentului !

Un tur de campionat lucrurile 
au mers foarte bine. Toată lumea 
privea cu uimire -minunea", ce 
părea câ făcuse din modesta Poli, 
un team de mina întîi. în Dealul 
Copouiui entuziasmul hrănit ade
seori cu iluzii, făcea pe mulți să-și 
piardă simțul măsurii. Intr-o ase
menea ambianță, în returul din 
primăvara anului trecut. Gil Măr
dărescu — stăpîn pe situație — a 
socotit nimerit momentul să-1 lan
seze pe Mărdărescu-junior în focul 
Diviziei A. Euforia era prea mare 
la Iași ca să existe obiecții. Și 
apoi. Mircea era un jucător destul 
de talentat și cu certe posibilități 
de afirmare. Cu toate acestea însă, 
jucătorii — o parte dintre ei — 
au considerat chiar de la început 
promovarea lui Mărdărescu II nu 
ca pe o necesitate, ci ca un act 
de favoritism. Și s-au opus titu
larizării lui, înveșmîntatâ într-un 
aer de pseudoechitate și infatuare. 
Mai întîi discret, apoi din ce în

moment dat, a intrat într-o fază 
nouă prin acțiunea de frondă a 
-faniliei* Cuperman—Moldovea- 

nu, îndreptată împotriva „familiei" 
Mărdărescu. în fața refuzului ce
lor doi titulari de a participa la 
antrenamente, Gil Mărdărescu re
nunță inițial la ei și-și manifestă 
intenția de a-i înlocui cu jucători 
de rezervă. Dar intenția lăudabilă 
a antrenorului nu se traduce în 
fapt Moldoveanu și Cuperman — 
vinovați de grave acte de indisci
plină — apărând totuși în forma
ția din prima etapă, fără o instrui
re corespunzătoare. Ce se petre
cuse în intimitatea echipei Poli
tehnica. pentru ca hotărîrea an
trenorului sâ fie infirmată, este 
mai puțin important acum. Cert 
este că autoritatea sa de pedagog 
suferise o grea lovitură, iar calea 
compromisurilor și a imixtiunilor 
fusese larg deschisă.

De aici a început apoi calvarul. 
O dramă în mai multe acte și 
... etape. Primul act s-a consumat 
pînă la meciul pe teren propriu cu 
Petrolul. Echipa ieșeană acumula
se în patru jocuri două puncte și 
deținea locul 14 în clasament. în 
săptămîna premergătoare partidei 
ou formația ploieșteană, fronda ju
cătorilor a pus din nou antreno-

echipa, fără 
crezut într-o 
loasă. Dar n-a 
Petrolul a fost 
în etapa a Xl-a. decepțiile au fost 
mai numeroase decît satisfacțiile. 
De aici încolo se instalează o li
niște relativă în relațiile antrenor- 
jucători și Politehnica parcurge o 
perioadă de redresare pe care în
cheierea turului o confirmă cu un 
mulțumitor loc 12.

A venit apoi returul. Fără Măr
dărescu II, plecat să-si satisfacă 
stagiul militar. Dar Si fără Cuper
man și Moldoveanu, absenți și ei. 
printr-o 
tot din 
tați) din 
tul este 
mulează 
însă căci încep din nou neplăce
rile : lanul, Costaș, Marica, Ro- 
milă I: accidentați- Neșansă sau 
consecințele lipsei de pregătire ? 
Oricum însă, după jocul cu C.F.R. 
Cluj, pierdut la Iași cu 2—4. ră
nile se deschid din nou. încep ia
răși acuzațiile grele la adresa an
trenorului. lanul — liderul echi
pei — imobilizat în ghips amenință 
că „dă cărțile pe față" I Conflictul 
ia proporții. Și timpul trece, eta
pele se scurg una după alta, echi-

bizară orînduire a sortii, 
motive obiective (acciden- 
formația de bază. începu- 
totuși bun. Echipa acu- 
puncte și speră. Nu mult

LOTUL DE JUCĂTORI FOLOSIȚI :

Costaș, Naște șl Pop — portari; Ro- 
milă I lanul, Alecu, Stoicescu, Pai, 
Iiancearuc, Greerosu — fundași; 
Mărdărescu n, Simionaș, Marica, So- 
ftan. Romilă II — mijlocași; Incze IV, 
Cuperman, Lupuiescu, Moldoveanu, 
Dănilă. Ciobotaru. Amarandel șl 
Moldovan — atacanțL

pa se afundă tot mai mult pe dru
mul spre B. Publicul ieșean este 
din ce în ce mai străin, față de 
cej pe care nu de mult îj diviniza. 
Și în timp ce întrecerea se apro
pie de final, Politehnica încearcă 
imposibilul. Dar este prea tîrziu. 
Duminică 25 iunie pe stadionul din 
Tg. Mureș sentința este semnată.

...Epilogul acestei istorii este trist, 
la fel de trist ca si istoria echi
pei dominată de conflicte și com
promisuri în întreg acest campio
nat. Politehnica, măcinată de a- 
dînci frămîntări interne, a fost în
vinsă de propriile ei slăbiciuni.

Mihai IONESCU

BOLONI, DIN 

DE TALENTE
în constelația de talente de pe Mu

reș, Boloni este, alături de Hajnal, 
unul dintre băieții de viitor. Selec
ționat de Angelo Niculescu pentru 
meciul cu Italia, n-a putut fi pre
zent Ia întîlnirea cu Mazzola pentru 
că în aceeași zi, ca absolvent al cla
sei a Xll-a a Liceului „Papiu Ila- 
rian“ din Tg. Mureș, avea examenul 
de bacalaureat, pe care l-a trecut 
cu succes. In același timp devenise 
și indisponibil după meciul A.S.A.— 
Rapid : în repriza a doua, după o 
săritură la cap, a aterizat greșit, 
prodtxându-și o ușoară smulgere de 
ligamente, ceea ce l-a făcut pe dr. 
Halmagyi, medicul formației mure
șene, să-i pună piciorul în ghips.

Ladislau Boloni, care abia anul 
viitor, la 11 martie, împlinește 20 de 
ani, nu este — totuși — un nume 
nou în fotbalul nostru, dacă avem 
în vedere cele 18 selecționări ale 
sale în lotul național de juniori, pre
cum și întîlnirea de tineret Franța— 
România, disputată în primăvara a- 
cestui an la Le Havre, în care ju
cătorul cu nr. 10 de la A.S.A. (nu
măr predestinat ?) a fost prezent. Un 
alt Boloni, Ștefan, fratele lui Ladis
lau, a fost și el chemat de antreno
rul Gh. Ola în lotul național de ju
niori. Ei% în anul 1966. Dar Ștefan 
s-a dedicat total studiilor la Faculta
tea de stomatologie din Tg. Mureș. 
Ladislau vrea să-și urmeze fratele 
la aceeași facultate, dar totodată do
rește să nu uite nici de fotbal.

Cei doi frați au învățat jocul cu 
mingea la Tîrnăvenl. la Chimica, for
mația care a adus pe lume sumede
nie de fotbaliști talentați, devenind 
un adevărat rezervor pentru A.S.A. 
Alături de subiectul acestor rînduri, 
in echipa militară figurează și Fa-

CONSTELAȚIA 

DE PE MUREȘ
zekas, și Unchiaș, și Palfy de la „ti
neret-rezerve", după cum cu cîțiva 
ani în urmă activa Dondoș. Cei mai 
mulți sînt opera unui tînăr profesor 
de educație fizică din orașul combi
natului chimic, îndrăgostit de fotbal. 
Numele său : loan Meszaros. Umblă 
prin școli, colindă satele din jurul 
orașului, cheamă la antrenament pe 
cei mai buni și îi duce de la pitici la 
juniori, de la juniori în Divizia C, 
de unde își găsesc singuri drumul 
spre „A" și chiar spre națională 
loan Meszaros e unul dintre cei ce 
muncesc fără a face zgomot în jurul 
numelui lor.

— Ce ai simțit cînd ai auzit de se
lecționarea în prima echipă națio
nală ?, l-am întrebat pe tînărul ju
cător mureșan Boloni, pe care l-am 
întîlnit recent la Tg. Mureș.

— Am aflat la Pitești, la meciul 
cu F. C. Argeș. Am rămas surprins. 
Apoi m-am gîndit foarte mult la se
lecționarea mea. Mi s-a făcut tea
mă. Teama a crescut cînd am auzit 
că se va juca _ în nocturnă. Apoi 
mi-am adus aminte că în aceeași zi 
am bacalaureatul și a trebuit să re
nunț. Tare rău mi-a părut, pentru 
că nu știu dacă voi mai primi vreo
dată vreo telegramă pentru a mă 
prezenta la lot De fapt, nici nu știu 
dacă pot juca alături de Nunweiller 
VI, de Dumitru. Cu experiența lor, 
cu țtiinfa lor...

— Ce medie ai la educație fizică ?
— 16 !
— Mai ai și alte medii de 10?
— In ultimul trimestru, la chimie 

și la fizică. Alături de literatură, sînt 
cele trei obiecte care-mi plac cel mai 
mult.

— După ce meciuri te-ai simțit 
bine ?

ACTUALITĂȚI 
NOUTĂȚI LA CSM REȘIȚA 
Proesnăta promovată în divizia A

C.S.M. Reșița și-a reluat pregătirile. 
După ce. în zilele de 13 si 14 iulie, 
jucătorii au fost supuși obișnuitului 
control medical, ei s-au întîlnit din 
nou pe stadionul din Valea Doma- 
nulul. Pe lingă vechii jucători ai 
lotului echipei, la antrenament au 
mai participat: portarii Gornea (Mi
nerul Baia Mare) și Filip (Politeh
nica Timișoara). Radulescu (Met 
București), Mincă și Neagu (Univer
sitatea Craiova) și Ologeanu (Mine
rul Moldova Nouă). Echipa își va 
continua pregătirile în stațiunea Vă- 
liuc-Crivaia ta 20 km. de Reșița
DIVIZIONARELE B GALAȚENE 
LA PRIMELE ANTRENAMENTE
POLITEHNICA GALATI. După efec

tuarea vizitei medicale din ziua de 15 
iulie la apelul antrenorului Dnagoj Co
jocarii au răspuns prezent pentru primul 
antrenament următorii jucători : Gheor
ghiu, Breșcan, Băjenaru. Grozea, Enacfce* 
Dinu, Tănasescu, Bezman, Stoica. Mari
nescu, Toiea. Rențea, Lehădus si Toma.

F. C. GALATI. Sud conducerea antre
norului C. Teașcă si cealaltă divizionară
B, F.C. Galați și-a început la 15 iulie 
antrenamentele, cu vechiul lot de jucă
tori mai puțin Cliihaia care va fi pro
babil transferat la Sportul studențesc și 
Tr. lonescu, care a absentat nemotivat.

T. SIRIOPOL — coresp.
DIVIZIONARA B, MINERUL 

BAIA MARE Sl-A RELUAT 
PREGĂTIRILE

Divizionara B Minerul Baia Mare, șî-a 
reluat la 12 iulie pregătirile sub condu
cerea antrenorilor A. Șepci și I. Bartha. 
Au fost prezenți jucătorii Cristea, Talpai. 
Nectila, Dorn. Sasu. Radu, Trifu, Hof- 
meister. Crișan, Lang și Coman. Au lipsit 
nemotivat Roznei IV și Condruc. Porta
ri. «9ornea a PrIroit dezlegarea pentru
C. S.M. Reșița, iar Moritz. Mihalcic si Ba- 
ranja și-au exprimat și ei dorința de a 
primi transferul. Noutăti tn lot: Pop. 
Balaș. Boescu, P. Sabău. Lebea, Stențer 
(de ia juniori), știr (Știința Petroșani)*. 
Nistor (Constructorul B. Mare) Ghlnea 
(Minerul B. sprle), Miculaș. Szilaghi (re
veniți de la Școala de maiștri Brad).

V. SASARANU — coreso.
TURNEUL ECHIPEI MAGHIARE 

EGYETERTES
tn organizarea secției de fotbal Unirea 

Dej, echipa de fotbal Egyetertes, dir» 
prima divizie a campionatului ungar, va 
întreprinde un turneu în tara noastră 
între 5—18 august. Echipa maghiară va 
susține următoarele oartide : la 6 au
gust. la Dej, cu C.F.R. Cluj: ta 9 august, 
la Cluj, cu „U“; la 13 august, la Tg. Mu
reș, cu A.S. Armata; la 17 august, la 
Bala Mare, cu Minerul sau la Timișoara, 
cu Politehnica.

„CUPA DE VARA"
Duminică s-au disputat partidele etapei 

a m-a din cadrul tradiționalei competltlf 
„Cupa de vară", rată rezultatele : Unirea 
Iași _ C.F.R. Pașcani 2—1; Textila Bo
toșani -- Victoria Roman 3—0; Letea Ba
cău — Oltuz Tg. Ocna 4—1: TrotușuJ 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — Textila Bu- 
huși S—0; Autobuzul Buc. _  T.M. Bucu
rești 0—2; Tehnometal Buc. — Sirena 
Buc. 2—2: Laromet Buc. — Flacăra roșie 
Buc. 10—0; Electrica Constanța — Dună
rea Tulcea 3—3; Marina Mangalia — Gra
nitul Babadas 7—1; Oltul Rm. VÎIcea — 
Unirea Drăgăsani 2—0: Lotru Brezoj _
Chimia Rm. Vîlcea 0—4: Minerul Lupeni 
— Victoria Căi an 7—0: Corei nul Hune
doara — C.F.R. SImeria 3—1.

pic“ — Mihai Marinescu, aflat în 
mare vervă, sobru si foarte util e- 
chipei

— Știm că, de cîteva luni, la 
cîrma naționalei algeriene se află 
maestrul emerit al sportului Mir
cea Costache II. Ce a reușit el cu 
echipa pină în momentul de față?

— Știți probabil că în cadrul 
Turneului preolimpic de calificare, 
finala africană a opus echipele Al
geriei și Tunisului, ambele pregă
tite de antrenori români. Au cîști- 
gaț tunisienii, elevii profesorului 
Haralambie Firan, care vor fi ast
fel prezenți la J.O. de la Miinchen. 
în privința handbaliștilor pregătiți 
de Costache II. ei au înregistrat un 
vizibil progres tehnic față de anul 
trecut, descurcîndu-se din ce în ce 
mai bine și sub aspectul tactic, dar 
au încă lacune în apărare. Firește, 
lacune care pot fi remediate în 
timp.

declară antrenorul Cornel OȚELEA
următoarele rezultate: 

17—13 și 24—10.
— Cum se explică faptul 

suferit o înfringere în fața 
studențești ?

— Adversarele noastre au 
doar titulaturi diferite, în realita
te fiind vorba de întregul lot de 
handbal al Algeriei, împărțit în 
două echipe, dintre care aceea care 
evolua sub denumirea de selecțio
nata studențească era cea mai pu
ternică.

— Cum s-au comportat cei 
va olimpicilor români aflați în 
ponența echipei pe care ați 
dus-o ?

— Evoluții remarcabile au 
portarul Orban și tînărul Drăgă- 
niță, în timp ce Wilisch și Hornea 
au constituit și ei prezențe notabile 
în cadrul formației. Revelația aces
tui turneu a fost, însă, un „neolim-

în această perioadă de pauză 
competițională internă, o selecțio
nată masculină a orașului Bucu
rești, cuprinzînd și cîțiva jucători 
din lotul olimpic, a întreprins un 
turneu de mai multe 
geria. La întoarcerea 
solicitat antrenorului 
lea cîteva amănunte . 
luția formației pe care a condus-o.

—Ce echipe ați întîlnit și care 
sînt rezultatele obținute?

— Am susținut trei partide în 
localitatea Oran, întîlnind de două 
ori selecționata studențească a Al
geriei și o dată reprezentativa A a 
țării gazdă. în această ordine am

jocuri în Al- 
în țară, am 
Cornel Oțe- 
privind evo-

r

E. ALMER 
LA 200 M

2:13,9 
DELFIN 

NOU RECORD NAȚIONAL

REȘIȚA. 17 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). în 
cadrul unui concurs desfășurat la 
Reșița, Eugen Aimer a stabilit un 
nou record național în proba de 
200 m delfin, fiind cronometrat 
în 2 : 13.9. Vechiul record (2 115,5 
din 1968) aparținea muresanului 
Adalbert Covaci. Pe locul secund 
s-a elasat Dietmar Wetterneck cu 
2 18,7 — nou record național de 
juniori II.

Alte rezultate^ Wetterneck 
ți Gropșan 2 : 29.6 ' la 200 m 
Lavin ia Donea 2 ; 44,5 la 
spate; Ion Sporea 61,7 la 
liber.

2 i 21,8 
spate; 

200 m 
100 m

Qaru GLAVAN

obținut 
20—21.

că ați 
echiDei

purtat

cîțî- 
com- 
con-

avut

Horia ALEXANDRESCU

— După cel de la Pitești, în care 
l-am ținut pe obrin; după cele de 
la București, cu Steaua și Dinamo. 
După fiecare din ele am simțit că 
am făcut ceva pentru echipă .

— Și care sint proiectele tale ?
— In primul rînd, examenul de 

admitere la stomatologie. Apoi voi 
mai vedea.

Acesta este, ta 19 ani, BolSni II.
Mircea TUDORAN

LA SEMICERC...
• Echipa masculină de Divizia A Tro- 

tușul Gb. Gheorghiu-Dej a participat, în 
urmă cu citva timp, la festivalul orga
nizat de asociația sportivă ASKO Viena, 
în cadrul căruia a fost programat și un 
turneu de handbal. Formația română a 
ocupat primul loc, întrecînd cu 15—13 
(6—8) pe ESV stadiau. cu 12—7 (5—3) pe 
ASTV Innsbruck șl cu 27—16 (15—5) pe 
Zentralsparkass Viena.
• Aminate la cererea federației de spe

cialitate din S.U.A.. tntllnlrile amicale 
dintre reprezentativele masculine olim
pice ale României șl Statelor Unite se 
vor desfășura în noua sală de la Pitești, 
între 26 și 30 iulie.
• Incepînd cu data de 21 iulie, echipa 

feminină Luci Moscova va efectua un 
turneu de mal multe jocuri in țara 
noastră. Handbalistele sovietice vor evo
lua la 22 iulie la Brașov, în compania 
Rulmentului, Ia 25 iulie la Odorhel, în 
fața Voinței din localitate și la 28 iulie 
la București, unde vor întîlni proaspăta 
divizionară A Progresul.
• Tn luna august, mal multe echipe 

de peste hotare vor efectua turnee In 
țara noastră. Baaick Karvina (Ceho
slovacia) șl Metaloplastika Sabac (Iugo
slavia) participă la turneul organizat de 
Miiiaur Baia Mare intre 11 și 13 august.

iar Vardar Skoplje va fl oaspetele Poli
tehnicii Galați. Tot în această lună, for
mația feminină Universitatea Timișoara 
va întreprinde un turneul în Cehoslova
cia.
• A fost stabilită componența celor 

patru serii ale Diviziei B. Iată alcătuirea 
lor : MASCULIN, seria I : Politehnica 
Galați. S.C. Bacău, Știința Bacău. Voin
ța Bacău, Agronomia Iași, Relonul Sâ- 
vineștl. Comerțul Constanța, Rafinăria 
Teleajen, Rapid București și Universita
tea Craiova ; seria a Il-a : Știința Lo- 
vrin, Gloria Arad, Banatul Timișoara, 
A.S.A. Sibiu, Metalul Copșa Mică, Timi
șul Lugoj. C.s.M. Reșița, Constructorul 
Oradea, A.S.A. Tg. Mureș șl Chimia Fă
găraș : FEMININ, seria I : Confecția 
București Voința București, Constructo
rul București, Universitatea Iași Tomis- 
tex Constanța. Gloria Buzău, Spartac 
Ploiești și Voința Craiova ; seria a Il-a : 
„U“ Cluj, C.S.M. Sibiu, Constructorul 
Baia Mare, Jiul Petroșani, Textila Se
beș, Sparta Mediaș. Voința Sighișoara, 
Universitatea II Timișoara, Teba Arad 
și Chimia Făgăraș.

Prima etapă a campionatului Diviziei B, 
ediția 1972-73, este programată la 3 sep
tembrie.

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR DE LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO

A VACANȚEI, DE ASTĂZI 18 IULIE 1972
Tragerea specială Loto a Vacan

ței va avea loc Ia București în sala 
Clubului Dinamo din șoseaua Ște
fan cel Mare, la ora 18.30. Trage
rea va fi radiodifuzată tar panoul 
cu rezultate va fi televizat In tim
pul serii.

• Depunerea biletelor cî.teigătoare 
se va face pînă în ziua de sîmbătă 
22 iulie 1972, la ora 13 în orașele 
reședință de județ și pînă vineri 21 
iulie 1972, la ora 13 în celelalte lo
calități.

• Omologarea premiilor se va e- 
fectua în ziua de miercuri 26 iulie 
1972.
• Astăzi este ULTIMA Zț în care

vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Pronoexpres de 
miercuri 19 iulie a.c., tragere care

va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.40.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES NR. 28 din 12 iulie 1972
Extragerea I î Cat. 1! 1 variantă 10V« a 100.000 lei; cat 21 1 95 a 

35.180 Iei; cat. 3 s 6,45 a 10.636 Iei I cat 4 î 38,50 a 1.782 lei; cat. 5 : 138,85 
a 494 lei; cat. 6: 4.511,95 a 40 lei.

REPORT cat 1 1 926.721 lei.
Extragerea II: cat. B : 16,85 variante a 4.748 lei; cat C i 32,20 a 

2.485 lei; cat D: 1.974,25 a 60 lei; cat. Ei 123,20 a 200 lei cat F ; 
2.738,45 a 40 lei.

REPORT cat A : 304.149 lei.
Premiu] de 100.000 lei jucat 10’7» a fost obținut de ALEXANDRU C. 

ION din Hunedoara.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT
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• ,,Maratonul" Marelui-Premiu și

imperativele sale • La Tbilisi, pe

A fost din nou o sâptămlnă foar
te bogată în evenimente pe arena 
tenisului. Și la încheierea ei, poate 
primul sentiment pe care-1 încear
că iubitorul sportului cu racheta 
este acela al unei justificate nedu
meriri. La exact o săptămînă după 
ce-1 spulbera pe „Manolo" Orantes 
pe centralul de la Wimbledon (3— 
0), iată-1 pe Ilie pierzînd tot atît 
de net în fața spaniolului, în cam
pionatele Suediei...

De fapt, nedumerirea este a ace
lora care încă nu discern că a- 
ceastă cursă în circuit pentru Ma
rele Premiu este o Irptă între e- 
gali. In primul ei pluton, bineîn
țeles. Orantes pare a deveni ma
rele specialist al turneelor pe zgu
ră, așa cum Smith s-a încununat 
de curînd cu laurii de supercam- 
pion al gazonului. Lui Năstase îi 
rămîne însă, incontestabil, panașul 
campionului multilateral. acela 
care poate să cîștige pe orice supra
față de joc, fie ea zgură, gazon, 
plastic, în aer liber sau teren a- 
coperit. Sau să piardă...

De ce ? Fiindcă — în al doilea 
rînd — trebuie să înțelegem că a- 
ceastă cursă-maraton este 
tă. Am mai scris în acest 
pre proporțiile gigantice

epuizan- 
ziar des- 
Pe care

MARELE PREMIU
F. I. L. T.

După disputarea turneelor internațio
nale de tenis de la Baastad, G-staad șl 
Newport - (categoria D), în clasamentul 
Marelui Premiu — F.I.L.T. pe primele 
locuri se află următorii :

1. M. Orantes (Spania) 370 p: 2. I. Năs
tase (România) 312 p; 3. S. Smith (S.U.A.) 
287 n: 4. A. Gimeno (Spania) 234 p; 5. 
J. Kodes (Cehoslovacia) 139 p; 6 P. 
Proîsy (Franța) 109 o: 7. A. Panatta (Ita
lia) 105 p: 8. P. Barthes (Franța) 100 
9. A. Metreveli (U.R.S.S.) 93 p; 10.
Connors (S.U.A.) 88 p.

le-a luat sezonul de tenis, sub girul 
direct al federației tatemațiocale, 
făcîndu-i de-a dreptul 
este cazul să mai 
la subiect, dar ne 
o dată regretul că 
tori de turnee.
F.I.L.T.-ul, persistă _  ___  ___
că așii rachetei pot fi și „supra
oameni" .. nig Năstase. aricit •eaiu 
și fantezie tenisistă are. ră—un 
om, ca noi toți, iar unecr efortul 
fizic II depășește. Sau — așa cum 
bănuim că a fost — el și-a per
mis la Baastad o relaxare, foarte 
Utilă, înaintea grelei încercări ca
re-1 _ așteaptă Ia firele acestei săa- 
tămîni. în meciul ‘de la Tb hsi

Din capitala Gruzie:. locul de des
fășurare al finale: zor. ale ner.tr. 
„Cupa Davis", opunând echipele 
României Și U.RFLS. veștile ttat 
încă neconsistente. Sovietic:: se an
trenează de Săptămînă trecută pe 
terenul întrecerii, în timp ce e- 
chipa noastră se afla ieri încă ia 
Moscova, în așteptarea efectivului 
complet La ora cînd citit aceste 
rinduri, este probabil că echipierii 
naționalei tricolore pășesc pc tere
nurile parcului sportiv Dina.-no din 
Tbilisi, acolo unde începe 
mult așteptatul meci.

Dar în această săptămtaâ 
nis. care a trecut, avem și 
nice motive de satisfacție. In pri
mul rînd. este Balcaniada. D-.n nou. 
echipele țării noastre au urcat pe 
pruna treaptă a podiumului, păs- 
trîndu-și trofeele. Pentru a treia

revenim acum 
exprimăm tocă 
acești organiza
ta frunte eu 
ta ideea falsă

Davis

vineri

de te-
puter-

Pi.

S. Mureșan 
învingător și învins

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — La 
Sopot au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis „Cupa 
Mării Baltice". Proba de simplu băr
bați a fost cîștigată de jucătorul ma
ghiar Czokonai care l-a învins, în fi
nală, cu 2—6, 6—3, 6—2 pe românul 
Sever Mureșan. în finala probei de 
dublu bărbați, cuplul Mureșan (Ro- 
imânia) — Rybarczik (Polonia) a în
trecut cu 7—5, 6—3 perechea polone
ză Sonsal — Nedzwieski.

In celelalte două finale disputate 
S-au înregistrat următoarele rezulta
te : simplu femei : Szabo (Ungaria) — 
Wieczorek (Polonia) 6—2, 6—2; du
blu femei : Szabo, Wieczorek — Kralj, 
Vlohovicz (Polonia) 3—6, 8—6, 6—4.

SOPOT

terenul finalei europene a Cupei

Succes absolut la Balcaniada
• Frumoase afirmâri ale tinerelor

noastre jucătoare
bară consecutiv băieții, pentru a 
patra cară fetele. Ne bucură acest 
succes pentru că este o competiție 
a noastră. Dar și pentru că el a 
fost obținut in condiții speciale. A- 
n-1 trecut, la Zagreb. în fața unei 
foarte puternice ech pe iugoslave, 
România cfstiga întrecerea mascu- 
lină cu ech na secundă. Acum, la 
acea-tă a XHI-a ediție, cîștigăm 
cu a treia echipă. Meritele acestei 

ții — cuprinzind pe 
Viorel 'Urcu. Toma Ovfci și Du
mitra Hărătiâu — stat cu totul re- 
mareabile. Tenissneni: noștri sînt 
pentru a șaptea oară campioni bal- 
cznci record absolut al cumperi -

Gohn și Ecaterina Roșlanu ale că
ror calități le apreciasem mai de 
mult

Un amănunt insolit. Mariana Si- 
mionescu fusese introdusă în ulti
mul moment în echipa de senioare, 
fiind scoasă din formația de ti
neret prezentă în aceeași perioadă 
la faza de calificare pentru com
petiția internațională „Cupa An
nie Soisbault", de la Szombathely. 
Am fj spus că tînăra noastră e- 
chipă a fost sacrificată, prin a- 
ceasta. Dar iată că duminică seara, 
telexul ne aducea în redacție ves
tea unei neașteptate performanțe. 
Echipa româncelor — cu Virginia 
Ruzici și Florența Mihai soliste — 
a depășit pe maghiare (la ele a- 
casă !) și pe vest-germane. c'ilifî- 
cindu-se cu brio pentru turneul fi
nal al competiției. Vom vedea a- 
cum un spledid „trio" Simionescu— 
Ruzici—Mihai evoluînd în faza de
cisivă a tradiționalei competiții fe
minine, între 21 și 23 
Touquet (Franța).

Hotărit lucru, tenisul 
are nebănuite rezerve de 
lentat!

iulie, Ia

românesc 
tineret ta-

Radu VOIA

ÎNCEP ÎNTÎLNIRILE DECISIVE PENTRU „CUPA D AVIS'•

SA NE CUNOAȘTEM VIITORII ADVERSARI
viitorii adversari ai echipei noastre, prezentăm mai 
jos, in scurte portrete, pe cei patru component* 
ai reprezentativei 
Serghei Andreev).

sovietice (căpitan nejucător :

ALEKSANDR METREVELI TEIMURAZ KAKULIA
S-a născut !a 2 noi-enbr e 1944. 

la Tbilisi. înălțime — 1.77 
greutate — 75 kg.

noi

„CUPA BALCANICĂ
(Urmare din pag. 1)

pa Greciei a adus-o Dumitru Hă- 
rădău care. în mod deosebit luni, 
a jucat fără greșeală, el fiind au
torul celor mai multe mingi ciș- 
tigate de perechea română.

învingătoare cu 2—1 în ultimul 
meci, reprezentativa României a 
intrat, astfel — ca și echipa femi
nină cu, o seară înainte — în po
sesia titlului de campioană balcani
că. Ea a cucerit acum, în cele 13 e- 
diții, pentru a șaptea oară în to
tal și pentru a treia oară consecu
tiv prețiosul trofeu.

Iată acum clasamentul final al 
celei de a XIII-a ediții a „Cupei 
Balcanice" i 1. ROMANIA 4 vic
torii ; 2. Grecia 3 v ; 3. Iugoslavia 
Ev; 4. Bulgaria 1 v ; 5. Turcia 0 v.

POATE FISCHER SA ACORDE

Este cel bon jucător din în
treaga istorie a tenisului sovietic.

19*1 — Cam pi oo de juniori al 
UJLSuS. 1963 — Finală la Sparta- 
chiada umocală (pierde greu la 
Lejus). Debut in „Cupa Davis". în 
mecul cu Anglia (1—41, la East
bourne. 1964 — In echipa U.RJ5.S. 

găinare a _Cupe; Gaîea~ (fi- 
= : 3—2 cu. Cehoslovacia). 1966 
Roland Garros : sferturi la sim- 
; se—ifmalâ la dublu (cu Li- 

haciov. învntși cu 3—2 de Tiriac- 
Năstase). învinge pe Santana, ta fi
nala de Ia Baastad. 1967 — Locul 
I la Aix~en-Provcnce tn — Năstase) 
Local 1 la Calcutta. Tchipa U.IUS^ 
ajunge ta finala europeană, după 
ce eihnmă echipa R.F.G. la Dussel
dorf. 196# — locul I Ta Bangalore 
dl — Tiriac). Semifinală la Roma. 
Finală de dublu mixt (cu Olga 
Morozova) la Wimbledon. 1969 — 
F r.ala grupei B în „Cupa Davis" 
(1—4 cu România la București). 1970
— Semifinala la Roma. Finală de 
cublu mixt la Wimbledon (cu Mo
rozova ; p:erde la Năstase-Casals). 
Campion european de amatori 1971
— Al patrulea titlu de campion al 
UJUS.S. Cîștigă trei turnee în 
Circuitul australian. 1972 — Semi
finală la Roland Garros (pierde la 
Gimeno). Sferturi de finală la Wim
bledon (pierde la Smith).

A terminat facultatea de ziaris
tică a Universității din Tbilisi. Iși 
pregătește aspirantura, cu teza ■ 
„Contribuția emisiunilor postului 
de radio B.B.C. pentru dezvoltarea 
sportului în Anglia". Și-a 
practica de comentator la televi
ziune. Este căsătorit. Are 
Irakli, ta vîrstă de 4 ani.

SERGHEI

Născut în 1947, la Tbilisi. înălți
mea — 1.78 m ; greutate — 73 kg.

S-a făcut remarcat în 1963, ca u- 
nul din cei mai talentați juniori so
vietici. Coleg de club — la Einamo 
T1>ilisi — cu A. Metreveli. de eare-1 
leagă întreaga sa activitate, l-a fost 
ani îndelungați sparing-partener.

In 1969. la ediția de la Tașkent 
a campionatelor unionale, cîștigă ti
tlul la dublu mixt (cu Ciuvîrina) 
Clasificat al 7-lea în U.R.S.S. anul 
trecut. Cîștigă turneul de selecție 
de la Tbilisi, In luna mai, învin- 
gind pe Korotkov și Lejus. Debut 
in „Cupa Davis" in meciul cu Po
lonia (învinge pe Gasiorek). 16-intf 
de finală la Wimbledon 1972.

Este student al Institutului poli
tehnic din Tbilisi.

început

un fiu

...Aceasta este întrebarea care se 
pune acum, cînd meciul, a fost re
luat la scorul de 2:0 în favoarea lui 
Spasski. Intr-adevăr, situația creată 
este unică — încă niciodată pînă 
acum în istoria întîlnirilor pentru 
campionatul mondial nu s-a întîm- 
plat ca o partidă să fie pierdută 
prin forfait. Campionul lumii are 
un punct prin neprezentarea adver
sarului, dar și o mare obligație mo
rală; el trebuie să-și apere titlul

fără să țină seama de acest „cadou". 
Pe de altă parte, Fischer trebuie să 
facă efortul de a cîștigă meciul, de
pășind handicapul — o sarcină de 
loc ușoară!

Acesta este climatul psihologic în 
care se reia meciul — de fapt, după 
părerea noastră, începe cu adevărat 
acest meci, devenit palpitant, poate 
tocmai datorită personalității atît 
de contradictorii a lui Fischer.

Șalangerul a redus scorul: 2—1 pentru Spasski
APARAREA BENONI

ALB ; B. Spasski NEGRU : R. Fischer 
a 3-a din meci. Reykjavik 

16 și 17 iulie.
2.c4 e6 “
prima

5. c:d5

Născut la 20 martie 1940. la 
Baku. înălțime — 1,79 m.; greutate 
— 83 kg.

Absolvent al Institutului de cultu
ră fizică din R.S.S. Azerbaidjan. 
Profesor de educație fizică.

1956 — debut în campionatele 
unionale. 1959 — campion de se
niori al U.R.S.S. 1962 — Debut în 
echipa U.R.S.S. de „Cupa Davis“ 
(5—0 cu Olanda, la Scheveningen). 
Sferturi de finală de dublu la 
Wimbledon (cu Lejus). 1966 — Se
mifinală de dublu 
rros (v. Metreveli).
vtas la dublu (cu Metreveli) 
„Cupa Davis". 1968 — Wimbledon i 
Optimi de finală la simplu și sfer
turi de finală la dublu 1971 — 
Clasificat al 3-lea de federația unio
nală de tenis

la Roland Ga- 
1967 — Neîn- 

în

Partida
Cf6

în
X Cf3 (La 

partidă) 3~.c5 
d6 6,Cc3 g6

I.d4
fel ca
4.d5 e:d5
7.Cd2 Cbd7 (De obicei se joacă aci 
7„.Ng7 8. Cc4 0—0. Fischer urmăreș
te, însă, o altă schemă de dezvol
tare) 8,e4 (Spasski revine 1a linia de 
joc normală. El ar fi putut încerca 
întîi 8.Cc4 Cb6, cum s-a jucat înțr-o 
partidă Nimzovici — Marshall. New 
York 1924) 8...Ng7 9,Ne2 0—0 10. 0—0 
Te8 (Prin intervertire de mutări s-a 
ajuns la o poziție binecunoscută. 
De obicei, planul negrului este legat 
de manevra Cb8-a6-c7, dar, cum. am 
spus, Fischer urmărește o altă idee) 
ll.Dc2 Ch5 ! (Nimeni pină acum n-a 
jucat această mutare, deși poziția a 
survenit în numeroase partide. Con
tinuarea obișnuită era 11..^6 12.Cc4 
Cb6 13.Ce3 Dc7 etc., Ivanov — Arse
niev, 1971) 12,N:h5 (25 de minute a 
reflectat Spasski înainte de a se de
cide la acest schimb) 12„.gdi5 13,Cc4 
Ce5 ! 14. Ce3 (Schimbul la e5 ar fi 
dus după 14...N:e5 la dificultăți, de 
ex : 15.f4 Nd4-4- 16.Rhl și centrul alb 
este expus) 14,„ h4 15.Nd2 Cg4 16. 
C:g4 h:g4 (Este clar că planul negru
lui a triumfat : structura pionilor a 
fost corectată, iar puternica pereche 
de nebuni îi asigură inițiativa) 17. 
Nf4 Df6 18.g3 Nd7 19,a4 b6 20.Tfel 
a6 21,Te2 b5 (împotriva ofensivei ne
grului pe flancul damei, albul Încearcă 
o contraacțiune în centru) 22.Tael Dg6 
23. b3 Te7 24.Dd3 Tb8 25.a:b5 a:b5 26.b4 
(O încercare de a bloca înaintarea 
pionilor negri, e adevărat cu pre
țul apariției unui pion liber la c4, 
care poate juca un rol decisiv ta

fifinal. Altfel, înaintarea b5—b4 ar 
pus în primejdie centrul alb — pio
nul e4) 26...C4 27.Dd2 Tbe8 28.Te3 hă 
29.T3e2 Rh7 3O.Te3 Rg8 31.T3e2 (Evi
dent, Spasski ar fi mulțumit cu re
petarea mutărilor, nu însă Și Fis
cher—) 31—Nx3 (Cîștigă un pion, dar 
rămînerea pe tablă a nebunilor de 
culori diferite dă albului posibilități 
de apărare) 32_D:c3 T:e4 3XT:e4 T:e4 
34,T:e4 D:e4 35.Nh6 (Finalul este deo
sebit de interesant: amenințarea de 
mat la g7 stinjenește libertatea de 
mișcare a negrului) 35—Dg6 36-Ncî 
Dbl 37.Rfl Nf5 38-Re2 De4— 39 De3 
Dc2— 4O.Dd3 Db3 (Fischer a evitat 
schimbul damelor ți obiigîrm nebu
nul advers să treacă pe o poziție 
pasivă a obținut la rindul său ame
nințări de mat) 41.Dd4 și, ir. această 
poziție, negrul a dat mutarea secretă 
(vezi diagrama).

FISCHER

SPASSKI
reluarea partidei. Ieri dupăLa

miază, după ce a văzut mutarea dată 
în plic de adversarul său (41...Nd3-f-!), 
Spasski a cedat fără să mai continue 
jocul.

S. SAMARIAN

a-

TURNEUL

INTERNAȚIONAL
DE BASCHET

(JUNIOARE)
SATU MARE. 17 prin telefon, (de 

la corespondentul nostru). Ieri s-au 
desfășurat în localitate ultimele par
tide din cadrul turneului interna
țional de baschet junioare. încă de 
la început, trebuie să subliniem că 
echipele României, Poloniei și Un
gariei, formații cu cele mai îndrep
tățite șanse de a cîștigă trofeul, 
au luptat și în aceste ultime întîl- 
niri exemplar, întrebuințînd tot ar
senalul lor de cunoștințe tehnico- 
tactice și resurse fizice. Din păcate, 
echipa noastră reprezentativă și-a 
găsit din plin cadența doar înce- 
pînd din meciul de duminică. în 
compania echipei Poloniei. Tinerele 
noastre baschetbaliste au 
permanență inițiativa și, 
în primele cinci minute 
fost foarte strîns. ele s-au 
de adversare, acumulînd 
sfîrșitul reprizei un avantaj 
cinci coșuri. Repriza a doua a fost 
caracterizată printr-un joc tot atît 
de bun, fapt care a adus în final 
jucătoarelor noastre o victorie me
ritată. Iată amănunte și de la me
ciurile de azi (n.r. ieri): ROMANIA 
B — BULGARIA 38—42 (16—21). 
Echipa secundă a României a dat 
o replică foarte dîrză redutabilei 
formații bulgare, cu care a reușit 
un scor strîns. UNGARIA — PO
LONIA 57—59 (27—21. 49—49'. Po
lonezele au evoluat slab, dar în 
ultimele trei minute ale meciului au 
înscris coș după coș. reușind ega- 
larea, iar în prelungiri chiar vic
toria. ROMANIA A — CEHOSLO
VACIA 60—66 (21—40). Turneul a 
fost cîștigat de echipa Cehoslovaciei.

Zoltan COVACI

VEȘTI

AGENDA SĂPTĂMÎNII
17-21 ȘAH
17—22 JUDO
17—23 CICLISM

17—23 ȘAH

20—23 BASCHET

20— 23
21— 23
21—23

TENIS 
CICLISM 
TENIS

22—23 ATLETISM
22—23 AUTOMOBILISM

Turneu internațional masculin tn Polonia. 
Campionatul mondial universitar la Londra. 
Turul Franței.
Meciul pentru titlul mondial între Spasski — Fischer, 
la Reykjavik.
Campionatul mondial universitar în 
Turneu în R.P. Chineză al echipei 
mâniei.
Campionatul Balcanic (masculin) Ia 
Turneul „Prietenia" în Cehoslovacia. 
Turul 1 în „Cupa Galea" (juniori).
Turul Poloniei. „ „ - „
„Cupa Davis" (finalele zonei europene) U.R.S.S. — Ro
mânia. la Tbilisi: Spania — Cehoslovacia, la Barcelona. 
Turneul .final în Cupa „Annie Soisbault" (feminin) Ia 
Touquet.
Balcaniada de juniori, la Izmir.
Cursa de 24 ore de la Spa — Francorchamps (Belgia).

Austria, 
feminine a Ro-

Sarajevo.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
ROMÂNI LA TURNEUL PREOLlMPIC

avut în 
după ce 
scorul a 
distanțat 
pînă Ia 

de

BERLIN, 17 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit întrecerile competiției 
preolimpice de lupte greco-romane 
și libere desfășurată la Zella Meh- 
iis (R.D. Germană) cu participarea 
.1 numeroși sportivi din 14 țări eu
ropene.

După cum s-a mai anunțat. In 
turneul de lupte greco-romane, ro
mânul MARIN DUMITRU- a ter
minat învingător la categoria cocoș. 
In afara acestuia, dintre luptătorii 
români s-au mai evidențiat Ion 
Sîoica. clasat pe locul secund Ia 
categoria semimuscă și Ion Păun, 
care a ocupat locul trei la categoria 
nană. Tn concursul de lupte libere, 
Grigore Condrat (categoria cocoș) 
s-a situat pe locul trei.

Iată cîștigătorii competiției (în 
ordinea categoriilor de greutate): 
lupte greco-romane: Drechsel (R.D. 
Germană), Baranik (U.R.S.S.), Du- 
mitru (România), Lazarov (U.R.S.S.). 
Gopfert
(R.D.
Metz
(R.D. 
ria) ;

(R.D. Germană), Pohl 
Germană), Ivanov (Bulgaria). 

(R.D. Germană), Albrecht 
Germană), Manolov (Bulga- 

lupte libere: Karakulov

Tokșinakov 
(Bulgaria),

(U.R.S.S.),
Marșelov

(U.R.S.S.), 
Leonov
(U.R.S.S.) ; Ăsuraliev (U.R.S.S.), Nit- 
schke (R.D. Germană), Stottmeister 
(R.D. Germană), Prokopșuk 
(U.R.S.S.), Ponov (Bulgaria), Parsu- 
kov (U.R.S.S.).

DAVE BEDFORD
27:52,8 PE 10000 m

campionatelor masculine 
Angliei desfășurate Ia

In ultima zl a 
de atletism ale —- ---- ------- --------
Londra, Dave Bedford a cîștigat proba 
de 10 000 m tn 27:52 8, cea mai bună per
formanță mondială a anului. Proba 
săritură în luneime a revenit lui Allan 
Lerwill cu 8,15 m. urmat de Lynn Davies 
7,74 m. Mike Bull a stabilit un nou re
cord enelez la săritura cu prăjina cu 
5.21 m. Camnionul olimpic de la Cludad 
de Mexico în proba de 400 mar, Dave 
Fernery a cîștigat în 49,7. rezultat în
registrat și de ugandezul John Akii-Bua 
clasat pe locul doi. Alte rezultate: 100 m 
— V. Papageorgopoulos (Grecia) 10,2; 
greutate — G. Capes 19,47 m; 110 mg — 
A. Pascoe 13,9, 3 000 m obstacole —
Hoilings 8:31,2. La campionate au parti

cipat ca invitat! și atleți străini.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

VLADIMIR KOROTKOV
Născut Ia 23 aprilie 1948, la Mos

cova. înălțime — 1.73 m; greutate 
— 72 kg. Este funcționar la clubvl 
sportiv ȚF5.K.A. Moscova.

S-a făcut remarcat în 1964, ajun- 
gînd finalist în turneul de juniori 
de la Wimbledon. Cîștigă acest tt»- 
neu în 1965 și 1966. Debutează în 
echipa pentru „Cupa Davis" în 1970. 
în același an cîștigă campionatele 
internaționale pe teren acoperit ale 
U.R.S.S. (învinge în finală pe Metre 
veli). In 1971, finală la Alexandria 
(pierde la I. Mahmoud). In 1972. 
16-imi de finală la Roland Garros 
(pierde 3—1 la Panatta).

LIHACIOV

Caricaturi de AL CLENCIU

EXPOZIȚIE DE ARTICOLE SPORTIVE
La Stadionul Pionierilor din Mos

cova, s-a deschis recent o mare 
expoziție consacrată mărfurilor de 
larg consum produse în R.S.F. Iu
goslavia La standurile exponatelor 
produselor de echipament sportiv 
se află mereu grupuri de privitori, 
care cercetează sutele de articole 
de echipament, în special destinate 
sporturilor de iarnă.

De o atenție deosebită se bucură 
schiurile produse de firma „Slove- 
niales", marcate cu emblema „Im
puls", una din mărcile cele mai 
vechi din Etiropa. Fabrica de schi
uri, așezată chiar la poalele mun
ților, a fost renovată și mult mări
tă în ultima vreme, fiind dotată 
cu mașini moderne, nu numai pen
tru fabricarea schiurilor, dar și 
pentru producerea masivă de echi
pament sportiv cît mai divers, în
călțăminte, costume subacvatice, etc. 
Noile schiuri de concurs cu marca 
„Tmpuls" au fost imediat achizițio
nate în mare cantitate, de bazele 
sportive sovietice.

De un deosebit succes s-au bucu
rat. de asemenea, și noile ambar
cațiuni de concurs, fabricate din 
mase plastice.

ZIUA RECTORULUI"
nastică, baseball, tir, etc.) organizate 
din zorii zilei pină la căderea nopții 
pe terenurile de sport ale capitalei 
cehoslovace, sint completate de di
ferite concursuri distractive, care 

“ ' ' i sâr-

!n fiecare an, ,Ziua rectorului", 
tradițională sărbătoare a studenți
lor Universității din Praga, este un 
prilej de a dovedi năzuința lor spre 
armonie fizică și spirituală. Nume
roase manifestări sportive (atletism, 
volei, baschet, inot, handbal, gim-

TELEX . TELEX • TELEX . TELEX .TELEX . TELEX
Selecționau masculină de handbal a 

Norvegiei ș:-a început turneul In R.D. 
Germană Jnctnd Ia Schwerin tn compa
nia reprezenuuvei țări: gazdă. După un 
med echilibrat, victoria a revenit har.d- 
baliștilor din R-D. Germană cu scorul 
de 14—12 <7—0.

automobilism (fomula 1) contînd pentru 
campionatul mondial, s-a Încheiat cu 
victoria brazilianului Emerson Fittipaldi 
(pe Lotus) urmat la 4,1 secunde de cam
pionul mondial de anul trecut, scoțianul 
Jackie Stewart (Tyrre! _ Ford). Cu a- 
ceastă victorie. Fittipaldi s-a distanțat m 
clasamentul campionatului mondial avind 
43 p. 11 urmează Jackie Stewart cu 27 p. 
Denis Hulme 21 p. Jackie Ickx 16 p. etc.

In campionatul unional de fotbal, echipa 
Spartak Moscova a surclasat cu 5—0 for
mația Dinamo Tbilisi. Cu același rezultat 
(5—a cîștigat și echipa „DNEPR“ par
tida susținută pe teren propriu cu 
Neftci Baku. Alte rezultate : Dinamo
Kiev — Ararat Erevan 2—2; Zenit Le
ningrad — Lokomotiv Moscova 3—1: Kar- 
paU Lvov — Kairat Alma Ata 0—0; Di
namo Minsk — S.K.A. Rostov pe Don 
1—1.

bhi mixt: 
(Spania) — 
(Australia)

femei din
1 de tenis

Desfășurat pe circuitul de ta - Brands 
Hatch, .Marele Premiu al Angliei" la

Cunoscutul antrenor suedez Gosta Olan
dez (Întemeietorul centrului atletic de 
la Vaaladalen). a încetat din viață în 
vtrstă de 79 de ani. Olander a fost pri
mul care a introdus metode modeme în 
pregătirea atlețilar. Printre elevii săi s-a 
numărat si faimosul recordman Gunder 
Haegg.

La Munchen au continuat întrecerile 
competiției preolimplce de volei, la care 
participă cite 5 echipe masculine și fe
minine europene. In turneul feminin, 
reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—11. 14—16, 15—3. 15—9) 
formația R.F. a Germaniei, tar selecțio
nata Cehoslovaciei a dispus cu 3—9 (15—8. 
15_ 5, 15—6) de echipa Olandei. Intr-un

meci din competiția masculină, R.D. Ger
mană a învins cu 3—0 (15—12, 16—14,
15—7) formația Olandei.
■
Trei noi recorduri naționale au fost în
registrate cu prilejul campionatelor de 
natatie ale Angliei, care se desfășoară 
în piscina ..Crystal Palace" din Londra. 
C. Cunningham a realizat 1:03,0 în proba 
de 100 m spate. D. Wilkins a obținut 2:28.0 
în proba de 200 m bras iar B. Brinkley a 
fost cronometrat in cursa „maraton" de 
1 500 m cu timpul de 16:39,6. tn concursul 
feminin, cele mai bune rezultate au fost 
obținute de C. Jarvis — 1:17,4 la 100 m 
bras, și S. Richardson — 2:31,4 la 200 m 
mixt.

La Sofia a început un turneu interna
țional feminin de volei, la care participă 
reprezentativele Cubei, R.D. Germane. 
Poloniei și Bulgariei. In prima zi a com
petiției s-au înregistrat următoarele re
zultate : R.D. Germană _ 
(15—8. 2—15, 15—13, 15—8) ; 
garia 3—2 (15—12, 13—15, 
15—6).

fac din această zi o adevărată 
bătoare a veseliei

Punctul de atracție al ,Zilei 
torului" îl constituie excursia la 
telul Karlstein (in fotografie), 
acest pitoresc punct turistic, cîteva 
sute de entuziaști străbat, în marș 
sau alergind, cei 31 km pină la 
Praga. Startul acestei inedite curse 
a fost dat chiar de sărbătoritul zi
lei, prof. dr. Bedrich Svestka, rec
torul venerabilei „alma mater"'.

rec- 
cas- 
Din

OCTOGENARUL CANOTOR
i

„Prin sport Ia sănătate" nu sînt 
vorbe goale... Un exemplu îl oferă 
octogenarul Paul Woltersdorf din 
R. D. Germană, care în ciuda ce
lor 80 de ani este perfect sănătos. 
El practică sportul de aproape șap
te decenii și a fost în tinerețe un 
foarte bun canotor, sport pe care 
nu l-a abandonat nici astăzi. Zil
nic, pe luciul lacului Grunau, octo
genarul Woltersdorf poate fi văzut 
în schiful său, timp de cîteva ore. 
Un mic calcul arată sa, în lunga 
sa activitate de vîrskș, Woltersdorf 
a parcurs... 40 de mii de kilometrii

In timpul iernii, neobositul ca
notor își continuă activitatea spor
tivă antrenîndu-Se în bazinul aco
perit de înot din Berlin. Pentiu 
longevitatea sportivă excepțională. 
Paul Woltersdorf va fi în curînd 
sărbătorit de asociația sportivă Ein- 
heit din Berlin. „Acesta va fi cred 
doar un prim jubileu — spunea 
recent medicul de casă al octoge
narului — pentru că Woltersdorf 
va trăi cel puțin... 100 de ani!“

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri

TURUL FRANȚEI
(ETAPA A 14-A)

EDDY MERCKX ȘI-A MĂRIT 
AVANSUL

Polonia 3—1 
Cuba — Bul
ls—12, 10—15.

contînd pen-La Salzburg, intr-un meci _______ .
tru „Cupa de vară” la fotbal, s-au în- 
tilnh formația locală Austria și echipa 
elvețiană Winterthur. Victoria a revenit 
fotbaliștilor austrieci cu scorul de 3—2 
(0—1). în cadrul aceleiași competiții s-au 
înregistrat următoarele rezultate : F. C. 
Zii rich — F.C. Vienna 1—1 (1—0); Waker 
Innsbruck — Oeregryte Goeteborg (Sue
dia) •—1 (5—0); Voest Linz — Odra
Opole (Polonia) 2—0 (0—0); O.G.C. Nice 
— Slavia Praga 2—2 (1—1). St. Etienne 
(Franța) — Advldaberg (Suedia) 3—0 
(2-0).

Etapa a 14-a a Turului ciclist al Fran
ței s-a desfășurat în două semi-etape. 
Prima dintre ele, Briancon — VaUoire — 
Gallbler (51 km), cuprinzind ascensiu
nea virfulul Gallbier (2 556 m), a fost 
cîștigată de Eddy Merckx in 
urmat în același timp de 
Joop Zoetemelk. La sprintul 
rare de pe Gallbler, primul 
Zoetemelk. A doua semi-etapă 
Galibier — Aix les Balns, 151 
venit francezului Cyrllle ~ 

48:53. In același timp au

Merckx și Felice GImondi. In clasa
mentul generai individual. Merckx a 
mărit distanta fată de urmăritorii săi. 
El are un avans de 6:20 față de Guimard 
și 8 tos față de GImondi. Urmează la 
9:54 Raymond Poulldor și la 12:13 spa
niolul Ocana.

JOSEF PLACHY —
1 :45,6 PE 800 m

4h

lh 32:02, 
olandezul 

de căță- 
a trecut 
(Valloire — 
km) a re- 

Guimard în 
sosit Eddy

FINLANDA—U.R.S.S.
în localitatea finlandezi Vasa s-a 

disputat intllnlrea internațională amicală 
de fotbal dintre selecționatele U»R.S.S. 
și Finlanda. Partida s-a Încheiat cu un

In cadrul campionatelor regionale de 
atletism ale Cehoslovaciei, semlfondistul 
Josef Plachy a alergat 800 m în 1:45,6, 
la 0,2 secunde de recordul țării sale. 
Performanța sa — a doua in Europa in 
acest sezon, după 1:45 4 a lui Dieter Fromm 
(R. D. Germană) — îi desemnează P® 
atletul cehoslovac drept unul din prin
cipalii favorit! Ia Jocurile Olimpice de 
vară de la

1—1 LA
Miincben.

FOTBAL
rezultat de 
au deschis 
Blohin, iar 
marcat de

egalitate: 1—1 (1—0). Oaspeții 
scorul în minutul 16 prin 
gazdele au egalat prin golul 
Paatelalnen in minutul 80.
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