
SUCCES DEPLIN CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN!

A
stăzi se deschid, la București, în marea sală a 
Palatului Republicii, lucrările Conferinjei Națio
nale a Partidului Comunist Român, eveniment 
de covîrșitoare importanță pe scena politică a 
țării, în viața întregului nostru popor. Așteptat cu 
un major interes, întîmpinat într-o atmosferă de 

mare efervescență creatoare, de puternic avînt în mun
că, în toate sectoarele de activitate, inclusiv in mișcarea 
noastră de educație fizică și sport, înaltul și expresivul 
forum al comuniștilor români este încărcat de profunde 
semnificații, se înscrie organic în suita de evenimente cu 
o durabilă rezonanță istorică, precum Congresele ol 
IX-lea și al X-lea și Conferința din 1967, ale căror dez
bateri și hotărîri s-au impus conștiinței noastre, dcschi- 
zînd noi orizonturi , înaintării României pe calea spre 
desăvîrșirea construcției socialiste. Conferința Națională 
ce se deschide azi este chemată să analizeze moaul in 
care au fost îndeplinite hotărîrile Conferinței preceden
te și ale Congresului al 
X-lea al partidului, să 
facă un amplu și edifi
cator bilanț al impor
tantelor realizări obți
nute în ultimii ani în 
toate domeniile vieții 
economice și sociale și 
totodată să definească 
noile perspective de dez
voltare, noile jaloane 
ale activității viitoare 
îndreptate spre edifica
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

După cum. oricare din
tre noi își poate da lesne 
seama, perioada care s-a 
scurs de la Conferința din 
1967 și de la Congresul al X-lea poate fi caracteri
zată drept cea mai fertilă din întregul răstimp ce 
a trecut de la eliberarea țării. Plănui cincinal 1966 
1970 a fost îndeplinit cu succes, după cum cu rezul
tate deosebite s-a încheiat atît primul an (1971, cl 
acnwâului cincinal, cit și semestrul întîi oi anului in 
curs, concluzie ce se desprinde din comunicatjl oficicl 
dat publicității zilele trecute. Realizările obținute — 
în rîndul cărora, cu deplină satisfacție, le putem in
tegra și pe cele de ordin sportiv, ca urmare a condi
țiilor din ce în ce mai bune care sint asigurate acti
vității de educație fizică și sport în țara noastră — 
dovedesc convingător realismul politicii partidului nos
tru. Stabilite pe temeiuri științifice și pe baza esti
mării exacte a resurselor materiale și umane de care 
dispune țara, proiectele cutezătoare elaborate de par
tid, obiectivele fiecărei etape de dezvoltare găsesc un 
larg ecou în conștiința maselor, întrunesc deplina lor 
adeziune, exprimată in hotărîrea și pasiunea ru care 
acestea se dăruiesc muncii creatoare in folosul obșlei. 
Încrederea neabătută cu care poporul dă viață pro
gramelor de dezvoltare, planurilor adoptate de partid, 
își află izvorul în convingerea fermă că tot ceea ce 
se înfăptuiește astăzi în țară corespunde intereselor 
tuturor celor ce muncesc, are ca principal scop propă
șirea patriei noastre socialiste, bunăstarea și fericirea 
fiilor ei. „Societatea pe care o edificăm noi — a arătat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — are drept țel su
prem slujirea omului, realizarea celor moi înalte os- 

IVI TUI FORUM 
AL COMUNIȘTILOR RUMÂNI

piroții c>e întregului popor. Ea își îndreaptă eforturile 
spre asigurarea atît a unei civilizații materiale, cit si 
a unei bogate vieți spirituale pentru toți cetățenii pa
triei noastre'.. ,

înfăptuirea vastei opere de edificare a socialismului 
pe pomintul românesc necesita in continuare eforturi 
susținute în direcția creșterii neîncetate a forțelor de 
producție, a sporirii și modernizării bazei tchnico-ma- 
teriale. Totodată, însă, ea reclamă o continuă perfec
ționare a sistemului de organizare și conducere a so
cietății. Răspunzind acestui imperativ, reliefat cu preg
nanță de Conferința Națională din 1967 și de Con
gresul al X-lea, partidul a pus în centrul atenției sale 
problemele perfecționării conducerii vieții economice 
și sociale, adîncirii și dezvoltării democrației socialiste, 
promovării unui nou stil de muncă in întreaga activi
tate de partid și de stat, așezării ferme a relațiilor 

dintre toți membrii socie
tății noastre pe baza prin
cipiilor eticii și echității 
socialista și comuniste. 
Măsurile adoptate in a- 
cest sens, de oerfecțio- 
nare a structurilor orga
nizatorice și c metode
lor de conaucere la toa
te nivelele, ou determi
nat impulsionarea dife
ritelor sectoare ale vie
ții economice și sociale, 
printre care l-cm putea 
menționa și pe cel ol 
educației fizice și spor
tului. Revine acum Con-
ttt iniei proigaok maira 
misiune să cezbata și 

sa dea dimensiuni superioare ocestvi amplu proces de 
perfecționare a structurilor politice, ecenom'ce și so
ciale, de admcire a democrației socioîiste, in concor
danță cu conținutul și cerințele noii etape de dezvol
tare pe core o parcurge țara noastră.

Însuflețiți de perspectivele mărețe pe care le con 
tureczâ Conferința Naționala a porttauwsi. oomemi 
muncii — in riitdurile cărora s-au of lat anșațați cu 
toate forțele și tinerii sportivi ai tarii — si-o, mo
bilizat in ultima perioada, la cote fără precedent. ener
giile și capacitățile, ș»-au reevaluat pci oilitătile. eu 
luat masuri pentru mai buna vetaritica-e a SuMor 
resurselor interne, sporindv-și substenriai luayuișave n 
tele și răspunzind astfel cu entuziasn ribratari che
mări patriotice de a îndeplini pieaet cÎTwai jem-.te 
de termen, în patru ani și jmnetate. Această arac c 
acțiune, desfășurată la scara rationed. cu c sosp-Fh 
cație politică aporie, care demonstrează cit de vaște 
sint rezervele pentru creșterea eficie^ej eceaoaec? 
pentru ridicarea nivelului tehnic si ccCtariv al xoav- 
ției, a prefațat in mod străiuc.1 marele ere mm sat de 
astăzi al deschiderii înabului forum oi corv. nișâior 
din țara noastră. Ea constituie o expresie etacveată 
a hotăririi tuturor oamenilor muncii, a iet-ccuini oopo- 
român de a urma neabătut politica oarCdc*>. de a-si 
consacra integral eforturile și azpcotiztra de crectie 
înfăptuirii mărețului program de făurire c soi: io teta 
socialiste multilateral dezvobote. de contăm^ înflorire 
economică și socială a scumpei noastre pavn.

Astăzi, 19 iulie, în jurul orei 9,00, posturile noastre de radio și televiziune vor tra-isrr e 
direct de la Sala Palatului Republicii deschiderea lucrărilor Conferințe ^c*cnc-e o P C.R 
raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul N.COLAE CEAUȘESCU.
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La primul contact cu gazonul stadionului din Dealul Spirii, care ta 
găzdui meciurile grupei a lll-a

START ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 
UNIVERSITAR DE FOTBAL

• Azi — primele jocuri din cadrul grupelor • In București, pe „Republicii":
cuplaj nocturn • Palmaresul competiției

Iubitorii sportului din Craiora, 
Cluj, București și Constanța vr-r 
intra, de astăzi, in atmosfera și vor 
cunoaște animația proprie marjor 
competiții Internationale. Pe sta
dioanele centrale din aceste patru 
orașe sint programate primele me
ciuri ale celei ce a IK-a ediții • 
CAMPIONATULUI EUROPEAN U- 
NTVERSITAR de fotbal;
CZ.MOVA — GBUPA I
Or» 1SJ»: VJUS-S. — n Craxrr*
Oi» 1*JU: Cehoslovacia — Laxemborg

CLXJ _ GBVPA A H-A
Or» 1*J» : Spania — Bslgxru
Ora 18.15 : Angli» — InzosUvu
BICCIEȘTI fSTADIOKtl. REPCBTJCLD

GRCPA A rn - A
Or* 17.«5: Belgii — Cațaria
Ora !»□•: Franța — Sp. sujdențese D
CONSTANT-A — GBIT»A A IV-A

Ora l«A» : Remâata — MiHa
Ora 11.45: OUnda — B.F. a Germaniei

Cum se vede, chiar din prima 
etapă au Joc citeva confruntări in

teresante. cu importanță pentru 
configurata uiser-.oarâ a clasamen
telor grupeiar Spania — Bal saria. 
Anglia — Iagosiâria. Belgia — 
Ungaria și Olanda — R.F. a Ger 
maniei. însăți partida selecționatei 
noastre se anunță oarecum dificilă 
tocmai pentru că per.tru moment 
echipa Maltei reprezintă o necu
noscută. Sintem convinși insă că 
echipa precauzatâ de antrenorii C. 
Ceraăianu j: R Cesmoc (ȘTEFAN
— MIHAILA. PEX.V DESELNICU. 
VELEA — STRIMBEANU, DINU
— TARALUNGA. m. sandu, o- 
BLEMENCO. MARC”) va ști să 
trează cu Faeces acest prim exa
men și se va înscrie pe lista fa- 
vorttelor campionatului.

Reamintim că in cadrul grupelor 
se joacă după sistemul ..fiecare ca 
fiecare" • singură dată și că pri
mele două clasate in grupe se vor 
califica pentru faza sferturilor de 
finală.

~ Ce echipe vor atinge faza finală? 
Care dintre ele va reuși să cuce
rească titlul ? Mai întîi să ne arun
căm o scurtă privire asupra ediții
lor precedente:

— EdiUa I (136*. Spania, 8 participantei
— Semifioaleie : Spania — B.F. a Ger

maniei 3—1 si Iugoslavia — România 
1—0.

F-na^a : Spania — Iugoslavia 3—0.
Pentru locul 3 : România — R-F. * 

Germanies t—1 (au marcat : Ctornoavâ 
*1 Ubardl).

în grupe, echipa noastr* a reușit : 
8—0 eu Franța (Lueeseu si Libardi); 5—î 
cu Olanda (Ciomoav* 3, Lueeseu, Mar- 
cu) si ? cu Stxanla.

Ediția a n-a (1S78, Iugoslav;*. 1» par
ticipante)

Sferturi de finali : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—1. România — Belgia 1—* 
(Dutan 8. Adam. Tavailing*). Spania — 
Anglia 3—8; Franța calificau automat.

Senffinnîe: C.B.S.S. _ România î—8, 
6—5 la 11 m (Adam J. ton Vasile, Co- 
drea). Spania — Franța 3—1.

Finaia : L.R.S.S. — Spania î—1.
Pentru locul 8 : Franța — România S—1 

(Bărbi...
In grupa. Romania a realizat: 5—1 cu 

Olanda (Adam. 8, Tarllunga, Barbu, 
Cifâleanu, p—« cu Cehoslovacia.

IN CONCURSUL DE LA IZMIR
CAMPIONATUL BALCANIC DE CICLISM

Un test 
important

înaintea Jocurilor Olimpice
Așa cum am anunțat, întrecerile 

celei de a V-a ediții a Campiona
tului Balcanic de ciclism sa desfă
șoară vineri (la București) și du
minică (la Brașov).

întrunit luni seara, Biroul F. R. 
Ciclism a aprobat lista concurer- 
ților români care vor lua startul 
în cele două probe. Astfel, echipa 
pentru proba de 100 km contra
timp este alcătuită din Vasile Te
odor, Ion Cosma, Constantin Gri- 
gore și Theodor Futeritj. Antre
nori : Nicolae Voicu și Ștefan I.cni- 
nândroiu. Alături de cei patru ru
tieri, în proba individuală, cu start 
în bloc, vor mai concura : Vasile 
Seîejan, Mihai Hrisoveni, Stepan 
Szekely. Nicolae Andronache, Ni
colae David și Francisc Gera. Re
zerve : Constantin Ciocan și Victor 
Rățoi.

Aseară au sosit în Capitală ru
tierii din delegația Greciei, urmînd 
ca în cursul zilei de astăzi să so
sească și cei din formațiile Iugosla
viei,. Bulgariei și Turciei. Ședința 
tehnică are loc joi, la ora 18, la 
hotelul din complexul sportiv „23 
August".

Proba de 100 km contratimp pe 
echipe se dispută vineri ■ primul 
start la ora 17) pe autostrada Buci - 
rești-Pitești, intre bornele kilome
trice 15 și 40. Proba individuală 
cu start in bloc se desfășoară du
minică dimineața (start la ora 9,15) 
pe ruta Brașov (km 119) — Bran— 
Rucăr — Bran — Brașov — Po
iana Brașov, 125 km.

Campionatul Balcanic reprezintă, 
pentru aproape toate echipele par
ticipante, un ultim test Înaintea 
Jocurilor Olimpice de ia Muncitei-., 
în proba de 100 km contratimp, 
echipa României încearcă să ob
țină „pașapoartele olimpice". Pentru 
aceasta, formația noastră trebuie 
să se claseze pe locul I și. în cazul 
cînd condițiile atmosferice vor fi 
favorabile, să obțină o performanță 
în jur de 2 h.08.00. încercarea este, 
desigur, temerară. La start vor fi 
și redutabilele formații ale Iugo
slaviei și Bulgariei (clasate anul 
trecut, tot la Campionatul Balca
nic, înaintea echipei României) 
care, în ultimul timp (mai ales te- 
am-ul iugoslav), au obținut perfor* 
manțe de bună vajoare.

VASILE TEODOR

ȘERBAN IOAN, DIN NOU 
ÎNĂLȚIME42,17 m LA

Porticipi-id Io concursul atletic in
ternațional de la Izmir, Șerban loan 
o realizat o frumoasă victorie la să
ritura in înălțime, trecinc ștacheta 
ridicctă la 2,17 m. Asifel, campio
nul tării realizează pentru o doua 
ooră — la un intervol de o săptă- 
mîno — baremul de participare la 
J.O. impus de F. R. Atletism.

Și ceilalți sportivi români au ter
minat învingători în prooeie la care 
au participat: Petre Lupan 3:49,4 fa 
1500 m. Nicolae Perla 14^ la 110 m 
garduri, Rolira Fița 2:1C.O la ăOO m 
si Valentina Cioltan 17,29 m la arun
carea greutății

N. MAXIM PE LOCUL III IN CURSA 
DE MARȘ PRAGA—POOEBRAD

58 de mărșăluitori din S țări ou 
luat startul în cea de a 4C-a ediție 
a tradiționalei curse de 50 <m Pra- 
ga—Podebrad. O frumoasă compor
tare a avut reprezentantul țârii noas
tre Nicolae Maxim, clasat pe loa,'

TRĂGĂTORUL NICOLAE ROTARU
ÎNVINGĂTOR LA BYDGOSZCZ

VARȘOVIA 18 (Agerpres). —VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Pro
ba de armă liberă calibru redus — 
trei poziții din cadrul concursului in
ternațional de tir de la Bydgoszcz a 
fost cîștigată de sportivul român Ni-

colae Hotaru cu 1 158 puncte, urmat 
de polonezul Pendzis — 1155 puncte.

La talere aruncate din turn, G. 
Pintilie (România) a ocupat locul trei 
cu 193 puncte. Pe primul loc s-a cla
sat danezul Inștepsen cu 195 puncte.

.........ii®?*.

Performeri de valoare europeană 
la „Concursul Prietenia" al înotătorilor
THOMAS ACKENHAUSEN, PETRA HINTZE, MONIKA SELTZMAN 

(R.D.G.), CSABA SOOS, CSABA TOTH (UNGARIA) VOR 
CONCURA LA BUCUREȘTI

Zilnic continuă să sosească în 
Capitală oaspeți ai marelui con
curs internațional de înot și sări
turi. pe care îl vom putea urmări 
vineri, sîmbătâ și duminică în fru
mosul decor al ștrandului Tinere
tului. După primele grupuri din 
Cuba, R.D. Germană și U.R.S.S, 
astăzi sint așteptați să sosească și 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia și Ungaria.

Pe listele celor 32 de probe cla
sice (2? T înot și 4 !a sărituri), or
ganizatorii Concursului internațio
nal Prietenia au primit aproape 
300 de înscrieri nominale. Ne re
țin atenția, în primul rînd, numele 
cîtorva veritabili performeri ai 
înotului european anunțați în dele
gațiile din R.D. Germană și Unga
ria. Thomas Ackenhausen, clasat 
pe locul III la recentele campio
nate naționale de seniori la 400 m 
mixt cu 4:54,0, Petra Hintze cu 
5:24,4 la 400 mixt sau Monika 
Seltzman cu 2:31,9 la-200 m spate

(din R.D. Germană), Csaba Soos 
cu 2:14,6 la 200 m delfin și 4:52.0 
la 400 m mixt. Judit Pelle cu 63,5 
la 100 m liber sau Csaba Toth 
4:58,2 la 400 m mixt (din Ungaria) 
sint tineri înotători care s-au afir
mat puternic în acest an pe plan 
internațional și care pornesc mari 
favoriți

Intr-o companie extrem de ono
rabilă, reprezentanții noștri au
prilejul — destul de rar oferit - 
de a-și îmbunătăți recordurile
personale. Deși pînă la această oră 
nu au avut loc concursuri de selec
ție, care să ne permită o aprecie
re asupra actualelor posibilități, 
nutrim speranța că tinerii înotători 
români se vor strădui să facă față 
cit mai onorabil acestui examen 
dilficil. De altfel, de evoluția lor în a- 
ceastă mare competiție depinde în 
pr'imulrînd selecționarea lor în lotul 
național ce ne va reprezenta în 
luna august la Balcaniada juniori
lor de la Izmir.

lll cu 1.43:12, in urma atieților Mat
hies Kroel 1.43.-00 și Siegfried Zschi- 
eger 1.43:12 (ambii din R. D. Ger
mană). Ceilalți concurenți români 
s-ou deset astfel : Rudolf Czunder- 
lik — locul VII cu 1.48oă ș< Silviu
Odobasian — locul XV cu 1.50x5.

Pe echipe, selecționata țării nocs- 
tre a ocupat locul II în urma for
mației R. D. Germene.

CONCURSUL PRIETENIA

Trodiționolo co—ce- • e internațio
nală pentru juniori. Concursul Prie
tenie, se vo desfășura în acest on, 
intre 11 și 13 august, la Budapesta. 
Vor fi p'ezențî sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia. Cuba, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria și 
UJLLS.
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Dtnamot'istul Șerban Ioan a obfmut, pentru a doua oară in acest sezon, 
un rezultat de 2,17 m.

azi: ATLETISMUL!
O trecere în revistă a potențialului atletismului românesc, în pag. a 2-a.



• La

și noi • 60 de ani de existență a F.R.A. • 9 medalii la J. O., dintrevechi

CINCI DE AUR ! O Roma, Tokio, Ciudad de Mexico, Munchencare

E xistența sportului 
fapt, cu originile 
tivole pentru care

originea sporturilor — atletismul • Numărul 1 la toate Olimpiadele

AZI: ATLETISMUL

38 de zile pinâ la inaugurarea Olimpiadei

în lume se confundă, de 
atletismului. Sînt multe mo- 

. socotim că el, sportul-spor-
turilor, a stat la baza rațiunii înființării Jocu
rilor Olimpice ale antichității și la reluarea 
lor, sub forma serialului modern. Cine ar 

putea contesta că omul — obligat să alerge, să 
arunce sau să sară, pentru a-și asigura existența, 
pentru a se pune la adăpost de primejdii — nu 
și-a imaginat în aceste deprinderi firești posibili
tatea de a-și făuri, mai apoi, primele mijloace de 
întrecere. Așa s-a născut, probabil, atletismul, cu 
multe milenii în urmă. Ascensiunea lui spre vîrful 
ierarhiei sporturilor a fost firească. De aceea, nu-i 
contestă nimeni, astăzi, numele de rege al Olim
piadelor.

în aceste cute întunecate ale istoriei de demult 
te găsesc și începuturile atletismului pe meleagurile 
noastre. El a evoluat — la început mai lent, apoi 
— în zilele noastre — mai rapid, ajunaînd să-și pla
seze performerii printre învingătorii celor mai mari 
competiții de pe mapamond. Zilele trecute, fede
rația noastră a împlinit 60 de ani de existență, ani 
care atestă practicarea cu regularitate, în forme 
organizate, a atletismului în România. Performanțele 
de răsunet au fost obținute, însă, în ultimele două 
decenii, cînd atletismul românesc — asemenea tutu
ror celorlalte domenii de activitate — a fost îndru
mat și sprijinit de partid și de stat. Condițiilor cre-

nte, grijii sporite, sportivii i-au răspuns cu entu
ziasm, ureînd alietismul pe culmile înalte ale gloriei 
sportive. La ultimele trei ediții ale Jocurilor Olim
pice — Roma, Tokio, Ciudad de Mexico — repre
zentanții atletismului din România au cucerit 9 me
dalii, dintre core CINCI DE AUR. Performanțele 
fără precedent reflectă recunoștința fierbinte a spor
tivilor față de Partidul Comunist Român, dorința lor 
nestrămutată de a lupta cu ardoare, cu abnegație 
pentru creșterea continuă a prestigiului sportiv in
ternațional al României socialiste. La această oră, 
cind ne aflăm in pragul J.O. de la Munchen, ace
leași sentimente îi animă pe atletele și atleții din 
România. LA MUNCHEN, CEA MAI PUTERNICĂ CONFRUNTARE SPORTIVĂ

IN DISPUTA CU ATLETI SI ATLETE DIN 108 ȚARI, I
9 9 9 '1

9 ZILE DE ÎNTRECERI

PE STADION! OLIMPIC

Programul întrecerilor la 
care vor participa sportivii 
români: JOI 31 AUGUST : 
lungime femei (calificări) — 
dimineața, suliță • femei (ca
lif.), 800 m femei (serii), lun
gime femei (finală) — după- 
amiază ; VINERI 1 SEPTEM
BRIE: suliță (f), 800 m fe
mei (S.f.); SÎMBATA 2 SEP
TEMBRIE: 100 mg, greutate 
și înălțime la pentatlon ; 
DUMINICĂ 3 SEPTEMBRIE: 
triplusalt (calif.), înălțime fe
mei (calif.), 800 m femei (f), 
lungime și 200 m la penta
tlon ; LUNI 4 SEPTEMBRIE: 
100 mg femei (s), greutate 
femei (calif.), înălțime femei 
(f), 1 500 m femei (s) și tri
plusalt (f); MIERCURI 6 
SEPTEMBRIE : 1 500 m fe
mei (s.f.), greutate femei (f) 
și 100 mg (s.f.); JOI 7 SEP
TEMBRIE: 100 mg (f); VI
NERI 8 SEPTEMBRIE: disc 
femei (calif) și 1 500 m femei 
(f); SlMBÂTĂ • 9 
BRIE : disc femei

Fiecare țară are 
a înscrie, pe baza 
rilor stabilite de 
internațională, cel 
coneurenți în orice probă.

SEPTEM- 
(f).

dreptul de 
standardu- 

federația 
mult trei

PENTRU MĂSURAREA ARUNCĂRILOR

întrecerile atletice vor a- 
vea loc pe noul Stadion o- 
limpic (cu tribune pentru 
80 000 de spectatori) din 
Miinchen. Pistele de alergări 
și de elan sînt acoperite cu 
Recortan de 13 mm și, res
pectiv, 20 mm (la aruncări 
și sărituri). Pentru cronome
traj se va folosi sistemul e- 
lectronic Junghans (cu su
timi de secundă). Pentru mă
surarea rezultatelor la disc,, 
suliță și ciocan se va între
buința pentru prima oară, un 
sistem trigonometric.

ÎNĂLȚIMILE
I

Ileana Silai, gata de start,,.

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI ȚINTESC NOI SUCCESE!
14 FETE Șl BĂIEȚI • ••

Dăm cuvîntul la trei dintre cei spre care 
ranțele noastre :

CAROL CORBU :

x\\\

se îndreaptă spe-

MARILE NOASTRE SPERANȚE
• Argentina Menis, Ileana Silai și Caret Cerbu pe locul doi în lume O 1968*1972, 

un salt calitativ inpresifoait, demonstrat de

Argentina Menis, o valoare certă, o atletă care știe să lupte in concus 
ji de la care așteptăm o comportare pe măsura talentului și pregătirii sale

RECORDURI OLIMPICE ROMÂNEȘTI

înălțime 1,90 m Iolanda Bala; 1964 
Lungime 6,82 m Viorica

Viscopoleanu 1968
Disc 58,28 m Lia Manoliu 1968

L
a 32 de ani de la instituirea Jocurilor 
Olimpice moderne a fost consemnată 
prima participare a atlețiior români 
la întreceri. Dar evoluțiile grupului 

destul de mare de atleți (intre care Ladis-
lau Peter la 100 m și 200 m, Lothar Al- 
brich și Otto Schopp la garduri. Alexandru 
Fritz și Zeno Coste ia greutate, Iosif David 
la disc, Vintilă Cristescu la maraton, Olto 
Rottman IS suliță. Ion Hajdu și Gheorghe 
Csegezi la decatlon, Tiberiu Russ la înăl
țime. Irina Orendi la înălțime și Berta Ji- 
kely la disc) au trecut, ca și neobservate, 
în ansamblul rezultatelor înregistrate, in 
1928, la Amsterdam. Nici, al doilea start 
olimpic, cel de la Berlin, din 1936, n-a în
semnat ceva mal mult sub raportul perfor
manței, deși maratonistul Ludovic Gall a 
.ost al 23-lea din 56 de coneurenți. iar măr
șăluitorul Vasile Firea a încheiat pe locul 
20 lunga cursă a celor 50 de km. Francisc 
Nemeș la 400 m. Bondoc Ionescu-Crum la 
.ungime și Petre Havaleț la disc, n-au 
putut învinge exigența • preliminariilor

AUR ALE IOLANDEI
Următoarea participare a atlețiior ro

mâni la Jocuri este cea consemnată la Hel
sinki, In 1^52. Deși se deplasează un lot 
numeros de sportivi, doar doi dintre ei 
(Ion Soter 1,95 m la înălțime și Lia Mano
liu 42,65 m la disc) izbutesc să se claseze 
pe locul șase în probele lor. Dumitru Pa- 
raschivescu și Ion Baboie ocupă locurile 
7 și. respectiv, 8 la 50 km marș, Dumitru 
Constantin este al 12-lea ia ciocan (52,77 m), 
Zeno Dragomir al 18-lea la prăjină (3,80 m). 
Dinu Cristea pe locul 31 și Vasile Teodo- 
siu pe al 41-lea la maraton, Victor Firea 
(3 000 m obst.). Alexandra Sicoe și Ema 
Konrad-Jeney (100 și 200 m) au fost eli
minați din serii. Deci. în 1952, atleții izbu
tesc primele lor succese, echivalente cu 2 
puncte, ceea ce, în contextul olimpic, a în
semnat totuși ceva.

Tot două puncte (grație Iolahdei Balaș, 
a cincia la înălțime cu 1,67 m) se obțin, 
la atletism, si ia ediția din 1956 a Jocurilor. 
. Lia Manoîiu, deși aruncă cu 1,25 m mai 
mult ca la Helsinki, nu obține la Melbour
ne decît locul IX. Dumitru Paraschivescu 
este al 14-lea ia 20 km marș, iar Iile Sa- 
vel, clasat pe locul IV în semifinale, nu are 
acces in finala probei de 400 mg.

Roma. în schimb, a fost altceva ! A fost 
mai întîi revanșa, marea revanșă a Iolan- 
dei. După insuccesul de la Antipozi, ea 
dev’ne campioană olimpică și cu 1,85 m re
cordmană a Jocurilor. Marea surpriză vine 
insă de la Lia Manoliu. care obține un

fi. ea și la celelalte 
.-------- „ ______  foarte grea. In afara

recordmanului mondial Pedro Perez Duenas (Cuba), restabilit si domic să-și 
onoreze performanța de anul trecut, a lui Viktor Saneev, să-și reediteze victo
ria olimpică. a lui Jorg Drehmel (R.D. Germană) care vrea să rămină In frun
tea Ierarhiei mondiale, așa cum este acum, mai există si alții (nu putini), prin
tre care și. . . Carol Corbu. Nu omit, dar nici fiu exagerez urmările celor două accidente din acest ‘ - -..................... ..... ....
treptele podiumului 
pentru aceasta

ARGENTINA

,.La triplu va 
probe, o bătălie

an si doresc, dacă atl sti cit de mult !. să urc pe una din 
olimpic. Ceea ce vă rog să Ilti siguri, este că voi face totul

MENIS :
cifrele performanțelor

Vă amintiți, desigur, că Ia 
de la Ciudad de Mexico au 
parte delegațiile sportive a 111 
Ei bine. Ia Munchen, numărul ță
rilor care și-au înscris reprezen
tanți in întrecerile de atletism se 
ridică la 108! Recordul — căci este, 
indiscutabil, vorba de un record — 
spune desigur foarte multe, mai a- 
les dacă avem in vedere și faptul 
că o țară are dreptul să inscrie. in 
baza sianSardurilor I.A.A.F^ cite 
trei coneurenți de fiecare probă. 
EI vorbește limpede despre uni
versalitatea acestui sport, practi
cat cu mult succes in toate cele 
cinci continente.

Mai mult ca ori rind altă dată, 
in istoria Jocurilor, întrecerile de 
ail.’Gsm vor marca la Munchen o 
ascensiune dincolo de cea imagina
tă vreodată, la limita senzaționalu
lui. Imaginați-vă că vor fi probe 
la care numărul eoacurenților va 
depăși cu mult 1#8. ceea ce antici
pează că etapele de calificare spre 
finale vor fi extrem, extrem de 
disputate. Și dacă ținem seamă ți 
de faptul că „explozia" de per
formanțe din acest sezon de con
cursuri este eu teiul remarcabilă, 
putem conchide că laureații Jocu- 
rtlsr de la Munchen vor ti adevâ- 
rați eroi sportivL

Brintr^cei care visează la cunu
nile olimpice sau la un loc fruntaș 
se numără, pinâ la ora actuală. $i 
14 repces.'utanți ai atletismului ro
mânesc. EI sini :

J.O. 
luat 
țâri.

15« îsn

..Am luorat în acest an mai mult. 
Si, sper, mai bine ca oricînd altădată. 

Dovadă si rezultatele care ta 12 concursuri nu au coborit sub 60 de metri. Știu 
că la Munchen va fi tare greu dar sint gata să mă lupt, cu toate greutățile 
pentru a mă comporta cît mai bine, La „naționale 
dar am dorit să-mi dovedesc mie. în 
Chiar si In această privință n-am vrut 
gătită !*

ILEANA SILAI :
care te prezinți la start si pe care.

______ am concurat accidentată, 
primul rînd. că o pot face cu succes, 
oa Miinchenul să nu mă găsească pre-

,.Spre deosebire de alte probe, la 
800 m. nu contează numai rezultatul 

poate, ești capabil sâ-1 repet’. In probacu . __________________ ___ _____  _____ ___ ______ _____ ..._____
mea mrervin și al;i factori, cel tactic fiind la loc de frunte. Intr-un pluton cu 
adversare cunoscute si mai ales necunoscute, toate minate de nestăvilită am- 
b:-:e. trebuie să fii tot timpul atentă, să ripostezi prompt, să-t.i creezi condiții 

jpcr.-.ru realizarea sansei. Prin cele spuse vreau să înfățișez dificultățile acestei 
probe. Cu experiența trecutelor concursuri, cu pregătirea asiduă pe care o 
e'entez. cu dorir.ta de a î1 la înălțimea așteptărilor iubitorilor atletismului 

aidoma cu ,-•!? mele, nutresc speranța că voi învinge dificultățile și 
mă voi situa printre fruntașe".

Dacă din lotul do atletism al 
României face parte o recordmană 
in materie de participări olimpice 
(Lia Manoliu — VI) și altele in 
pragul celui de al treilea start 
(Viorica Viscopoleanu și poate O- 
limpia Cataramă), dacă, în sfîrșit, 
la Miinchen, prezentăm două cam
pioane olimpice ,.en titre" — Lia 
și Viorica — să nu uităm că prin
tre tricolori se numără, piuă acum, 
nu mai puțin de opt debutanți. Să 
sperăm că valoarea lor sportivă, 
dorința de afirmare, vor face să 
fie alungat tracul firesc 
intr-o astfel de mare 
sportivă. Este ceea ce le 
Carol Corbu, Argentina 
Carmen lonescu, Natalia 
Valentina Cioltan, Marion Becker. 
Elena Vintilă și Vasile Bogdan.

S: ceie din 1972. realizate oînă acum. O 
precizare in plus: in 1958. Natalia Andrei 
tn.oâ nu-și făcuse debutul atletic, iar 
cursa de IM mg nu era oficiatzată. 1* 
J O. des'ășurtndu-se proba pe 80 m.

Alături de aceștia se află încă și 
alții care mizează pe o evoluție 
superioară la Izmir, la Jocurile 
EUcanice, cind au o ultimă posi
bilitate să-și cucerească dreptul de 
participare la J.O. Printre ei : Va
sile Sărucan, Șerban loan, Gheor- 
gbe ‘ - - -
fira ... __
uităm nici pe juniorii care au cu
cerit cel de al cincelea cerc olim- 
pi« !

Față de amploarea Ură precedent 
a întrecerilor de atletism de la 
Miinchen (am prezentat 13 început 
argumentele) este, desigur, hazar
da-, orice pronostic. Vom apela, de 
aceea, la cifrele înregistrate pini 
acum pentru a stabili doar poziția 
dinaintea startului olimpic, a uno
ra dintre atleții 
ca evoluțiile lor 
Ies, comportarea 
pic, să aducă — 
turi calitative, pe care le dorim 
materializate in aur, argint ți 
bronz, în puncte prețioase pentru 
întreaga delegație a României.

Intre primii șase din lume se a- 
la această oră, următorii :

Carol Corbu — locul II — 17,10 m. 
Ileana Silai — locul II — 2:00.2 
Argentina Menis — locul II — 64.21 m 
Valeria Bufanu — locul III — 12.7 s 
Marion Becker — locul III — 61.42 m 
Carmen lonescu — locul IV — «2,78 m 
Lia Manoliu — locul VI _ 62,OS m 
Cornelia Popescu — locul VI —

Ccfan, Xicolae Perța, Ra- 
Fița etc. Și să nu-i

debutului 
întrecere 

dorim lui 
Menis, 

Andrei,

români, răminind 
viitoare și, mai a- 
pe stadionul olim- 
sperăm — noi sal-4:14.»

»i.a
13,7
50,04
17,84
62,78
62.05
64.21

Nacalu Andrei — 1500 m 
Marios Becker — sulița 
Valeria Bufanu _ 100 mg 
Olimpia Catarama — disc 
Valentina Cioltan — greutate 
Carmen lonescu — disc 
IA» Manoliu — disc 
Argentina Menii — disc 
Cornelia Popescu — înălțime 
reaua Sila: — 400 m 1
Bena Vin:ilă — pentatlon 
Viorica Viscopoleanu — lung. 
Vasile Bogdan — decatlon 
Caro! Corbu

în acest tabel sînt prezentate 
comparație cele mai bune rezultate, ale 
atleuior respectivi. în

BALAS
m) îr. disputa arun-

49,34 
»

56,58 
1’, ta
44,82 
55,22 
52.00

1,31 manul olimpic 1968

Scurt tur de orizont al cltorva probe atletice, la data de 10 iulie. Ne-am îndreptat 
mai cu seamă atenua spre probele feminine, unde sportivele noastre dețin n ai mulse 
tocuri fruntașe in ierarhia celor mai bune performere din lume. Pe Ileana Silai (locul 
ti la 800 m) o despart doar două zecimi de secundă de lidera plutonului Hildegard. 
Falck (R.F.G.) Aceeași diferență există si între Valeria Bufanu (locul III) și proas
petele recordmane mondiale ale cursei de 100 m g.: Erhard (R.D.G.) și Ryan (Austra
lia). Cea mal bună situație o tnttlnlm insă la aruncarea discului, unde in urma record
manei lumii. Faina Melnik, s-au plasat trei românce: Argentina Menis (locul II) Car
men lonescu (IV) și Lia Manoliu (VI). avînd intercalate între ele pe experimentata 
Lieael Westermann (R.F.G.) și mai puțin cunoscuta atletă bulgară Ludmila Stoca. Tot 
pe un loc de frunte continuă sâ se afle la aruncarea suliței și Marion Becker (III), com
plet refăcută la aceasta oră după accidentul suferit în primăvară, depășită în clasammt 
doar de Ruth Fuchs (R.D.G.) șl Eva Gryzieeka (Poionla). cele două sportive care ®-au 
adăugat pe rtnd (In aceeași zi) numele pe lista recordmanelor mondiale. Ca uu 
amănunt interesant, remarcăm faptul că In toate aceste probe, reprezentantele tării 
noastre stat depășite doar de deținătoarele recordului lumii !...

Pe o poziție foarte bună se allâ și Carol Corbu în ierarhia ..cangurilor', distanța 
dintre campionul român si fruntașul clasamentului J. Drehmel (R.D.G.). pe care l-a 
Și învins de două ori in acest sezon, fiind de numai 10 cm. în sfîrșit. Cornelia Popescu 
(locul VII la înălțime), Natalia Andrei (XII la 15Q,0 m). Olimpia Cataramă (XI la disc) 
Elena Vintilă (XII la lungime și XIV la pentatlon), Vasile Bogdan (XII la decatlon), 
Viocica Viscopoleanu (XVI la lungime) și Valentina Cioltan (XVII la greutate) dăf.n 
rezultate promițătoare, avind posibilități evidente de a le îmbunătăți.

TRIPLUSALT : Drehmel (R.D.G.) 17.20 
m. Corbu (România) 17.10 m. Smith 
(S.U.A.) 17,07 m, Joakimowski (Polonia) 
16,95 m, Saneev (U.R S.S.) și Schenk 
(R.D.G.) 16,94 m. Parez (Cuba) 16,so m, 
Craft (S.U.A.) 16,77 m. Gentile (Italia) 
16,72 m. Bariban (U.R.S.S.) 16,63 m;

DECATLON : Bannister (S.U.A.) 8120 p. 
Avilov (U.R.S.S.) 8084 p. Bennett (S.U.A.) 
8076 p. Gabbett (Anglia) 6040 p. Svoboda 
(R.F.G.) 7959 p, Schreyer (R.D.G.) 7942 
p. Skowronek (polonia) 7934 p. Bakay 
(Ungaria) 7995 p. Ivanov (U.R.S.S.) 7896 
p. Olek (R D.G.) 7872 p,. .. 12. Bogdan 
(România) 7341 p:

300 m (f) : Falck (R.F.G.) 2:00.0. Silai 
(România) 2:00.2, Hoffmeister (R.D.G.) 
2:01,0, Jackson fS.U.A.) 2:01.3. Pollock 
(Australia) și Sykora (Austria) 2:0L5 
Bumeleit (R.D.G.) 2:01.8, Zlateva (Bul
garia) 2:05.0. EUenberger (R.F.G.) 2:02,2, 
Politz (R.D.G.) 2:05,3;

1300 m ff): Pignl «talia) 4:10.9. Hoffmei- 
ster (R.D.G.) 4:10.7, Burneleit (R.D.G.) 
4:11.0. Amzina (Bulgaria) 4:12.6. smith 
(Anglia) 4:12.8. Pangelova (U R.S.S.) 
4:13.2 Kaaanktaa (U.R.S.S.) 4:13,6, Tirtel 
(R.F.G.) 4:13.3. Larrteu (S.U.A ) și Bo- 
xem-Lenferink (Olanda) 4:14.2 Merien 
(R.F.G.) 4:14.3. Andrei (România) 4:14.8:

100 mg. : Erhardt (R.D.G;) și Ryan 
(Australia) 12.5. Bufanu (România). Stras- 
rynska și Rabsztyn (ambele Polonia) 12.7, 
Sukniewicz (Polonia) și Fodeswa (R D.G.) 
12.8. Krumpholz (R D.G.) 12.9, Nowak
(Polonia) 13.0. Caird si Gillies (ambelfe 
Australia) 13,1:

LUNGIME (f) : Rosendahl (R F.G.) 6.72 
m. lorgova (Bulgaria) 6,67 m. Albertus 
(R.D.G.) si Suranova (Cehoslovacia) 6.53 
m. Watson (S.U.A) 6.55 m. Martin-Jones 
(Anglia) 6.54 m, Szewinska (Polonia) 6 J3 
m. Nygrinova (Cehoslovacia) 6.52 m. 
Roesen (R.F.G.) și Liebsch (R.D.G.) 6,51

nesperat bronz (52.36 i ; ‘ "
câtoăreîor de disc. In sfirțit, trebuie sub
liniat locul cinci ocupat de Varr.oț (3:40.8) 
într-o fantastică cursă de 1 500 m Ceilalți; 
Maria DLaconescu (X — 49.56 m la suliță). 
Cornel Porumb (XI —2,03 m la înălțime). 
Constantin Grecescu (XX — X.-O4.8 la 10 000 
mi, F'.orica Oțel (111—2:10.0 in serii la 
800 m). Andrei Barabaș (IX—15:11.2 pe 
5 000 m. în serii), Alexandru Bizim (68.92 
m — necaîificat la suliță) izbutesc mai pu
țin decît se aștepta de la el. Gloria olim
pică, se lasă, precum se vede, greu de cu
cerit ! Și totuși, atletismul aduce 13 din 
cele 78 de puncte ale delegației olimpice 
române.

Numărul punctelor crește cu tncă 10 (a- 
proape o pătrime din cele 94.5 p ale de
legației) la Jocurile de la Tokio. Iolanda 
Balaș cîștlgă din nou, de data aceasta cu 
un rezultat de 1.90 m. și din r.ou Lia Ma- 
noltu este a treia (56,97 m). Viorica Visco
poleanu (V — 6,35 m la lungime), Maria 
Diaconescu (VI — 53.71 m la suliță), Șerban 
Ciochină CV — 16.23 m la triplu), Ana Să- 
iăgean (VIII —15,83 m la greutate) și O- 
limpia Cataramă (VIII — 53,08 m la disc). 
Marea revelație a întrecerilor atletice ale 
Olimpiadei de la Tokio a fost însă tînăra 
de 17 ani, Mihaela Per.eș, clștlgătoarea me
daliei de aur la aruncarea suliței cu 60.54 
m. care «ți-a depășit cu mai mult de 5 m 
cel mai bun rezultat anterior. Ceilalți atleți 
români participant Ia J. O. : ~ 
Grecescu , 
Andrei Barabaș (IV—14:00.2 
5 000 m). Valeriu Jurcă (VI — 21,8 în serie 
la 200 m și VI — 52,7 la 400 mg), Ilie Popa 
(XXVIII — 4.57:40,8 la 50 km marș) nu pot 
realiza mai mult.

Evoluția cea mai 
tanților atletismului 
prezentantelor sale) 
1968, la Ciudad de 
de aur — Viorica Viscopoleanu 6.82 m la 
lungime (record mondial) și Lia Manoliu — 
58.28 m Ia disc (record olimpic) și alte 
două medalii de argint: Ileana Silai — 
2:02,5 la 800 m și Mihaela Peneș — 59.92 m 
la suliță, ceea ce — transpus în puncte — 
înseamnă 24 (adică, din nou, aproape un 
sfert din cele 100,5 p ale întregii delegații 
olimpice române). Alți atleți obțin : Leoni
da Caraiosifoglu (IX —1.37:07.6 la 20 km 
marș), Olimpia Cataramă (XIII — 50,20 m

Constantin 
(XXXVI —2.30:42.6 Ia maraton), 

în serie la

productivă a reprezen- 
nostru (de fapt, a re- 
a fost consemnată, în 
Mexico : două medalii

(XIII —15,62 m 
(VII—11.0 s în 

Cornelia Popescu 
pentatlon),

O
cel de al doilea titlu olimpic și, firesc, 

stăvili bucuria

■Mi
O medalie de aur, două de bronz și un loc șase reprezintă, indiscutabil, un bilanț 

cu totul remarcabil pentru Lia Manoliu .

fotografie istorică de la J.O. din 1964. Ioii a cucerit 
nu-și poate

la disc), Șerban Ciochină 
la triplu), Valeria Bufanu 
semifinală la 80 mg), " 
(XXII —4435 p la pentatlon), Virginia 
Bonei — 1,65 m și Csaba Dosa — 2.03 m 
(neclasați la înălțime).

Și acum, Miinchenul cu speranțele sale...

I II III Total 
medalii

IV V VI Total 
puncte

1952 2 2
1956 1 2
1960 1 1 2 1 13
1964 2 1 3 2 1 23
1968 2 2 4 24

5 2 2 9 i nO 64

m.. . 12. Vintilă (România) 6.44 m, ...14.
Viscopoleanu (România) 6.42 m;.

INÂLTIME (f) : ~
m Gusenbauer (Austria) 1,37 m, -------
meister (R.D.G.)
l, 86 m. Komka 
(U.R.S.S.) 1.85 
Inkpen (Anglia), 
tova (U.R.S.S.),

GREUTATE (f) : CIJova (U.R.S.S.) 23 63
m. Gummel (R.D.G.) 19,85 ni. Hristpva
(Bulsaria) 19.55 m. Adam (R.D.G.) 19 46
m. Lange (R.D.G.) 19.25 m. Chewinșka
(Polonia) 19 06 m. Friedel (R.D.G.) 18)90 
m. Frtederieh (R.D.G.) 18,41 m. FiebiH-
gerova (Cehoslovacia) 18,76 m. Stoianova 
(Bulgaria) 18,74 m. .. .17. Cloltan (Româ
nia) 17,84 m ;

DISC (f) : Melnik (U.R.S.S.) 65.41 rt
Menis (România) 64.24 m. WestemisAn 
(R.F.G.) 63.76 m. lonescu (România) 62.78 
m. S-oeva (Bulgaria) 62.18 m, Matjoliu 
(România) 62,06 m Hinzmann (R.D.G.) 
61.50 m. ngen (R.D.G.) 60.56 m. Mursvevâ 
(U.R S.S.) 60.24 m. Spielberg (R.D.G.) 60.14 
m. Cvaramă (România) și Danilovți 
(U.R.SS.) 60.04 m:.

SULIȚA (f) : Fuchs (R.D.G.) S5,M m, 
Gryzieeka (Polonia) 02.70 m. Becker (Ro
mânia) 61.42 m. MarakLna (U.R.S.S.) «1,04 
m. Koldska (R.F.G.) 61,02 m Paulăny 
(Ungaria) 60,06 m. Todten (R.D.G.) 60,00 
m. Koroleva (U.R.S.S.) 53,56 im, Calvârt 
(S.U.A.) 53,52 m. Evert (U.R.S.S.) 58,50 rd

PENTATLON (f): Pollack (R.D.G.) 47ă» 
p. Bodner (R.D.G.) 4693 p. RosendalU
(R.F.G.) 4637 p, Peters (Anglia) 4630 p, 
Peikert (R.D.G.) 4522 p. Papp (Ungaria) 
4435 p, Bruszenyak (Ungaria) 4376 p. 
Debourse (Franța) 4359 p. Tkaoenko 
(U R S.S.) 4351 p. Olfert (R.D.G.) 4349 p,.>. 

14. Vintilă (România) 4331 p.

: Schmidt (R.D.G.) 1 Ș0 
(Austria) 1.37 m. Gilde- 

și Blagoeva (Bulgaria) 
(Ungaria) șl Lazareva 
m. Popescu (Româ.iia). 
Witsehas (R.D.G.). Filă- 
Reid (Jamaica) 1,84 ni:

ocurile Olimpice de la Munchen, baî — cum se spune — la ușă. Cu pu
ține excepții, atletismul românesc și-a definitivat lotul reprezentanților. 
Sînt cei mai outorizați, sportivi care au marcat în ciclul 1966 -1972 un 
salt impresionant, menținîndu-se sau ajungînd în elita mondială a spor
tului. Fără discuție, am fi dorit ca lotul să fie mai numeros, să fim repre-
zentați la toate probele, să existe in toate sectoarele dificultatea ale

gerii, asa cum se întîmplo la disc fele. Dacă nu este așa, cauzele trebuie căutate
în insuficienta răspîndire a atletismului in întreaga țară, în carențele manifestate în
depistarea și selecționarea tinerilor de talent, în lipsurile existente inco îr moces.il 
instructiv-educotiv. Pentru a ține pasul cu dezvoltarea atletismului în lume, pentru a 
progresa permanent este nevoie de o continuă ți laborioasă activitate la leale ni
velele. Am amintit aceste lucruri și pentru că șirul Olimpiadelor... continuă.

Atletelor și atlejilor care au întrunit sufragiile specialiștilor le acordăm încredere 
deplină. Le solicităm însă o atenție deosebită pentru perioada care a mai rămas pînă 
la J.O. de la Miinchen, deoarece în acest timp se poate cîștiga (dar și pierde...) forma 
sportivă, le cerem să se dăruiască trup și suflet țelului, să facă tot ce le stă în puteri 
pentru a contribui prin performanțele Iar la succesul general al delegației Româniși.

Roma — Tokio — Ciudad de Mexico, itinerarul succeselor olimpice ale atletelor 
din România, poate și trebuie să fie completat cu Munchen 72. Le dorim din inimă 
deplin succes I

oale cîștiga (dar și pierde...) forma 
t ce le stăjn puteri 

Roma — Tokio — Ciudad de Mexico, itinerarul succeselor olimpice ale atletelor

Pogind redactata de Romeo VILARA, Hristache NAUM si Adrian VASILIU 
Fotografii: Ion MIHAICA
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SPORTUL ESTE LA EL ACASĂ
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In tabără la costinești

PREGĂTEȘTE VIITORUL SEZON «*.

1

z Xz /

rigiditate, n-a gAslt

‘.re

■

la motocros

Pe e- 
cal se

Tamaș, Agud, Bc 
Albu (atacanți).

necesar salvării de la -etro 
draw-ul pe teren propriu cu 
în ascensiune, unic prilej 
înscris trei goluri în acest c

rttii 3.

a devenit în această < 
cele trei goluri înscri1 

a
echipa orădeană

slabă a echipei 
antrenorii, eînd ji

Cert

ac 28 i
in Olar-âa 
la J CA

continuat si 
acumulînd

In 15 
soluri., 
clasament.

Reviriment in etapa a III-a a „Cupei Dunării

Zi de iulie capricios pe litoral. Soa
rele stă mai mult ascuns și-și trimite 
prea puține raze spre cei ce așteaptă 
totuși, optimiști...

De pe autostrada Constanța — Man
galia — Varna sintem avertizați că 
la stînga se face drumul spre... Cos
tinești. Deci, un viraj, încă aproxima
tiv 3 km și iată-ne la intrarea Com
plexului turistic pentru tineret — Cos
tinești. Sintem primiți de directorul 
Complexului, Nicolae Marin, de la 
eare aflăm multe date interesante 
despre activitatea ce se desfășoară. 
Zi de zi. în cea mai mare tabără de 
pe malul Mării Negre. Pe sezon, vilele, 
căsuțele și corturile de la Costinești 
găzduiesc 25 000 de tineri, elevi și stu- 
denți, din țară și de peste hotare, 
eare-și petrec aici o minunată perioa
dă din vacanță. Masa consistentă, po
sibilități bune de a folosi timpul in
tr-un mod plăcut și utiL excursiile 
și practicarea sportului, fac ca zilele 
petrecute la Costinești să pară foarte 
scurte. O sală de lectură, alta de au
diții muzicale, un club bine înzestrat 
cu săli de șah și biliard, precum și 
holul jocurilor mecanice sînt în per- 
dr.aner.țâ populate. Un singur of. în 
tot acest vast complex nu sînt mon
tate decît... două televizoare. Or. in 
timpul finalei de la Wimbledon. Smith

Panoramic Costine
— Năstase, acest fapt a creat multe 
neplăceri tuturor celor care au dori: 
să-1 urmărească pe Iliuța. Și această 
lipsă se remarcă și cu prilejui altor 
manifestări sportive sau artistice.

însoțiți de asistentul universitar Mi
hai Stoian (maestru al sportului la 
box), responsabilul sportiv al comple
xului, am făcut cunoștință a 
ta tea iubitorilor de spo 
excrețiilor fizice și si 
dîspaztV mri <
de basc de han

i Prega:.:

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI-PE UN DRUM BUN
„Emoționant-... „frumos*...

„captivant-... — iată numai cfteva 
din aprecierile auzite în public la 
sfîrșitul întrecerilor etapei a III-a 
a „Cupei Dunării" la motocros, 
desfășurată duminică pe Valea Ră- 
eădăului. Publicul a fost pe deplin 
satisfăcut de spectacolul oferit de 
sportivi, iar oaspeții noștri de peste 
hotare au elogiat organizarea con
cursului, alegerea traseului și com
petența corpului de oficiali, condus 
de arbitrul internațional, N Ma- 
nesia.

Programarea acestei importante 
confruntări internaționale pe te
ren propriu, a oferit forului nostru 
de resort posibilitatea de a rula 
un număr mai mare de alergători, 
într-o dispută cu valoroși alergă
tori din Cehoslovacia. Uniunea So
vietică, Bulgaria, Iugoslavia și 
Ungaria. Ca atare, țara noastră a 
înscris în concurs două echipe,

CAMPIONATELE

EUROPENE FEROVIARE
l,a sfîrșitul săptămînii va părăsi 

Capitala echipa de box a clubului 
âapid București, care va participa 
la campionatele europene feroviare 
de box, ce vor aveâ loc la Lvov 
(U.R.S.S.) Vor face deplasarea. In 
ordinea categoriilor, următorii spor
tiv: : D. Diaconescu, M. Frumoșii. 
Șț, Ispas, I. Grigore, P. Anton, N. 
F’arșschiv. D. Filip, C. Nicolae. V. 
Tecuceanu și P. Cojocar-J. Echipa 
va fi însoțită de Ing. I. Călugăres- 
cu, președintele secției de box. con
ducătorul delegației, arbitrul D. Di- 
hulescu și Luca Romano, antrenor.

D. DANIEL

PERFORMERA RETURULUI

Nu. nu este vorba nici de F.C. 
Argeș ți nici de U.T.A.. in aceste 
rînduri. ci de C.F.H. Cluj, socoti - 

adevărată performeră a re- 
il: a reușit 18 puncte ți cu 
alvarea de Ia retrogradare 

> conduce, ea acelu 
ronstaaiin Rădules-

Munteanu

U.TJL TURNEU IN
OLANDA. FP.ANTA SI

bea

CITITI IN NUMĂRUL DE AZI (32’1
AL REVISTEI

QB0QQ0
• Retrospectivă Divizia A : c- 

DITIA 1971 72 A CAMPiONAiU- 
LUI N-A ATINS ÎNCĂ PARAME
TRII FOTBALULUI MODERN. Am
ple comentarii despre capacitatea 
de efort a echipelor, organizarea 
și eficiența jocului, calendarul 
competifional

• Start în campionatul euro
pean universitar! Frogramul 
Jocurilor, interviu cu C. Cernăia- 
nu, onlrenorul reprezentativei u- 
niversitare române, documentar.

• O pagină de reportaje, în
semnări, știri, legate ae reluarea 
pregătirilor echipelor divizionare 
A pentru campionatul nr. 55

• Programele complete ale tu
rului Diviziei A și B

• Prezentarea a. două dintre 
promovatele în Divizia B : GLO
RIA Buzău și METROM Brașov.

• La „INTERVIUL SĂPTĂMÎNII", 
jucătorul internațional piteștean 
lan Barbu.

• Faceți cunoșiințâ cu adversa
rele echipelor noastre in Cupele 
Europene. Cărțile de vizită ale 
formațiilor S. C. ARRIS BONNA- 
WEG, LANDSKRONA BOYS, LEV
SKI — SPARTAK SOFIA ți I.F.K. 
NORRKOPING.

• Rubricile permanente CAR
NETUL SCRIITORULUI,, CARNET 
EXÎERNl, precum și numeroase șliri 
și reportaje din fotbalul inter
național.

16. CRIȘUL-INDECISA INTRE „A“ Șl „B“
După primul meci din retur disputat 

b» Oradea, In compania unei alte echipe 
din subsolul clasamentului — Petrolul 
(meci încheiat cu un scor alb), antreno
rul Vlad ne spunea că a șt început 
să-și pregătească echioa în perspectiva 
ung stagiuni (unei singure stagiuni !) 
In divizia B. Antrenorul Crișului la acea 
ori (Vlad abia il înlocuise pe Colduin...) 
era. deel. convins, la jumătatea campio
natului, că echipa pe care o preluase 
pentru reiur pierduse, de fapt, nu un 
me<: sau altul, ci cea mai importantă 
partidă : posibilitatea menținerii in prima 
divizie.

L:j exact perioada cînd echipa ferovia- 
clujeni — ca încheiase turul ca 

ătoare a lanternei roșii — începuse 
eu incredibilul si avea să acunțu- 

Părcurs 18 puncte si salvîndu-se 
din urmă de retrogradare. Con- 

nQruIui Vlad — care de- 
eunostea bine situația reală din 
r .bului secției de fotbal si echi- 

coinparată cu actiur.ea îndrăzneață, 
e:dâ (deci, pe deplin sportivă !) a 
riîor clujeni, atestă, alături ele 
pce. că retrogradarea Crișului n-a 

• intimplare si nici o fatalitate. Ci 
• rwKeeintâ fireaseă a unor stări de lu- 
mir. necorăspunzătoare in cadrul clubu’ui, 
■aarjfestxe in decursul campionatului 
prin perturbări organizatorice ia nl-
ve-uț secției, .voturi de încredere- și 
apoi retractări fată de antrenorul Coldum 

cărui intransigență inițială, dublată,

ce-1 drept, uneori de
un teren propice), fluctuații mari de lot. 

în asemenea condiții, echipa orădeană 
a stabilit numai recorduri nedorite : sin
gura protagonistă a primei divizii care a 
avut un antrenor in tur și altul în retur, 
cea mal „mobilă" secție de fotbal prin 
care s-au nerindat cei mai multi „orga
nizatori". cei mai numeroși jucători ru
lați : 30 !

Dar. firesc, randamentul a fost invers 
proporțional cu această haotică mișcare 
de forte .După prima parte a campio
natului.
urătorul

Crișul se afla pe locul 15 cu ur- 
bilanț :

2 4 9 5—22 8 puncte.
partide, Crișul înscrisese doar 5 
Cu • ce să se adune punctele în 

cu schimbări organizatorice ? 
Să mai mire, atunci, pe cineva că golge-

BELGIA

Ierul formației 
tie Tamas, eu 
Curba descendentă 
retur.
puține puncte ea in tur. Crișul a inc 
iat campionatul complet izolată de c< 
lalte competitoare, distanțată la 10 pi 
te de penultima clasată, Politehnica 
Lată bilanțul final :

30 3 8 19 17—54 14 puncte.
Crișui a lăsat astfel impresia unei 

chipe împăcate cu condiția sa prec 
Singurele sale zvîcniri dintr-un r 
zbuciumat si dramatic, care le angrei 
pe toate celelalte echipe, au fost 
prinzătorul scor alb de la Iași (car 
ironia soartei l — a lipsit Politehnice 
punctul 
dare) și 
Dinamo 
Crișul a 
pi on at...

Incriminați pe parcursul actualei

LOTUL FOLOSIT
Bologan, Catona I, F-orea, Baumgai 

ner (portari) : P. Nicolae, Lucaci, B 
logh, Sărac, Bule Catona LI (fundaș 
Moldovan, Neșu, Dărăban. Le-mac, C 
coș (mijlocași); N. Alexandru; Suc 
Schiopu, Cociș, Arnoțchi, Cefan, M 
Covalcic, Bedea. ~

Colnic. Birta.

prjna garnituri f tnd aldtuiti d— 
Mihai Banu, Aurel lonescn. Petre 
Lucaei și Paul Filipescu. Deși a 
fost lipsită de aportul a doi eom- 
ponenți de bază (Ștefan Cnițu — 
accidentat Și Adam Crisbay — ex
clus din lot pentru acte de vede
tism și nerespectarea programului 
de antrenament), echipa națională 
a României a avut totuși o com
portare bună. Astfel. Mihai Banu 
a trecut cu succes pragul consacră
rii internaționale, luptînd de la 
egal la egal cu favoriții cursei. O 
defecțiune mecanică (i-a sărit sigu
ranța de la frină) l-a împiedicat 
în prima manșă să se claseze prin
tre fruntași. El și-a ocupat locul 
cuvenit în manșa următoare, cînd 
a făcut o splendidă cursă de ur
mărire, și a ajuns in final pe pozi
ția a treia. Puncte prețioase a adus 
reprezentativei noastre si brașovea
nul Petre Lucaci. în evident pro
gres. grație seriozității dovedite 
în ultima vreme în procesul de 
instruire. Aurel Ionescu a dat — 
cu folos — tot ce a putut tn prima 
manșă, dar el este capabil de mai 
mult dacă își îmbunătățește condi
ția fizică. In schimb. Paul Ftlipcs- 
cu a evoluat, din păcate, inexplica
bil de crispat, randamentul său 
fiind sub posibilitățile sale reale.

.se
in majoritate din 
în primul an de 
Bartha. Niculae 
Paraschiv si Du-

li-

randamentul 
sale t

Cum s-a comportat echipa 
cundă. alcătuită 
alergători aflati 
seniorat ? Iosif 
Murgoci, Ștefan 
mitru Moțișan au sosit înaintea 
nor motociclisti străini cunosc 
în arena internațională. trecînd 
astfel cu bine acest dificil examen.

ții pentru evoluția 
bene au fost cînd 
toni, cînd conducerea secției, 
însâ câ :

• atacul a fost complet deficitar 
ceasta uzind și mai mult capacitatea 
rezistența a compartimentului defer 
mai ales în meciurile disputate în de 
sare (echipa n-a cîștigat nici o aseme 
partidă, primind. In schimb, 38 de 
luri) ;

• din dorința de a găsi oameni de 
— măcar la nivelul fostului său mijk 
ofensiv Sâtmăreanu II, golgeterul c: 
pionatului trecut cu 7 goluri _ ati 
Crișului a prezentat 15 candidați, 
marea lor majoritate corigenți la c 
toiul finalizare ;

• intre cele două părți ale câmpie 
tulul au dispărut dintre titulari Ball 
Suciu, Moldovan ; că Cefan și Moț 
fost niște pseudo-soluțil, far promt 
rile de ultimă oră — neconcludente, 
orice lucru făcut in pripă, menit să a 
pe niște găuri din mers.

Cnșu; a revenit in prima divizie 
mari speranțe și entuziasm, dar a inc 
iat turul cu o zestre săracă de pur 
și cu o altă conducere tehnică Si oi 
nizatorică. A parcurs apoi restul c< 
pionatului fără nici o altă veleitate d 
să reducă la minimum stagiul ..prevă? 
!n divizia B .și a retrogradat în lini 
anunțind. insă, o nouă schimbare 
antrenor. Ferenczi in locul lui Vlad..

Mult prea departe 
teaptă de la acest 
care continuă să fie
ne.

țener

•nare.

■.renarn^n 
ca o ne- 
; deși în 

s-a dovedit 
în mod dife- 

De o parte 
al loturilor

repetat „povestea14

Pria armare, există 
taie, care sa paie a 
gitiri. pot aborda apoi 
farmanță. La această 
mai ajuns cu prilejul t 
internaționale, car f: 
litativ se lasă încă 
Motivul principal: ti 
clîști s-au molipsit d< 
lor mai rutinați și nu 
mente Ia intensitatea 
actuale. Sînt cazuri de 
ale căror nume din. 
semnăm, a căror s;
o constituie doar 
concursuri săptămîr 
activitatea competițior.aLă 
treruptă perioade mai li 
de o lună de zile...

Conducerea 
publican a fi 
de către 
Sp:cin. car 
tat de toți 
disciplina.

Dl 
■oade ale

la nivelul 
naționale ; 

e cea .al ta parte. Ia cluburi și echi-

In primul caz, putem cita preocu
parea deosebită, manifestată în ca
drul colegiului central al antrenori
lor. pentru stabilirea unei situații o- 
b:ecti\e in ce privește calitatea jo
cului și randamentul jucătorilor. în 

istă idee datele sta 
graficele anexă 
liză" prezentate d 
al Angelo 

viaer.t, darul 
nea realității in limitele jocului < 
petiționai.

cel de al doilea caz. avem 
tu optica, cu totul bizară, 
dintre antrenorii de la ciul 

vorbe metoda

t:ce înscrise 
la referatele de 
e antrenorul fe- 

Niculescu, au avut, e- 
să ne sugereze imagi- 

com-

de-a 
a u- 
iburi,

ită de ei 
ritmului 

fotbalului, 
utilizează 

filmul ca mijloace 
e-r.e de obiectivizare a instrui- 
afirmind că M are cine să facă 

înregistrări în timpul jocurilor sau 
antrenamentelor, că la cluburi nu 
ex:stâ aparatura necesară filmării.

Și-atunci toată lumea lucrează 
după ureche, după inspirație, după 
aprecieri subiective. Pînă cînd ? Pînă 
se va gindi cineva că, în cadrul fie
cărui club divizionar A, activează 
cel puțin 4—5 antrenori (inclusiv cei 
de la centrele de juniori și copii) 
care ar putea efectua înregistrări de 
joc și antrenament. Pînă cînd se vor 
găsi și conducători de cluburi care 
să sprijine o asemenea acțiune ge
neralizată pe plan internațional, pro- 
curîndu-se aparatura necesară filmă
rii. Pentru aceasta însă nu este ne
voie să mai treacă încă un an, ca la 
viitoarea analiză a campionatului să 
se repete iar niște motivări, niște 
explicații care, pe zi ce trece, devin 
tot mai mult de domeniul celei mai 
siabe rezistențe în munca de instrui-

nu
de
Și 

nici

Mihai IONESCU
pro

Traian IOANITE5CU

FORMAȚIILE PROMOVATE

IM CAMPION ATU DIVIZIONAR MASCULIN

cele 
prin 
ale 

unor

După încheierea campionatului 
divizionar, masculin de popice, are
nele mai multor cluburi si asocia
ții sportive au fost gazdele echipe
lor pretendente Ia promovarea în 
prima divizie.

Opt formații și-au disputat 
patru locuri, rămase vacante 
retrogradarea ultimelor clasate 
ediției 1971—1972, în cadrul
partide tur-retur. Iată rezultatele : 
Victoria Bod — Petrolistul Cîmpina 
9626—9565, Laromet București — 
Bradul Slănic 9826—9013, Jiul Pe- 
trila — Someșul Gherla 9558—9401 
și Spartac Satu Mare — Record Cluj 
9872—9647. In urma acestor rezul
tate echipele Victoria Bod. Laro
met București, Jiul Petrila și Spar
tac Satu Mare au primit dreptul de 
a participa în viitorul sezon la în-

trecerile campionatului Div
în rîndurile ce urmează vă pre

zentăm loturile noilor promovate 
precum si instructorii acestora : 
Victoria^Bod — A. Ferencz, I. Box- 
dan. E. Bedo, C. Balos. L Nagy. 
I. Szocs, I. Molnos și B Molnos (in
structor — I. Molnos); Laromet 
București — St. Călin, C Constan- 
tinescu, D. Ștefănescu, D. Ivanciu. 
M. Dumitrache, N. Nicolici, I. Sabo 
și I. Scorzea (instructor — P. Tran
dafir) ; Jiul Petrila — I. Balog, M. 
Tcirok, V. Miclea, B. Schuller, R. 
Kozma. E. Ghircos și Gh. Albu (in
structor — I. Cheveclaes) : Spartac 
Satu Mare — I. Bosnyak, M. Pr: tez, 
A. Bogdan, Andrei Pop, M. Pintea, 
T. Botos, St. Nagy și Gh. Szatmari 
(instructor — Gh. Szatmari)

Dumitru NEGREA

sporește lista marilor premii la loto:
Omologarea tragerilor Loto din 

ultimele două săptămîni — ca de 
altfel și cele precedente — a adus 
alte premii de cîte 100.000 lei, spo
rind astfel la 10 numărul cîștigă- 
torilor. Nu trebuie neglijat nici 
faptul că în majoritate aceste pre 
mii au fost realizate pe bilete frac
tionate.

Deci și la Loto — în continuare — 
biletele fracționate înregistrează 
succese remarcabile, ca de altfel și 
la Pronoexpres și Pronosport

• Astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru tragerea Loto 
de vineri 
atribuie 
premii în 
alegere.

21 iulie a.c., tragere caro 
participanților numeroase 

bani și autoturisme la

CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE

Faza din , meciul dintre echipele 
Je tineret ale Universității Cra
iova șt Universității Cluj, dis

putat la Craiova.
de astăzi 
Studioul

• Tragerea Pronoexpres 
va fi televizată direct din 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.40.

LOTO

NUMERELE EXTRASE
GEREA 
1972

FOND
1.801.787

EXTRAGEREA
82 25 85 69

EXTRAGEREA
79 30 65 57

EXTRAGEREA
46 74 26

EXTRAGEREA a
76 14 65

SPECIALĂ

GENERAL 
lei.

I :

a

a

DIN

DE

LA TRA-
1S IULIE

II-a : 40

III-a : 54

IV-a ; 5

75 62

28

77

58

11

56

83

de ceea ce se 
rezervor de tale 
meleagurile bihc

Paul SLÂVE5CI

PRELUNGIREA PERIOADEI
DE TRANSFERĂRI

Din cauza încheierii cu în- 
tirziere a calendarului folba- 
lislic intern. Biroul F. R. Fot
bal a hotărî! prelungirea pe
rioadei de transferări, dupărioadei de transferări, 
cum urmează :

— PENTRU DIVIZIA A, 
LA 26 IULIE 1972 (în loc 
iulie) ;

— PENTRU DIVIZIILE 
C, PÎNA LA 5 AUGUST 
(în loc de 31 iulie).

PÎNA 
de 21

B SI
1972

® „Secretul14 celor 19 victorii... © De ce nu s-
craiovenilor și bâcăuanilo

EXTRAGEREA
4 46 87 32 55

Plata premiilor
pitală de Ia 1 august pi.iă la 3 
august ; în țară
pînă la 31 august 1972 inclusiv.

Foto : V. BAGEAC
va începe în Ca-- - - ->■»

de la 4 august

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 29 

IULIE 1972
I : (13 rezultate)
5.417 lei. '
a Il-a : (12 rezul-

DIN 16
CATEGORIA

7,70 variante a
CATEGORIA 

tate) 277,05 variante a 181 lei.
CATEGORIA a III-a: (11 rezul

tate) 2.777,35 variante a 27 Iei.

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT

Primul campionat al echipe
lor de tineret-rezerve a fost cîștigat 
de Universitatea Craiova. In anul ur
mător echipa cadeților din inima Ol
teniei s-a clasat pe undeva pe la 
mijlocul clasamentului. In schimb, cu 
un lot viguros și plin.de ambiții, au 
urcat pe primul loc al podiumului 
tinerii jucători ai lui Costică Rădu- 
jescu de la Sport Club Bacău. Dar, 
le-a venit și lor... rîndul să plătească 
TRIBUT SCOPULUI pe care și l-a 
propus competiția. Dacă din rîn- 
durile echipei de tineret-rezerve a 
craiovenilor au fost promovați în 
Divizia A, Oprea, Niculeseu, Boșo- 
teanu, Bălan, Donose etc., băcăuanii 
și-au întărit prima formație cu Si- 
năuceanu, Catargiu, Pană, Băluță,

Florea. Pruteanu, cedind locul lor la 
echipa de -tineret, unor jucători fără 
experiență, dar înarmați cu... 17. 18 
sau 19 ani, cu marea dorință de afir
mare și certe posibilități de pro
gres

1970 1971. Roata campionatului de 
tineret-rezerve s-a învh-tit din nou 
și, după o dispută Pasiona U Pe
trolul. „U“ CJuj a preluat ștafeta de 
la băcăuani. Șt. anr -ane pe neobser
vate, campionatul și-a DEMONȘTRAT 
IXCA O DATA UTILITATEA. Rind 
pe rind, Munteanu I. Lică. Mihâilă, 

au urcat pe prima scenă 
ului nostru, devenind colli
de bază ai formației (du- 

. Ne presupunea că și echipa de 
•et-rezerve a „șepcilor roșii" va 
irtăși... soarta Universității Cra

te va și Sport Clubului bacăuan. N-a 
fost insă așa. Dimnotrivă. iat-o, la 
sfîrșitul campionatului 1971 1972. din 
nou învingătoare și la o diferență de 
puncte destul de mare față de ur
mătoarele clasate Dinamo, Univer
sitatea Craiova, Petrolul.

— Este adevărat, diferența 
puncte e mai mare, dar a fost 
mai greu decit anui trecut - _
spus i ecent antrenorul clujenilor, Va- 
sile Băluțiu. Și a fost mai greu 
deoarece iotul echipei este Cu mult 
mai tinăr. lipsit de experiență. Doar 
doi jucători au depășit virsta de 23 
de ani. In altă ordine de idei, tre
buie să se aibe ' 2__  .2
echipa de tineret este amenințată — 
ca să zic a?a — cu descompletarea, 
in virtutea faptului că are MENI
REA de a sc subordona, NECONDI
ȚIONAT, divizionarei A. E normal 
să fie așa și, în ceea ce ne privește, 

‘ ’ de
ju- 
au 
și 

Mi- 
Indus- 

Mu-

de 
mult 
ne-a

mereu in vedere că

consider că ne-ain făcut datoria 
a oferi imediat și bine pregătiți 
cătorii solicitați. La C.F.R. Cluj 
fost promovați Penzeș, Totoianu 
Munteanu Ii, Stîncel a plecat la 
nerul Baia Mare, Coca la 
tria sîrmei Cimpia Turzii, iar 
reșan, de la începutul returului, a 
fost titularizat în prima echipă 
a Iui „C“. Ei bine, nu-i de loc ușor 
să obții rezultate constant-bune cu„ 
o astfel de echipa, tocmai datorită- 
motivelor arătate...

— $i totuși le-ați obținut. La în
cheierea celui de al doilea campio
nat cîștigat consecutiv, „tineretul’’ 
lui .,U“ are 19 victorii la activ, 7 
meciuri egale, numai 4 înfrîngeri, 60 
de . goluri marcate și 26 primite ! 
Care-i... secretul succeselor ?

— Cu toate că echipa de azi nu 
s-a ridicat încă la valoarea celei de 
anul trecut, ea s-a detașat de prin
cipalele ei contracandidate la locul I,

datorită unei OMOGENITĂȚI fi 
fisuri. AMBIȚIEI și SERIOZITA’ 
cu care a abordat fiecare 
parte, evoluției constante, 
jucători ca M. Munteanu. 
și S. Mocanu. Porasclii. 
și Coca, atît cit au jucat, 
guinent in fai narea omogenității 
constituie numărul destul de ml 
de meciuri jucate de componei 
lotului : Negru (26), S. Mocanu 
Ielciu (25). Poraschi (20), Ciocan 
Ardeleanu (26). M. Munteanu 
Mureșan (15), Nccșoiu (18). D. 
canu (20), Coca (15). Mai puține 
zențe în campionat-- au avut 
dache, Barbu, 

leanu și portarul 
rind. rezultatele

meci 
a ut 
frații 
Mure;
Un ;

c-
<: 
IV
p 
îi 

Grăjdeanu, Șom 
Făt. In al doi 

bune obținute 
ultimii ani — mă refer atît la p: 
inovări de jucători, cît și Ia cîț 
garea, de două ori consecutiv, 
campionatului și o dată clasarea 
locul 2 — ’
permanentă 
de la ,.U“, 
centrul de
Șt. Onisie. de a oferi mari posib 
tați de afirmare celor mai buni 
neri jucători ai clubului. Și în 
ceia, ceea ce de fapt constiti 
„secretul" nostru. In momentul pi 
inovării și titularizării lui Mureș; 
a existat la tineret un înlocui 
la fel de bun — M. Munteanu. Dj 
miine Munteanu va fi chemat 
îmbrace tricoul primei echipe, avi 
și în acest caz un înlocuitor 
proape de aceeași valoare : Furii 
de la juniori. Orice s-ar întimp 
nu rămînem descoperiți. Mecan 
mul e valabil pentru orice post 
echipei și dă roade, tocmai peni 
că există o colaborare perfectă i 
tre antrenorii centrului, cei ai 
cliipei de juniori, formației de 
neret și divizionarei A. „Șepcile r 
șii” rămîn fidele unei tradiții: ace 
de a crește vlăstare în propriul 1 
ogor. Ca afirmația să nu pară gr 
tuilă voi reaminti că: 1. din cei 
jucători titulari ai lui „ ’ , 
provin din centrul de copii și j 
niori: 2. Universitatea .. * "
campionatul republican de 
3. începînd din toamnă alți 
juniori vor fi incluși în Iz;_. 
tineret: Furnea. Păuna, Bucur — at 
cânți: Matei, Stan — apărători 
Lăzăreanu — portar. Acum 
niște nume 
care, sînt f 
avea prilejt 
Poate chiar 
campionat...

au Ia bază preocupai 
a tuturor antrenori 

începînd cu cei de 
copii și terminînd

,,U", șa

a câștig 
junio 

\i șa 
lotul

oarecare, dar 
ni convins, 

să vorbim 
cu ocazia

sînt do 
desp 

vom m 
laudati 

viitorul

Lcturențiu DUMITRESCU
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■ R.S.S.-România în finala europeană [grupa A] a „Cupei Davis“ >

IGANȚII TENISULUI INTRĂ ÎN LUPTA
DECISIVA PENTRU „SALATIERA"

Au fost la start 54 de echipe... Au 
ămas neînvinse doar 7... Cele mai 
puternice. S.U.A., Chile, România, 
11.R.S.S, Cehoslovacia, Spania și 
Kustralia — iată eșalonul de elită 

1 tenisului mondial, care intră 
Icum în luptă pentru etapele de- 
isive ale competiției supreme. A 
l-a ediție a „Cupei Davis“ își înscrie 

h aceste zile pagini de istorie. La 
Fîrșitul săptămînii sînt programate 
fnalele zonei europene, două me- 
iuri de mare atracție. Reprezen- 
ativa României întîinește, la Tbilisi, 
luternica echipă a Uniunii Sovietice, 
p meciul care trebuie să decidă pe 
ampioana grupei A.
Prezența tenismenilor români în 

ltimele etape ale întrecerii pentru 
palatiera de argint" a devenit, de 
îțiva ani, o adevărată tradiție, 
lurtată pe aripile talentului și mă- 
bstriei celor doi supercampioni ai 
pehetei, Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
chipa română s-a calificat de două 
ri — o știe întreaga lume — 
narea 
b—5) 
D69,

ce un pronostic poate suna fals, de 
la început. Am riscat totuși, un 
„buletin de prognoză" asupra re
zultatului posibil și ne menținem 
asupra lui : partida de dublu va fi 
decisivă în meci... Deci, 3—2! Și, 
bineînțeles, pentru echipa României 
care va trebui să conducă cu 2—1 
după ziua a doua, ca să-și asigure 
calificarea. Am considerat în acest 
calcul alternativele cele mai de
favorabile pentru noi; ca Țiriac 
să-și piardă amîndouâ partidele de 
simplu ; sau ca Metreveli să și ie 
cîștige pe amîndouă. în ambele ca
zuri, două puncte la simplu și vic
toria de la dublu ar trebui să ne 
aducă decizia. Am dori 
fi greșit 
tigăm cu

CUPA DAVIS72 a
;FiNAte 'SEMlFOiALE 1 FINALA

• wnr
S.U.A

CHILE

sincer să 
acest calcul. Adică, să ciș- 
4—1...

Pentru a doua oară față 
in față cu tenismenii sovietici

LUPTĂ ACERBĂ ÎN PARTIDA A PATRAI
i

1 TELEX

in 
finală. Distanțată ca scor 
în Challenge-round-ul din 

foarte aproape în schimb 
•3) la cea de a doua sa apariție 

|i ultimul test, în 1971, reprezenta- 
va României a fost de fiecare dată 

In adversar respectat și ambițios al 
leținătorilor trofeului, jucătorii e- 
hipei S.U.A.
Acum, Ilie și Ion încearcă pentru 
treia oară performanța cea mare, 

luține echipe europene au reușit-o. 
h afară de Franța și Anglia, care 
h deținut cîndva trofeul, doar Italia 
I Spania au cite două apariții in 
Ihallenge-round. Dimensiunile a- 
bstor ultime afirmări ale tenisului 
bmânesc sînt, așadar, ușor percep- 
Ibile.
Va fi greu de data aceasta, însă, 

loarte greu. Drumul spre etapa in- 
Ir-zonală a competiției trece prin 
Ibilisi. Cine cîștigă meciul din ca- 
itala gruzină intră în semifinală 
p Australia, campioana zonei asia- 
ce. Iar balanța șanselor în această 
litîlnire a fruntașelor primei grupe 
[iropene pare să se fi oprit într-un 
higmatic punct de echilibru. Cine 
li învinge ? Puțini ar risca un răs- 
Lins categoric la această întrebare.

Un pronostic este dificil și pen
tru că lipsesc antecedente edifica
toare. Cele două echipe s-au întîl- 
niț o singură dată în „Cupa Davis". 
Și în 1969. am jucat cu sovieticii

AȘA A FOST LA EDIȚIA ’69-

V.R.S.S.ROMÂNIA — C. R.S.S. 4—1
(București, 18—2o iulie 1W): Ion 
Țiriac — Tomas Lejus €—3» 6—3, 
8—6; Ilie X'ăstase — Aleksandr 
Metreveli 6—4, 6—2. 7—5; Mie N*s- 
tase, Ion Țîriac — Aleksandr Me
treveli. Serghei Lihaciov 6—8,
6—1. 6—8 6—4. 8—6: Hie Năstase
— Tomas Lejus 4—6. 6—3, 6—2,
6—2; Sever Dron — Vladimir Ko

rotkov 1—6, 4—6, 4—6.

INDIA

luat vederi ale

SPANIA

CEHOSLOVACIA

ROMÂNIA

l/.R.S S

australia

I"

■em
meci

► 
>

QC 
ai 

te-

care 
ino-

în fata unei surprize de 
anvergură" — a declarat 
tehnic al acestui

wne.
Toți < 

că în a 
meci dh

Prima victorie pe care Robert Fi
scher a reușit s-o obțină în cariera 
sa la Boris Spasski, in cea de a 
3-a partidă a meciului lor pentru 
titlul suprem, a stîmit numeroase 
ecouri în rîndurile cronicarilor și 
pecialiștilor prezenți la Reykjavik, 
le amatorilor de șah din întreaga

spune „calculul hirtiei"
I Pasiunea pronosticurilor face par- 
I din preocupările preferate ale 
loitorilor de sport. Iar gazetarul
I. re nu-i dă cititorului său dorita 
Idicație asupra rezultatului viitor 
li face un deserviciu. Știm toate 
L-estea, dar știm tot atît de bine și 
Itceva. Anume, că meciul U.R.S.S. 
I România (mai mult poate ca 
licăre întîlnire de „Cupa Davis“ 
I ne-a fost dat să urmărim) se în- 
Irie pe coordonate cu totul speci- 
le. Aci, într-adevăr, elementele 
Imponderabile" predomină și sca
ii obișnuitului calcul al hîrtiei.
|O simplă alăturare cifrică i-ar da 
Lvoriți — destul de net — pe ju- 
ptorii noștri. Năstase, prezent pe 
Icul doi în Marele Premiu —
II. L.T. și finalist la Wimbledon, 
Lte superior cotat lui Metreveli, 
rima rachetă a sovieticilor, nici- 
pată ajuns atît de sus pe scara 
porilor tenisului. După cum Țiriac, 
p întregul său palmares și chiar 
li cel din actualul sezon, nu poate

pus în urma lui Kakulia, secun- 
lil jucător advers. Iar dublul Năș
ise — Țiriac are oricînd credit su- 
erior perechii sovietice Metreveli 
L Lihaciov.
Dar valoarea adversarilor noștri, 

-icum apreciabilă, se prezintă su- 
Ladimensionată în ambianța dată 
propiatului meci. Avantajul tere- 
plui n-ar putea fi nicicînd mai re
ntabil. decît la Tbilisi. în orașul 

• baștină al celor doi echipieri 
ivietici. Căldura ce se anunță to- 
dă (constant peste 30 grade...), a- 
imatizarea perfectă a jucătorilor 
pipei gazdă, dar mai ales acel 
Icos public gruzin, despre care s-a 
Iris atît. sînț obstacole poate mai 
Irioase decît măiestria adversari- 
Ir. ce vor trebui traversate de pur- 
Itorii speranțelor noastre.
Iată de ce va fi greu și iată de

în finala de grupă : 
România. ~ 
tunci. pe Progresul, nu 
luată ca 
Aleksandr 
zonul său 
operație de menise. Iar partida de 
dublu — după opinia noastră — s-a 
prelungit inutil, prin cîteva rela
xări ale echipierilor români.

Atunci, Năstase a cîștigat net 
(3—0) în fața lui Metreveli. Poate, 
totuși, că doar între ei raportul de 
forțe real n-a suferit modificări în 
anii ce au trecut. Amîndoi au a- 
vansat pe scara valorică. Cum va 
juca însă Țiriac, în fața gruzinului, 
acum ? Cine ar putea ști 1 tn orice 
caz. un „luptător" ca Ion al nostru 
nu trebuie niciodată subapreciat, 
mai ales într-un meci pentru echipa 
țării.

Scriam mai sus despre partida de 
dublu. S-o amintim pe cea înscrisă 
în palmaresul unui mare turneu, 
cel de Ia Roland Garros disputată 
în 1966. Era semifinala probei și 
Țiriac — Năstase treceau de Me
treveli — Lihaciov cu 6—1, 4—6, 
3—6, 6—3. 6—1. A fost primul mare 
succes al cuplului român, ajuns a- 
poi celebru, prima finală la Paris 
(românii cedau atunci americanilor 
Ralston — Graebner, dar deveneau 
campioni în 1970. învîngînd pe Ashe 
— Pasarell). Ce s-a schimbat de a- 
tunci ? Multe. Dar parcă esențial 
ni se pare faptul că Serghei Uha- 
ciov trebuie să fie acum mult mai 
lent, departe de clasa jucătorilor 
noștri. Dacă nu cumva ambiția și 
„zidurile de acasă" nu-l vor ajuta 
să revină la forța de altădată—

Mai sînt necesare cîteva date de 
completare asupra echipei U.R.S.S 
A debutat în competiție în anul 
1962 (5—0 cu Olanda, la Schevenin- 
gen). La ediția următoare, obține

4—1 pentru
Dar victoria obținută a- 
" _ '.1 trebuie
model. Tn primul rîn'd, 
Metreveli se afla în se- 
„slab“, curînd după o

TURNEE
Proba de simplu bărbați din ca

drul campionatelor internaționale 
de tenis ale Tării Galilor s-a în
cheiat la Newport cu victoria jucă
torului rhodesian Andrew Pattison.

în finală Pattison l-a towns 
trei seturi pe englezul John 
Mendoza. (în semifinale acesta 
eliminase pe Clark Graebner).

în 
de 
îl

societatea de televiziune americană 
..Chester Fox" și să scoată din sală 
camerele de aces-

prima sa ca.ificare în sferturi de 
finală (1—4 c'J Anglia. Ia Eastbour
ne). Prima afirmare deosebită s-a 
produs în 1967. cînd după o fru
moasă serie de victori: (3—2 cu 
R.F.G.. 3—2 cu Danemarca. 5—0 cu 
Chile), tenismenii sovietici se cali
fică pentru finala zonaiă. fiind în
vinși de spanioli (4—1 la Barce
lona). De-a lungul anilor au jucat 
în formație : T. Lejus. S. Lihaciov, 
M. Mozer. R. Sivohin. A. Metre
veli, V. Korotkov. T. Kakuiiâ.

Salstiera pe un nou drum
Actuala ediție a „Cupei Davis" 

este prima, din septuagenara serie, 
în care Challenge-round-ul este abo
lit. Campioana, echipa S.U.A.. a in
trat în foc din primul tur și 
mai beneficia de dreptul de 
pe teren propriu finala. Iată de ce. 
pentru tenismenii români, 
întrecerii este foarte mare. Doi pași 
ne mai despart de o revanșă cu a- 
mericanii, pe terenul nostru. Fiind
că de două ori am jucat contra lor 
în deplasare.

Mai sînt caracteristici noi în re
gulament. Actualele finale ' zonale 
fiind disputate concomitent cu o 
etapă a Marelui Premiu (două tur
nee în Europa și unul în S.U.A.). 
jucătorii echipelor finaliste primesc 
puncte echivalente cu o calificare 
în „sferturile" unui turneu de pri
ma categorie. Deci. Năstase și 
Orantes (a cărui echipă primește 
replica formației cehoslovace. în fi
nala grupei B) luptă și pentru pre
țioase puncte în clasamentul circui
tului individual.

De fapt, este o ediție de tranzit 
a competiției Salatierei. care se află 
în drum spre formule noi. De anul 
viitor. „Cupa Davis” va fi „open”, 
ceea ce va modifica întrucitva ra
portul de forțe în ultimele sale 
faze, permițînd austral Senilor să pre
zinte cea mai puternică echipă a 
lor cu Laver. Newcombe, RosewaIL

Pînă atunci, însă, actualitatea 
imediată n» reclamă mai mult a- 
tenția Privim spre Tbilisi. acolo 
unde două puternice echipe v°r da 
luntă dîrză Dentru o victorie, care 
poate echivala cu însăși următoa
rea cucerire a mareiui trofeu!

nu va 
a juca

,,miza“

Radu VOIA

DE TENIS
La Washington a început cel de-aj 

doilea turneu din cadrul campio
natul'.» mondial de tenis, 
jucătorilor din gruparea profesio
nistă W C.T. în primul tur. faviri- 
ții au obținut victorii scontate i 
Rod Laver — S Krulevitz 6—4, 
6—2 ; John Newcombe — D. Rob
bins 6—1. 7—6 : Tom Okker — W. 
Lloyd 6—4, 6—2.

rezervat

observatorii sînt de acord 
doua întîlnire efectivă de 

ntre acești mar: corifei 
sportului minții (nu se pune, Ș. 
înțeles, la socoteală, partida atri 
buită prin forfait campionului lu
mii), s-a jucat un șah de mare cla
să, vioara întii fiind — de da"« 
aceasta — șalangerul. autorul une 
inovații teoretice cu totul remarc" 
bile.

Marele maestru inte 
Svetozar Gligorid, care c 
ză meciul pentru presa, tel 
și radioul din Iugoslavia, 
printre altele: „Este foarte 
determinat, in baza unei 
partide, dacă noutatea lui 
(II. 
face 
către 
care 
Deși, 
— care 
de bună voie, in situația de 
bai (după experiența atit de 
a lui Spasski) încercind să joace, 
cu albele, împotriva inovației'

Potrivit relatărilor trimisului spe
cial al agenției TASS. A. Ermakcv. 
marii maeștri Efint Ghe'ler. secon
dantul principal al

rmați mal 
:omentea- 
leviziunsa 

spunea 
greu de 
singure 
Fiscber 

. .Ch5) răstoarnă varianta și •> 
pentru viitor inut:l zabilă de 
alb. Va fi nevoie de o vtrifi- 
practicâ mai amplă a 
nu știu — a conchis Gi

mare maestru s-ar

ideii- 
Eorîc; 
pune, 
.. co- 
tristâ

campionului 
lumii, David Bronștein. care a sus- 

pentm titlu 
ieci încheiat

ținut în 1951 un mec 
contra luj Botvinik ( 
la egalitate, după cum se știe), și 
Isaak B >ieslavski. aflat ca turist 
în capitala Islandei. au criticat jo
cul pasiv al lui Spasski.

„Oricine poate să piardă o parti
dă de șah, a spus Bror.sie - Dar 
este inadmisibil ca un campion moo
dial să joace astfel cind are drep
tul primei mutări'".

Marele maestru isla 
Olafsson este mai puțin 
Spasskj decît sînt compal

ndez Fr.

lt lui.

„Nu știu care jucător ar fi putut, 
in timpul limitat de gindire al unei 
partide, să găsească răspunsul cel 
mai bun 
asemenea 
directorul 
epocal.

în legătură cu soluția pe 
campionul mondial a ales-o la 
vația lui Fischer (II . Ch5! 12.N:h5), 
părerile sînt — de asemenea — 
împărțite. d;scutîndu-se foarte ve
hement. in contradictoriu. Ceea ce 
l-a determinat pe corespondentul 
agenției „France Presse" să remar
ce cu spirit: „Dacă vom consulta 
un milion de șahiști in privința 
continuării Iui Sp=>ssk\ 500 000 vor 
spune că acest cri din h5 trebuia 
luat, iar alti 500 000 că nu. Puteți 
să vă înscrieți in ce tabără doriți"...

în sfîrșit. citeva amănunte legate 
de fastul câ partida a 3-a s-a ju
ca: Intr-o încăpere seoarată fără
- b - Arbitrul principal. Lothar 
Schmidt, a declarat câ această alter
nativă era prevăzută în protocolul 
tnecîjlu: Spasski a accentat să 
jsace numai duminică, experimen
tal. în sala de pîng-oong a Palatu- 
lui sporturilor d:n Reykjavik, un^e
— după afirmația corespondentului 
TASS — era un zgomot puternic, 
veni: prin geamurile care răspun
deau spre o stradă foarte circulată.

aceasta nu l-a deranjat pe
a 

4-a. însă, jocul se mută din nou pe 
scena principală, organizatorii fiind 
dispuși să renunțe Ia contractul cu

Curios;
F sc her. -. Odată cu partida

amiază, în Sala 
Reykjavik, s-a 

în

spor- 
jucat 
care

din
a 4-a a meciului,
a condus pentru prima oaia 
albe. Potrivit relatărilor co-

Conducerea clubului olandez Ajax Am
sterdam, deținătoarea „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, a comunicat pro
gramul meciurilor de antrenament în 
vederea noului sezon. Fotbaliștii de la 
Ajax vor susține primul jcc la 27 iulie, 
la Nisa, cu o formație locală. In conti
nuare. echipa Ajax Amsterdam va di"* 
pută o dublă întîlnire cu Bayern Mun- 
Chen, campioana R.F. a Germaniei. Pri
mul meci este programat la 4 
la Miinchen. iar revanșa se va 
la 8 august la Amsterdam

august. 
diso-uta

La Nairobi s-a disputat primul

Ieri după 
turilor 
partida 
Fischer 
piesele
respendentilor de presă, ultimele 24 
de ore ale acestei întîiniri atît de 
agitate au fost calme, neînregis- 
trîndu-se nici un incident. Cu trei 
minute înaintea începerii jocului, 
cei doi competitori au apărut pe 
scenă și s-au salutat foarte cor
dial. în aplauzele puternice ale a- 
sistenței.

După cum era de așteptat, ma
rele maestru american a început 
partida muțind peste două cîmpuri 
pionul din fața regelui. Aceasta 
erie deschiderea pe care el o uti
lizează aproape fără 
Spasski 
cui a 
cută 3 
voluat 
tăioase 
apărarea Sozin. De data 
a fest rîndul deținătorului

aproape fără excepție, 
i a răspuns I...c7„e5 și jo- 
luat configurația binecunos- 
Apărării siciliene. El a e- 
spre una dintre cele mai 
variante ale acestui sistem, 

Sozin. De data aceasta, 
titlului 

să încerce „break“-ul. Spasski a 
jucat energic, a sacrificat un pion, 
încercînd și o inovație teoretică ex
trem de interesantă.

I a ora cînd închidem ediția au 
fc-st efectuate 23 de mutăr 
are perechea de nebuni 
foarte puternic asupra 
in schimbul pionului 
sește.
ultimei
Presse, 
minute 
„cheie"

i. Spasski 
ji un atac 

regelui aib 
care-i liț- 

în momentul recepi.ionarii 
telegrame a agenției France- 
Fischer gîndea de 25 do 
într-o situație. care poate fi 
pentru această partidă.

Valeriu CHIOSE

SELECȚIONATA CONSTANȚA — T.S.K. BERLIN 12—6 LA BOX
La teatrul de vară din stațiunea Nep

lan a avut ioc intîlnirea revanșă de 
box „ «eiecuona ta Constanța și
T S.K. Berlin. S: :n această confruntare, 
pugvjștz: români au obtinut victoria cu 
un aeor concîudent : 12—6. IATA RE- 
ZULTATELE : cat. muscă : M. Aurel bA-
n. -. - cat. pană : IX Mao le o P-
Keuster. -at. semiușoară : M. Dumitraș- 
cu bjk Winter, cat. ușoară : M. Moșes- 
eu b p. Markrzul A. SimionScu P P- 
Katmter. cat. semimiilocie : I. Hodoșan
o. ab. 2. Siebert, cat. mijlocie mică :

V. Filip b.ab. 2 Schiller, .cat. mijlociii : 
Al. Tîrboi b.p. Minge, cat. semigrea : 
P. Pîrvu p.ab. 2 Heiman.

Vizita gimnastiior chinezi, sub
semnul prieteniei și colaborării

serxesc drept fond muzical exerci
țiului impus al gimnastelor noastre, 
răsunau impresionant in sala Armatei 
din Brașov, puțind fi auzite cu ușu
rință Pini in stradă. Era cel mai bun 
indiciu că înăuntru gimnastele din 
lotul României se antrenează intens, 
exersind o combinație, un element 
de dificultate sau .un integral” la 
soL Ne îndreptăm pașii spre sală, 
în dorința de a le vedea la lucru, 
Înaintea finalei ce avea să desemne
ze pe noile campioane ale țării.

Dar, surpriză In sală nu se afla 
ni~i o maestră din Iotul României, 
într-o ordine desăvlrșîtă. ascultîr.d in 
permanență de indicațiile antrenori
lor, pe spațiul rezervat executării exer
cițiilor la sol, precum și la alte 
aparate, lucrau intens gimnastele și 
gimnaștii din R. P. Chineză, prezenți 
în aceste zile în țara noastră pen
tru un schimb de experiență cu cei 
mai buni maeștri români, pentru o 
intilnire oficială cu echipele repre
zentative ale României. Cum era și 
firesc, pe lingă programul extraspor- 

cuprins vizitarea unor

sau

IN TURNEUL OLIMPIC

Șl ALBERT!FARA BENE

dacă echipa lot 
victorie finală in

ȘASE JUCĂTORI DIN ECHIPA 
OLIMPICA...

Internaționalul Ku (Ferencvaros) — nr. 10 — în acțiune într-un meci de 
campionat.

IIEAZA 0 NOUA MEDAliL DE AUR

Se știe câ ultimele două turnee 
irnpice de fotbal au fost cîștigate 

s reprezentativa Ungariei. Acum, 
rește. iubitorii de fotbal din Un- 
aria se întreabă 
a realiza a treia 
irneul olimpic.

chipă, care va constitui „scheletul 
reprezentativei pentru campionatul 
mondial din 1974. Așadar, nu ne 
mai putem gindi Ia jucători, ca Bere 
sau Albert a căror virstă nu va 
mai corespunde peste doi ani selec
ționării în echipa națională".

La Nairobi s-a disputat primul meri 
dintre selecționatele Kenyei și Sudanului, 
contînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal. Fotbaliștii din 
Kenya au obtinut victoria cu scorul de 
2—n (1—0) prin golurile marcate de 
Anyanzqa Si Oum.

Returul acestei întîiniri se va desfă
șura la 23 iulie. Ia Khartum.
IM 
Tn 
au 
lor 
de ... .... ____ _______ ___ ...
recorduri naționale în probele de 100 m 
mixt .masculin: R. Terrell 4:42.7: 100 m 
delfin feminin : J. Jeavons 1:06,6 șl 400 
m liber feminin : J. Green 4:35.4. proba 
masculină de 100 m liber a fost ciști- 
gată de M. Windeat cu timpul de 54.3-

piscina „Crystal Palace" clin Londra luat sfîrșft întrecerile campionate- 
de natatie ale Angliei. în ultima zi 
concurs au fost stabilite trei noi

Selecționata Angliei a ciștigat grupa zo
nală de ln Gandia (Snania) a „Cupei 
Annie Soisbault", competiție de tenis re
zervată echipelor de junioare. In finala 
grupei, tenismenele engleze au întrecut 
cu 3—0 formația Olandei. Iată rezulta
tele înregistrate : Veronica Burton — 
Elly Apoei 6—1. 6—2: Glinis Coles — 
Nellemicke Brouwer 7—5. 5—7 6—0: Gli
nis Coles, Ley Charles — Elly Appel. 
Elly Siemens 6—3, 6—1. tn urma acestui 
succes, echipa Angliei s-a calificat pen
tru faza finală a competiției, programată 
în zilele de 21, 22 și 23 iulie, la La 
Touquet (Franța), unde va fi prezentă 
Și reprezentativa României. învingătoare 
în grupa zonală desfășurată la Szom- 
bathely.
W
Turneul international de handbal (ju
niori) de la Sofia a revenit selecționatei 
Ungariei care a terminat neînvinsă com
petiția. Tn ultimul meci susținut, tinerii 
handbalist! maghiari au învins la limită, 
cu scorul de 16—15 (9—6), reprezentativa 
Bulgariei

In cadrul campionatului euronean de 
baschet (juniori), care se desfășoară la 
Zadar, s-au înregistrat rezultatele : iugo
slavia — Franța 71—58 (?£—21): Israel 
— U.R.S.S. 70—63 (34—24) : Bulgaria —
Cehoslovacia 81—68 (34-43)- Spania —
Turela 76—64 (32—30): Polonia - Unga
ria 66—45 (28—22): Grecia — Italia 66—54 
(35—22). în clasamentele celor două 
grupe preliminare conduc echipele israe
lului (grupa A), respectiv Iugoslaviei 
(grupa B) — ambtle cu cite 6 puncte dl" 
trei meciuri disputate

*

O atenție deosebită a fost acor- 
atâ preliminariilor C.M. și turneu- 
hi final al C.E. dar nici pregăliri- 
p pentru turneul olimpic nu au 
pst neglijate. In timp ce prima re- 
rezentativă a fost angrenată în 
artidele cu Malta (C.M.), Româ- 
ia, Belgia și U R.S.S. (C.E.). olim- 
icii maghiari și-au continuat pre- 
ătirile. Desigur, s-a pus întrebarea 
Iacă Ungaria va fi reprezentată 
ku nu la J.O. de prima reprezenta- 
[vă. Unii au opinat ca la J.O. să 
ie prezentă echipa A, alții au 
plat pentru selecționata de lineret.
La 8 iunie, într o conferință de 

Iresă. antrenorul Rudolf fllovszky 
I declarat că „la J O. vom partici
pi cu cea mai bună echipă, deoa- 
lece și alte reprezentative, ca 

I R.S.S., Polonia și R. D. Germană. 
Irocedează la fel**.
I După desfășurarea turneului final
II C.E — competiție care nu a adus 
latisfactii primei reprezentative — 
[reședințele Federației maghiare de 
lotbal. dr. Andras Tcrpitko a făcut 
Irmătoarea comunicare ' „Federația 
loastră a hnlăril ca la J O. echipa 
[togariei să participe cu acea e-

.. .victorioasă la Tokio sînt din 
nou în lot: Fancsics, Szucs, Basti, 
J. Juhăsz, Fazekas și Kocsis. în 
afară de aceștia, in lot mai figu
rează o serie de jucători cunoscuți. 
din prima reprezentativă : Geczi, 
Vepi. Balint, Kii, Szbke, uraniko-

Tokio, cind echipa țării noastre 
cucerit medalia de aur. Acum. 
Miinchen, reeditarea unei victo- 
este cu mult mai dificilă. încă 
grupe avem adversari de prima

la 
a
Ia 
rii 
in
mină: franul a realizat in ultima 
vreme mari progrese (n.r. 1—1 cu

FiBayern Miinchen), Brazilia va

Corespondentă specială pentru „SPORTUL^

vits (Ferencvaros), Toth, P Juhasz 
(Ujpesti Dozsa), Kozma (Ferencva
ros). P. Torok, Vidats, Vâradi (Va- 
sas), Repăs (Salgotarjan), Rotlicr- 
mel, G. Toth (Tatabănya), J. Kovăes 
(Videoton), Rapp (Pecsi Dozsa) și 
Becsei (M.T.K.).

Căpitanul echipei, Miklos Panc- 
sics, a declarat: „Cea mai mate 
bucurie din viața mea am avut-o

prezentă cu o echipă de tineret ex
trem de puternică, 
chiar primul loc. și in fine. Dane
marca. Performera 
România se prezintă 
vizită extrem de valoroasă. Să nu 
uităm că Ia J O. de Ia Roma am 
fost eliminați de danezi ! Și no
tați : în formația Ungariei jucau 
atunci, printre alții, Novak, Gorocs, 
Albert și Rakosi... Dar. chiar dacă 
trecem de grupe (n.r. primele doua

care vizează

in meciul ci 
cu o carte de

echipe se califică în sferturi) cla
pele următoare vor fi și mai grele".

PREGĂTIRILE PENA LA OLIMPIADA

Pînă la J.O. pregătirile sînt în 
plină desfășurare : Loiul se va de
plasa la Palma de Moîlor-’a (Spa
nia) și va susține probabil un meci 
cu echipa olimpică a Iugoslaviei, 

te de Olimpiadă. Iotul se va 
Budapesta sau la Tata, 
despre pregătiri, Rudolf 
a declarat : „După uri 
lung și un sezon com- 
deosebit dc ințens, bă-

Ti 
reuni Ia

Vorbind 
Illovszky 
campionat 
petiținnal 
ieții au nevoie de un repaus Cî
teva zile de destindere nu 
Vom reîncepe pregătirile la 
putui lunii august, și sper 
meciurile din grupă, băieții 
în formă. Nădăjduiesc 
piadă jucătorii să aibă 
bună decît în turneul 
Și dacă echipa noastră 
bine decît în Belgia, 
pe o medalie"

ANDRAS ROZSA 
„Nepsport" Budapesta

strică, 
înce- 

ca Ia 
să fie 
Olim-ca la

o formă mai 
final al C.E 
va juca mai 
putem conta

Jocuri de interes turistic și istoric 
-din apropierea Brașovului, sau vizio
narea unui spectacol de folclor, oas
peții au folosit șederea în țara noas
tră și pentru antrenamente, în scopul 
menținerii formei sportive.

Imediat (' 
gimnaștii 
ticipat la 
pregătire, 
schimburi ,
și antrenorii din cele două țări, de 
întărire a relațiilor sincere de prie
tenie dintre gimnaștii români și chi
nezi. La primul antrenament, de pil
dă, au fost alcătuite grupe mixte de 
lucru, sub conducerea antrenorilor 
români și chinezi. La solicitarea oas
peților, gazdele au prezentat progra
mul impus la toate aparatele, treeîn- 
du-se apoi Ia explicarea unor mișcări, 
pentru o mai bună înțelegere a lor 
de către gimnaștii chinezi. Și nu 
mică a fost surpriza cind. la finele 
antrenamentului, Țai Huan-țun a e- 
xecutat integra] exercițiul la para
lele. mai bine chiar decît în chino- 
gramâ. Jocul „vînătoarea capelei", cu 
care s-a încheiat antrenamentul co
mun, a creat o atmosferă generală 
de bună dispoziție. Gimnaștii români 
s-au oferit să-i conducă pe oaspeți 
pîn,ă la hotel, călătorind împreună 
în același autobuz. A fost rîndul gim- 
naștilor chinezi să facă un gest de 
profundă amiciție față de gazdele lor. 
Intr-o perfectă limbă română, întrea
ga delegație a R. P Chineze a cîn- 
tat ..Trei culori cunosc pe lume" !

Antrenamentul fetelor, desfășurat 
după amiază, a cunoscut și el nume
roase momente de sinceră și deplină 
prietenie reciprocă, gimnastele oas
pete dovedind o uimitoare ușurință 
în învățarea exercițiilor impuse, o 
extraordinară putere de asimilare. 
Pianistul delegației chineze i-a sur
prins pe toți prin extraordinara sa 
receptivitate la muzica pe care 
crează gimnastele noastre la sol.

' numai că a învățat din prima 
dința muzica pentru impuse, 
după numai două zile cunoștea 
lodiiie tuturor fetelor, după care lu
crau apoi și unele dintre gimnas
tele chineze. Dorind să-și însușeas
că cit mai repede 
exercițiile impuse, 
nastele din R. P.
cestora un mare 
antrenament, fapt 
altele, și acordurile Rapsodiei Româ
ne care răsună tot mai des în aceste 
zile în sala Armatei din Brașov.

La a treia lor vizită în țara noas
tră (primele au avut loc în 1959 și 
1962) echipele de gimnastică ale R P. 
Chineze ne demonstrează în mod eloc
vent calitățile remarcabile de care 
dispun sportivii din țara prietenă, 
manifestate atît în cele două întîi
niri bilaterale cu echipele Româ-

după meciurile bilaterale, 
chinezi și români au par- 
cîteva ședințe comune de 

excelente prilejuri de 
de păreri între sportivii

lu-
Nu 
se
da r 
me-

și cit mai profund 
gimnaștii și gim- 

Chineză acordă a- 
spațiu din fiecare 
ce explică. între

un nou antre-Cen Mang-tie se acomodează cu paralelele, gata să înceapă 
nament

Fotoi Valentin CHIRIȚA-Brașov
niei, cit și în ședințele de antrena
ment. Din punct de vedere tehnic, 
oaspeții impresionează, în primul 
rînd prin acuratețea execuției (chiar 
și atunci cînd e. vorba de elemente 
de cea mai mare dificultate), baza
tă pe o foarte bună pregătire fizică 
și artistică. Exercițiile lor frapează 
prin acrobatică 
spectaculoase. La 
tivi și antrenori 
ciplină perfectă, 
ori elementele dificile, manifestă în 
permanență o molipsitoare bună dis
poziție.

Impresionați și pe deplin satisfă- 
cuți de primirea ce le-a fost asigu
rată în timpul șederii în țara noas
tră, gimnastele și gimnaștii chinezi 
au cele mai bune cuvinte la adresa 
sportivilor noștri, a echipelor ce ne 
vor reprezenta la J. O. de la Miin- 
chen. Pe întreaga durată a vizitei, 
prietenia și colaborarea frățească 
dintre gimnaștii români și chinezi 
s-au rhanifestat pe multiple planuri, 
constituind 
trainicelor legături dintre popoarele 
noastre.

înaltă, prin legări 
antrenamente, spor- 
lucrează într-o dis- 
repetă de zeci de

o elocventă mărturie a

Constantin MACOVEI

I4

A PLECAT SPRE MOSCOVA
în cursul zilei de marți a părăsit 

țara lotul trăpașilor români care 
va participa la mitingul interna
țional de la Moscova și care este 
compus din i Seceriș, Gînd. Cuc și 
recentul laureat al Derbyuliii i Tor
pedo. Menționăm că toți caii au 
manifestat o condiție perfectă. Așa, 
de pildă. Seceriș a realizat dumi
nică 1:22,8 pe km., plecînd de ia 
1780 metri, iar Cuc 1:25,6 pe km, pe 
un parcurs de 2280 metri.

Ca antrenori-driveri vor fi I 
Gheorghe Tănase și Mircea Ștefă- 
nescu, iar ajutoare-îngrijitori i dri
verul Nicu Sandu și aprantiul 
Gheorghe Grigore. Conducătorul lo
tului este șeful serviciului tehnic, 
ing. Ion Voinea.

• ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE» ULTIM E L E ST IRI

A ÎNCEPUT C.M. UNIVERSITAR DE ȘAH PE ECHIPE
VIENA 18 (Agerpres). — Cea de a 19-a

edifie a campionatului mondial univer
sitar de șah be echipe a început la Graz. 
reunind jucători din 29 de țări.

In runda Inaugurală, echipa României
a întîlnit formația Franței cu
află !a egalitate : 1—1. două partide 
întrerupte. Alte rezultate: S.U.A. — 
tia SVj—'/a: U.R.S.S. _ Elveția 
Islanda — Columbia 2—2: Ungaria —

TURUL FRANȚEI (ETAPA A 15-A): OCANA A ABANDONAT !

care se 
fiind 
Sco- 
3—1; 
Iran

4—0: Norvegia — Brazilia 1_1 (2): fsrael
— Italia 4—0: Danemarca — Iugoslavia 
2—1 (1): Belgia — Bulgaria 1—1 (2); Cuba
— Suedia iVi—‘A: R F. a Germaniei — 
Olanda 3—0 (1): Cehoslovacia — Grecia 
4—0.

La aceste campionate, echipa Româ
niei est^ alcătuită din următorii șahiști: 
Dumitru Ghizdavu. Sergiu Grflnberg. Dan 
Zara, Aurel Urzică, Valentin Stoica si 
Mihai Subă.

CAMPIONATELE DE ATLETISM
ALE U.R.S.S.

Țțapa a , 15-a (Aix les Bains — Le Revard — 28 km) a debutat cu o surpriză.
’rt ’"te __tovrrițțț— bolnav încă dm

" * . —. _ . .. cîștigată
si Van

Spaniolul Luis'Ocana — unul dintre favoriții marii comnetitii _____  .
etapa de ieri, nu s-a prezentat la start ! Etapa aceasta de munte a fost 
de francezul Guimard cu timpul de lh 09:49. urmat de belgienii Merckx 
Impe Și de francezul Poulidor — toți cu același timp.

Cu 5 etape înainte de terminarea turului (de astăzi se rulează De 
plat) continuă să conducă Merckx, urmat la 6:20 de Cuimard, ia 9:54 de 
la 10:01 de Gimondi.

un teren 
Poulidor,

Pe stadionul „V. I. Lenin” din Moscova 
au început Întrecerile campionatelor 
unionale de atletism, ultimul criteriu ce 
selecție tn vederea J.O. de la Miinchen. 
Singurul titlu decernat în prima zi 
concurs a revenit lui " - -
campion olimpic la Ciudad de Mexico, 
învingător în Droba de 20 km marș cu 
timpul de 1 h 28:54.2. Pe tocul secund 
s-a clasat Evaheni Ivacenko — lh 29:01.4, 
urmat de Nikolai Smaga _ 1 h 29:22.2.

tn seriile probei masculine de 100 m 
plat. Valeri Borzov a fost cronometrat 
în 10.1. iar Aleksandr Komeliuk în 10.2.

In calificările probelor feminine de 
sprint, Nadejda Bezfamilnaia a fost în
registrată cu 11.5 în cursa de 100 m plat, 
Iar Nadejda Kolesnikova a obtinut 53,3 
la 400 m.

. . oe
Vladimir Golubnicii.
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