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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.CJL
Viu ecou în inima și conștiința 
întregului nostru popor, entuziasm 

vibrant, manilestare deplină 
a unității și coeziunii 

în jurul Partidului Comunist Român 
și a secretarului său general, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducătorul înțelept și iubit 

al României socialiste

CONFERINȚA CONTINUĂ!... |

D
upă trei zile de dezbateri rodnice, in care cetățenii cei moi de 5= 
seamă, cei mai vrednici și mai luminați ai acestui popor au stat 
prelung la sfat, Conferința Naționala a partidului s-a încheiat, 

aseară, într-o atmosferă de puternică însuflețire și de nestăvilit entu- | 
ziasm.

Marele forum al comuniștilor, desfășurat între 19 și 21 iulie 1972, | 
intră în istoria modernă a României ca unul dintre evenimentele epo- 
cale, căruia nu reușim să-i găsim un corespondent pe măsură. El jî 
poartă pecetea grea a momentelor de răscruce pentru destinele unei 
națiuni, deține o încărcătură inestimabilă de valori pentru gindirea teo- i 
retică, marxist-leninistă, dar și pentru munca practică, de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Conferința Națională a partidului lasă posterității un document 
strălucit, Raportul prezentat de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
o veritabilă chartă care fundamentează în mod științific căile de dez- 
voltare a României socialiste moderne, dă răspunsul la toate între- 
bările majore care ne preocupă și ne frămintă în căutările noastre || 
spre mai bine, spre mai sus. g:

Am ascultat aseară Rezoluția Conferinței Naționale, acel apel 
vibrant pe care partidul l-a adresat întregii țări, oamenilor muncii din 0 
fabrici, uzine, de pe ogoare, intelectualității, tuturor fiilor acestui Șj 
popor, români, maghiari, ‘germani, de alte naționalități, chemîndu-i 
să nu precupețească nici un efort, să-și înzecească forțele, pentru 
înfăptuirea grandioasei opere ce și-a propus-o partidul, pentru crea- Jî 
rea unei societăți socialiste moderne, dezvoltate, lăsînd-o drept moș- 
tenire urmașilor care s-o ducă mai departe, spre perfecțiune, mîndri gî 
de înaintașii lor. g=

Conferința a adoptat, de asemenea, într-o grăitoare și semnifica- 
tivă unanimitate, expresia unității de monolit a poporului în jurul parti- 
dului, o serie de alte rezoluții în cele mai variate domenii ale vieții gg 
materiale, politice, sociale și spirituale a țării noastre, pentru continua gg 
lor îmbunătățire și perfecționare. Conferința și-a propus, printre al- gs 
tele, elaborarea Proiectului de program al partidului, increaintînd gg 
această înaltă misiune unui larg colectiv condus de tovarășul NICOLAE gg 
CEAUȘESCU. înainte de a fi supus spre adoptare celui de al Xl-lea gg 
Congres al partidului, Proiectul programului P.C.R. va fi supus dezba- g; 
terii întregului partid, întregului popor, ceea ce arată încă o dată gg 
înaltul democratism al orînauirii noastre. gg

Aseară, sub privirile întregii țări, care se afla, simbolic, acolo în g? 
marea Sală a Palatului Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a g? 
declarat încheiate lucrările. $

Dar, noi avem sentimentul tulburător că această Conferință con- gg 
tinuă... Poate pentru că începînd de a doua zi sîntem chemați să g; 
dăm viață obiectivelor mărețe pe care ea le-a înfățișat în fața na- |g 

i țiunii, să muncim în așa fel încit tot ceea ce și-ă propus înalta re- gî
; uniune a comuniștilor români să devină faptă. gg

Conferința Națională ne-a înarmat pentru aceasta cu tot ceea ce 
g ne trebuie, elaborînd un program vast, lucid, profund științific și toc- gg
g mai de aceea pe deplin realizabil. gg

L
ucrărue Conferinței Na
ționale a Partidului Co
munist Român — eveni
ment politic de o deosebi
tă importanță, urmărit cu 
mare interes, trăit cu în

suflețire și cu sentimentul unei 
depline responsabilități de în
treaga țară, de întregul popor — 
au prilejuit, în continuare, o largă 
și profundă dezbatere a probleme
lor cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, do
cument de o excepțională valoare, 
care analizează într-o viziune știin
țifică și creatoare toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale, 
stabilește sarcinile imediate șj de 
perspectivă, prefigurează noile di 
recții ale evoluției României pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Vineri, la reluarea lucrărilor, de
legații șj invitații, participanți la 
înaltul forum al comuniștilor, au 
primit cu aceeași căldură, la intra
rea în sală, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători 
ai partidului.

în cadrul ședințelor de dimi
neață, prezidate de tovarășii Con
stantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
și Constanta Crăciun, membru de 
partid cu stagiu din ilegalitate, au

Uniunii Scriitorilor, 
membru supleant al 
Executiv al C.C. al

luat cuvintul tovarăși: Maxim Ber 
ghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P-C R, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Marianne Kronenberger, 
studentă la Facultate^ de Fjzică 
din Timișoara, Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R.. Zaharia Stancu, 
președintele 
Ion Ioniță, 
Comitetului
P.C.R., ministrul Forțelor Armate. 
Aurelia Popinceanu, profesoară la 
Liceul „îacob Mureșanu" din- Blaj, 
Constantin Bâbălău. membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R.. 
Dumitru Neagu, președintele Coo
perativei agricole de producție din 
comuna Valea Măcrișului. județul 
Ilfov, Chivu Stoica.
Comisiei Centrale de 
P.C.R., Istvan Peterfi, 
Consiliului oamenilor 
naționalitate maghiară, 
rescu, ministrul industriei chimice. 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului 
al C.C. al 
directorul 
siderurgice 
directorul
„Navrom“-Constanța, 

președintele 
Revizie a 

președintele 
muncii de 
Mihail Flo-

Executiv, secretar
P.C.R., Ion Potoceanu, 
generai 
Galați, 

direcției

al centralei 
Nicolae Zeicu.
de navigație 
Ion Bolnavu,

secretarul Comitetului de partid 
al grupului de șantiere I.C.H.-Lotru, 
Richard Winter, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Sibiu al P.C.R-, 
Ion Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. ministrul 
comerțului exterior, Traian Ște- 
fănescu, secretar al CC. al U.T C.. 
președintele Consiliului U.A.S.R.. 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
Iosif Uglar, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Satu Mare al P.C.R., 
Natalia Ștefănescu, primarul co
munei Stăuceni, județul Botoșani, 
Alexandru Sencovici, președintele 
Comisiei permanente pentru in
dustrie, construcții și transporturi 
a M.A.N.. Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membru al Consi
liului de Stat.

în ședința de după-amiază, pre
zidată de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., au mai luat cu
vintul, în cadrul dezbaterilor ge
nerale, tovarășii Janos Fazekas, 

membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, loan Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
și Traian Duclaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R.

A luat, apoi, cuvintul tovarășul 
Nicolae Guină, președintele Comi
siei pentru examinarea apelurilor, 
care a prezentat Raportul Comisiei.

Conferința a aprobat, în unani
mitate, Raportul Comisiei.

în continuare, președintele ședin
ței a anunțat că pentru a participa 
la discuții, în ședințele plenare ale 
Conferinței, s-au înscris 292 tova
răși, din care au luat cuvintul 49. 
De asemenea, în secțiunile Confe
rinței au luat cuvintul 315 tovarăși, 
din 595 înscriși. La propunerea Pre
zidiului Conferinței s-a aprobat sis
tarea discuțiilor, urmînd ca tovară
șii care mai au de expus probleme 
importante să le prezinte în scris 
la Secretariat, pentru a fi incluse 
în stenograma Conferinței.

Potrivit hotărîrii Conferinței Na
ționale de a se mări numărul mem
brilor Comitetului Central de la

(Continuare în pag. a 4-a)

EXPRESIA 
CELUI MAI ÎNALT 

DEMOCRATISM
Conferința Națională a partidului 

se înscrie ca un moment crucial în 
istoria poporului nostru! Am ascul
tat cu toții Raportul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, am urmărit 
lucrările din secțiunile conferinței, 
luările de cuvînt.

O primă impresie, deosebit de pu
ternică. pe care o resimt din dez
baterile marelui forum al comuniști

lor, este aceea care ne relevă, încă 
o dată, înaltul democratism al în- 
tiegii activități de partid, faptul că 
fiecare om al muncii este consultat, 
ascultat, chemat să participe la con
ducerea treburilor țării.

Ce altă dovadă mai, strălucită poa
te exista, decit faptul că Proiectul 
Programului P.C.R.. pe care-l va ela
bora o largă comisie, condusă de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și 
din care fac parte înalți activiști de 
partid și de stat, muncitori, ingineri, 
tehnicieni, lucrători de pe ogoare, 
oameni de știință, artă și cultură, va 
fi supus dezbaterii întregului partid

ION POPA
antrenor emerit la box

(Continuare in pag. a 4-a)

IDEALURI
Șl ASPIRAȚII 

COMUNE
Nu-mi dau seama dacă cuvintele 

mele vor fi destul de alese pentru a 
putea exprima sentimentele ce mă 
încearcă in aceste zile ce poartă în
cărcătura idealurilor cuprinse în Ra
portul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Mărturisesc că am re
memorat cu mare emoție cîteva file 
din istoria parcursă de noi, am re
trăit clipe ale construcției evului 
nostru, la care participăm fiecare cu 
multă însuflețire. Ceea ce urmează 
să facem de aici înainte, noi toți ce
tățenii României socialiste ne umple 
sufletele de responsabilitate dar și 
dc mîndrie. Știu că sînt fiul unei 
țâri învăluite de aerul libertății si 
dreptății, care se numește Republica 
Socialistă România. Chiar dacă în 
dreptul naționalității în actele de 
identitate scriu „sirb". cu aceeași 
emoție și responsabilitate scriu in 
dreptul cetățeniei ..român", numele 
poporului meu. Indiferent de limba 
pe care o vorbesc, gîndurile și idea
lurile mele sînt gîndurile și idealu
rile comuniștilor români. Mă simt 
din toată inima unul dintre aceștia.

Iată de ce vreau să spun că șînt 
unul din. marea armată care, indife
rent de virstă și naționalitate, trăind 
în România Socialistă se dăruie cu 
toată puterea lui luptei pentru ca 
visurile făurite în aceste zile pe un 
solid fundament material să devină 
realitate

MIROSLAV VIDAC 
jucător al echipei de fotbal 

U T. Arad

1-1 DUPĂ PRIMA ZI
A MECIULUI U.R.S.S.-ROMÂNIA

NĂSTASE a egalat scorul, lnvinglndu-1 strălucit pe METREVELI

TBILISI, 21 (prin telefon, de la tri- 
lisul nostru special).
Semnalul de start a fost dat. Cele 

ouă echipe care își dispută finala 
onei europene (grupa A) a „Cupei 
'avis“, reprezentativele U.R.S.S. și 
României, au ieșit pe terenul de în- 
-ecere. La Tbilisi, în mijlocul unui 
iteres enorm și a unei animații 
eosebite. tenismenii români și so- 
ietici dau o luptă acerbă pentru 
unctele necesare calificării în eta- 
a penultimă a marei competiții, 
rima zi n-a apropiat de decizie pe 
ici una dintre echipe. Scorul este 
;al: 1—1. A fost o surprinzătoare

înfrîngere a veteranului echipei 
noastre, Ion Țiriac, răpus de căldu
ră și, de forța neașteptată a tînă- 
rului echipier secund al gazdelor, 
Teimuraz Kakulia. A fost însă și o 
splendidă victorie a primei noastre 
rachete, excelentul Hie Năstase, 
care l-a învins strălucit pe multi
plul campion sovietic Aleksandr 
Metreveli.

învingătoarea întregii întîlnirl, 
echipa care va păși în semifinalele 
acestui campionat mondial al tenisu
lui, va fi cunoscută numai dumi
nică, în ultima zi. Dar sîmbâtă (n.r. 
azi) se joacă, poate, punctul hotă-

ipercampionul nostru, Ilie Năstase, a făcut din nou dovada marilor 
„lui potențe învingindu-l in trei seturi pe puternicul său adversar,

Alefaapdg JJsțreveli

rîtor, cel din partida de dublu. Să 
așteptăm cu încredere aceste două 
zile, în care culorile naționalei 
noastre sînt apărate aci, departe, de 
mari și entuziaști sportivi.

TIRIAC — KAKULIA 
4—6; 5—7; 1—6

Prima secvență nu aparține pro- 
priu-zis întrecerii sportive. Dar ea 
oglindește foarte fidel ambianța ge
nerală a meciului. La unu și ju
mătate. cu o oră înainte de joc, 
poarta de intrare a stadionului Di
namo Tbilisi era ruptă de mulțimea 
spectatorilor, nerăbdători de a intra 
la locul viitoarei dispute.

La ora 14,10. cele două formații, 
în efective complete, au intrat pe 
teren. Odată terminată scurta 
ceremonie de deschidere, râ- 
mîn pe teren numai doi jucători — 
Ion Țiriac și Teimuraz Kakulia, 
care urmează să-și dispute prima 
partidă de simplu.

De la cele dintîî schimburi de 
mingi, ne-am dat seama că, deci, 
„calculele hîrtiei". pregătite de aca
să, trebuie aruncată la coș. Se joa
că în Condiții neobișnuite, nervo
zitatea publicului se transmite ju
cătorilor. La început asistăm la o 
adevărată cavalcadă de break-uri, 
în primele patru ghemuri atît Țiriac 
cît și Kakulia neputînd să-și valo
rifice serviciul. La 2—2, jocul re
intră pentru moment în normal, dar 
caracteristicile sale ușor sesizabile 
încep să ne îngrijoreze. Țiriac ser
vește slab, prima lovitură nu ni
merește careul. Este un handicap, 
din start, care îl jenează evident pe 
jucătorul nostru. La 3—4, el serveș
te din nou eficace, dar Kakulia se

Radu VOIA
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Formafia Iugoslaviei in plin efort, ieri in Campionatul Balcanic
Foto i Dragoș NEAGU

Grupa I (Craiova)
U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA
„U" II CRAIOVA — LUXEMBURG

(Joc amical)
Grupa II (Cluj)
BULGARIA — IUGOSLAVIA 
SPANIA — ANGLIA

Campionatul european universitar 
doua a fazei pe grupe. (Amănunte în

REZULTATE TEHNICE

lUGOSLAVIA-campioană balcanică
la contratimp pe echipe

© Cicliștii români au ocupat locul II
• Duminică, la Brașov, cursa individuală cu start în bloc

Cine ar fi crezut că tragerea la 
sorți a ordinii de start în proba de 
100 km contratimp pe echipe, din 
cadrul celei de a V-a ediții a Cam
pionatului Balcanic de ciclism, va 
avea o importanță hotărîtoare ? Și, 
totuși, așa a fost. Echipele care au 
plecat ieri primele în cursă (star
tul s-a dat din 4 în 4 minute, în
cepînd de la ora 17) au evitat în 
bună parte furtuna, vîntul năpraz- 
nic. aversele de ploaie. Așa se 
face că modesta reprezentativă a 
Turciei (plecată cu nr. 1 în cursă) 
a realizat un timp apropiat de cel 
al Bulgariei (nr. 5), că redutabilul 
team al Iugoslaviei (nr. 2) s-a de- 
dașat dincolo de limitele posibi
lului de formația României (nr. 4)...

întrecerea, disputată pe auto-

JOCURI DISPUTATE IERI
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

UNIVERSITAR DE FOTBAL
de fotbal 
pag. a IV-a).

a continuat ieri cu etapa a

Grupa III (București)
FRANȚA — BELGIA
SP. STUDENȚESC II — UNGARIA 

(Joc amical)
Grupa IV (Constan)a)
R. F. A GERMANIEI — MALTA 
ROMÂNIA — OLANDA

11—0 (4—0)
2—1 (0-1)

strada București—Pitești (4x25 km, 
între bornele kilometrice 15 și 40), 
a început sub cele mai 
picii. Un aer purificat 
de la amiază, un cer __  ....
calm plat care dădeau speranțe. 
Și totul a mers bine pînă la ora 
18,30. Atunci a început vîntul să 
bată puternic din lateral. Apoi au 
venit ploaia și furtuna. Pe ultimii 
10 km, cînd echipa Iugoslaviei 
terminase cursa, cicliștii români 
au suportat încă patru puternice 
averse de ploaie I Vizibilitatea se 
redusese la mai puțin de io metri...

Locul I a fost cucerit pe merit 
de echipa Iugoslaviei. Omogenă ca 
valoare, formația lui Draghișa Ie- 
șici a parcurs cursa într-un tempo 
ridicat, egal, s-a impus ca o veri
tabilă valoare. Pînă Ia începerea 
furtunii, echipa României s-a men
ținut 
derea 
altfel, 
chiar 
start.
prezentativ (Ion Cosma) îmbolnă
vind u-se. A fost nevoie de intro
ducerea unui tînăr, neexperimen
tat, Costel Cîrje, care a făcut efor
turi demne de laudă, dar — fi
rește — nu l-a putut suplini pe 
titular. în aceste condiții era greu 
de sperat într-o victorie, în reali
zarea unei performanțe de bun 
nivel internațional.

Clasament i 1. IUGOSLAVIA (Bi- 
lici, Zakotnik, Valencici. Plesko) 
2 h. 09:30 — campioană balcanică. 
2. România (Teodor, Grigore, Pu- 
terity, Cîrje) 2 h. 15:30; 3. Bulgaria 
(Nikolov, Stoianov, Rusev, Minev) 
2 h. 18:02 ; 4. Turcia 2 h. 18=53 ; 5. 
Grecia 2 h. 22:37.

Duminică are loc la Brașov cursa 
individuală cu start în bloc.

Hristache NAUM

bune aus- 
de ploaia 
senin, un

în apropierea Iugoslaviei, că- 
survenind după aceasta. De 
un prim ghinipn a survenit 
cu 48 de ore înainte de 
omul nr. 2 al team-ului re
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I A MARGINALII

LA COMPETIȚIILE JUNIORILOR
Iulie, la Bucu-în lunile iunie și 

rești, Ploiești, Brăila și Cluj, atleții 
juniori și copii și-au disputat fa
zele finale ale campionatelor repu
blicane. Pentru a completa suita 
manifestațiilor atletice tinerești, vom 
mai adăuga că în aceste luni au 
mai avut loc campionatele liceelor 
și școlilor profesionale, pentatlonul 
și tetratlonul ; sînt în curs de des
fășurare campionatele școlilor spor
tive și cele ale liceelor de educație 
fizică. în felul acesta, am putut 
trece tn revistă tot ce are mai va
loros în perspectivă atletismul ro
mânesc.

Fiecare din aceste competiții 
ne-au oferit satisfacții. Astfel, am 
avut ocazia de a vedea confirmate 
talente apărute cu ani în urmă cum 
ar fi semifondistul Gh. Ghipu, să
ritorul cu prăjina C. Anton, arun
cătorii M. Iordan și Gh. Megelea. 
atletele Roxana Vulescu. Eleonora 
Monoranu și Liliana T.eau. Au a- 
părut și noi elemente de certă per
spectivă, cum ar fi săritorii Pes- 
caru, Cosma, Mînecan, Bedrosian. 
aruncătorii Vogel. Condovezi. Bîn- 
dar. sau atletele Bursuc, Bucătaru. 
Trandafir, Nistor.

De altfel, mai la fiecare ediție.

campionatele naționale ale școlari
lor și juniorilor ne-au demonstrat 
câ în rîndurile tineretului se gă
sesc elemente înzestrate cu deose
bite calități, singura noastră grijă 
urmînd a fi selecționarea și pre
gătirea lor cu grijă. în vederea a- 
cestui scop există o preocupare pe 
plan central, federația de speciali
tate organizînd în ficare vară o ta
bără de pregătire la Predeal. Dar 
acest lucru nu este suficient, 
țiunea trebuind să 
nivelul cluburilor 
acolo unde tinerii 
în cea mai mare

Semnificativă a 
prezența la start a 
tivi din numeroase orașe din țară 
De altfel, provincia a dat un asalt 
viguros, reprezentanții săi reușind 
să cucerească 21 de titluri la ju
niori III. 22 de titluri la juniori II 
și tot atîtea la juniori I. Această 
ofensivă a provinciei poate fi de
terminantă pentru progresul i 
mulul românesc și de a 
nîndu-se seama de ime; 
bilitâți ce există in ju<

t, ac- 
fie extinsă și la 

și asociațiilor, 
atleți activează 

parte a anului, 
fost In acest an 
unor tineri spor-

TOW

GEORGE FLORESCU (talere lansate din șanț)

Cluj), campionul hurdleruor la juniori IIIosif Crișan (Lie. nr. 11

anul acesta am fn- 
cetia mai slab. Au

— ea va trebui sei 
Finalele juniorilor 

start un număr

atletis- 
_  ți_

‘ P?8!’
îrsjâtâ. 
mat la 

impresionant de

o

participant!. Este drept însă, 
s-au ridicat Ia nivelul unor 
tiții republicane și aceasta 
tă faptului că numeroasa 
intermediare ale campionatelor 
fost tratate cu mul 
tate. neurmârindu-se

f. dm
De 
au

nu toți 
compe- 
datori- 

•le faze 
au

ă superficiali- 
cons‘ant des- 

* talente.
an

pus în mod serios problema r 
zuirii haremurilor de acces la ffnax

C U P A V O I N T A“

O COMPETIȚIE BOGATĂ IN PARTICIPANT!
în organizarea clubului Voința 

du Sprijinul comisiei municipale de 
specialitate s-a desfășurat recent. 
Pe lacul Herăstrău, o reușită com
petiție de caiac-canoe. Merită a fi 
subliniat faptul că starturile celor 
7 probe înscrise în programul con
cursului au fost deosebit de popu
late, (peste 150 de sportivi bucu- 
reșterti), iar întrecerile foarte atră
gătoare, tinerii mînuitori ai padelei 
șl pagaei, disputîndu-.și primele 
locuri cu mult entuziasm.

Consemnăm învingătorii din „Cu
pa Voința": băieți, caiac simplu — 
A. Diaconescu (Voința); caiac du
blu — Voința (A Bălan. A Ioniță): 
caiac 4 — Voința (A. Bălan, E. Bo-

tez, A. Diaconescu. Alecu); canoe 
simplu — Dincă (Dinamo); fete, 
caiac simplu — D. Stefan (Voința); 
caiac dublu — S. Cergă. D. Ștefan; 
caiac 4 — C.S.S. (M. MifesCU, A. 
Georgescu. I. Toma. M. Anghelinis).

în clasamentul general, datorită

celei mai bogate participări, locul 
I a revenit tinerilor reprezentanți 
ai Clubului sportiv școlar, care au 
acumulat 138 p. Pe locurile 
mătoare: Voința — 64 p, (5 
rill), Dinamo 50 p și Școala 
tivă nr. 2 cu 48 p.

JUNIORII SE PREGĂTESC PENTRU FINALE

De curind S-a desfășurat, pe pis
ta de la Snagov, una dintre faze
le de zonă ale campionatului de 
juniori la caiac-canoe. S-au între
cut sportivii cluburilor Dinamo și 
Steaua. De menționat că majorita-

♦

„CUPA DR. PETRU GROZA"

ur- 
victo- 
spor •

acestea trebuind să fie riguros res
pectate de antrenori, de conduce
rile cluburilor și asociațiilor. De 
asemenea, va trebui acordată o mai 
mare atenție alegerii datelor de 
desfășurare în funcție de structura 
anului școlar, și cea a orașelor care 
au dovedit evidente capacități or
ganizatorice.

Experiența finalelor din acest an 
ne-a arătat că federația de specia
litate va trebui să se preocupe mai 
mult și pentru formarea în fiecare 
județ a unui corp de tehnicieni c re 

p b'.T" desfășurare a con
cursurilor. evitîndu-se astfel chel- 

i.rea inutila a unor .mportante 
sume de bani cu trimiterea celor 
din Capitală. Asemenea corpuri de 
arbitri există la Brașov. Cluj sau 
Constan’a. Prea puțin însă pentru ' 
necesitățile mereu creScînde ale a- 
tletismului nostru.

în sfîrșit. cred câ toate competi
țiile școlare și celă de juniori, de 
la p-ima și pînă lă ultima lor eta
pă. vor trebui să stea permanent în 
atenția insituțiilor interesate, pen
tru ca ac»stea să poată cunoaște 
mereu succesul Șr-nt.-*.

Prof. CAMIL MORȚUN

„După succesele din 1971, 
ceput sezonul competițional 
existat și motive obiective printre care și o pe- 
riartită scapulo-humerală plasată exact pe locul în 
care așez patul armei Ceea ce m-a determinat 
să fac antrenament într-o poziția diferită, In aș
teptarea vindecării sau ameliorarea afecțiunii de 
la încheietura umărului drept. Am revenit la po
ziția normală abia la 20 aprilie ți consider că 
doar de la această dată am început o pregătire 
cu maximum de eficiență. Din fericire pentru mi
ne am reușit să-mi îndeplinesc și în aceste con
diții haremurile minime pentru participarea la 
Olimpiadă (locul 8 la campionatele 
cifra de 192 t la

Preocuparea principală pentru intervalul care a 
mai rămas pînă la Milnchen este aceea a planifi
cării cit mai judicioase a antrenamentelor, a con
cursurilor și a perioadelor de odihnă, ca la J.O 
să fiu pe deplin apt ca să evoluez la nivelul ma
xim al posibilităților mele Aceasta cred, de altfel, 
că este dorința oricărui sportiv participant la J.O.. 
indiferent de disciplina la cart concurează.

’ > europene și
„Marele Premiu F.l.T' A V").

îmi voi îngădui chiar o remarcă pe care o vor 
înțelege în totalitate doar cei care au practicat 
sau practică sportul de performanță: plăcerea, 
adevărata satisfacție a performerului care com
pensează toată munca intensă ți toate sacrificiile, 
nu reprezintă ața cum s-ar părea, medalia de aur 
cucerită, ci lupta sportivă dusă la nivelul cel mai 
înalt în cele mai mari competiții și tn condițiile 
unei forme sportive superioare. Această luptă te 
absoarbe în întregime, iți solicită toate rezervele 
de resurse, te face să uiți totul în afara acțiunii 
care te pasionează și te consumă integral. Medalia 
reprezintă numai o recompensă ulterioară, după 
evenimentele splendide trăite anterior. De aceea 
spun că imi doresc să pot trage, la Milnchen, la 
nivelul cel mai înalt al posibilităților mele.

Sper ca la J.O. să avem condiții normale de 
desfășurare, atit materiale, cit și meteorologice. 
Deși, in caz contrar, ordinea 
avea mult de 
zale".

suferit, ci doar
clasamentelor nu va 
performantele reali-

r
Oltean de Origină. «-* născut la ’8 februarie 1928, fn orașul Cra

iova. A debutat tn tir fptobeLg de armă sport) in 1952, Ia clubul 
Steaua, sub îndrumarea antrenorului Dinii VldrașCU. Doi arii mal 
îirziu. se dedică probelor de taiere activfttd lâ eiuBUl MetâlUl (an- 
trenor Dumitru Pifieta). în câdrtil lotului republicați S-â pregătit 
sub conducerea iul Nicolae Său’.escu. iar din 1937 sub cea a lui 
Grisore loanide. Difi 1958 a revenit la Steaua, unde activează și In 
prezeht. instruirea fiindu-î asigurată de antrenorul Grigore loani- 
de. In aceiași an a obtinut titlul de maestru ăl Sportului, iar 10 
1971 și Oe ce', de maestru emerit al sportului.

Performante notabile : locul 4 la C.M. 1966. locul 5 la C.M. 1967. 
locul 2 lă săptă:n!na oreolimoică din Ciudad de Mexico (1967). Doi 
ani mai tfrziu. George Flofespu devine dublu camrHdri MlOagii Ia 
taiere si skeet (Istanbul 1969). tn toamna anului trertit ei ctȘliga 
meda’ia de Bronz lă C.M. de iș Bologna, iaf H! primăvara aceasta 
s a elasa: a optulea la C E. (fiurovillas _ Spania). Este campion 
al țării la talere, titlu pe căre l-a mai deținut tn cîteva rtrtduri.

Are eateebria I da clasificare ia sah.
Este licențiat ăl Fâ&iltătii de drept, salâfiăt câ econOIHist 1« 

Trustul de instalații si fnofiMj București. Căsătorit, tatăl unei fetițe.

ORADEA, 21 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean).

Cea de â 15-a ediție a ..Cupei 
Dr. Petru Groza", competiție de 
tenis rezervată copiilor și organi
zată de C.J.E.F.S. Bihor prin co
misia de specialitate, se bucură de 
o participare masivă. Peste 140 de 
concurenți din 16 orașe au luat 
startul. Capitala este reprezentată de 
sportivi de la Steaua. Dinamo și Pro
gresul. La băieți, întrecerile se des
fășoară în cinci grupe de vîrstă. 
iar la fete. în patru. Cîteva rezul
tate mai importante: băieți, cat. 
1*—18 ani: Daraban (Sănătatea O- 
radea)—Russen (Prog. Buc.) 6—3, 
6—3, Manea (Dinamo) — Tăbăraș 
(Prog. Buc.) 6—3. 7—5, Szilaghi 
fPolit. Cluj) — Liviu (Steaua) 4—6. 
6—1, 6—3 : cat. 15—16 ani: Spiță 
(Iași) — Deasa (Deva) 2—6. 6—3,

6—4, Mirza (Prog. Buc.) — Nicu- 
lescu (Timiș.) 6—t, 4—6, 6—4, Nagv 
(Sănătatea Oradea) — Tomescu 
(Steaua) 4—6, 6—4. 6—1 ;cat. 13—14 
ani: tosof (Ind. sirmei C. Turzii) 
— Zaharia (Dinamo)
6—1. Revesz (Sănătatea Oradea)— 
Istvan (Sf. Gheorghe) 6—5. 6—3, 
Stănculescu (Dinamo) — Proca 
(Dunărea Galați) 6—4, 4—6, 6—1 ; 

ani: Bodner (Sănătatea 
Cadar (Dinamo) 4—6.

4—6. 6—1.

cat. 11—1?
Oradea) —
6—4. 6—5.

Fete, cat.
Turzii) — Gurăianu (Dunărea 
lăți) 7—5, 6—2; cat. 15—16 
Nichita (Dinamo) — Cosma 
Turzii) 6—3. 6—1 ; cat. 13—14

17—18 ani: Hiriza (C. 
Ga- 
ani: 

(C. 
--- «... „—„, „—. , va,. ,j—„ ani: 
Dinu (Dinamo) — Szabo (S Mare) 
6—1, 6—1.

întrecerile continuă.
Iiie GHIȘA

tea probelor au fost cîștigate 
șat. cele mai multe revenind 
clștilor și canoiștilor dinamoviști. 
S-a tras pe distanța de 500 m, nu
mai la probele de tineret și cîteva 
curse de juniori categoria I (toate 
menționate) traseul măsurînd 1000 
m. Iată câștigătorii fazei de Ia Sna
gov: juniori mici, caiac simplu — 
V. Andoniu (Dinamo) 2:35.5; caise 
dublu Dinamo (A. Giura. A. Nico
lae) 2:17.0; caiac 4 — Dinamo (D. 
Trifan. C Ionescu. G. Dinu. D. Sta- 
mate) 1:54.5: juniori mari, caiac 
simplu — V Stan (Dinamo) 2:30.0: 
caiac dublu — Steaua (G Birică. 
A Alexandrescu) 2:16,0; caiac 4 — 
Dinamo (G Brăduleț, G. Dincă, C. 
Dânilă. M. Vasilescu) 1:51.0: canoe 
dublu — Dinamo (M. Dincă, A. 
Ungureanul 2:05,7: caiac simplu 
(1 000 m) — St. Dănescu (Dinamo) 
4:35.4: caiac 4 — (1 000 m) — Stea
ua (F. Ivanov. C. Ivanov. G. Ifj, 
M. Ion) 3:35.0 ; canoe dublu (1 000 
m) — Dinamo (S. Mureșan. D. Pă- 
frașcu) 4:16,3; tineret, caiac simplu 
(1 000 m) — I. Ivanov (Dinamo) 
4:10.6; canoe simplu (1000 m): G 
Den.sov (Steaua) 4:26.5; junioare 
mici — caiac dubiu — Steaua (G. 
Pirvu, P. Gostin) 2:32.0; junioare 
mari, caiac dublu — Steaua (A.
Ignatenco — Gh. Perijoc) 2.18.9 
Finalele sînt programate pentru 
9—12 august, la Snagov.

deta- 
caia- Turneul internațional feminin de la Constanța

At DOILEA TEST PENTRU NOUA ECHIPA
Aproape întreaga 

toace (de luni pînă 
terția iubitorilor de 
îndo'.ală. reținută de turneul inter
național feminin al Românie:, com
petiție tradițională care va fi găz
duită tot de Sala sporturilor din Con
stanța. Și de data aceasta turneul se 
bucuri de o prezență notabilă, la 
start aliniir.du-se formații puternice.

A ROMÂNIEI
săptămină urmă- 
v.neri sesra) a- 
volei va fi. fără

cum ar fi echipa R.P.D. Coreene. Io
vul III la campionatele mondiale din 
1970 și una dintre favoritele turneu
lui olimpic de la Mufichen, cea a 
Cehoslovacei (care se numără con
stant printre cele mai bune echipe 
din lume), cele ale Bulgariei și Po
loniei. Alături de acestea — și, bi
neînțeles de reprezentativa Româ
niei — mai figurează formațiile

ECHIPA MASCULINA DE VOLEI A S.U.A., 
PENTRU PRIMA OARA IN JARA NOASTRA

Luni urmează să sosească la 
București reprezentativa masculi
nă de volei a S.U.A., care va sus
ține patru partide fn compania echi
pei olimpice a României. Jucătorii 

Care se află la primul
lor turneu în țara noastră, se 
deplasa, chiar în ziua sosirii. 
Neamț, unde sî; 
miercuri și joi fn 
primele 
urmînd

am£i
vor 

la P.
unde sînt programate, 
și joi in sala Ceahlăul, 

dcuâ întîlniri. celelalte două 
să se desfășoare la 29 și

30 iulie în București. Firește, pre
zența voleibaliștilor de peste Ocean 
sttrnește un justificat interes tn 
rîndul amatorilor de sport de la 
noi. Oaspeții, în ăl căror palmares 
nu figurează succese de răsunet In 
marile competiții internaționale, 
sînt în schimb deținătorii unor re
zultate de Senzație în cadrul di
verselor turnee. Cea mai surprin
zătoare este, fără îndoială, victoria 
obținută de ei asupra reprezentati
vei L.R.S.S. — campioană Olimpi
ci — fn cadrul ediției trecute â 
J.O

In fața fileului

R. F. a Germanici, oare a făcut pro
grese însemnat* în ultima vreme, și 
Israelului.

In această companie, voleibalistele 
românce sînt chemate la un nou test, 
cel de al doilea in anul 1972, în care 
trebuie să dovedească justețea selec
ționării 10r în reprezentativa națio
nală. Se știe că după rezultatele mo
deste obținută dO echipa nOaStră în 
competițiile anilor trecuți. lotul a 
fost serios remaniat și Întinerit, așa 
îticit, cq unele excepții, echipa Ro
mâniei apare într-o formulă modifi
cată față de structura Oi anterioară. 
Prințul CxamOn al noii reprezentati
ve â avut loc lă începutul acestei 
luni, la KătOwicO. ROȘulUteie ei nu 
âu fost deosebite, dâr nici nesatisfâ- 
câtoare pentru început : a cedat la 
limită cu echipa țării gazdă și (fu 
selecționata Leningradului (2—3) și 
mai clar cu Cuba (1—3). dar a În
vins formațiile R. D. Germane (3—1) 
și Italiei (3—0). Este de așteptat ca 
la Constanță echipa noastră, avfnd 
in vedere și avantajul terenului pro
priu (avantaj In cară în anii trecuți 
ă crăat îiisă 6 falsâ impresie ăătfpra 
valorii voleibalistelor românce) să 
obțin* rezultate mai btine și ti fte 
facă 4* diMirigetn Un progres valO-

ric față de turneul din Polonia, 
atît prin rezultatul propriu-zis 
prin capacitatea și maniera de

Cei doi antrenori cărora le-a 
încredințată misiunea pregătirii 
chipei. profesorii Nicolae Humă 
Leonid Sorbală, au deplasat la Con
stanța următoarele jucătoare : Emilia 
Cetnega. Victoria Cafahda, Paula 
Cazangiu, Cărrtieîi PUiti, ttodică Ci- 
libiu, Maria Antonescu, Eugenia Re- 
bac, Mariana Popescu, Maria Cen- 
gber, Carmen Marinescu, Constanța 
Binculiță, Gabriela Popa, Maria Ma
tei, Angela MoroianU. Liliana Pașca.

în vederea începerii turneului e- 
chipâ efectuează -jocuri de verificare 
cU reprezentativa Israelului, sosită 
deja pe litoral.

Turneul se va desfășura In două 
serii. Din prima fac parte forma
țiile României, Bulgariei. Poloniei și 
Israelului, iar din cea de a doua 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia și 
R. F. a Germaniei. Jocurile Sînt pro
gramate luni, marți și miercuri. Pri
mele două clasate vor disputa, joi 
și vineri, turneul final 
rile 1—4, iar celelalte 
tru locurile 5—7.

Rubrică redactată de
Aurelian

Nu 
cit 

joc. 
fost

e-
Și

pentru locu- 
turneul pen-

BREBEANU

Setniu.șorul Petre Poa- 
lelungi țintește trepte
le podiumului olimpic. 
Iată-l declanșînd un 
atac necruțător în par
tida cu elvețianul Fredy 
Schyder obțintnd victo
ria prin tuș.

IN VIZITĂ LA URMAȘII CAMPIONILOR DE TRINTĂ (sjortiiii de la lupte libere)
Este ora 17. La apelul antrenoru

lui Ion Crîsnic răspund prezent toți 
luptătorii rumâni pretendențj ia un 
loc în echipa de lupte libere care 
va reprezenta România în confrun
tările olimpice de la Milnchen. în 
rîndul lor, îi distingem pe Petre 
Poalelungi, Ludovic Ambruș, Petre 
Coman, Vasiie lorga. Ștefan Stin- 
gu, sportivi ce au participat Ia mul
te mari întreceri internaționale. Se 
anunță tema lecției : antrenament 
specific în sală. (cinci reprize de 
luptă la Saltea și exerciții in pe
rechi).

Perechi, perechi, luptătorii de la 
aceeași categorie sau de la categorii 
apropiate, urcă pe saltea pentru 
cinci reprize de antrenament, cite 
șlnț prevăzute fn programul zilei, 
îndemnurile permanente ale antre
norului Ion Crîsnic îi obligă pe 
sportivi să ducă o luptă deosebit 
tKȘ dinamică.

A APĂRUT
Nr. 14

AL REVISTEI
Spicuim din cuprins :
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 

P.C.R. — EVENIMENT DE CO- 
VÎRȘITOARE IMPORTANȚĂ ÎN 
VIAȚA PARTIDULUI. A ȚĂRII 
ÎNTREGI.

ATLETISM : • Opțiuni pentru 
Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen — Lia Manoliu, Valeria 
Bufanu, Argentina Menis, Carol 
Corbu. Natalia Andrei etc. 
• Fotoreportaje cu Kjell Isak- 
sson și Bob Seagren — doi ași 
ai săriturii cu prăjina 0 Ianis 
Lusis, cel mai bun sulițaș al 
lumii.

FOTBAL : • Rapid — această 
echipă a potcoavei • Dobrin : 
„Cînd am luat campionatul, e-

Profităm de minutul de pauză și 
ne apropiem de conducătorul lecției 
de antrenament.

— Nu-i prea mult cinei reprize 
în ritmul acesta, maestre ?

— Dacă ar fi Sumai atît ! Stați 
și o să vedeți. Nu-i mult. La Olim
piadă va fi foarte greu. Dacă nu se 
muncește acum, acolo nu se vor. 
putea comporta așa cum o dorim cu 
toții. Trebuie să se afirme și băieții 
mei. Toată lumea așteaptă acest lu
cru și, ceea ce este foarte impor
tant, s-au convins și sportivii. Pe 
Vasiie lorga, Petre Poalelungi, Lu
dovic Ambruș, Petre Cernău și 
alții, cu greu îi determin să înche
ie antrenamentul.

Sînt chemați pe saltea Ștefan 
Stingu și Ion Marton. Diferența de 
greutate în favoarea primului face 
ca lupta să fie mai puțin disputată. 
Strădaniile Iu Marton de a mane
vra cele peste 120 de kilograme ale

ram obosit de atita fericire 1“ 
• Norbert Gadja, un portar de 
șoc • Fotbal varietăți.

CANOE : Ivan Patzaichin spe
ră la un loc pe podium.

HALTERE : Ion Ilorlopan pro
mite... un punct olimpic.

HANDBAL: Fetele din Timi
șoara — fotoreportaj acasă la 
studentele campioane.

HIPISM : Derby-ul, o cursă de 
mare popularitate și calul cîș- 
tigător — Torpedo.

Rubricile „Sport magazin" și 
„Viață sportivă" completează a- 
cest interesant număr al revistei 
„SPORT", pe care vi-1 puteți 
procura de la toate centrele de 

difuzare a presei. 

adversarului sînt evidente, dar, din 
păcate, Stîngu (unul dintre luptă
tori; pe care antrenorul ar dori să-l 
solicite mai mult decît pe ceilalți) 
se joacă pur Și simplu Cu partene
rul său de antrenament.

O nouă pauză, un nou scurt 
schimb de cuvinte cu prof. Crîsnic.

— Este primul an în care Stîngu 
depune efortul cuvenit la pregătire. 
Și n-am adversari grei pentru el, 
care să-1 „chinuiască".

— Puteți să-I puneți să lupte cu 
adversari diferiți și astfel ar fi mai 
mult solicitat.

— Asta și fac. Dar, nu-i de 
ajuns. El are nevoie de mult mai 
mult efort specific. Enache Panaite, 
schimbă-1 pe Marton 1

După aproape două ore d« luptă 
și repetări (pe perechi) a diferitelor 
procedee de atac și apărare, a 
început lucrul la spaliere și a con
tinuat cu urcări repetate pe cele 
două frînghii (brațele au nevoie de 
multă forță) pînă la înălțimea ca
drului de care sînt prinse Și o tra
versare complicată care solicită 
multă îndemînare și forță. Antre
namentul în sală se terminase. Bă
ieții se pregăteau să meargă spre 
baie, cînd antrenorul le-a comunicat 
că în încheierea programului, pen
tru „relaxare", urmează o alergare 
de fond pe durata a 10 minute.

La înapoierea din cursa de cîțiva 
kilometri, i-am întîmpinat pe candi- 
dații olimpici. Erau evident marcați 
de efortu] depus în cele două ore de 
muncă asiduă. Le-am propus o 
scurtă odihnă pe iarba din jurul 
sălii, timp pe care l-am folosit pen
tru o mică discuție. Subiectul, bine
înțeles i ce gîndesc ei despre vii
toarele mari întreceri olimpice. Pri
mul răspuns îl dă Vasiie lorga :

— Sper că voi face parte din e- 
chipă. Aceasta va fi prima mea 
participare la Jocurile Olimpice. Am 
27 de ani și păstrez în vitrina mea 
trei medalii de bronz i două de la 
campionatele mondiale din anii 1970 
și 1971 și una de la campionatele 
europene din 1970. Doresc din toată 
ființa mea să duc la Brăila și una 
olimpică. Vă rog să rețineți i n-am 
să merg degeaba la Munchen. Îmi

• Inire 23 și 27 iulie, la Suceava 
are loc un turneu internațional de 
juniori la care iau parte echipele 
Bulgariei, Ungariei. Cehoslovaciei, 
Turciei și Româ-.iei (rd trei formații : 
tineret, juniori și selecționata tabe
rei de vară a F.R V.).

• Antrenorul Paul Bfașoveanu 8-a 
înapoiat de la turneul masculin de 
la Varșovia, unde a fost ca observa
tor. El ne-a declarai ieri câ l-a im
presionat în mod deosebit valoarea 
ina.tă arătată cu acest prilej de vo
leibaliștii sovietici, precum și forma 
bună a echipei Poloniei, din nu
dul căreia se remarcă Skorek și Gos- 
ciniak.

• Reprezentativa olimpică mascu
lină a țării Mastre a susținut la To- 
plița un meci demons’,rativ care s-a 
bucurat de aprecierea localnicilor.

cunosc toți adversarii. Sovieticii Te- 
deașvili și Sahmuradov sînt c4i mai 
tari, dar nu va concura decît unul 
dintre ei. Oricum, trebuie să știți 
că eu refuz să mâ gîndesc că ar ti 
posibil să-mi dezamăgesc suporterii, 
colegii mei de muncă de la uzinele 
..Progresul" Brăila.

— Dar tu, Petre, ce zici ? Repeți 
performanța de la Katowice ?

— Greu de spus — ne răspunde 
îngîndurat Poalelungi. Prima meda
lie, cea de argint, la campionatele 
europene, a venit cam tîrziu... La 
31 de ani. Dar, să știți, parcă mi-a 
dat aripi. Era tocmai ce-mi trebuia 
— mai multă încredere în forțele 
mele. Cit privește virsta, mă simt 
mai bine ca acum 10 ani. La aler
gările de rezistență ii întrec pe toți 
colegii mei mai tineri. Sînt con
știent însă că la o altă ediție ă 
Jocurilor Olimpice nu voi mai pu
tea participa. Acum joc ultima carte 
și nu vreau să rămiriă Galațiu] in 
urma Brăilei. Este vorba despre o 
veche rivalitate sportivă între cele 
două orașe. Și, după cum se pre
gătește, lorga are toate șansele să 
obțină o medalie. Nu vreau să rîdă 
de mine colegii din Galați.

— Pentru că a venit vorba despre 
vîrstă — intervine Ștefan Stîngu — 
eu am motive să regret anii care aii 
trecut. N-am muncit așa cum se cu
venea și, în consecință, n-am reali
zat succesele de care eram capabil. 
Dar, anul acesta am depus eforturi 
în cadrul antrenamentelor cît în 
alți trei laolaltă. Am 31 de ani și 
vreau să mă retrag din activitate în 
mod onorabil. Țintesc medalia de 
bronz și nu cred că-mi va scăpa.

Glasul antrenorului Crîsnic, ca- 
re-și chema elevii Ia baie, ă între
rupt discuția noastră cu aspiranții 
la medaliile olimpice. Probabil, Pe
tre Coman, Ludovic Arhbruș și alții 
ar fi putut să ne împărtășească și 
ei gîndurile cu cât-^ se îndreaptă 
spre întrecerile din capitala Bava- 
riei.

Mihai TRANCA

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

ÎNTRE MĂSURI FERME SI
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urnesc grâu din loc. Dacă cineva arLa începutul acestui an â apărut 
în ziarul nostru un articol referitor 
la dezafectarea unor terenuri de sport 
din județul Prahova (acțiune în totală 
necoiicordănță cu Legea nr. 29 din 
1967), precum și la schimbarea desti
nației altor baze sportive. Rîndurile 
inserate atunci au avut ecou nu nu
mai pe meleagurile prahovene, ci și 
printre iubitorii de sport din alte ju
dețe. care ne-au trimis scrisori, in- 
formîndu-ne despre lucruri asemănă
toare petrecute in localitățile respec
tive. Nu am primit, însă, veștile pe 
care le așteptam cel mai mult, de ia 
cei ce se făceau răspunzători de sta
rea necorespunzătoare în care se gă
seau ștrandul nr. 1 din Ploiești și sala 
de popice din Sinaia. Argument te
meinic pentru a face, din nou, o vi
zită pe la cei că nu s-au âătenit să 
răspundă redâcției.

CÎND TĂCEREA E DE... A UI
Cu doi ani In urmă, un incendiu 

produs la rampa de fncătcară, Situată 
în apropierea micului complex spor
tiv cu profil de natație, a determi
nat conducărea Rafinăriei din Ploiești 
să închidă din motive de securitate, 
porțile ștrandului nr. 1. Lipsiți de po
sibilitatea de a juca tenis, pdpicâ 
«au de a-și disputa fntiietateâ în ba
zinul de înot, tinerii și virstnieii de 
aici au făcut repetate dertiersuH pâ 
lingă conducerea rafinăriei, soldate 
în cele din urmă cu rezultate pozi
tive. Astfel, piscină a. fost curățată 
de păcură, gardul din lemn a fost 
înlocuit cu Unul din prefabricate, s-au 
făcut reparații generale la instalațiile 
sanitară, s-au vopsit cabinele, rearrie- 
najîndu-se terenul de tenis și pista 
de popice. Ștrandul a fost dSșefiiS 
cu o zi înaintea vizitei noastre. Deci, 
s-a redat in circuit o bază sportivă, 
unde în prezent funcționează și un 
centru de inițiere sub conducerea 
prof. Stela Nacu. Văzînd tiouă Înfă
țișare a ștrandului nf. 1, nâ-afîi dat 
seama că s-a răspuns la critic* prif) 
fapte concrete.

In alte unități, însă, lucrurile Se 
Popieăria de lă Sinaia, de pe Furtiica este 
goală, deteriorată și închisă.

Desen de Al. CkJlN&U

încerca să ne contrazică, atunci cum 
ar putea explica faptul că la între

prinderea Feroemail $i la U.Z.U.C. 
din Ploiești terenurile de sport au 
primit de multă vreme altă utilizare, 
iar echipele de fotbal continuă să ră- 
rtiină fără condiții corespunzătoare de 
pregătire Si concurs ? iată o între
bare lâ căre factorii vizați lntîrzie să 
dea răspuns.

SINAIA — ODIHNA 
Șl NUMAI ATITI

tn drum Spre arena de popice de 
pe Furnica, despre care știam că e 
lăsată în părăsire, am făcut un son
daj printre oâmânil intflniți, lntrebin- 
du-i cum iȘi petrec timpul liber.

PETRE DASCĂLU, tehnician la 
U.M.F. Reghin : „Sînt de șase zile aici 
in concediu. Mă bucur din plin de 
binefacerile odihnei, dar numai atît. 
Aș vrea să joc volei, baschet sau te
nis de masă. Deși frecventez zilnic 
clubul, h-ârrt auzit insă de asemenea 
concursuri".

GHEORGHE POPA, profesor din 
lași : „Uneori ploaia modifică pro
gramul oaspeților acestei frumoase 
stațiuni. Cît de bine ar fi dacă în 
asemenea zile ar există o sală de 
sport, node sa se joâce tenis de masă 
sau popice"

SAVIN PETRUȚ, electrdcarist la 
U.M.F. Sinaia : rfEu nu sînt în con
cediu. dar vă rog insistent să notați 
ci și in timpul liber al localnicilor 
a apărui plictiseala. Cindva se orga
nizau întreceri de fotbăl, popice sau 
volei irttre tinerii noștri și cei veniți 
la odihnă. Dar, de la un an la altul, 
terenurile de sport dispar și in schimb 
se inmulțese bufetele...*.

Ne oprim aici, pentru că răspun
surile celorlalți tineri și virstnici ches
tionați sunau cam Îă fel. De necrezut, 
dar adâvărăt. Sinaia, localitate cu re- 
zofiânță în rețeaua de stațiuni mon
tane djn țara noastră, dispune in pre
zent doar de un teren de tenis 
prea arătos, Situat tn curtea Vilei 
Păltiniș. Și cînd te gîndești că nu-

DELĂSARE
meroșii vizitatori ai Perlei de pe 
Valea Prahovei, qum e denumită Si
naia, doresc să se relaxeze practi- 
cind diverse sporturi, nu poți să în
țelegi de ce conducerea întreprinde
rii locale de turism și odihnă nu va
lorifică terenurile care au fost cindva 
„dreptunghiuri" de tenis, sad volei.

Ajungînd la arena de popice, care 
se află tot In proprietatea I.T.O., am 
constatat că sala, a cărei construc
ție a necesitat la timpul său unlefort 
financiar însemnat, a rămas tor cum 
era la prima vizită : zăvorită, cu par
chetul deteriorat, pistele demontate 
și geamurile sparte. Secretarul aso
ciației sportive Bucegi, Constantin 
Roșculeț. ne-a spus cu regret că a 
făcut demersuri peste tot, dar ni
meni nu a aprobat încă proiectul de 
reamenajare a arenei de popice, deși 
se știe că aceasta, fiind pusă la dis
poziția pubicului, ar putea amortiza 
fondurile cheltuite cu reparațiile ne
cesare. Lipsa de intervenție a între
prinderii care patronează această sală 
frapează, cu atît mai mult cu cît este 
vorba de o unitate care are tocmai 
menirea să valorifice Ia maximum po
sibilitățile existente de recreere a oa
menilor muncii veniți să-și petreacă 
zilele de concediu lâ Sinaia.

★
Din exemplele de mai sus se des

prinde clar necesitatea aplicării în 
cazul terenurilor de fotbal Feroemail 
și U.Z.U.C. din Ploiești a Legii spor
tului, care prevede — printre altele 
— că nici o bază sportivă nu poate fi 
dezafectată pînă cind nu se asigură 
construcția altui teren sau a altei 
săli de sport în locul celor supuse 
desființării. De asemenea, credem că 
acolo unde vechile lipsuri n-au fost 
înlăturate și, in consecință, petele 
neglijenței deranjează tot mai mult, 
factorii răspunzători, citind aceste 
rinduri, vor găsi neîntîrziat o rezol
vare potrivită cu doleanțele tinerilor 
și virstnieilor amatori de spoit.

Troian IOANIȚESCU

ihetgem
SÎMBATĂ :

NĂTAȚ1E : Ștrandul Tine
retului, de la orele 9,30 și 
18,30: Concursul Prietenia 
la înot și sărituri.

DUMINICĂ :
NATAȚIE: Ștrandul Tine

retului, de la orele 9.30 și 
18,30 : Concursul Prietenia la 
ffiot și Sărituri.

FOTBAL: Stadionul Repu
blicii, ora 17,45: Ungaria — 
Franța (partidă în cadrul 
campionatelor europene uni
versitare); ora 19,30: Belgia 
— Sp. studențesc II.
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CU PUJINE EXCEPT» „CAVALER» FLUIERULUI
Este Inutil să mai teoretizăm, «ră- 

tînd cit de important este rolul arbi
trajului, nu numai fn buna desfășu
rare a meciurilor de fotbal șl iii. rea
lizarea unor rezultate corecte, care 
»ă reflecte capacitățile tehnice, fizi
ce și morale âle echipelor angajate 
In luptă, el ți fn obținerea unor pro
grese reale în acest sport. Evident, 
aceste progrese sint condiționate, fn 
primul rînd, de procesul de Instruire 
a sportivilor, de ambiția și perseve
rența cu care se pregătesc aceștia. 
Dar ele nu pot fi înfăptuite, dacă ar
bitrajul nu-și aduce și el contribuția 
Ic apărarea principiului care stă la 
baza oricărei Întreceri sportive, și 
anume acela că Victoria trebuie să 
revină celui mai bun. Pentru aceas
ta este, însă, nevoie ca regulamen
tul sâ fie aplicat, fără nici o aba
tere, în litera și spiritul lui, dindu-se 
cale liberă numai jocului corect, ne- 
acceptindu-se ca victoria să fie ob
ținută prin mijloace neiolale. prin În
călcarea regulilor de joc. Aceasta 
cere, însă, din partea „cavalerilor 
fluierului" competență, curaj, spirit 
de răspundere ți, bineînțeles, CO
RECTITUDINE.

Cum s-a<u făcut simțite toate aces
te însușiri, în activitatea de arbitraj 
desfășurată fn campionatul nu de 
mult încheiat, in principal în divizia 
A ? La această Întrebare nu se poa
te răspunde, decit trecînd în revistă 
TOATE arbitrajele din campior.a'-ji 
trecut și ferindu-ne sâ le ținem min
te, așa cum se obișnuiește, numai pe 
cele care au provocat discuții, la 
timpul lor. Aplecindu-ne asupra cali
ficativelor care au fost acordate ce
lor 36 de arbitri care au condus cele 
240 de meciuri ale diviziei A, ajun-

ȘI-AU FĂCUT DATORIA

semne de 
și specta-

REGATA
__ *»

DE LA MUNCHEN 
ULTIM TEST 
PREOLIMPIC lume

ÎL

• Cele mai multe meciuri au fost 
conduse de N.
M. Rotaru. Gh. 
și Aurel Bentu 
Ch. Ghemigean
N. Cursaru. 
trescu (10).

e Clasamentul arbitrilor, pe baza 
mediei de stele acordate de cronicar-.: 
noștri, arată astfel : 1. V. Pâdureanu 
4.70 (a obținut 47 de stele in 10 
partide); 2. N. Rainea 4,64 (15:14);
3—4. N. Petriceanu si Ch. Ghem-.gesn

5—6. C. Pdtreâ și N.

fost acordate 3 
stele fi o data...

c.

Hainea (14), I. Rus, 
timona. O. Anderco 

<121. N. Petriceanu și 
(11), V. Pâdureanu, 
Petrea si V. Da.m;-

4.63 (5'1:11); 5—6.
Cursaru 4.50 (45:19).
• De 31 ori au 

stele, de 3 ori douâ 
nici o stea.

activitatea de ar-gem la concluzia că __ _________
bitraj a fost corespunzătoare, puține 
fiind meciurile in care arbitrii au 
•■omis greșeli grave. Trebuie să ară
tăm. de altfel, că, din cele 1 200 de 
stele pe care le-ar fi putut obține 
arbitrii, dacă in toate cele 240 de 
meciuri ar fi
Xim

ales dacă 
său lipsit 
Dinamo — 
natului. Și, evident, 
exemple.

Colegiul central al arbi__ 
făcut incă analiza activității de arbi
traj. in ediția 1971—72. O va face, ca 
de obicei, fn preajma începeri: nou
lui campionat, cu prilejul tradiționa
lei consfâtuiri a „cavalerilor fluie
rului" din primele esaloar.e. Da: 
nele opinii ale acestui Orga 
le-am putut cunoaște de pe a 
In urma unei convorbi 
avut-o cu Ing. 
președintele ~ 
bitriior.

-La ora 
micile sau 
te sau 
va există și arbi 
Oriunde, sâ poate_______  _______
din campionatul 19*1—72 au fost, in 
general, bine arbitrate. Rem-r:abii 
este, tn special, faptul câ. în fina
lul competiției, la temperaturile cele 
mai înalte, spre deosebire de a’.ti 
ani. arbitrajul n-a ridicat nici o pro
blemă. nesemnalindu-«e n ci un rai 
in care el ar fi. influențat jocul și, 
cu atit mai puțin, reraluial. Ca ni
ciodată — cu riscurile inerente — 
Colegiul a perseverat in a litularixa 
elemente tinere, conștient fiind de 
faptul că vechea garnituri «e destra
mă ți că trebuie căliți in focul ma
rilor încleștări, cei care vor lua In
cul arbitrilor consacrați, ajunși la 
limita de «irstâ. Sâ ne g’r.d m r» 
arbitri ca Iosif Ritter. Cornel Nițes- 
cu și Vasile Dumitrescu și-au înche
iat activitatea. Și, fiindcă «tiu cit de 
grea este pentru arbitri e'Joe des
părțirii de activitatea pe care au 
lndrâgit-o, fn ciuda atîtor amintiri 
neplăcute, nu mai amintesc și nume
le altor arbitri de prima mină. De 
care ti despart doar un an «au doi 
de momentul cînd vor părăsi scena. 
A«a stind lucrurile, ne-am strădui: să 
impunem pe terenurile noastre de 
fotbal, la meciurile de divizia A. o 
serie de arbitri tineri, care in urmă

ne referim ia arbitraju 
de autoritate din partida 
Steaua, din turul campio- 

mal sini

acestui 
de 1 

■i pe
.. Andrei Rădulescu.

Colegiului central a! P.T

bilanțului. dincolo 
marile nemulțumiri, 

nejus’.e care vor exista 
:UE Ia flOi

de
1 Me
rit 

ca ți 
firma câ partidele

>eri

constituit 
pentru jucători 
'fer la Vasile Topan, Tra- 

Moarcâs. Constantin Ghiță, Ion 
Cîmpeanu. Tudorel Lecca, Ion Chili- 
bar, ■ “ 
«1 
meniul 
Ș: nu ne oprim aici. în viitorul 
pîonat. va evolua la cei 
truî timișore; 
s-a impus în 
zia B

După cum 
mai bun arbitru 
X. Petriceanu. 
noteie observatorilor 
observatorilor Colegi- 
arbitrilor, ale 
„Sportul* și a 
si de dificultatea 
le-au condu 
mâtorul : 1.
9.42; 2 Gh. Limorâ 9.37 ; 3. __

C. Petrea 8.98 : 5. A. 
u 8.92; 6. Ch. Ghemigean 6.64; 
tio Anderco 8.54 ; 8. N. ~

9 Vasile Topan 8.44 
8.37 In aceeași ordine 
□vine evidențiat Mircea 

pentru bt a sa comportare la asj 
baraj de după campionat.

Colegiul este cor.șt 
și o serie de lipsuri 
caoitolul delegărilor, 
criticate uneori. Ș: 
Dar problema a-easta 
cele ma: dificile, ea 
forma arbitrilor, de absența la 
moment dat a unora dintre ei (sus- 
per.oați sau indisponibili) s: de o„ 
mie ce considerații care privesc ora
șul de baștină al arbitrilor, locul lor 
oe muncă, presupusele ior amiciții 
etc. etc.

în orice caz. ir.cepem < noi pre
gătirile pentru viitorul campionat Si 
îi începem cu cursul de arbitri de 
la Piatra Neamț, dintre 79 :ulie ți 4 
a gust, la care vor participa 80 de 

lân.i si 6 din âite țâri, 
oaștem răspunderile. ! 
e facem față F

Jock BERAR1U

Vasile Liga. Zoltan Szecsei și, 
recent nume apărut pe firma- 
diviziei A : Emil Păunescu. 

carti- 
arbi- 
care 
divi

-a la centru și 
Gabriel Blau, 

înfruntările din

Pe pista de apă de la Mfitichen, 
se desfășoară — In acest sffrșit 
de săptăffifnă — întrecerile „Nega
tei preoUmpice", ultim ekâmen de 
bazâ pe«tpu schifiâti. TMintea eon- 
fnifttărtiot din cadrul J.O. La «tar- 
tul celor 7 probe au foot înscrise 
echipaje din 18 țări r Australia. 
Austria, Belgia, Brazilia, Cehdelo- 
vacia. Danemarca. Elveția, Franța. 
R. F. a Germaniei, Italia, ffoua Ze- 
elantU, Norvegia. Olanda, Româ
nia. Spania, Suedia. S.U.A. și Un
garia. Deși Ia «cest concur» de am
ploare nu participă cîteva repre
zentative puternice (R. D Germa
nă, U.R.S.S). prezente fp urmă cu 
două săptămîni ia Lucerna regata 
de la Miinchen pc>aie fi considera
tă deosebit de importantă, prin for
ța competitorilor si prin situarea ei 
foarte aproape de întrecerile oTrfn- 
pire. Țara noastră esie prezentă cu 
echipajul de schif 4 fără cirmacl 
(E. Tușa. D. Ivanov, D. Grumezes- 
cu. I. Oanță). care în sezonul ac
tual a cîștigat importantele regate 
de la Mannheim Si Ratzeburg și 
a ocupat ICx-ul secund la Grunatl 
(după e.chipa R. D.
campioană olimpica si 
Cei pătru rameri român: 
înfruntat 
căle din R. F. a Germanie;. Noua 
Zeelandă. Elveția și Ungaria. O 
altă cursă așteptată cu viu interes 
este a schiftirildr de 8-^1. datori
tă. fn princiMi. ..rfiielultii1- dintre 
echipajul R. F. a Germaniei (locul 
II la Lucerna) s< campioana euro
peană si medaliata cu bronz ia 
mondiale. Nouă Zeeîandă. Edifica
toare va 
sehifisfii 
mondiali în 1970 și europeni in 19*9 
$i 1971. 
ramerilhr neo-zâelandezi. 
vaci, americâni. elvețieni 
lieni. Finalele 
ce" sint programate d'jmifiică-

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A POPORULUI POLONEI

nea J 03 ; 4
Benti
7. O:
8 46 ;
Rus

se știe titlul de eel 
a fost acordat lui 

ținindu-se seama de 
federaii. ale 

iui central al 
cronicarilor ziarului 
revistei „Fotbal*, ca 

meciurilor pe care 
Clasamentul este ur- 

N Petriceanu — media 
N. Rai-

Germane — 
mondială), 

du 
echipaje valoroase.

CO’tîțX

Cursaru 
; 10. I. 
de idei, 
Rotaru.

ent că a avut 
in special Ia 

care âu fost 
nu nemotivat 
«te tffil dintre 

depinzind de 
un

de 
ca

fi si proba de unde
vest-germăni. c-ampioni

vbr trebui Să facă fată 
câhMlo- 

rtvPțiâni si ita- 
Regatâi preolimpi-

RECORD MONDIAL

Șl
In

EUROPEAN LA ÎNOT

Sportul în Polonia a devenit un 
factor important 
întărire a 
ridicare a

Dstorifă
Partidului 
nez, 
nosc 
prie
in acest domeniu, nevoile sociale, 

entrele sportive, pe stadioane, 
i șî piscine se antrenează cei 

■i polonezi în vede- 
la Jocurile Olim- 

Dar înainte de a ne ocupa 
iri. vom trece pe 
participarea sper
ia edițiile prece-

de educare, de 
sănătății cetățenilor, de 

capacității lor de muncă, 
grijii permanente a 

Muncitoresc Unit Polo- 
educația fizica și sportul cu- 
in Polonia populară condiții 

Inice de dezvoltare și satisfac,

fn ( 
în s^l 
mai buni spe 
rea p 
pic^. 
cte aceste* preaă 
scurt în revistă 
tîtnlor 0O 
dente ale J.O.

Echipa Poloni 
tru prima 
la Paris. Dar. 
faptul câ înaintea 
oficial. Sportivii 
fost prezenti la 
J.O. ............

Primul star 
care număra 
loc cu 48 de 
riie Olimpice 
cucerit două

Patru ani i 
la 
au 
prin 
care la proba de aruncare a discu
lui a stabilit atunci un nou record 
mondial cu rezultatul de 39.62 m. 
Un adevărat triumf a fost repurtat

?ipâr

onezî

a participat pen- 
iară la J.O. în anul 1924. 

trebuie să subliniem 
acestui „start" 

polonezi ani mai
diferite ediții ale 
individual.

I echipei Poloniei.
tMrf ici bind

rt ai
78 de sportivi, a avut 
ani în urmă.

■ de ia Paris, 
medalii.

mai tîrziti. la 
Amsterdam, sportivii 
obținut prima medalie

la Jocu- 
cind au

J.O. de 
polonezi 
de aur 

sportiva Halina Konopacka,

de mica echipă a Poloniei, formată 
doar din 20 de sportivi, care a par
ticipat la J.O. din 1932 de la Los 
Angeles. Acolo ei ău obținut nu 
mai puțin de 7 medalii, dintre care 
două de atir. StanislaWa Waiasie- 
wicz a cîștigat proba de 100 m 
stabilind
11.9, iar Janusz 
pat primul Ioc 
30 :11.4 (record

După cel de al 
mondial, f 
la J.O. di;
25 de sportivi. Ei au 
o singură medalie de bronz, prin 
boxerul de categorie pană, Alekse 
Antkiewiez, care a reprezentat o 
mărturie a renașterii din ruine a 
sportului nostru.

La J.O. de vară, sportivii polo
nezi au cucerit pînă în prezent 
96 de medalii, dintre care 21 de 
aur. 28 de argint și 49 de bronz. 
Cel măi mare număr de medalii 
— 23 — au fost obținute la J.O. 
de la Tokio din anul 1964, dintre 
care 7 de aur, 7 de argint și 10 
de bronz. Cea mai bună compor
tare au avut-o boxerii, sub condu
cerea lui Felix 
adus 7 medalii: 
Grudzien. Jerzy 
Kasprzyk : una 
Oleh : 3 de bronz : 
Tadeus Walasek și 
trzykowski.

un record mondial cu 
a Ocu- 
m cu

Polonia a 
in 1948 de 
rtî ' “■*

Kusocinski
la 10 000 

olimpic).
doilea 
fost prezentă 
la Londra cu 
cucerit atunci

război

Stamm, care au 
3 de aur; Jozef 
Ktilej și Marian 

de arginț : Artur 
Jozef Grzesiak, 
Zbigniew Pie-

avut calificativul ma- 
cinci stele — conducătorii 

jocurilor au primit din partea croni
carilor noștri 1 036 de stele (cu trei 
mai mult decit in campionatul 1S76— 
1911). De 117 ori, au fost acordate ar
bitrilor cinci stele, de multe ori in 
condițiile ur.or meciuri extrem de 
dificile. Astfel privite, capătă o greu
tate și mai mare cele cinci stele pe 
care le-au primit N. Petriceanu la 
meciurile Farul Constanța — Sport 
Club Bacău (1—1) și F. C. Argeș - 
U. Cluj (0—0). N. Rainea la parti
dele Steagul roșu — U.T.A. (0—1) și 
Universitatea Craiova — Universita
tea Cluj (0—1), N. Cursaru, Ia me
ciul F. C. Argeș — Rapid (2—1), Gh. 
Limona, la jocul Petrolul — Steagul 
toșu (0—0), Chevorc Ghemigean, la 
lntîlnirea U.T.A. — Universitatea 
Cluj (1—0), Aurel Bentu, la mecitil 
A.S.A. — U.T.A. (0—0). Ion Rus, la 
meciul Dinamo — C.F.R. Cluj (0—0), 
M. Rotaru, la jocul Steaua — Uni
versitatea Craiova (1—1) etc. etc.

Nu uităm, însă, în același timp, că 
a existat și un caz in care conducă
torul partidei n-a obținut nici o stea. 
Această nedorită performanță a rea- 
litat-o Zaharin Drăgtiici, prin arbi
trajul său șovăielnic, cu grave caren
țe in final, din meciul Politehnica 
Iași — Rapid. De asemenea, nu este 
admisibilă o asemenea manifestare de 
fugă de răspundere, cum a fost a- 
ceea a lui Vasile Dumitrescu, care a 
mutat în afara careului o infracțiune 
comisă in interiorul careului, de că
tre Rapid, în partida din retur cu 
Steaua (și este vorba de un arbitru 
care are în urma lui o prestigioasă 
Cărieră). Nu mai puțin a surprins ma
niera de arbitraj a lui Gheorghe Po- 
povici, în cea de a doua repriză a 
partidei Dinamo — Universitatea Cluj, 
cind oaspeților nu le-a mai fost a- 
sigurătă aproape de loc protecția re
gulamentului. Ar trebui să mai spu
nem că n-am avut motive de a fi pe 
deplin mulțumiți nici de evoluția u- 
hui arbitru ce se afirmase puternic 
in ultimul timp, Otto Anderco, mal

Microinterviu

POSESOR
ECUSONULUI

11-lea
AL

F.I.F.A
V. PADUREANU

Vacanța competițională sa în
cheiat peste tot și „febra" pregă
tirilor pentru noul campionat a 
cuprins, fără excepție. întreaga 
sferă de manifestare a fotbalului 
nostru. Echipele au ieșit din nou pe 
teren, jucătorii au început iarăși 
aspra muncă â acumulărilor șl. 
Odată cu ei — poate puțin surprin
zător pentru unii — și arbitrii. Da, 
arbitrii. Pentru că și „cavalerii flu
ierul Ui" ău nevoie de o 
de bâză, specifică unei 
care le pretinde mișcare 
prezență pe fază și multă 
ță fizică.

...Așa I-âm întîlnit recent, lă 
lucru, pe Victor Pădureailil. arbi
trul nr. 1 al anului trecut și cel 
mai „tînăr" posesor al ecusonului 
F.I.F.A. La 48 de ani. de curînd 
împliniți. Victor PădureanU nu tră
dează nici virsta și cu atit mai pu
țin, cele două decenii încheiate în 
slujba regulamentului, pe terenul 
de fotbal.

— Chiar două decenii ? 
întrebat.

— Da. De la primul meci condus

pregătire 
activități 
continuă, 
rezisten-

ș

adunat la

care : 482 
A, 28 de 
nivel de

l-am

ACUM SiNT ȘASE
•••

oadrul csmpionăttfor dc trier a.» 
Japoniei, sportiva Mayuml Aofc a ob
ținut un nou record mondJai fn prvoa 
de tSS m delfin : 1:S3.S (vâefiiu’i record 
a aoartirtut americanei AHee Jones eu 
î.-eș.D.

La bazinul Olimpie din Munchen au 
începu: întrecerile camnionatnov d- n>- 
t«Ce ale R F a Geitnazuei. In pr:ma zl 
de concurs Waiter Kuseii a rtăb»!? un 
nou record european fel Proba de MS m 
brâs cu timpul de Î:S4S. Pe îoejț se
cund s-a clasat Greaor Setz cu 
Cursa mâsculihâ de rae m dd’fir. 
încheiat eu victoria W FoikSet I 
cronometrat tn 2:97 <. Cea de-S 
finală a fllâi — BrOba Ifthinifiă < 
rn mixt — a rdvehrt tnotâ’oarm 
Boxberger. eu flmșul dfi 2:31.1.
rifle probei de :»« m IRSCr masculin, 
ce: mai bun rftniitft a fos» obțfeurt de 
Werner Lampe eu S4.:.

f:» 1. 
s-a 

aaiv. 
treiă de îe» 

Hetmi 
Tn .«*-

REPREZENTATIVA FEMININA 
DE BASCHET A PLECAT IN 

R. P. CHINEZA
teri, la ora prlhzului, reprgi»ntati- 

va feminină de baschet ă României 
a pleeât în R.P. Chineză pentru a 
efectua un tyrnâu în campania echi
pei țării gazdă. Au făcut deplasarea: 
Gabriela Nicola. Gabriela Ciocan, 
Sudând Szabados Clâra Szabd, Li
liana Rădulescu, Bogdar.a Dîâeor.escu, 
Viorica Bdca. Stizâna Czege. Angela 
Tita. Doina StânCU, Ecatârinâ Vigh, 
Doina Prăzâru. Antrenori: S. Ferencz 
si I. Nicolau; fngdit: dr. Liviâ Dră- 
gănescu; conducător al delegației : 
prof. C. Mogos.

Lotul român se vă înapoia fn țară 
la 12 august.

Selecționata masculină a Românit! 
va susține ți ea un turneu In P.P. 
Chineză, Incepfnd de la 11 âuguât.

★
La ora actuală are loc etapa fi

de pregătire în vederea J.O. 
Munchen. Trebuie să spunem 
capitala Bavariei Polonia va

nală 
de la 
că în
fi reprezentată de aproape 200 de 
sportivi și sportive, la toate disci
plinele. cu excepția voleiului femi
nin. fapt care a constituit, pentru 
polonezi, o surpriză neplăcută. în 
plus, nu trebuie să uităm că multi 
dintre sportivi mai au de trecut 
une’e norme.

Cite medalii vor aduce sportivii 
polonezi de la Munchen ? Această

întrebare o auzim met eu în disi 
țiile iubitorilor sportului.

Printre cei 200 de sportivi p 
zenți la Munchen vor fi cițiva 
vorițl. Vom începe cu „regina sp 
turilor" — atletismul. Cele mai m 
speranțe le punem în atletele E 
Gryziecka, care pe stadionul Re] 
blicii din București a stabilit 
record mondial la aruncarea 
lițel — 62,70 m ; Trena Szewins 
care după ce a născut un copil 
găsește printre primele din luit 
Teresa Silkniewkz, Danuta Str 
zvnska și Grazyna Rabsztyn con: 
tuie un trio puternic în proba 
garduri.

în 
fapt, 
(care 
bilit 
21.00

Cițiva 
haltere : 
Kaczmarek. De asemenea, prin 
boxeri vor fi unii care pot cohc 
pentru medalii : Reszponc
Tomcz.vk sau Gortat. Veteranul s 
mei poloneze, campionul olimpic 
la Mexico. Jerzy Pawlowski, doi 
te să se califice din nou în fin 
olimpică. Dintre caiaciști vom m 
ționa pe Sledziewski și dintre 
noiști, dublul Broniec — Sîusar

Ne dăm foarte bine seama ci 
Miinchen, întrecerile vOr fi ăj 
disputate și duelul pentru locu 
se va da între reprezentativele 
lor doi „uriași", echipele Unit 
Sovietice și S.U.A. Urmează a 
sportivii din R. D. Germană și R 
a Germaniei.

Echipa Poloniei are drept Ob: 
loc printre ] 
vor participa 

din acest
JUCEWIC2 

șef Ia

probele masculine contăm, 
numai pe Wladyslaw Kor 

aruncarea greutății a s 
nou record al Polonie 
și pe ștafeta 4x400 m. 

favoriți avem și 
Smalcerz, Haszanow

la 
un 
m)

tiv ocuparea unui 
mele 10 țări care 
Jocurile Olimpice

ANDRZEJ
redactor 

„Przeglad Sportowy"
Varșovia, iulie 1972.

SE VA RENUNȚA IN ITALIA LA TRANSMISIILE 
CUMINUT„FOTBAL

ROMA, ți (AGERPRES). — 
nele de ’ ''~
riscă să 
1973 de 
radio si 
teau să___________ ____ ___  —
nut“ desfășurarea partidelor din pri
ma sl a doua divizie a campionatu
lui național. La radio meciurile erau 
transmise in direct. Iar lâ televiziune 
Imediat după terminarea lor. Toate 
aceste programe sint In pericol de 
a fi anulate intruclt radlo-televizlu- 
nea Italiană (R.A.t.) si liga na|(o-

Mllloa- 
amatorl de fotbal din Italia 
fie lipsiți In sezonul 1972— 

transmisiile duminicale de 
televiziune care le permi- 

urmăreasră „minut eu ml-

MINUT" ?
fotbal nu au căzut de acordnalft de -____ ___ ___ 3_____  — _ .

asupra clauzelor de reînnoire a con
tractelor. Reprezentanții echipelor 
din prima $1 a doua divizie au cerul 
suma de 1 miliard de lire ‘tallene 
pentru cedarea drepturilor de trans 
mltere Ia radio șl televiziune, fap 
de 450 000 00o de lire oferite anul 
trecut. Tratativele au fost reluate, 
dar un purtător de cuvfnt ai R.A.I. 
a declarat că suma de cinci sute de 
milioane de lire reprezintă maximum 
ce poate f! oferit pentru meciurile 
de fotbal.

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S.
Aruncătorul de
Komar (21,00 m 
din speranțele

greutate Wladislav 
in acest an) — una 
olitnpice ale Polo
niei

MOSCOVA, 21 (AgSrprcs). — Cele 
mai bune performanțe, din ziua a 
IV-a a campionatelor unionale de 
atletism, au fost înregistrate la arun-

FISCHER CISTIGĂ IN 27 DE MUTĂRI!

Zilele trecute, o știre ne anun
ța constituirea unui nou club de 
fotbal. Sportul studențesc (reu
șita F. C. Argeșului contaminea
ză...), al cărui vicepreședinte e a- 
sistenul universitat- Eugen Banciu. 
îmi închipui că nu l-ați uitat chiar 
așa de repede pe fostul înaintaș 
al Progresului, spaima Rapidului ; 
eră suficient ca el Să apară pe 
tunelul de la „23 August" pentru 
ca feroviarii să fie pe jumătate 
învinși. Un glumeț remarca chiar 
că vicepreședintele Sportului stu
dențesc va... asigura patru puncte 
clubului său în cele două intilniri 
cu unsprezecele din Grant. Dar 
să lăsăm glumele de-o parte. Lu- 
înd act de intrarea a încă unui 
fost jucător de performanță în 
viața de organizare a fotbalului, 
la eșalonul său de calitate, am 
făcut o numărătoare și am ajuns 
la cifra de șase foști jucători de 
renume care conduc astăzi în mod 
difect cluburi de frunte âle țârii 
noastre.

La Steaua, fostul internațional 
Gheorghe Popescu are de mulți 
ani — in calitate de vicepreșe
dinte — responsabilitatea fotba
lului din marele club militar. De 
la Cluj am venit de multe ori cu 
bune impresii pe care ni le-â lă
sat sîrguința lui Remus Cîmpeanu, 
încă jucător activ și căpitan al 
lui „U“, întru rezolvarea multi
plelor greutăți, probleme și difi
cultăți care apar în viața unei 
echipe, Cîmpeanu fiind secretarul 
activ al secției studenților din o- 
rașul de pe Someș. Alexandru 
Ene, atîția ani un exemplu de 
dăruire pentru victorie sub culo
rile lui Dinamo, a fost numit In 
funcția de vicepreședinte al Clu
bului cu misiunea dirijării între
gii activități fotbalistice. Fostul 
internațional dinamovist are în 
munca lui avantajul unui presti
giu sportiv și moral de necontes
tat. Ca și ilie Greavu, venit la 
puține zile după fostul Său coechi
pier din națională. în aceeași 
funcție, la Rapid. împrejurările 
mi-au oferit prilejul să-1 văd pe 
inimosul fost fundaș din GiulCȘți

în Plină 
știe sâ 
realizat 
uimitoare tn 
deloc tlșor. Ne-am bucurat că 
Farul n-a uitat de seriozitatea și 
marea putere de muncă a unui 
fost jucător al său, Constantin 
Tîivescu, și i-a încredințat uti post 
similar cu acela al lui Ene și 
Greavu. Și el depune toate stră
duințele. dublate de competență, 
în funcția care i s-a încredințat. 
Avem deci șase conducători de 
cluburj foști jucători reputați și 
respectați și, sâ sperăm, plutonul 
lor se vă mări, ajungîhdu-se ast
fel la rezolvarea unei vechi și 
mereu acute probleme a fotbalu
lui nostru — problema conducă
torilor de secții.

Aș vrea să cred că factorii de 
răspundere nu așteaptă minuni 
peste noapte, ca rezultate compe- 
tiționale, de la acești mai vechi 
sau mai noi conducători ai fotba
lului. Principalul și urgentul il 
reprezintă fortificarea ca organi
zare a secțiilor pe care ei le au 
In responsabilitate, făcute cu rtiii- 
loacele pe care ei, ca foști jucă
tori, lâ știu mult mai bihe, pen
tru că știu care sînt principalele 
deficiențe din viața echipelor 
noastre de performanță. Mai de
parte, sîntem siguri că aportul a- 
cestor nume de rezonanță ale fot
balului nostru, se va simți pe 
Planul disciplinei, al atmosferei 
din secții, al creării unor rapor
turi convenabile și fructuoase în
tre conducere și antrenori, antre
nori și jucători. Prin asta trebuie 
judecată măi întîi munca lor. Și, 
mai departe, performanța trebuie 
văzută în ansamblu și nu judeca
tă printf-un meci, printr-un eșec, 
printr-un gol.

Urîndu-le mult succes în noul 
sezon foștilor ași ai gazonului — 
astăzi deținătorii unor roluri de 
răspundere în organizarea fotba
lului — așteptăm mărirea pluto
nului lor.

acțiune. Pune mult suflet, 
vorbească jucătorilor, a 
în cîteva luhi progrese 

.intrarea fntr-Un .01“ 
Ne-am

Eftimie IONESCU

in iunie 1952 și pină in vara aces
tui an...

— Și cîte Intiiniri s-au 
un loc ?

— în total 720, dintre 
la centru, 96 de divizia 
partide internaționale, lâ 
club, și alte 6 inter-țări.

Un palmares, sâ recunoaștem, 
impresionant care 1 a adus reputa
tului nostru arbitru, pe lîngă ine
rentele mici nemulțumiri și decep
ții — și multe satisfacții, califica
tive la superlativ, considerații mă
gulitoare.

— Și cea mai frumoasă dintrâ 
acestea

— Chiar dacă nu e neapărat ceâ 
mai frumoasă, eu o rețin cu prio
ritate pe cea mai valoroasă și mai 
recentă : atribuirea, in cursul lunii 
trecute, a ecusonului FIFA. Sînt 
acum, cel de al 11-Iea arbitru ro
mân, posesor al unei asemenea 
inalte distincții internaționale

— Campionatul care se apropie 
este un nou și potrivit prilej de a 
reedita bunele aprecieri de care vă 
bucurați în rîndul arbitrilor noștri 
divizionari...

— Este, de fapt, penultimul meu 
an competițional, înaintea retrage
rii din activitatea oficială. Pe un
deva, poate, începe să-șî facă Ioc 
in suflet, firesc aș spune, nostalgia. 
Deocamdată insă pregătirea și do
rințele pentru viitor sînt totuși do
minante.

— Si care sînt aceste dorințe ?
— Campionatul care vine să-ml 

ofere posibilitatea de a confirma pe 
plan intern și internațional, „ecu
sonul", conducind meciuri de bună 
calitate și la 
stele și nota

— Succes I

nivel constant de cinci 
zece !

Mihai IONESCU

PREGĂTIRILE JUNIORILOR
Echipei? naționale de .juniori ale Ro

mâniei care se 1‘ ‘ ■ •
șoara vor susține ________ î- ,
două importante tntîLnlri: ROMANIA II 
_ c.s.M. reșița (tineret-rezervt) șl 
ROMANIA I — C.S.M REȘIȚA.

Acestea ■ —
verificare 
tentative 
dljlonâlul 
tânia".

află In pregătiri la Țimi- 
ine duminică la Reșița —ni,... :J 

Si

reprezintă ultlrriele jocuri de 
ale echipelor noastre repve- 

în vederea participării la tra- 
turnSu Internațional „Prle-

D. GLAVAN-coresp.

PARTIDA A 5-a

Deocamdată, Incepfnd cu partida
3-a. meciul de lâ Reykjavik sea . __________  j—___ __

desfășoară sub șemnul dominației iui 
Fischer, care a realizat 2i/„ puncte 
din ultimele 3 partide. Interesant 
este faptul că el a obținut 2 victorii 
cu piesele negre, iar în partida cu 
albul (a 4-a) a fost obligat să se a- 
pere împotriva unui excepțional atac 
al lui Spâsski. Este clar că adversa
rii au acordat o atenție deosebită 

‘—îi dă deschidere din 
Ifi

pregătirii fazâi 
punctul de vedere ăl negrului — 
țiate, aceste partide, au fost aduse 
Întăriri importante, in variante bine 
cunoscute, care au dus la pierde
rea inițiativei de către alb.

Deci, după 5 partide, Robert Fiâ- 
chCr a recuperat handicapul de 2 
puncte cu care începuse meciul (pri
ma pârtidă pierdută, â doua forfait) 
Si a egalat scorul: 2»^—2i/,. aceeași 
rituâțle ca în meciul cu Petrosian 
din toamna anului trecut. A 5-a par
tidă. pe car» a jțicât-o cu 6 precizie 
tehnică remarcabilă, n» prezintă tâ- 
bloui obișnuit al unui Fischer tn 
mare formă, animat de o implacabilă 
voință de a cîștiga, Spasski a fost de
pășit In deschidere și a Intrat Intr-un 
joc de mijloc strategic inferior. Faptul 
că partida s-a încheiat fn tlrrtia unei 
greșeli grave nu face deeft sâ con. 
firme vechea părere a lui TarrâSchi 
,,In poziții inferioare sa fac mutări 
slabe".
APARAHEA NIMZOVIC1
Albi Boris Spasski 
Negru i Robert Fischer

Partida » 5-a. Reykjavik 20.VI1 
t.d4 Cf « 2.C4 e« 3,Cc3 NM 4,cf3 eS 

5e3 Cc« «.Nd3 Jf;e34- (bupă 8...35 
4*âr fi intrât th varianta principală 
a acestei deschideri. FiSchie preferă 
b Continuare fnai veche, jiicâtă la 
timpul Său de către Nimzoviel) 
7. b:e3 86 8.e4 âS S.dâ Ge7 (în această 
poziție, fostul nostru campion, maes
trul fon Bălăriei, a jucat iă Ăfarlâfi- 
ske hazne Ih 1951. cofitra iții Pach-

man, 9...Ca5 obținlnd avantaj dup# 
16 0—0 b6 U.De2 Ng4! 12,h3 N:f3 13. 
D:f3 De7 14.Dg3 0—0—0 1 Mai tîrziu 
s-a demonstrat că albul poate juca 
mai bine 10.h3l b6 U.Ne3 “" 
12.De2 Dd7 13.a4 cu joc l. ... 
16,Ch4! (Cel mai activ. După 
h6! ll.Ch4 g5 și 12 Cg2 Da5 13.Db3 
Nh3 14.0—0 0—0—0 negrul a obți
nut avantaj tn partida Na.idorf — 
Hiibner, Wijk aan Zee 1971) 10,..h6! 11. 
14 ! ? (O Încercare interesantă de a 
obține joc activ. Dăcâ acum 11...e :fd 
12,N:f4 g5 atunci urmează foarte ta
re 13.e5! Dar negrul evită această 
posibilitate și obține un joc excelent 
împotriva pionului Slab e4. De âcOea 
era, probabil, mai bine ll.f3, ca 10- 
tr-o partidă Donner — Langeweg, 
Wijk aan Zâe 1971... dacă nu cumva 
Fischer »-avea o întărire a jocului 
riggru și în acest caz) ll,..Cg6 (Văzi 
diagrama. O idee strategică profun-

10.h3f b6 ll.Ne3 Na6 
avantajos) 

1 10.g3

punct de vedere strategic, poziția es
te favorabilă negrului. Pionul liber 
d5 este lipsit de valoare, putînd ti 
ușor blocat, iar perechea de nebuni 
a albului nu constituie un avantaj, 
deoarece structura de pioni în cen
tru este blocată. înaintarea pionului 
„a“ forțează crearea unei slăbiciuni 
la b6, dar și pionul a4 va constitui 
o țintă de atac) 16...a5 17.Tbl Nd7 18. 
Tb2 TbȘ 19,Tbf2 De7 2O.Nc2 (Nebu
nul trebuie să apere cele 2 puncte 
slabe: a4 ți e4) 2O...g5 (Presiunea tur
nurilor albe pe coloana „f“ nu are 
importanță. Negrul începe să mane
vreze pentru a-și concentra forțele 
asupra slăbiciunilor albe) 2t.Nd2 Dc8 
22.Nel Dg6 23 Dd3 CliS ! (Slăbiciunile 
a4 și 64 sînt fixate — calul se în- 
dt-eaptă spre f4) 24.t:f84-T:f8
25.T:f8+R:f8 26.Ndl (Preludiul gre
șelii de la mutarea următoare. Ne
bunul eliberează locul damei) 26... 
Cf4 27.Dc2? (Pierde imediat dar și 
după singura apărare posibilă. 27. 
Dbl negrul are o poziție strategic cîști- 
gată) 27....N:a4 ! și albul a cedat. Da-

(Poziția finală)
BORIS SPASSKI

Poziția (ltipâ ll...Cg6
Slăbirea _ poziției de pionidă.

compensată de slăbiciunea pionilor 
44 și c4) 12C:g6 f:g6 13,f:e5 d:e5 

14.NC3 b6 15.0—0 0—0 16a4 ! ? (Din

ROBERT FISCHER

ROBERT FISCHER

că 28.D:a4, atunci 28... D:e4 amenin- 
find D:g2 mat și D:el mat. O fh- 
fringere severă și tn același timp un 
nou „break" cu negrul.

Partida a #-a se va disputa dumi
nică.

Sergiu SAMARIAN

V-AȚI DEPUS BULETINELE PRONOSPORT?
Pronosport nr. 
următorul: i: 

rsiși; ti: C.F.R.

Programul concursului 
30 din 23 iulie 1972, este 
Victoria Român — unirea . , 
Pașcani — Danubiana Roman: HI: Cea
hlăul Piatra Neamț — Letea Bacău; IV: 
Flacăra, roșie București — Autobtizul 
București; V: T.M. București — Teh- 
nometai București; VI: Sirena București 
— Laromet București; VII: Poiană Cim- 
pina — Prahova Ploiești; Viii: Carpațl 
Sinaia — Victoria Florești; fX: Căraima- 
nul Bușteni — Metalul Plopeni; X: U.M. 
Timișoara — Vulturii Lugoj; XI: Vltro-

metan Mediaș — U.P.A. Sibiu; XII: Me
tilul CopȘâ Mic» — C.F.R. SlgMȘdâra: 
xni: CSM Sibiu — Gaz metan Mediaș.

Fdritru â vent th Sprijltiul partlftipân- 
țtlbr ffi eeeâ 86 privește cjnâaștereâ din 
vreme a concursului Pronosport urmă
tor, publteâm th eântifiuâre Programu! 
concursului tir. 31 de duminică 3» iu
lie 1972: I: Ofltfââ lăȘf - textila Bdtd- 
șani; II: Danubiana Român — VtătOrlâ 
Roman; IIT: Trotuștil — Ceahlăul; IV: 
Autobuzul București — Lăromât Bucu
rești; V: Tehnometal București — Fla-

C?F“ ro^J București: VI: T.M. Bucu- «oara; X: C.F.R. Timișoara - Furnirul
Sir??â B.ucHFe’‘k vil: Prahova beta: XI: Gaz metan - Vitrometan

Mediaș; XII: UP A Sibiu — Metalul Cop- 
?â Mică; XIII: C.F.R Sighișoara - 
C.S.M. Sibiu,

Pioiesti — Carpațl Sinaia; VIII: Progre
sul Timișoara — U.M. Timișoara; IX ; 
Vulturii Lugoj — Electromotor Tlmi-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGeRIEA LOTO DIN 21 IULIE 1972
EXTRAGEREA I : 12 30 67 59 47 35 55 16 44 
EXTRAGEREA A II-A : 9 71 4 64 11 18 1 
FOND GENERAL DE PRKMtl : 904 402 lei.
Plata premiilor se va face astfel : in Capitala din 29 iulie oină la 4 septeni- 

1972 inclusiv ; in țară aproximativ din 3 august pină la 4 septembrie 1972 ta-brie 1 
olusiv.

carea ciocanului și tn cursa de 
m plat femei. In mare formă, A 
toii Bondarciuk a cucerit titlul 
campion unional la aruncarea ci 
nului cu rezultatul de 75,74 m.
doilea clasat Valentin Dmitrienk 
obținut rezultatul de 73,04 m. A 
gîrid distanța de 800 m In 2:01,1. 
Ie Sabaite a stabilit un nou rec 
al U.R.S.S. (vechiul record, deți 
de Kazakova, era de 2:03,2. Pe 1 
doi a sosit Nina Morgunova 
timpul de 2:01,5.

Alte rezultate: masculin: 5 000 
Nikolai Puklakov 13:48,6, săritura 
prăjinai Ghenadi BliZnețov 5,20 
400 m garduri! Evgheni Gâvrile 
49.2; 3 000 m obstacole! Rom
Ritte 8:30,0; ștafeta 4x100 m i TS 
Moscova 39,9; ștafeta de 4x400 
Burevestnik 3:06,9 1 feminin: d
Faina Melnik 62,38 m; 1 500 m: Ei 
mila Braghina 4:09.8; ștafeta 
4 x 100 m Ț.SKA Moscova 44,8 : stă 
de 4x400 m: Burevestnik 3:33,0.

TELEX
Desfășurata timp de două zile pe s 
nul „Bisiet” din Osia. întîlnirea i 
națională de atletism dintre select; 
tele masculine ale Norvegiei și S 
s-a încheiat cu Scorul de 106,5— 
puncte tn favoarea oaspeților. Cel 
bun rezultat din ziua a doua de 
curs a fost obtinut de spaniolul Ja 
Alvsrdz. îrivihgător în cursa de 5 
eu timpul de 13:26,4. Alte rezult 
400 m garduri : Soriano (Spania) 
51.6: triplusalt : Floegstad (Norvegia 
15,95 rh; 200 m: Garda (Spania) 
21,1 ; aruncarea ciocanului : Alean 
(Spania) — 62,13 m: aruncarea sul 
Morencos — 78,12 m (nou record al ! 
niei): 800 m: Fernandez (Spania)
1:50.5.
s
In cadrul turneului internațional 
culln de volei de la Varșovia, sel 
nata U.R.S.S. a întrecut eu scorul 
3—0 (15—7, 15—13, 15—11) echipa Fra 
Intr-un alt ioc. reprezentativa Pol 
a dispus CU 3—1 (15—2 15—5, 11
15—2) de formația Bulgariei.

a
Etapa a 2-a a Turului ciclist al Sc 
(LfevSn — Kilbride) a fost eîștigată 
sprtht de francezul Claude Magni, 
hometrat pe distanța de 133 km 
3 h 03:27. în adelflSI timp eu învi 
torul au mai sosit englezii S. Moor 
Hallam și polonezul S. Szozda. în 
samentul central individual cor 
Szozda, urmat de Szurkbwski (Pdl 

(Franța) .— la 1:11 si Meunier 
1:41.

întrecerile
...____ ale
de baschet

La Zadar, âu continuat 
două grupe preliminare 
tulul european * 
echipelor de juniori.

Tn cei mal echilibrat meci 
echipa Spaniei a întrecut cu 
80—52 (30—26) formația Poloniei, 
rezultate: Ungaria — Israel 82—31 (32— 
Franța — Greda 72—41 (27—23); luge 
via — Cehoslovacia 93—55 (40-
U.R.S.S. — Turda 74—47 (38—20).
clasamentele celor două grupe eb 
echipele Iugoslaviei (Grupa A) Si rs 
lulUi (Grupa B).
■
Numeroși spectatori au urmărit 
Fraga Întrecerile „Marelui premiu 
Cehoslovaciei" la motoclclism. Cont 
așteptărilor. Ia elâsa 500 cmc, vict 
a revenit cunoscutului campion ital 
Giacomo Agostini (pe „Mv Agust 
Iată ceilalți ciștigători: clasa 125 
Borje Jansson (Suedia) pe „Maico"; 
*a 25o cmc: J. Sâarlrtăn (Finlanda) 
„Yamaha"; motociclete cu ataș : End 
~B (R‘ F’ “ Germani9i>

cam pi

al i 
scorul



încheierea lucrărilor
CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

(Urmare din pag. I)

165 Ia 185 și a membrilor supleant: 
de la 115 la 135 se propune, mai 
întîi. alegerea, prin vot deschis, în 
conformitate cu normele de partid, 
a unor membri ai Comitetului Cen
tral din rîndul membrilor supleanți.

în numele Comisiei aleasă de 
Conferința Națională, tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prezintă lista tovarășilor propuși 
să fie aleși. Delegații la conferință 
aprobă în unanimitate.

în legătură cu candidaturile care 
urmează să fie prezentate pentru 
completarea numărului membrilor 
si membrilor supleanti ai Comite- 
jului Central cu activiști de partid 
ji de stat care lucrează nemijlocit 
in producție și cu un număr mai 
■nare de femei, acționîndu-se în 
spiritul democrației de partid, au 
’ost consultate în prealabil și or
ganizațiile de partid din care fac 
narte candidații, comuniștii și to
varășii lor de muncă dînd o apre- 
:iere pozitivă activității lor politice 
;i profesionale.

Se prezintă lista tovarășilor pro- 
>uși. Delegații procedează la alege- 
■ea lor prin vot secret.

După numărarea voturilor, se re- 
au lucrările.

Ședința de închidere a Conferin- 
ei a fost prezidată de tovarășul 
iicolae Ceaușescu, secretarul gene- 
al al Partidului Comunist Ro- 
nân.

In numele Comisiei aleasă de 
onferință, tovarășul Aldea Milita
ți. membru al C.C. al P.C.R., șef 
ie secție la C.C. al P.C.R. anunță 
ezultatul votului, dînd citire nu
nelor celor aleși.
Tovarășul Cornel Burtică, mem- 

ru supleant al Comitetului Exe- 
utiv, secretar al C.C. al P.C.R, a 
■at apoi citire „Rezoluției Confe- 
inței Naționale a Partidului Co- 
iun ist Român de aprobare a Ra- 
■ortului prezentat de tovarășul 
Jicolae Ceaușescu, secretarul gene- 
al al P.C.R și activității desfășu- 
ate de Comitetul Central pentru 
ifăptuirea hotărârilor Conferinței

NCREDERE DEPLINĂ ÎN PARTID,
□ARANȚIA UNUI VIITOR FERICIT!

CEHOSLOVACUUJ1 24

„SÎNTEM TOII FIII ACELUIAȘI POPOR. 
CU IDEALURI Șl ASPIRAȚII COMUNE"

Din multitudinea tezelor și ideilor, 
uriașă valoare teoretică șl prac- 

ă pe care le ridică istoricul Ra- 
irt prezentat de către tovarășul 
COLAE CEAUȘESCU Ia Conferin- 
Națlonală, aș vrea să mă opresc 

nora uneia singure, modul princi- 
il în care partidul nostru tratează 
soluționează, în spiritul celei mai 

alte fidelități față de învățătura 
irxist-leninistă, problema naționa- 
ăților conlocuitoare.
Luînd cuvîntul la Plenara Conil- 
ilui oamenilor muncii de națlona- 
ate germană, din 19 februarie 1971 
cretarul general al partidului s- 
ta:
„Dezvoltarea continuă și perfecțio- 
rea democrației noastre socialiste, 
rticiparea tot mai activă a tuturo» 
tegoriilor de cetățeni la conduc®- 
t societății vor contribui, de ase- 
inea, la crearea condițiilor ca toți 
simtă că nu există nici o deose- 

■e. că într-adevăr societatea noas» 
i socialistă asigură participarea in 
H a întregului popor la făurirea 
opriilor sale destine, a viitorului 
u fericit. Aceasta înseamnă rezol- 
rea cu adevărat marxist-Ieninistă a 
oblemei naționale".
Făcîndu-mă ecoul sportivilor de 
ționalitate germană din țara noas- 
i. as vrea să-mi fie îngăduit să 
ilțumesc din nou partidului, pen- 
i grija părintească ce o manifestă 
,ă de toți fiii patriei, care dispun 

posibilități egale, pentru aflrraa- 
î deplină a personalității lor, pen- 
i cultivarea talentelor pe care la 
. în toate domeniile de activitate 
Drumul meu în viață demonstrea- 
în mod elocvent aceasta. Am fost 

incitor strungar, mi-am completa» 
idiile de stat, intrlnd apoi In ca- 
:Ie armatei Republicii Socialiste 
mânia. Paralel cu activitatea pro-

PARTICIPARE ACTIVA LA ÎNDEPLINIREA 
ĂRLȚLLOR SARCINI ALE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
âm trăit clipe de puternică emoție 
mltînd Raportul prezentat la Con- 
ința Națională de către tovarășul 
COLAE CEAUȘESCU șl am regă- 
în cuvintele înțelepte ale condu- 

orului nostru iubit propriile mele 
duri și aspirații. Expunerea șe
larului general al partidului are 
•ul să ne mobilizeze pentru o acti- 
ate și mai fertilă, pentru o mun- 
mai rodnică în domeniile In care 
râm spre a da viață cît mai curînd 
relor cutezătoare ale planului cin
ai. Realizarea lui In patru ani și 
nătate, angajamentul de mare o- 
ire și responsabilitate civică pe 
e șl l-a asumat poporul muncitor 

permite un progres economieo- 
ial mai rapid, ridicarea României 
noi culmi de bunăstare și civill- 

’ovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
referă pe larg In expunerea sa, și 
strează cu cifre elocvente, rodul 
;i investigații profund științifice, 
drumul ascendent pe care îl va 
egistra în următoarele decenii ni- 
ul de viață material și spiritual 
populației. în această ordine do 
i tiebuie incluse, pe lîngă multl- 
le binefaceri ce se vor răsfrînge 
ipra vieții poporului, progresele pe 
e le va înregistra activitatea de 
îcație fizică si sport, de odihnă 
ivă și agrement, elemente indis- 
isabile ale unei vieți moderne și 
ilizate, a căror însemnătate pe 
nul social este deosebit de mare, 

trebuie să uităm niciodată că 
ile sarcini sporite trasate de partid 
regului efectiv de cetățeni ai pa
ji pot fi îndeplinite In condiții 
;ime numai de oameni multilateral 

Naționale din 1967 și ale Congresu
lui al X-lea al partidului".

în unanimitate. Conferința a a- 
probat cu vii și îndelungi aplauze 
Rezoluția. Delegații și invitații au dat 
expresie înaltei lor prețuiri față 
de activitatea laborioasă desfășura
tă de partid, in frunte cu secretarul 
său general, și-au manifestat ca 
însuflețire deplina lor adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului. hotărî rea de a milita neabă
tut pentru înfăptuirea ei.

Conferința a adoptat in continua
re, în unanimitate, următoarele do
cumente dezbătute și elaborate in 
cadrul secțiunilor Conferinței :

— Rezoluția Conferinței Naționa- 
nale a Partidului Comunist Român 
cu privire la realizarea înainta de 
termen a planului cincinal 1971— 
1975, creșterea continuă a eficien
tei activității economice, dezvolta
rea colaborării și cooperări; eco
nomice internaționale.

— Rezoluția Conferinței Națioca- 
naie a Partidului Comunist Român 
cu privire la perfecționarea organi
zării și conducerii vî-ețu «octale și 
la dezvoltarea democrație; socia
liste.

— Hezoluția Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român 
cu privire la principalele orentar- 
ale dezvoltării econom oo-socaje a 
României în următoarele două de
cenii.

— Hotărârea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân cu privire la pregătirea for
ței de muncă și creșterea nivetarinl 
de trai material și spiritual al popu
lației.

— Directivele Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân cu privire la sistematizarea 
teritoriului, a orașelor și satelor, 
la dezvoltarea lor econcmico-so- 
cială.

— Rezoluția Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român 
cu privire la perfecționarea activi
tății politico-organizatorice și ideo
logice a partidului.

— Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, care urmează a 
fi supus dezbaterii publice și Con

fesională și de instruire, ca taudect 
al Institutului de Educație Fizică $1 
Sport, am avut posibilitatea să sta 
perfecționez în sportul oe care l-am 
îndrăgit și spre care a-ătam vocație 
— voleiul. Fac parte din echipa na
țională care se pregătește intens pen
tru a se califica în turneul olimpie 
si as putea reprezenta cu cinste, ta 
Munchen, tricolorul nostru drag.

Români, germani, maghiari, ori de 
alte naționalități slntem toți fiii

GRIJĂ NEȚĂRMURITĂ FAȚA
DE FERICIREA POPORULUI

întreaga politică a partidului nos
tru are drept scop final slujirea in
tereselor poporului, progresul, feri, 
ci rea și bunăstarea lui.

Această idee, de o înaltă noblețe 
umană, a străbătut ca un fir roșu 
minunatul document De care l-am 
ascultat miercuri dimineața, l-am 
citit în ziare, a doua zi, și care va 
constitui, vreme îndelungată, cartea 
de căpătîi a fiecărui om al muncii 
din România, Raportul prezentat de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului.

Printr-o uriașă forță de sinteză, 
care caracterizează modul de gîndire 
al conducătorului nostru iubit și sti
mat, prin măiestria cu care reușește 
să facă legătura logică, și legică, 
dintre particular și general, tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU ne dă 
spre știință și cunoaștere un mate
rial care deține dubla virtute de a 
fi în același timp — o invitație la 
reflecție adincă, dar și un îndemn 

energic la acțiune imediată * 

pregătiți, înarmați eu o înaltă cali
ficare profesională, dar și cu o pre
gătire fizică Intrutotul corespunză
toare.

Ca profesoară de educație fizică, 
fâcînd parte din marele detașament 
al dascălilor, în mlinile cărora sînt 
încredințate mlădițele patriei, aș vrea 
să mă angajez solemn de a lucra cu 
tcatâ pasiunea, cu toată priceperea 
de care sînt capabilă, spre a trans
mite copiilor sentimentele nobile ale 
dragostei față de patrie, ale atașa
mentului nețărmurit față de partid.

lector univ.
MARGA DRAGOMIR

de ta catedra de educație fizică 
A.S.E București

EXPRESIA CELUI MAI
(Urmare din oag 1)

și a întregului popor, înainte de a fi 
prezentat spre adoptare celui de al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Conferința Națională a partidului 
trasează In fața poporului nostru uu 
vast program de construcție, de pre
facere și perfecționare, pe planurile 
economie, social și cultural. înfăp
tuirea lui este legată indisolubil 
intensificarea muncii politico-educa
tive în masele de tineri.

în calitatea de antrenor, pe care 
o am, sînt ferm decis să-mi reconsi
der punctele de vedere mai vechi 
asupra îndatoririlor pe care le are 

gresului al XI-lea al P.C.R.
— Rezoluția Conferinței Naționa

le a Partidului Comunist Român cu 
privire la înflorirea națiunii socia- 
liste și la problema națională in 
Republica SoctaLstă România.

— Rezol u; ta privind politica și 
activitatea ntemauinală ale Parti
dului Comunist Rămân și Republi
cii Socialiste România.

— Propunerile privind modifica
rea unor prevederi aie Statutului 
Partidului Comunist R-xnân.

în încheierea lucrărilor Ccnfe.-iu
tei Naționale. a luat cuvin tul 
tovarășul NICOLAE CEALȘESCL 
Cuvfcitarea secretarului general este 
pr-m-tă cu puternice aplauze și u- 
rale. Ea găsește un viu ecou in 
inimile și rttșriințele parttapanți- 
lOr la marele forum al eccnunzșritar, 
a> întregului nostru popor, care, 
prin traCTk>- fa
direct ia poKur-Je de redo și trie- 
viziune, s-a aflat, fa tape, sub ca
pota săi— Palatului. As. stăm ia 
axxnenta ne vibrant e-nrrasm Este 
o manifestare emcțaTrantâ, grărioa- 
re. a unității șj cnrr-a tram ire 
a popoc-ulua fa .~uru* pamdul u. s. a 
secretar— uj său *enserîl_ a îtrre- 
der-.i și dragoste; prjfjnde fata de 
Partidul Coaxun-st Rimă- forța 
conducătoare a natrum scastre so
cialise, râtanaă s<urâ a destic*.-or 
patr.«_

Toți cri pcoenți -tomază Jn- 
lertaprau'.

Sub vasta capotă, răsură ovață 
tasufieț-te pentru pa-tad șâ patra 
soc-a.' Vă Mii de gtasar.
.Ceaușescu—P.CJL*, .Ceaușescu— 
P.CJ1*. Expciminc menta partatar- 
lui. acez-unea întrecuta; popor, de
legați: F înviata, ta ma- «esta — 
intr-o atmosferă infăcărata — *- 
probarea riepimă ta bceărirâe sta
nce ale Confemței ta
politica internă și externă nsac- 
xist-leninsta, a partalul^, tocări- 
rea fermă de a contribui. cn abne
gație și totală dăruire, ta rei
ficarea soci etății wral-ste nxjfc- 
lateral dezvoltate, ta progresul și 
fericirea României de az: ți de mi 
ne, de a sluji neabătut cauza socia
lismului ș: păcii In lume.

aceluiași popor, eu idealuri și aspira
ții comune, atașați cu toată flbita 
noastră patriei și partidului, cacze: 
construirii serietațu soctahste umlu- 
tateral dezvoltata fct Rcenânia.

Doeumer.teta Coefertnțri Națitea e 
ne înarmează, pentru I-/ăptu:'ea *- 
cestui țel mlnuuat. ca aci și eficien
te unelte de ioeru Vum depune tcu- 
ta priceperea, toc esmzztasssuî nos
tru tinerese șt Întreaga aeastră ca
pacitate. sere a S ta f-ăi;ig>ra ma
rilor cocandaasenta pclitire a> *- 
eestri g'tr.case epoci de azr pe care 
o străAe ta poporul uestra.

WILLIAM SCHREIBER
maestau al spcrmhd. 

căpitanul echipe: națiotale de voiri

Pornind, așadar, de ta iceea eâ 
întreaga politică a partidalui nos
tru are drept scop final slujirea in
tereselor poporului, progresai, ferici
rea și bunăstarea lui, vom înțelege 
mai bine noile și marile reșpcnsabi- 
lități care revin corpului medical 
din România, cbemat sâ veghez* a- 
supra sănătății cetățenilor, a con
structorilor socialismului- în concep
ția partidului nostru, știința mecficală 
trebuie să-și concentreze in princi
pal eforturile spre profilaxie, spre 
prevenirea imbolnă vi ri lor. a mala
diilor cronice, care dau cel mai mare 
procent de pierdere a capacității de 
munci. In acest context, si în lumi
na Documentelor de partid, activi
tatea medicului capătă un pronunțat 
caracter educativ, de răsolndire a 
concepțiilor științifice, moderne, pri
vind igiena muncii, a odihnei, a ali
mentației, intr-un cuvint. a vieții.

în această acțiune de însemnătate 
națională, cadrul medical, de orice 
calificare, găsește altați de mare va
loare in exercițiul fizic și ia activi
tatea sportuă. mijloace de cea mai 
mare eficienți pentru menținerea 
robustrții fizice a populației, pentru 
creșterea unor generații viguroase, 
cu un potențial biologic ridicat, ca
pabile să facă față cu succes soli
citărilor fizice si nervoase tot mai 
mari din societatea contemporană

Și tot nouă, medicilor, ne revine 
sarcina de a contribui ta pregătirea 
elementelor de elită, a sportivilor 
de performanță, pentru a-î face apț: 
să reprezinte cu cinste țara noastră 
în marea arenă a sportului mondial.

Sarcini noi, complexe, o altă vi
ziune asupra obligațiilor pe care le 
avem față de popor și partid, față 
de noi înșine, iată doar dteva din 
concluziile pe care le desprindem 
urmărind documentele și dezbaterile 
Conferinței Naționale

dr. IOAN DRAGAN 
directorul Centrului de Medicină

Sportivă

ÎNALT DEMOCRATISM
un cadru de specialitate al mișcării 
sportiv*, să îmbin pe viitor pregăti
rea tehnică a elevilor mei cu o in
tensă instruire politico-culturală. sin
gura capabilă să-1 făurească pe <por- 
uvul complet, sportivcl-cetățean, cu 
care societatea noastră să se min- 
drească. laJMal Y

Animați de înaltele Imperative și 
chemări ale Conferinței Naționale, 
ne angajăm ca In zilele care au mai 
rămas pir.ă la Jocurile Olimpice să 
ne Intensificăm pregătirile, astfel ca 
In marea confruntare de la Munchen 
boxul românesc să-și reafirme pozi
ția fruntașă ce o deține în pugilis- 
mul amator mondial.

„CUPA
(Urmare din pap. tl

apără activ. Două loburi îl pun In 
dificultate pe român. Al doilea (la 
30—40) cade în zona liniei de fund, 
dar Țiriac o oprește cu mîna, con
siderând că a ieșit afară. Arbitrii 
sînt de altă părere și dau punct lui 
Kakulia. Acest break nu mai poate 
fi recuperat și primul set se pier
de.

De fapt, cel mai greu handicap 
a! jucătorului nostru era altul: 
scuarele. Cînd începea setul dc»i al 
partidei, căldura devenise toridă. 
Mișcările lui Tiriac se încetineau 
vizibil. Este condus cu 5—2. după 
ce primul ghem fusese disputat cu 
dirzen;e extremă și Kakulia se sal
va din fața a opt m:ng> de break. 
A fost, apoi, 1—1 Dar Ț.riac re
vine. Ciștigă patru ghemuri conse
cutiv, aducind scorul la â—X Cre-, 
deam că egatarea Ia seturi nu este 
departe. După 5—4 insă. :ată că 
Ținac, epuizat, nu-și tna poate cîș- 
tiga serviciul. Aci mectul era jucat. 
Kakulia punctează In continuare, 
ciștigâ setul doi. iar pe al treilea — 
fără istoc-c — ii este Si ~ai lesne 
sâ și-1 acjucece. La capătul a două 
ore și 17 mn-.ute de tan.s necon-’ 
vifătnr. spectatorii gruzin: se im- 
hrăt-șeaza in tribune. Echipa lor 
cooduce cu 1—0.

MAST ASE - METÎF. EU
6—4. 6—0, A—*

F.ecare iș. poate ușcr închipui 
eu ce sentnnenta am privit înce
putul ceie de-a doua partide. Cînd. 
c-pă tre-, ghemuri de jac egal (Me- 
trevej încheiase de două ori cu 
servirii as) tl vedem pe IBe că-și 
poeroe serrsetuL gind^n.e negre In- 
rețx_serâ sâ ne cuprindă: 1—3. Dar. 
oeodată. shttem acuș, ta opitmism 
de Năstase _cel nou", asa cum l-am 
via* jacfed ta uttiaeeie sale evo- 

coocentrat. c.m nlndu-și ner
vii. £. face break ta riadul său 
C—3 . șj apoi, servind și returaînd

ROMANIA

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL
ETAPA DE IERI A DESEMNAT PRIMELE SFERT-FINALISTE : CEHOSLOVACIA, SPANIA, 

IUGOSLAVIA, BELGIA, R. F. A GERMANIEI Șl ROMÂNIA

Interesantă această a doua etapă a campionatului european universitar de fot- 
tal Interesantă prin lupta dirză din unele partide, prin joc și rezultate in altele, 
ca i-.:u-:i-ea de la Constanța, in care echipa României a trecut prin emoții, dato
ri replicii neașteptate din partea olandezilor In urma acestor jocuri se și cu
nosc primele calificate în 
Belgia. R. F. a Germaniei

sferturile de finală : Cehoslovacia, Spania și Iugoslavia, 
și România. Iată citeva amănunte din meciurile de ieri.

P*’

NEAGUBelgienii deschid scorul Foto: D.
4 
0

Aurel PĂPĂDIE

IUGOSLAVIA - BULGARIA 1-0 (0-0)
CLUJ 21 (prin telefon). Ech pa 

Iugoslaviei a câștigat și azi la li- 
mită 1—0 (0—0). făcând un pas îna
inte spre „sferturi*. Prima repriză 
a oferit fotbal ouțin și ocazii rare. 
La reluare, iugoslavii atacă insis
tent și fa min. 47 înscriu un;Cul 
gol al partidei prin Maksuti. Apă
rarea bulgară stăvilește, în conti
nuare, acțiunile adverse și îsi nune 
echipa în atac, dar — lipsită de 
cel mai percutant înaintaș. Mari- 
nov (suspendat o etapă) — no 
reușește să fructifice nici una din 
ocaziile avute, deși din min. 72. 
iugoslavii joacă in 10 oameni. 
Maksuti fiind eliminat pentru lo
vire intenționată Damgov și Gh. 
Ivanov au fost avertizați de arbi
trul 1. Drăghul (Româr.ia) .care 
a condus satisfăcător, ajutat de 
P. Kazakov (U.R.S-S.) și Gh. Vereș 
(România).

IUGOSLAVIA i Krivokapici-Ja- 
godici, Cetkcvici (min- 75 Ognja- 
novici), Ljumovici. SUDJICI. Zi- 
valjevici (min. 68 Hatipi). MIJA- 
TOVICI, Maksuti. LALOVICI. Bas- 
kovici, Radovici.

DAVIS44
excepțional, tși domină din ce în 
ce mal categoric adversarul. Me- 
treveli e la un pas de a-și pierde 
serviciul al 7-lea (30—40), scapă 
pentru moment, dar e înfrlnt la 
următorul său tur. Este 5—4, bre- 
ak-ul ideal. Servește Năstasei 15—0. 
30—0. 40—0. Arbitrul dă însă „gre
șeală de picior"... Năstase nu se 
descurajează: 30—15, 30—30, 40—30, 
ghem și set!

în cabina alăturată a televiziunii, 
îl auzim pe Nikolai Ozerov, cunos
cutul comentator sovietic. El este 
pur șj simplu entuziasmat de jocul 
lui Ilie Năstase. îi admiră marea sa 
intuiție, viteza de execuție, care îl 
pune în contrast cu Metreveli. de
zarmat în fața virtuozității adver
sarului. Aceasta iese în evidentă 
piegnant in setul doi. Foc de arti
ficii din racheta lui Ilie, ghem după 
ghem intrate în zestrea sa de punc
te. Și iată o adevărată minune: la 
6—0. spectatorii fascinați îl aplaudă 
pe român!...

A fost un adevărat omagiu adus 
lui Ilie Năstase chiar dacă în setul 
următor publicul a încurajat fre
netic pe Metreveli. Năstase era de 
data aceasta de neclintit. N-a dat 
un pas înapoi. Metreveli reușește în 
setul al treilea să se distanțeze la 
3—1. A fost însă un ultim prilej 
pentru ca jucătorul român să-și 
arate uriașul potențial de luptă. 
Năstase recuperează imediat și, du
pă faze de joc extraordinar, scorul 
se echilibrează. Din nou, ca și în 
setul întîi, ghemul al 9-lea este 
momentul de răscruce. Metreveli 
are 40—30. este însă egalat și apoi 
depășit: break. Ultimul ghem Ser
vește Năstase: 15—0, 15—15 (gre
șeală de picior). 30—15, 40—15 și- 
victorie ! Cronometrai arată o oră 
și 16 minute de la întîia lovitură 
de serviciu. îmbrățișat de colegii 
săi de echipă, aplaudat de toți 
membrii delegației române prezenți 
aic:. marele nostru campion pășea 
zîmbitor șj obosit spre vestiar. Sco
rul întîlnirii U.R.S.S — România 
devenise egal: 1—1.

Petrov-STOINEV, 
Damgov, Gh. Iva-

BULGARIA : 
Velinov, Gatzev. 
nov. D. IVANOV. Dakovski, Min- 
kov (min. 63 Iliev). Bosilkov, TO
DOROV.

SPANIA —ANGLIA 1-0 (0-0)
în al doilea meci, spaniolii — 

de-zinvoițî și eombinativ avînd în 
Vilda. Zazo și Del Cerro o linie me- 
diană laborioasă, iar în Juan Luis 
și Riad doi atacanți în mare ver
vă — au creat permanent faze pe- 
rrcaloase la poarta apărată foarte 
bine de Savard, dar n-au reușit să 
finalizeze decât o singură dată. în 

C prin Rial. Bun arbitrajul 
ta: A. Viktor (Luxemburg), ajutat 
de T. f :mpeanu ș. E. Călbăjos 
(Român».

SPANIA: Ltacer — Torres. De- 
ta». Anero. Artas. VILDA (min. 62 
Aracii Zazo. Del Cerro, Calero 
<ri - M Rhxies). RIAL. JUAN 
LUIS

ANGLIA: SAVARD — Teasdale, 
Ooc£h. Voces. PEGRAM. Black. 
Chadwick. Kennedy, Springett

«tnin. 65 Whitbread). 
Evans

în clasament: 1—2 
Iugoslavia 4 p.; 3—I 
Bulgaria 0 p.

WATS AN

Husa

BELGIA — FRANȚA 4-0 (2-0)
Meciul a fost. în duda diferenței 

de scor, disputat, spectaculos și cu
rat, cu numeroase acțiuni de poar
tă. cu faze dinamice și situații de 
goL Belgienii au evoluat mai sigur, 
mai organizat in apărare și au 
fost mai incisivi In atac, obținînd 
o victorie clară, grație căreia șint 
virtual calificat: in ^sferturi* Au 
înscris i de Vermeersch (min. 20). 
Verrycri (min. 32). Chauvebeid 
tinin. 631 și Rcmixiuts (min. 881

A arbitrat foarte bine A. Kla- 
rianski (Cehoslovacia), ajutat de 
Pr. Coloși și M. Popescu (Româ
nia).

BELGIA: Melkebeke — Verrydt, 
Stevens, Vergote. Thomanne — De 
Sutter, (min. 58 Dafel). Gorris — 
Chauvebeid (min. 79 Rom bouts). 
Martin. Mesmaekers. Vermeersch.

FRANȚA: Rouchas — Vandini. 
Sarreau, Galateau. Cane — Cour- 
roy. Jaussaud — Guiot (min. 46 
Godot), Olhily. Aubert, Siffert.

Clasamentul: 1. Belgia 2 p. (5—2): 
1 Ungaria 2 p. (2—1); 3 Franța 
0 P-

Mihai IONESCU

SP. STUDENȚESC II — UNGARIA 
1—1 JOC AMICAL

Concursul internațional de natație „PRIETENIA'*

A. CUCERIHIN [U.R.S.S.]
Șl PETRA RICHTER [R.D.G.]
învingători la salturile de la 1 m
Finalele săriturilor de la trambulina 

de 1 m, desfășurate ieri, in ziua a doua 
a concursului internațional „Prietenia'*, 
nu au adus decît o singură modificare 
în ierarhia candidaților la locurile me
daliate. Și, din păcate, aceasta a fost 
defavorabilă lui V. Nedelcu, singurul 
reprezentant al tării noastre clasat pe 
un loc fruntaș. Deținător al locului se
cund după opt salturi, Nedelcu a greșit 
la primele două sărituri de ieri (intrare 
nesigură la 1V2 salt răsturnat grupat, 
atingerea trambulinei la 1V2 salt înapoi 
grupat), îneît ultima execuție (IV2 salt 
contra grupat), deși a fost bine notată nu 
l-a mai ridicat in clasament. Primul 
loc a revenit sovieticului A. Cucerihin, 
constant chiar si la săriturile dificile, 
iar medalia de argint a cucerit-o f M. 
Rainer (R.D.G.), excelent la ultimele trei 
exerciții, datorită cărora a fost la un 
pas de a cîștiga proba.

Da fete, Petra Richter (R.D.G.) și-a 
menținut avansul de 35 de puncte avut 
după șapte salturi, în fața sovieticei 
Vera Blinova, demonstrind mari cali
tăți și o foarte bună pregătire tehnică 
și fizică. Reprezentantele României nu 
au obținut decît locurile 9 (Angela Po
pescu) și 10 (Florentina Socol). ceea ce 
este prea puțin, chiar dacă ținem seama 
de valoarea și tradiția săriturilor în 
apă celorlalte țări participante la con
cursul „Prietenia". în sfîrșit, nu putem 
trece cu vederea frumoasa evoluție a 
sportivilor din Cuba, pe care i-am vă
zut concurînd pentru prima dată în 
țara noastră.

Rezultate. BAIEJI : 1. A. Cucerihin 
(U.R.S.S.) 359.50 p, 2. M. Rainer (R.D.G.) 
354,45 p, 3. V. Nedelcu (România) 347,20 
p 4. C. Horacio (Cuba) 343.95 p, 5. S. 
Demura (U.R.S.S.) 332 10 p. 6. S. Rainer 
(R D.G.) 328,50 p: FETE: 1. Petra Rich
ter (R.D.G.) 365,75 p, 2. Vera Blinova
(U.R.S.S.) 330,40 P, 3. Liane Bohn
(R.D.G.) 306,95 p, 4. Evstifeeva Valentina 
(U.R.S.S.) 294,65 p. 5. Milena Tomackova 
(Cehoslovacia) 276 p, 6. Clara Elena 
Beilo (Cuba) 275,03 p, ...9. Angela Po
pescu 250,90 p. 10. Florentina Socol 
240,60 p.

cea mai mare 
preajma porții

adversari, cen-

ROMANIA-OLANDA 2-1 (0-1)
CONSTANȚA, 21 (prin telefon).

Selecționata noastră a început des
tul de confuz, înghesuind jocul și 
dînd astfel olandezilor (care-și ju
cau ultima șansă de calificare în 
„sferturi") posibilitatea de a se a- 
păra foarte bine. Extrem de ambi
țioși, fotbaliștii olandezi au luptat 
extraordinar pentru fiecare minge, 
s-au dublat atent și au contraata
cat foarte periculos. Ei au și des
chis scorul (min. 16) la un astfel 
de contraatac, frumos și rapid de
clanșat, cînd Dey l-a depășit cu 
ușurință pe Mihăilă, a centrat și 
De Bruyn a reluat în plasă! Scor 
care a rămas nemodificat pînă la 
pauză.

în repriza secundă, presingul for
mației noastre devine maxim, jo
cul desfășurindu-se 
parte din timp în 
olandezilor. în min. 47. Mareu tre
ce în viteză de doi 
trează și Oblemenco reia direct în 
gol: 1—1. Minutele se scurg, însă 
golul victoriei așteptat de întreaga 
asistență nu „cade". Olandezii (a- 
jutați și de șansă) se apără foar
te bine, dar pînă la urmă cedea
ză în min. 87, cînd Deselnicu — 
venit în atac — reia spectaculos, 
prin „foarfecă", de la 4 m în pla
să. aducînd victoria mult așteptată.

A condus foarte bine R. Matt- 
hewson (Anglia), ajutat de L. Ra- 
duncev (Bulgaria) și A. Camacho 
(Spania).

ROMANIA: Ștefan — Mihăilă,
STOICESCU, DESELNICU, Velea, 
Anca (min. 52 Strîmbeanu), Dinu 
— TAR ALUNGĂ. Munteanu (min. 
46: M. Sandu), OBLEMENCO, Mar- 
cu.

OLANDA: LEYEN — Greidanus, 
SEUNK, BRANDEL, “ 
Zwamborn, Viile,

. Bergers), Berrink, 
anderman.

Clasamentul: 1. 
(17—1); 2. R.F.G.

Van Dinter,
Dey (min. 71 
De Bruyn, Pa-

România 4
4 p. (14—1) ;

Olanda 0 p.; 4. Malta 0 p.
p.
3.

R.F. a GERMANIEI-MALTA 11-0 (4-0)
în deschidere, echipa vest-ger- 

mană. net superioară, a făcut scor 
In dauna studenților maltezi: 11—0 
(4—0). Au marcat: ____ ___
(min. 17, 31. 34, 43, 53 și 55), Ze
we (min. 57, 80 și _ T__2„
(min. 72) și Horst (min. 75). Cu a- 
ceastă victorie, R.F.G. s-a calificat 
în „sferturi".

Toppmiilîer

84), Kaufer

DEMIAN

Spania și
Angtia și

D. GRAUR
C. POPA TOMA HRISTOV

Turul Franței (etapa a 18-a)
GUIMARD A ABANDONAT ÎN CEA MAI LUNGA ETAPA

EtApa > 18-a a Turului Franței (Bel
fort — Auxerre (357.3St km) a revenit 
olandezului Rlnus Wagtmans in 7:38:21. 
In această etapă a abandonat francezul 
Cvriile Guimard care te afla pe locul 
do» In clasamentul general și care pur
tase la Începutul cursei tricoul galben. 
Guimard acuza de citeva etape puternice 
dureri la genunchi dar a continuat cursa 
pinA ieri datorită infiltrațiilor cu novo- 
cainâ.

In clasamentul genera! individual Eddy 
Merckx este urmat acum de Raymond

VAISMAN CONDUCE ÎN TURNEUL GRUPEI B DE SAH DE LA 
VARȘOVIA

In crupa B a turneului internațional 
de șah de la Varșorta, după 13 runde 
conduce V. Vaisman (România) cu 10 
puncte. In runda a IX-a Vaisman a re
mizat eu bulgarul Kozarov. iar în runda

CONCURSUL DE ȘAH DE LA ZAGREB
Turneul international de șah de la 

Zagreb s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru sovietic Leonid Stein care a to
talizat 9,5 puncte din 13 posibile. Pe

TURNEUL DE BASCHET DE LA SAO PAULO
In ziua a patra a turneului internațio

nal maseulin de baschet de la Sao 
Paulo echipa Braziliei a invins cu 85—80

Salt contra trambulinei executat dă 
Petra Richter, cîștigătoarea intre- 

cerii feminine
Fotoî T. MACARSCHI

Azi, de la ora 10 șf de la ora 18, au 
loc salturile de la trambulina de 3 m 
(băieți) si de la platformă (fetele).

D. STANCULESCU

NICI UN 
ÎNOTĂTOR

ROMAN
IN FINALELE

DE IERI!
după-amiază, în timpul primelor 
ale „Concursului Prietenia", toți 
reprezentanți ai țării noastre au

Ieri 
finale 
tinerii _ ...
luat loc în tribune. Motivul ? Ca urmare 
a unor evoluții mâi mult decît modeste, 
concurenții români s-au clasat pe poziții 
slabe, accesul lor spre finale fiind total
mente barat. E drept, nimeni nu putea 
pretinde înotătorilor noștri rezultate ase
mănătoare cu cele ale puternicilor ad
versari din R.D. Germană, U.R.S.S. sau 
Ungaria, dar tot atît de adevărat este 
că întreaga lor comportare a fost la
mentabili, cifrele înregistrate de ei 
fiind cu mult sub posibilități.

Cele 5 finale care s-au putut încheia 
— ploaia puternică a întrerupt șirul în
trecerilor — au prilejuit un adevărat 
festival înotătorilor din R.D. Germană 
(patru victorii) și U.R.S.S Avînd un 
remarcabil gabarit pentru vîrstele lor 
fragede și o tehnică bine pusă la punct 
(ne-a impresionat acuratețea mișcărilor 
lui Thomas Ackenhausen, șteffen Boeh- 
mert sau Galina Baldina, ritmul viguros 
al tinerei sprintere Petra Marx) învin
gătorii de ieri ne-au demonstrat o înaltă 
clasă pe măsura celor mai buni înotă
tori din aceste țări.

REZULTATE TEHNICE. 200 m liber 
(b): S. BOEHMERT (R.D.G.) 2:06,8, I. 
Pescov (U.R.S.S.) 2:08,0, A. Savcenco
(U.R.S.S.) 2:09,0 (17. N. Butoi 2:17,6 19. 
A. Popovici 2:18,8); 100 m liber (f): PE
TRA MARX (R.D.G.) 64,5, Elvira Husnu- 
lina (U.R.S.S.) 64,6, Marta Jurankova
(Ceh.) 65,5 (10. Eug. Cristescu 68,2, 13. 
II. Horvath 69,0); 100 m delfin (b): T. 
ACKENHAUSEN (R.D.G.) 62,2, S. Sa-
monov (U.R.S.S.) 63,6, T, Mikola (Ung.) 
64.5 (13. V. Ceia 70 7. 15. A. Ursu 71,8) î 
100 m delfin (f): GALINA BALDINA 
(U.R.S.S.) 1:10,3, Cornelia Wehrstedt
(R.D.G.) 1:10,7, Annekathrin Leucht
(R.D.G.) 1:11,0 (13. Minola Vasiliade
1:18,5); 200 m mixt (b): T. ACKENHAU
SEN (R.D.G.) 2:22,0, V. Dementiev
(U.R.S.S.) 2:22,9, S. Boehmert (R.D.G.) 
2:22.9 (11. D. Aldea 2:30,8, E. Tschiltsche 
2:35,7).

Concursul continuă astăzi la ștrandul 
Tineretului cu serii (de la ora 9,30) și 
finale (de la ora 18,30).

Adrian VASILIU

Turneul de gimnastică „Prietenia"

NICOLAE OPRESCU
9,50 LA INELE

telefon de la corespon-
In Sala ,,Festivalna“ din 

azi după

SOFIA (prin 
dentul nostru) 
capitala Bulgariei a început __ __ _
amiază cea de a 8-a ediție a Turneului 
internațional de gimnastică pentru juni
ori și junioare „Prietenia". Iau parte 
sportivi și sportive din nouă țări.

Primii care au luat startul * au fost 
gimnaștii. Concurenții au fost împărțiți 
în două grupe, echipa României fâcînd 
parte din grupa a doua, alături de for
mațiile Cehoslovaciei. Poloniei, R.P.D, 
Coreene și Bulgariei B. In cealaltă gru- 
oă au fost repartizate echipele Cubei^ 
R.D Germane, Ungariei, U.R.S.S și 
Bulgariei.

Echipa României a avut în prima zi 
o comportare slabă, cu excepția lui Ni
colae Oprescu, a cărui evoluție a fost 
și ea contradictorie. El a luat un start 
bun, primind note mari la sărituri, bară 
fixă, sol și mai ales la inele, unde păs
trează șanse de a ...
ind notat cu 9,50), 
acuzînd oboseala, 
întrerupt de mai 
doar 6,50! La ora 
birea telefonică ( 
prima grupă.

i ocupa primul loc (fi- 
, dar la cal cu minere;

a ratat exercițiul, a 
multe ori. primind 

i cînd are loc convor- 
continuă concursul în

Poulidor (36 de ani) la 10:03, Felice 
Gimondi la 10:07, Lucien Van Impe la 
14:05, Joop Zoetemelk la 15:17, etc.

„Cupa Davis" : SPANIA —
CEHOSLOVACIA 1—0

La Barcelona, în finala grupei B a 
zonei europene a „Cupei Davis“, se ta- 
tilnesc echipele Spaniei și Cehoslova
ciei. In prima zi Gisbert l-a întrecut 
cu 8—6. 6—4, 5—7. 0—6, 6—4 pe Jan Ko- 
des, iar partida dintre Orantes și Pala 
s-a întrerupt din cauza întunericului 
la scorul de 7—5, 6—4 în favoarea ju
cătorului cehoslovac.

a X-a i-a învins pe polonezul Pytel. In 
grupa A pe primul loc al clasamentului 
se află Bednarskî (Polonia) cu 9 p, ur
mat de Gipslis (U.R.S.S.) și Libert 
(R.D.G.) — 8 p fiecare.

locurile următoare s-au clasat Hort 
(Cehoslovacia) Damianovici și Marcovîci 
cambii Iugoslavia) cu cite 8 puncte.

selecționata Spaniei, în timp ce repre
zentativa Argentinei a întrecut cu 93—87 
echipa Mexicului.


