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ÎNTREGUL POPOR ÎȘI MANIFESTĂ HOTARÎREA 
DE A ÎNFĂPTUI INTEGRAL OBIECTIVELE

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI!
Ecourile lucrărilor istoricei Conferințe Naționale a 

partidului continuă să răsune profund în gindurile 
ți sentimentele întregului nostru popor. Documentele 
marelui forum comunist devenite un program concret 
de acfiune, declanșează noi energii, adună, ca un 
uriaș magnet, întreaga voință a națiunii pentru în
făptuirea noilor și mărețelor sarcini pe care le ridică 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră.

La redacție continuă să ne sosească nenumărate 
scrisori, prin care activiștii și tehnicienii mișcării de 
educație fizică, sportivii fruntași, sau oamenii legați 
doar prin conexiuni afective de marea lume a sta- 
dionelor, țin să-și exprime adeziunea lor la hotăririle 
Conferinței Naționale, decizia fermă de a nu-și pre
cupeți osteneala pentru a le transpune în fapte.

Facem loc astăzi cîtorva dintre ele :

PROCESUL DE ÎNVÂȚĂMÎNT - 
RACORDAT ’ NECESITĂȚILOR PRACTICE

Privind școala ca un factor esen
țial în lupta pentru întreținerea fo
cului sacru al creației spirituale, in 
care se reflectă geniul unui popor, 
e firesc ca în acest moment istoric 
— cînd secretarul general al parti
dului adresează comuniștilor, întregii 
■națiuni, chemarea înflăcărată de ri
dicare a României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației — să ne 
angajăm cu toată fermitatea în fău
rirea viitorului minunat al Patriei.

Conștient de marea valoare teore
tică și practică a Raportului, expri- 
mîndu-mi adeziunea totală față de 
bogatul lui conținut de idei, mă an
gajez în numele comuniștilor și al 
cadrelor didactice din Facultatea de 
Educație Fizică din Timișoara să nu 
precupețim nici un efort pentru 
transpunerea în practică, în viața de 
toate zilele a înaltelor sarcini și în
vățături ce s-au desprins din acest 
document istoric. în acest sens, o 
importanță primordială o are aplica

rea grabnică a indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu privire la 
întărirea legăturii cu cerințele reale 
ale economiei, ale vieții sociale și, 
mai ales, indicația privind organiza
rea procesului de invățămint. astfel 
încît la terminarea fiecărei etape ti- 
nărul să capete asemenea cunoștințe.

incit să se poată integra într-o ac
tivitate practică, utilă societății.

Dorim ca începutul noului an uni
versitar să ne găsească cit mai bine 
pregătiți. In acest context de preocu
pări. cuvintui secretarului general al 
partidului, o dată cu sentimentul de 
adincă satisfacție ți admirație pen
tru marea lui putere de cuprindere 
și aprofundare, ne-a dat un nou su
flu de energie, indemnindu-ne să ne 
continuăm neobosiți eforturile și să 
le transformăm în înfăptuiri !

conf. univ. FRIEDERICH PRINTZ 
decanul facultății de educație fizică 

din Timișoara

VOM FI ÎN PAS CU MARILE 
IMPERATIVE ALE VIITORULUI!

într-o deplină unanimitate. în spi
ritul unei înalte responsabilități co
muniste și patriotice. Conferința Na
țională a partidului — ale cărei lu
crări le-am urmărit timp de trei zile 
— a adoptat documente de însem
nătate istorică pentru destinele pa
triei noastre, pentru accelerarea pro
gresului economico-social al țării.

pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltare.

Presa de ieri a publicat textul inte-

FLORIAN GHEORGHIU 
mare maestru internațional de șah

(Continuare în pag. a 2-a)

cu sentimentul UNEI înalte minorii patriotice
Alături de milioanele de cetățeni ai 

patriei noastre socialiste, am urmă
rit cu deosebit interes Raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Conferința Naționa
lă. Documentul, de o uriașă valoare 
teoretică și practică, ale cărui sin
teze constituie jaloanele viitoarei ac
tivități a poporului pe drumul con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, este rodul unei ana
lize realiste, lucide și profunde, fă
cute în spiritul maraxism-leninis- 
muluî.

Pentru mine la fel ca pentru toți 
sportivii României evenimentul are 
o mare însemnătate si încerc un sen
timent de înaltă mlndrie patriotică 
pentru faptul că sîntem contempo
rani cu eL Acordul meu deplin la 
toate tezele expuse va fi materiali
zat în viața de toate zilele pe te
renul de sport și în concursuri, 
printr-o comportare demnă, de ade
vărat cetățean al unei țări socialiste. 
Viitoarele Jocuri Olimpice vor fi 
pentru mine, ca și pentru ceilalți 
sportivi ai țării examenul de matu

ritate. răspunsul nostru la grija și 
sprijinul pe care partidul și statul 
le acordă mișcării sportive. în cali
tate de căpitan al echipe feminine 
de floretă a României voi face tot 
ce-mi va sta în puteri pentru ca la 
marea întrecere olimpică să realizăm 
succese demne de prestigiul de care 
se bucură în lume România socialistă.

OLGA SZABO
maestră emerită a sportului 

componentă a lotului olimpic 
de scrimă

PERSPECTIVE NOI 
IN MUNCA 

ANTRENORULUI
Raportul prezentat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU. celelalte do
cumente adoptate de Conferința Na
țională a partidului, reprezintă pen
tru toți comuniștii!, pentru întregul 
popor, un model strălucit de politică 
vie. creatoare, izvorîtă din necesită
țile noastre, din cerințele etapei pe 
care o parcurgem. Străbătut de un 
puternic suflu novator, îmbrățișind o 
vastă tematică a teoriei și practicii 
construcției socialiste. Raportul secre
tarului general al partidului repre
zintă un strălucit model de abordare 
creatoare a problemelor dezvoltării 
economice și sociale a patriei noas
tre, de jalonare a obiectivelor funda
mentale și a direcțiilor de bază ale 
înaintării în ritm accelerat pe coor
donatele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a progresului 
și înfloririi națiunii noastre socialis
te.

Conferința Națională trasează o 
multitudine de sarcini în care se re
găsește fiecare domeniu de activitate 
materială sau spirituală ce se desfă
șoară în țara noastră. Iar sportul nu 
face excepție. Plasată în perimetrul 
preocupărilor de suprastructură, asi
milată cu o problemă de interes na
țional, mișcarea de educație fizică a 
fost investită cu responsabilități din
tre cele mai însemnate. Ei i-au fost 
încredințate atribuții majore, care 
interferează sfere de asemenea im
portanță cum ar fi sănătatea și po
tențialul biologic al populației, edu
carea tinerelor generații în spiritul 
concepției materialiste, marxist-leni- 
niste. despre lume și viață, sădirea 
in conștiințele fragede a unor înalte 
virtuți umane, cum ar fi spiritul de 
prietenie și de abnegație, puterea de 
dăruire integrală unui scop nobil, 
disciplina, stima fața de muncă și 
față de colectivul din care faci par
te. dragostea nețărmurită pentru cu
lorile patriei. '

prof. ION CORNEANU 
antrenor emerit de lupte

(Continuata In pao. a i-a)
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Aflat intr-o foarte 
bună poziție, jucăto
rul maghiar Fule 
șut cază plasat, des- 
chizind scorul. Fază 
din meciul Unga
ria — Franța.
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CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL
Ieri a fost o zi mai calmă iu 

campionatul european universitar 
de fotbal. Mai calmă pentru că cu o 
singură excepție, în grupa de la 
Craiova — echipele calificate erau 
cunoscute, iar acolo unde ele se 
întîlneau in meci direct singura 
miză o reprezenta locul (1 sau 2) 

\pe care urmau să-l 
samentul grupei. Au 
leva partide foarte 
Constanța (România 
Cluj și, mai ales, la 
Luxemburg era cit ve-aici să furni
zeze marea surpr-ză a campiona
tului. (Amănunte în

ocupe in cla- 
fost, totuși, ci- 
disputate. la 
— R.F.G.), la 
Craiova, unde

pag. a 3-a).

REZULTATELE TEHNICE

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ
25 iulie, la Constanța

CEHOSLOVACIA — R. F. A GERMANIEI
ROMÂNIA — U.R.S.S.

26 iulie, la Constanța
— BELGIA 
— SPANIA

IUGOSLAVIA 
UNGARIA

Grupa I
U.R.S.S. —
Luxemburg 1—1 (0—1

Cehoslovacia —
„U" II Craiova

(Joc amical)

Grupa II
Bulgaria — Anglia

Iugoslavia — 
Spania

Grupa III
Ungaria — Franța

Sp. studențesc II —
Belgia 2—0 (1—0)

Grupa IV
Olanda — Malta 11—1 (6—0)

2—1

2-0

1

(2-1)

(0-0)

(0-0)

I
 România —

R. F. a Germaniei 2—1 (2—1)

Năstase înscrie punctul victoriei la Tbilisi^ și^

ÎNVINGĂTOARE CU 3-2, ECHIPA ROMÂNIEI 
SE CALIFICA IN SEMIFINALELE

„CUPEI DAV1S“
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llie Năstase luptă irezistibil pentru victorie
(prin telefon de la In
spectai) 

pas spre marea finală a

TBILISI, 23 
misul nostru

Penultimul 
fost făcut î

Invingind cu 3—2 echipa U.R.S.S..
reprezentativa de tenis a României 
pățește in semifinalele „Cupei Davis”, 
încă o singură probă de calificare — 
întîlnirea interzone cu Australia. — 
mai desparte pe tenismenii noștri de 
a treia lor finală in competiția su
premă a sportului alb.

A fost o victorie smulsă cu greu 
aici, la Tbilisi, în fața unor adversari 
valoroși, dar mai ales în circumstanțe 
de joc cu totul deosebite. Din nou căl-

CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 
DE NATATIE
„PRIETENIA"

Ieri s-au încheiat la Bucu
rești întrecerile Concursului 
internațional de natație „Prie
tenia". Relatări despre desfă
șurarea probelor din ultima 
zi sint publicate în pa

gina a 4-a

în proba a doua a Campionatelor Balcanice de ciclismCIȘTIGÂTOR: IVAN . . . . . . . . . . . . . . . .NIKOLOV (Bulgaria)

T

VASILE TEODOR - singurul rutier
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Patruzeci și șapte 
de rutieri din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România au luat 
azi dimineață (n.r. ieri) startul în 
cea de a doua probă a campionate
lor balcanice de ciclism, ediția a 
V-a. Alergătorii au avut de parcurs 
ruta Rîșnov — Bran — Rucăr — 
Bran — Brașov — Poiana Brașov, 
125 km. Traseu foarte greu, în între
gime de munte, concurenții avînd de 
urcat de la 600 m altitudine la peste 
1 000 (Fundata), de coborît serpen
tine primejdioase, pentru ca în final 
un nou și dificil urcuș de 12 km, 
cel spre Poiana Brașav, să Ie solicite 
la maximum eforturile. Dificulta
tea cursei a fost mărită de faptul 
că pe cea mai mare parte a traseu
lui rutierii au avut de înfruntat o 
ploaie rece, de munte, devenită în 
final torențială. Pentru noi, cursa a 
fost dezamăgitoare, întrucît un sin
gur alergător român. Vasile Teodor 
(intr-adevăr, o autentică valoare), a 
contat în fruntea cursei.

Plutonul este agitat încă de 
primii kilometri de numeroase
țiuni care nouă ni se par premature, 
dar care aveau să producă multe 
schimbări. La Bran, Mesin și An- 
dronache sparg, dar mai au încă 
posibilitatea să revină. înregistrăm 
la kilometrul 15 o acțiune susținută 
cu deosebită vigoare de trei alergă
tori i Vasiliev (Bulgaria), Gazdici 
(Iugoslavia) și Melvut (Turcia). Cei 
trei, detașați de pluton, se avîntă, 
ignorînd dificultatea urcușului, spre

pe 
ac-

Sportul în vizită la

* Rutina antrenorilor ți experiența boxerilor • Anghel lancu : 
frică de Alexe !" • Ce facem cu 
lecție la Pitești

român clasat printre fruntași
Fundata. începe prima repriză 
ploaie. Deocamdată, fiind la urcuș, 
ea nu produce prea multe necazuri 
plutonului aflat în urmărirea fuga
rilor. Ritmul de alergare susținut 
este cel care triază valorile. Rămîn 
Kaklamanos (Grecia), Lecek (Iugo
slavia). Panagos (Grecia) Puteri.ty 
(România), Iliev ^Bulgaria) etc. La 
Rucăr. punct de întoarcere, fugarii au 
un minut și jumătate avans.

Pe lungul si dificilul urcuș care 
ne duce înapoi spre vîrful Fundatei 
ne întîmpină nori dezlănțuiți. card 
vor însoți plutonul pînă la întoarce
rea în Brașov. Urcușul devine din 
ce în ce mai dificil și înregistrăm

Hristache NAUM

„Nu mi-e 
delăsătorii ? • La 7 august, meciuri de se-

Este destul de greu să judeci 
plan de pregătire aflat în plină 
venire, cu țeluri precise, dar cu 
zultate imprevizibile. Cînd îl vezi pe 
antrenorul emerit Ion Popa aplecat 
asupra unui asemenea plan, îți dai 
seama cită experiență se concentrea
ză în liniile Iui sinuoase. Antrenorul 
coordonator de astăzi, așezat și sfătos 
fără a fi bâtrîn (dimpotrivă !), văzut 
în sihăstria cabanei Piatra Arsă cu 
singura tovărășie a unui zburdalnic 
cățeluș, nu mai seamănă firește cu 
tînărul matelot de altădată, care boxa 
cu finețe tehnică pe ringurile euro
pene, de la Constanța pînă la Paris. 
Ceea ce a rămas însă nealterat este 
seriozitatea cu care pregătește orice 
btt&lje pugțlistică, fie propriul său

un 
de- 
re-

meci cu Ion Mihăilescu, imediat după 
război, fie meciul de mîine-poimîine 
al oricăruia dintre elevii săi. Ion Popa 
nu este adeptul unor soluții prea ra
dicale și din această pricină, în mun
ca sa de pedagog cu metode părin
tești, a suferit uneori deziluzii din 
partea celor ce înțelegeau greșit deli
catețea sa.

Cu siguranță. Ion Popa este cu
mulardul unei bogate experiențe în 
pregătirea boxerilor amatori pentru 
marile competiții. Din 1952 încoace, el 
i-a însoțit pe tinerii pugillști români 
la 4 Olimpiade și la mai multe cam
pionate europene, cu rezultate pe care 
palmaresele le înregistrează la capito
lul pozitiv. Rutina sa în acest dome
niu este indiscutabilă, ca și faima pa

care și-a creat-o pe plan internațio
nal. Ne-am putut convinge de acest 
lucru mai ales în Statele Unite, unde 
era tratat ca un antrenor de vază. 
Acum, Ion Popa are alături de sine, 
la conducerea pregătirilor olimpice, 
pe fostul . său coleg de tîrzii aventuri 
pugilistice profesioniste Ion Chiriac 
și pe fostul său elev Constantin Du
mitrescu, pe care l-a asistat la obți
nerea medaliei olimpice de bronz de 
la Melbourne (în 1956). Echipa aceas
ta de antrenori, însoțită de medicul 
Petre Radovici (fidel de mulți ani lo
tului de box) și de metodistul Matei 
Dedu, asigură preparativele aspiran
ților la medaliile de Ia Miinchen.

în plină vacanță de vară, tinerii 
noștri boxeri fruntași se supun unei

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. « ,V-a^

dura toridă și, mai ales, publicul zgo
motos, dorind fierbinte să-și susțină 
în orice chip corșipatrioții aflați în 
luptă sportivă. Iată obstacolele care 
au trebuit să fie înfrînte. llie Năstase 
și Ion Țiriac au reușit aceasta !

Din nou, ca în atîtea alte ocazii, a- 
cești minunați sportivi români au 
putut să-și înscrie numele pe tabela 
învingătorilor, aducind încă o dată 
echipa țării noastre în eșalonul frun
taș al tenisului mondial. Urmează, 
peste două săptămîni, semifinala in
terzonală. O vom vedea la București, 
din tribunele de la Progresul. încă un 
pas — ultimul — și România va intra 
in a treia sa finală de campionat 
mondial al tenisului. „Salatiera de ar
gint" s-a apropiat din nou ademeni
tor de noi...

Deci 3—2 în ultimul meci al grupei 
A europene. Cu un singur punct mai 
mult, însă cucerit cu strălucire, echipa 
română se întoarce victorioasă acasă. 
Ea merită din plin aprecierea ne care 
i-o arată toți iubitorii de sport din 
patria noastră. Acum, în rindurile ce 
urmează, ultimele cronici de la 
Tbilisi...

TIRIAC — METREVELI
6—2, 4—6, 6—1, 4—6, 3—6

Cinci seturi cu Metreveli pe tere-
■ nul acestuia. Două ore și 44 de mi

nute de joc. Cine se îndoia că Ion 
Țiriac este capabil de această per
formanță a primit o replică elocventă 
din partea acestui valoros combatant 
pe terenurile de tenis. Mai mult chiar,

• Țiriac a fost la un pas de victorie. 
De două ori — în seturile 2 și 4 ,
el s-a apropiat la un milimetru de 
break-ul decisiv. Dacă nu i-a fost cu 
putință să-1 obțină, explicația stă In 
cele ce am scris mai sus, în rindurile 
noastre de introducere. La început, 
l-am văzut pe Țiriac dominîndu și 
net adversarul. Metreveli nu-și poate 
găsi cadența în fața pressingului exe
cutat de român, cu servicii, voleuri și 
mingi dirijate spre fundul terenului, cu 
multă dexteritate și forță. Metreveli 
este înfrînt la serviciu chiar din 
ghemul al doilea și ajunge să fie 
condus cu 3—0 Ia începutul partidei. 
Urmează : 3—1, 4—1, 4—2 și 5—2. după

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTATE
MERITORII

ALE CANOTORILOR ROMANI
LA „REGATA PREOLIMPICA“

Duminică au avut loc finalele 
importantei competiții de canotaj 
academic masculin „Regata pre- 
olimpică", la care au fost înscrise 
echipaje 
Cu toată 
fiștilor 
U.R.S.S., 
olimpică 
considerat un edificator test înain
tea J.O. La întreceri au participat 
și canotorii români componenți ai 
echipajului de schif 4 fără cîr- 
niaci (Emeric Tușa. Dumitru Iva-

reprezentînd 18 națiuni, 
lipsa de la start a schi- 
din R. D. Germană și 
concursul de pe pista 

de la Miinchen poate fi

nov. Dumitru Grumezescu, llie 
Oanță). Cîștigînd sîmbătă o serie 
de recalificare, ei au tras în finală, 
reușind să obțină locul secund, în
tr-o companie puternică. Schifiștii 
români au fost depășiți de cej vest- 
germani la 2,04 secunde.

Iată rezultatele principale ale 
„Regatei preolimpice“. Simplu: 1. 
Hild (R.F.G.) 7:25,08, 2. Glock
(R.F.G.) 7:28,35, 3. Bachmann (El-

(Continuare în pag. a 2-a)

Canotorii Enteric Tușa, Dumitru Ivanov, Dumitru Grumezescu și llie 
Oanfă au repurtat un frumos succes la „Regata preolimpică" de la Miin- 

chen ocupind locul 2 in proba de schif 4 f.c.(Continuare in pag. a 2-a)

i GIMNAȘTII ROMANI- TREI MEDALII
DE AUR LA

Nicolae Oprescu, una din speran
țele gimnasticii noastre, cîștigător 

la inele

„TURNEUL PRIETENIA
• Nadia Comănici performera finalei pe aparate

• Echipa feminină a României — cea mai tinără din concurs

SOFIA, 23 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). După trei zile de 
întreceri, duminică după amiază s-a 
încheiat aici tradiționala competiție 
de gimnastică a juniorilor „Turneul 
Prietenia". Un remarcabil succes au 
repurtat gimnaștii sovietici, care au 
ciștigat 8 medalii de aur în concursul 
pe echipe și în finalele pe aparate. 
Foarte bine a evoluat, de.asemenea, 
echipa română, care prin Nadia Co
mănici a cucerit clouă medalii de șur, 
la care se adaugă și medalia de aur 
obținută la inele de Nicolae Oprescu. 
Astfel că în clasamentul pe medalii 
de aur România ocupa locul II, (cu 
trei medalii) după Uniunea Sovietică, 
urmată de Ungaria .cu două medalii 
de aur, R.P.D. Coreeană și Polonia 
cu cite o medalie de aur. De remarcat 
că în întrecerea feminină echipa Ro
mâniei a fost cea mai tinără (media 
de vîrstă 12 ani și 6 luni), iar în com
petiția individuală România a pre
zentat cea mai tinără concurentă, 
Georgeta Gabor (10 ani).

Iată rezultatele din concursul fe
minin i individual compus : Raisa Bi
ciukina (U.R.S.S.) 36,75, Maia Blagoeva 
(Bulgaria) 36,45, Marina Gordeva 
(U.R.S.J,), Sita fechew (R.p.G.) «i

Aniko Kery (Ungaria) toate cu 36,20 
p. Prima dintre românce, Nadia Co
mănici, pe locul 8 cu 36,00 p. Maria 
Cojanu s-a clasat pe locul 10 (35,95), 
Gabriela Trușcă locul 25 (35,10), Mi
oara Bolocan locul 27 (35,05), Georgeta 
Gabor locul 30 (34,95), Liliana Brăniș- 
teanu locul 38 (34,60); pe echipe :
U.R.S.S. 181,20 p. Cehoslovacia 178,35, 
Ungaria 178,10, România 177,95 : pe 
aparate: sărituri — Irina Șcegolova 
(U.R.S.S.) 18,70; paralele — Nadia Co
mănici 18.75; birnă — Nadia Comănici 
și Cristina Medvețchi (Ungaria) 18.60; 
sol — Raisa Biciukina 19,05. La băieți 
învingător a terminat Lukaș Uhma 
(Polonia) cu 54,95, urmat de Viaceslav 
Selifanov (U.R.S.S.) 54,80 și î 
Ganin (U.R.S.S.) 54,40. Primul 
români Nicolae Oprescu 51,75. 
învingătorii pe aparate: sol 
Ghen Bok (R.P.D. Coreeană) 
cal — Imre Banreivi (Ung.)

Nikolai 
dintre 

lată 
— Ce 

18,45; 
18.70 ; 

inele — Nicolae Oprescu 18,70; sări
turi — Selifanov 18,50; paralele — Se
lifanov 18,60; bară — Ganin 18,55; pe 
echipe i U.R.S.S. 271,75, R.D.G. 269,45. 
R.P.U. 268,20.., 10. România 252,55.

TOM A HRISTQV
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ÎNTREGUL popor iși manifestă hotărirea
DE A ÎNFĂPTUI INTEGRAL OBIECTIVELE

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI!
PREOCUPARE SPORITĂ 

PENTRU ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Raportul secretarului general al 

partidului la Conferința Națională re
prezintă o adevărată „cartă” a pro
gresului țării, o strălucită contribu
ție la fundamentarea științei condu
cerii societății socialiste, a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Rezultatele remarcabile obținute în 
dezvoltarea necontenită a economiei și 
vieții spirituale a țării confirmă jus
tețea liniei generale a politicii parti
dului, creșterea continuă a rolului 
său de forță conducătoare a societății, 
unitatea de nezdruncinat a ‘ .. 
națiuni in jurul Partidului Comunist 
Român.

Angajați cu toate forțele 
întrecere pentru întimpinarea 
rlnței Naționale a partidului și_____
de a XXV-a aniversări a proclamării 
Republicii, sportivii gălățeni au ob
ținut, împreună cu ceilalți oameni ai 
muncii, importante succese.

Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cît și cele
lalte documente ale Conferinței Na
ționale constituie pentru fiecare din
tre noi călăuze extrem de prețioase

în activitatea ce o vom desfășura. 
Oricât de mari ar fi sarcinile pe care 
sintern chemați a le îndeplini, oricâte 
eforturi de gindire, de acțiune ar 
presupune ele, faptul că prin realiza
rea lor ne vom apropia de împlinirea

lizație, ne mobilizează forțele, ener
giile. capacitatea de organizare și iniția tivi.

Ca lucrători In domeniul educației 
fizice și sportului care contribuim la 
formarea si pregătirea multilaterală 
a tinerei generații ne propunem ca, 
pe lîngă îmbunătățirea calitativă, a 
procesului de instruire, să acordăm o 
atenție mult sporită factorului edu
cativ, care constituie una din cheile 
realizărilor v toare.

întregii

In marea 
Confe- 
a celei

PERSPECTIVE NOI IN
(Urmare din pag. 1)

Lucrătorilor din domeniul sportu
lui le este încredințat un aluat, care 
va crește și se va înmulți potrivit 
priceperii mîinilor care îl frămîntă. 
Există, aici, nenumărate racorduri pe 
care le putem face, privind — înain
te de toate — exemplul personal de 
conduită. După cum se știe, conștiin
ța copilului este foarte receptivă față 
de atitudinea dascălului său. N-am să 
pot nega niciodată faptul că am în
vățat mult mai mult de la profeso
rii mei, decit chiar de la părinți.

Iată, deci, ce responsabilitate înal
tă apasă pe umerii noștri. Mai ales 
că hotărîrile Conferinței Naționale 
vizează, în înfăptuirea lor, o mai 
lungă perioadă de timp, și — de pe

In vizită la Aeroclubul
Moldova lași —

In tîrgul Ieșilor, căldura e toropi
toare. Parcul din Copou, singurul re
fugiu răcoros și odihnitor al aces
tor zile, e luat cu asalt de toți copiii 

; orașului. Puțini știu, însă, că în a- 
' propierea marii grădini se antrenea
ză zilnic o mină de tineri curajoși, 
sfidători ai înălțimilor — parașutiș- 
tii Aeroclubului Moldova Iași.

La două din antrenamentele lor 
am poposit în urmă cu puțin timp, 
după amiaza

Sub conducerea instructorului gru
pei, maestrul sportului Constantin 
Graur, ora de pregătire a început în 
cel mai... atletic mod, cu exerciții fi
zice 'det mobilitate, forță .ți viteză. 
Apoi, a venit rîndul aparatelor ne
cesare antrenamentului specific — 
plasa elastică, roata, scara și platfor
mă de sărituri (de pe a cărei ultimă 
treaptă. înaltă de circa 5 m, para-

idealurilor noastre de progres si ci vi-
CONSTANTIN TEAȘCA 

antrenor de fotba!

VOM FI IN PAS 
IMPERATIVE ALE

CU MARILE
VIITORULUI!

(Urmare din pag. 1)
grai al Rezoluțiilor, Hotăririlor <•; 
Directivelor adoptate de către Con
ferința 
uriașă Națională, documente de o 
---- însemnătate, rodul unui apro
fundat studiu științific marxist-!e- 
ninkst, emanația gîndirii și inteli- 

colective a oamenilor celorgenței _ __________ ______
mai de seamă ai acestei națiuni, in 
frunte cu primul, cel mai iubit si 
mai stimat cetățean al țării, tovară
șul NICOEAE CEAUSESCU.

MUNCA ANTRENORULUI
acum — trebuie să ne 
vor fi urmașii chemați 
înfăptuirea a ceea ce 
noi !

Privită astfel, munca_____
de sport depășește perimetrul 
activități strict tehnice, de ins

gindim cine 
să ducă la 
am început
antrenorului

1 unei 
. ____ ____ _____ instruire

și de transmitere a ceea ce numim, 
în vocabularul- nostru laconic, „pro
cedee", extînzîndu-se în sfere mult 
mai largi, care vizează caracterul și 
conștiința.

O lungă experiență profesională 
m-a învățat că adevărații mari spor
tivi nu au putut deveni decit aceia 
care au fost oameni și cetățeni ade
rați.

Aceasta îmi dă un sentiment de 
profundă satisfacție și mă îndeamnă 
să perseverez pe acest drum.

Toți cei ce muncesc pe pamin:ul 
rTCriinesc au foet inarmap cu un vast 
program de coostrccție și perfecțro- 
r-are, care vizează domeniile esen
țiale, hotărâtoare, ale activității noa
stre. pus în țlujba nobilului țel al 
Înfăptuirii socialismului rnultilalera: 
dezvoltat.

Documentele ce ne-au tos: aduse 
ia cunoștință — imbinindu-se, inter- 
ferindu-se ți compietirxiu-se unul t>e 
celălalt. Intr-o desărirșită unitate — 
reprezintă un program de mare ele
vație palitică. așează jaloanele ferme 
ale drumului pe care H avem de 
urmat, spre culmile progresului, civi
lizației și ale buneistări.

întreaga politică a partidului nos
tru, și Conferința Națională a de
monstrat-o cu prisosință, este pusă 
în slujba fericirii poporului. Tocmai 
de aceea, întregul nostru popor ur
mează neabătut cuvântul partidului, 
văzind și recunoscipd în el propriile 
sale aspirații și idealuri.

Acum, cînd lucrările Conferinței 
s-au încheiat, cînd Documentele au 
fost făcute publice, începe pentru noi 
o perioadă de mare fertilitate. atît 
în domeniul producției materiale cit 
și In acela al activității spirituale 
Angajat plenar în acest uriaș marș 
al muncii, întregul nostru popor 
este hotărît să țină pasul cu marile 
imperatiye ale viitorului. Ale unui 
viitor pe care începem să-1 con
struim acum, din această clipă, mo
bilizați de noile și cutezătoarele sar
cini pe care ni le-a trasat partidul.

C d -.d <u>:c-.. echipelor R.P.D. Coreene fi României — Kan Ok 
Sun -t respectir Eugenia Rebac — surprinse in momentul schimbării' fa- 
nuMneior, inatn:->3 ■.•3~t:dei susținute fn ediția precedentă a turneului de 
la Constanța. Atunc echipa română cițtiga. după un

cu J—2 .’ Cum se ra solda noua confruntare a celor
Foto: I. BUNGAU

■meci spectaculos, 
două formații ?
— Constanta

Finala campionatului 
republican de dirt-track

ION BOBÎLNEANU [VOINȚA SIBIU] LA AL TREILEA TITLU
SIBIU, 23 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Aproape 2 000 de 
spectatori au ținut să fie prezenți 
pe stadionul Voința din localitate 
pentru a urmări disputele etapei 
finale (a Vl-a) a campionatului re
publican de motociclism pe pistă 
(dirt-trak). Se știe că, încă înaintea 
acestei confruntări, sibianul Ion 
Bobîlneanu era virtual campion, 
răminind deschisă doar problema 
ocupanților celorlalte două trepte 
ale podiumului de premiere. Deși cu 
titlu în „buzunar", alergătorul si- 
bian a concurat Cu aceeași vitalita
te șj siguranță cîștigînd toate cele 
patru manșe în care a luat startul 
ocupînd, astfel, primul loc și în a- 
ceastă ultimă etapă.

Confirmînd forma bună manifes
tată în acest campionat, metalur
gistul Gheorghe Sora a ocupat locul 
secund fiind învins doar în manșa 
în care a avut printre adversari 
pe campionul țării. Revelația în
trecerilor de dirt-track de la Sibiu 
a fost însă Ștefan Naghi (Voința 
Sibiu) care s-a clasat al treilea, 
printre învinșii săi numărîndu-se și 
motocicliști rutinați ea I. Marinescu, 
I. Ionescu, C. Voiculescu (toți de la 
Metalul București) șj I. Tinchinde- 
leânu (Voința Sibiu).

Dar iată ordinea și punctajul pri
milor clasați în această ultimă eta
pă : 1. I. Bobîlneanu (Voința Sibiu) 
12 p, 2. Gh. Sora (Metalul Buc.) 
p, 3. St. Naghi (Voința Sibiu) 7 
4. I. Marinescu (Metalul Buc.) 8

5. N. Râureanu (Voința Sibiu) 7 p, 
6. C. Voiculescu (Metalul Buc.) 6 p.

Cu această reuniune campionatul 
republican de dirt-track a luat sfîr- 
șit, titlul revenind, pentru a treia 
oară consecutiv, maestrului sportu
lui ION BOBÎLNEANU (antrenor 
C. Carabulea), evident cel mai va
loros și talentat alergător pe pista 
de zgură din țara noastră. Pentru 
poziția a doua. în clasamentul ge
neral au luptat cu aceeași șansă 
trei sportivi bucureșteni: I. loniță, 
Gh. Sora și I. Marinescu, clasați în 
aceeași ordine după etapa a V-a. 
Deși avea 2 puncte avans fată de 
Gh. Sora și 5 p față de I. Mari
nescu datorită slabei comportări în 
concursul final (în patru manșe a 
acumulat numai 3 puncte) I. loniță 
a fost depășit- de către aceștia și a 
ocupat locul 4.

CLASAMENT GENERAL : 1. I. 
BOBÎLNEANU 69 p, — campion re
publican pe 1972, 2. Gh. Sora 53 p, 
3. I. Marinescu 47 p, 4. I. loniță 
(Metalul Buc.) 47 p. 5. C. Voiculescu 
44 p, 6. N. Râureanu 43 p.

De notat, buna organizare a ul
timei etape asigurată de către 
F.R.M. și A.S. Voința Sibiu. Corpul 
de oficiali a fost condus de arbitrul 
principal E. Pleșa.

Dumitru NEGREA

„UMBRELELE
șutiștii săreau pe nisip, cu mare în
drăzneală și agilitate). In fine, mult 
așteptatele momente de antrenament 
la turn sosiseră și întreaga grupă se 
zorea spre echipare. Petrică Hantea, 
unul dintre cei 30 de tineri parașu- 
tiști, ne spunea că în timpul cobo- 
rîrilor din turn plăcerea e imensă, 
căldura e... răcoroasă, iar „umbrela" 
te scapă de emoții I Firește, pilotarea 
prașutei creează în aceste condiții 
adevărate veleități de ...automobilist 
(fără volan !), iar plutirea e aproa
pe la fel de fascinantă ca și cea rea
lă, după plonjonul din avion.

Am zăbovit aproape o oră la ră
dăcina tumuhii. I-am văzut pe para- 
șutiști manevrând .hățurile umbre
lei" și transformîndu-se din minus
cule Păpuși plutitoare — cum par a- 
colo, sus — în siluete svelte aterizirfd 
pieziș pe iarba moale.

UN JOC INEDIT CUCEREȘTE ADEPȚI

JUCĂTORII DE 
LUPTĂ PENTRU

BOWLING
AFIRMARE...

" DIN COPOU
A doua zi, însă, aveam să trăim 

alături de ei satisfacțiile voluptoase 
ale dansului aerian, acompaniat de 
această dată de zumzetul monoton al 
avionului bimotor. Rind pe rind, a- 
bisul desfășurat în fața trapei ii min- 
gîia pe Ion Lungu, Petrică Hantea, 
Constantin Macovei și ceilalți, care 
dansau fantastic sub umbrelele lor 
multicolore. Iar cînd pămîntul. întors 
cu fața în sus, a zărit-o la cel de-al 
500-lea salt pe Lucia Pușcașu, am 
avut impresia că plonjonul ei teme
rar pe puful aerului e o cometă 
strălucitoare pe verdele aerodromu
lui.

La sol, reuniți după zbor, pai*$u- 
tiștii Aeroclubului Moldova Iași pliau 
umberelele, pregătmdu-le pentru alte 
lansări...

Hono ALEXANDRESCU

Axi, in Sala sporturilor din Constanța

ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ AL ROMÂNIEI
d:sport 

cea de a 10-a e- 
mternațional fe- 
Romăniei, com-

Constanța, începe 
diție a Turneului 
minin de volei al 
petiție care și-a ciștigat un bun re
nume. atit prin vaioarea sa. datorată 
participării unor formații de primă 
mină, cît și prin faptul că este pla
sată, de regulă, în aj unul unor mari 
evenimente voleibalistice, constitu
ind astfel un ultim și elocvent pri
lej de verificare.

Din păcate, de data aceasta, tur
neul nu înseamnă pentru reprezen
tativa română un test în vederea 
marii competiții a anului, turneul 
olimpic (la care na a obținut

PROGRAMUL
Sala sporturilor, de la ora 
România

nia — Bulgaria.

ca-

vor începe astăzi sint de mai mică 
importanță. Echipa română, serios 
in tinerită. va trebui să dea o primă 
dovadă că speranțele de viitor ce se 
pun în ea au un oarecare temei, că 
peste doi-trei ani poate să readucă 
voleiul nostru feminin pe poziții 
frutașe în ierarhia internațională.

Fără îndoială, cea mai puternică 
adversară va fi echipa R.P.D. Co
reene, una dintre fruntașele voleiu
lui mondial și care se va prezenta 
luna viitoare la Munchen cu justi
ficate pretenții la una din medalii. 
Publicului constănțean îi sînt deja 
cunoscute jucătoarele coreene, care 
au evoluat în sala sporturilor și cu

INHLNIRILOR DE AZI
16 :

Israel, R. F. a Germaniei — Jt.P.D. Coreeană, Poio-

ÎNVINGĂTOARE în edițiile
1959 — U.R-SA., I960 — Cehoslovacia, 

Japonia, 1967 — Cehoslovacia, 1968 — 
1970 — România. 1971 — U.R.S.S., 1972 -

PRECEDENTE
1962 — România, 1964 —
U.R.S.S., 1969 — Japonia,9

afxarea), ci numai o ocazie de a-și 
„studia* forța in compania unor e- 
chipe valoroase, dintre care trei 
vor fi prezente și la competiția o- 
.limpică: R^JJ, Coreeană, Ceho- 

' ilovaete și a Germaniei. A-
ceasta nu înseamnă că întrecerile ce

un an in urmă. Va avea deci pri
lejul să revadă citeva voleibaliste 
de clasă de care dispune acest team,

cum ar fi căpitana Kan Ok Sun, 
poate cea mai completă jucătoare 
din voleiul feminin actual, trăgă
toarele Kitn Dzin Bok, Kim Un Za, 
Huan He Suk etc. De asemenea, va 
putea aprecia cu siguranță jocul cu 
particulare nuanțe tactice al. for
mației cehoslovace, care s-a remar
cat în turneele internaționale pre
cedente, precum și valoarea sensibil 
crescută a naționalelor Bulgariei, 
învingătoare asupra reprezentativei 
noastre (in altă alcătuire) cu prile
jul Balcaniadei de la Sofia, și Po
loniei, aflată și ea în fază de în
tinerire. în perspectivă, cîteva par 
tide de atracție, de la care cons- 
tănțenii și oaspeții litoralului nu 
trebuie să lipsească.

în vederea turneului, toate echi
pele au sosit din vreme pe litoral, 
unde au susținut antrenamente de 
acomodare și partide de verificare.

Meciurile vor fi conduse de urmă
torii arbitri: Giuseppe Muceo (Ita
lia), Lucien van Welden (Belgia), 
Laszlo Meszaros (Ungaria), J. Tun- 
<,ay (Turcia), K. Prielojni (Ceho
slovacia), C. Armășescu, V. Moraru, 
C. Mușat, V. Arhire, I. Niculescu, 
V. Ranghel, D. Rădulescu și I. Io
nescu (România).

ȘEDINȚA COMISIEI 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Pentru a analiza situația actuală 

a rugbyului din orașul București, 
comisia municipală de resort orga
nizează în ziua de luni 24 iulie, la 
ora 17,30, la sediul CMEFS din str. 
Biserica Amzei nr. 6 (și nu marți 
cum se anunțase anterior), o ședin
ță importantă, în care se va pune 
în discuție reorganizarea biroului 
comisiei de rugby, precum și un 
plan de măsuri pentru viitorul 
campionat 1972/73.

Sînt invitați la ședință toți acti
viștii salariați și obștești din Capi
tală care se preocupă de proble
mele rugbyului.

Un Joc nou cucerește din ce în ce 
mal multi adepți. Este' vorba de bow
ling, un sport înrudit cu popicele. Deo
camdată, fratele mal mic al popicelor 
și-a făcut apariția, cu rezultate remar
cabile. in județul Constanța șl sin
tem informați că. în curtnd. jocul la 10 
„bețe- se va practica și pe meleagurile 
sibiene, argeșene și mureșene, unde 
se află 
săli cu 
forul de 
ganizeze _  _____ . _____
nai un campionat republican de 
ling.

Revenind la Județul Constanța, se 
cuvine, de la bun Inoeput, să subli
niem munca depusă de membrii 
comisiei județene de specialitate, care 
au reușit, cu sprijinul factorilor in
teresați. să Impulsioneze această inedită 
ramură sportivă din tara noastră. Be
neficiind de săli corespunzătoare, ini
moșii activiști obștești ai C.J.E.F.S. 
Constanța au inițiat un program 
competltional ritmic, de natură să atra
gă un număr tot mai mare de cetă
țeni, de diferite virste și profesii, pe 
pistele de joc. Iată cîteva dintre e- 
lementele care au stat Ia baza reuși
tei campionatului județean recent în
cheiat :

— împărțirea echipelor, participante 
tn două grupe valorice (A si B), după 
modelul divizionar cu promovări și 
retrogradări, ceea ce a creat stimulente 
și ambiții între competitoare ;

— obligativitatea încadrării in fle
care formație a unui junior, fapt ce a 
dimensionat preocuparea tehnicienilor 
pentru depistarea si pregătirea elemen
telor de perspectivă :

— în sfîrșlt. s-a obținut o reducere 
de 5o la sută a chiriei sălilor de joc.

„ unde
în proiect construcția unor 
piste de parchet. De altfel 
resort intenționează să ar
in viitorul sezon competițio- 

bow-

tr*
Jucătorii de la I.T.C 

— în repriza secundă 
a meciului aerby cu 
formația Constructorul, 
pe care l-au cîștigat

Foto: S. BAKCSY

Inlesnlndu-se participarea 
campionat și creșterea : 
chipelor de la 10 la 15.

Corpul de oficiali, _ ______
na anului trecut cu o nouă promoție 
de arbitri, a asigurat, etapă de etapă, 
o conducere autoritară si competentă 
a meciurilor. De asemenea. echipele, 
bucurindu-se de o asistentă tehnică 
calificată, au furnizat 
tive. încheiate uneori 
care se apropie de cele mai bune per
formanțe internaționale. Adăugind fap
tul că cele 8 arene sint atent între
ținute si dotate cu materialele nece
sare, iar jucătorii se străduiesc să-și 
îmbogățească necontenit arsenalul teh
nic. avem imaginea unui campionat

i regulată ia 
numărului e-

completat în toam- 
cu o nouă

partide atrae- 
cu rezultate

PATRU VICTORII

ALE ANTRENORULUI MARCU

sub cele mai bune auspicii.
•tablou; de onoare al 
recordmenllor pe anuî 1972 ;
1. I.T.C. (I. Beraru, N. Po- 
Dobre, A. Volnea, V. 

- - - 24 p.

consumat 
Iată acum 
pionilor și

ECHIPE : 
pescu, N. __ ___
D. Popesea, H. Bucur) 
structorul 18 p, 3. Portul i« p, 
P.T.T.R. lî p. 5. Dobrogea 12 p S. _ 
merțul 2 p, 7. Murfatlar 2 p. Ultimele 
două echipe au retrogradat în grupa 
B. locul lor fiind luat de formații!» 
Palas și Dacia.

INDIVIDUAL senioare: 1. Aurelia Ivan 
(Dobrogea) 3 389, 2. Maria Stoica (Tomis- 
tex) 3 287, 3. Alexandrina Știrbu (Tomis- 
tex) 3 033 ; seniori : 1. C. George (Pa
las) 4 911, 2. N. Dobre (I.T.C.) 4 S73,
3. D. Bedivan (Constructorul) 4 848 : ju
niori : 1. D. ștefănescu (Palas) 3194. 
2. I. Doroșin (Palas) 3 0«5. 3. C. Cio-
banu (Constructorul) 3 032.

PERECHI, senioare : Aurelia Ivan și 
Felicia Beacă (Dobrogea — Pescăruș) 
1 488 ; seniori : T. Băcanu șl D. Bedivan 
(Constructorul) 2133 : juniori : D. Ște
fănescu si I. Doroșin (Palas) 1 893.

cam-

Dobre, 
2. Con- 

4. 
Co-

județean absolut îl deține 
' ' senioare, Cons-

.1 Dinu 
In cursul 

jude- 
ori. 

însem- 
in trea- 

hami-

Recordul ________
Aurelia Ivan (3 389) 
tantin George (4 911) 
Ștefanescu |3 194) la 
sezonului 19711972. 
țene au fost

Nu putem 
nări fără a menționa, 
căt. citeva 
cilor activiști _________________
1973 a campionatului pe echipe 
trece de la formula de 6

la 
la seniori și 
juniori.

___ recordurile 
modificate de 40 
încheia aceste 

___ .1___ măcar 
dintre proiectele 

dobrogeni : în ediția 1972/ 
‘se va 

_ __ ___ ___ .. la cea de 8
jucători (dintre care doi vor fi juniori): 
se vor lua contacte cu federațiile din 
R. D. Germană și Austria pentru per
fectarea primelor întâlniri internațio
nale, vor ti Înființate echipe feminine 
și de juniori ; se vor organiza cursuri 
de instructori și arbitri ; o serie de ju
cători dotati pentru marea performan
tă s-au angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru o eventuală par
ticipare la C.E. din 1973. programate 
la Viena.

Troian iOANIȚESCU

VOR JUCA IN DIVIZIA B
gazdă: Voința. Ambele au promo
vat în „B“.

(Corespondenți I A. Dinicu, P. 
Peană, C. Albu, S. Ionescu și D. 
.Marin).

S-au încheiat zonele pentru ca
lificare în divizia B. Corespondenții 
noștri din cinci din cele 
lități fei care au avut loc 
ne-au comunicat echipele 
toare ale acestor zone și 
activa din sezonul următor în di
vizia secundă. La Cîmpina, unde 
s-au prezentat 4 echipe masculine 
campioane de județ calificarea a 
obținut-o formația Petrolistul Cim- 
pina, învingătoare în toate cele trei 
partide. La Tulcea, cele șapte par
ticipante masculine au evoluat în 
cadrul
Tulcea
Pitești 
de Ia 
echipe masculine, cea a Institutului 
Pedagogic din localitate cîștigînd 
dreptul de a evolua în divizia B, 
în sezonul 1972—1973.

La fete sintem în posesia a două 
informații privind zonele. La Pi
tești, echipa locală „Dacia" a ter
minat neînvinsă competiția, iar la 
Buzău s-a impus tot o formație

opt loca- 
disputele 

ciștigă- 
eare vor

a două serii. In finală. Delta 
a dispus cu 3—0 de C.S.U. 
și a promovat în ,.B". La zona 
Tg. Mureș au luat parte 6

LUCI 
MOSCOVA
— RULMENTUL

BRAȘOV 74—10
BRAȘOV (prin telefon, de la cores

pondentul nostru județean). Formația 
feminină de handbal Luci Moscova si-a 
început turneul în țara noastră, evoluind 
simbătă la Brașov în compania echipei 
Rulmentul din localitate. Mai bine pre
gătite fizic, handbalistele oaspete au 
reușit să obțină victoria, la capătul unui 
joc spectaculos, cu scorul de 14—W 
(7—5). Echipa moscovită va juca luni la 
Odorhei, cu divizionara A Voința iar 
joi la București cu Progresul.

C. GRUIA

REZULTATE MERITORII 
veția) 7:30,97, 4. Hellebrand (Ceho
slovacia) 7:34,70, 2 vîsle: 1. Ceho
slovacia (Straka, Vladek) 6:46,94 
R.F.G. (Meissner, Heyne) 
Belgia (Dehombreux, 
6:50,17; 2 fără cîrmaci: 
slovacia (Zapletal, Lacomy) 7:01,93,
2. Elveția (Dubs, Fischer) 7:02,51,
3. R.F.G. (Haas, Ulbricht) 7:03,11 ;
2+1 : 1. Cehoslovacia (J. Svoja- 
novsky. A, Svojanovsky) 7:26,93, 2. 
R.F.G. (Mrtssmann, Kreuse) 7:28,73. 
3. Elveția (Furier, Lindecker) 
7131/54; 4 fără cîrmaci: 1„ R.F.G. 
6:25,34, 2. România 6:27,38, 3. Italia 
6:31,27, ’ " _ ‘ " ...........
5. R.F.G. 
4+1: 1. 
slovacia 
8+1: 1. 
5:54,61. 3. Cehoslovacia 5:57,81.

Paralel cu întrecerile 
s-au disputat Și cursele 
canotoarelor. Schifistela 
au avut o comportare 
obținînd un loc I la schif 
(Ioana Tudoran. Mitana Botez, Eli- 
sabeta Lazăr, Doina Bardaș + Ane
ta Sieburg), un loc II prin Gabriela 
Toader și poziția a IV-a la 2 vîsle. 
Iată și aci rezultatele mai impor
tante : simplu 1. Regine Adam 
(R.F.G.) 3:51,46, 2. Gabriela Toader 
(România) 3:55,1, 3. A. Anthoine 
(Franța) 3:56,09, 4. Waltraud Roick 
(R.F.G.) 3:56,87, 5. Christa Agrikola 
(R.F.G.) 3:57,34, 6. Heli Tiedge
(R.F.G.) 4:09,54 ; 2 vîsle: 1. R.F.G. 
3:30,01, 2. Olanda 3:31,29, 3. Olanda 
3:32,05, 4. România (Teodora Un- 
taru, Marioara Sîngeorzan) 3:33,34, 
5. Franța 3:34,90, 6. Ungaria 3:40,52. 
4+1 vîsle: 1. ROMÂNIA 3:22,30 2. 
R.F.G. 3:24,88, 3. Franța 3:28,19. 4. 
Olanda 3:31,55 ; 4+1 rame: 1. Olan
da 3:32,41. 2. Franța 3:33,32. 3.
R.F.G. 3:33,68.

2
6:48,15. 3. 

Heyche) 
1. Ceho-

4. Noua Zeelandă 6:34,42. 
. 6:35,42, 6. Elveția 6:48,05 ; 
. K.F.G, 6:28,74, 2. Ceho-

6:32,87, 3. S.U.A. 6:35,52 : 
S.U.A. 5:50,71. 2. R.F.G.

masculine 
dedicate 
românce 

frumoasă. 
44-1 vîsle

PROBA A DOUA A CAMPIONATELOR BALCANICE

(Urmare 
din pag. 1)

cu regret neputința unora dintre 
fruntașii ciclismului românesc. Mai 
întîi Grigore, apoi Gera, Selejan și 
Cîrje renunță să mai ruleze ală
turi de fruntași, mulțumindu-se cu 
compania celor din al doilea plu
ton. în primul grup mai sînt doar 
doi alergători români i Vasile Teo-

dor și Nicolae David. Plouă, plouă 
intr-una, și distanța dintre fugari și 
urmăritori s-a mărit la 1:45. Vasile 
Teodor realizează faptul că detașa
rea celor trei are acum sorți de iz- 
bîndă și se așterne la drum, ducînd 
trene furibunde. Nu-1 ajută nimeni, 
pentru că alergătorii turci, 
slavi și bulgari 
rea colegilor lor, 
puțini la număr 
cesară pentru o 
tuoasă. Travaliul

iugo- 
protejează evada- 
iar grecii — și ei 
— n-au forța ne- 
colaborare fruc- 
îndelung al celui

Din ansamblul rezultatelor înregis
trate s-a impus antrenorul Tra
ian Marcu. care a cîștigat jumătate 
din totalul alergărilor de ieri. O 
performanță strălucită. darr din 
nefericire asemenea performanțe 
rămin izolate!... Și pentru că, în 
genere, rezultatele de ieri n-au a- 
vut semnificații aparte, chit că în
vingătorii și-au corectat recordu
rile carierii, dar că aceste recor
duri nu reprezintă nimic ca valoa
re, vom reproduce în continuare, 
la jumătatea stagiunii, clasamentele 
profesioniștilor, care se prezintă 
astfel :

ANTRENORI: 1. Gh. Tănase 21, 
Tr. Marcu 19. M. Ștefănescu și I.

9.

Tr. 
Tr. 
A-

\

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 30, ETAPA DIN S3 

IULIE 1972.

T. Victoria Roman — Unirea Iași 1 
II. CFK Pașcani — Danubiana Roman 1

III. Ceahlăul — Letea Bacău "
IV. Flacăra roșie Buc. — Autobuzul
V. T.M. Buc. — Tehnometal

VI. Sirena Buc. — Laromet Buc. 
VII. Poiana cîmpina — Prahova PI.

VIII. Carpati Sinaia — Victoria Florești 
XX. Caraimanui — Met. Plopeni 
X. U.M. Tini. — Vulturii Lugoj

1
2
1
2
1

I 1
2

____ ___________X
XI. Vltrometan Mediaș _ UP A Sibiu 2

XII. Met. C. M. — CFR Sighișoara 1
XIIT CSM Sibiu — Gaz metan Mediaș 1

6c preraii ; X39.4U3 leu

c” M. — CFR Sighișoara

Oană 15, G. Avram 13, Tr. Marines
cu și S. Mihăilescu 11, G. SotLcan 
10, N. Gheorghe și I. Toderaș 
Tr. Dinu și V. Gheorghe 8.

DRIVERI : Gh. Tănase 18. 
Marcu 17, M, Ștefănescu 11. 
Marinescu și I. Oană 10. Gh. 
vrarn 9 etc.

Rezultate tehnice ale alergărilor 
de ieri : cursa I Haiti (V. Gheor
ghe) 41,5, Halta, cîștigător 10, or
dinea 216 ; cursa a Il-a Inimos (D. 
Toduță), 31,9, Colecția, Rapsod, sim
plu 2. event 45, ordinea 17, ordinea 
triplă 92; cursa a III-a Sanda (R. 
Cositică), 34,3, Gorun, Zefirel. sim
plu 12, event 43. ordinea închisă, 
ordinea triplă 1,130 ; cursa a IV-a 
Jeleu (V. Gheorghe), 43,1, Cleopa
tra, simplu 4, event 81, ordinea 
9 ; cursa a V-a Honda (Tr. Marcu), 
31,4, Fidela, Evadat, simplu 2, e- 
vent 10, ordinea 20. ordinea triplă 
306 ; cursa a Vl-a Rațiunea (Tr. 
Mancu). 33,3. Veranda, simplu 4, 
event 12, ordinea 38; cursa a 
VII-a Komișel (I. Oană), 30, Tulnic, 
Basm, simplu 3, event 46, ordinea 
38, ordinea triplă 255 ; cursa a 
Vin-a Eneia (Tr. Marcu), 48,1. Su
san. simplu 4, event 803, ordinea 
22. Pariul austriac ridicat la suma 
de lei 32.181 a fost cîștigat de trei 
buletine cu trei combinații cu șase 
cat, a lei 5.363 fiecare. Report — 
16.092. Retrageri : Hippy. '

Niddy DUMITRESCU

CAMPIONII RINGULUI Șl DĂSCĂLII LOR
nală este acea de a-și păstra forțele ? 
Ce să spui de seriozitatea și integri
tatea lui Gruiescu, care — învins în 
turneul final al campionatului națio
nal — fără ifose, s-a pregătit de con
cediul său familial, la Bocșa Română, 
înainte de a afla că a fost totuși se
lecționat ? în categoria aceasta a 
„foarte serioșilor" trebuie înglobat și 
proaspătul campion al țării la cate
goria grea, Anghel lancu, mecanic la 
întreprinderea ARO din Cîmpulung 
Muscel, tată a doi copii, un fel de 
„forță a naturii" care-și consumă 
energia nu numai în ring, ci și pe 
saltelele sportive, în cadrul echipei de 
lupte a asociației sale. Prezența lui 
la Miinchen e condiționată de rezul
tatul meciului de selecție cu Ion 
Alexe. „Astăzi nu mai mi-e teamă — 
zice Anghel lancu — de o întîlnire 
cu Alexe. Mi-a crescut mult încrede
rea, de cînd sînt în lot Ea 25 de 
ani, eu joc o carte mare și am ac de 
cojocul lui Alexe. Cu mine nu poate 
să stea și să aștepte, cum s-a obișnuit 
să facă în ultima vreme".

Evocarea celor devotați antrena
mentelor nu s-a făcut, mărturisim, 
fără gindul ascuns de a aduce vorba 
și despre doi sportivi mai delăsători 
în pregătire. Cu conformații biologi
ce excelente și cu cunoștințe tehnice 
dintre cele mai bune, Victor Zilber
man si Ion Gorffi continuă să se me
najeze la antrenamente. Dacă lipsa de

(Urmare din pag. 1)
pregătiri riguroase. „Deși mai e o lu
nă plnă la începerea turneului olim
pic — precizează maestrul Popa — 
noi nu facem antrenamente de susți
nere, ci de perfecționare". Aceste cu
vinte lasă să se străvadă fondul de 
experiență pe care majoritatea selec
ționaților l-au acumulat de-a lungul 
anilor. Mai mult încă, trei dintre ei 1 
— Antoniu Vasile, Calistrat Cuțov și 
Victor Zilberman — sînt „veterani" 
ai întrecerilor olimpice, căci ei au 
boxat șl la Arena Mexico. Nu e vorba 
numai de media de vîrstă (25 de ani) 
a celor 7 selecționați ferm (cărora li 
s-a adăugat și tînărul de 20 de ani 
Alexandru Turei), ci șl de o anumită 
rutină a marilor turnee. Toți cei 7 
(Constantin Gruiescu, Gabriel Pomet
cu, Antoniu Vasile, Calistrat Cuțov, 
Victor Zilberman, Ion Gyorffi și Alee 
Năstac) au trecut prin proba de foc a 
ultimului campionat european, de la 
Madrid, și nu fără glorie, de vreme 
ce trei dintre ei au medalii de argint, 
iar alți trei — de bronz. Pugiliști în
cercați, cu multe meciuri trecute in 
carnetul de licență, ei sînt valori in
discutabile, a căror conștiință sporti
vă nu ar mai trebui pusă la îndoială.

Ce să-i reproșezi lui Antoniu Va
sile, care-și cunoaște prea bine pro
gramul de antrenament, ca și tabietu
rile, și a cărui singură grijă perso-

mobilizare la Gyorffi este aproape 
cronică, placiditatea celuilalt este de 
dată ceva mai recentă. Zilberman a 
pierdut din forța loviturilor și a re
nunțat, din motive inexplicabile, la 
seriile de lovituri ou care-și ținea la 
respect — altădată — adversarii. Dacă 
amîndoi ar cîștiga în agresivitate, 
drumul lor spre victorii ar fi mult 
netezit. Dar pentru a ajunge la acest 
stadiu, ei trebuie să muncească mult 
mai mult la antrenamente. Iar antre
norii ar fi necesar să aplice cu mai 
multă ardoare sistemele de individua
lizare a pregătirilor, pînă a le crea 
chiar un program special. Nu în ulti
mul rind, s-ar putea prevedea pentru 
cei doi, meciuri de verificare cu ad
versari valoroși, de talia lui Paul Do- 
brescu, Ion Mocanu sau alții.

Prilejul se ivește chiar la 7 august, 
cînd noua sală a sporturilor din Pi
tești va găzdui ultimele și pasionan
tele dispute pentru completarea lotu
lui la trei categorii descoperite : co
coș, semigrea și grea. Se vor întîlni : 
Mircea Toni — Marian Lazăr, Ion Si
liște — Marian Culineac și Anghel 
lancu — Ion Alexe. Cu aceeași oca
zie, ceilalți membri ai lotului olimpic 
vor face meciuri publice fără decizie. 
L’n asemenea antrenament public va 
fi repetat la jumătatea lunii august, 
pentru a da candidaților olimpici po
sibilitatea de a nu pierde contactul cu 
ringul, înaintea plecăjii spre Munchen.

După cum se vede in fotografie, 
ingeniozitatea antrenorilor merge 
pină la a-i lega picioarele lui Ga
briel. Pometcu, pentru a-t regla mai 

bine deplasările în ring..
Folos Vasile DAGEAC'

mai bun ciclist al nostru dă roadele 
așteptate. La km 83, fugarii sînt 
ajunși, dar Vasile Teodor avea să 
resimtă urmările efortului. Un scurt 
moment de acalmie, apoi Bilici (Iu
goslavia) încearcă să se desprindă 
îi intră în plasă Vasile Teodor și 
scurta detașare se încheie la 
Cristian. O nouă acțiune — inițiată 
de Vasile Teodor, urmat de Nikolov 
și Stoianov (Bulgaria), Cubrici și 
Bilici (Iugoslavia) — alcătuiește un 
grup de 5 alergători, cărora pe stră
zile Brașovului li se adaugă Rusev 
(Bulgaria). Jelici 
Melvut (Turcia). ! 
Teodor atacă 1 îl : 
Pe urcușul spre ] 
fruntea grupului 
conduce neobosit la trenă. Din acest 
moment, spre regretul nostru, n-am 
mai putut urmări desfășurarea 
cursei, întrucît exigențele absurde 
ale arbitrului principal ne-au pri
vat de posibilitatea de a fi în preaj
ma grupului fruntaș și de a vedea 
cum decurg lucrurile. Pe stadionul 
din Poiana Brașov am aflat cu sur
prindere că primul loc a fost cîști
gat cu un avans de aproape un 
minut de bulgarul Ivan Nikolov, că 
bravul Vasile Teodor a sosit abia 
al treilea, deși după cît a muncit ar 
fi meritat cu prisosință titlul de 
campion balcanic. Unul dintre ofi
ciali ne-a informat că rutierul bul
gar s-a detașat de Vasile Teodor cu 
8 km înainte de sosire, luînd cursa 
pe cont propriu. Totuși, avansul este 
neverosimil de mare..

CLASAMENT i 1. Ivan Nikolov 
(Bulgaria) 3 h 27:26 — campion bal
canic, 2. Vesko Mihailov (Bulgaria) 
3 h 28:25, 3. Vasile Teodor (Româ
nia). 4. Rados Cubrici (Iugoslavia), 
5. Dimiter Rusev (Bulgaria), — ace
lași timp. 6- Jose Valencicj (Iugo
slavia) 3 h 28:26. 7. Drago Frelih 
(Iugoslavia) 3h29:25. 8. Giinzgen I-'a- 
luk (Turcia) — același timp. 9 Ta- 
nasie Kuvalja (Iugoslavia) 3 b 30.43. 
.10- Dimiter Stoianov (Bulgaria) 
3 h 30:45.

i (Iugoslavia) și 
Din nou, Vasile 
însoțește Stoianov. 
Poiană, ei sînt în 
și Vasile Teodor
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GRUPA (Craiova)

KOV). MARDiOV, Dakovski, Boșii-
kov. Todorov.

ANGLIA : Schofield — Teasdale, 
Kent, Martin. Pegram, CHADWICH. 
Black, Kennedv (min. 60 Springers), 
Evans. Watson. WITHBREAD

U.R.S.S. LUXEMBURG 1-1 (0-1)1
CRAIOVA 23, (prin telefon). Jo

cul. decisiv pentru locul doi, a de
butat cu atacuri furibunde la am
bele porți. Jucătorii 
recapătă 
atacă, 
apără 
riculos, 
șl 17, 
scorul în min. 22 prin Weis, spre 
surprinderea generală. Jocul devine 
dîrz, fazele alternează la cele două 
porți, dar scorul 
în min. 77 cînd 
mareînd dintr-o 
nesemnalată de 
Meciul ia sfîrșit 
dar se califică echipa U.R.S.S. 
oarece, egală ia golaveraj, a 
cat mai multe goluri. A arbitrat 
bine A, Verbecke (Franța), la tușă 
N. Mogoroașe și Al. Ene (Româ
nia).

U.R.S.S.: Rusanov — Rudakov.
VASILIEV, JUKOV, Telinov (min. 
46 Cemeaev). Trusov, Galkin, Ak
senov (min. 46 Meșkov), MALININ. 
MOȘALENKOV. Kalasnikov.

LUXEMBURG: BIRENBAUM — 
Ney, Kollwelter, Roemer, Vidotto. 
TRIERWEILER, Krecke. WEIS. 
Bollendorf, Thill, MARGUE.

FLORIAN

sovietici își 
mai repede calmul, 

dar luxemburghezii se 
bine Și contraatacă pe- 

ratînd în min. 7. 12
reușind însă să deschidă

se modifică abia 
Meșkov egalează, 
poziție de ofsaid 
tușierul A.
cu un scor

Ene. 
egal, 

de- 
mar-

SANDL

Pag. a 3-a

SE RIDICA, OARE, DIVIZIA C
LA NIVELUL EXIGENȚELOR ACTUALE ?

CINCI CUNOSCUȚI ANTRENORI RĂSPUND ANCHETEI ÎNTREPRINSE DE REDACȚIA

0 0 3—1 
1 1 2—3
1 1 1—2

4
1
1

2 2
2 0
2 0

Cehoslovacia —
2—1 (2—1). Au

1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
3. Luxemburg
în ioc amical: 

„U“ II Craiova
marcat: Ondruș (min. 30) și Simek 
(min. 43). respectiv Ustabacieff 
(min. 28).

GRUPA A II-a (CLUJ)

BULGARIA ANGLIA 3-1 (0-0)
CLUJ 23 (prin telefon). Studen; 

bulgari au atacat de la început, 
continuu, crelndu-și numeroase o- 
cazii de gol, dar Marinov șj Todo
rov. spre care s-au îndreptat ma
joritatea paselor, au greșit de puțin 
ținta și cum și apărarea britanici
lor a rezistat, scorul a rămas alb 
pînă la pauză. La reluare, bulgarii 
fac o schimbare inspirată introdu- 
cîndu-I pe Minkov, un „vîrf“ care 
trage după el echipa și care des
chide scorul în min. 52. Dakovski 
îl majorează în min. 54, englezul 
Springett îl reduce din 11 m (min. 
75), iar Marinov consființește în 
min. 80 victoria meritată cu 3—1 a 
Bulgariei. Bun arbitrajul lui S. Mu- 
reșan (România), ajutat de P. Ko
zakov (U.R.S.S.) și I. Constantinescu 
(România).

BULGARIA • Petrov — STOI- 
NEV, Velinov, Gasev, Dangov, Gh. 
Ivanov, T. Ivanov (min. 46 MIN-

IUGOSLAVIA - SPANIA 2-0 (04))
ln al doilea meci, după o repriză 

calmă și cu rare faze de poartă, 
derbiul calificatelor in sferturi* a 
fost animat după pauză de acțiun.- 
le incisive ale selecționatei iu
goslave. Două dintre ele au fost 
finalizate de Boțkovici (min. 64) 
și Zivaljevici (min. 70). Spaniol: 
răspund printr-un joc viu. dar lipsit 
de forța necesară pentru a depăși 
impetuoasa apărare adversă și pen
tru a contracara presingul aplica*, 
de iugoslavi pe tot terenul.

A condus bine C. Nițesca (Româ
nia), ajutat de A. Victor (Luxem
burg) și I. Cimpeanu România).

IUGOSLAVIA; Krivokapici-Ja- 
godid, Mijatovic*. Ognjanovici, SU
DICI, BOSKOVTCI (min. 65 Ceî- 
kovici). Sndjano. ZIVALJEVICI. 
LALOVICI. Koskovid, Radovic

SPANIA : Guilatert-Torres. Deik 
ANERO. Yanez. ZAZO. De- Cerro. 
Juan Luis. Aracii. RIAL. G:men 
(min.

stănțean : nici una dmtre ele nu 
s-a calificat pentru turneul final ’ 
Deși olandezii au inserts primul gol 
c.e-abia in min. 21, victoria lor nu 
a fost nici un moment pusă la în
doială. De notat că în min. 70 ar
bitrul K. Ghemigean (România), 
care a condus in general bine, a- 
jutat de M. Popescu sj M. Buzea. 
a acordat maltezilor un 11 m „sen- 

ratat de înaintașul Pal- 
zon. Cete 12 goluri au fost reali
zate de: De Bruyn (min. 21. 22, 
36 — penalty, 41). Berger (min. 37, 
58). Zwamborn (min. 76. 83), Wille 
■nrn. 26). Kuyer (mirt. 50), Funke 
(min. 80) pentru Olanda, respectiv 
Palton (min. 84).

OLANDA : Bal — Kuyer. Seunk. 
Peys. Brandel — VAN DINTER 
min. 75 Zwamborn). DE BRUYN— 

Wille. BERGER. Berrmk, Pander
man (mm. 50 Dey).

MALTA: Micaleff (min. 80 Li
brari)—Scririha. Galea. Camilleri, 
. anti—Dinech. Zammit—PALZON, 
Gan. SAPIENZA. Borg (min. 46 
Bueeja).

ROMÂNIA - R. F. G. 2-1 (2-1)

NOASTRĂ PE ACEASTĂ TEMĂ

Numi DEMIAN
58 Ar?as).

1. Iugoslav ța 3 3 0 0 5—1
2. Spania 3 2 0 1 2—2
3. Bulgaria 3 1 0 2 3—3
4. Anglia 3 0 0 3 2—6

6
4

GRUPA A lll-a (București)

UNGARIA - FRANȚA 3-1 (1-0
învingătoare in această intilmre 

nu putea fi deci: echipa Ungarie:, 
și aceasta pentru câ francezii — 
deficitari in precizia paselor — nu 
reușeau să lege acțiuni care sa 
pună în pericol poarta lui Bicke:. 
în atari condiții, echipa Ungariei, 
cu un joc sigur in apărare și cu o 
linte de atac care a combinat des
tul de periculos, s-a impus, csști- 
gind cu 3—1. prin golurile marcate 
de Fule (min. 43). Haffner (min. 
75). Pataki (min. 77). respectiv 
Begert (min. 80). A arbitrat bine 
N. Petriceanu (România), ajutat de 
H. Weyland (R.F.G.) și D. Ghcțu 
(România).

UNGARIA : Bickei — Varhelvi. 
VASS, EMODI. Csapo. Banfaivg 
Pataki, FOLDES (min. 73 Antal). 
Berkes (min. 57 GeHei). HAFFNER. 
FULE.

FRANȚA : Cantorin — Guillau
me. SARREAU. Galateau. Cane. 
JAUSSAND. Berthommier. Guiet. 
Begert, Godot (min. 72 Aubert). 
Qthily (min. 46

72
Couroy). 

A. VASILESCU
4
2
0

In joc amical .- Sp. studențesc II —
Belgia 2—0 (1—0)

1. Ungaria
2. Belgia
3. Franța

2
2 
o

2 0 0 5—2 
1 04 5—2 
0 0 2 1—7

GRUPA AlV-a(Constanța)

Partida vedetă a cuplajului a re
unit mari ambiții, maieriallzave în- 
tr-un joc de mare angajament. Din 
start mai bine au plecat fotbaliștii 
noștri care-și domină adversarii, iși 
creează ătewa ocazii bune, dintre 
care cele dm min. 20 șj 22 sint fi
nalizate de Mircea Sandu (șut de la 
16 m_ în urma unei combinații de 
toată frumusețea cu Mureșan și 
OMemeoco) ș; ȚariUungă. Incet-în- 
cet, insă lucitorii oaspeți Iși revin 
și, grație unei bune pregătiri fizice
51 a unui joc In mișcare tipic vest- 
german, mută ostilitățile pentru o 
perioadă in terenul echipei noastre. 
ZeUmer, lansat in adinckne. reduce 
scorul in min- 2o, anmcind balonul 
peste Pilcă, ieșit din poartă. Șapte 
minute mai tirziu se produce acci
dentarea portarului român, destul 
de gravă, la o ciocnire cu același 
ZeUmer, și părăsește terenul In 
min. 41, intr-o fază controversată, 
un gol înscris de 'Iarălungă este a- 
nulat pentru un ofsaid imaginar. 
După pauză jocul se menține In a- 
ceeați cotă de angajament. Cele mai 
mari ocazii se înregistrează în mir..
52 și 69 cînd șuturile lui Dinu și 
Zellmer sin*, respinse în ultimă in
stanță de' Toppmuller și, respectiv 
Veiea. după ce portarii fuseseră de
pășiți.

Arbitrajul lui A. Camacho (Spa
nia) depășit de duritatea jocului; la 
tușă i R. Matthewson (Anglia) și L. 
Raduncev (Bulgaria).

ROMANIA : PIICA (min. 34 Ște
fan) — Jurcă. PEXA, Deselnicu, Ve
iea — Strîmbeanu (min. 62, Anca), 
DINU — Țarălungă, SANDU MIR
CEA, Oblemenco, Mureșan.

R.F. A GERMANIEI i Schmid — 
Utzinger, SCHUMAN. ZEWE, Dei- 
£k^£hngA REILING, Zellmer. Horst, 

' ■**' ” (min. 76 kâufer), 
(min. 74 Antz).

TOPPMULLER 
Grimm. Braun

c. POPA

OLANDA - MALTA 11-1 (6-0)
CONSTANTA, 23 (prin telefon). 

Echipele Olandei și Maltei și-au 
luat la revedere de la publicul con-

1. România
2. R.F.G.
3. Olanda
4. Malta

3 0 I
2 0 1 
i o :

u 0 0 3

3
3
3

o
1
o

19—2
15—3
13—6
1—37

6
4
2

o

CONSILIUL CLUBULUI DINAMO
A ANALIZAT ACTIVITATEA

Șl REZULTATELE SECȚIEI DE FOTBAL
ION NUNWEILLER a fost numit antrenor al primei echipe

ined o ediție a campionatului echipelor din a treia divine a țârii a luai 
ăfirșit. Doar 4 echipe, fericitele dstigâtoare ale baratelor, au promovat in £e- 

vizia B. Alte 23 iau drumul campionatelor județene, desigur cu mărturisită intent’C 
de a reveni cit mai curind. Este, ca să zicem afa, perioada bilanțurilor. Și a ana
lizelor făcute in liniște. Iată pentru ce ne-cm gind-.t la inițierea unei scurte anchete 
printre cei mai cunoscuți antrenori ai acestei divizii, urmărind aspecte diverse — 
desigur, ne dăm seama că o analiză completă ar necesita aproape un... roman :
— din viața „intimă- a celor 167 de echipe divizionare C. Au răspuns cu amaV- 
litate solicitării noastre: Vladimir Grosani (Metrom Brașov — cișapdtoarea serie 
a XlI-a și promovată in divizia secundă). Petre Drag om ir (fostul rucător el Pe
trolului, actualmente antrenorul Gloriei Buzău — cistioatoare în sene a V-a. o 
altă nou promovată in .B‘), Virgil Blujdea (sub a edrui „baghetă- Flacăra More:-;

— cițtigitoare a seriei a Vl-a — a fost invinsă la Urnită in barai de Gloria Buzău). 
Sebastian Taduc (autorul moral al succesului ElectromeU București în seria o 
rv-a, dar care, cum adesea se mai intvmpîâ, a fost fiert, cu cireie etape înainte 
de final, de pe lista incitaților la „banchetul de onoare- si la jocurile barajul- ;

de la Ploiești,..) și Ioan Cotrut (fost la Chimia Suceava; fără a cdnu conducere 
echipa moldoveana — care condusese aproape M de etape ! — s-a văzut lip/ '' 
de steaua succesului, ea trebuind sd cedeze ttttul de eamptoană e seriei t for
mației i.r.A. Pașcani).

V.B. : ln general, nu pot să mă pling 
de arbitraje. Sarcina lor (e adevărat) 
este cu mult îngreunată, deoarece 
locatorii nu cunosc regulamentul, iar 
inectatorii nici atit — și 
s4-i dea conducătorului 
mină de ajutor.

nici nu vor 
partidei o

etape, disperarea celorlalte,. . Mă refer, 
in seria a V-a, la IR-A. Clmpina, Car- 
pați Sinaia șl Șoimii Buzău. Restul, 
„umplutură", balast pentru autoritatea 
ie performantă.

1. Care 
scopul

credeți ca este 
Diviziei C ?

său major ră-

P. Dragomir : Divizia C este nivelul 
la care fotbalul de masă șt cd de per
formanță trebuie să Înceapă să se des
parți. Alte competiții (campionate _de 
casă-, municipale, județene etc.) pot 
S suficiente pentru a asigura baza de

S.T. • Totuși, 
mare vină. Atit 
slicul — al cărui 
optică deformată de 
sportive, este 
părător — nu fac 
niște Unsuri care

au cea mai 
cît șl pu-

arbitrii 
jucătorii. __ __ .

„patriotism local”, 
_ înțelegere a luptei 

din ce în ce mai su- 
deciț să accentueze 

_ ____ _____ se numesc : necu- 
■Gaștere a regulamentului, șovăială,^rea- 
redință uneori. lipsă de 

Si de curaj pregătire fizică 
zâtoare.

v.B. s în seria a Vl-a a Diviziei C stm 
doar 6—7 echipe care pot face față cu 
succes exigențelor categoriei și care 
ar putea realiza integral scopul ur
mărit prin înființarea acestei divizii.

personalitate 
necarespun-

_ ___ nemulțumit
, după părerea mea, 
sînt insă toate cele 
unui meci : arbî-

S.T, s Da, prea multe echipe in di
vizie. O concentrare a celor mai bune 
dintre ele ar crea, fără îndoială, un 
campionat mai valoros, ar duce la creș
terea acuratetii jocurilor. ar ridica 
nivelul lor tehnic. în seria a TV-a sint 
doar trei echipe de valoare mai buna.

I.C. : Deseori am fost
de arbitrai. De vină, 
in egală măsura i 
trei clement,- ale ___ .
trul. jucătorii* publicul.

6. Sînfefi de părere că 
în Divizia C joacă prea 
multe echipe ? Cîte au 
— cît de cît — valoare 

in seria dv. ?

t.C. i Cu numai 3—4 echipe de 
totr-o serie, campionatul 

nici omogenitate, nici
loare 
poate avea 
tantă.

va
nii 

eons-

7. Pe cine dintre 
jucători văzuți de 
recomandați în 

deosebit ?

tinerii 
dv. îi 

mod

Anghel; Para schi vescu, Se

Recent, biroul consiliului clubului 
sportiv Dinamo București a analizat 
activitatea 
fotbal în 
1971/1972.

S-a scos 
Jej. că — _
fotbal Dinamo constituie un nucleu 
de seamă al mișcării fotbalistice din. 
țara noastră, care a contribuit 
locit la succesele de prestigiu 
ta te în ultimii ani de echipa 
nală. Pe linie de club, echipa 
prezentă permanent în rîndul 
gcnistelor campionatului național și 
a obținut, în compania unor echipe 
din elita fotbalului continental, re
zultate care au făcut-o să fie una 
din cele mai cunoscute și apreciate 
formații românești peste hotare.

Pe planul realizărilor se înscrie și 
atenția sporită care se acordă creș
terii și promovării elementelor tine
re. Numai în ultimul an. au fost ti
tularizați in echipa de categoria A 
im număr de patru sportivi din pe
piniera clubului, iar la echipa de ti
neret marea majoritate a jucătorilor 
provin, de asemenea, din rîndul ca
drelor proprii. In același timp, echi
pa I-a de juniori s-a calificat în fi
nala campionatului național, iar e- 
ehipa a ll-a de juniori s-a clasat pe 
primul loc în campionatul munici
piului București.

și rezultatele secției de 
sezonul competițional

în evidență, cu acest pri- 
în general — secția de

nemij- 
repur- 
națio- 
a los* 
prota-

Biroul consiliului a apreciat, însă 
câ în raport cu valoarea sportivilor 
și condițiile asigurate pentru desfă
șurarea activității rezultatele secției 
de fotbal în sezonul competițional 
1971/1972, îndeosebi la seniori, sînt 
necorespunzătoare. Echipa de divizia 
A, care numără în rîndurile sale a- 
proape jumătate din titularii echipei 
reprezentative, nu și-a 
biectivele înscrise în 
menținerea titlului de 
țională și calificarea 
pai României1*.

Slaba comportare a 
bal în jocurile de camionat și cupă 
se aatorește, în principal, lipsurilor 
manifestate de conducerea tehnică în 
organizarea și desfășurarea procesu
lui instructiv-educativ. în activitatea 
de pregătire a echipei s-a subapre
ciat dezvoltarea calităților fizice și a 
capacității de efort, cerințe imperi
oase ale fotbalului modern, care 
condiționează nemijlocit manifestarea 
superioară a tehnicii și tacticii, prac
ticarea unui joc de calitate. Nici din 
punct de vedere tehnic obiectivele de 
instruire nu au fost rezolvate în 
mod corespunzător.

Ponderii scăzute a volumului și 
intensității antrenamentelor i s-au 
adăugat insuficienta atenție acordată 
elaborării și stabilirii unei concepții 
moderne de joc, precum și lipsurile

realizat o- 
planul anual: 
campioană na- 
în finala „Cu-
echipei de fot-

fCHIPA SCOLII GfWRAlt Nr. I SIGHIȘOARA-•* ■»

CAMPIOANA REPUBLICANA
Piațra Neamț a găzduit timp de 

o săptămină o interesantă compe
tiție fotbalistică școlară — finala 
campionatului republican al școli
lor generale. La întreceri (turneu, 
numai tur) au participat șase for
mații, cîștigătoare de zone. Titlul 
a revenit elevilor de la Școala ge
nerală nr. 1 din Sighișoara care au 
obținut patru victorii și un rezul
tat de egalitate, totalizînd 9 p și 
17—3 golaveraj. Pe locul secund 
s-a clasat echipa Școlii generale 
nr. 178 din București — 9 p (13—4), 
iar pe locul III Școala generală nr. 
1 Craiova cu 6 p.

Echipa sighișoreană a obținut ur
mătoarele rezultate : cu Șc. gen. 
178 București 1—1, cu Șc. gen. nr. 
1 Craiova 2—0, cu Șc. gen. nr. 21

Iași 3—1, cu Șc. gen. nr. 2 Cugir 
3—0 și cu Șc. gen. nr. 7 Fetești 
8——1.

Iată formația echipei campioane 
(antrenor: V. ~ '
matematică): M. 
rea. C. Crișan, 
Bontea, 1. Csani, 
nea, N. Spornic, 
Colceriu, A.
Vlădeanu.

Golgeterul finalei a fos; N. Spor
nic (Sighișoara) cu 10 goluri, cel 
mai bun portar G. Bolnici (Cra
iova), iar mențiunea acordată ce
lor mai tehnici jucători a revenit 
lui I. Colceriu (Sighișoara) si Em. 
Timpea (Cugir)

C. NEMȚEAM!

Damian, profesor de 
Dudaș, A. Fugiu- 

M. 
Gh.
A.

Heintz,

Colceriu, D. 
Suciu, D. Bu-

Mateescu, I. 
I. Petrica, D.

coresp. i

Vi. G. : Desigur, divizia nu poate 
asigura, la ora actuală, decît cantitate, 
calitatea fiind lăsată pe planul al doi-

altisL. avertisment! Jocurile Diviziei 
de victorie cu once mijloace — care

Un jucător primește ingrijtrt, tin 
pasiune — materializat pnn doruița 
iității partidelor

O w JR
| 1— -•

C suferă, adesea, de un surplus de 
se resfringe, bineînțeles, asupra ca- 

Foto l G. DUMITRU
masă a fotbalului. Ia cocxatiCe arena » 
numai astfel privită Dirtfca C ‘ 
aduce roadele.

Si poate

V. Blujdea : A treu <fivi2>e 
să funcționeze ca o treaptă 
diară de cunoaștere. învățare.

jucâtorii

tretoe 
interme- 

perfec- 
tate.*:.ționare țfciar. pentru

de perspectivă.

S. Taciuc: Pome-
mijloc de încadrare 
cători care au depășit _____
tului, dar nu «toț inc* .copți' 
a fi promovați t“ ——_ _____
și un foarte util factor de popularizare 
a celui mai iubit sport în orașele 
orășelele care au au postbilUatea de
cit rar să vadă ,pe viu- o echipă din 
elita fotbalului

fi un excelent 
a tinerilor Ju- 
virsta junlora- 

_______ _____ 2 pentru 
In D-.vizille A și B. Este

1. Cotruț : Nu poate fi decit o 
rampă de lansare a viitoare-, genera;:: 
de fotbaliști.

2. Hi ahng* aa acest 
scop ?

VI. G. : Cred câ numai pa, 
altfel, echipele divizionare C 
Intr-o „dualitate* care nu tao 
să compromită cele mai nobile 
ții. Colegiul de antrenori 
antrenorilor de la echipele___________
categorie aceiași program de pregătire 
ca acela al divizionarelor B, dar, în 
schimb. condițiile materiale — adesea 
precare — nu sint de loc superioare 
celor specifice sportul-al de masa. Cred 
că dacă F.R.F. ar aduce noi reglemer- 
tări. în sensul accepțării si a aceste: 
divizii aa eșalon de performanță, lu
crurile ar putea lua o întorsătură fa
vorabilă creșterii calității fotbalului >1 
a produselor lui nete — tinerii ju
cători — si tn cea de a treia divizie.

trăiesc 
decit 

inten- 
recomanCă 

din această

portantă este si mcompetenta. sau lipsa 
de curaj a arbttrCar. care mal ales 
tn orașele de provincie, prestează ar- 
brttaje sub orice critică, ajungind ade
sea — cu sau fără voia lor — să »in- 
• erseze* pracuc rezultatul normal de 
pe terenul de joc.

I.c.: Cei puțin opt echipe ale unei 
serij (din 14) nu tratează cum se cu- 
■me, nu dau importanța cerută parti
cipării cu seriozitate ril'-o compe
tiție națională... Astfel, actuala divl- 
ae nu se ridică prea mult peste ni
velul campionatului județean.

iea. Și asta cu atit mai mult cu 
cit majoritatea echipelor au o foarte 
slabă condiție materială. Dacă FJl. 
Fotbal — prin experiența acumulată 
pina în prezent — va ajunge la con
cluzia utilității plasării Diviziei C, ca 
un adevărat eșalon național, în cadrul 
sportului de performantă. roadele nu 
vor întirzia să se arate. Din seria a 
XlI-a, consider că 5—6 echipe (Textila 

■ Odorhei. Oltul Sf. Gheorghe, Tractorul, 
* Politehnica Si1 poate chiar Oarpați — 

toate din Brașov) ar putea juca în di
vizia imediat superioară.

4. Care credeți câ sint 
lipsurile cele mai mari 
ale jucătorilor Diviziei 
C : tehnice, tactice, seu 

de pregătire fizică ?

VL G.: _______ ___________ ..
lymeșl. Adami (toți Metrom). Stoica, lo- 
nescu (Tractorul), Tucurel (Politehnică)* 
Popa (Carpafi Brașov). Dar as vrea să 
arăt că există încă mult! tineri talen- 
tațl tn echipele Oltul Sf. Gheorghe, Tex
tila Odorhei. Viitorul Gheorghieni etc- 
care, însă. din cauza slabei instruiri 
pe care o primesc nu au prea multe 
sanse de progres. ‘ ’ ""
Sn concordantă cu

P.D. : Căldăruș 
Braec (I.M.U.M.), 
Nan. Stan și

care.
și deci de afirmare, 
calitățile lor.

(Chimia Suceava), 
_____  ____ ,. Radu (Tehnometal), 
Nan. Stan și Negolescu (toți Gloria 
Buzău). Stanciu (Tractorul), Helvel (Vic
toria Cărei).

v.B. : N-aș mai putea adăuga decit 
două-trei nume : Anghel (Metrom),
Vasile (Metalul Copșa Mică), Petrescu 
(Flacăra Moreni) și, în general, toți 
selecționații pentru trialul echipei na
ționale de tineret.

S.T. s Eu l-am retinut. In piu®, fi P® 
Suciu (I.T.A. Pașcanii), Gidoiu (Marina 
Mangalia). Barbu și Enache (Muscelul 
Cîmpulung), Neculai (Tehnomeital), Jo- 
nescu (Electronica), Tufan (Unirea Tri
color). Stanciu (Mureșul Deva) lorga 
(Uiromet), Duha (C.T.L. Gherla), lar- 
dache si Ghinea (Minerul Baia Sprie), 
Frank (Victoria Cărei).

I.C. J Cel mai buni, după părerea 
mea : Căldăruș (Chimia Suceava) și 
Suciu (I.T.A, Pașcani).

8. Ce altceva ați mai 
avea de semnalat 
activitatea dv. de xi cu 

xi?

Șl

din

ce ordin educativ și disciplinar ma
nifestate de unii dintre jucători. Din 
această cauză, evoluția 
noscut mari fluctuații, 
la o etapă Ia alta, ci 
drul aceluiași joc, cu 
gative directe asupra rezultatului.

In cadrul analizei s-a scos în evi
dență răspunderea pe care o poartă 
pentru aceste lipsuri antrenorul Ni- 
; lae Dumitru, biroul secției și con
ducerea clubului, care nu au luat mă
suri $i nu au acționat cu fermitate 
pentru prevenirea acestei situații.

In vederea obținerii unor rezulta
te superioare în activitatea viitoare 
a secției de fotbal, biroul consiliului 
clubului Dinamo a stabilit o serie de 
măsuri menite să conducă la îmbu
nătățirea activității de pregătire, la 

iCurarea unei eficiență sporite 
întregului proces instructiv-educativ.

Președinte al secției de fotbal a 
*os; desemnat tovarășul general-ma- 
ior Pavel Costandache, iar la condu
cerea tehnică a echipei a fost numit 
Ion Nunweiller, ajutat de profesorul 
Gheorghe Timar și de medicul Mir- 
cea Ciortea. Echipa de tineret va fi 
antrenată tot de un fost component 
-.1 echipei, Ștefan Constantin. Biroul 
consiliului și-a întemeiat această a- 
legere pe calitățile deosebite și ata
șamentul nețărmurit față de club 
manifestate de maestrul emerit al 
sportului Ion Nunweiller, pe expe
riența dobîndită în îndelungata sa 
activitate sportivă și continua pre
ocupare pentru perfecționarea cunoș
tințelor. pe capacitatea de a mobi
liza și uni eforturile întregului eo- 
lectiv spre realizarea obiectivelor 
stabilite.

In ansamblu, măsurile stabilite de 
biroul consiliului, care privesc orga
nizarea secției, conceperea și desfă
șurarea procesului instructiv-educa
tiv, obiectivele Imediate și de per
spectivă ale fiecărei echipe, rezolva
rea unor probleme de viață ale 
sportivilor și dezvoltarea bazei ma
teriale necesare pregătirii, creează 
premize pentru obținerea unor re
zultate de prestigiu în viitoarele 
competiții interne și internaționale.

echipei a 
nu numai 
chiar în 

implicații

cu- 
de 

ca- 
ne-

P.D. : Nu, divizia nu !și atinge, din 
multiple motive, scopul propus.

V.B. : Dacă printre telurile urmărite 
se află selecția in persoectivă a ju
cătorilor, prin depistarea si promova
rea cu curaj a tinerilor de talent, ei 
outînd astfel lua în piept — de tim
puriu — greutățile unei competldi 
oficiale, cu miză, scopul coate fi a- 
tins. Dacă...

S.T. : 
sută !

I.c. : 
scopul.

Tn prooorție de numai 40 .a

Consider că si-ar putaa atinge 
dar nu în forma actuală.

3. Ce motive, credeți că 
împiedică frecvența jocu

rilor de calitate ?
VI. G. : Desigur că. prin mărirea 

considerabilă a numărului de echipe in 
divizie, s-a produs un decalaj valoric 
Intre echipele mai vechi si cele auto
mat promovate. din centre fotba
listice fără tradiție fotbalistică deose
bită. aidoma — pentru a lua ca exem
plu seria a XU-a. care îmi este mai 
cunoscută — celor din Tîrgul Secuiesc. 
Bălan, Cristurul Secuiesc. Micrcunea 
Ciuc etc. Toate aceste echipe Într-a5e- 
văr „mici” au o valoare scăzută, prin 
lipsa cadrelor calificate tși desfășoară 
antrenamentele empiric, iar bazele lor 
sportive sînt sub orice critică. Ele. to
tuși, nu pot accepta în nicî un fel 
înfrîngerea din partea unei echipe tn- 
bune, luptînd In consecință cu ce au 
la îndemînă : joc de elan, duritate, 
chiar brutalitate uneori, presiuni asu
pra arbitrilor. galerie ostilă oaspeți
lor etc

P.D. : Tn primul rtnd. a- trebui să 
se știe că performanța reclamă un 
regim organizatoric si de pregătire 
special, atit pentru tucători cit si oer- 
tru antrenori. în momentul de tată, 
nimic nu ne îndeamnă să credem < 
ceea ce trebuie să fie a treia divizie 
națională se deosebește prin altceva 
decit prin nume de campionatele Ju
dețene sau muniefpa’e. Acesta este, 
cred. și motivul pentru care s-topul 
Diviziei C este pefttr-j foarte mulț! de 
neînțeles sau chiar recunosc*.:*.

V.D. : Nu toate echtpele din dtvizi'

U. T. A

VL G. : înainte de a răspunde la a- 
coastă întrebare, ar fi bine cred să 
ară*, că din ce’.e 14 echipe tn seria 
a XU-a. doar 7 au antrenori calificați, 
iar la cele de juniori numai doi (Teoill 
Pop — Tractorul și Mircea Papuc — Po
litehnica. ambele din Brașov), toate 
celelalte echipe (de seniori sau juniori) 
neputind beneficia decit de 
să recunoaștem, destul de 
tent, al unor .instructori 
Ce ne putem, deci, aștepta i 
ce învață de la asemenea 
improvizați t... Singurele _ 
care antrenorii echipelor unici' 
curaieazâ sint elanul si 
luptă.

P.D. : Problema are mai 
plicațil. în primul rtnd, 
rea mea. tehnicitatea si 
tactică a unui jucător se 
chipe nu se poate realiza 
solidă bază de pregătire 
joritatea echipelor c 
tilnit — deși, uneori ____
bună tehnicitate pentru _C- - 
rut* insă prin minutele 
poi tactica f Despre ce fel de 
poate fi vorba, 
pele au 
plasare 
oameni 
haotic, 
ixtolele 
mai

aportul. 
neconsts- 

voluntari*. 
de la cei 

profesori 
calități pe 

2-i« le !n- 
nuterea de

multe im- 
dupa păre- 

presătirea 
sau a unei e- 

decît 
fizică, 

cu care ne-am 
i cu o destul de

- au „că-
60—79. A- 

„tactică* 
echi- 

de- 
7—8 

toții,

pe o 
Ma
in-

cînd mai toate 
o .schemă* precisă : în 

— apărare disperată, eu 
in careu, „acasă* — eu 
înainte ! In mod sigur, la ca- 

pregătire fizică și taetică 
sint multe de făcut.

v.B. : Aproape peste tot procesul de 
instruire nu izbutește să iasă din 
„epoca empirismului*. Antrenorii, fie 
că nu-și cunosc meseria, fie că nu 
și-o pot face din cauza totalei incom
petente a conducătorilor de ’a ma
joritatea asociațiilor sportive, ajung 
Ia un mod de conducere a antrenamen
telor fără interes, superficial.

S.T. : aș împărți aceste lipsuri în 
felul următor : fizic — 43 la sută, 
nie — S3 la sută, tuctic “ 
Dar. nu trebuie să uităm nici 
olina, căreia, după părerea mea. 
i se dă atenția cuvenită.

I.C.: 
dintre 
locului 
— cele 
tehnică.

_ ____ eh-
tactic — 70 la sută, 

disci- 
nu

Eu aș spune mai curind 
ce! trei principali factori 

— deci. și ai antrenamentului 
mai grave lipsuri sint cele de

că 
ai

5. Core este părerea dv. 
despre arbitrajul arestat 

în Divizia C?
VI. C. : 

majoritatea 
văzute în 
«ă afirm 
orivința i____________
le-am avut. în cursul 
in Divizia B (fi. Deși.

Persona! sint mulțumit de
i arbitrajelor avute sau

cadrul campionatul-ui. Pot 
chiar eâ ele deoășesc. în

corectitudinii pe cele care 
«nuiui trecut.

L ... _______ _  ca fă
a arbitra tn unele orașe ale 
nu-i deloc ușor !

fiu sincer.
Divizii C

P.D. : 
fiuentat Doate fi 
calerte răuvoitoare 
tori nedisclpiinati. .
hti H dispare ca^tatea de arbitru 
se transformă tntr-un 
tor al echipei sardă. Uneori, 
c» este cu atit 
chiar deliberat .

Râmtoe de vâan
arbitrul de____
sau de niște iueă- 

Daeă da. atunci 
—;— st

element ajută- 
însă, ceea 

mai grav, o face

ci, de in- 
către o

ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE

Miercuri, arădenii joacă cu
Revenită din stagiunea Moneasa. 

echipa U.T.A., conform pianului de 
pregătire, a susținui un meci de ve-

METALUL BUCUREȘTI-STAL [POLONIA] 2-5 [0-1]
prin punctele înscris? de Nowak (2). 
Nilipiuk (2) și Kospersky (1); pen
tru Metalul i Decu (2'. Marți, STAL 
va juca la Plopeni cu Metalul.

Duminica, pe stadionul Panteli- 
mon din Capitală, Metalul Bucu
rești a întîlnit formația poloneză 
STAL Starachowice din divizia se
cundă. Formația oaspe a practicat- 
un fotbal eficace, cîștjgînd cu 5—2 D DCMITFESCl - cjyesp

V.S.S. Kosice
rificare 
Oradea.
repriză U.T.A. a jucat cu echipa de 
bază, cînd a înscris toate cele cinci 
puncte, iar după pauză au intrat 
pe teren fotbaliștii din echipa de ti-' 
neret-rezervă.

Miercuri. U.T.A. va susține un 
meci amical internațional, cu V.S.

Kosice (Cehoslovacia), iar vineri 
pleca în turneu în Belgia, Olan- 
și Franța.

cu divizionara B, Olimpia 
Scor ! 5—1 (5—0). In prima

S. 
va 
da

GH MCOLA1TÂ - coresp.

P.D. : Intr-adevăr, sînt prea multe 
echipe. Cantitatea primează asupra ca
lității. 168 de echipe este o cifră enor
mă. Jumătate din ele nu se gindesc, 
chiar din prima etapă, decit la evitarea 
retrogradării ! Vă dati seama 
puțin le interesează 
jocului 7... Cealaltă 
pelor are ca obiectiv __ _____ __ .
mele 8 locuri In clasamentul final, pen
tru ca astfel să scape de vreo „suror;- 
zâ" a federației, prin care să se vadă 
din nou în campionatele județene. 
Rămtn. în concluzie, doar citeva echipe 
serioase si de valoare — cu speranțe 
de promovare în Divizia B — șl care 
trebuie să înfrunte, timp de 26 de

_ ______ cit de
deci calitatea 

jumătate a echi- 
clasarea în pri-

vi. G, i Ca o ooffMSluzie a acestei in
teresante sl. sper, utile discuții, aș vrea 
să subliniez că. după 
mă, a 
cesarț 
măsuri 
scopul 
divizie 
să fie

P.D. i Modalitatea de disputare a ba
rajelor de promovare In Divizia B 
este, cred, greșită. Anul trecut, nu erau 
decit 8 serii, iar ristlgătorii erau 
Părtiti to două grupe, din 
urma celor trei jocuri ale 
chipe 1.___ .J T
fiecare grupă. Anul acesta — 12 serii. 
Încă 4 cîștigători deci, toți cel 18 can
didați împărtlti în patru grupe a cite 
3 echipe. Doar două jocuri pentru fie
care echipă, o singură promovată dln- 
tr-o grupă. Este suficientă o singură 
..zi proastă" a unei echipe și ea își vede, 
ne Ioc, ruinate toate eforturile șl spe
ranțele unui an întreg. Din fericire, 
nu a fost cazul Gloriei Buzău ! Dar. 
problema .cămine în picioare. S-ar fi 
putut găsi cu ușurință un sistem mai 
echitabil de baraj (doar două grupe 
a cîte 6 echipe, cu cinci jocuri pentru 
fiecare. din care să promoveze pri
mele două echipe ț sau meciuri tur- 
retur în cadrul grupelor de trei echipe 
etc.). . .

I.C. t As vrea să accentuez asupra 
necesității îmbunătățirii stării terenuri
lor și instalațiilor anexe de care be
neficiază echipele divizionare C. Ele sînt- 
destul de des, sub orice critică. Fot

balul adevărat nu se poate juca dac» 
pe gazon adevărat.

Anchetă realizată de 
Dumitru GRAUR

___ _ _ părerea unani-
treout stadiul experimental (ne- 
al Diviziei C. Acum* se impun 

serioase, energice, pentru ca 
pentru care a fost creată această 
să se îndeplinească, ier roadele 
cit mai curtnd vizibile.

îm-
care, in 

______ _ __________ fiecărei e- 
promovâu primele două din

„PROGRAMUL BAYERN"
Recitesc, pentru a nu știu cîta oară, programul „de lucru" al 

echipei vest-germane Bayern Munchen pentru luna august, îna
inte de începerea campionatului.

Imediat după vacanță, munchenezii încep „seria celor 16 meciuri" 
Io 31 iulie și o încheie la 31 august. în această lună, ln care vor 
juca, deci, un meci la două zile, sînt prevăzute, printre altele, două 
jocuri cu Ajax (unul la Amsterdam), trei partide de Cupă, două turnee 
internaționale (unul la Valencia, cu Feyenoord și Valencia, celălalt 
la Las Palmas, cu Standard Liege și Las Palmas). Cu alte cuvinte, 
dacă la cele 16 meciuri adăugăm deplasările cu avionul^ pînă în 
Spania, și toate celelalte mișcări prin Europa, ajungem la concluzia 
că Beckenbauer și grenadierii săi nu au nici măcar citeva zile libere 
în frumoasa lună august.

Revista „France Foot-boH", care publică acest program draconic, 
folosește titlul „Ocnașii". Titlul ar fi, desigur, interesant prin plasti
citate, dacă l-am putea privi cu detașarea imperturbabililor cronicari 
francezi, obișnuiți în general cu un ritm de efort fotbalistic care 
ii permite lui Pîrcălab să zburde pe lingă Tresor, Rostagni sau Chorda. 
Dar, acest titlu capătă o semnificație de fond dacă ne gîndim că 
Bayern Munchen este una din echipele cu care vom fi, poate, în 
situația de a juca, să zicem, după meciul cu Arris.

„Programul Bayern* poate constitui o tema de meditație. Ani de 
zile am invocat, ca pe o scuză, vacanța estivală prea scurtă a fot
baliștilor noștri, limitată, în general, la 20 de zile, lată, însă, că 
Bayem a avut o vacantă de numai 15 zile, după care a acceptat 
ideea de a juca 16 meciuri într-o lună.

Vorbim deseori de faptul că fotbaliștii noștri lucrează la fel 
de mult ca și cei ai marilor echipe europene, dar câ, din păcate, 
recuperarea efortului este compromisă în general de o dolce vita 
care anulează acumulările. In dorința de a găsi o soluție practică, 
s-a recurs la teste Cooper, Ostrand și altele, care au roiul unor 
semnale de alarmă. Toate acestea rămîn, însă, simple paleative dacă 
trecem cu vedereae faptul că „programul Bayem* este mai mult 
decît rodul unui fenomen de conjunctură, legat, poate, și de inte
resele financiare ale clubului munchenez.

,Programul Bayem" este, la urma urmelor, secretul recentelor 
succese ale fotbaliștilor vest-germani, care-și dau seama că atu-urile 
tehnice de tip brazilian pet fi învinse doar printr-o solidă armătură 
fizică.

Am socotit util să reamintesc conținutul „programului Bayem" 
acum, la startul pregătirilor pentru sezonul de toamnă. Repet, nu 
este vorba de a copia un program, ci de a reține ideea câ 'pro
gresul fotbalului se bazează, tot mai mult, pe găsirea altor și altor 
resurse de vigoare. Să nu uităm, de asemenea, câ „programul Bayern* 
vizează un campionat care nu se întrerupe în timpul iernii si care 
supune la efort timp de 10 luni, fără întrerupere.

Poate că acesta este și secretul lui Franz Beckenbauer, al cărui 
nțm de pcuri poate fi comparat doar cu cel al fostului fotbalist... 
Ilie Năstase...

loon CHIRILA

DE PESTE HOTARE
• Meciurile disputate în „Cupa de 

vară“, competiție organizată de so
cietatea de pronosticuri sportive 
„Intertoto", s-au soldat cu urmă
toarele rezultatei FC Zurich — Slo
van Bratislava 1—3 ; Vienna — 
Djurgaarden Stockholm 3—0 ; OGC 
Nisa — Malmoe 6—2; Wisla Cra- 
kovia — St. Etienne 0—1.

• Echipa uruguayană Penarol 
Montevideo, aflată in turneu în

Europa, a jucat la Varșovia cu se
lecționata Poloniei. Au cîștigat fot
baliștii polonezi cu scorul de 2—0 
(1—0) prin punctele marcate de 
Kszecik și Pliate.

• Echipa Volga Gorki, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a jucat Ia 
Hradek Kralove cu formația loca

lă Spartak. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu‘scorul de 4—0 
(4-•(!),



Astăzi după - «miaza, la bazinul Dinamo

ECHIPELE DE POLO ALE
ROMÂNIEI $1 AUSTRALEI
DIN NOU FAȚĂ ÎN FAȚĂ,

ÎNVINGĂTOR IN PARTIDA A 6-a

FISCHER A LUAT
CONDUCEREA (3-2) 

IN MECIUL
DUPÂ 16 ANI CU SPASSKI

Xșadar, după 16 ani, echipele 
naționale de polo ale României și 
Australiei se întîlnesc din nou. De 
această dată la București, în fru
moasa piscină din parcul Dinamo. 
Astăzi după-amiază, la ora 18, re
putatul arbitru internațional Ju
lien Bauwens (Belgia), care a con
dus în îndelungata sa carieră peste 
250 de meciuri inter-țări, va aa 
semnalul de începere al meciului 
amical cu caracter de verificare 
înaintea J.O., ce va opune cele 
două reprezentative.

în prima (și singura) lor întîlnire, 
ce datează din 28 noiembrie 1956 
(turneu olimpic de la Melbourne), 
poloiștii români au învins cu 4—2 
(2—1) și este greu de presupus că 
în partida de astăzi jucătorii de Ia 
Antipozi — sosiți ieri după-amiază 
în Capitală — vor putea obține re
vanșa. Ne bizuim, tn primul rînd. 
pe evidenta diferență de valoare 
dintre cele două formații, net fa
vorabile selecționatei române, și 
apoi pe faptul că în recentul tur
neu de la Landshut (R.F. a Ger
maniei) sportivii australieni nu au 
strălucit, pierzînd toate meciurile 
susținute: 2—8 cu S.U.A., 2—< cu 
Olanda, 2—6 cu R.F. a Germaniei

(B). 4—7 cu Spania fi I—5 cu R.F. 
a Germaniei.

Reprezentativa țării noastre, care 
mai ales în această lună s-a pre
gătit cu multă responsabilitate. va 
avea deci ocazia de a-și îmbogăți 
frumosul palmares din actualul 
sezon cu noi victorii (un al doilea 
meci România — Australia va avea 
loc marți după-amiază, de Ia ace
eași oră, în bazinul Dinamo). An
trenorii Grințescu și Firoiu vor a- 
vea și prilejul de a folosi întregul lot 
pentru a verifica actuala formă a 
tricolorilor, puțin obosiți după e- 
forturile depuse în săptâmînile an
terioare, și modul in care aceștia 
reușesc să rezolve — te fața ur.uț 
adversar facil — momentele de su
perioritate sau inferioritate In joc. 
Așadar, echipa noastră va conta pe 
Șerban Huber (65 int.), Sorin Scu- 
rei (15), Cornel Frăfilă <35) — por-- - — — — - _

Zamfireseu 
<104 911, 

lasif Culi- 
Rusu <47—

tari. Bogdan Mihăileicu (104
— 25 goluri), Ghecrphe 
(134—120), Gruia Not ac
Dinu Popescu (49—33), 
nene (176—70). Claudiu
33), Cornel Rusu (79—50), Adrian 
Nastasiu (31—7), Viorel Rut (19-13) 
și Radu Lazir (49-37).

DPAOOȘ ALDEA-PE LOCUL II LA 100 m BRAS 
El 1: 15,î, NOI RECORD NATIONAL DE COPII

partl- 
Con-

nu i-a ocolit nici ieri pe 
la ultimele Întreceri ale 
Prietenia. Tinerii Înotători s-au 
insă, si tn majoritatea cazu- 
reusit. să încheie pasionantele

Ploaia 
«panții 
cursului 
strtdch 
rilor au_____ _ __ ________ , ______
lor dlsoute cu rezultate de bună valoare. 
Petra Hinze și Uirike Tauber, două ta
lentate sportive din R.D. Germană, au 
Încheiat in aceiași timp (3 34.0) dificila 
probă * WC m mixt, misiunea arbi
trilor, pentru denartaîîrea lor, fiind ex
trem de dificilă. Cehoslovaca Marta 
Jorankova s-a dovedit din nou cea tnai 
bună specialistă a procedeului spate, sc- 
sind prima cu 1:19,6. timp de valoare 
mte.-nav.or.a;ă dacă vom ?3re«a faptul 
că autoarea sa are numai 13 ani. în 
țfirțrt. titre excelente pentru acest 
concurs s-au înregistrat Și ta probele 
de 300 m delfin fete si 1500 tn liber, care 
au re-.-aUt Sa tal* ei Popova (2 31.3) și, 
respeenv. reprezentantului R.D. Germa
ne. Wolfram Dobroschke (17:25.0).

Ultima s a concursului a adus si e- 
ctupei renârie (care a avut o compor
tare modesta) tm notabil succes. Lui.nd 
startul in finala cursei de 100 m oraș, 
pioteștear.u'* Dragos Aldea (pregătit de 
antrenorul MUta* Mitrofan), a .mers” 
tntt^un ritm viu pe prima lungime in- 
torctod eoneouMm cu sovieticul Vla
dimir Dementiev câștigătorul probei de 
r» m bras. Pe a doua parte a între
cerii Aldea a tăcut eforturi serioase 
per.tru a-ți mestSne poziția fruntașă.

festurcr atacurilor deslănț.ilte

cone

mala cui

furtunos de ceilalți finaliști. Pe ultimii 
metri, Dementiev s-a detașat ușor, iar 
Aldea l-a urmat imediat cu cîteva bune 
zecimi înaintea restului plutonului. Re
zultatul tânărului înotător român 1:15.7, 
reprezintă un nou record al României 
la copii și o cifră meritorie pentru 
acest ambițios sportiv, cel mai tinăr (are 
doar 14 ani) dintre Analiștii cursei de 
100 m bras de ieri după-amiază.

Un alt înotător român, Adrian Horvat. 
a izbutit ieri să se califice in finala pro
bei de 100 m spate. Ei nu a ocupat însă 
decît locul VI, realizând o cifră modestă 
(67.9). In general, lotul țării noastre. în 
frunte cu Eugenia Cristescu ale cărei 
performante anterioare ne dădeau multe 
speranțe, s-a comportat foarte slab, ne
reușind să facă fată acestui dificil con
curs.

REZULTATE TEHNICE. 400 mrntet 
(f) : PETRA HINZE (RDG) 5:24,0, Uirike 
Tauber (RDG) 5:24.0. Natalia Popova 
(URSS) 5:29,0 (9. Cătălina Pănulescu
5:58 6. 14. Mlnola Vasillade 6:18,1, 15. E- 
caterina Verebell 6:2O,Z); 400 m mixt (b): 
C. TOTH (Ungaria) 5:01,0, W. Dobrosch- 
ke (RDG) 5:03.2. T. Ackenhausen (RDG) 
5:03.2 (ÎS. E. Tschlltsche 5:45,0, 16. P. 
Draga 5:45,6); iGo m spate (b) : T. LUC
KAU (RDG) 64.3. N. Serghin (URSS) 
64.6. I. Marton (Ung.) 65.2. ...6. Ari. Hor-

vat 67,9 (11. D. Gropșan 69,4, 19. M. Bic- 
1 leșan 73,7, 29. E. Tschllische 73,8); 109 m 
spate (f) : MARTA JURANKOVA (Ce
hoslovacia) 1:10,9, Monika Seltzman 
(RDG) 1:12,8, Svetlana Suhareva (URSS) 
1:13,5 (13. Mariana Giurcă 1:19,6 13. Edit 
Puci 1:21,0, 16. JiUieta Mlrosu 1:21,9); 
100 m bras (b): VL. DEMENTIEV (URSS) 
1:14,3, Dragoș Aldea (România) 1:15,7 
— nou record de copii, Torsten Wiechel 
(RDG) 1:15,9 (10. S. Cernat 1:19,3, 12. 
Cr. Constantlnescu 1:19,8 15. V. Ceia
1:21,5, 16. E. Tschlltsche 1:23,4); 100 m 
bras (f): IRINA RÎBALCHINA (URSS) 
1:20,6. Anne Kathrin Schott (RDG) 1:21.3, 
Petra Hinze (RDG) 1:23,7 (9. Domnica 
Dumitru 1:27,1, 10. Camelia Hoteseu 
1:27.6); 200 m delfin (f) : NATALIA PO
POVA (URSS) 2:31,3, Arme Kathrin 
Leucht (RDG) 2:31,6, Cornelia Wehrstedt
(RDG) 2:31,7 (10. Mlnola Vasili ade
2:51,1, 14. Ecaterlna Verebeli 3:18,6); 1500 
m liber : W. DOBROSCHKE (RDG) 
17:26,0, Cs. Toth (Ung.) 17:26,9, V. Fa- 
rinov (URSS) 17:39,1 (17. L Svetz 19:42,5, 
19. A. Jurj 20:13,7, 20. N. Butoi 20:47,2); 
800 m liber (f) : CORNELIA DOERR 
(RDG) 9:51,6. Utte Bruckner (RDG) 5:54,5, 
Natalia Popova (URSS) 9:56.3 (9. Euge
nia Cristescu 10:43,8. 14. Ildico Horvath 
10:57.8. 15. Cătălina Pănulescu 11:11.1 1«- 
Daniela Georgescu 11:13,9); 4x100 m
mixt (b) : URSS 4:18,0,-----------
4:28,1, Ungaria 4:30,5,
4x100 m mixt
Germană 4:53,9, 
România 5:13,4.

11:13,9);
R.D. Germană 

..7. România 4:37,5;
(f) • URSS 4:44,6, R.D.
Cehoslovacia 4:59,1, ...5.

• Următoarea întîlnire se va juca mărfi
(a5,c5,d4 — un centru foarte vul
nerabil), cedînd integral inițiativa 
albului. Acesta a obținut un foarte 
puternic pion central pe coloana 
„e”, a ocupat cu piesele grele co
loana ,,f”, și-a adus în joc dama 
și, profitînd de poziția foarte ac
tivă a nebunului de cîmpuri albe, 
a declanșat un puternic atac. Cu 
fiecare mutare, poziția pieselor albe 
devenea tot mai amenințătoare și 
— redus la o defensivă pasivă — 
Spasski nu a mai avut pînă Ia sfîr
șit continuări de apărare eficientă. 
La mutarea 41, după ce albul fă
cuse un sacrificiu de calitate, cam
pionul mondial a cedat în fața unei 
amenințări iminente de mat.

In felul acesta, după șase parti
de, scorul îi este favorabil lui Ro
bert Fischer, care conduce eu 
3Vi—2Vs. Partida a șaptea urmea
ză să se desfășoare, potrivit regu
lamentului meciului, marți.

Imaginea reprezi 
de disputata p 
(6—4), care a ar

din extrem
Ungana—Iuposluria 
in luna iunie la

>ta

IN ÎNTRECEREA OPT ECHIPE CANDIDEAZA
OLIMPICA
DE POLO PENTRU TURNEUL FINAL

• Reprezentativa Ungariei — singura neînvinsă in 
fia României intr-o poziție avantajoasă • Tragerea la 
20 august

acest sezon • Formo
so rfi a grupelor — la

Adrian VASILIU

SĂRITORII DIN CUBA AU DOMINAT „PLATFORMA it

care 
vor 

întâi 
apoi

Se cunosc cele 16 echipe 
peste aproximativ 30 de zale 
Începe marea dispută — mai 
in trei grupe preliminare și 
într-un turneu final la care se 
califică primele două din fie
care serie — pentru mult in
vidiatul titlu de campioană o- 
limpică. Au luat sfîrșit și cele 
mai importante competiții-test, 
cu caracter de verificare în con
diții cît mai dificile, ale acestui 
sezon. Dispunem, așadar, de su
ficiente elemente pentru a trece 
prin sită posibilitățile formațiilor 
participante și a evalua, firește, 
cu unele rezerve, șansele echipei 
României.

Pe baza tuturor partidelor inter
naționale, desfășurate anul acesta 
între formațiile calificate pentru 
Mtinchen, am alcătuit un cla
sament destul de sugestiv. Din 
acesta lipsesc reprezentativele Ja
poniei. Mexicului și Canadei 
(din cel de-al doilea eșalon 
valoric}, care nu au susținut 
încă nici un meci. De asemenea, 
nu am putut clasa nici reprezen
tativele Cubei, Greciei și Australiei, 
ale căror cîteva rezultate sînt prea 
puțin semnificative. Și. astfel, erar- 
hia pe care v-o prezentăm cuprin
de exact acele 10 selecționate din 
rindul cărora, în mod cert, se vor 
alege echipele medaliate.

O primă parcurgere a clasamen
tului ne indică o singură formație 
care nu a cunoscut anul acesta în- 
frîngereai Ungaria, principala fa
vorită la locul I. Poloiștii maghiari 
a,u cîștigat toate cele trei mari 
turnee internaționale (Belgrad, Pes
cara și Budapesta), lăsînd adversa-

doar două „remize" i 
<la Belgrad) și 

Cu

rilor intilnitî 
6—6 cu Iugoslavia 
5—5 cu U.R.S.S. (la Pescara), 
toate acestea, naționala ungară 
ne-au declarat-o toți specialiștii pre- 
zenți la „Cupa Tungsram" —nu a 
strălucit ia Budapesta, cîștigînd 
meciul cu R.F. a Germaniei (de 
pildă) foarte greu, cu 5—4, printr-un 
gol marcat în ultimele secunde, iar 
partida cu Iugoslavia (6—4) cu lar
gul concurs al arbitrului J. Dirn- 
weber

Pe locul secund — realmente 
surprinzătoare — prezența forma
ției române. Este neîndoielnic faptul 
că jucătorii noștri au progresat în 
acest an, dar poziția lor momen
tană nu este nici pe departe liniști
toare. Să nu uităm că majoritatea 
succeselor team-ului nostru repre 
zentativ au fost înregistrate tn fața 
unor echipe din al doilea eșalon, 
că am pierdut clar meciul cu Un
garia (2—5). la limită pe cel cu Iu
goslavia (3—4) și nu am realizat 
decît draw-uri în fata Olandei 
(3—3) și R.F a Germaniei (4—4). 
Singurele rezultate notabile, pe oare 
nu le-a înregistrat nimeni în acest 
sezon, sînt 6—1 cu S.U.A. și 7—2 
cu Spania. Părerea noastră este că 
jucînd Ia valoarea maximă, și fără 
accidente de nici un fel, poloiștii 
noștri se pot clasa pe unul din pri
mele patru locuri.

Reprezentativele Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei urmează în or
dine Ele au demonstrat și în acest 
an veritabile potente pentru a can
dida la titlul olimpic, dar au în
registrat și unele scoruri contra
dictorii. U.R.S.S. învinge Iugoslavia, 
la Belgrad, cu 3—2, dar pierde în 
fața aceleiași echipe, la Minsk, cu

3—7, iar poloiștii iugoslavi, învinși 
de trei ori în turneul din S.U.A. 
(3—9, 7—10 
extremis și 
mația R.F.G. <3—3)

O echipă capabilă de orice sur
priză este cea a Olandei, aflată pe 
locul V, ca de altfel și cele ime
diat următoare, SU.A. și R.F. a 
Germaniei. Aceste trei formații au 
marcat un ușor progres, jocul lor 
dovedindu-se extrem de incomod 
pentru orice adversar, astfel că 
fiecare poate aspira la un loc în 
turneul final. „Squadra azzurra" nu 
a reușit să se afirme nici în acest 
sezon, ocupînd un loc modest Sin
gurele victorii obținute de italieni 
(7—6 și 7—4) au fost cele din par
tidele cu R-F. a Germaniei. Echipa 
lui Pizzo a știut. însă, întotdeauna 
să se regăsească în preajma mari
lor competiții și nu ne îndoim că o 
va face de această dată.

Așadar, opt echipe candidează în 
mod practic pentru cele șase locuri 
din turneul final. Disputa va fi 
foarte echilibrată încă din meciu
rile preliminare, mai ales că rezul
tatele vor conta și în întrecerea fi
nală. O tragere la sorți favorabilă 
(va avea Ioc abia la 20 august) ar 
înlesni echipei române atingerea o- 
biectivului pe care și l-a propuși 
clasarea printre primele 5 formații.

■i 3—5), au remizat in 
la Budapesta cu for-

CLASAMENT

i

NASTASE
(Urmare din pag. I)

ce gruzinul ratează un break Ia 30—40. 
inversează și Tiriac este condus 
40—30, dar el egalează și 
6—2.

Setul al doilea este de-a 
dramatic. Țiriac își pierde 
și apoi este condus cu 6—2. 
tinuare : 1—2 și — pe serviciul lui 
Metreveli — urmează un break cuce
rit la mare luptă, scorul devenind 
egal : 2—2. Apoi 3—2. 3—3, 4—3, la 
capătul unor ghemuri foarte disputate, 
cu mingi de mare spectacol, ba 4—4 
survine primul moment psihologic al 
partidei. Servește Tiriac, este pasat 
la fileu de Metreveli (0—15), el nu 
se descurajează, vine !a fileu și la al 
doilea serviciu, primul voie intră în 
teren, Metreveli returneazâ — s-ar 
putea spune — la disperare șî, 
păcate, următorul voie de stînga 
lui Tiriac ciupește din culoar, 
adversarul său era pe picior greșit t 
0--30. Se ajunge astfel la 4—5, Ion 
ratînd șansa de a intra în prelungiri. 
La serviciu Metreveli și... 4—6.

în setul al IIJ-lea. Tiriac ia jocul 
ca de Ia început, atacă dezlănțuit, 
cîștigă punct după punct, ajungînd să 
conducă cu 5—0 După aceasta îș! ad
judecă ușor setul, cu 6—1.

După pauza, amîndoi tenismenîi tn-

în ghemul următor, însă, rolurile se- - — • ’ 3 cu 
cîștigă :

dreptul 
serviciul 
în coa-

1. Ungaria
2. ROMANIA
3. --------
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

U.R.S.S. 
Iugoslavia 
Olanda 
S U.A. 
R.F.G. 
Spania 
Italia 
Bulgaria 
Cuba 
Grecia 
Australia

11 9 2 0 78—44 90,97a 
13 8 3 2 73—45 73 %
8 4 2 2 40—35 62,5%

18 9 3 6 102-95 58,3%
9 5 1 3 34—34 61,1%

15 7 2 6 84—74 53,3% 
22 7 4 11 94-107 40.9%
11 4 1
10 2 3

9 1 1
3 1 1
5 O 1
4 0 0 4 10—24

6 49—49 
5 59—71
7 37—54
1 20—17
4 15—34

ÎNSCRIE PUNCTUL VICTORIEI
tră foarte concentrați Ia joc, dar dau 
semne de nervozitate, ba aceasta con
tribuie și unii spectatori. Fiecare își 
cîștigă serviciul, la mare luptă. Sco
rul continuă să fie strîns, pînă la 
4—4. Si acum pe serviciul FA Metre
veli, Țiriac are minge de1 break i 
30—40. Insă, la serviciul următor, ur
mează un „as” și jucătorul sovietic 
egalează i 40—40. Țiriac contraatacă, 
dar greșește pe backhand și._ 4—5. 
Tenismanul nostru se află la serviciu, 
dar nu mai dispune de resursele ne
cesare, este pasat de Metreveli de 
două ori la fileu (15—40), greșește la 
serviciu și pierde l 4—6, după singurul 
break al setului.

In ultima parte a jocului, Tiriac 
maj luptă curajos, dăr pare obosit, 
posibilitățile sale se diminuează văzînd 
cu ochii. Scorul se menține 
strîns pînă la 2—3, apoi 
reușește un break și pînă la 
își adjudecă partida. 2—2 pe 
meciului U.R.S.S. — România, 
numai pentru ceva mai mult de 
căci 
țină

ultimul cuvînt avea sâ-i 
lui Ilie Năstase.

oarecum 
Metreveli 

urmă 
tabela 

Dar 
o oră, 
apar-

NASTASE — KAKULIA 
6—2, 6—2, 6—3

peaîgur, nimeni, tn lumea tenisu
lui, n-ar fi dat o șansă lui Teimuraz 
Kakulia în fața supercamptonului 
român. Dar — așa cum am maî spus 
o dată — alei, în finala de la ’H)î-

lisi, am aruncat la coș toate calculele 
hirtiei, care nu mai valorau nimic 
în condițiile speciale ale întrecerii.

Ilie Năstase, cu marea sa artă și 
forța excepțională de joc, a știut 
însă să păstreze indicii valorici reali, 
care îl separă de adversarul său, 
distanț!ndu-se categoric și cucerind 
punctul victoriei.

Partida a durat o oră și 40 de 
minute, dar timpul efectiv de joc a 
fost mult mai scurt, meciul sufe
rind numerozse întreruperi. Năstase 
începe deciși . (3—0), apoi, după un 
ghem foarte disputat Kakulia reușeș
te să-și cîștige serviciul i 3—1. Ju
cătorul nostru are un moment de 
scădere 8 concentrării și adversarul 
său face breaki 3—2. Ilie reușește 
însă imediat același lucru, (4—2), își 
adjudecă în continuare serviciul său 
(5—2) pentru a încheia setul pe ser
viciul jucătorului sovietic i 6—2.

Setul al doilea începe sub auspicii 
nefavorabile lui Năstase. Jenat de 
public el îșl pierde serviciul (0—1). 
dar își revine imediat cîștigînd pa
tru ghemuri consecutive. Cu toată 
tensiunea existentă. Iile Năstase își 
păstrează calmul, plasează mingi in
teligente în terenul adversarului si 
încheie multe acțiuni cu atacuri 
spectaculoase, care ÎI pun în dificul
tate pe Kakulia. După ce tenismanul

Splendid au evoluat ieri, la plat
formă, săritorii cubanezi partici
pant la concursul internațional 
„Prietenia" ! într-adevâr, ei au re
alizat cîteva salturi de mare spec
tacol, cu multă eleganță și preci
zie, datorită cărora au izbutit să 
ocupe primele două locuri ale cla
samentului general. Și dacă Jorge 
Zorato Garcia are satisfacția meda
liei de aur, colegul său de echipă, 
Rozando Ruiz, are mulțumirea că 
a executat săritura cea mai aplau
dată de public s triplu salt și jumă
tate înainte grupat, pentru care a 
primit și un punctaj apreciabil din 
partea arbitrilor: 60,90 p. De altfel, 
trebuie spus că lupta pentru în- 
tîietate a fost aprigă, la ea parti- 
cipînd, în afara celor doi cubanezi, 
sovieticul Cucerihin care conducea 
după șapte salturi. Dar. ultimele 
trei exerciții, cele mai dificile, au 
fost decisive. Garcia și Ruiz au 
fost mai preciși și și-au depășit 
„pe linia de sosire” partenerul de 
întrecere, lăsînd, totodată, în urmă 
și pe săritorii din R.D.G., cotați 
printre favoriți.

La fete. Petra Richter (învingă
toare și la 1 m) a cîștigat fără 
emoții, demonstrînd mari calități 
pentru această ramură a natației: 
tehnică cizelată pînă aproape de 
perfecțiune și multă grație dato
rată, fără îndoială, pregătirii în 
domeniul gimnasticii.

Sportivii noștri s-au comportat 
modest, neizbutind să se claseze 
pe nici unul din locurile fruntașe.

Rezultate. PLATFORMA BĂIEȚI 1 1. 
J. Garcia (Cuba) 353.45 p, J. R. Ruiz

MARELE CONCURS
DE SĂRITURI

DE LA BOLZANO
BOLZANO, 23 (prin telefon). Ma

rele concurs internațional de sări
turi de la trambulină, considerat 
ultimul test dinaintea Jocurilor O- 
limpice de la Mtinchen s-a bucurat 
de participarea a unor concurenți 
din 14 țări și anume : Austria. Aus
tralia, Belgia. Cehoslovacia. Elve
ția. Finlanda, Indonezia. Italia. Iu
goslavia, Mexic, Olanda, Polonia, 
România și Suedia. Din rindul ma
rilor valori ale acestui sport au ab
sentat reprezentanții S.U.A.. I 
Germane. U.R.S.S. și Canadei, 
trecerile s-au desfășurat în 
ber, în prezența unui mare 
de spectatori.

Rezultate. PLATFORMA 
BAȚI : 1. Dibiasi (Italia) 489,50 p, 
2. Cagnoto (Italia) 474.93 p. 5 
Ganea 388.17 p ; TRAMBULINA 
BĂRBAȚI : 1. Dibiasi 566,67 p. 2. 
Cagnoto 517,65 p, ... 9. Ganea
410,09 ; TRAMBULINA FEMEI : 1 
Knappe (Suedia) 418,11 p, 2. Hen- 
driksson (Suedia) 407,04 p, — 9. 
Prelipceanu 322,17 p, 10. Decuseară 
318,99 p ; PLATFORMA FEMEI : 
(pînă Ia ora publicării rezultatelor, 
nu ne-au parvenit punctajele aces
tei probe) : 1. Dudkova (Ce
hoslovacia), 2. Knappe, _. 10. De- 
cuseară.

R. D.
In- 

aer li- 
numâr

BAR-

350.45 p, 3. A. Cucerihin
346,85 p,' 4. M. Rainer

331.70 p, 5. M. Buchner
327.90 p, 6. R. Godzinski

321,95 p, 7. Al. Bagiu 310,80

(Cuba) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(Polonia)
p,... 11. V. Bastar 165,75 p; TRAMBU
LINA FETE : 1. Petra Richter (R.D.G.) 
391,80 p, 2. Edda Heldt (R.D.G.) 371,15 
p, 3. Vera Blinova (U.R.S.S.) .363,15 p, 
4. Valentina Evstifeeva (U.R.S.S.) 
334,25 p, 5. Milena Tomackova (Ceho
slovacia) 296 p, 6. Clara Elena Bello 
(Cuba) 292,35 p, 7. Angela Popescu 
277,70 p, 8. Florentina Socol 276,35 p, 
...10. Minaela Atanasiu 258,55 p.

Disputarea partidei a 6-a a me
ciului Spetsski-Fischer se afla du
minică dimineața sub somnul între
bării. A circulat zvonul că dețină
torul titlului nu s-ar afla în cea 
mai bună stare de sănătate și că 
— în conformitate cu regulamentul 
adoptat la Amsterdam — ar inten
ționa să uzeze de una din cele trei 
amînări la care are dreptul. Spre 
ora prînzului, Nikolai Krogius, unul 
dintre secundanții lui Boris Spasski, 
a dezmințit aceste informații și, 
după amiază, campionul lumii ș-a 
prezentat la joc cu o desăvîrșită 
punctualitate, afișînd o mină de om 
foarte bine dispus. Fischer a ve
nit cu 10 minute întîrziere, a cerut 
scuze adversarului său și arbitrului 
principal, s-a așezat Ia masă (cea
sul său mergea, bineînțeles) și a 
jucat — surprinzător — 1. c2-c4.
Prin mtervertire de mutări s-a a- 
juns într-un gambit al damei, va
rianta Tartakower, un sistem foarte 
vechi, pus în practică cu mai bine 
de 50 de ani în urmă.

în decursul timpului, mulți teore
ticieni l-au studiat, î-au adus îmbu
nătățiri și întăriri, printre aceștia 
numărîndu-se și Igor Bondarevski, 
fostul campion de șah al U.R.S.S., 
acum antrenor unional.

Reluînd o continuare foarte ve
che, scuturînd-o de praf, șalange- 
rul a îmbogățit-o cu o inovație 
foarte interesantă (5. Ng5 !), care 
amplifică posibilitățile de inițiati
vă și de atac ale albului. Foarte 
curînd s-a văzut că strategia adop
tată de Fischer supune pe negru la 
rezolvarea unor probleme pozițio
nale deosebit de dificile. Spasski 
a fost nevoit să accepte trei slăbi
ciuni în configurația sa de pioni

A ÎNCEPUT turneul
FINAL AL CM

UNIVERSITAR DE ȘAH
VIENA 23, (Agerpres). — La 

Graz, au început întrecerile turneu
lui final al campionatului mondial 
universitar de șah pe echipe.

în prima rundă au fost înregis
trate următoarele rezultate : U.R.S.S.
— România 31/2—Vz, p ; Ungaria
— Danemarca 2—2 p; R. F. a Ger
maniei — Bulgaria 2—2 p; Israel — 
Cuba 3—lp; S.U.A. Anglia
2—2 p.D. STANCULESCU

PE PISTELE DE ATLETISM

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

Noul recordman 
european al 
probei de 400 
m, vest-germanul 
Karl Horn, in
tins pe pista sta
dionului olimpic 
din Mtinchen du
pă cursa cîștiga
tă în 44,7, Sus în 
stînga imaginii, 
tabelul electro
nic arată, la nu
mai cîteva se
cunde, rezultate
le. tuturor finaliș- 
ttlor.

• Victorii românești la Balcaniada de juniori • Heide Rosendahl 
6,72 m la săritura in lungime • 22 de atlefi kenieni la Munchen

Din cauza deranjării circuitelor tele
fonice nu vă putem prezenta relatarea 
trimisului nostru la Jocurile Balcanice 
de atletism pentru juniori care s-au 
desfășurat la Izmir. Sîntem. însă. în 
posesia rezultatelor la unele probe în 
care victoria a revenit sportivilor noștri: 
400 m (b) — Gheorghe Bălan 48,4, 1 500 
m (b) — Gheorghe Ghipu 3:46,9, arun
carea ciocanului — Tudor Stan 61,14 m, 
nou record balcanic de luniori. 4x100 m 
(b) _ România 41,8. 100 mg -(f) — Ma
rian» Nedelcu 14,4. 4x100 m (f) — Ro
mânia 47.7.

La Mtinchen au luat sfîrșit 
tele de atletism ale R.F. a ____ -
Cel mal bur rezultat ăl ultimei zile de 
concurs a fost realizat Ia săritura în 
lungime femei, în care recordmana mon
dial Heide Rosendahl și-a egalat cea 
mai bună performanță mondială a aces
tui an, cu 6.72 m. Proba masculină a 
fost cîștlsată de Hans Baumgartner cu 
E 09 m Iată ceilalți campioni : masculin: 
200 m — Manfred Ommer 20.5; 300 m — 
Walter Adams 1:47,9; 1 500 m Bodo Turn-

campions- 
Germaniei.

mler 3:41.5: 10 000 m Lutz Phillipp
28:39 2; lio mg — Gunther Nickel 13.7; 
3 000 m obstacole — Wilhelm Wagner 
8:31,3; 20 km marș — Berncl Kannenberg 
1.33:48,2» înălțime — Hermann Magerl 
2,15 m; prăjină — Reinhard Kuretzki 5,20 
m; greutate — Ralf Reichenbach 20,15 rn; 
disc — Dirk Wippermann 60.28 m. cio
can — Edwin Klein 73,02 m; decatlon — 
Horst Beyer 7 956 p; feminin: 160 m •— 
Elfgard Achittenhelm 11,3: 400 rn — Rita 
Wilden 52,1; 800 m — Sylvia Schenk 
2:03.2- 1 500 m - Ellen Tittel 4:15,8, 100 
mg — Heidi Schuller 13,3 greutate — 
Mariane Adam 16,50 m; disc — Liesel 
Westermann 60,84 m; pentatlon — Heide 
Rosendahl 4 543 d-

tn prima zi a campionatelor de atle
tism ale Franței, care se desfășoară la 
Paris, sprinterul Alain Sarteur a fost 
cronometrat în proba de 100 m cu tim
pul de 10,2. Cursa feminină de 100 mg 
s-a încheiat cu un nou record național, 
realizat de Jacqueline Andre — 13,1.
(Vechiul record era de 13,2 și aparținea 
aceleiași atlete). Rezultate bune au mai 
obtinut Odette Ducas — 
tura în lungime și Noel 
de 10 000 m — 28:31.8.

In urma campionatelor 
Keniei. a fost format lotul care Va par
ticipa la Jocurile Olimoice. La Mtinchen 
vor face deplasarea 22 de atleți kenieni. 
Punctele forte ale echipei sînt Kipchoge 
Keino (1 500 m si 3 000 m obstacole). Ren 
Jiocko (3 000 m obstacole și 5 000 rn), 
Robert Ouko (800 m), și ștafeta 4x400 m 
(Asati. Nyamau, Sang. Ouko).

6.39 m la 3’âri- 
Tijou în proha

de atletism al®

ECHIPELE

MERCKX CIȘTIGA PENTRU A 4-A OARA TURUL FRANȚEI!
Cea de-a 59-a 

ciclist al Franței 
victoria lui Eddy 
belgian cucerește 
cea mai prestigioasă competiție ci- 
clistă a lumii.

ediție a Turului 
s-a încheiat cu 

Merckx. Rutierul 
pentru a 4-a oară

LA TBILISI
sovietic îșl realizează pentru prima 
dată-serviciul în acest set (4—2), Ilie 
cîștigă următoarele două ghemuri, 
încheind din nou setul pe serviciul 
adversarului său. Scor identic cu a- 
cela al primei partidei 6—2.

Năstase joacă Ia fel de hotărît și 
în setul al treilea, care avea să fie și 
ultimul. Ajunge repede la 5—1, moment 
în care spectatorii încep să pără
sească tribunele. Jocul se întrerupe, 
Ilie Năstase are din nou o scurtă pe
rioadă de scădere a concentrării, își 
pierde serviciul (5—2), după care 
Kakulia și-1 valorifică pe al său i 
5—3. în acest moment, cînd- pînă la 
expirarea timpului stabilit pentru joc 
mai erau 20 de minute, Ilie Năstase 
ne scutește de emoții, își adjudecă 
serviciul și pune capăt întîlniriî

Deși a durat numai trei seturi, 
meciul e> fost, totuși, dificil, Kakulia 
— un jucător foarte dîrz și aflat în 
formă bună — creîndu-1 destule pro
bleme campionului nostru.

A fost un punct greu cucerit, care 
.e-a adus o victorie prețioasă.

Așa se încheie un capitol animat 
din istoria evoluțiilor echipei noastre 
în ..Cupa Davis”. A fost, o întrecere 
deosebit de grea și cu atît mai fru
moasă apare victoria înscrisă tn pal
mares de ercelenții noștri tenis- 
mani.

Ultima etapă,, a 20-a s-a desfă
șurat în două părți i o semietapă 
contracronometru individual la Ver
sailles 42 km, cîștigată de Merckx 
in 55:27,1 — urmat de Gimondi 
56:01,6 și Hezard 56:37,8 — și o a 
doua, Versailles — Paris (89 km) 
care a revenit belgianului Teirlinck 
în 2.32:14, secondat de italianul 
Basso, 2.32:20.

Clasamentul general individual 
arată astfel i 1. Eddy Merckx (Bel
gia), a parcurs 3 840 km în 
108n.l7:18, 2. Felice Gimondi (Italia) 
la 10:41. 3. Raymond Poulidor
(Franța) la Ili34, 4. Lucien Van 
Irnpe (Belgia) la 16:45, 5. Joop 
Zoetemelk (Olanda) la 19:09, 6. Ma
riano Martinez (Franța) Ia 21:31.

Eehipa de tenis 
cu 3-0 în meciul 
pentru finala zonei 
Davis. In cea de-a doua partidă de 
simplu. Harold Salomon (S.U.A.) I-a 
învins cu 9—7, 4—6, 6—1. 3—6, 6—2 
pe chilianul Patricio Cornejo.

în finala grupei B a zonei europene 
se întrec la Barcelona echipele Spa
niei și Cehoslovaciei. Ieri a avut loc

S. U. A. Șl SPANIEI CONDUC 
ÎN rXUPA
a S.U.A. conduce 

cu formația Chile, 
americane a Cupei

DAVIS'1
partida de dublu. După o luntă pa
sionantă, cuplul spaniol “ *“ ’
Gisbert a dispus cu 3—1
Kukal : 10—12, 6—2, 7 -5, 
au loc ultimele meciuri 
înaintea acestor întîlniri. Spania con
duce cu 2—1.

Echipa învingătoare în acest meci 
va întilni selecționata S.U.A., care în 
prezent își conturează victoria în 
partida cu Chile.

Orantes, I. 
de Kodcs, 
6—4. Astăzi 
de simplu.

,,REGATA BUDAPESTA"
LA CAIAC-CANOE

BUDAPESTA, 23 (prin telefon). — Du
minică, în regata internațională de la 
Budapesta au luat startul caiaeiști și 
canoisti din U.R.S.S., Polonia, România. 
R.D. Germană. Cuba, Bulgaria. Ceho
slovacia și Ungaria. La acest concurs 
care a fost dominat de sportivii ma
ghiari ți sovietici, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ki (b) — 1 000 m
— 1. Czabo (Ungaria) 3:49,1. ...8. Dragul- 
schl 3:56.9. 9. Roșea 3:58,8; Cl — 1000 m
— 1. Wich-nann (Ungaria) 4:15.4: K1 (f)
— 1. Rlabinskaia (URSS) 2:06,0, ...7. Ma
ria Ivanov 2:13,9; ‘
1. U R.S.S. 3:27,7 
URS.S. (Pankov - ______ .. ______ ...
România (Calabldov — Munteanu) 4:01.3; 
K2 (f) — 500 m — 1. Ungaria (Pffefer — 
Hoilosy) 134.0, ...8. România (Valentina 
Serghei — Maria Ivanov) 2:03,4; K4 (b)
— L Ungaria 3:06.5; 2. R.D. Germană 
3:09.2: S. România (Poșora. D. Ivanov 
Roșea H. tvanov) 3:11.8.

K2 (b) — 1 000 m — 
; C2 1 000 m — 1. 
- Lobanov) 3:56.3. ...6.

ECHIPA FEMININĂ DE TENIS 
A ROMÂNIEI PE LOCUL 5 IN 

CUPA „ANNIE SOISBAULT"
Finala competiției feminine de tenis 

„Cupa Annie Soisbault" se va disputa 
între echipele U.R.S.S. și Angliei. In se
mifinale, jucătoarele sovietice au întrecut 
cu 2—1 formația Cehoslovaciei, scor 
Înregistrat și în meciul dintre Anglia 
și Franța. In meciul pentru locurile 
5—6, echipa României a învins cu 2—1 
selecționata Italiei.

șurat la Sao Paulo, a luat stîrșit cu 
succesul meritat al echipei Braziliei, 
care a învins in finală cu scorul de 
IM—93 (57—37) reprezentativa S.U.A.

CAMPIONATELE DE NATAflE 
ALE R. F. A GERMANIEI

TURNEUL DE TENIS DE 
WASHINGTON

LA

Turneul internațional masculin 
tenis de la Washington a continuat 
sferturile de finale ale probei de sim
plu. Jucătorul australian Ray Ruffels 
l-a învins cu 6—7. 6—4, 6—1 pe ameri
canul Cliff Richey, iar australianul 
John Newcombe a dispus cu 7—6, 6—9 
de egipteanul Ismall el Shafei. In ce
lelalte două meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Tony Roche 
(Australia) — John Alexander (Austra
lia) 6—3, 6—4 ; Marty Riessen (S.U.A.) 
— Arthur Ashe (S.U.A.) 1—6. 
6—3.

Tn semifinale vor juca Ruffels 
Roche si Newcombe cu Riessen.

BRAZILIA ÎNVINGE
S.U.A. LA BASCHET

Turneul internațional masculin 
baschet „Cupa Independenței",

de 
cu

6—4.

CU

Iu bazinul olimpic din Mtinchen au 
continuat campionatele de natație ale 
R. F. a Germaniei, tn proba masculina 
de 100 m bras, Walter Kusch a sta
bilit un nou record vest-german cu 
timpul de 1:06,42, performanță inferi
oară cu șase zecimi de secundă re
cordului mondial deținut de înotătorul 
sovietic Nikolai - -
în 
a 
în 
un 
masculină de 200 m liber. în care Klaus 
Steinbach a obținut cel mal bun timp 
mondial al anului : 1:55.9. Proba
100 m fluture masculin a revenit 
Hans Lampe, cronometrat in 58,59, 
mat de Lutz Stocklasa — 58,65.

R. SZURKOWSKI A CÎȘTIGAT 
„TURUL SCOȚIEI

Pankin. Reamintim că 
prima zi de concurs, Walter Kusch 
realizat un nou record european 
proba de 200 m bras cu 2:24,5. Cu 
rezultat bun s-a încheiat și proba

de 
lui 
ur-

de 
desfă-

Turul ciclist al Scoției s-a 
cu victoria rutierului polonez 
Szurkowski, urmat Ia 1:36 de 
zul Meunier, 
pe distanța de 16? km, a revenit polo
nezului Smyrak tn 3h 56:38.

încheiat
Rvszard 
franre- 

Ultima etapă, disputată
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