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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P. C. R„

ZIAR AIÎ.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Trăim zile de o efervescență poli
tică cu totul deosebită. După ce, stă- 
pîniți de emoție și mindrie. am as
cultat acel admirabil document de 
istorică importanță care l-a constituit 
Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, după ce am 
luat cunoștință de documentele a- 
doptate ce Conferința Națională, de 
lucrările diferitelor secțiuni, iată-ne 
acum martori ai vibrantului ecou al 
lucrărilor Conferinței Naționale. Pu
ternic mobilizați de istoricele hotăriri 
ale Conferinței Naționale. oamenii 
muncii din întreaga țară răspund !n- 
suflețitoarei chemări a partidului 
noi succese în producție. în toate 
meniile vieții noastre economice, 
litice, social-cuiiurale. Este ora 
care fiecare, indiferent de locui 
de muncă, se gindește cum să lucreze 
mai mult și mai bine, cum să contri
buie mai eficient la îndeplinirea noi
lor sarcini de răspundere jalonate de 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului nostru.

Mă gindesc la obligațiile sporite 
care ne revin și nouă, antrenorilor, 
care răspundem de pregătirea spor
tivilor fruntași, a celor care repre
zintă România în diferite intilniri in
ternaționale. Este o misiune care ne 
onorează și pe care ne angajăm s-o 
îndeplinim cit mal bine. In acest an, 
în afara alter mari competiții — cam
pionate europene sau mondiale, tur
nee de prestigiu ș.a. — sportul ro
mânesc are de susținut greul examen 
olimpic. împreună cu ceilalți antre
nori ai lotului de caiac-canoe, mă 
angajez să-mi sporesc eforturile pen
tru a asigura echipajelor noastre re
prezentative o pregătire superioară. 
Discut'nd pe larg, în aceste zile, des
pre lucrările Conferinței Naționale a

VOM INTENSIFICA ACTIVITĂȚILE DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
ceea ce privește înzestrarea cu bază 
materială pentru sport.

Urmărind lucrările Conferinței Na
ționale a partidului, la documentele 
căreia îmi exprim o deplină șl en
tuziastă adeziune, dezbaterile din ca
dru] Secțiunii privind proiectul Di
rectivelor cu privire la sistematizarea 
teritoriului, am întrezărit noi posibi
lități care se deschid îmbogățirii zes
trei de amenajări sportive din toate 
orașele și satele patriei.

Socotesc că fondurile însemnate 
care se alocă acestei necesități din 
planul de stat, pot avea o eficiență 
substanțial mărită atît Prin utiliza
rea lor cit mai rațională, cit și prin 
participarea entuziastă a populației 
și a tineretului, mai cu seamă, la ac-

P
resa de ieri a publicat sintezele dezbaterilor care au avut loc 
în cadrul secțiunilor Conferinței Naționale, reuniuni de lucru 
prin excelență, in care au luat cuvintul numeroși delegați si 
invitați, expresia înaltului democratism care caracterizează stilul de 
muncă și politica partidului nostru.

Avînd drept punct de plecare Raportul prezentat de căire tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, document politic de o uriașă valoare 
teoretică și practică în opera de construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, lucrările secțiunilor au abordat o Ierna
tică vastă, multilaterală, vizînd principalele domenii ale activității 
viitoare, pe planul dezvoltării economico-sociale a României, în urmă
torii ani și în perspectivă, perfecționării conducerii planificate a socie
tății și dezvoltarea democrației socialiste, creșterea rolului conducător 
ai partidului în edificarea socialismului și comunismului, definirea 
marxist-leninistă a rolului națiunii, a modului de rezolvare a problemei 
naționale, activitatea internațională a partidului și statului nostru. Dez
baterea tuturor acestor probleme, magistral definite în J<aportul__pie- 
zentat Conferinței Naționale de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,-------  -----------,-------,-------- __ ------ -------- > v . .----- - . . ' 
au adus puternice argumente asupra preocupării statornice a partidu
lui, a conducerii șale, de a aborda în spirit marxist-leninist, cu un 
profund simț al perspectivei, problemele de fond ale construcției socia
liste, de a defini cu toată claritatea obiectivele și țelurile uriașei ac
țiuni de construcție socialistă, precum ți căile menite să apropie de 
prezent viitorul comunist al patriei noastre.

Mișcarea sportivă, cu problematica ei, s-a aflat prezentă In acest 
mare forum ai comuniștilor români. In cadrul lucrărilor Secțiunii pri
vind politica externă a partidului și statului nostru a luat cuvintul 
tovarășul Anghel Alexe, delegat al organizației municipale de partid 
București, președintele C.N.E.F.S.

Exprimîndu-și acordul deplin la Raportul prezentat de către tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU și la celelalte documente ale Conferinței,

.Galațiul de astăzi se înfățișează 
locuitorilor săi și celor care îl vizi
tează ca un oraș modern, o puterni
că unitate a industriei metalurgice și 
a construcției de nave, o cetate a 
științei și învățămîntului. Acesta este 
rezultatul politicii înțelepte a parti
dului, de dezvoltare armonioasă a în
tregului teritoriu al patriei, prin va
lorificarea tradițiilor existente, a po
tențialului uman și material al fie
cărui județ. în peisajul urbanistic 
contemporan al celui mai mare port 
fluvial al țârii se înscriu organic și 
amenajările dedicate activităților de 
educație fizică Și sport.

Din acest punct de vedere, Galațiul 
dispune astăzi de un echipament in
comparabil cu trecutul, se situează 
printre orașele de frunte ale țării în

(Continuare in pag. a 4-a)

tivitâțile patriotice desfășurate în a- 
cest sens.

Noi, gălățenii, dispunem de o ex
periență foarte pozitivă. Mobillzînd 
cetățenii la lucrările de amenajare a 
bazelor sportive, am realizat însem
nate economii, ceea ce ne-a îngăduit 
să realizăm mai mult cu banii pe care 
i-am avut.

Vom persevera pe acest drum și, 
mobilizați de apelul vibrant al Con
ferinței Naționale, ne vom intensifica 
eforturile pentru a îndeplini sarcini
le mărețe ce ne-au fost trasate 
partid.

Ing. T. OPRICÂ
președintele C.J.E.F.S. Galați

de

Partidului, cunoscînd entuziastul ecou 
pe care acestea le-au avut și în ca
drul lotului, pot spune că exprim, de 
fzpt, angajamentul tuturor tehnicie
nilor și sportivilor care alcătuiesc a- 
cest lot reprezentativ, că fiecare este 
animat de o puternică dorință de va
lorificare la maximum a posibilități
lor de pregătire ce ne-au fost puse 
la dispoziție, de a face totul pentru 
ca la apropiatele Jocuri Olimpice 
sportivii români să fie prezenți în 
lupta pentru medalii și pur.cte la toa
te probele, să obțină rezultate care 
să confirme prestigiul cucerit 
muncă și talent în arena sporii 
terr.aționa'.ă.

NICOLAE NAVASART
antrenor emerit

Reportaj și fotografie 
de la sosirea campionilor noștri

Aeroportul Otopeni. Luni dimi
neața. Orele 11... Coboară Năstase. 
Coboară Țiriac. Lume puțină. (A- 
ceste reîntoarceri victorioase au 
intrat în banal).

Năstase e vesel. Țiriac — obosit. 
Strînge la piept un buchet de tran
dafiri. L-a primit noaptea, pe ae
roportul din Moscova, pe la 2, de la 
copiii funcționarilor ambasadei 
noastre.

— Cum a fost, „Țiri“?
— Mai cald decît la New Delhi. 

Mai zgomotos decît la Sao Paulo. 
Mai dur decît la Charlotte. Atrno- 
sfer tipică de fotbal. Un teren 
ciudat, strat de lut, peste care se 
întinde puțină zgură. împotriva lui 
Metreveli, în setul patru, la 4—4, 
Pe serviciul lui, cu avantaj pentru

n-am 
ca Ia

Aus-

mine, cînd să dau returul, 
mai văzut mingea. Dispăruse, 
golf, intr-un mic crater.

— Ce spui de meciul eu 
tralia ?

— E suficient să rostesc numele 
Australia. Și să amintesc că în 
primele zile ale lui august, se va 
juca cel mai important, meci din 
istoria echipei noastre, la Bucu
rești : finala .interzonală.

— Ce australieni vor juca ?
— N-are importanță. Dibley. 

Master, Anderson... Ai citit cred 
că. acum cîteva zile, foarte tînă- 
rul australian John Alexander, co
pilul lui Hopman de la Mamaia, a 
cîștigat la Laver...

. Ilie Năstase e mereu încercuit 
de suporteri. Răspunde în monosi-

labe, pentru a putea .răspunde 
tuturor. Apoi încearcă o sinteză : 
„Am cîștigat pentru că am jucat 
bine. Dacă am fi jucat prost, am fi 
pierdut. Asta e tot“.

...Ștefan Georgescu respiră greu. 
Este evident că nu a recuperat 
încă. Etuva de la Tbilisi i-a 
cai chipul:

„Nu-mi aduc aminte să fi 
dus, de pe margine, un joc
greu al echipei naționale în „Cupa 
Davis". Publicul gruzin nu accep
ta ideea că favoriții săi ar putea 
pierde. Era o tensiune atît de in
candescentă, incit eram îngrijorat 
dc soarta meciului în momentul în 
care Năstase și Kakulia își făceau 
apariția pe teren, pentru ultimul 
joc. Astăzi, cînd au trecut cîteva

mar-

con- 
mai

„AȚI FOST MAI BUNI...“
iată părerea învinșilor

TBILISI, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

In orele dimineții de luni, la ho
telul Iveria din Tbilisi, continuau 
să sosească telegrame pentru llie 
Năstase. Unele (întîrziate) felicitîn- 
du-1 cu prilejul zilei sale de naștere, 
altele pentru victoria obținută. Am 
mai strîns un teanc și i le voi aduce 
acasă.

meciului din „Cupa Davis“
lui 3—2, despărțirea 

Echipa noastră a plt- 
spre aeroport la cîteva minute 

' - terenul
. Iii? 

„___ i legăturile
cele mai rapide ■ și timp pentru de
clarații nu mai era. Cei ce urmau 
să-i aștepte la Otopeni aveau să fie 
norocoși.. .

.. .In seara 
fusese scurtă, 
cat t,— — . 
după ce megafoanele de pe 
central anunțaseră ultimul scor, 
și Ion vroiau să prindă l:„i‘

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI

AZI, LA CONSTANTA: DOUA „SFERTURI" ECHILIBRATE
Favoritele învingătoare

(Continuare în pag. a 4-a)

ROMÂNIA - U. R. S. S

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL

i

VICTORIE CATEGORICA A POLOIȘTILOR NOȘTRI

o minge lungă 
a reluat specta-

ROMÂNIA AUSTRALIA 10-1

CEHOSLOVACIA - R. F. a GERMANIEI

Una dintre putinele Jaze în care jucătorii noștri (ir. 
rării vest-germane. (Meciul România — R. F. a

speță, Oblemenco)
Germaniei 2—1, în

BomeitA

CONSTANȚA, 24 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). în 
Sala sporturilor din localitate a 
început luni, ediția a X-a a tradi
ționalului turneu internațional fe
minin de volei al României. Pro
gramul primei zile a fost deschis 
de echipele României și Israelului. 
Conform așteptărilor, echipa noas
tră reprezentativă avînd o alcătuire 
complet nouă, a întrecut leger for
mația Israelului în trei seturi (3, 1, 
3). Nu este mai puțin adevărat că 
adversarele sextetului român nu au 
ridicat probleme deosebite și, așa 
cum ne declara antrenorul Drăgan, 
au venit în România pentru a învăța. 
Remarcăm totuși, pofta de joc a 
jucătoarelor Eugenia Rebac, Ileana

Cernega și Gabriela Popa. Au con
dus bine Giusepe Muccio (Italia) și 
I.aszlo Meszaros (Ungaria). Pe par
cursul seturilor, forța de atac a e- 
chipej române și-a spus din pl'.n 
cuvintul, mai ales că echipa Israelu
lui a evoluai timorat. Chiar și în 
aceste condiții, de decalaj valoric 
evident, remarcăm noua orientare 
(joc în mișcare, blocaj sigur, atac 
în forță) imprimată formației de 
către antrenorii Nicolae Humă1 si 
Leon Sorbală, fapt ce ne face să 
credem că pentru viitor, în voleiul 
feminin românesc, putem aștepta

Liviu BRUCKNEK

In tabăra adversă a tenismenilor 
sovietici, domnea amărăciunea, ușor 
explicabilă. Deși rezultatul final se ------ - - —• e| mai 

aceea a 
,------  . .. debutan

tului Kakulia. Dar ea nu s-a produs. 
Dimpotrivă, însuși Metreveli fusese 
in pericol de a ceda punctul deci
ziei, în fața unui Țiriac „redivivu«“ 
Cel mai bun tenisman al U.R.S S 
ne mărturisea cu desăvîrșită obiecii 
vitate : „Ați fost mai buni. Iar 
Năstase este intr-adevăr un mare 
campion al sportului nostru. Perse 
nai regret că am produs decepție 
suporterilor meir dar ei mă vor cre
de că nu puteam face mai mult, în 
fața unor adversari atît de puter
nici. In plus, de vreo două săptă- 
mîni, de la ultimul joc susținut la 
Wimbledon, nu mă simt în forma 
cea mai bună". Alik Metreveli nu 
s-a exprimat direct, dar am simțit 
undeva o umbră de reproș adresată 
acelor suporteri care prin dorința 
lor fierbinte de a-1 vedea ciștigînd,

conturase cu o zi înainte, 
sperau într-o „minune", 
unui punct — surpriză a

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

După aproape o săptămînă de în
treceri, în majoritate viu disputate și 
cu numeroase momente, în unele 
partide, de fotbal plăcut, prima par
te a campionatului european univer
sitar a luat sfîrșit. Rezultatele, în 
cea mai mare parte strînse (excepție 
au făcut cele ale Maltei) au defini
tivat clasamentele, desemnînd meciu
rile din sferturile de finală.

Acestea încep chiar astăzi pe sta
dionul „1 Mai“ din Constanța, prin 
disputarea primelor două partide :

CEHOSLOVACIA — R. F. A GER
MANIEI

ROMANIA — U.R.S.S.
Celelalte două meciuri, Iugoslavia 

— Belgia și Ungaria — Spania vor 
avea loc mîine pe același stadion.

întâlnirile se anunță extrem de e- 
chilibrate. Grupele au făcut o severă 
triere și în sferturi au pătruns cu a- 
devărat cele mai bune selecționate. 
Acest fapt garantează dispute înver
șunate și nivel tehnic ridicat în sfer-

furi de finală. In
date fiind forțele sensibil egale, un 
pronostic devine foarte dificil. Consi
derăm însă, că echipele României și 
R.F.G., ..................................
de

același timp însă, 
un

care intră în joc azi, dispun 
un plus de Pregătire fizică și de

au reușit să scape din cleștele apă- 
grupa de la Constanta)

Foto r Dragoș NEAGU
incisivitate în atac, care le acordă 
mai multe șanse.

In completarea cronicilor ultimei 
etape din cadrul grupelor, redăm mai 
jos cîteva ecouri și comentarii asupra 
partidelor de duminică.

JOCUL ROMANIA-R.F. a GERMANIEI 
DEMN DE O ADEVĂRATĂ FINALĂ

După jocurile grupei preliminare 
de la Constanța, echipa României a 
acumulat 6 puncte, terminînd neîn
vinsă, și calificîndu-se astfel cu brio 
în faza „sferturilor". Ultimele sale 
două meciuri, împotriva selecționa
telor Olandei și R. F. a Germaniei, 
încheiate cu un scor Identic (2—1), ne 
permit să tragem, acum, la jumăta
tea competiției, cîteva concluzii.

în primul rînd, cea legată de va
loarea grupei, din care — în afara 
echipei malteze — a mai fost elimi
nată și formația Olandei, un team

care, probabil, prin prisma calități
lor jucătorilor lui, ar fl putut obține 
calificarea dacă... ar fi jucat în ori
care altă grupă preliminară. Apoi, 
despre jocul celor două echipe califi
cate, care, după părerea noastră, au 
destule șanse, în mod normal, să se 
reîntîlnească în... finala competiției.

Dumitru GRAUR

(Continuare în pag. a 3- a)

Continuîndu-și șirul succeselor din 
acest an, naționala de polo a Româ
niei a cîștigat lejer prima întîlnire 
cu selecționata Australiei, desfășurată 
ieri după-amiază la bazinul Dinamo. 
De la primul fluier al arbitrului Ju
lien Bauwens (care a condus fără_ gre
șeală) și pînă la cel final, jucătorii 
români au atacat necontenit poarta 
nefericitului Tilley, obligîndu-1 sa 
scoată balonul din plasă de 10 ori, 
și dacă Claudiu Rusu și Viorel Rus 
nu ar fi comis greșeli copilărești ia 
începutul reprizei a 3-a, diferența 
putea fi mult mai mare. Așa însă, 
la finele întrecerii, pe foaia oficială 
a fost înscris rezultatul de 10—1 (3- 0, 
3—0, 2—1, 2—0). Este cel mai mare 
scor la care a pierdut formația au
straliană în lungul ei turneu.

Partida de ieri ne-a prilejuit însă 
și alte satisfacții. Am notat cu plă
cere come-back-ul lui Cornel Rusu, 
care s-a detașat ieri de coechipierii 
săi, înscriind din diferite poziții pri
mele trei goluri, și realizînd un al 
patrulea punct printr-un șut puternic 
de la semidistanță, Intr-un moment 
cînd echipa se afla în inferioritate 
numerică. în ordine imediată am 
dori să subliniem și spectaculoasa 
revenire a portarului Cornel Frățilă,

în ansamblu, echipa română s-a 
mișcat cu ușurință și in mare viteză. 
Jucătorii au acționat dezinvolt, au 
pasat cu precizie de cele mai multe 
orj — cel dș al 6-lea gol, la care

Zamfirescu a trimis 
lui Novac și acesta 
culos în poarta adversă poate con
stitui un model de kinogramă — ob- 
ținînd o victorie pe măsura realei lor 
valori.

Au jucat: ROMÂNIA : FRÂȚILA 
(Huber) — Mihăilescu, ZAMFIRESCU 
2, NOVAC 1, D. Popescu, Cl. Rusu 1, 
Culineac, C. RUSU 4, V. Rus 1, Nas- 
tasiu 1 | AUSTRALIA : Tilley — 
Hoad 1, Woods, Nunn, McLaughlin, 
Menziess, Neesham, Montgomery.

Astăzi, de la ora 19 (bazinul Di
namo) se joacă al doilea meci.

A. VASILIU

ore de la meci, îmi dau seama că, 
în mod normal, e imposibil să faci 
o apropiere între valoarea Iul Năs- 
tase și cea a lui Kakulia. Și, totușf, 
duminică după-amiază, la Tbilisi, 
această apropiere a fost posit l’ă. 
Năstase a jucat splendid, iar Ți- 
riac l-a secondat admirabil. A 
fost dezavantajat de căldura sufo
cantă a amiezii. O, dacă am ști ce 
dublu minunat avem!"

. .Mărmureanu îi privește cu o 
sinceră admirație — pentru a cîta 
oară? — pe Țiriac și Năstase. Mă 
apropii de acest excelent coechipier, 
care, cu o abnegație extraordinară, 
a reglat tirul campionilor noștri, 
la Cleveland, la Valencia, la New 
Delhi, la Sao Paulo.. la Charlotte...

„Cel mai greu obstacol al meciu
lui a fost tribuna înflăcărată. Pu
blicul gruzin a însoțit zgomotos 
absolut toate mingile. Aș spune că 
i-a dezavantajat pînă și pe jucăto-

loan CHIRILA
I

Foto : Theo MACARSCHI
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VICTORII ALE ATLEJILOR
JUNIORI LA BALCANIADA
Cea de a

juniori de la 
succese tine- 

final ei au to- 
locuri II și 7

III la fete.
repurtat următorii : 

m: Dorel Cristudor
Gh. Ghipu 1:49,9 ; 110 

greutate:
suliță Gh.

treia ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism 
Izmir a prilejuit noi 
rilor atieți români. în 
talizat 11 locuri I, 3
locuri III la băieți, 8 locuri I, 7 locuri 
II și 3 locuri

Victorii au 
BĂIEȚI : 200 
21,8; 800 m :
mg: Radu Gavrilaș 15,0; 
Marin Iordan 16,43 m ;
Megelea 68,42 m ; triplu: Paul Gheor
ghiu 15,28 m ; decatlon : Gavrilaș 7102 
p ; FETE : înălțime : Roxana Vulescu 
1,76 m ; 4x400 m ; România 3:46,8 ; 
suliță : Rodica Dragu 50,76 m ; pen
tatlon i Anca Hoinărescu 3787 p.

DE MÎINE LA PITEȘTIUn interesant turneu internationalde handbal masculin
Ca și în celelalte sporturi olimpice 

și in handbal pregătirile ce se fac 
în aceste zile în vederea marelui e- 
veniment de la Miinchen cunosc un 
ritm accelerat. în jocurile sportive, 
turneele se succed unul după altul, 
dînd posibilitatea antrenorilor să ve
rifice stadiul valoric atins de echi
pele lor și, în același timp, să apre
cieze forța principalilor adversari.

Un astfel de turneu internațional 
va avea loc, începînd de mîine, în 
noua Sală a sporturilor din Pitești, 
cu participarea selecționatelor mascu
line de handbal ale S.U.A. și Bulga
riei. La întrecere vor lua parte și 
două formații românești, de fapt 
două selecționate ale țării, alcătuite 
din cei mai buni jucători. Știind a- 
cest lucru, și cunoscînd valoarea mai 
modestă a adversarilor noștri, este 
cert că turneul de la Pitești va con-

stitui unul din ultimele criterii de 
selecție pe care și le-au propus .an
trenorii N. Nedef și Oprea Vlase.

Oaspeții sosesc azi în Capitală. 
Handbaliștii americani vin diminea
ță cu trenul din R. F. a Germaniei, 
unde au evoluat la Miinchen, în com
pania reprezentativei țării gazdă. rin 
timp ce selecționata Bulgariei va 
sosi, tot cu trenul, seara de la. So
fia. Programul turneului de la Pi
tești nu a fost alcătuit, urmînd ca el 
să capete formă definitivă abia după 
ce formațiile S.U.A. și Bulgariei vor 
ajunge în Capitală. în orice caz, pri
mele partide sînt programate mîinemele partide 
după-amiază.

în vederea 
ția noastră a 
bitri iugoslavi alcătuit din M. Popiei 
și D. Stanoevici.

acestui turneu, iedera- 
invitat un cuplu de ar-

azi: CAIACIJLCANOEA!^
O trecere in revistă a potențialului sportivilor noștri, în pag. a 2 a
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32 de zile pinâ la inaugurarea Olimpiadei
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azi : CAIACULCANOE A S
I ECHIPA ROMÂNIEI ARE AMBIȚIA (și posibilitatea)

I
storia mai veche a sporturilor nautice cuprinde, 
în afara manifestărilor cu caracter de agre
ment, ți referiri la citeva concursuri locale, unele 
devenite chiar tradiționale, organizate pentru 
amatorii de caiac ți canoe. Aria de activitate 
a celor citeva secții sau cluburi era, însă, ex

trem de redusă așa incit se poate spune că abia 
in ultimele două decenii acest sport a cunoscut o 
dezvoltare infloritoare. în cadrul general de pro
gres creat mișcării sportive din fara noastră prin 
grija ți sprijinul permanent al partidului ți statului, 
caiacul ți canoea ți-au scris noua ți adevărata 
istorie, aceea care exprimă o largă răspindire in 
întreaga țară ți o deplină afirmare în arena inter
națională. Ca și în alte sporturi, talentul minuna
tului nostru tineret a fost rapid descoperit ți ex
celent pus în valoare de antrenori harnici ți pri- 
cepuți. Din București, din satele Deltei, din Galați, 
Arad, Timișoara, Brăila ș.a. au începui să apară 
performeri de valoare.

Anonim, înainte de 1944, în sportul mondial, ca
iacul și canoea din România se impun ca o forță 
veritabilă, începind să cucerească poziții fruntașe 
ți chiar să domine o serie de probe cuprinse în 
programul celor mai mari competiții. Jocuri Olim
pice, campionate ale lumii sau ale Europei.

Nu este oare elocvent faplul — care îndreptățește, 
desigur, sentimentul mîndriei — că DIN ANUL 
OLIMPIADEI DE LA MELBOURNE SI PÎNA ÎN PRE
ZENT NU A EXISTAT NICI O MĂRE COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALA LA CARE SPORTIVII ROMÂNI 
SÂ NU SE NUMERE PRINTRE LAUREAȚI? Este ne
voie să apelăm la statistică încercind să prezentăm 
cititorilor bilanțul medaliilor cucerite de caiaciștii 
și canoiștii români la campionatele mondiale, euro
pene și Jocuri Olimpice, ca să nu mai amintim su
tele de titluri cîștigate ia tradiționalele regate inter
naționale, în compania celor mai redutabili ad
versari.

Performanțe pentru care, sportivilor, antrenorilor, 
federației de specialitate, li se cuvin elogii. Perfor
manțe care, însă, obligă pe toți acești factori — 
ți alții care concură la pregătirea olimpică — LA O 
REPREZENTARE CÎT MAI VALOROASA A CAIACU
LUI Șl CANOEI DIN ROMÂNIA LA APROPIATA 
EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE LA MUNCHEN. 
în acest spirit de responsabilitate, de analiză rea
listă, au fost desigur stabilite obiectivele olimpice 
ale echipei noastre. Le dorim îndeplinite la cota lor 
superioară ți — pe cit posibil — depășite.

Cu aceste gînduri începe să se prezinte, în pagina 
de astăzi, sportul caiacului ți canoei...

SÂ FIE PREZENTA IN LUPTA PENTRU MEDALII LA CIT MAI MULTE PROBE
L.

DE?/ MAI SINT UNELE INCERTITUDINI

LA FELDMOCHING - OBERSCHLEISSHEIM
este ur-

SE APROPIE DE FINAL olimpice

nostru olimpic?

9
9
9
10 :

la 
la 
la 
la

de 
de 
de 
de

la 
la 
la

14 : serii
14 : recalificări
14 : semifinale
FINALELE celor 7 probe

ora 
ora 
ora 
ora

ora 11,00 
— C2 — 
-1000 m.

în fiecare probă este permisă înscrierea unui singur echi
paj de țară.

Programul întrecerilor olimpice de caiac-canoe, programate la 
Feldmoching-Oberschleiss'neim, între 5 și 8 septembrie, 
mătorul :

septembrie,
septembrie,
septembrie,
septembrie,
care se vor ăisputa astfel:

ora 10,00 
— K 1 — 500 
1000 m ; ora

pentru cele 7 probe

SELECȚIA
9 9

21 de sportivi aspiră la această oră la cinstea de a se număra printre 
reprezentanții delegației țării noastre la Jocurile Olimpice de la Miinchen. 

După cum se știe, numărul redus de probe și dreptul de participare cu un 
singur echipaj la fiecare din cele 7 întreceri olimpice, limitează posibilitățile 
de afirmare ale unora din caiaciștii și canoiștii români. Cum se prezintă — 
— în aceste condiții și după prima parte a sezonului — lucrurile în cadrul 
celor trei grupe (caiac fete, caiac băieți și canoe) ale lotului

Așadar, cîteva constatări și repere...

LA CANOE : GH. DANILOV 
GH. SIMIONOV AU 

DOMINAT...
în întrecere directă pentru selec

ția olimpică, echipajele de dublu 
formate din canoiști consacrați: Gh. 
Danilov — Gh. Simionov (campioni 
mondiali și europeni) și I. Patzaichin 
— S. Covaliov (campioni olimpici) 
au oferit în această primă parte a 
sezonului o. foarte interesantă dispu
tă, încheiată cu victoriile consecuti
ve ale lui Danilov și Simionov. Ei 
au dorriinat, așadar, principalele în- 
tîlniri cu adversarii lor. Așteptăm a- 
cum ca antrenorul O. Mercurean să 
se pronunțe asupra titularilor la 
~ " — 1000 m și totodată să aflăm 

ne va reprezenta la canoe 1 — 
m. Ieri, antrenorul O. Mercu- 
ne-a declarat că selecția olim- 

pentru cele două probe de ca
va fi hotărîtă de ultima parte

' Serghei și junioara 
După cum se pare, 
vadă în ce măsură 
simplu — indiferent 
reprezentanta 
participe și la dublu.
PUNCTE DE VEDERE DESPRE 

CAIACUL MASCULIN...
La solicitarea noastră, antrenorul 

emerit Nicolae Navasart ne-a expus, 
pe scurt, situația existentă în acest 
moment' în lotul masculin de caiac.

Pentru proba de K 1—1 000 m can
didează Roșea, Dragulschi și Maca- 
rencu, de valori egale. Urmează ca 
răspunsul să fie dat de întrecerea

Maria Ivanov, 
urmează să se 
după proba de 
cine va trage — 

noastră va putea să

lor directă, respectiv de obținerea 
celui mai bun timp.

Titular, fără contracandidat, echi
pajul de K 2—1 Q00 m, format din 
Costel Coșniță și Vasile Simiocenqo 
are, însă, pentru a putea obține o 
afirmare olimpică pe măsura posibi
lităților, un adversar destul de difi
cil... obiectivul fixat de antrenor și 
anume coborirea performantei actu
ale — de la 3:30,0 la 3:27,0 sau chiar 
3:26.

Teoretic, echipajul de caiac 4 este 
și el de-acum titularizat, datorită re
zultatelor constant bune obținute In 
toate probele acestui sezon. Este, 
deci, vorba de Aurel Vernescu, Mi
hai Zafiu, Roman Vartolomeu și A- 
tanase Sciotnic. În paralel se pregă
tește. însă, și echipajul format din 
St. Pocora, H. Ivanov. D. Ivanov și 
unul din cei 3 caiaciști candidați la 
proba de simplu. Primul echipaj a- 
mintit poate suferi modificări în ca
zul cînd una din valorile individuale 
ce-1 compun va înregistra o. scădere

Gh. Danilov — Gh. Simionov, campioni mondiali șl europeni Ia Belgrad (1971). unul 
din punctele forte ale echipei noastre reprezentative în acest sezon internațional, 
de formă care să justifice o aseme
nea măsură. Pînă atunci preocuparea 
principală este îndreptată — și la 
această probă — spre cucerirea unei 
zecimi de secundă, respectiv, îmbu
nătățirea performanței de la 3:05.0 
la 3:04,0.

La sfirșitul lunii se va desfășura, 
la Bagsvaerd, regata Copenhaga Ia 
care va lua startul și echipa noas
tră olimpică. Este o competiție ex
trem de importantă prin valoarea 
adversarilor pe care îi vor întilni 
sportivii români. Antrenorii noștri 
nu și-au propus — în baza planu
lui de pregătire — obținerea unui 
anumit număr de victorii ci numai o 
verificare. Îndeosebi pe prima parte 
a probelor cuprinse în programul a- 
cestei regate.

CE ARATA CALCULUL HÎRTIEI ?
Interviul nostru cu prof. JEAN ZAMFIR, secretarul general al federației de specialitate

C 2 
cine 
1 000 
rean 
pică 
noe 
a perioadei de pregătire (10—30 au
gust).
CERTITUDINI SI... PREVEDERI 
PENTRU PROBELE FEMININE!

La caiac fete, lucrurile se prezin
tă astfel : pentru proba de simplu 
Viorica Dumitru (a contat victoria 
în regata Snagov) și Maria Nichifo- 
rov, iar la dublu Viorica Dumitru și 
Maria Nichiforov. La K 1—500 m va. 
decide — ne spun antrenorii — con
stanța pe 3 piste. Echipajul de du
blu este, la această oră, titularizat 
și se află în plină cursă pentru ob
ținerea unei...
la 1:53.0 la 1:52,0) care poate fi foar
te prețioasă. Partenere de întrecere 
și înlocuitoare posibile — Valentina

zecimi de secundă (de
Un echipaj care aspiră la un loc pa podiumul de la Mqnchen; Aurel Vernescu — Mihai Zafiu — Ramau Vartolomeu — Atanase 
Sciotnic. Foto : P. ROMOȘAN

Serghei Covaliov — Ivan Patzaichin, campionii olimpici de la Ciudad de Mexico,

■
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MELBOURNE, 1956

MUNCHEN, 1972..

A
m scris de multe ori, dintr-o 
stăruitoare convingere, des
pre modestia performerilor de 
la Snagov, ale căror splen
dide biruințe sportive ne-au 
uimit și îneîntat, deopotrivă, 

de-a lungul anilor. Astăzi, încer- 
cînd să reconstituim istoricul afir
mării internaționale a echipei noas
tre reprezentative de caiac-canoe, 
ne luăm îngăduința — fără a a- 
bandona, desigur, zona modestiei — 
să vorbim mai mult despre titluri 
și medalii...

Prima filă a scris-o, pe pista de 
la Macon, în 1954, talentatul ca- 
iacist Mircea Anastasescu, clasat pe 
locul III la campionatele mondiale.

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

iști de peste hotare și, bineînțeles, 
echipajele noastre susceptibile 
selecție ?

— Ca să nu mă repet, într-o 
ventuală comentare pe probe, 
trebui să spun de la început că 
chipele Uniunii Sovietice și Unga
riei se anunță protagoniste ale în
trecerilor de la Miinchen. Fără în
doială, orice pronostic are multe 
șanse de infirmare, dar părerea ce
lor mai mulți dintre specialiști este 
că, de exemplu, probele feminine 
nu pot reveni decît caiacistelor so
vietice. Sînt și echipaje reprezen- 
tînd alte țări care par favorite la 
această oră : Wichman sau Lewe la 
canoe simplu, Seybold și Pfaff la 

extrem de 
toate pro- 

2—3, echi- 
exti-em de 
apropiată.

Cu multe satisfacții, dar și cu 
mici... supârărj (ah. cursa selecți
ei), principalele examene ale sezo
nului au trecut ! Știm de-acum 
rezultatele regatelor internaționale 
— îndeosebi ale celor disputate la 
Plovdiv, Tampere și Snagov, la care 
au participat majoritatea compo- 
nenților lotului olimpic. Este ade
vărat că mai există — la sfîrșitul 
lunii — un important punet de 
referință și anume verificarea cu 
prilejul regatei Copenhaga. Avem, 
însă, și așa destule elemente de spri
jin pentru o analiză a șanselor cu 
care se prezintă astăzi echipajele 
noastre de caiac-canoe, cu numai 
o lună înaintea Jocurilor Olimpice. 
Pentru o mai exactă apreciere a 
posibilităților de afirmare ale spor
tivilor români la apropiata ediție a 
J.O. am solicitat un interviu prof. 
Jean ZAMFIR, secretarul general 
al federației de specialitate, care a 
răspuns cu amabilitate întrebărilor 
noastre.

— Cum anticipați, la modul gene
ral, finalele olimpice de la Miin* 
ehen, după ce ati urmărit evoluția 
celor mai mulți dintre candidații la 
titluri și medalii, caiaciști și cano-

de

e- 
ar 
e-

caiac dublu... O luptă 
strînsă se va da — la 
bele — pentru locurile 
pajele candidate fiind 
numeroase, de valoare 
ceea ce face aproape imposibilă o 
anticipare a primei părți a clasa
mentelor.

— Nici nu a fost în intenția noas
tră să vă cerem... 56 de pronosticuri 
(ordinea în toate cele 7 finale)! Re
ținem Ideea că, în orice caz, va fi 
foarte greu, dacă nu imposibil, să 
se petreacă răsturnări spectaculoa- 

Mk iva\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  ̂ se in ierarhia olimpică a principa-
Iplni» PchinP nwinfm n inolii-

DALII (43 DE AUR, 32 DE ARGINT 
ȘI 26 DE BRONZ), bilanț care— pu
tem spune — nu este la îndemîna 
multor alte echipe din lume.

Dar, sînțem acum la ora „pre
zentării sporturilor olimpice11 așa 
îneît.-,

MELBOURNE, 1956. Pe apele Bal- 
laratului — măreți senzație a Jocu
rilor Olimpice, poi tineri pescari 
dip Delta Dunării și un tînăr elec
trician dih București infirmă toate 
pronosticurile specialiștilor și CÎȘ
TIGA 3 TITLURI OLIMPICE ÎN 
PROBELE DE CANOE. Ce puțin 
timp trecuse de cînd Leon Rotman 
debuta în echipa de... lupte de la 
Dinamo. Cam tot pe atunci cînd 
Simion Ismailciuc se apucase de... 
rugby, iar Alexe Dumitru privea 
doar de pe mal balizele multicolo
re ale Snagovului. Marele talent, 
marea voință și dîrzenie a sporti
vilor, priceperea antrenorilor au 
netezit, însă, repede drumul trium
fului olimpic. învingător în ambele 
probe de canoe — pe distantele de 
1000 m și 10 000 m —■ Leon Rot
man a realizat performanța, încă 
neegalată de vreun alt sportiv ro
mân, de a cuceri DOUĂ MEDALII 
DE AUR LA ACEEAȘI EDIȚIE A 
JOCURILOR OLIMPICE.

ROMA, 1960. Din programul 
Jocurilor Olimpice au fost scoase 
întrecerile de fond. Valorile inter-

ție în echipa noastră. Parcă și u- 
nele rivalități sportive nu tocmai 
bine înțelese. Așa îneît bilanțul este 
mai sărăcăcios — o singură meda
lie de bronz, răsplătind evoluția fi
nală a lui Lepn Rotman. Cursa me
daliilor începea, orice s-ar spune, 
să devină mult mai grea, mai as
pră.

TOKIO, 1964. Echipă remaniată, 
mult întinerită. „Lecția11 de la Al
bano nu rămăsese fără consecințe. 
Revenirea este remarcabilă. An
drei Igorov se clasează al doilea. 
Medalie de argint și la K 1—500 m 
fete. De trei ori — medalie de 
bronz; la caiac dublu fete, caiac 
simplu băieți (Aurel Vernescu) și 
caiac 4 (Aurel Vernescu, Mihai 
Turcaș, Atanase Sciotnic, 
Cuciuc). Să notăm faptul 
apele lacului Sagamy, la 
ediție a J.O., s-a înregistrat 
AFIRMARE OLIMPICA A 
CULUI NOSTRU. Canoiștii 
erau singuri...

CIUDAD DE MEXICO, 1968. Bi
lanțul de la Tokio ne-a bucurat, 
arătîndu-ne că în 5 
be sportivii români 
claseze în primele 
se, însă, strălucirea 
recăpăta sportivii români pe pista 
de la Xochimilco ? Da, după 12 
ani de la victoriile lui Rotman, A- 
lexe și Ismailciuc, alți doi canoiști,

Sînt confirmate și progresele fete
lor — Viorica 
tr-o companie 
bronz. ~
pas — 
pe-aci
— în 
de argint : Anton Calenic, Dimitrie 
Ivanov, Haralamb Ivanov, Mihai 
Turcaș. A mai fost, ne amintim 
cu emoție și mult regret, acea fi
nală la simplu canoe, în care foarte 
tțnărul nostru reprezentant Iyan 
Patzaichin a ratat medalia de aur 
din prea multă... ambiție. La vîrsta 
marilor îndrăzneli e nevoie și de 
puțină experiență ! Important a 
fost, însă,' că NUMELE SPORTIVI-

Dumitru, cîștiga, 
selectă, medalia 
de 4 mai face 
de important și

în
de 
un 
cît

Caiacul 
extrem 
să-1 facă și pe al doilea... 
ierarhia olimpică. Medalie

SPORTIVII ROMÂNI PRINTRE

Mihai 
Simion 
că pe 
această 
PRIMA 
CAIA- 

nu mai

din cele 7 pro- 
au reușit să se 

3 locuri. Lipsi- 
aurului ! O vor

PROTAGONIȘTI
ÎN CORSA MEDALIILOR OLIMPICE

Din ziua cînd Mircea Anastasescu 
primea frumosul buchet de lalele 
și felicitările marelui campion sue
dez Gert Fredericksson s-au întîm- 
plat multe în această mică, dar 
entuziastă, lume a caiacului și ca
noei din țara noastră.

Nu este chiar atît de ușor să re
capitulăm victoriile cucerite în a- 
cest răstimp, la Praga, Jajce, Grii- 
nau, Snagov, Duisburg, Moscova 
Copenhaga, Belgrad. Dar cit este 
de plăcut I

Participînd la campionatele mon
diale și europene, organizate din 
anul 1954 pînă în prezent, caiaciștii 
și canoiștii români AU COLECȚIO
NAT NU MAI PUȚIN DE 101 ME-

• 101 medalii (43 de aur) la campionatele mondiale și europene • Leon 
Rotman — singurul sportiv român ciștigâtor a două titluri la aceeași 
ediție a J. 0. • Caiacul — masculin, dar și cel feminin — intră decis in 
lupta pentru afirmarea olimpică și incepe să-și spună cuvintul in ierarhia 
laureatilor • Marii performeri au cui să predea ștafeta rezultatelor

de prestigiu
crescut substanțial, 
multe echipele care 
locurile fruntașe ale 

să recu ■■

naționale au 
Sînt mult mai 
candidează la 
diferitelor probe. Dar 
noaștem — mai este și un moment 
al necesarei schimbări de genera-

Serghei Covaliov și... juniorul Ivan 
Patzaichin URCA PRIMA TRI. \P- 
TĂ A PODIUMULUI OLIMPIC 
Un strălucit succes care confirmă 
încă o dată valoarea ridicată a 
școlii românești de caiac-canoe

Canolstul Leon Rotman 
olimpice la Melbourne, 
bronz la Roma.

— două titluri 
medalie de

lelor echipe, printre care o inclu
dem — in baza performanțelor cu
noscute — și pe cea a României 
Cum apreciați, însă, șansele sporti
vilor noștri, pe probe ?

— Este un „calcul al hîrtiei11, 
cred destul de realist, făcut după 
ce împreună cu antrenorii lotului 
olimpic — Nicolae Navasart, Maria 
Navasart și Octav Mercurean — 
am analizat rezultatele sportivilor 
noștri pe întreg parcursul pregătiri
lor desfășurate pînă acum, la pis
tele de control, în competițiile in
ternaționale. Un asemenea calcul 
ne arată că ECHIPAJELE DE CA
NOE AU ȘANSE LA UNUL DIN 
PRIMELE 3 LOCURI, ATÎȚ ÎN 
PROBA DE SIMPLU CÎT — MAI 
ALES — ÎN CEA DE DUBLU. LA 
CAIAC FETE ESTE DE AȘTEP
TAT O PREZENȚA ÎN PRIMELE 
4 ECHIPAJE. Sînt păreri — și spe
ranțe — că la proba de dublu echi 
pajul nostru are și șansa unei me
dalii olimpice. LA BĂIEȚI — O 
PREZENȚA ONORABILA în fi
nala DE SIMPLU, UNUL DIN 
PRIMELE 3 LOCURI LA DUBLU 
ȘI UNUL DIN PRIMELE DOUĂ 
LOCURI LA K 4—1000 m. Totul 
rămîne, însă, un joc al cifrelor pen
tru că la Miinchen pot interveni 
și mulți factori care să ne avanta-

jeze sau să ne dezavantajeze (ca și 
•pe alte echipe, bineînțeles). Mă «în
dese la starea vremii, la tăria și 
direcția vîntului, la tragerea la sorti 
a culoarelor, la atîtea alte condiții 
imprevizibile care, adesea, au răs
turnat cele mai sigure calcule ale 
hîrtiei.

— Există un pronostic care poate 
avea, totuși, ceva mai mult din cer
titudinea unei analize complexe a 
raportului de forțe existent la 9- 
ceasta oră în sportul caiacului și 
canoei ?

— Da. dar el nu se referă la un 
anume echipaj. Trebuie să spunem, 
că vom fi fericiți să vedem oricare 
dintre echipajele noastre pe podiu
mul de la Munchen, fie cel de ca
noe dublu, fie cel de caiac 4... Ceea 
ce este sigur, verificat și exprimat 
în nenumărate examene de valoa
re și conștiință, este faptul că e- 
chipa olimpică a României, în an
samblul ei, reunește nu numai tineri 
de un real talent ci, totodată, spor
tivi capabili de o nemărginită dă
ruire, de o dîrzenie cu totul remar
cabilă, dornici să reprezinte cu cin
ste deplină culorile României la 
marea confruntare olimpică de la 
Munchen. Nu o spun doar pentru 
că asemenea calități sînt de o mare 
frumusețe etică, morală, ci și pen
tru că nu o dată ele au decis în
vingătorii șj laureații întrecerilor 
olimpice de caiac-canoe.

— Intr-adevăr, atunci cînd te des
parte doar o sutime de secundă de 
medalia de aur nu poți ajunge la 
eg decît prin acel ultim efort năs
cut tocmai din suma unor asemenea 
înalte calități morale. Nu credeți 
că ele pot avea chiar și puterea de 
a... depăși obiectivele propuse ini
țial, ori cele pe care le-am conside
rat de domeniul calculului hîrtiei ?

— Fără voință, fără o mare pu
tere de luptă poți pierde mult. Aiă- 
turîndu-le organic pregătirii, măies
triei sportive, poți cîștiga enorm. 
De aceea nu vreau să consider so
cotelile încheiate odată cu acest in
terviu. N-am greși, oare, scotînd 
din cursa pentru titlu echipajele 
de canoe, ori cele de fete, ori cele 
de caiac ? Fiecare dintre sportivii 
noștri trebuie să ia startul olim
pic cu gîndul la victorie, la unul 
din locurile fruntașe. Să lase alto
ra plăcerea — cu toate posibilele 
ei greșeli — de a stabili o antici
pație în ierarhia valorilor. Noi am 
făcut-o doar pentru a arăta că, la 
apropiata ediție a Jocurilor Olim
pice, echipa României de caiac-ca
noe se poate prezenta cu fruntea 
sus în lupta pentru afirmare, pen
tru titluri șî medalii...

sie aproape sigur că la întrecerile olimpice de caiac-canoe un 
nt greu de spus îl vor avea — în desemnarea campionilor 
celorlalți laureați — sportivii din Uniunea Sovietică și Unga- 
favoriți în multe probe prin prisma rezultatelor anterioare. 

Nutrim speranța că lor li se vor alătura, ca și la alle ediții 
ale J.O., reprezentanții noștri. Din analiza performanțelor rea- 

de sportivii români rezultă că aceștia au șanse reale de afir- 
la Miinchen, că LA 6 DIN CELE 7 PROBE ALE PROGRAMULUI 
POT CLASA IN PRIMELE 4 LOCURI, FIREȘTE LA UNELE PROBE

LOR ROMANI AU REAPĂRUT
PE TABELUL DE ONOARE AL 
ÎNVINGĂTORILOR OLIMPICI.

BILANȚ GENERAL i 4 TITLURI 
ȘI MEDALII DE 
Llț DE 
BRONZ.

Pe o 
scriem 
Miinchen. Și tot 
cu bucurie, toate 
sare bilanțului 
mai sus.

MUNCHEN, 1972.

ARGINT,

filâ albă 
cronica

A

AUR, 3 MEDA-
5 MEDALII DE

ne pregătim 
finalelor de 
atunci vom face, 
corectările nece- 
olimpic amintit

sâ 
la

lizate
mare
E» SE . . . .. „
CU PERSPECTIVA DE A URCA PE PODIUMUL LAUREATILOR. Se pare 
că cele mai multe speranțe într-o medalie de aur se îndreaptă, la 
această oră, spre echipajul de canoe dublu, dar cine nu Știe cit du 
scump este visul caiaciștilor de a cîștiga și ei acel prim titlu olimpic I 
c-*--------- -j— care.; însuflețește, în intensele lor pregăliri, pe

de dublu ca și pe cei ai echipajului de 4. Știm
Este marea dorință 
componență caiacului , ... w f__
că este greu, cunoaștem bine valoarea ridicată a adversarilor, tre
buie — de asemenea — să avem în vedere că, in afara principalelor 
echipe menționate mai sus, la startul olimpic vor fi prezente echipaje 
redutabile din multe alte țări (Austria, Norvegia, Danemarca, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Suedia, Finlanda...) care privesc și e|e 
spre strălucirea medaliilor de la Munchen. Să avem, însă, încredere 
in reprezentanții noștri ! Să fim convinși că — așa cum ne-au dove
dit-o adesea — vor face totul pentru a evolua la nivelul prestigiului 
cucerit pe plan mondial de sportul caiacului și canoei din România.
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TURNEUL DE JUNIORI „PRIETENIA

România a încercat duminică da a- 
dăpostul calificării asigurate) o nouă 
formulă de echipă, în care au debu
tat Pilea, Jurcă și Mureșan și au

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR
(Urmare din pag. I) fost introduși încă din primul minut 

Strîmbeanu și M. Sandu. Jocul însă 
nu a mers aproape deloc, acțiunile 
nu se legau, iar apărătorii, între care 
a fost reintrodus Pexa în locul lui 
Stoicescu, păreau uneori dezorien
tați. Și, dacă in meciul cu ambițioa-

R.P.D. Coreeană, cuba, U.R.S.S. și România $1 au anunfat loturile de Jucători
în toate cele cinci orașe care de 

Vineri vor găzdui jocurile celei de 
a VI-a ediții a Turneului „PRIE
TENIA", rezervat echipelor națio
nale de juniori din Cuba. U.R.S.S., 
Polonia, R.P.D. Coreeană, Ungaria, 
R.D. Germană, Bulgaria, Cehoslova
cia și România, se fac intense pre
gătiri. Apropierea jocurilor face ca 
interesul să devină tot mai mare, 
mai ales că la Timișoara și-gu și 
făcut apariția primii oaspeți, tine
rii fotbaliști din R.P.D. Coreeană, 
alăturați juniorilor români, veniți 
mai de mult. Pentru astăzi sînt aș
teptați șă sosească jucătorii din 
Cuba, Polonia. Cehoslovacia și Bul
garia.

LOTURI ANUNȚATE LA F.R.F.

Selecționata R.P.D. Coreeană (an
trenor Mun Te Sin) a comunicat 
după sosire următorul lot de fotba
liști deplasați la Timișoara : Kim 
Tok Cion, Ri Hoa Hei, Han Mion 
Su, Rim In Sik, Ton Sum Con, Rin 
Ion Rim, Kim Bion Kir, So Von 
Ciok, Kim Mion Song. Kim Dong 
Song, An Ton Ok, Kim De Vgn, 
Kin Tong Kil, Ce Te Phil, Ri Ci 
Son, Kim Mion Da și Ri Von Ciok.

Aseară au descins pe aeroportul 
Otopeni și juniorii cubanezi. Lotul 
anunțat: Calixto Martinez Quesa
da, Romuaido Mora Dreka, Ramon 
Morales Arbole, Jose Rey Hernan
dez. Luis Dreche Roger, Guillermo 
Mestre, Diaz Nelson Polledo, Do
minguez Domingo Fernandez, Del 
Real Orlando, Buen Santiesteban 
Francisco, Valdes Junco Lazaro. A- 
mado Povea Morillo, Regino Del
gado Robau, Orlando Rubio Gon
zales, Rufino Sotolongo Suarez, Or
lando Herrera Delgado, Daniel Ro- 
driguez Mendez, Juan Heriberto 
Alfonso, Penalver Augustin Perez, 
Cassilo Roberto Perera și Her
nandez Felix Zuniga.

Lotul juniorilor sovietici, care 
este așteptat șă sosească la 27 iu
lie, cuprinde cîteva elemente talen
tate. Federația unională de fotbal 
a comunicat forului nostru lista 
juniorilor participant! La Timișoa-

ra: Ahtimov, Boiko, Korșur.ov, V$- 
retinski, Gogolișvili, Kruglov. Pe
trenko, Petrosian, Kișko, Svecev, 
Berulov, Derevenski, Haimahov, 
Mirzoev, Asilbaev, Manoraj, Sev- 
ciuk și Mikosian. Antrenor: Liadin.

ANTRENAMENTELE 
JUNIORILOR ROMANI

Jucătorii români și-au continuat 
duminică pregătirile, susținind la 
Reșița două partide de verificare 
în compania divizionarei A și a 
formației de tineret a localnicilor, 
în prima intîlnire — după cum 
ne-a transmis corespondentul nos
tru D. Glăvan — lotul II de ju
niori a terminat la egalitate, 1—1 
(0—1) cu C.S.it tineret. Punctele 
au fost înscrise d» Pataki pentru 
juniori și Zimmer pentru C.S.M.

Cu același rezultat de egalitate, 
1—1 (0—0), s-a încheiat și jocul 
dintre divizionara A. C.S.M., și pri
mul lot reprezentativ. întîlnirea a

Vt- fast frumoasă. Juniorii su avut în 
C.S.M. un bun partener. Au mar
cat: Iuga (min. 63' pentru lot și 
Srilagy (min. 68) pentru reșițeni. 
Lotul I a aliniat formația: Ciurea 
— Cotigă, Na<y. Negruțiu (Banciu), 
Chim — Bumulanschi, Pop — iu
ta. Uducanu (Pataki), Bișniță 
(Zamfir), Stan.

Iată, de altfel, componența celor 
două loturi românești:

Lotul A (antrenor C. Ardeleanu): 
Ci urea, Negruțiu, Naghi, Carpuci, 
Bumulanschi, Răducanu, Micu, Co
tigă, Iuga, Crișan, Pataki. Chivu. 
Dumitrescu. Marinescu. Boc. Pap, 
Nanu, Szepi, R imn earn țu și Stan.

Lotul B (antrenor Ills
Mocanu. Hurloi, Banciu,
nicu, Burcea, Bișniță, Vrînceanu, 
Beleaua, Munteanu, Gorgorin, Io
ni ți, Roșea, Negroiu, Lăcătuș. Dra- 
gu, Bușurol, Tanov, Gal, Bălăci, 
Dobrescu și Zamfir.

Savu):
Postel-

REZULTATE DIN
„CUPA DE VARĂ“

continuat întrece- 
tradiționalei com- 
vară“. Iată rezul- 

Roman — Unirea

TURNEU INTERNATIONAL
LUCIDITATEA ȘI-A SPUS CUVINTUL

FEMININ
IN BUCUREȘTI

în zilele de 29 și 30 iulie, 
pe stadionul Republicii din 
Capitală se va desfășura un 
interesant turneu internațio
nal de fotbal feminin, orga
nizat de asociația sportivă 
Unirea Tricolor. La 
turneu vor participa: 
Belgrad, Victoria Constanța, 
Venus și Unirea Tricolor din 
București. Organizatorii au 
alcătuit următorul program:

Simbătă 29 iulie, ora 17,30: 
Victoria Constanța — Unirea 
Tricolor; ora 18,45: Elan Bel
grad — Venus.

Duminică 30 iulie, ora 17,30: 
echipele învinse între ele : 
ora 18,45: echipele învingă
toare intre ele.

acest
Elan

Ultima partidă din cadrul grupei a 
treia, cea dintre echipele Ungariei și 
Franței, trebuia să dea răspuns la în
trebarea t cine va fi a doua forma
ție calificată în sferturi ?

La începutul meciului, eram foarte 
nerăbdători să vedem ce tactici vor 
aplica cele două echipe, !n special, 
cea a Franței, care avea nevoie de o 
victorie la trei goluri diferență. După 
prima repriză (în care fotbaliștii ma
ghiari au pus accent mai mult pe apă
rare. dar au și contraatacat periculos, 
in timp ce studenții francezi au ata
cat in majoritatea timpului, dar 
haotic), ne-am putut da seama că 
formația care va juca în sferturi, la 
Constanța, va fi Ungaria. Și asta pen
tru că majoritatea jucătorilor 
francezi șl In special. înaintașii pre
luau defectuos ți pasau imprecis. Ur
mătoarele date statistice slnt, de alt-

fel, elocvente: din cele 97 de acțiuni 
de atac create de francezi, 50 ș-au 
terminat cu pase greșite, iar 18 au 
eșuat din cauza preluării defectuase 
a balonului. Totuși, trebuie să ară
tăm că, fotbaliștii francezi au com
binat de cîteva ori frumos în atac, 
și au avut și cîteva ocazii bune de gol, 
au expediat șuturi periculoase, dar, 
cum spuneam pasa decisivă, în ma
joritatea situațiilor, a fost impre
cisă.

Echipa Ungariei a practicat ace
lași joc bun, remareîndu-se din nou 
cei doi fundași centrali (Vass și 
Emodi), precum și mijlocașul Haffner, 
care prin luciditatea și clarviziunea 
sa a adus, 
contribuție 
Ungariei în

sa echipă olandeză, jucătorii noștri 
au jucat, în a doua repriză, destul 
de bine, în partida de duminică, stu
denții români au fost depășiți în for
ță, angajament și mișcare în _teren 
de jucătorii vest-germani. A cîștigat 
pînă la urmă echipa noastră, deoare
ce cîțiva dintre componenții ei _ au 
jucat exemplar, pentru că a dominat 
mai mult și, mai ales, pentru că are 
jucători mai maturi, mai experimen
tați și, am spune, mai șireți. în ori
ce caz, jocul echipei vest-germane a 
făcut plăcere ochiului, ea arătîndu-se, 
alături de selecționata României, una 
din principalele pretendente la titlu.

GAUDEAMUS IGITUR!

LA UN PAS DE 0
In cetatea Băniei, unde își sem- 

nau_ prezența campioana ,.en titre" 
selecționatamași va

AAARE

CU OCHII LA BOCANCII FOTBALISTULUI,
LA CONDUITA LUI ■ ■■

după părerea noastră, o 
hotărîtoare la calificarea 
sferturi.

Adrian VASILESCU

SURPRIZA I
echipe pentru gol. So

Duminică au 
rile din cadrul 
petiții „Cupa de 
țațele: Victoria 
Iași 2—1 ; C.F.R. Pașcani — Danu
biana Roman 6—0; Ceahlăul P.
Neamț — Letea Bacău 1—0; Fla
căra roșie Buc. — Autobuzul Buc. 
1—4; T.M. Buc. — Tehnometal 
Buc. 5—0; Sirena Buc. — Laromet 
Buc. 3—4; Poiana Cîmpina — Pra
hova Ploiești 2—0; Carpați Sinaia 
— Victoria Florești 8—1 ; Caraima- 
nul Bușteni — Metalul Plopeni
1— 4; U.M. Timișoara — Vulturii 
textila Lugoj 2—2 ; Vitrometan Me
diaș — U.P.A. Sibiu 0—4; Metalul 
Copșa Mică — C.F.R. Sighișoara
2— 0; C.S.M. Sibiu — Gaz metan 
Mediaș 2—1 ; Oituz Tg. Ocna — 
Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
0—4; Electromotor 
C.F.R, Timișoara 2—2 ; 
Deta

Pînă în prezent, s-au încheiat 
partidele din cadrul grupelor a 
III-a, a IV-a și a VH-a, care au 
fost cîștigate în ordine de : Marina 
Mangalia, Chimia Rm. Vîlcea și 
Corvinul Hunedoara.

Timișoara — 
Furnirul 

Progresul Timișoara 2—2.

înainte de a lua vacanță, Comi
sia centrala de competiții și disci
plină ș-a întrunit într-o ultimă șe
dință — ca și altele, de loc plăcu
tă — pentru a lua în discuție aba
terile unor jucători care au parti 
cipat la meciurile de baraj ce des
chideau porțile diviziei B sau C.

Trăgind învățăminte din trecutele 
baraje, federația a luat toate măsu
rile pentru ca locurile să se dispu
te în bune condițiuni, în așa fel 
îneît rezultatele barajului să r.u 
mai dea loc la discuții, să nu mai 
existe suspiciuni, contestații și re- 
jucări de meciuri. Una dintre cele 
mai eficiente măsuri a fost, evi
dent, aceea de a se încredința con
ducerea partidelor celor mai buni 
arbitri, la unele jocuri chiar și tu- 
șierii fiind recrutați din rinduiile 
arbitrilor din lotul A și formînd îm
preună cu arbitrul de centru bri
găzi prestigioase, cum nu pot fi în- 
tîlnite nici la cele mai importante 
partide de divizia A.

Și nu se poate spune câ aceste 
măsuri au rămas fără efect. în ma
joritatea cazurilor, partidele de ba
raj, atît cele care vizau promova 
rea în divizia B, cît și cele ce ur
mau să desemneze noi divizionare 
C, au dat loc la întreceri frumoase, 
disputate sub semnul sportivității. 
Am putut asista, astfel, și la mo
mente de desăvîrșit fair-play, cum 
au fost acelea de la Ploiești, la me
ciul dintre Gloria Buzău și Flacăra 
Moreni. unde jucătorii — învingă
tori și învinși . . .
urîndu-și succes în viitoarea lor ac
tivitate sportivă.

Cu atît mai mult au surprins cele 
întîmplate la Rm. Vîlcea, la întîl
nirea dintre Independența Sibiu și 
Metalul Drobeta Tr. Severin, unde 
arbitri de talia lui Gheorghe Ti
mona și Chevorc Ghemigean au tre
buit să înfrunte injuriile grosolane 
(„Nu ie pot reproduce", scrie Li
mona în foaia de arbitraj) șl încer
cările de a-i lovi (unele materiali
zate) ale unor jucători de la Inde
pendența.

Cum spuneam la început, Comi
sia centrală de competiții și disci
plină a analizat aceste fapte repro
babile, judecata fâcîndu-șe în pre
zența celor vinovați.

Ce am putea spune despre proce
sul disciplinar pe care l-am urmă
rit ? Fiind de față, aproape întot
deauna, la aceste ședințe, ne-arn o- 
bișnuiț cu manevrele celor vinovat:, 
cu încercările lor de a lua pe »nu“

Pe marginea ultimei ședințe
1 Comisiei centrale de competiții

și disciplină

s au îmbrățișat,

în brațe sau de a nu spune tot a- 
devărul, în ideea (greșită !) de a e- 
vita sancțiunea sau de a scăpa cit 
mai ieftin. Ca atare, nu ne-au sur
prins prea mult tentativele jucăto
rilor care i-au insultat și bruscat 
pe Limona și pe Ghemigean, de a 
prezenta lucrurile altfel decît s-au 
petrecut, de a apare în postura de 
îngeri cărora le lipsesc doar ari
pioarele. Ziceam că ne-am mai în- 
tîlnit cu asemenea atitudini, la șe
dințele comisiei de disciplină. în 
schimb, niciodată nu ne-a fost dat 
să fim martori la o depoziție atît 
de nesinceră, ca aceea a lui Nicolae 
Ciupudeanu, delegatul echipei Inde
pendența. E) nu s-a sfiit să prezin
te faptele condamnabile ale jucă
torilor săi. într-o versiune falsă, cu 
care nu ar fi putut păcăli nici co
piii de la grădiniță. Printre altele, 
reprezentantul echipei sibiene a 
spus că nici vorbă n-a fost la Rm. 
Vîlcea de bruscarea arbitrului Gh. 
Limona, că, de fapt, jucătorii Inde
pendenței s-au... imbrîncit între 
ei ( ? t I!), atunci cînd s-au îndreptat 
spre conducătorul partidei pentru 
a-i cere explicații în legătură cu o 
decizie a sa. Asta a fost tot, a sus
ținut candid Nicolae Ciupudear.u. 
Bineînțeles, o asemenea depoziție 
n-a putut stîrni decît zîmbete. Per
sonal. am avut și un sentiment de 
revoltă, mai ales că aveam în față 
următoarele rmduri din „Tribuna 
Sibiului" „ „sibienii își pierd defi
nitiv controlul, lăsindu-se pradă 
nervilor, disperării... Contestînd de-

Încercarea de participare

A CICLIȘTILOR LA JOCURILE OLIMPICE A EȘUAT!
Vineri după-amiază, pe autostra

da București-Pitești, s-a spulberat 
una din marile speranțe ale spor
tului nostru cu pedale: calificarea 
Ia Jocurile Olimpice de la MUn- 
chen. Nu numai furtuna vrăjmașă 
de pe ultimii kilometri a fost cea 
care a răspîndit aburii iluziei. Nu 
numai îmbolnăvirea. în ultimul mo
ment, a lui Ion Cosma a fost cea 
care a pus frîne elanului, Cauzele
— cele adevărate, cele cu greutatea 
unor pietre de moară — se află îm- 
plîntate în timp și în trupul ci
clismului nostru, foarte adînc.

Vom începe această retrospecti
vă — comentariu cu gust de chinină
— reamintind că nimeni n-a cerut 
ciclismului și discipolilor săi efor
tul de a atinge acel exigent barem: 
cîștigarea Campionatului Balcanic 
și obținerea unei performanțe de 
2h 08.00 în proba de 100 km contra
timp pe echipe. Cit de dureroasă 
trebuie să fi fost această neîncre
dere ne-o probează revolta — entu
ziastă — a slujitorilor sportului 
nostru cu pedale. Dintre cutele a- 
dînci ale sufletului, poate dintr-un 
orgoliu sfînt sau din alte resorturi, 
s-a născut dorința aprigă a auto- 
depășirii. S-au gindil atunci inimo
șii acestui sport, devenit minor, că 
vor putea resuscita interesul (odi
nioară enorm) pentru ciclism, că

vor putea în cazul unui succes
— readuce pe tapet problema „Tu
rului României", abandonată in 
1968. că vor putea da legendei spor
tului românesc noi eroi, fii sau ne 
poți ai lui Nicolae Ion Țapu, Ma
rin Niculescu, Gabriel Moiceanu. Cu 
propriile lui puteri, ciclismul a în
cercat să se ridice. N-a reușit. Ilu
ziile s-au spulberat. Nu toate...

Ceea ce a pus bețe în roatele ci
clismului, în temerara sa încerca
re, se numește, de fapt, o bază ma
terială precară, o dispută veche de 
cînd lumea (care-i macină puterile) 
între cluburile Steaua și Dinamo, 
între Capitală și provincie, între 
antrenori cu pricepere sau numai 
cu veleități, între alergători, se nu
mește dispersarea forțelor și a re
surselor materiale în acțiuni ne
semnificative, întinse pe o arie 
prea vastă, o continuă retragere a 
organizatorilor de competiții. Va
loarea ciclismului internațional a 
crescut continuu, în timp ce nivelul 
majorității antrenorilor noștri a ră
mas cel de acum un deceniu șau 
două : există metode de pregătire 
necunoscute pe meleagurile noastre, 
mijloace de refacere a sportivilor 
după efort ignorate. Spiritul dispu
telor din marile întreceri interna
ționale a devenit tot mai ofensiv
— ducînd la o uimitoare creștere

TINERII ARCAȘI MUREȘENI

STABILIT CINCI NOI RECORDURI NAȚIONALE

arbitrul de cen- 
ÎL IMBRÎNCESC 
noastră), punin-

cizia, se reped la 
tru, îl înconjoară, 
(n.n. i sublinierea 
du-se inir-o situație DE-A DREP
TUL DEPLORABILA (n.n. sublinie
rea noastră), prin care și-au pier
dut simpatia pe care le-a arătal-o 
pînă atunci publicul localnic".

încă o dovadă, deci — și poate 
cea mai convingătoare — că Nico
lae Ciupudeanu depusese o mărtu
rie mincinoasă.

Cum era și firesc, episodul de la 
Rimnicu Vîlcea s-a încheiat cu as
pra sancționare a celor vinovați: 
Neagu și Cherciu au fost suspen
dați pe cite 6 luni, iar Bolobăț va 
sta pe tușă patru etape.

Dar, cu un asemenea apărător 
din oficiu, cu un conducător de e- 
chipă care pune preț numai pe șu
turile jucătorilor săi, și nu și pe 
conduita lor, n-ar fi de mirare ca 
echipa sibiană să dea și in viitor 
de lucru comisiei de disciplină. 
De fapt, primul care trebuia sus
pendat, este însuși reprezentantul 
echipei, Nicolae Ciupudeanu. Poate 
că Independența 
dacă n-a făcut-o 
în folosul ei...

(U.R.S5.) ___ _
studențească din Cehoslovacia se 
părea că în lipsa Tunisiei luxem
burghezii vor avea un rol de spa- 
ring-partener. De fapt, era. o ecua
ție de trei simplă, pe care un elev 
silitor a rezolvat-o odată cu trage
rea la sorți. De altfel și primei» 
jocuri lăsau să se întrevadă că 
protagonistele sînt bine pregătite 
și nu pot pierde calificarea în tur
neul final Dar, iată că eforturile 
studenților sovietici nu au fost în
cununate de succes în partida cu 
Cehoslovacia și astfel ei se găseau 
într-o situație destul de delicată. 
Jocul cu Luxemburg avea să deci
dă pe cea de a doua semifinalistă. 
în acest context, întîlnirea deținea 
capul de afiș al ultimei zile. Si nu 
a înșelat așteptările. Cei 8 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
Central, au asistat la o partidă 
frumoasă, extrem de echilibrată, 
marcată evident de preocuparea

celor două
vieticii, mai bine pregătiți fizie și 
tehnic, pun stăpînire încă de la 
început pe joc, combină mai mult 
în cîmp, dar nervozitatea jucăto
rilor contribuie la nereușita acțiu- 
rilor de finalizare. De partea cea
laltă luxemburghezii conștienți de 
șansa care li se oferea, se apără 
cu calm și siguranță, contraatacă 
periculos și, contrar cursului jocu
lui, marchează. Credeam că vom 
asista la cea mai mare surpriză a 
acestei ediții. După pauză, jocul se 
schimbă, studenții sovietici asedia
ză pur și simplu poarta excelentu
lui Birembaum și reușesc să ega
leze prin Meșcov, dintr-o discuta
bilă poziție de ofsaid. Asistăm la 
15 minute de „foc", în care nu se 
mai înscrie nici un gol, astfel că 
a fost necesară intervenția regula
mentului pentru ca 
oană europeană să 
sferturile de finală

Așadar, grupa a doua a prelimina
riilor s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Iugoslaviei, formație care 
In partida derby de duminică a opus 
atacului debordant al spaniolilor, o 
apărare fermă și a trimis In față o 
înaintare activă cu un vlrf_— Lalovici 
— penetrant și o extremă — Zivai- 
jevici — laborioasă și Incisivă. De 
altfel, Zivaljevici — acest catalizator 
al acțiunilor ofensive — a fost unul 
dintre jucătorii care s-au eviden
țiat în mod deosebit în timpul parti
delor de la Cluj, el fiind decretat 
drept cel mai tehnic jucător al seriei 
și răsplătit, de către comisia_ de or
ganizare ,cu o splendidă cupă.

Cea de a doua calificată în sfer
turi, Spania, a plecat la Constanța 
cu intenția certă de a adăuga palma
resului ei (locul I 1966, locul .II în 
1970), o nouă „sica", îuici.țk îo 
Uzarea căreia mizează integral 
atacul în care Rial și Juan Luis mun
cesc enorm și combină cu 
spre deliciul tribunelor.

Cit privește echipele care 
răsit competiția — Bulgaria

I în 
,stea“, intenție în rea- 
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Sibiu o va face, 
pînă acum. Va fi

Jack BERARIU

■

actuala campi- 
se califice în

Florin SANDU

au nă- 
___  ___ ,_____  ____ .. și An
glia —, ele au lăsat o amintire plă
cută mai ales prin jocul final în care 
selecționata Bulgariei — excelent su
dată Intre compartimente și cu o 
idee tactică bine cristalizată — a fă
cut cel mai bun meci al seriei și a în
scris numărul record de goluri (3). far 
Anglia și-a continuat demonstrația de 
fotbal curat, pentru care a fost răs
plătită cu cupa Fair-play.

In cadrul emoționantei festivități de 
închidere comisia de organizare (pre
ședinte de onoare tov. Aurel Duca, 
președintele Consiliului Popular ju
dețean Cluj) a mai acordat, trofee ce
lui mai bun portar t Petrov — Bul
garia. celui mai tînăr jucător i Anero- 
Spania, ca și tuturor echipelor parti
cipante în seria de la Cluj.

Nuța DEMIAN

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
TRAGEREA LA SORTI A MECIURILOR 

DIN CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI

Astăzi la ora 13, la sediul 
C.M.E.F.S. din str. Bis. Amzei nr. 6, 
are loc tragerea la sorți a jocurilor 
ediției a VI-a a Cupei Municipiului 
București. Competiția se va desfă
șura, după cum am mai anunțat. în 
zilele de 12 și 13 august cu parti
ciparea celor patru divizionare A 
bucureștene, Dinamo, Steaua, Rapid 
și Sportul studențesc.

PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
SE ÎNCHEIE MîiNE

încă o zi și se va închide terme
nul de depunere a cererilor de

transferări pentru echipele din 
Divizia A. Deci, cererile care vor 
fi înregistrate miercuri 26 iulie la 
F.R.F. sau cele care vor ajunge prin 
poștă după acest termen, dar vor 
purta data de expediere 26 iulie, 
numai acestea vor fi luate în 
siderare.

Pînă ieri la amiază fuseseră 
registrate 86 de cereri. Dintre
mele, notăm pe cele (cil dezlegări) 
ale lui Szabados (Mureșul Deva) și 
Al Nagy (Crișul Oradea) 
Jiul Petroșani, Nestorovlci 
Timișoara) și Gaspar (Din. 
rești) pentru C.S.M. Reșița, 
(Oituz Tg. Ocna) și Kiss 
Club Bacău) pentru A.S.A. Tg. Mu
reș, O. lonescu (C.F.R. Cluj) pentru

con-

în- 
ulti-

pentru 
(C.F.R.
Bucu- 

Varodi
(Sport

o

•f ■
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Helvei
Steaua
(Crișul

Sp- studențesc București, 
(Victoria Cărei) pentru 
București, Petre Nicolae 
Oradea) pentru Dinamo București. 
De asemenea au fost introduse ce
reri, dar fără dezlegări. pentru 
Emil Dumitriu II (de la Dinamo la 
Rapid), Radu lonescu (de la Pro
gresul la Rapid), T. Kallo (de la Fa
rul la Metalul Tîrgoviște), precum 
și pentru Voinea (de la ■ Nîmes la 
Steaua), acestuia expirîndu-i con
tractul la clubul francez.

„ROCADA" ADAM — SOO

în urma unui acord intervenit în
tre cele două echipe clujene, Uni
versitatea și C.F.R., s-a procedat la 
un schimb de jucători. Astfel în- 
cepînd din acest sezon, experimen
tatul Mihai Adam va conduce linia 
de atac 
trece în 
sitar.

a ceferiștilor, iar Soo va 
rîndurile lotului univer-

DOUA
AZI,

JOCURI INTERNAȚIONALE

Astăzi la București și Plopeni 
vor avea loc două întîlniri inter
naționale amicale de fotbal i

• La Plopeni, divizionara B Me
talul va întîlni formația Star Sta- 
rachowice (Polonia).

• La București, cu începere de 
la ora 17,30, în Parcul sportiv Di
namo, echipa de juniori a clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare va 
primi replica formației Amrokan 
(R.P.D. Coreeană).

Recent a avut loc la Tg. Mureș 
campionatul republican de juniori 
la tir cu arcul, la care au partici
pat arcași din București, Petroșani, 
Satu Mare și Tg. Mureș. Competi
ția a fost dominată de sportivii 
orașului gazdă, care au stabilit 
cinci noi recorduri naționale și au 
cîștigat toate locurile I. Rezultate; 
FETE — 2x50 m : Olga Nemeș 
(PTTR Tg. Mureș) 315 p: 2g3O 
m: Eva Engel (P.T.T.R. Tg. Mureș)

471
763
Tg.

Olga Nemeșp; 2x50+2x30 m:
p (nou record); echipe: P.T.T.R.
Mureș 1901 p (n.r.). BĂIEȚI — 

2x50m : L. Kedely (Voința Tg. Mu
reș) 429 p ; 2x30 m : L. Kedely 
596 p; 2x50 + 2x30 m : L. Kedely 
1025 p; echipe: Voința Tg. Mureș 
2456 p. Celelalte recorduri: 
50 m — Olga Nemeș 173 p, ia 
m — Eva Engel 254 p și la 30 
— băieți — L. Kedely 308 p.

I, PAUȘ = coresp. județean

Ia 
30 
m

a mediilor orare. La noi plutoanele 
rulează ca la... defilare, ir.registrîn- 
du-se medii orare uneori mai mici 
(40 km) decît cu ani în urmă. Ti
nerii își incep prea tîrziu cariera 
de rutieri, apoi sînt forțați în com
petiții pentru rezultate imediate, 
plafonîndu-se îndată ce au ajuns 
în grupul seniorilor.

Acestea sînt cîteva cauze. Mai 
sînt și altele cu efecte la fel de 
gFave. Dacă sportul cu pedale se 
mai menține încă la suprafață, a- 
ceasta se datorează, in primul rînd, 
unor entuziaști activiști obștești ce 
se încăpățînează să-l alimenteze 
cu oxigen. Ar trebui însă ca acti
vitatea lor să fie mai realist direc- 
ționată, mai concret susținută. Gri
ja pentru lot sau pentru cele cîteva 
secții nu trebuie să fie. în momen
tul de față, singurul obiectiv al pre
ocupărilor. Contribuția directă la 
creșterea nivelului cunoștințelor 
antrenorilor, redimensionarea acti
vității, atragerea elevilor spre ci
clism, organizarea unor întreceri de 
popularizare, o permanentă legă 
tură cu centrele de tradiție — iată, 
schematic, cu ce trebuie reînceput 
pentru propulsarea sportului cu pe
dale în atenția marelui public.

încercarea de participare a ci
cliștilor noștri la Jocurile Olimpice 
de la Munchen a fost ratată. Este 
păcat I Dar să nu uităm că actul 
temerar de a lupta este un merit. 
Insuccesul într-o bătălie nu înseam
nă neapărat un război pierdut. £e 
spune, și nu fără temei, că sportul 
cu pedale are puteri miraculoase în 
călirea tineretului, că el insuflă cu
raj. bărbăție. Dacă este așa. atunci 
va găsi puteri pentru a se relansa 
în luptă cu și mai multă forță, pen
tru a învinge nepăsarea (acolo unde 
există ea), pentru a 
renul pierdut. Tăind 
părțile bolnave, el se 
(nai repede.

Visul s-a spulberat.
un vis. Realitatea, crudă acum, poa
te aduce în viitor celor ce iubesc 
ciclismul satisfacții mari. Cu o con
diție : aceea de a nu descuraja nîri 
un moment, de a nu mai face con 
cesii.

recîștiga te
cii bisturiul 

va însănătoși

A fost numai

Hristache NAUM

Jucătorii echipei Steaua la unul din primele antrenamente efectuate pe stadionul Dinamo din Brașov.
Steliștii efectuează în acest moment exerciții de sărituri cu îndoirea picioarelor, pentru îmbunătățirea detentei 

Fotoi I. MIHAICA

DE PESTE HOTARE

ANTRENINDU-NE DUPĂ METODE VECHI,
NU PUTEM JUCA IN STIL NOU“

Deși a trecut destul timp de la 
turneul final al campionatului eu
ropean de fotbal, totuși el conti
nuă să fie comentat in ziarul „So- 
viețki sport". Dacă încă de la în
ceput, victoria echipei R. F. a Ger
maniei a fost pusă pe seama unei 
categorice superiorități tehnice și 
tactice, se caută acum a se afla 
cauzele rămînerii în urmă a primei 
reprezentative a U.R.S.S. Ziarul 
„Soviețki sport" remarcă faptul că 
„deși echipa U R.S.S. a ocupat locul 
al doilea pe continent, totuși, jocul 
ei nu satisface nici pe specialiști, 
nici pe spectatori".

„O primă constatare — scrie zia
rul sovietic — este marea inefica
citate care se face simțită atît în 
campionatul țării cît și in meciurile 
internaționale. Este fatal ca într-o 
confruntare directă să piardă a- 
cela care nici acasă nu marchează 
prea multe goluri. Faptul că echi
pa Bayern 
campionatul 
(dintre care 
Muller sînt 
chipa vest-germană figurează șase 
jucători ai formației campioane du
cea în mod inevitabil la acordarea 
primei șanse reprezentativei R.F.G.

Numărul foarte scăzut de goluri 
marcate in campionat și in meciu
rile internaționale și slabul procent 
realizat de golgeterii sovietiti.com 
parativ cu acela din alte tari arată 
fără îndoială că ceva trebuie ime
diat schimbat, mai ales in orien-

Munchen a terminat 
marcind 101 goluri 
numai în contul lui 

înscrise 40), că în e-

tarea tactică a echipei U.R.S.S. Ce 
anume ?

Din diferitele relatări reiese lim
pede că o bună parte din jucători 
au o atitudine refractară față de 
pretențiile tot mai mari ale antre
namentelor moderne. Testările din 
luna mai arătau o serioasă rămî- 
nere în urmă din punct de vedere 
al pregătirii fizice. O importantă mă
sură a fost aceea luată de Uniunea 
asociațiilor și cluburilor sportive 
sindicale, organizație care contro
lează o seamă de echipe din toate 
categoriile (dintre ele vom cita nu 
mai pe cele din liga superioară : 

. Spartak. Zenit. Torpedo, Ararat, 
Neftci etc), a hotărît îndepărtarea 
din formații a multor jucători, 
printre ei și internaționalii Ilcrșko- 
vici, Kavazașvilli, Kotov, Oseapin, 
Selduko etc. De asemenea, Uniunea a 
hotărît să nu mai recomande, în 
viitor, candidatura jucătorilor Ba- 
nișevski, Konkov și Kozînkievici 
pentru echipa națională. Măsuri

foarte severe și care au fost bine 
primite de opinia sportivă. Se aș
teaptă ca acțiunea de purificare să 
fie continuată".

în același ziar se publică artico
lul antrenorului principal al echi
pei sovietice, A. Ponomarev. El cere 
mai multă preocupare pentru ridi
carea nivelului de disputare a cam
pionatului țării și a stilului de joc 
al echipelor. „Tendințele orientării 
exclusive, fie spre atac, fie spre a- 
părare — scrie Ponomarev — tre
buie combătute deopotrivă, deoa
rece în fotbalul modern, rezultatele 
bune se obțin prin asamblarea ce
lor două preocupări, prin practica
rea unui fotbal de calitate, pe care 
nu-1 pot oferi decît jucători vigu- 
roși, disciplinați și conștiincioși.

Meciul de verificare pe care e- 
cbipa olimpică a U.R.S.S. urmează 
a-1 disputa cu Suedia va arăta în 
ce măsură noile concepții își fac 
drum în fotbalul vicecainpionilor 
europeni, ai căror joc produce deo
camdată îngrijorare".

DATELE FINALEI CUPEI INTERCONTINENTALE
LIMA 24, (Agerpres). — Finala 

„Cupei intercontinentale" la fotbal 
între echipele Ajax Amsterdam și 
Independiente Buenos Aires se va 
disputa probabil la 7 septembrie, la 
Buenos Aires. primul meci, și la 4 
octombrie, returul, în Olanda. Ști-

rea a fost comunicată de un 
legat al Federației argentiniene de 
fotbal D’Onofrio, care a relevat că 
datele propuse de clubul olandez 
au fost acceptate în principiu de 
clubul sud-american,

de-

LOTO - PRONOSPORT
Excursii peste hotare

Premiile constînd din călătorii 
peste hotare — prilej de cunoaște
re a frumuseților naturale, a rea
lizărilor și monumentelor de artă 
și cultură din țările prietene — au 
fost oferite cu regularitate la tra
gerile speciale și excepționale de 
către sistemele de joc Loto-Prono- 
sport.

Duminică 23 iulie a.c., a plecat 
în Polonia cu avionul un grup de 
cîștigători, azi dimineață un alt 
grup a plecat la Paris, iar în zilele 
de 26 și 27 iulie a.c. alte două 
grupuri de cîștigători vor pleca în 
Turcia cu autocarul.

Această vie activitate va conti
nua pînă la sfîrșitul anului, con
tribuind la ridicarea nivelului cui- 
tural-educativ al jucătorilor prin 
cîștigurile acordate în excursii.

• Astăzi este ULTIMA ZI în ca
re vă mai puteți procura biletele 
la tragerea Pronoexpres de miercuri 
26 iulie, tragere ce va fi televizată 
direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 18,40.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI NR. 29 

din 19 iulie 1972

EXTRAGEREA I: cat. 2: 1 vari
antă 10% a 64.047 lei; cat. 3: 11,45 
a 5.594 lei; cat. 4: 46.90 a 1.366 lei; 
cat. 5: 106,80 a 600 lei; cat. 6: 
3.704,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 990.767 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a: cat. B: 
3,95 a 21.205 lei; cat. C: 23.15 a 
3.618 lei; cat. D: 1.443,95 a 60 lei; 
cat . E : 93 a 200 lei ; cat. F :
2.104,65 a 40 lei;

REPORT CATEGORIA A: 387.910 
lei.

Premiul de categoria a Il-a a re
venit lui MUREȘAN TODOR din 
Turda care cîștigă un autoturism 
la alegere plus diferența.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORȚ

sovietiti.com
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PUTERNIC FAR CĂLĂUZITOR

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R

NU NE VOMUn vast program de dezvoltare
și perfecționare

(Urmare din pag. 1) Șah
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29—30 Caiac-canoe
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29—30 Tenis
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LA C.M. UNIVERSITAR DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI A DISPUS DE R.F. a GERMANIEI
VIENA 24 (Agerpres). — Cea de-a 

19-a ediție a campionatului mondial 
studențesc de șah, care se desfășoară 
la Graz (Austria), a continuat cu în- 
tîlnirile din runda a doua a turneu
lui final. Echipa studenților șahiști 
din România a învins cu 2i/,—1>/2 
puncte selecționata R. F. a Germa
niei. Alte rezultate : U.R.S.S. — Is-

rael 3t/2—1/2; Ungaria — Cuba 
2i/2—1*/2 ; Bulgaria — S.U.A. 2— 2; 
Danemarca — Anglia 2i/2—U/2. In 
clasament conduce echipa U.R S.S cu 
7 puncte, urmată de Danemarca și 
Ungaria cu cite 4t/2 puncte. Echipa 
României a totalizat în primele două 
runde 3 puncte.

AGENDA SĂPTĂMÎNI1

vorbitorul o arătat că politica externă internaționalistă și de inaltă 
principialitate a partidului și statului nostru s-a răsfrint asupra întregii 
noastre activități sportive, care și-a adus și își aduce o permanentă 
contribuție la schimburile internaționale de valori spirituale, la cunoaș
terea reciprocă și la înțelegerea dintre popoare, la cauza păcii 
în lume.

In perioada care a trecut de la Conferința Net onală din 1917, 
volumul competițiilor internaționale ole sportiv ior români a crescut 
de la 617 la 1619, iar numărul țărilor cu care i-Vre’inem relații spor
tive directe de la 49 la 75.

Ponderea cea mai mare (70 la sută) o au, la acest capitol, rela
țiile cu țările socialiste. In anul 1971 peste 9 000 de sportivi și tehni
cieni români au participat la întreceri și alte acțiuni in țările socia
liste din Europa, Asia și America Latina.

De asemenea, România sprijină cu experiența sa, cj specia s 
tehnicieni progresul mișcării sportive în tarile aflate in curs de dez
voltare.

Evocînd faptul că sportul reprezintă un mijloc puternic de propa
gandă, președintele C.N.c.F.S. a arătat că sportivii români se ver 
strădui și pe viitor ca prin comportarea lor să faca cinste culorilor 
naționale, să-și adauge succesele marilor înfăptuiri ale României 
socialiste.

Tn cadrul Secțiunii care a dezbătut Proiectul directivelor Confer -- 
ței Naționale a P.C.R. cu privire la sistematizarea teritoriu u , o orașe
lor și satelor, la dezvoltarea lor economico-socială, a luat cuvintul 
tovarășul Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S.

Mulțumind conducerii partidului și statului pentru spr acor
dat dezvoltării bazei materiale a mișcării sportive (care c crescu' ce 
două ori și jumătate în perioada care a trecut de la Conferi : a Na- c- 
nală din 1967) vorbitorul a arătat că este necesar ca in planuriie de 
sistematizare a municipiilor și orașelor țării să fie prevăzută amena
jarea de baze și terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, spatii 
de agrement pentru populație, exprimîndu-și convingerea ca cănii noș
tri vor ține seamă de aceste cerințe.

Lucrările din secțiunile Conferinței Naționale a pariidu'ui, abor- 
dînd o tematică vastă și multilaterală, au trasat un amplu progre-n 
de activitate viitoare, concretizat în importante Rezoluții, Hotcrir si 
Recomandări, votate în unanimitate de către delegați, pe care între
gul nostru popor este ferm decis să le înfăptuiască.

Zilele In care s-au desfășurat lu
crările Conferinței Naționale a parti
dului au fost trăite de mine și co
legii de lot la o înaltă tensiune e- 
moțională. De la distanță am simțit 
cu toții că participăm nemijlocit la 
dezbaterile din marele forum al co
muniștilor. Am trăit Încă o dată certi
tudinea preocupării susținute a parti
dului pentru perfecționarea vieții 
noastre economice și sociale. Mi-am 
dat seama cu și mai mare claritate 
că politica partidului și statului nos
tru este expresia cea mai înaltă și 
mai completă a năzuințelor de pro
gres și bunăstare ale întregului po
por. De aici întreaga noastră adeziu
ne la -ideile. Ia bogatul program de 
dezvoltare cuprins în Raportul secre
tarului general al partidului și în 
documentele adoptate de Conferință.

Adeziunea aceasta noi vrem să ne-o 
exprimăm nu numai prin cuvinte ci, 
in primul riad, prin realizările noas
tre. prin munca depusă zi de zi pen
tru a reprezenta cit mai bine culo
rile patriei noastre dragi la marea 
confruntare a sportivilor amatori din 
întreaga lume. Jocurile Olimpice de 
La Munchen. SirguLnța în pregătire, 
devotamentul pentru țara noastră, 
dragostea față de partidul care ne-a 
educat, fac ca eforturile ce le depu
nem in antrenamente să pară mai u- 
șoare. iar Încununarea lor să fie o 
comportare —8 cadrul
întrecerilor 
de pe in:

CALISTRAT CUȚOV 
maestru emerit al sporrului la

Turneul „Prietenia** pentru juniori, 
la Kosice.

Turneul echipei feminine a României 
în R.P. Chineză.

Campionatul mondial universitar pe 
echipe, la Graz (Austria).

Campionatul balcanic pentru seniori 
la Sarajevo.

Meciul Spasski — Fischer pentru 
titlul mondial, ia Reykjavik.

Turul 2 în Cupa Galea (juniori).
Regata Copenhaga.
Marele Premiu al Finlandei.
S.U.A. — Australia (feminin) la Cle

veland.
Campionatele mondiale de velodrom 

Marsilia.

LA SARAJEVO,

,u

cît mai bună în cad 
cu cei mai buni sportivi 

•eg globul pămintesc.

box
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rii săi. Au fost situații cînd mingi 
neterminate au fost „corectate" de 
spectatori. Dar, peste toate dificul
tățile nu pot uita jocul formidabil 
al lui Ilie Năstase, Ia absolut toate 
mingile, și marea tărie a Iul Ion 
Țiriac. îmi pare rău că a pierdut 
meciul cu Metreveli".

„Sântei, novicele echipei, retră
iește pasionat cele trei zile de tenis 
de la Tbilisi:

„Ce păcat că publicul nostru n-a 
putut să vadă, integral, la televi-

ziune, meciul de la Tbilisi ! Ar fi 
descoperit un Năstase fără egal. 
Acolo, în Gruzia, l-am văzut pe cel 
mai bun Năstase. Au fost situații 
cînd mingi „imparabile“ trimise de 
Metreveli erau sărbătorite de tri
buna gruzină, pentru ca in urmă
toarea tracțiune de secundă entu
ziasmul să se stingă și să facă loc 
decepției: Năstase găsea încă o so
luție, pentru a schimba 
„imparabilă** a lui 
tr-un punct aproape 
pentru un spectator

...Mașinile pornesc 
ză spre Capitală. Mîine dimineață 
(n.r. astăzi) Ilie Năstase și Ion Ti

mingea 
Metreveli în
de neconceput 
obișnuit".

în mare vite-

rîac pleacă la Dusseldorf, pentru 
un alt mare concurs. Rămîn cîteva 
clipe în holul aeroportului. Un băr
bat înalt mă vede 
mină. Se apropie 
spune : ,.Vă 
ce au făcut 
Iru sportul 
un miracol. 
..Salatiera de 
București. A 
luăm această
nem intr-o sală de expoziție, sub 
sticlă, ca rocile lunare, astfel incit 
iubitorii tenisului 
convingă că totul

cu carnetul în 
de mine. îmi 
scrieți că ceea 

doi băieți pcn-
rog să 
acești

românesc este aproape 
Am convingerea că 
argint" va veni la 
doua zi va trebui să 
salatieră și să o pa

românesc să se 
este adevărat'.

„A 77 FOST MAI BUNI /y
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tulburaseră jocul și chiar pe favo
ritul lor... Teimuraz Kakulia, mai 
curînd satisfăcut de propria sa con
tribuție, spunea : „La a doua mea 
apariție în echipa țării, am adus un 
punct, învingînd pe un asemenea re- 

caputat jucător ca Țiriac. Sper 
data viitoare să fac mai mult".

O părere competentă, din rîndul

sâ-și conducă, de marți, echipa în cadrul 
„Trofeului Gagarin”, la Tbilisi: wAm 
asistat la un tenis temperamental, in- 
tr-o atmosferă de fiesta. N-am mai pri
vit doar un tenis sobru, ci o luptă 
sportivă fără menajamente. Bras o lui 
Năstase!*4.

Am lăsat pentru la urma micro- 
interviul cu un viitor oaspete al Bucu- 
reștiului, Neale Fraser, fost campion 
al Wimbledonului In 1960, si actual 
căpitan al echipei Australiei, adver
sara noastră din semifinala inter-

38 de grade

la București. Dar du vă voi divulga 
nimic, este secret profesional. Nu 
constituie, totuși, un secret, cit de 
mult aș dori ca Australia să recuce
rească „Cupa Davis", pe care țara 
mea a deținut-o atiția ani. Dar cum 
să treci de România, care dispune de 
un asemenea „as" al rachetei ca 
Năstase și această enciclopedie 
a tenisului cum este Ion Țiriac ? 
tom încerca totuși imposibilul".

.. Cînd am mai trecut odată 
Ungă stadionul unde timp de 
zile se jucase, zidurile umbrite 
verdeață, devenite atit de familiare 
pentru noi, ni s-au părut altele. Pe 
un teren din fund, o grupă de co
pii In tricouri albe învățau, de la an
trenor, cum se ține corect racheta. 
Acolo unde Năstase, Metreveli și Ți
riac dăduseră un recital de măiestrie, 
tenisul reîncepea de la abecedar...

Ilie 
vie 
Noi

pd trei 
de

a lui Nikolaigazdelor, este și aceea 
Ozerov, crainicul reporter al Televi
ziunii sovietice, fost 
de tenis : „Este atit 
martor al evoluției 
maeștri ai rachetei, 
torii români. Ei au 
coordonatele pe care 
sul modern și am 
de la ei. Dar poate 
armele lor clasice 
echipierilor noștri. 
Singur Kakulia a 
In fața unor adversari mai puternici".

Tribunele din Tbilisi au avut și 
spectatori de marcă, neobișnuiți. Am 
cules o declarație de la Nina 
badze, celebra aruncătoare de 
acum două decenii și ceva, 
sportivă ne-a spus: „Ii felicit 
nismenii români pentru victoria ob
ținută. Cred că ea a încălzit inimile 
prietenilor mei din România, în fața 
cărora, cîndva, am evoluat și eu în 
1950. Ed. Kinski, antrenorul selec

ționatei de baschet a S.U.A., care urma

campion. unional 
de plăcut să fii 
unor asemenea 
cum sint jucă- 
arătat limpede 
se situează teni- 

avut de învățat 
că tocmai una din 
a lipsit mai mult 
Anume, dîrzenia. 
luptat cu ambiție

Dum- 
disc de 
Marea 
pe te-

la umbră__
Foto: A. KOTORAȘVILI—Tbilisi

zone : „Mi-am umplut un blocnotes 
cu însemnări, care cred că vor fi 
foarte prețioase pentru intîlnirea de

CAMPIONATELE DE ÎNOT
ALE R.F. a GERMANIEI

zi a campiona-In 
telor 
care 
pică 
a realizat în proba de 100 m bras 
timpul de 1:05,9, cea mai bună 
performanță mondială a anului. la 
numai o zecime de secundă de re
cordul mondial deținut de înotăto
rul sovietic Nikolai Pankin. în ca
drul aceleiași competiții, înotătoa- 
rea Heike Anagel a realizat în pro
ba de 100 m delfin timpul de 
1:05,7.

cea de-a doua
de înot ale R.F. a Germaniei, 
se desfășoară în piscina olim- 
din Munchen, Walter Kusch

Pentru a patra oară învingător 
in Turul Franței, Eddy Merckx și-a 
înscris din nou numele printre cei 
mai t alorofi cicliști din toate tim
purile. lată-l felicitat de o tînără 
pariziană după victoria repurtată în 
cea de a 59-a ediție a celei mai 
mari competiții cicliste mondiale 
..Tour de France*.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

CONCURSUL DE VELODROM
DE LA SOFIA

Cicliștii
Budapesta,

SOFIA 24 (Agerpres). 
din Varșovia. București, 
Berlin și Sofia participă în capitala 
bulgară la concursul de 
„Cupa Serdika". Proba de 1000 m cu 
start de pe loc a revenit lui Dimo 
Anghelov (Bulgaria) — 1:08,9, urmat 
de Ștefan Leibner (România) — 1:11,0 
și Horst Reder (R.D.G.) — 1:11,2.
Cursa de urmărire individuală a fost 
ciștigatâ de Ivan Stanoev (Bulgaria), 
cronometrat pe 4000 m cu 4:57,1 — 
nou record bulgar. Finala probei de 
viteză se va disputa între Ștefan 
Leibner și bulgarul Mladenev.

velodrom

BASCHETBALISTII ROMÂNIEI LUPTĂ PENTRU 
UN LOC FRUNTAȘ ÎN CAMPIONATUL BALCANIC

Moderna sală de sport Skanderja 
din Sarajevo găzduiește, de astăzi pînă 
sîmbătă. meciurile ediției a XlV-a 
a campionatului balcanic de baschet 
pentru seniori. O întrecere de mare 
interes, în primul rînd prin faptul 
că aliniază la startul ei echipei cu re
nume in baschetul european și chiar 
mondial, cum este cazul selecționatei 
țării gazdă, campioană a lumii și vice- 
campioană olimpică. In plus, nu tre
buie omis faptul că pentru team-ul 
iugoslav confruntarea de la Sarajevo 
constituie ultimul test înaintea Jocu
rilor Olimpice de lă Miinchen, iar 
pentru cele ale Bulgariei și Greciei 
de asemenea cel din urmă examen 
în vederea turneului de calificare 
(9—19 august, la Augsburg) pentru 
Olimpiada din această vară.

în ceea ce . privește formația româ
nă, evident întinerită față de cea de 
anul trecut, ea are, în primul rînd, 
misiunea de a șterge impresia peni
bilă lăsată anul trecut, cînd. la Bal
caniada de la Vidin, s-a clasat (pen
tru prima și, sperăm, ultima dată), 
pe ultimul loc. Seriozitatea eu care

5
au fost efectuate pregătirile în cursul 
acestei veri, dar și rezultatele remar
cabile înregistrate în turneul între
prins săptămîna trecută la Varșovia 
(trei victorii și o înfrîngere la limi
tă. în fața lotului olimpic al Polo
niei) ne fac să vedem că sportivii 
țării noastre vor fi capabili sâ-și apere 
șansele în mod onorabil și să obțină 
o poziție fruntașă (așa cum au mai 
făcut și altădată) în ierarhia repre
zentativelor din Balcani. De altfel, an
trenorul lotului, prof. Alexandru Po
pescu, și-a exprimat. înaintea plecă
rii. încrederea în componențiț echipei 
naționale, declarîndu-ne : „Băieții s-au 
pregătit cu sîrguință, iar în Polonia 
au jucat mai mult decît mulțumitor. 
Aplicarea cu convingere a presingului, 
păstrarea disciplinei de joc și ambiția 
cu care au luptat, mă determină să 
cred că la Sarajevo vor face față cu 
cinste dificilelor dispute".

Vasile Popa, 23 ani, 1,96 m ; Dan 
Georgescu, 23 ani, 2,00 m ; Alin Savu, 
28 ani, 1,91 m ; Gheorghe Oczelak, 21 
ani, 2,01 m ; Gheorghe Novac, 27 ani, 
1.96 m ; Nicolae Pîrșu, 24 ani. 1.85 m ; 
Titus Tarău, 26 ani, 1,98 m ; Gheorghe 
Roman, 24 ani, 1.96 tn ; Costel Cernat,
19 ani, 1,91 m ; Luchian Ivascenco,
20 ani, 2,00 m.

Antrenor : prof. Alexandru Popescu; 
medic : dr. Tudor Minescu ; arbitru : 
Geza Dutka ; conducător al delegației : 
Octav Dimitriu, secretar general al 
F.R. Baschet

PALMARESUL 
CAMPIONATELOR BALCANICE

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

Radu Diaconescu, 28 ani, 1.87 m
Mircea Chivulescu, 25 ani, 1,87 m

O REMARCABILA REALIZARE STRATEGICA

încă niăodalâ. Intr-un meci pen
tru campionatul mondial, duelul teo
retic în faza de deschidere n-a fost 
atit de rafinat ca In această întilnire 
Spasski — Fischer. In fiecare partidă 
(cu excepția primeia) s-au adus ino
vații valoroase și, putem spune, des
fășurarea ulterioară a jocului a fost 
decisiv influențată de succesul aces
tor mutări sau sisteme not

In partida a 6-a. Fischer s-a arătat 
la înălțime din punct de vedere psi
hologic. EI n-a mai jucat mutarea sa 
favorită l.e4, împotriva căreia, evi
dent, Spasski s-a pregătit în mod deo
sebit (dovadă, excelenta siciliana din 
partida a 4-a) ci. surprinzător, l.c4. 
după care, prin intervertire de mu
tări s-a ajuns la o variantă bir.e cu
noscută a gambitului damei, pe care 
Spasski a jucat-o cu succes de multe 
ori. Poate că tocmai aceasta aștepta 
și Fischer. El a aplicat un nou sis
tem de atac, recomandat de marele 
maestru sovietic Furman și a obți
nut un avantaj pozițional clar. Cam
pionul mondial a intrat în criză de 
timp, n-a găsit planul cel mai bun 
și treptat a fost supus unui „pres
sing- pozițional necruțător.

Cîștigind pentru prima bară cu 
piesele albe, Fischer a luat conduce
rea in meci, marcind în același timp 
a doua victorie consecutivă. Se va 
repeta, oare, scenariul din meciul cu 
Petrosian ?

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

bune. Dar să ne oprim 
fiindcă, repet, în- 

c-u Israehs] nu a fost o

rezultate 
aici cu lauda, 
tilntrea 
piatră de încercare greu de ridicat.

în cea de a doua partidă, R.P.D. 
Coreeană — Republica Federală a 
Germaniei, disputa a fost mult mai 
echilibrată, deși victoria a aparți
nut echipei coreene La scorul de 
3—0 (6, 13, 9). Desigur, forța de joc 
a formației coreene este recunos
cută- Ceea ce vrem să subliniem 
însă, este saltul valoric înregistrat 
de voleibalistele vest-germane care 
vor să participe la Olimpiada de 
la Munchen nu numai în calitate 
de... gazde. Tn aceste condiții, pu
blicul constănțean a putut urmăii 
o partidă de bună valoare tehnică, 
în care s-au ciocnit două stiluri 
de volei diferite. Pe de o parte, cel 
inventiv, subtil, plin de neprevăzut 
al coreencelor. pe de alta, voleiul 
clasic, practicat de echipa R.F. a 
Germaniei. Tn primul set coreencele 
încep puternic și conduc de la cap 
la cap. Im Cun Dja și Kim Son Dai 
au punctat decisiv, făcînd punct 
după punct, ce i drept și cu con
cursul defensivei vest-germane 
care s-a lăsat prinsă pe picior gre
șit, cu ușurință. Tn setul al doilea, 
situația se schimbă. Annelore Rich-

ter și Erika Heincke și-au mobili
zat coechipierele și, atacînd mai 
curajos au condus cu 10—5. De aici 
încolo, lupta devine 
fiindcă fiecare punct 
cu maximum de efort, 
se mai mult, folosind 
pe fileu, coreencele refac handi
capul și egalează la 12. Finalul a- 
parțir.e. firesc, echipei cu mai 
multă maturitate, adică, celei a 
R.P.D. Coreene. Ultimul set are, in 
general, aceeași configurație. Con
duc. la început, voleibalistele vest- 
germane cu 6—4, 7—6, 9—7, pen
tru ca apoi, să piardă 8 puncte la 
rînd și cu aceasta, jocul. Au acțio
nat foarte bine Victor Ranghel (Ro
mânia) și Jan Brunwaser (Israel).

Al treilea joc al serii a adus față 
în față echipele Poloniei și Bulga
riei. Ambele formații sînt prezente 
'a Constanța cu loturi tinere. Echi
pa Poloniei are o valoare superi 
oară, fapt ilustrat și de scor. 50 de 
minute a durat această ultimă par
tidă în cere Polonia, a avut în Ce
lina Aszkietonicz și Margareta De
nisov cele mai bune jucătoare. Deci, 
Polonia — Bulgaria 3—0 (11, 3, 9). 
Au condus foarte bine C. Mușat și 
dr. M. Albuț (România).

Programul zilei de marți: Ora 16 i 
Israel — Bulgaria, R.F. a Germa
niei — R.S. Cehoslovacă; România 
— Polonia.

dramatică, 
este obținut 
Mobilizîndu- 
pasa scurtă

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE JUNIORI

La Suceava și Botoșani s-au des
fășurat primele partide ale turneului 
internațional masculin de juniori, la 
care iau parte echipe din Polonia, 
Bulgaria. Cehoslovacia, Ungaria, Tur
cia și România (cu trei formații). In 
seria de la Suceava, România I a 
dispus cu 3—0 (6. 2, 5) de Selecțio
nata Taberei F.R.V., iar echipa Tur
ciei a învins surprinzător pe cea a 
Bulgariei cu scorul de 3—2 (13, —10, 
6, -11, 9).

A. DINICU — coresp.

In seria de la Botoșani, formația 
secundă de juniori a țării noastre a 
fost depășită în patru seturi de echi
pa Ungariei. Tinerii jucători români 
s-au resimțit după eforturile depuse 
in primul set, au comis în continua
re multe greșeli la preluare și blo
caj. cedînd cu 1—3 (12. —11. —8, —7). 
In cea de a doua partidă a zilei, e- 
chipa Poloniei a dispus, după un 
meci destul de disputat față de pro
porția scorului, de formația Ceho
slovaciei cu 3—0 (7, 9. 10)

S. LAMF1T - coresp.

PARTIDA A 6-a

GAMBITUL DAMEI

1959 (București) : Bulgaria, Iugosla
via, România, Albania

1960 (Sofia) : Bulgaria, Iugoslavia, 
România, Turcia, Albania

1961 (Skoplje) : Iugoslavia, 
ria, România, Turcia

1962 (Istanbul) ; Iugoslavia, 
Bulgaria, România, Grecia

1963 (Atena) ; Iugoslavia, 
Bulgaria, România, Turcia

1964 (București) : Iugoslavia, 
nia, Grecia, Bulgaria, Turcia

1965 (Tirana) : Iugoslavia.
Turcia, România, Albania

1966 (Sofia) : Iugoslavia, I 
Grecia, Turcia, -Bulgaria

1967 (Skoplje) : Iugoslavia, 
Grecia, România, Turcia

1968 (Izmir) : Iugoslavia, 1
Turcia, Bulgaria, Grecia

1969 (Salonic) : Iugoslavia, 
România, Bulgaria, Turcia

1970 (București): Iugoslavia, Bulga
ria, România, Grecia

1971 (Vidin) : Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia, Grecia, România.

Bulga-
Turcia,
Grecia,
Româ-

Bulgaria,
România,
Bulgaria,
România,

Grecia,

D. STANCULESCU

Alb : Robert Fischer 
Negru î Boris Spasski

Partida a 6-a. Reykjavik 23 iulie
e6 2. CI3 d5 3. d4 Cf6 4. Cc3 
Ng5 0—0 6. e3 h6 7. Nh4 b6

1. c4
N'e7 5. _
(Acest sistem de apărare a fost in
trodus
partidă cu Capablanca. la turneul de 
la Londra 1922) 8 c:d5 C:d5 (în parti
da citată, Tartakower a jucat mai 
slab e:d5) 9. N:e7 O :e7 10. C:d5 e:d5 
11. Tel Ne6 (Recomandația fostului 
antrenor al lui Spasski, I. Bondarev- 
■ki. Spasski a încercat și 11... Nb7 
într-o partidă cu Petrosian. Santa Mo
nica 1966, obținînd remiză. Analize 
ulterioare au demonstrat însă că al
bul putea obține avantaj) 12. Da4 c5
13. Da3 (Legarea aceasta este carac
teristică. Albul împiedică înaintarea 
c5—c4 și pregătește formarea așa 
zișilor pioni „atîrnați" la c5 și d5) 13... 
Tfc8 (La 13... Cd7 urmează foarte tare
14. Na6) 14. Nb5 ! (Continuarea obiș
nuită este aci 14. Ne2, după care ne
grul are de ales între diferite con
tinuări : Rf8, Df8, a5 sau Db7 care duc 
la un joc interesant, cu contrașanse 
centru negru; Mutarea 14. Nb5 con-

de către Tartakower într-o

exoerimentată cu succes într-o par
tidă Furman — Gheller, Campionatul 
UJL.S.S. 1970) 14... a6 ! ? (Tot așa a 
jucat și Gheller. dar este discutabil 
dacă mutarea este cea mai bună De 
considerat ar fi 14... Db7) 15. d:c5 
b:c5 16. 0—0 Ta7 (Acum 15... Db7 nu 
este bine din cauza 17. Na4) 17. Ne2 
Cd7 (Ghellei a |ucat 17... a5, dar după 
18. Tc3 Cd7 19. Tfcl Te8 20. Nb5 Ng4 
21. Cd2 1 avantajul albului a fost 
clar) 18. Cd4 ! (Folosind legarea pe 
oiagenala a3—f8. Fischer efectuează o 
manevră strategică clasică) 18.. Df8 
19 C:e6 f:e6 20. e4 ! (Vezi diagrama. 
Foarte tare I Acum pionii centrali ai 
negrului sînt obligați să părăsească 
poziția Ideală. în linie după care ei 
levin vulnerabili, isr cîmpurile albe 
cămin în stăpînirea albului).

20... d4 21. f4 ! De7 22. e5,(Avanta
jul strategic al albului începe să se 
contureze. Pionii „atîrnați” c5 și d4 
sînt slabi, la fel e6 și ă6, iar nebunul 
alb este mult mai tare decît calul ad
vers) 22... TbS 23. Nc4 R118 24. DI13 
Cf8 25. b3 (Nebunul la c4 este inata
cabil. Urmează atacul pe cîmpurile 
albe) 25... a5 26. f5 e:f5 27. T:f5 Ch7 
28. Tcfl (Avantajul albului crește t 
acum s-a adăugat stăpînirea coloanei 
„f“ și pionul liber „e“. Partida este 
decisă, se pune numai problema teh
nică a realizării avantajului) 28... 
Dd8 29. Dg3 Te7 30. h4 Tbb7 31. e6 
Tbc7 32. De5 De8 (Piesele albe ocupă 
poziții ideale. Negrul este redus la o 
pasivitate totală și nu poate face de- 
eît mutări de așteptare) 33. a4 Dd8 34. 
Tlf2 De8 35. Tcf3 (Manevra turnului a 
avut ca scop așezarea pieselor albe pe 
cele mai bune poziții în vederea ata
cului final și împiedicarea 
posibilități de înaintare a 
,,d“) 35... Dd8 36. Nd3 De8 37. 
amenințarea teribilă Tf8+) 
38. T:f6! g:f6 39. T:f6 Rg8 40. 
41. Df4 si negrul a cedat. Se 
ță 32. D:h6+ Th7 43. Tf8 D:f8 44. D:f8 
mat.

Conform regulamentului, meciul 
continuă marți 25 iulie cu partida

IUGOSLAVIA A CIȘTIGAT

CAMPIONATUL EUROPEAN

DE JUNIORI LA BASCHET
BELGRAD 24 (Agerpres). — Cam

pionatele europene de baschet (ju
niori) desfășurate la Zadar s-au în
cheiat cu succesul echipei Iugosla
viei, învingătoare în finală cu sco
rul de 89—65 (45—32) în meciul 
formația Italiei. Pentru' locul 
selecționata U.R.S.S. a întrecut 
scorul de 73—60 (35—32)
Israelului.

cu 
trei, 

cu 
echipa

TELEX
După trei etape în Turul ciclist al Po
loniei pe primul loc se află rutierul 
polonez Tadeusz Mytnik cu 6h 13:44. ii 
este urmat de compatriotul său lan 
Brzeznik la 43 sec. și Wagner (RDG) .a 
1:04. Etapa a doua, disputată pe traseul 
Polawy __ Chelm (131 km), a revenit ui 
Rasek (Polonia) în 3h 05:U4. iar cea de-a 
treia, contra cronometru individual 
km), a fost cîștiaată de Tadeusz Ochut 
(Polonia) în timpul de 35:32.

oricărei 
pionului 
De4 (Cu 
37... Cf6 
Nc4 Rh8 
amenin-

Sergiu SAMARIAN

PE PISTELE DE ATLETISM
Rezultate bune ale atleților cehoslovaci și polonezi

bune performanțe au fost 
înregistrate la Praga în campionatele 
de atletism ale Cehoslovaciei. Astfel, 
la săritura în înălțime femei, Hubne- 
rova a stabilit un nou record națio
nal cu rezultatul de 1,86 m, iar Fi- 
biugerova a egalat recordul țării la 
aruncarea greutății cu 18,76 
noi recorduri cehoslovace au 
bilite în concursul masculin 
Fiszer — 16,62 la triplu salt 
Pernica — 7 713 puncte la 
Plachy a cîștigat proba de 800 m plat 
în timpul de 1:47,1.

m. Două 
fost sta- 

: Vaclav 
și Ludek 
decatlon.

Atletul polonez Ryszard Skowronek 
a realizat, la Varșovia, cea mai bună 
performanță mondială a anului 
decatlon cu 8147 puncte — nou 
cord al Poloniei (v.r. 7 934 p.). Iată 
zultatele obținute de Skowronek 
cele 10 probe : 100 m
me — 7,40 m; greutate — 13,90 m; înăl
țime — 1,99; 110 m garduri — 14.3; 
400 m — 48,3; disc — 41,90 m; pră
jină — 4,50 ; suliță — 62,68 ; 1 500 m 
— 4:34,0.

la 
re- 
re- 
în

10,8 ; lungi-

Intre 10 și 19 august se va desfășura 'a 
Augsburg (R.F a Germaniei) turneul 
preolimpic de baschet, competiție care 
va desemna ultimele două echipe par.- 
cipante la turneul final al Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen Lș acest tur
neu de calificare s-au înscris 12 selec
ționate. împărțite în două grupe, după 
cum urmează : grupa A : Finlanda. Ca
nada. Polonia. Grecia, Spania. Suedia; 
grupa B : israel. Bulgaria. R.P.D. 
reeană, Mexic, Elveția. Anglia.

Co-

Finala probei de simplu bărbați din 
drul campionatelor internaționale 
tenis ale Austriei, care se desfășoară * 
Kltzbuehel se va disputa între jucătorii 
australieni Colin Dibley și Dick Crealv, 
viitori adversari ai tenismenilor români 
în ..Cupa Davis“. Tn semifinale, Dibley 
l-a învins eu 6—4. 3—6, 7—5. 6—3 pe 
neozeelandezul Onny Parun, iar Crealy 
a dispus cit 6—3. 6—1. 6—1 de brazilianul 
Edison Mandarino.
S3
La Tallin au fnceput campionatele unio
nale de scrimă, criteriu de verificare în 
vederea apropiatelor Jocuri Olimpice de 
vară de la Miinchen Proba de floretă « 
revenit lui Vladimir Denisov, învingător 
după baraiul susținut cu Anatoli Kote- 
șev. Proba de sabie a fost cîștigată de 
Vladimir Nazlimov. care cucerește astfel 
pentru a doua oară titlul de campion 
al URSS. Pe locul secund s-a clasat, 
Eduard Vinokurov.■
Campionatul de pentatlon modem ai 
S.U.A.. disputat la San Antonio (Texas) 
a revenit, pentru a treia oară consecutiv, 
lui Charles Richards cu 5 212 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat în ordine 
Scott Taylor. John Fitzgerald și Loren 
Drum. Acești patru sportivi au fost 
selecționați în echipa SUA pentru Jocu
rile olimpice de vară de la Munchen.

ca
de

«ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

S.U.A. Șl SPANIA CALIFICATE ÎN CEALALTA SEMIFINALĂ A 
„CUPEI DAVIS"

In finala zonei americane a „Cupei Davis", echipa S.U.A. s-a detașat în în-. _ . .-x . .... -*-• — • — Cornejo, Filliol
indiferent de re
calificat în senii-
Barcelona, Spania

vingătoare. după succesul repurtat, la dublu : Smith, Van Dillen 
6—2, 6—4, 4—6. 6—3. Astfel jucătorii americani conduc cu 3—0. și 
zultatele din ultimele două partide de simplu, echipa S.U.A. s-a 
finalele cunoscutei competiții.

în același timp, în finala grupei B a zonei europene, de la __
a reușit și ea să obțină calificarea (3—2) în meciul cu Cehoslovacia. In simplurile 
ultimei zile de întreceri. Gisbert l-a învins pe Pala, cu 6—3. 6—3, 4—6. 6—0 : Hrbec 
— Munoz 6—4. 6—0. 6—3.

Așadar, în semifinalele tradiționalului concurs, dotat cu faimoasa «Salatieră 
de argint1*, se vor întilnl. pe de o parte, ROMANIA cu AUSTRALIA și — pe altă 
parte — S.U A. (deținătoarea trofeului)

CAMPIONATELE MONDIALE
DE PLANORISM

La Virșet (Iugoslavia) s-au Încheiat 
campionatele mondiale de planorism. 
Iată clasamentele finale : Clasa Standard

cu SPANIA.
1. Wroblewski
2. Rudenski (URSS) 5 219
Kepka *
1. Ax 
landa) 
lonia) 
eidente mortale cărora le-au căzut 
time canadianul Wolfram Mix și

(Polonia) 5 529 puncte ;
._ . .. puncte ; 3.
(Polonia) 5107 puncte. Clasa liber: 
(Suedia) 5816; 2. Viitanen

5779 puncte ; 3. Kluk
5 760 puncte. Două

ghiarul Lățos Varkoczi au îndoliat, din 
nefericire, ultima zi a campionatelor 
desfășurate pe un timp neprielnic, cu 
multe ploi și furtuni.

TONY ROCHE ÎNVINGĂTOR 
LA WASHINGTON

Turneu) international de tenis de ia 
Washington a fost cîștlga'-' de austra
lianul Tony Roche care l-a întrecut tn 
finals cu 3—6. 7—6, 6—4 pe americanul 
Marty Rlessen.

CURSA AUTOMOBILISTICA DE 
LA FRANCORCHAMPS

(Fin- 
(Po- 
ac- 
vlc- 
ma-

Cursa automobilistică de 24 de ore ae 
la Francorchamps a luat sfîrșit cu vic
toria echipatului vest-german H. Stucs 
— J Mass (Ford Capri). învingătorii au 
acoperit 4 498.436 km (318 ture) cu o me
die orară de 187.431 km.
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