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PE TREPTE TOT MAI ÎNALTE

t

ACȚIUNI PRACTICE, MĂSURI EFICIENTE,
0 MUNCĂ AVÎNTATĂ Șl CREATOARE

PENTRU APLICAREA IDEILOR MOBILIZATOARE
ALE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

ka redacție continuă să ne sosească, in aceste zile, vibrante ecouri prile
juite de desfășurarea lucrărilor Conferinței Național* a partidului. Exprim n- 
du-și deplina adeziune față de luminoasele idei izvorite din Raportul pre
zentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, din Iczel* și hoțăririi* Conie- 
rinței, sportivii și activiștii 
imediat la acțiune pentru 
pe care întregul popor îl 
noastre socialiste.

sportivi se angajează ferm, entuziast, să treacă 
înfăptuirea lor, să-și aducă contribuția la efortul 
face pentru dezvoltarea multilaterală a societății

ÎMBOGĂȚIREA NECONTENITA
A CUNOȘTINȚELOR - 

0 ÎNDATORIRE ESENȚIALA

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

Document de o fundamentală im
portanță, adevărată hartă a gindirii 
și energiei întregului popor, a pro
gresului țării. Raportul prezentat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Conferința Națională, este și va fi 
o sursă de creație permanentă, de 
autodepășire pentru toți cetățenii pa
triei noastre.

Tezele cuprinse în Raport. docu
mentele supuse dezbaterii Conferinței 
Naționale cu privire la perfecționa
rea pe mai departe a conducerii pla
nificate a societății, dezvoltarea e- 
conomico-socială a României, sistema
tizarea teritoriului, a orașelor și sa
telor, lărgirea continuă a democra
ției socialiste și celelalte măsuri con
stituie un amplu și atotcuprinzător 
program de ridicare pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activități 
social-economice și politice in scopul 
situării țării noastre pe noi culmi ale 
civilizației și progresului. Ele cores
pund pe deplin cerințelor și exiger.- 

" “ " mul-
dez- 

adin- 
ale

pund pe dep. ____ ,__ . _
țelor făuririi societății socialiste 
tilaterai dezvoltate, stadiu de 
voltare a cărui definiție a fost 
cită de pe pozițiile științifice 
marxism-leninismului.

Turneul international feminin de volei de la Constanta
«J

CONSTANȚA, 25 (prin telefon, 
de la corespondentul rjostru). —

Trei sînt evenimentele ce polari
zează atenția spectatorilor aflați pe 
litoral: campionatele universitare 
de fotbal, festivalul și concursul de 
muzică ușoară și acest turneu inter
național feminin de volei, compe
tiție care în cea de a doua zi ne-a 
oferit întîlniri mult mai echili
brate. Aceasta datorită faptului că 
outsiderele, echipe fără valori in
dividuale, dar care suplinesc unele 
carențe tehnice prir.tr-o excepțio
nală risipă de energie fizică, s-au 
prezentat mult mai bine ca în 
prima zi.

în primul joc, Bulgaria—Israel, 
am asistat la o luptă sportivă inte
resantă, formația Israelului (antre
nată de fostul internațional român 
Mihai Chezan) evoluînd mult mai 
bine, mai decis și cu mai puține 
greșeli în apărare și atac. Scorul de 
3—0 (3, 13, 13) în favoarea repre
zentativei bulgare nu trebuie privit 
doar ca atare. Seturile II și III au fost 
cîștigate de acestea în urma unor 
eforturi vizibile. Au condus foarte 
bine I. Niculescu (România) și Lu
cien van Welden (Belgia). S-au re
marcat Ghigova și Mileva de la în
vingătoare, Dragan și Salem de la 
învinse. în cea de a doua partidă, 
publicul constănțean a putut ur
mări un joc de valoare deosebită, 
presărat cu numeroase elemente 
tactice noi. Este vorba de întîlnirea 
dintre formațiile Cehoslovaciei și 
R.F. a Germaniei. Jucătoarele vest- 
germane au constituit din nou o 
surpriză plăcută prin curajul cu 
care au acționat în fața unei echi
pe cu faimă internațională. în pri
ma parte a întîlnirii, voleibalistele 
cehoslovace au atacat mai variat și 
au acoperit mai bine zona defensivă, 
conducînd de la un cap la celălalt. în 
setul al doilea însă, aspectul jocu
lui se schimbă complet. Ingrid Lo-

VIITORII
PERFORMERI

fQt9 ; Țheo JMC'AItȘCHI

Pentru școlarii bucureșteni 
care nu au plecat încă în ta
berele de la mare sau de la 
munte, bazinele de inot re
prezintă adevărate oaze, unde 
se pot feri de canicula aces
tor zile In plus, ei pot în
văța înotul la centrele Spe
cial înființate, așa cum este 
cel din parcul sportiv Di
namo.

In imagine, instructorul Vir- 
gi' Bălăci conducînd exerci
ți cu scîndura executate de 
un grup de începători.

Ci

Ceea ce se cere ta prezent este 
trecem imediat Ja activitatea orgar 
zatorică practică pentru realizarea 
programului stabilit. înaltul program 
de accelerare a progresului social al 
țării, elaborat la ' Conferința Nație 
lă, dă dimensiuni noi necesității 
fiecare lucrător din orice domeniu 
activitate, să-și perfecționeze ne; 
tenit cunoștințele, integra: deplin in 
lumea cea mai nouă a informațiilor 
din domeniul său de activitate. De 
altfel, chiar în cadrul lucrărilor s-a 
spus ; „numai in măsura in care în
veți continuu, poți ocupa locul pe 
care-1 ai în angrenajul societății. Lu
mea de azi e atit de dinamici, incit 
chiar dacă n-ai vrea, ești împins să 
te perfecționezi zilnic"-.

Ca lucrător in domeniul sportului, 
voi căuta mereu să-mi îmbogățesc cu
noștințele, să lupt pentru aplicarea 
noului ți modernului în această acti
vitate attt de necesară pentru întreg 
poporal nostra.

prof, ILIE PATRUICA
președintele CJ.E.F.S. Caraș-Severin

i

renz, Erika Hencke și Traute Scha
efer au realizat o suită de puncte 
care le-au adus victoria în set la 9. 
în celelalte două seturi echipa 
Cehoslovaciei, în frunte cu Lidia 
Vinduskova, Ana Mifkova și Ivana 
Malisova, a reușit să se impună și 
să cîștige astfel întîlnirea cu 3—1, 
(8, —9, 7, 9). Foarte bun arbitrajul 
cuplului V. Arhire — D. Rădulescu 
(România).

în încheierea programului, echi
pa României a întilnit-o pe cea 
a Poloniei, pe care a invins-o ca
tegoric : 3—0 (7, 5, 5), in numai 54 
de minute. Atit blocajul cit și pre
luările jucătoarelor noastre au 
funcționat fără reproș, ceea ce a 
constituit principalul factor al suc 
cesului. Antrenorul N. Humă a uti
lizat următorul sextet ; M. Popes
cu, G. Popa, C- Marinescu, M. Cen- 
gher, P. Cazangiu și E. Rcbac. A 
mai fost introdusă și rezerva V. 
Caranda. Arbitraj bun al cuplului 
D. Prielojni (Cehoslovacia) — H. 
Tuuțai (Turcia).

Liviu BRUCKNER

Sportul IN VIZITA LA...
=5

Piatra Neamț, locul obișnuit de re
culegere pentru voleibalistele lotului 
național înaintea unei grele bătălii. 
Sala Ceahlăul despre care se spune 
că aduce, ca ambianță, cu Volleyball- 
halle din Munchen nl se pare, de 
dincolo de geamul gros al ușii de la 
Intrare, o uriașă capsulă ermetică, în 
care 14 „astronauți" exersează, pe 
grupuri, programul viitoarelor acțiuni. 
Bubuitul mingilor, zgomotul ateriză
rilor mai mult le bănuim după vi
brațiile care răzbat șterse pînâ în 
holul în care ne aflăm ; strigătele ce 
însoțesc de obicei fazele ce se pe-

Raportuf orezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Conferin
ța Națională a partidului, document 
programatic de o importanță excep
țională pentru viața partidului și 
poporului nostru, stabilește liniile di
rectoare ale dezvoltării viitoare, mij
loacele și căile menite să asigure un 
și mai puternic avint făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

In condițiile actuale, dnd îr^egul 
popor, sub conducerea partidului, 
muncește cu elan și abnegație în 
toate ăcmeniue de activitate, se im
pune dezvoltarea și adincirea demo
crației ți totodată intensificarea par
ticipării maselor la conducerea so
cietății. De aceea, aprob cu toată sa
tisfacția ideea simplificării criteriilor 
oe retragere a mandatului de depu
tat la cererea Frontului Unității So
cialiste, cuprinsă în Raportul tovară-

*NE VOM DĂRUI ÎNTREAGA NOASTRĂ
CAPACITATE

iDO

Am ascultat, profund impresionat 
de orizonturile de gindire pe care le 
deschide. Raportul prezentat Confe
rinței Naționale de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
generai al partidului nostru. Sînt con
vins că ne aflăm in fața unui docu
ment de o uriașă însemnătate, un 
model de analiză marxist-lenir.istă, o 
platformă excelentă de lansare a 
României socialiste spre cele mai 
Înalte culmi ale civilizației și progre
sului- De akfei. prin lucrările Confe
rinței am putut fi pe deplin edificat 
asupra grandiosului tablou al reali
zărilor poporului român din ultimii 
ani, realizări care constituie tot atîtea 
probe Indubitabile ale justeței politi.- 

f

Pregătirea fără minge nu este neglijată nici in preajma competițiilor. Ea constituie un element 
menținerii calităților fizice. Iată-i pe cîțiva dintre componența lotului olimpic testindu-și forța 

Foto« Ion

trec în jurul fileului mai mult le pre
supunem după felul în care se mișcă 
buzele sau din gesturi... După ace
leași indicii, după desele întreruperi 
ale exercițiilor, după gestica expre
sivă și spectaculoasă a antrenorului 
Sotir, ne dăm seama că ceva în exer
cițiile tactice nu izbutește pe măsura 
dorințelor celor ce le dictează. Min
gile zboară cu repeziciune din mîi- 
nile „secundului" Drăgan și ale me
dicului Cherebețiu în terenul primu
lui sextet care trebuie- să le Intro
ducă în jocul drăcesc al combinațiilor 
pe fileu, să păcălească prin tot felul 

șului NICOLAE CEAUȘESCU. Se 
creează, astfel, posibilitatea să fie 
înlocuiți la timp toți aeei deputați 
care nu-și îndeplinesc obligațiile față 
de cetățenii care i-au ales.

Convinsă că lucrările Conferinței 
Naționale marchează o nouă etapă în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre, îmi exprim, pe această cale, 
hotărirea de a nu precupeți nici un 
efort pentru a-mi îndeplini cu un și 
mai pronunțat simț de răspundere 
toate sarcinile ce-mi revin pe linie 
profesională, de a contribui prin mo
desta mea muncă la ridicarea pe o 
treaptă tot mai înaltă a prestigiului 
de care se bucură țara mea în are
na mondială.

asistent univ. ELENA LEUȘTEAN 
maestră emerită a sportului 

la gimnastică

DE MUNCĂ!
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru. Iată pentru ce îmi 
exprim deplinul acord cu toate idei
le expuse in Raport, cu ansamblul 
de măsuri propuse și, ca toți ceilalți 
oameni ai muncii mă angajez să nu 
precupețesc nici un efort pentru ca 
toate aceste idealuri să poată fi tra
duse cit mai repede cu putjnță în 
practică.

colonel PETRE RĂDOI 
vicepreședinte al clubului sportiv

Steaua 

(Continuare în pag. a 2-a)

de mașinații un blocaj anume alcătuit 
din rezerve. Adesea, însă, consemnele 
se uită și mingea nu mai ajunge în 
terenul de vizavi... Băieții se ener
vează, reproșîndu-și reciproc, în 
șoaptă sau prin semne, antrenorul in
tervine deopotrivă împăciuitor și mus
trător. Capetele se pleacă și exerci
țiul se reia, după ce N. Sotir atrage 
atenția : „De-asta sîntem aici; să re
petăm pînă ce iese bine. De ce japo
nezii au scheme perfecte, dacă nu 
pentru că le exersează pînă ies ?..."

Febră... neliniște... nerăbdare... Exa
menul olimpic începe mult mai de
vreme pentru voleibaliști, chiar din 
primele zile ale lui august. Un exa
men încărcat de răspundere și de do
rința comună de a-1 absolvi cu bine

Și, parcâ-i un făcut ! Acum cînd 
pregătirea fizică dă indici liniștitori, 
cînd detenta fiecăruia dintre jucători 
cunoaște o cotă aproape maximă pe 
„altimetrul" montat pe unul din stil- 
pii susținători ai fileului, cînd echipa 
a intrat în regimul intensității și cînd 
forma trebuie să explodeze în curînd, 
unele procedee tehnice și combinațiile 
tactice în atac 
cap și băieților 
impresia unei 
„Acum putem 
mai bune ca oricind
potolească, pe nedezmmțitul ton sfă
tos, medicul Cherebețiu. Nici nu vă 
dați seama ce șanse avem, 
totdeauna 
întreg și 
ECHIPA, 
bizuit pe 
telor sale.
putem deci obține ceea ce, logic, no 
este cu putință",

le mai dau bătaie de 
și antrenorilor, lâsînd 
nervozități generale, 
să obținem rezultate 

încerca să-i

Dar în- 
voleiul a contat pe un lot 

a dat rezultate numai prin 
Și orice mare echipă s-a 

unitatea perfectă a elemen- 
Fără această unitate nu

In ziua de 25 iulie a.c., la Palatul 
Republicii, a avut loc ședința Con
siliului de Stat, prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri și 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Prezentînd spre ratificare, în nu
mele și din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, sem
nat la București la 12 mai 1972, 
tovarășul Corneliu Mânescu, minis
trul afacerilor externe a spus: ■

„Tratatul — primul document de 
acest gen încheiat între cele două 
state — reflectă stadiul actual al re
lațiilor de prietenie dintre cele două 
părți contractante, dînd totodată ex
presie hotărîrii lor de a adînci și în 
viitor colaborarea dintre ele pe plan 
politic, economic, tehnico-științifie, 
cultural, precum și în alte domenii. 
La baza acestei colaborări stau 
principiile internaționalismului so
cialist, suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc șl întraju
torării tovărășești.

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republi

AZI ÎNCEPE LA PITEȘTI 
TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL MASCULIN

în prima zi echipa României întîlnește selecționata S.U.A
Apropiatul turneu international 

de handbal, la startul căruia se vor 
alinia reprezentativele S.U.A. și 
Bulgariei, precum și două selecțio
nate ale țârii noastre, constituie 
pentru orașul care-1 va găzdui, Pi- 
teștiul, o interesantă premieră. A- 
ceasta pentru că orașul fotbalului 
(îl putem r.urw. așa, după ce F.C. 
Argeș a cucerit titlul—) va face cu
noștință cu elita handbalului nostru 
masculin în confruntarea sa cu două 
redutabile teamuri de peste hotare.

Primii oaspeți ai acestui turneu 
au sosit ieri dimineața în Capitală. 
Este vorba de reprezentativa de 
handbal a S.U.A. care prin partici
parea la întrecerile de la Pitești își 
încheie turneul întreprins în Euro
pa. Handbaliștii de peste Ocean au 
jucat mai întîi Ia Reykjavik două 
partide cu selecționata Islandei, 
victoria revenind de fiecare dată 
formației gazdă î 24—15 și 20—15, 
după care ei au evoluat în R. F. a 
Germaniei, unde au disputat tot 
două jocuri și ele încheiate în fa-

ajutător al 
brațelor 
MI11AICA

Seara, în drum spre hotel, îl abor
dăm pe Willy Schreiber.

— Cum îți simți nava, căpitane, a- 
cum, în ajunul cursei ?

Intîrzie o clipă răspunsul, parcă re- 
zervîndu-și timp să se închipuie la 
timonă.

— „Corabia" e solidă, mai solidă ca 
oricind. echipajul cu resurse fizice 
deosebite. Cunoaște apoi destul de 
bine meseria, dar mai are nevoie de 
puțină unitate de voință pentru a pu
tea înfrunta talazurile. Cu micile re
medieri plănuite pentru aceste zile, 
putem să zicem : „Vint din pupa !". 
Pe Coasta de Azur nici nu mă gin- 
dese că am putea să eșuăm. Sîntem 
doar pregătiți să ajungem la Miin- 
chen, unde — vă mărturisesc — aș 
vrea să ne aliniem alături de japonezi 
și de campionii mondiali. Este, cred, 
o serie mai ușoară, din care putem 
ajunge in turneul primelor patru și, 
deci, am avea șanse să înălțăm pavi
lionul pe unul dintre catarge...

Cu „Puiu" Bartha, care nu se 
simte încă în largul Iui, deși la an
trenament te poate determina să-l 
aplauzi, ne dăm seama că e greu să 
legi o conversație. Mai tăcut șl mai 
puțin comunicativ, se mulțumește să 
spună ferm și categoric : „Pînă la ur
mă trebuie să iasă bine". Nu insist. 
Ne apropiem de Oros.

— Cum te
— Cu un 

campionatele 
dată nu am 
oarecare moliciune în brațe, mușchii 
reacționează cam tardiv la comenzi, 
un fel de inerție mă încătușează. Stare 

simți, Cornele ’
an mai matur decît la 
europene, dar deocam- 
intrat în mină : simt o

Aurelian BRE3EANU

('Cor..'i()i<arș țn pag. g ? «2

ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană — a subliniat 
în încheiere ministrul afacerilor ex
terne — corespunde principiilor de 
bază ale politicii externe a parti
dului și statului nostru, intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
iar obligațiile înscrise în el sînt în 
concordanță cu angajamentele asu
mate de țara noastră prin alte în
țelegeri internaționale".

Tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei pentru politică exter
nă a Marii Adunări Naționale, a 
prezentat raportul comun al comi
siilor pentru politică externă, pentru 
problemele de apărare și juridică 
ale Marii Adunări Naționale, care 
au dezbătut și avizat favorabil pro
iectul de decret pentru ratificarea 
tratatului.

Consiliul de Stat a adoptat în 
unanimitate decretul pentru ratifi
carea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

După ratificare a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

în continuarea lucrărilor, Consi
liul de Stat a adoptat următoarele 
decrete : decretul privind 
stemelor județelor și 
ilor; decretul privind 
rea și executarea pazei 

aprobarea 
municipi- 
organiza- 

bunurilor,

voarea gazdelor i 29—15 și 28—10. 
Dintre aceste patru rezultate, oaspe
ții doar pe ultimul îl consideră prea 
sever Și ne-au explicat marea dife
rență de goluri prin condițiile de
osebite în care s-a jucat partida 
(sală mică, vizibilitate redusă).

Din cei 16 jucători americani 
au luat parte la acest turneu 
mai experimentați sînt cei doi 
tari. Edes și Rivnvak, ambii în 
tă de 35 de ani. Cel mai tînăr com
ponent al echipei este Abrams Fiet-

(Continuare in pag. a. 2-a)
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ATLETISMULUI BUCUREȘTEAN
II ESTE NECESARĂ

0 ASCENSIUNE VALORICA
MAI PRONUNȚATA,
CORESPUNZĂTOARE

NIVELULUI INTERNAȚIONAL
Interviu cu tovarășul TUDOR VASILE, președintele Consiliului 

municipal București pentru educație fizică și sport

Pentru oricine este familiarizat cu 
lumea atletismului românesc, apare 
ca evident faptul că Bucureștiul re
prezintă — așa cum. de altfel, e și 
normal, avind în vedere concentrarea 
mare de forțe umane și materiale rea
lizată aici — principalul ei suport. In 
Capitală își desfășoară activitatea 16 
secții de atletism in cadrul diferitelor 
cluburi și asociații (dintre care unele
— Dinamo, Steaua, Rapid, Metalul, 
C.A.U. și P.T.T.R. la marș — de mare 
performanță la nivel de seniori, iar 
altele — Ș.S.A., Viitorul și C.Ș. Școlar
— la nivel de juniori), inglobînd 2 790 
de sportivi legitimați (1111 fete), care 
se pregătesc sub îndrumarea a 30 de 
Profesori cu specializarea atletism și 
80 de antrenori (dintre aceștia, 2 sînt 
antrenori emeriți și 20 de categoria I) 
și care beneficiază — în general — de 
bune condiții de instruire și de con
curs (fiindu-le puse la dispoziție, în 
acest scop, cîteva mari stadioane — 
Republicii, Viitorul „23 August", Tine
retului — precum și alte baze cores- (Continuare in paa a 2-a)

Republica Socialistă Ro- 
Republica Populară De- 
Coreeanâ, cu privire la 

juridică în cauzele civile, 
și penale ; decretul pentru

Organi- 
spațiale 

Moscova

în vederea apărării, întăririi și dez
voltării avuției naționale ; decretul 
pentru modificarea Legii nr. 23/1971 
privind apărarea secretului de stat 
în Republica Socialistă România ; 
decretul pentru ratificarea Acordu
lui între 
mânia și 
mocrată 
asistența 
familiale ...
ratificarea Convenției consulare în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană ; decretul pentru ratificarea 
Acordului cu privire la crearea sis
temului internațional și a 
zației de telecomunicații 
„Intersputnik" încheiat la 
la 15 noiembrie 1971.

Toate decretele adoptate 
în prealabil, examinate 
favorabil 
de specialitate ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a examinat in
formarea privind activitatea de pri
mire, examinare și rezolvare a ce
rerilor, reclamațiilor, sesizărilor șl 
propunerilor cetățenilor adresate 

. Consiliului de Stat în anul 1971 și a 
adoptat măsurile necesare pentru o 
mai justă și operativă soluționare 
a acestora.

Au fost rezolvate apoi unele ce
reri de grațiere.

au fost, 
și avizate 

de comisiile permanente

vîrs- .>■cadrul ster-
F a Germa-

Ieri, la Constanța, 
putat două jocuri în 
turllor de finală :

Cehoslovacia — R. 
niei 2—1 (0—0)

România — U.R.S.S. 2—0 (1—0) 
(Amănunte în pag. a IV-a).

CAMPIONATUL 
EUROPEAN 

UNIVERSITAR 
DE FOTBAL

punzătoare — Progresul, Constructo
rul — ca și moderna sală din Comple
xul „23 August").

In 1 aport de această — am putea 
spune substanțială — bază organiza
torică, tehnică și materială, rezultatele 
care se obțin — în ansamblu — de 
către atleții bucureșteni sînt, oare, 
satisfăcătoare, răspund ele așteptări
lor ? Cu această primă întrebare 
ne-am adresat — în cadrul unui re
cent interviu — tovarășului Tudor Va- 
sile, președintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizică și 
sport.

— Parțial, ne-am putea declara 
mulțumiți de ele, a fost răspunsul in
terlocutorului nostru. Și anume, dacă 
le-am privi și compara la scară na-

Interviu realizat de 
Constantin FIRANESCU
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0 MUNCA AVINTATA ȘI CREATOARE UN ÎNCEPUT BUN CARE TREBUIE CONFIRMAT!

PENTRU APLICAREA IDEILOR MOBILIZATOARE
ALE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

PROSPERITATEA Șl FERICIREA NAȚIUNII NOASTRE
Prin uriașa sa importanță teoreti

că, prin programul de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei pe care îl 
trasează, Raportul prezentat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU și lu
crările Conferinței în ansamblul lor, 
constituie un moment de însemnăta
te istorică pentru progresul societă
ții noastre socialiste, în drumul ei 
către cele mai înalte culmi ale civi
lizației și bunăstării. Acestea sînt mo
tivele fundamentale pentru care mă 
declar întru totul de acord cu docu
mentele elaborate de Conferință și 
îmi exprim convingerea că sub con
ducerea partidului, a secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, toate gindurile și pro
iectele de azi vor deveni mîine reali
tate, spre binele nostru, al tuturor. 
Analiza responsabilă, acțiunea ener
gică, unitară în Perspectivele ei, sti
lul de muncă dinamic și realist — a- 
cestea trebuie să fie coordonatele în
tregii noastre activități, indiferent de 
locul unde muncim. Și pentru că 
sînt și sportivă, voi îmbina lp același 
spirit toate eforturile pe care mi le 
va cere 
Sînt, de

zările ți succesele din acest ultim 
domeniu n-ar fi fost posibile decit 
în contextul oferit de realitatea exis
tentă in țara noastră, de vastele po
sibilități de afirmare In absolut ori
ce domeniu, pe care partidul și sta
tul nostru le pun la dispoziția tutu-

LA ÎNĂLȚIMEA ÎNALTELOR CHEMĂRI

ror. Acestor excelente condiții create 
trebuie să le răspundem cu cele mai 
bune rezultate, pe care sîntem în 
stare să le realizăm. Numai astfel 
r.e putem aduce întreaga contribuție 
— datorie de onoare pe care o avem 
cu toții — Ia imensele eforturi ale 
poporului român de a grăbi cit mai 
mult cu putința atingerea scopului 
suprem — prosperitatea și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

MELANIA DECUSEARA 
maestră a sportului, 

Cfimpioanâ națională Ia sărituri în apă

Doresc, în primul rînd. să-mi ex- 
prim acordul deplin cu toate tezele 
prezentate Conferinței in Raportul 
său, de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. și adeziunea înflăcăra
tă la mărețul program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Sînt pe deplin conștient de înalta 
menire de dascăl pe care o am, in 
calitate de cadru didactic, răspunză
tor în cea mai mare măsură de înal
tele însușiri ce se cer tinerei gene
rații. Partidul, întreaga societate ne-au 
încredințat nouă, profesorilor, o mare 
răspundere și ne ar.gajăm plenar. In 
aceste momente hotâritoere pentru 
istoria noastră, pentru viitorul și des-

continua mea perfecționare.
altfel, conștientă că reali-

VOM DĂRUI ÎNTREAGA NOASTRĂ
CAPACITATE DE MUNCĂ!

(Urmare din pag. 1)

Dîndu-și deplina adeziune la tezele 
expuse Conferinței Naționale de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la documentele adoptate, profund în
crezători în succesul deplin al poli
ticii partidului, sportivii, antrenorii 
si activiștii clubului Steaua sînt ho- 
tărîți să-și dăruiască întreaga capaci
tate de muncă pentru a contribui cu 
maximum de randament la întărirea 
continuă a prestigiului sportiv al ță-

rii noastre. în activitatea profesiona
lă, pe terenul de sport, în viața o- 
bișnuită de zi cu zi, sportivii clubului 
nostru se obligă să fie permanent 
exemple de cetățeni profund atașați 
realităților existente în țară, oameni 
cu calități etice și morale desăvirși- 
te. Cuvîntul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, va fi pentru noi, 
membrii clubului Steaua, mai mult 
decît un imbold, va deveni lege !

Unele națiunu. să contriixiini cu toa
tă energia, pasiunea și priceperea ia 
educația tinerel generații. In spiri
tul dragostei față de patrie și de 
partid, al stimei față de muncă. Cred, 
cu toată convingerea, că numai ast
fel se poate răspunde pe măsură, 
înaltelor idealuri pentru care mili
tează partidul nostru, cel mai iubit 
fiu al țârii. 
CEAUȘESCl

Noi, cei care akăti 
tul de cadre didactice, 
tori ți 
fort pentru atinge: 
scopuri 
turtle J. 
lor de ’nvățămir.l 
narea continuă a 
fășurâri; tut-rcr______
de țcoaiă, d.versificarea 
oolitico-educative ir riuctu 
In ceea ce privește școala 
doresc ca începutul noului an șc 
să ne găsească bine pregătiți- Și i 
face totul pentru 
secretarului general 
dat un nou suflu de energie, 
vom spori neobosiți eforturile și 
vom transforma cit mai degrabă 
realități. Cu alte cuvinte, dorim 
pe stadioane să fie cit mai nn 
atleți, buni cetățeni ai țării și spor
tivi de frunte, care să-și fi făcut u- 
cenicia in cadrul școlii noastre I

După o perioadă destul de lungă 
de insuccese și rezultate mediocre 
(etapă de tranziție între două gene
rații), performanțele obținute în ulti
mii doi ani, și rrtei cu seamă suita 
de recorduri doborite în această 
vară, marchează revirimentul în a- 
cest sport ale cărui dominante rămin 
temeritatea, calmul. Modest, tenace, 
cu experiența celor peste 3 000 de 
lansări ..acumulate- în îndelungata 
carieră de parașutist (multiplu cam
pion și recordman național și mon
dial) Ion Roșu, antrenor emerit, omul 
care de cîțiva ani se ocupă de pre
gătirea lotului națioital, explică re
centa ..schimbare la față" :

— Retragerea generației mele — 
Elisabeta Băcâuanu, Gh. Iancu, I. Ne- 
groiu, V. Sebe — din activitatea 
competițională de performanță, a dus 
la crearea unui gol și lipsa unor în
locuitori de valoare s-a resimțit du
reros pentru mult timp. Nu 
decit o soluție : să plecăm de 
sau aproape de la zero și cu 
re să depistăm elementele cu 
rat capabile de performanță 
să trecem la șlefuirea lor. Astfel, lui 
Ion și Maria lordănescu, Ilie Neagu, 
generație intermediară, li s-au ală
turat Florica Iță. Victoria Leonida, 
Eva Balogh etc. Dacă in alte sporturi 
amenajările simple permit rularea u- 
nui număr mare de tineri — din 
care ochiul specialistului poate reți
ne pe cei cu adevărat dotați — para
șutismul, prin rigorile sale, iși mă-

exista 
ia zero 
răbda- 
adevă- 

și apoi

r 
e

I A (Urmare 
din pag. 1)

țională. Pentru că, dacă secțiile de 
atletism ale cluburilor și asociațiilor 
bucureștene reprezintă numai 15 la 
sută din totalul celor existente în în
treaga țară, sportivii acestora dețin 
majoritatea titlurilor și recordurilor 
naționale. Edificator, în acest sens, ni 
se pare faptul că atjeții din Capitală 
sînt autorii a 67 din cele 79 (proporție
— 84 la sută) de’ recorduri de seniori 
ale țării. Nu lipsită de semnificație 
poate fi si constatarea că lotul olimpic 
de atletism este format, în proporție 
de aproape 60 la sută, din reprezen
tanți ai cluburilor bucureștene.

Realitatea că Bucureștiul domină 
mișcarea atletică națională (cel puțin 
pe ’ planul performanței) nu ne poate, 
totuși, satisface — așa cum am spus — 
decît parțial. Fiindcă etalonul nostru 
este și va rămîne valoarea internațio
nală a rezultatelor obținute. Or, din 
acest punct de vedere, avem prea pu
ține motive, să ne arătăm mulțdmiți. 
Cu excepția cîtorva elemente de vîrf, 
îndeosebi în. atletismul feminin, bine
cunoscute pentru a mai fi cazul să le 
amintesc, și ale căror performanțe 
sînt, intr-adevăr, de nivel mondial, 
reprezentarea noastră internațională 
rămîne — în ansamblu — modestă-va
loric. Nu numai că atleții noștri, de 
pildă, n-au reușit să-și înscrie, în pal
mares, vreun titlu sau record olimpic, 
mondial, ori european,' dar rezultatele 
multora dintre ei se mențin încă de
parte de cele realizate curent in ma
rile competiții. Nu este, deci, de mi
rare că echipele naționale, alcătuite 
in majoritatea lor din atlete și atleți 
bucuresteni, au fost și sînt întrecute 
'în multe dintre întîlnirile inter-țâri 
pe care le susțin, uneori la diferențe 
nete, alteori de către adversari_ ce le 
erau inferiori cu ani în urmă. Un 
exemplu foarte recent îl oferă înțîl- 
nirea masculină bilaterală cu echipa 
Norvegiei, pe care atleții români au 
pierdut-o surprinzător, ca urmare a 
unei slabe comportări generale.

— Care sînt cauzele ce împiedică o 
ascensiune valorică mai pronunțată — 
pentru că un progres oarecare există, 
chiar dacă ne-am referi fie și nu
mai la acele vîrfuri amintite de dv.
— a atletismului bucureștean ?

— Există, cred, o cauză principală, 
pe lingă multe altele care pot fi in
vocate. Fără intenția de a arunca 
toată răspunderea asupra cluburilor 
si asociațiilor, trebuie să spun că de
terminantă este activitatea. încă nesa
tisfăcătoare, din aceste unități de per
formanță. slaba ei eficiență. Exemplul 
cel mai edificator îl constituie Clubul 
atletic universitar — unitate de per
formanță specializată — care, deși be
neficiază de condiții foarte bune de 
pregătire, de un corp de antrenori i. 
la număr) cu recunoscută competență, 
a obținut, în anul trecut, numai 4 
titluri de campioni naționali, rezul
tatele multora dintre sportivii săi fiind 
insuficient de competitive chiar pe 
plan intern. Exemplul ales nu este, 
din păcate, singurul. Există in clubu
rile și asociațiile bucureștene destui 
antrenori cu vechi state de serviciu 
si care, cu ani în urmă, au avut bune 
rezultate (Dan Petrescu, Nicolae Ruță. 
Dumitru Buiac, Florica Safta, Elena 
Ciulinaru. Eugen Ignat, Octavian 
F.nescu. Gh. Boghian. Eugen Danciu 
și alții), dar care acum nu reușesc să

cher, de 21 de ani, debutant în selec
ționata S.U.A. în cursul zilei de 
ieri, selecționata S.U.A. s-a odihnit 
la București, urmînd ca astăzi di
mineața să facă deplasarea cu 
autocarul la Pitești împreună cu re
prezentativa Bulgariei. Handbal iști) 
clin Bulgaria au sosit în Capitală, 
ieri seara, cu trenul de la Sofia, 
cieplasînd efectivul complet...

In ceea ce privește lotul nostru, 
care după cum se știe va fi împăr
țit în două echipe, singura i.;t: 
care ne-a parvenit nu este de na-

“ • • i veste
ne- a parvenit nu este de na- 

tmâ sâ bucure pe iubitorii

de cîteva ori timpul de selec- 
reduce în același timp numărul 
încercați. Vn antrenor de fot-

rește 
ție și 
celor 
bal, legat doar de baze simple (în 
raport cu sporturile aeronautice) iși 
poate forma într-un timp relativ 
scurt o părere corectă asupra calită
ților elevilor săi. La noi. in schimb, 
durata este foarte lungă deoarece tre
buie să o luăm, să-i zicem, de la 
abecedar, trecînd prin toate etapele 
formării sportivului și avind doar 
două referințe de bază : dorința de 
a practica acest sport și severul e- 
xamen medical (care atestă însușirile 
fizice necesare). Talentul urmează 
să-1 descoperim. Sînt ani de muncă 
în care crezi că ai pus mina pe „lo
zul cîștigător" și constați că a fost 
doar o iluzie. Momentul plafonării, 
cînd bunăvoința, curajul, nu reușesc 
să mai acopere lipsa de talent sau in 
alte cazuri verdictul medicului, „su
veran" de necontestat, rețin nu o 
dată la sol elemente pentru care ca
riera sportivă rămîne o promisiune 
neîmplinită...
.— Asta explică cit se poate de bine 

perioada îndelungată de „tăcere" a 
săritorilor noștri...

— Bineînțeles ! Aici mai mult ca 
oriunde este necesară munca de pers
pectivă. pe perioade lungi și rezulta
te tîrzii. Or, trebuie să recunosc că 
în euforia rezultatelor bune, obținu
te cu ani în urmă de către „generația 
de aur", pregătirea înlocuitorilor a 
fost lăsată pe planul secund și „sanc

/
i 

dl nostru, 
tovarășul NICOLAE 

popor român, 
im detașamen
te simțim da- 

u vom precupeți nici un e- 
a acestor nobile 

n. roncer.trinău-r.e toa’.e efor- 
pentm imounâtăprea planuri- 

, pentru Perfect!o- 
orgaaizării ți 
•ctivitâtLor li

i activ 
de1

începind de săptămina viitoare,
FINALELE CAMPIONATELOR

«ce.

la lași,
PLANORISM

e
ii

■ : cuviatu 
"tidului r.e—

In 
ca 

mai mulți

ZOLTAN BENEDEK
directorul Școlii sportive 
de atletism din București

lațul, ale cărui împrejurimi con
stituie o zonă ideală pentru practica
rea planorismului, va găzdui ince- 
pir.d de săptamina viitoare cea de a 
XVI-a ediție a campionatelor na
ționale. Participă membrii lotului na
țional și sportivii calificați in urma 
etapei a Il-a interjudețene. Astfel, 
din partea Aeroclubului „Aurel Vlai- 
cu“ — București concurează : Mihai 
Bindea, BorL Grabcev, Emil Iliescu, 
Nicolae Mihăiță, Valentin Romașcu, 
Aeroclubul brașovean „Mircea Zori- 
leanu* este reprezentat de către Mir
cea Fînescu ți Erwin Rosch. Cîte un 
concurent trimit Aerocluburile „Ol
tenia* — Craiova ți „Mureșul" — Tg. 
Mureș, Gheorghe Răileanu ți respectiv 
Z Nagy. Gazdeîe, Aeroclubul
„Moldoia" — Iași se prezintă cu 
patru concurenți : Ion Alexa, Ion 
Iosup. Ion Pa. el si Petre Zenovei. 
Sportivii 
planoare 
„I'oka-5* 
piate.

Programul 
pe parcursul _______
următorul: duminică 30 iulie — des-

NAȚIONALE DE
chiderea festivă, 
de antrenament, 
marți 1 august pînă la 12 august pro
bele de concurs, al 
fi stabilit în funcție 
mosferice.

La această ediție vor 
invitați străini, pînă la __  ___ _—
sosind confirmările din partea fede
rațiilor de specialitate din Ceho
slovacia, Polonia, R.D.G. și U.R.S.S. 
Se mai așteaptă răspunsul sportivilor 
bulgari.

luni 31 iulie 
iar începind

zi 
de

căror număr va 
de condițiile at-

lua parte și 
ora aceasta

țiunea" nu s-a lăsat așteptată...
— Performanțele obținute de către 

membrii lotului la trecuta ediție a 
campionatelor naționale, prefigurau 
parcă cascada de recorduri, unele de 
valoare mondială, stabilite săptămina 
trecută. De altfel, sînteți chiar unul 
dintre componenții grupului care a 
realizat media de 0,00 m la saltul de 
1500 m cu deschidere întîrziată,'record 
mondial absolut, ceea ce dovedește 
că n-ați abandonat cu totul activitatea 
de performanță...

— Mai mult sau mai puțin tot 
m-am retras. Prezența alături de ele
vii mei în această ocazie a ținut mai 
mult de factorul psihic și mă bucur 
nespus de reușită. Pentru viitor însă 
vor trebui să se descurce și fără 
mine. Revenind la valoarea în sine 
a recordurilor, ele sînt mai mult o 
promisiune. Urmează confirmarea, iar 
elementele de care dispunem la ora 
actuală au toate șansele de a o rea
liza. Iși spun de fapt cuvîntul și con
dițiile de pregătire mult ameliorate, 
de asemenea colaborarea foarte utilă 
pe plan internațional din ultima vre
me. Astfel, in acest an, ne-am an
trenat alături de sportivii sovietici, 
care ne-au pus la dispoziție o bogată 
documentație de specialitate, am 
concurat la Leipzig în compania uno
ra dintre cei mai buni parașutițti de 
pe continent, rezultatele fiind eviden
te. S-au îmbunătățit In primul rînd 
performanțele la probele eu țel fix, 
iar la cele de acrobație, unde multă 
vreme am fost deficitari, timpii de 
execuție sînt de valoarea celor reali
zați la trecutele campionate mondiale. 
Acum, Florica Uță și Ilie Neagu scot 
în mod obișnuit în jur de 8 secunde 
la proba de salt de la 2 000 ni cu exe
cutarea de figuri impuse (viraje, lo
oping) și mai au încă restirse pen
tru reducerea lor. Va trebui însă să 
depunem în continuare eforturi se
rioase pentru a reintra din nou în 
arena internațională. Aceste prime 
rezultate, dedicate Conferinței Națio
nale a partidului, repet, 
doar un început bun. 
confirmăm...

constituie 
Rămîne să-l

ESTE NECESARĂ O ASCENSIUNE VALORICĂ
pțezinte, 
atleți de 
pectivă, pe lingă restul de umplutură.

Evident, avem de-a face cu un fe
nomen mai general în cluburile și 
asociațiile noastre, acela al unei se
lecții și pregătiri necorespunzătoare. 
Completarea efectivelor secțiilor se 
face adesea la întîmplare, fără o bază 
științifică, ceea ce are drept conse
cință o mare și permanentă fluctuație, 
un consum nejustificat de echipament 
și material sportiv, cheltuieli inutile. 
Referitor tot la selecție, se constată 
o slabă angrenare a elevilor talentați 
în practicarea atletismului, datorita 
insuficientei legături a cluburilor cu 
profesorii de educație fizică și direc
torii din școli. Fazele de masă ale în
trecerilor atletice întrunesc o partici
pare restrînsă, la nivel de clasă, școa
lă sau sector. De altfel, trebuie recu
noscut că preocuparea pentru depista
rea și creșterea tinerelor elemente nu 
este deloc la înălțime, Bucureștiul 
fiind întrecut din acest punct de ve
dere, în ultima vreme, de provincie. 
Ceea ce și explică de ce Capitala dă 
tot mai puțini campioni naționali de 
juniori, iar cluburile bucureștene fug 
după atleți de perspectivă prin pro
vincie: Referindu-ne la munca de in
struire, putem spune că in cele mai 
multe locuri conținutul antrenamente
lor este încă necorespunzător — atît 
ca volum, cit și ca intensitate —, nu 
îndeajuns de științific, lipsește mate
rialul documentar, antrenorii se pre
zintă în ținută nesportivă sau cu mari 
întîrzieri de Ia program (exemple : 
Const. Mușat, Liviu Preda, Sorin loan, 
Gh. Dragomirescu), colaborarea cu 
medicii este deficitară. Ar mai fi de 
adăugat și acordul tacit sau chiar în
curajarea dată ds unii antrenori spi
ritului de conservare manifestat de 
sportivi care, după ce și-au realizat 
performanța planificată, evită — de 
teama unor posibile accidentări — să 
mai participe la concursuri, pe cele 
organizate pe plan municipal ignorîn- 
du-le aproape total. Menținîndu-ne la 
aceeași ordine de idei, fără a sub
estima munca de calitate pe care o 
depun cu pasiune unii dintre tehni
cienii noștri (Elias Baruch, Ioan So- 
ter, Eveline Ghimpu, Ion Benga, Sil
viu Dumitrescu, Gh. Stânei și alții), 
credem că nu greșim apreciind că — 
In ansamblu — corpul de antrenori lu
crează cu mult sub capacitatea maxi
mă, randamentul lor fiind cam de 10 
la sută din ceea ce pot da ; un pro
cent, deci, total nesatisfăcător în ra
port cu investițiile care se fac, cu po
tențialul uman existent.

Trecînd în revistă cauzele care îm
piedică un progres valoric mai sus
ținut al atletismului bucureștean, tre
buie să menționăm și dificultățile încă 
existente in privința bazei materiale. 
Pare nefiresc, dar unele cluburi po
sesoare de terenuri cu piste și in
stalații anexe ce pot fi folosite pentru 
atletism și-au desființat — fără mo
tive serioase — secțiile în această ra
mură de sport. Pe de altă parte, o 
serie de baze sportive dotate cu piste, 
care ar putea deveni foarte utile în 
condițiile unor amenajări minime, stau 
nefolosite (Laromet, Sirena, Agrono
mia, Baza studențească Tei, Parcul 
copilului etc.) în timp ce tineretul 
școlar, primul care trebuie angrenat 
în practicarea atletismului, nu are la 
îndemină decît foarte puține locuri 
unde poate face acest sport.

S-ar mai putea face, de asemenea.

în concursuri, decît 
oarecare valoare sau

1 — 2 
pers-

observația că, cu excepția stadioane
lor Republicii, „23 August", Viitorul 
și Tineretului — pe celelalte baze 
sportive se resimte o penurie de in
stalații și materiale necesare diferi
telor probe atletice. Mai mult chiar, 
și la nivelul comisiei noastre 
cu cronometre și rulete este 
cientă, ceea ce se resimte în 
zarea diferitelor concursuri.

— Cunoscînd, deci, bine 
atletismului bucureștean, cu părțile 
sale bune, dar, mai ales, cu slăbiciu
nile sale, care a fost, și este, poziția 
Consiliului municipal, modul său de 
acțiune pentru dezvoltarea și ridica
rea calitativă a acestui sport ?

— Consiliul nostru a manifestat o 
vie preocupare pentru dezvoltarea 
atletismului in rindurile tineretului, 
in care scop. împreună cu ceilalți fac
tori interesați (consiliile și comitetele 
sindicale, U.T.C., pionieri — muni
cipale sau de sector — Inspectoratul 
școlar, U.A.S.R. etc.), a inițiat o serie 
de acțiuni cu caracter de masă — 
Crosurile 1 Mai și Tineretului, „Cupa 
1 Iunie" pentru pionieri, campionatul 
școlar de tetratlon, campionatul șco
lilor profesionale, campionatele stu
dențești, concursuri de selecție — care 
au contribuit la depistarea de noi ele
mente talentate pentru secțiile de per
formanță bucureștene. Au fost orga
nizate, de asemenea, de către comisia 
noastră de specialitate, un campionat 
pe echipe pentru cluburile și asocia
țiile ce nu participă în Divizia A, 
precum și numeroase concursuri dț 
sală și în aer liber, crosuri, competi
ții de marș deschise tuturor catego
riilor de vîrstă și de clasificare. La 
unele dintre aceste acțiuni, ca urmare 
a Inițiativei comisiei noastre, au fost 
invitați si atleți din provincie. în
deosebi 'din orașele unde nu există 
condiții așa bune de concurs. în ace
lași timp, ’comisia municipală s-a în
grijit de îndeplinirea calendarului ei 
internațional. Desigur, bilanțul reali
zărilor noastre este mult mai bogat 
decît l-am putut enunța eu aici. To- . 
tuși, nu s-ar putea spune că ceea ce 
s-a făcut este suficient. Comisia noas
tră municipală de atletism, ca organ 
de coordonare a activității din Între
gul oraș în această ramură de sport, 
avea obligații mai mari de îndeplinit, 
îndeosebi in privința îndrumării și 
controlului. Fără intenția de a crea 
justificări, trebuie să spun, totuși, că 
în exercitarea atribuțiilor sale comi
sia iși vede limitată sfera de acțiune, 
deoarece — continuîndu-se o mai 
veche practică — cluburile tratează 
direct cu federația, iar aceasta, la 
rindul ei, le transmite. în același 
mod, dispozițiile și hotărîrile pe care 
le ia, ignorînd existența comisiei mu
nicipale. Așa se întîmplă că, uneori, 
aflăm din ziare despre plecarea de 
sportivi sau arbitri la concursuri pes
te hotare. Ar mai fi, de asemenea, de 
discutat și capitolul financiar, pentru 
că, deși are cea mai bogată activitate, 
comisia noastră municipală dispune 
de fonduri mai modeste decît alte co
misii similare din diferite județe.

Dincolo. însă, de toate aceste con
siderente (care reclamă o colaborare 
mai strînsă între federație și comisia 
noastră municipală),xse impune să fim

dotarea 
instlfi- 

organi-

situaf'a

SELECȚIONATA CONSTANȚA

TURNEUL INTERNAȚIONAL
lului : maestrul emerit Gh. Gruia 
nu va juca în primul meci, deoa
rece a fost suspendat de conducerea 
lotului pentru abateri disciplinare. 
Nu ne rămîne decît să sperăm că a- 
ceasta va fi ultima sancțiune pentru 
Gruia... /

în încheiere cîteva cuvinte despre 
program. Pentru a face mai intere
sante întrecerile, federația a progra- 

x mat și alte două formații româ
nești i lotul de tineret și lotul de ju
niori. Dar iată programul primelor 
două zile t AZI i ora 18,30 : Româ
nia B — Bulgaria; ora 19,45: Ro
mânia A — S.U.A. ; MÎINE i 
România B — Selecționata 
niori ; ora 18,15 : România A 
lecționata de tineret; ora 
S.U.A. — Bulgaria.

ora 17: 
de ju- 
— Se- 
19,30:

Rubrica
Dinu

redactată de
COSTESCU

români 
de 
de

vor concura pe 
tipurile „Foka-4“ și 
valori sensibil apro-

campionatului eșalonat 
a două sâptâmîni este

MAI PRONUNȚATĂ
activi In acest sport care 
dețină prioritatea.

mult mai 
trebuie să , .

— Ce intenționați să întreprindeți 
in viitor pentru a da un impuls cu 
adevărat viguros atletismului bucu- 
reștean ?

— Considerând că baza organizato
rică este corespunzătoare (cele 16 sec
ții existente avind, deocamdată, o ca
pacitate suficientă de cuprindere), vom 
pune un accent deosebit pe calitate. 
Unul din obiectivele noastre princi
pale este formarea a cinci centre atle
tice — Înzestrate cu tot utilajul ne
cesar — la stadioanele Republicii, Di
namo, Tineretului, „23 August" și 
Constructorul, care sînt, astfel, alese 
și dispuse, întît să cuprindă toate zo
nele Bucureștiului. Aceste centre, pe 
care sperăm să le deschidem la toam
nă sau, cel mai tirziu, în anul viitor, 
și care urmează să fie finanțate de 
C.M.E.F.S. București, cu sprijinul fe
derației, vor fi puse, de dimineața și 
pină seara, la dispoziția tuturor sec
țiilor de atletism din Capitală, a școli
lor și institutelor de învățămînt su
perior. în același timp, vom urmări, 
colaborând, în acest sens, cu federa
ția. o mai bună exploatare a sălii de 
la Complexul „23 August", atunci cînd 
vremea va deveni nefavorabilă.

O importanță deosebită vom acorda 
extinderii, începind din această toam
nă. a experimentului realizat de clu
bul Constructorul (de a organiza, in 
sectotrul 5, o divizie de atletism șco
lară). în acest sens. începind din luna 
septembrie, toate cluburile din Capi
tală, cu secții de atletism, vor orga
niza astfel de divizii 
rea echipelor 
sectoarele lor.

Preocupările 
ta mai mult v. - ....______,___
continuă a bazei de selecție. în acest 
sens, am stabilit- ca fiecare club și 
asociație cu secție de atletism să 
organizeze pînâ în toamnă trei cicluri 
de selecție. în sezonul rece vom ini
ția zile speciale de selecție și la sala 
de la „23 August", unde profesorii vor 
fi invitați să aducă pe cei mai buni 
cinci atleți din școlile lor care, după 
un număr de ore de pregătire, vor 
participa la concursuri organizate pen
tru ei.

Dînd o mai mare atenție pătrunderii 
atletismului în școli, vom îndruma 
profesorii de specialitate să pună — 
încă de la clasele mici — o pondere 
sporită pe alergare, pe mersul și ți
nuta corecte.

în altă ordine de idei, vom controla 
mai insistent modul cum își fac dato
ria antrenării din cluburi și asociații, 
apreciind munca-lor după criterii cu 
adevărat obiective, cum ar fi numă
rul de titluri și de recorduri, valoa
rea performanțelor sportivilor lor pe 
baza tabelei internaționale de punc
taj etc.

Acestea sînt, firește, cîteva direcții 
principale spre care ne. vom orienta 
în perioada următoare. Planul nostru 
de măsuri — derivat cțin planul ge
neral de dezvoltare a mișcării spor
tive în cincinalul actual — este, însă, 
mult mai vast și prin îndeplinirea lui 
integrală sîntem convinși că atletis
mul bucureștean va cunoaște progre
sul valoric așteptat.

UN REUȘIT CONCURS DE

școlilor
cu participa- 
generale tiin

noastre se vor îndrep- 
și spre îmbunătățirea

SELECȚIONATA WESTFAL1A (R.F.G.) 17—7

Sal, sporturilor din Constanta a găz
dui-. zilele trecute Intllnirea internațio
nală Ce box dintre o selecționată locală 
si una a landului Westfalia din R F. a Germaniei. Gazdele, mal experimentate, 
au cot n-.it victoria cu 17—7 la capătul 
unor dispute destul de atractive, urmă
rite cu mult interes de publicul spec
tator Iată rezultatele : cat. muscă : Gh. 
Lază- m.n. cu A. Schumacher. cat. 
pană : P. Ma.iole b-P. D. Borsutski. I.

LOTUL DE TINERET A EVOLUAT 
LA CÎMPULUNG

Nemeth b.ab. 3 O. Litsch, cat. semtușoa- 
râ : H. Bacanu b.ab. 2 R. Klingspohn, 
M. Dumitrașcu b.ab. 2 S. Wischinavski, 
cat. semimijlocie : I. Hodoșan b. ab. 2 
E. Wutz, T. Kocsar p.p. W. Thelman, 
cat. mijlocie mică : V. Fllip b.ab. 2 H. 
Kunzer. Al. TlrBoj b.ab. 1 P. Sehuzjder, 
cat. mijlocie : P. Potimiche p.p K. Dal- 
kenhal N. Turcan p.p K. Brusis, cat. 
semigrea : P. Pîrvu b.p. F. Nelss.

POPAC.

MUSCEL ÎNCEPIND DE AZI, 
LA SIBIU, „VOINȚIADA"

Ștefan Olah, în plin efort, după 
„vulpi electronice" prin pădurea 

Pustnicul
Foto: Șt. CIOTLOȘ

Competiția „vînătorilor de vulpi1* 
dotată cu trofeul Cupa României 
a cunoscut anul acesta un succes 
deplin. Deschisă tuturor categoriilor 
de radioamatori, ea a grupat la 
startul probelor peste 100 de concu- 
renți, din majoritatea județelor țării, 
ceea ce demonstrează interesul cres- 
cînd de care se bucură această nouă 
disciplină tehnico-sportivă în rindul 
tineretului.

întrecerile pentru Cupa României 
au avut trei etape care s-au des
fășurat, într-un minunat cadru na
tural, la Monteoru-Buzău, Cornești- 
Tg. Mureș și Pădurea Pustnicul de 
lingă București, rezultatul final 
fiind întocmit prin însumarea re
zultatelor obținute la cele trei e- 
tape de fiecare concurent.

Evident, interesul major s-a în
dreptat spre întrecerea seniorilor, 
unde lupta pentru primele locuri 
s-a dat între reprezentanții radio- 
cluburilor Bihor și Prâhova. A cîș- 
tigat, la proba desfășurată pe frec
vența de 3,5 megaherți orădeanul 
Tiberiu Covaci. La 144 megaherți 
pe'primul loc s-a clasat Ștefan Olah 
(Sălaj) la o mică diferență de 
Adrian Sinițaru din Ploiești.

Și juniorii s-au prezentat în vizi
bil progres, fapt demonstrat de nu
mărul celor care au descoperit — 
în timpul prevăzut de barem —

(Urmare 
din pag. 1)

care e musai săde moment pe
înving...

— Dar echipa ?
— A acumulat atîta forță ce 

să rupă zăgazurile, incit urmarea
fie alta decît rezultate bune, 
nici tehnico-tactic nu sîntem 
de vîrf...

văd să 
fiindcă 
departe

o

stă
nu

PRIMUL MECI DE VERIFICARE

DINTRE SPORTIVII

ROMANI Șl AMERICANI

în sala Ceahlăul din Piatra Neamț este 
programată astăzi prima intilnire dintre 
echipele olimpice masculine ale Româ
niei și S.U.A. Ln vederea acestor con
fruntări voleibaliștii americani au sosit 
ieri în Capitală, cu o zi intirziere iațâ 
de data anunțată, plecînd Imediat cu 
autocarul spre orașul de la poalele Cea
hlăului. Delegația este condusă de E. De 
Groot șf cuprinde următorul lot de ju
cători : D. Patterson (nr. 1). D. McFar
land (2). B. Shewnan (4). D. Parker (5), 
D. Beai (6), M. Pabst (7). M. Bright (8), 
W. Wardrop (9). J. Stanley (10). R. Ste
venson (12), K. Kilgour (13). Antrenor 
principal este A, Scates, iar secund H- 
Cohen.

Voleibaliștii români, care s-au depla
sat cu cîteva zile înainte la locul de dis
putare a celor două meciuri (joi este 
programată revanșa) au efectuat antre
namente de omogenizare sub conduce
rea antrenorilor N. Sotir, A. Drâgan, și 
P. Brașoveanu. Lotul nostru are urmă
toarea alcătuire : W. Schreiber. G. U- 
dișteanu, M, Stamate. G. Bartha, C. 
Oros, R. Enescu, M. Codoi, St. Moctiles- 
cu, C. Ion. L. Dumănoiu (care nu va 
putea juca din cauza unei accidentări 
la mîna dreaptă). V. Bălaș, C. Chițigoi» 
R. Dumitrescu și P. Păștean, Cele două 
partide de' verificare vor fi conduse de 
doi arbitri români : Ton Covaci și Du
mitru Vasile.

Pînă în prezent, cele două echipe s-ait 
întîlnit de cinci ori, victoria revenind 
de fiecare dată românilor.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

JUNIORI

CELE OPT RECORDURI 
STABILITE IN PERIOADA 

18—21 IULIE
MASCULIN

Salt de ta 1000 m 
dere Imediată — grup 
Iulie 1972 : Ion Roșu,

cu deschi
de 9 —

..... . ................   Gh. Din:., 
Ionel lordănescu. ilie Neagu. Va
sile Stan, Ion Bucurescu Flora 
Tudoran (toti 0,00 m). Vasile Mi- 
hanciu (0,91 m) ștefan Nită O-O» 
m) — rezultat 0,22 m record na
țional (v.r. 0.76 m).

Salt de la 1 000 m cu deschidere 
întirziatâ — grup de 9 — 19 *uhe 
1972 : ion Roșu, Gh. Dima. Ionel 
lordănescu, Ilie Neagu, Ion Bucu
rescu, Ștefan Nițâ (toti 0,00 m), 
Florea Tudoran (0.05 m), Vasile 
Mihanciu (0,10 m), Vasile Stan
(0,6q m) — rezultat : 0,08 m le- 
cord național (v.r. 0,74 m).

Salt de la 1 500 m cu deschidere 
imediată — grup de 9 — 19 Iulie 
1972 : ion Roșu. Ionel lordănescu, 
Ștefan Niță, Ilie Neagu Vasile 
Stan, Florea Tudoran, ion Bucu
rescu (toți 0,00 m). Nicolae Bucu- 
renciu (0,32 m). Vasile Mihanciu 
(0.36 m) — rezultat : 0,07 m re
cord național (v.r. 1,75 m).

Salt de la 1 500 m cu deschi
dere întîrziată — grup de 9 — 19 
iulie 1972 : Ion Roșu, Ionel Ior- 
dânescu. Ștefan Niță, Ilie Neagu, 
Vasile Stan. Florea Tudoran, ion 
Bucurescu, Nicolae Bucurenciu 
V. Mihanciu — toti 0,00 m record 
mondial absolut (urmează a ft 
omologat de F.A.I. — v.r. mon
dial 0,01 m (v.r. național 0,94 m).

FEMININ
Salt de la 1 000 m cu geschldsre 

Imediată — grup de 5 — 18 iulie 
1972 : Eva Balogh, Doina Chere- 
cheș (ambele 0,00 m), Marla Sasu 
(O,2o m). Florica Uță ' 
Maria lordănescu (1,00 
zultat : 0,28 m record 
(v.r. 1.56 m).

Salt de la 1 000 m cu 
intirzlată — grup de 5 
1972 : Florica Uță_ (0,03 
Sasu (1,-2 —l,---- ---
m) Maria lordănescu 
Leonida Victoria (0,76 
zultat : 0.27 m record 
(v.r. 1,41 m).

Salt de la 1500 m cu 
imediată — grup de 5

(0,20 m),
m) — re- național
deschidere 
— 19 Iulie 
m), Maria 

(9,14 ni), Eva Balogh (0.18 
-- ’ —------- (0,24 m),

m) - re- naționaj
deschidere 

_______  _ __ _  . — 19 iulie 
1972 : Maria "lordănescu. Victoria 
Leonida (0.00 m), Florica Uță 
(0,14 m). Maria Sasu (0,21 tri), 
Eva Balogh (0,51 m) — rezultat: 
0,17 in record mondial egalat 
(v.r. național 1,84 m).

Salt de la 1 500 m cu deschidere 
întîrziată — grup de 5 — 21 Iulie 
1972 : Eva Balogh. Florica 
(ambele 0,00 m). Maria Sasu (0,17 
m), Maxi lordănescu (0,96 m),
Victoria Leonida (108 m) zultat : 0,62 m record național
(v.r. 0.96 m).

iulle
Uță
m), 
re-

„ViNĂTOARE DE VULPI 4 4

toate cele 15 vulpi (cîte 5 la fie
care etapă). Trebuie de asemenea 
menționată prezența masivă la 
start a junioarelor, majoritatea ti
nere între 15 și 18 ani { ele au 
parcurs aceleași trasee ca și băieții 
(circa 6 km la fiecare etapă), do
vedind reale calități pentru acest 
„sport al pădurilor**.

Trofeul a revenit — pentru proba 
de 3,5 megaherți — reprezentativei 
radioclubului Bacău, iar pentru 144 
megaherți •— echipei radioclubului 
Prahova.

Iată rezultatele tehnice (primii 
trei clasați) i

3,5 MHz. Junioare: 1. Mihaela 
Militaru (Dîmbovița) 2. Mihaela Cu- 
relariu (Neamț) 3. Rita Găbulici 
(Bacău). Juniori 1. Ion Oprea (Pra
hova) 2. Iosif Dereczkei (Maramu- 

’ reș) 3. Alexandru Lăcătuș (Brașov).
Seniori: Tiberiu Covaci (Bihor) 2. 
Ion Mierluț (Bihor) 3. Ștefan Olah 
(Sălaj).

144 MHz. Junioare: 1. Gabriela 
Neaga (Prahova) 2. Camelia Cizev- 
schi (Dîmbovița) 3. Mihaela Milita
ru (Dîmbovița). Juniori : 1. Iosif
Dereczkei (Maramureș) 2. Ion Chivu 
(Prahova) 3. Rudolf Bening (Brașov). 
Seniori: 1. Ștefan Olah (Sălaj) 2. 
Adrian Sinițaru (Prahova) 3. Ti
beriu Covaci (Bihor).

E. HIV

I

FEBRA OLIMPICĂ
Ploaia amenințătoare ne iuțește 

pașii, îndemnlndu-ne cu picături rare 
și grele... Marșul către „adăpost" îl 
facem alături de Iiaurențiu Dumănoiu, 
care-și mărturisește mîhnirea pentru 
un accident la mina dreaptă. Mîhni
rea de a abandona mingea și a trece 
la antrenamentul cu sacii de nisip. 
Toată ziua își controlase nerăbdător 
bandajul și-1 implora pe dr. G. Che- 
rebețiu să i-1 scoată mai curînd. „Mă
car să pot juca în derbyul seriei de 
la Nisa, cu italienii". Dar medicul nu 
poate ignora prescripțiile.

Cu Udișteanu, discuția este cu to
tul aparte. Familiar, cu patima dis
cursului și voluptatea controversei 
ehiar cu sine, alternează chestiuni 
grave cu frînturi de amintiri, le pi- 
perează cu îndemînare și le face mai 
gustoase. începe cu un șir de îndo
ieli și întrebări retorice : „Și totuși, 
nu e oare ceva care scîrțîie ? Nu știu 
ce... Ceva simptomatic. Nu-mi mai a- 
mintesc bine, dar parcă era la fel și 
înainte de europene... Ce-ar putea să 
fie ? Toți sărim extraordinar de bine. 
Eu cel puțin nici nu-mi mai amin
tesc de cind n-am mai fost „în de
tentă" de un metru, ca acum.„ A-

propo, paradoxal, dar am făcut anul 
ăsta cu mai multă plăcere pregătirea 
fizică decît' pe cea cu mingea... Și to
tuși, ce e ? Da, da... Nu poate fi alt
ceva decît febra asta a începutului 
care este aproape tensiunea, răspun
derea 
teptat 
chipa 
Poate 
între noi... La Olimpiadă ? O să iasă 
bine. Dacă nu de data asta, atunci 
cînd? Nu trebuie să ne sperie ni
mic, doar știm că putem învinge a- 
proape toate sau chiar toate echipele 
mari".

Febră, tensiune, frămîntări. Ca în
totdeauna în pragul marilor eveni
mente. Dar, dincolo de toate acestea, 
dăinuie încrederea voleibaliștilor în 
forțele lor, în regăsirea coeziunii —- 
în joc și sufletești — care le-a adus 
cu un an In urmă mari satisfacții. 
De aici, de la Piatra Neamț — după 
un scurt popas în București pentru o 
nouă și ultimă verificare în compa
nia echipei S.U.A. — tricolorii por
nesc la primul asalt pentru medaliile 
olimpice t turneul de calificare.

ce ne apasă. Eu însumi am aș- 
cu anxietate verificările cu e- 

S.U.A., ca să mă mai descarc... 
de aceea se nasc micile scîntei

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV.
• „Cu ocazia zilei de naștere, 

îți dorim dragă Ilie Năstase, din 
inimă, să trăiești ani multi, fe
riciți, pentru gloria sportivă a 
patriei noastre1* (UN GRUP DE 
MUNCITORI de la Baza din 
corn. Daneș, jud. Mureș). V-am 
publicat urarea — Ilie a împli
nit 26 de ani la 19 iulie — dar

cauza

liul județean al sindicatelor nu 
ne-a dat aprobare. Este drept ?“ 
(UN GRUP DE TINERI din 
Bistrița-Năsâud). Nu credem că 
cineva — ți cu atît mai puțin 
Consiliul județean al sindicatelor 
— are de gind să vă pună „bețe 
in roate". Căutați să îndepliniți 
toate condițiile pentru înființarea 
unei asociații sportive și necazul 
dv., sintem siguri, va dispare.

•„De ce nu s-a scris în pagina 
de prezentare a județului Olt 
și despre coMuna Oporelu ? Să 
se fi menționat că aici exista 
o echipă de fotbal care a cuce
rit și campionatul județean, dar 
care a... dispărut. Președintele 
asociației noastre este la școală, 
căpitanul echipei s-a delăsat. A- 
jutați-ne" (TINERI DIN COM. 
OPORELU). Credem că ar tre
bui să dați dovadă de mai multă 
inițiativă. Cu sprijinul — pe ca
re trebui să-l cereți — a] coope
rativei agricole de producție din 
comună, al Comitetului județean 
U.T.C. Olt, credem că 
dorinței dv. nu este 
de depărtată.

• „Vă rog pe dv., 
să-mi faceți un abonament la 
ziarul Sportul1* (D. ANDREAȘ, 
Sanatoriul Bulei, jud. Arad ; A. 
MILLES, Peciul Nou 272, jud. 
Timiș). în limita tirajului ziaru
lui, numai oficiile P.T.T.R. vă 
pot satisface dorința.

• „Vă place epigrama mea, to
varășe Ion Băieșu... ?“ (ing. MIR
CEA POPESCU, Aleea Crinului 
5, Constanța). Nu ! Ion Poștașii 
al nostru nu este scriitorul Ion 
Băieșu.

împlinirea 
chiar atîtLa Suceava $i Botoșani au continuat 

partidele din cea de a doua zi a tur
neului international masculin de juniori, 
în seria de la Suceava s-a înregistrat 
o nouă surpriză : România I a cedat în 
5 seturi, după o luptă epuizantă care 
a durat două ere si 15 minute. în fața 
echipei Bulgariei. Scor : 2—3 (8. 9. —13, 
—7, —12). în continua're, Selecționata
Taberei F.R.V. a disDus clar de perfor
mera primei zile, echipa Turciei : 
(9, 11. 9).

în seria de la Botoșani, formația 
cundă de juniori a tării noastre s-a 
pus în fața formației Cehoslovaciei 
3—0 (16. 11, 8). după un ioc de bun .. 
vei tehnic. în următorul meci de altfel 
foarte disputat, selecționata Ungariei a 
învins pe cea a Poloniei cu 3—2, (4. - 2, 
12, —2 10).

nu putem reproduce — din 
lungimii ei — și splendida dv. 
scrisoare deschisă adresată su- 
percampionului nostru. I-o vom 
înmîna personal.

• „în cadrul I.J.C.M. Bistrița, 
— întreprindere cu 30 la sută 
tineri — am înființat o echipă 
de fotbal. Ne-am cutnpărat echi
pament, am susținut jocuri și am 
dorit să ne înscriem în campio
natul județean. Ni s-a spus că 
n-avem dreptul, întrucît I.J.C.M. 
nu are o asociație sportivă. Am 
hotărit s-o înființăm, dar Consi-

redacția,

3-0I de 
li’ 

_____. _ ___  —____ com
petiția organizată de Oficiul sport din 
cadrul 
Voința Sibiu participă numeroși boxed 
d;n orașele București, Galați. Timișoara, 
Iași. Brăila. Cluj. I-Ugoj. Ploiești. Satu 
Mare. Tulrea. Constanța. Craiova si Si
biu. Reuniunile sînt programate azi. 
mime s simbătă

1 ICNESC V, coresp. județean

a avut loc o 
area pugiliștilor 
e va participa, 

la ..Turneul Priete- 
Din cau’a unei 
fost întrerupta.

La Cimpulung Mușc* 
gală de box cu parue. 
□in lotul de tineret, ci 
între 1 $: 7 august. 
nia“ de la Budaoesta

a 
disputate cele ma: 

soldat cu rezultatele : 
semimuscâ : p. Dragu (lot) b.p. M - 
Donciu. cat. muscă : Icn Suhă (l<r)
Florian Ghiță. cat. pană : Constan- 

Stefsnovici m.n. cu Ion Mare». 
Decebal RADULESCU, coresp.

Orașul Sibiu găzduieșie. începind 
azi.’ o atractivă întrecere pugijjstică. 
ratele „Voiniiadel". ediția ’72. La ci

ploi torențiale, ea’.a 
iar dintre Dartidele 
interesante s-au 
cat.
hai
b.p. 
tin

LCfcOM si asociația sportivă

se
im- 
cu 
ni-

S. LAMJTT, coreșp.
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METALUL PLOPENI
STAR POLONIA

IMPLICAȚIILE TRANSFERĂRILOR
Astăzi se încheie perioada de tran

sferări la fotbal pentru noi legitimări 
la echipele divizionare A. După cum 
se știe aceste treceri de la o cate
gorie inferioară la una superioară, 
de la o echipă la alta din Divizia A 
la fotbal, sînt reglementate de un 
regulament care prevede transferări 
cu acordul scris al clubului căruia 
aparține jucătorul ce solicită- tran
sferul, precum șl fără acordul clubu
lui, dar cu o carantină de 6 luni pen
tru jucătorii care vin în categoria A 
de la categoriile inferioare și de un 
an pentru cei care solicita trecerea 
de la un club la altul al Diviziei A.

Acest regulament de transferări, cu 
un cadru bine determinat, a eliminat 
multe din tarele vechiului regulament 
ți a ajutat la promovarea unor fot
baliști de talent din categoriile infe
rioare în Divizia A.

Majoritatea cererilor primite în 
actuala perioadă de transferări se în
cadrează în prevederile regulamen
tare și sînt, la această oră, operate, 
iar jucătorii se află la noile echipe.

S-au ivit însă și cazuri compli
cate, de jucători care au semnat pen-

tru două cluburi, jucători care au fost 
împrumutați altor cluburi pe perioa
de determinate, schimbări de domi
cilii pentru motive familiare sau mu
tații legate de 
etc.

Aceste cazuri 
în discuție, în 
lor, de către comisia de competiții a 
F. R. Fotbal în competența căreia in
tră rezolvarea unor astfel de litigii.

Desigur că nu toate aceste cazuri 
au fost soluționate, deși ședința de 
lucru a comisiei de competiții a du
rat pînă spre miezul nopții. Această 
operațiune va continua zilele urmă
toare mai ales că cereri de transfe
rări se mai pot înainta și azi. în orice 
caz, F.R.F. le va soluționa în timp 
util pentru a nu stînjenl activitatea 
echipelor.

Prin urmare, mai este încă vreme 
ca atît jucătorii cît și reprezentanții 
cluburilor de unde pleacă și unde do
resc să se stabilească acești jucători, 
să se întilnească, să discute, să elimi
ne dubiile și tentativele de eludare

profesia jucătorilor

au fost luate aseară 
prezența sollcitanți-

a regulamentului, să ajungă la înțele
gere, să darifice toate situațiile, de
oarece este în Interesul dezvoltării 
fotbalului nostru ca jucătorii de ta
lent, de valoare internațională să ac
tiveze la cluburi, să nu întrerupă ac
tivitatea timp de 6 sau 12 luni. DACA 
TOȚI CEI INTERESAȚI VOR FI A- 
NIMAȚI DE O ASEMENEA DORIN
ȚA, ATUNCI VOR PUTEA FI GĂ
SITE SOLUȚII PENTRU REZOLVA
REA LITIGIILOR.

în fotbalul nostru, spre deosebire 
de cel profesionist, se desfășoară un 
proces obiectiv de dezvoltare a aces
tui sport cit și a jucătorilor care, cu ' 
toții, în ‘ ' *'•—timp ce practică fotbalul își 

* ’ absolvă 
activi- 

i a-

însușesc o meserie sau își 
studiile, se pregătesc pentrustudiile, se pregătesc pentru o acti 
tate pe deplin utilă societății. în 
fără de <

TURNEUL DE JUNIORI „PRIETENIA"

A FOST DEFINITIVAT PROGRAMUL JOCURILOR
Toate preparativele în vederea tur

neului International de juniori „PRIE
TENIA” au fost încheiate. Federația Ro
mână de Fotbal a dat formă definitivă 
programului detaliat al jocurilor, stabi
lind și terenurile de disputare în cele 
cinci orașe ;

LOTURI ALE PARTICIPANTELOR
CEHOSLOVACIA : Barmos, Bures, 

Goga, Klavnicka, Hudec. Kablcek. Ka
lis, Kardos. Kloucek, Konvalinka, Kopaj, 
lirlstof, Lame, Liba, Mikus, Ondrasek, 
Pavlech, Pecka, Rychly Schejbal, Sle- 
zak, Sobota, Svatonsky, Suran. Teply.

28 iulie. TIMIȘOARA (Stadionul 1 Mal): 
România I — Cuba (gr. A) șl Bulgaria 
— R.P.D. Coreeană (gr. B).

29 Iulie, ARAD (Stadionul U.T.A.): 
U.R.S.S. — Polonia (gr. A). LUGOJ (Sta
dionul Vulturii Textila): Cuba — Ceho
slovacia (gr. A) și Ungaria — România 
II (gr. B). CARANSEBEȘ (Stadionul 
C.F.R ): H.D. Germană — R.P.D. Co
reeană (gr. B).

POLONIA : Blac. Banâszak. Brylka, 
Cebrat, Bindek, Gazda, Galand. Jedras, 
Kapka, Kazmlerczak, Nowak, Kupcewicz, 
Miloszewlcz, Mordak, opozde Per. Rata, 
Rasek. Rozborskl, Sroka, puzakher, 
Tolkacz, Poremba, Wojtowiez, Zuber.

___  __ această situație, care deose
bește fundamental concepția

lumii capitaliste, la noi, oficialitatea 
sportivă, antrenorii și jucătorii sînt 
animați de dorința legitimă ca orice 
acțiune a lor să fie în beneficiul dez
voltării și afirmării internaționale a 
mișcării noastre sportive, și de aceea 
socotim că trebuie depuse toate efor
turile pentru ca jucătorii să nu râ- 
mînă în afara activității. Dacă se va 
manifesta înțelegere de către toți cei 
implicați în problema transferărilor, 
atenție pentru problemele cluburilor, 
grijă pentru situația jucătorilor, dra
goste pentru fotbal, atunci nu vor 
mai fi piedici în calea rezolvărilor 
judicioase.

Sugerăm F. R. Fotbal ca după în
cheierea perioadei de transferări să 
facă cunoscute prin presă aprobările 
inclusiv acelea cd carantină, precum 
și concluziile Biroului Federal asupra 
problemelor ridicate de actuala peri
oadă de transfer.

‘ . 7 i despre
sport a societății socialiste de aceea a

30 Iulie, REȘIȚA (Stadionul C.S.M.): 
România I — Cehoslovacia (gr. A) șl 
Bulgaria — R.D. Germană (gr. B).

1 august, TIMIȘOARA (Stadionul 
C.F.R.): U.R.S.S. — Cehoslovacia (gr.
A) și R.D. Germană — Ungaria (gr. H) 
LUGOJ (Stadionul Vulturii Textila): Po
lonia — România I (gr. A). CARAN
SEBEȘ (Stadionul C.F.R.) ; Bulgaria — 
România II (gr. B).

R.D. GERMANA : Taube, Alms. Ram- 
low, Mlsehlnger, Hass. Kampf, Schade, 
Weber, Bielecke, Donlx, Miiller, Raugust 
Steinbach, Hoffman, Ebeling, Kuhn. Hi- 
neraski, Kobler. Kreutzer. Heine, 
Schmidt, Rlediger.’ Weldebach, Barner, 
Masur.

2 august. REȘIȚA (Stadionul C.S.M.) :
Cuba — U.R.S.S. (gr. A) și r.p.d. co
reeană — Ungaria (gr. B).

UNGARIA : Magyar, Havasl, Pogany, 
Vegh. Rabciak Nagy, Mihaly, Szegaimi, 
Palinkas, Nyilasi, Nagy Peter. Janko- 
vlcs, Forintos, Varga, Jozsef I. Orosz. 
Zelenak. Slket, Varga Jozsef II, Derdax, 
Kuti, Magos, Horvath. Pasztor. Kovacs, 
Kosa, Huller.

3 august TIMIȘOARA (Stadionul 1 
Mai): România II — R.D. Germani (gr. 

‘ ‘ (gr. A).B) și Polonia — Cehoslovacia

BULGARIA : Kamburov, Djefcrskl
Boiadjiev, Kurbanev, Ivanov, Anghalov, 
Kondov. Tronkov. Ganev, Marev, Nen- 
kov. Gheorghiev. Gh. Andonov, Kohstan- 
dinov, E. Andonov, Mihțev, Mladenov, 
Dimov. Zatirov. Stancev. Dancev, Mom- 
cllov, Dieev, Bankov, Nacev.

4 august. LUGOJ (Stadionul 
Textila) : U.R.S.S. — România 
TIMIȘOARA (Stadionul C.F.R.) . 
Polonia (gr. A) si Bulgaria — 
(gr. B). ARAD (Stadionul U.T.A.): Ro
mânia II — R.P.D. Coreeană (gr. B).

I
Vulturii 
(gr. Al- 
Cuba — Ungaria

6 august, TIMIȘOARA (Stadionul 1 
Mai): finala Turneului și meciul pentru 
locurile 3—4. ARAD (Stadionul C.F.R.): 
meciurile pentru locurile 7—8 și 3—ti. 
LUGOJ (Stadionul Vulturii Textila): me
ciul pentru locurile 9—10.

ARBITRI STRĂINI

Delegările de arbitri se vor face dintre 
conducătorii de joc deplasați cu delega
țiile străine, precum și dintre cei mai 
buni arbitri din orașele unde vor avea 
loc meciurile. Pînă acum, au rost anun
țați următorii arbitri străini : Robert 
PIschke (R.D. Germană). Vladimir Alov 
(U.R.S.S.), Ce cil Son (R.P.D. Coreeană), 
Jan Lazowski (Polonia), G. Rusev (Bul
garia) Kagol Sarka (Cehoslovacia).

POPAS IN LUMEA
SPORTULUI TĂCUT

In anul 1953 a luat ființă în țara 
noastră „Asociația surzilor din Ro
mânia" — organizație obștească cu 
caracter social și cultural-educativ, 
avînd ca obiectiv cuprinderea defi- 
cienților de auz pentru încadrarea 
lor în viața socială.

Plecînd de la faptul că una din 
sarcinile de seamă ale noii asociații 
era extinderea în rîndul membrilor 
ei a educației fizice și sportului, zi
lele trecute ne-am deplasat la se
diul asociației. Purtînd aici o serie 
de discuții cu tovarășa Eugenia 
Chirvase — secretar general al aso
ciației și instructorul principal Ni
colae Munteanu — profesor de edu
cație fizică — care ne-au pus la dis
poziție cu amabilitate o serie de in
formații — am ajuns la o conclu
zie i sportul este îndrăgit în mod 
deosebit, cu pasiune putem spune, 
de către membrii asociației. Bine
înțeles, ca un răspuns la atracția 
ce o exercită sportul, asociația a 
luat o serie de măsuri organizato
rice, a inițiat acțiuni cu rezultate 
dintre cele mai bune.

Pentru oamenii aceștia plini de 
viață, parcă mereu bine dispuși, pe 
care îi întîlnim pretutindeni sînt

organizate multe competiții cu ca
racter de masă pe faze (grupe ; fi
liale — 16 ; zone — 4 ; finale) în 
următoarele ramuri sportive i atle
tism, schi, șah, popice, tenis de 
masă, handbal, fotbal, ciclism — 
secții de altfel afiliate la federațiile 
respective. Am aflat, astfel, de com 
petiții ce și-au ciștigat renume i 
campionate interne ale asociației — 
cu bună tradiție — la schi, fotbal, 
popice, șah ; „Cupa crosului asocia
ției"... Numai în competițiile anului 
197U1972 Sjau organizat 1858 de ac
țiuni la care au participat 27.286 de 
persoane. Se poate vorbi însă și de 
sport de performanță i Natalia Bă- 
cioiu este în echipa de popice Vo- 
ința-Craiova care activează în di
vizia A, Lajos Mikloș — fotbalist 
în echipa divizonară C, Unirea Dej, 
Valter Avram face parte din secția 
de marș P.T.T. București, Gh. Sere- 
diuc este luptător cunoscut în Si
biu etc. Pentru activitatea sportivă, 
membrii asociației au la dispoziție 
baze sportive închiriate numai pen
tru ei, instructori sportivi, arbitri, 
cluburi cu săli de șah, tenis de 
masă.

Sportivii asociației sînt prezenți

...Sînt oameni pe chipurile cărora 
citești cu ușurință urmele focului 
lăuntric care se numește pasiune. In 
fotbal sînt mulți indivizi care se de
clară pasionați de acest captivant 
joc ; pe unii îi crezi, pe alții mai pu
țin, sînt însă unii pe care li recu
noști chiar și fără să ți-o spună. Cro
nicarii francezi au un termen plas
tic pentru această ultimă categorie. 
Cei considerați „mușcați" de mi
crob, de pasiune. Costică Bădulescu, 
antrenorul echipei S.C. Bacău, face 
parte din această categorie.

L-am văzut la antrenament^. I-am 
văzut trăind în timpul partidelor, 
l-am văzut în viața de toate zilele. 
Dacă nu vi se pare imaginea prea 
forțată, fotbalul este pentru acest 
om... prima natură. Fotbalul îl face 
crîncen, fotbalul îl aruncă ca un 
resort de pe banca rezervelor, sau îl 
prăbușește deznădăjduit, fotbalul îi 
aduce în lumina ochilor lacrimi de 
fericire sau de amărăciune, fotbalul 
începe dis-de-dlmineață și se termină 
în miez de noapte. Dacă se termină ! 
Pentru că e greu de crezut, pentru 
cei care îl cunosc pe 
trenor blstrlțean, 
car noaptea, în somn, 
fotbalul... Visele lui, 
după datele științei în

aprigul an
că mâ- 

abandonează 
ghidîndu-ne 

___________ ,___... materie de 
vise, trebuie să fie tot șuturi în 
bară, tot acțiuni de «tac ale fun
dașului Mioc terminate cu clasice 
pase înapoi, tot goluri iscate de țîș- 
hirea ex-machina a explozivului Ru- 
giubei, tot...

— Da sfîrșitul acestui campionat, 
terminat pe un loc 6 nevisat de echi
pa băcăuană, dumneata, Costlcă Ra
dulescu, pari mai mohorlt decît orâ- 
deanul Vlad ! Bănuind că nu suferi 
de vreo afecțiune organică, mă Întreb 
dacă această expresie oarecum dra
matică nu este, totuși, o exagerare ?

— N-am suferit niciodată de ceva 
— recunosc, în afara fotbalului — așa 
că fizic nu mă doare, nici acum, ni
mic. Port, este adevărat, unele tris
teți, unele gînduri, dar ele fac parte 
din viața obișnuită a celor care tră
iesc in fotbal și pentru fotbal.

— Altfel
— Altfel 

comportării 
tre o parte 
de o amară

— De pildă ?

— Uitîndu-se că ea a avut un tur 
de campionat senzațional (locul 2), că 
în final a întrecut toate echipele bucu- 
reștene. fiecare cu jucători și con
diții generale superioare Sport Clu
bului, uitîndu-se că în retur am fost 
victima a numeroase accidentări. Or, 
echipa noastră fără Detnbrovschi, Ghi- 
(ă sau Rugiubei a fost aproape in 
situafia avionului căruia i se defec
tează motoarele...

— ...Și care se salvează planted. Ați 
planat, totuși, pînă la tin loc bun pe 
treptele clasamentului.

— Pentru unii, un loc slab... Uitîn
du-se, iarăși folosesc termenul ui
tare, dar el se potrivește, uitindu-se, 
zic, că avem un lot destul de sub
țire. Că ne-am dus, cum se spune, la 
vinâtoare de urs cu alice de iepuri. 
Am realizat ceea ee am realizat prin 
multă dăruire, prin angajare pină 
la sacrificiu a majorității băieților. 
Puteam, cu puțină șansă, să termi
năm mai bine, dar puteam foarte ușor 
să ne clasăm mult mai jos.

— Care este, te fapt, reacția du- 
mitale față de această nedrepată — 
și după părerea semnatarului acestor 
rînduri — taxare ? J

— Am 22 de ani la această echipă. 
Am muncit, l-am dat tot ce-am avut 
mai bun. Catargiu Sinăuceanu. Pană, 
Mioc, Volmer, Pruteanu și chiar Co- 
mănescu — azi titulari — sînt băieți 
pe care i-am promovat la S.C. Ba
cău. Simionaș (Politehnica Iași) și 
Munteanu (de la „U”), două talente

DE LA

spus, și mai direct ? 
spus — „primirea" făcută 
echipei noastre de că- 

a membrilor secției a fost 
răceală, uitlndu-se multe...

F.R.F. a stabilit orele de începere 
ale jocurilor din turul campiona
tului Diviziilor A, B și C.

în Divizia A, meciurile vor în
cepe la

17,00 :
16,00 i
15.30 ;
15,00 i
14.30 I
14,00 | 

și XV.
în diviziile B și C toate partide

le vor începe la ora 11.

următoarele ore •
cele din etapele I și II; 
cele din etapele III și IV; 
din 
din 
din 
din

etapele V, VI, VII; 
etapa VIII ;
etapele IX, X și XI ; 

etapele XII, XIII, XIV

12 AUGUST: STEAUA-DINAMO ÎN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"!
Ieri a avut loc tragerea la sorți 

a meciurilor din cea de a Vl-a ediție 
a „Cupei Municipiului București". 
Sorții au decis partide foarte atrac
tive :

Ora 18,00 : Rapid — Sportul Stu- 
dențesc ;

Ora 19,45 i Steaua — Dinamo.
Jocurile acestea vor avea loc la 12 

august. A doua zi, se vor întîlni în
vinsele între ele (ora 18) și învingă
toarele între ele (ora 20). Toate par
tidele vor avea loc pe Stadionul ,,23 
AugUSt*.

MECIURI INTERNATIONALE
Echipa de fotbal a surzilor „Co

rnet" din Berlinul Occidental va 
susține două jocuri in țara noastră. 
In primul meci, ea va întîlni sîm- 
bătă 29 iulie, începînd de la ora 
17, echipa surzilor din București,

ÎNTRE ECHIPE DE SURZI
ediții ale 
cucerit de 

Partida cu 
„Cornet" va avea loc pe terenul 
C.P.B. Al doilea joc se va disputa 
la Constanța, cu formația locală.

două 
țară a

care în ultimele 
campionatului pe 
tot atîtea ori titlul. 
..Cornet" va avea loc pe

Fotbal feminin la Drobeta Tr, Severin 
VENUS BUCUREȘTI -

Recent, s-a disputat pe stadionul din 
orașul Drobeta Tr. Severin un interesant 
meci de fotbal feminin. S-au intîlnlt 
echipele Venus, campioana municipiului 
București, șj Foresta Arad. La capătul

FORESTA ARAD 2—2
unui joc deosebit de frumos și specta
culos, unanim gustat și apreciat de pu
blic s-a înregistrat un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—1).

un simultan în. lumea tăceriiElisabeta Polihroniade acordina

ți la competiții internaționale. Ul
timă participare i la Jocurile mon
diale tăcute, de fapt o olimpiadă, 
în 1969. (Pentru cei care nu știu 1 
Comitetul internațional al sporturi
lor tăcute este afiliat la CIO). Spor
tivii români au obținut atunci l o 
medalie de bronz Ia atletism (marș), 
locul 5 — din 17 echipe — la fot-

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI PIERD DIN NOU TEREN •••

DE CE NU S-A ORGANIZAT UN CONCURS ANTICIPAT DE SELECȚIE?

bal, locul III (băieți și fete) la tenis 
de masă, locul IV la handbal. Re
marcabile sînt și rezultatele obți
nute la campionatele europene din 
1971 : locul III pe echipe — au par
ticipat reprezentativele a 12 țări — 
și medalii de argint (în probele in
dividuale) la tenis de masă; locul 
III ]a crosul desfășurat în Belgia.

Caracteristici ale sportivilor aces
tei asociații 1 forță, seriozitate, con
știinciozitate deosebită în pregătire, 
ambiție, disciplină pe terenuri. Se 
cuvine, pe drept, o notă mare acti
vității sportive tăcute din țara 
noastră.

Rădulescu, omul cu mai mult

Tradiționala întrecere a speranțelor 
înotului din 8 țări, unele dintre a- 
cestea (R. D. Germană, U.R.S.S., Un
garia) aflate pe locuri fruntașe în 
ierarhia natației mondiale, a avut loc 
anul acesta la București. Timp de trei 
zile, în piscina de la șosea, s-au pe
rindat tineri sportivi cu reale calități 
care ne-au purtat, chiar și pentru a- 
cest scurt interval, în lumea veritabi
lilor performeri. Pe parcursul celor 6 
reuniuni au urcat de mai multe ori 
pe blocstarturi campioni în miniatură 
ca Thomas Ackenhausen, Petra Ilinze, 
Thomas Luckau, Anne-Kathrin Schott, 
Cornelia Doerr (R. D. Germană), Na
talia Popova, Vladimir Dementiev 
(U.R.S.S.), Martha Jurankova (Ceho
slovacia sau Csaba Toth (Ungaria), pe 
care nu ar fi exclus să-i aflăm, peste 
doi ani, și pe podimul de premiere 
al campionatelor continentale de se
niori. De altfel, toți specialiștii pre
zenți la acest concurs au recunoscut 
în unanimitate că nivelul tehnic al 
întrecerilor acestor speranțe ale îno
tului este în substanțială creștere, da
torită în mod deosebit unor remarca
bile evoluții ale sportivilor din R. D. 
Germană și Uniunea Sovietică, sin
gurii de altfel care pot rivaliza — la 
categoriile de vîrstă respective — cu 
înotătorii din S.U.A. sau Australia.

Pe Thomas Ackenhausen, de pildă, 
l-am văzut cîștigînd cu facilitate, în 
prima zi, probele de 100 m delfin și 
200 m mixt, în ziua a doua — pe 
cele de 400 m liber și 200 m delfin, 
pentru ca în ultima reuniune să se 
alinieze șl la startul „maratonului" de 
1500 m liber. La sfîrșitul competiției, 
după acest considerabil efort, nu ni 
#-a păruț țlș J99 ț>l?9Sit( parcă

gata să reia 'imediat totul de la în
ceput. Asemenea performanță — păs- 
trînd desigur proporțiile impuse de 
diferența de vîrstă — nu este astăzi 
decît la îndemîna unui Gary Hali sau 
Hans Fassnacht, figuri proeminente 
ale înotului mondial. Tururi de forță 
asemănătoare au făcut și Petra Hinze, 
Natalia Popova, Csaba Toth, fapt care 
denotă, în primul rînd, foarte buna 
pregătire a acestor sportivi, dorința 
lor evidentă de a nu precupeți nici 
un fel de efort Ia această vîrstă — 
cînd posibilitățile de recuperare ale 
organismului sînt mult superioare — 
pentru a urca cît mai repede treptele 
măiestriei sportive. Mai mult^ majo
ritatea sportivilor germani șl sovie
tici, prezenți în aceste zile la Bucu
rești, au concurat la mai multe pro
cedee tehnice, demonstrînd o pregă
tire multilaterală, factor de bază în 
activitatea tuturor antrenorilor din 
aceste țări.

Am insistat asupra acestor aspecte 
pentru că tocmai ele diferențiază net 
pe tinerii înotători din țara noastră 
de învingătorii lor în acest concurs. 
Concluzia generală pe care am tras-o 
la capătul celor trei zile de întreceri 
este că diferența care ne separă de 
marile puteri ale înotului mondial în 
loc să scadă a Început din nou să 
crească. Lucrul este cu atît mai trist, 
cu cît constatarea se referă Ia catego
riile de vîrstă ideale pentru lansarea 
unui înotător pe pista marii perfor
manțe.

Exceptîndu-1 într-o oarecare mă
sură pe brasistul ploieștean Dragoș 
Aldea (care, dacă s-ar pregăti la ni
velul actualelor cerințe, ar putea a- 
junge supțțiygrș), țoți

ceilalți sportivi români din București, 
Reșița, Oradea și Ploiești s-au com
portat foarte slab. Antrenorii noștri 
au tratat cu o inadmisibilă lipsă de 
răspundere cea mai importantă com
petiție internațională a anului pentru 
elevii lor, sportivii obținind rezultate 
inferioare chiar și actualelor lor po
sibilități. Federația de specialitate ar 
fi putut preveni, într-o oarecare mă
sură evoluția nesatisfăcătoare a spor
tivilor români prin organizarea, la în
ceputul lunii, a unui concurs de selec
ție, urmat de măsuri concrete. Dar, 
ca deobicei, așa ceva nu s-a întîmplat.

Mai trist însă, comparînd pe repre- 
..................... ' cu 

fap- 
luat 

nu
pre-

zentanții țării noastre numai 
oaspeții acestei competiții, este 
tul că majoritatea celor care au 
startul la Concursul Prietenia 
posedă calități și nici nu sînt . 
gătiți pentru a ajunge, măcar peste 
patru ani, în circuitul performerilor 
de talie europeană. Cu foarte rare 
excepții, tinerii noștri înotători nu 
concurează decît într-un singur pro
cedeu (și în acesta cu evidente slă
biciuni de ordin tehnic). Dar și în 
această situație, ei nu pot face față 
unor întreceri cu serii dimineața și 
finale după-amiază.

O reorganizare a muncii de in
struire cu copiii, care să pornească 
de la o selecție foarte exigentă pri
vind caii 
tători, o 
delor de lucru, în care menajamen
tele și comoditatea trebuie Să dis
pară o dată pentru totdeauna, și mai 
multă pasiune — iată cîteva dintre 
modalitățile prin care înotul româ
nesc ar putea ieși din acest impas

Adrian VAJILIV

itățile fizice ale tinerilor Ino- 
revizuire generală a meto-

Modesto FERRARINI

PERIOADA DE 
TRANSFERĂRI LA 

BASCHET

F. R. Baschet anunță că a 
stabilit perioada de transfe
rări pentru 16 august — 15 
septembrie.

CÎȘTIGĂTORII „CUPEI 
Dr. PETRU GROZA" LA TENIS

ORADEA, 25 (prin telefon). In lo
calitate s-au încheiat întrecerile ce
lei de a 15-a ediții a „Cupei dr. Pe
tru Groza" la tenis. Iată cîștigătorii 
probelor :

Simplu fete — 11—12 ani : Lunela 
Orâșeanu (Hunedoara) | 13—14 ani | 
Elena Vigu (Sănătatea Oradea) ; 15— 
16 ani : Elena Popescu (Dinamo) | 
17—18 ani t Simona Nunweiller (Pro
gresul Buc.) ;

Simplu băieți : 8—10 ani : Cr. Ol
teana (C. Turzii) ; 11—12 ani : L. Re- 
ves (Sănătatea Oradea) ; 13—14 ani : 
R. Opreanu (Reșița) j 15—16 ani : M. 
Todiraș (Progresul) ț 17—18 ani : O. 
Vîlcioiu (U.T.A.) î

Dublu băieți : Manea-Breazu (Di
namo) ; " ‘'; dublu mixt : Vîlcioiu-Denov 
(U T A.) ; dublu fete : Muscă-Belov 
(Dinamo).

Ilie GHlțiA — 99iesj?. județean

1*2 (0-0)
Formația poloneză de fotbal Star 

din Starachowice, care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a jucat 
marți la Plopeni cu echipa Metalul. 
După un meci frumos. In care oas
peții au fost mai incisivi, victoria 
le-a revenit cu 2—1. Au marcat 
Kryjewșki (2) și Alexiu din lovi
tură de la 11 metri. A arbitrat V. 
Neacșu (Ploiești).

I. TANASESCU — coresp.

Citiți în numărul de azi (322) 
al revistei

C. Rădulescu, omul cu mai mult 
de două decenii la aceeași echipă
C.
de două decenii la aceeași echipă

crescute tot de mine, au zburat din 
cuib... Voi munci mai departe. Re
turul a fost pentru băieți o lecție as
pră. Pornim cu toții la un nou drum, 
mai hotăriți ca oricînd. Sănătoși să 
fim și veți scrie din nou cuvinte fru
moase despre S.C. Bacău. Sănătoși 
să fim...

Marius POPESCU

F. R. F.
• F-R.F. anunță echipele 

n-au răspuns pînă la 20 iulie a.c. 
la circulara privind terenurile ne
omologate și cele ale echipelor nou 
promovate în Divizia C că li se 
acordă un ultim termen pînă la 31 
iulie a.c. Cele care nu se vor con
forma nu vor fi programate în cam
pionat.

• Se pune în vedere 
promovate în Divizia C 
la 19 august trebuie să 
F.R.F. copii după fișele 
mare aflate în evidența 
precum și carnetele de 
ale jucătorilor lor.

MICRO-INTERVIU CU

echipelor 
că pînă 

depună la 
de legiti- 
C.J.E-F.S., 
legitimare

în obiectiv, jocurile prelimi
nare din septembrie și oc
tombrie pentru C.M. 74 : 
REALITĂȚI SI PERSPECTIVE 
ALE REPREZENTATIVEI RO
MÂNIEI.
Retrospectivă Divizia A : 
STRUCTURA VALORICA A 
ECHIPELOR -- NEPOTRIVI
TA PERFORMANTEI.
Sondaj-anchetă printre an
trenorii echipelor noastre 
participante în Cupele euro
pene.
Reportaje pe tema pregăti
rii noului campionat. în vi
zită la echipele 
STEAGUL ROȘU 
Tg. Mureș.
Prezentarea noilor 
te în Divizia 
Tulcea și METALUL Drobeta 
Tr. Severin.
La „INTERVIUL SAPTĂMÎ- 
Nll" : Ion OBLEMENCO.
Un interesant articol despre 
apropiatul turneu final o- 
limpic. Componența celor 
pat:v grupe, lista arbitrilor, 
scurte prezentări ale celor 
șase stadioane.
Corespondențe speciale din 
Cehoslovacia și Brazilia.
Rubricile permanente CAR
NETUL SCRIITORULUI, CAR
NET EXTERN, NOTE, știri și 
reportaje din fotbalul inter
național.

STEAUA, 
și A.S.A.

promova-
B : DELTA

NICOLAE PETRICEANU
1 AL ANULUIARBITRUL NR

Arbitri noștri divizionari au avut 
poate vacanța cea mai scurtă. Unii 
dintre ei, doar la barajul pentru 
divizia B și pînă la startul în cam
pionatul european universitar. Prin
tre aceștia și cel mai bun arbitru 
român al anului, Nicolae Petricea
nu. L-am întîlnit zilele trecute, la 
puțin timp după ce fusese înscris pe 
lista arbitrilor F.I.F.A. Nicolae Pe- 
triceanu e un bărbat care își cenzu
rează bucuriile cu un realism apar
te compus din modestie și medita
ție. E un om cu vorbă precisă și 
sobră, nu-i un orator, prin definiție, 
dar un partener de discuție bun, 
care 'însuflețește dialogul prin fer
voare și sinceritate.

— După un sezon atît de încărcat 
— dar plin, totuși, de bucurii — o 
vacanță așa de scurtă ?..

-— Mie mi s-a părut ți așa lungă! 
Pentru mine, cel mai greu lucru e 
să stau, și să nu arbitrez. De stat 
însă, n-am prea stat eu nici în cele 
cîteva zile de pauză competițională. 
Pregătirea fizică e ,un imperativ 
major al cavalerilor fluierului !... 
Dar despre imperativele arbitraju
lui se va discuta pe larg la cursul 
de arbitri de la Piatra Neamț.

— Fotbaliștii au început pregăti
rile, arbitrii se pregătesc și ei... 
Care e deosebirea, dincolo de defi
niție, între un fotbalist și un ar
bitru 1

— Ca pregătire, firesc, păstrînd 
specificul, nu trebuie să existe 
o deosebire. Ambii rebuie să-și 
gătească și să-și joace rolul în 
ma cea mai bună. Dacă e să 
tăm, totuși, diferențe, atunci putem 
spune că in timp 
ține cu orice preț 
lui, un arbitru e 
țial. Există însă o 
intre aceste două 
mente ale jocului de fotbal : am vă
zut arbitri care nu beau măcar un 
gram de alcool o zi după meci, in 
timp ce au fost destul de dese ca
zurile în care am întîlnit jucători 
amețiți de Bachus, la puțin timp 
după terminarea jocului. Desigur, 
există deosebiri chiar între fotba
liști sau între arbitri...

—- Se apropie campionatul, și 
volens-nolens, cînd ne gîndim la ar
bitri, ne gîndim la mult discutata 
problemă a delegărilor. Nu credeți 
că în campionatul trecut...

— Personal, consider că în pro
blema delegărilor s-au înregistrat 
îmbunătățiri în ultimul timp. E 
drept, au existat și cazuri ce au dat 
naștere la fel și fel de interpretări, 
dar ele n-au fost premeditate, așa 
cum s-a crezut. Desigur, pe viitor 
ar fi bine să se studieze problema 
pe toate fețele, mai ales în momen
tele de virf ale campionatului, in 
sensul să nu se delege arbitri, să

cău-

ce un fotbalist' 
să cîștige echipa 
cu totul impar- 
deosebire majoră 
importante ele-

zicem, din Cluj, Ia partidele U.T.A - 
ei sau Petrolului (exemplele nu-s 
întîmplătoare !), pentru că se fac 
atîtea asociații pripite. Dar, oricît 
am discuta această problemă, ea se 
reduce, în esență, tot la calitatea 
arbitrajului prestat. Acesta este ele
mentul fundamental. Restul ține 
mai mult de speculație...

Cel mai bun arbitru al anului,
- Nicolae Petriceanu a făcut, într-un 

fel, apel la conștiința responsabili
tății fiecărui cavaler al fluierului 
pentru noul sezon care va aduna 
curînd, din nou, în jurul arenelor, 
atîtea gînduri și pasiuni...

Mircea M. IONESCU

IN VIZITĂ LA PETROLUL ATMOSFERĂ DE LUCRU
FAVORABILA UNOR REZULTATE SUPERIOARE

Vara, la Bușteni, timpul este de 
obicei foarte instabil. însă în aceas
tă etapă de început a pregătirilor 
jucătorii Petrolului — oaspeți de 
sezon ai frumoasei așezări de pe 
Valea Prahovei — nu prea țin sea
ma nici de vremea, cînd călduroa
să, cînd ploioasă, nici de terenul 
cînd tare, cînd noroios și nici măcar 
de oboseală.

Prezenți de cîteva zile în decorul 
veșnic verde de Ia poalele Carai- 
manului, elevii antrenorilor Ilie Oa
nă și Mircea Dridea se pregătesc 
cu multă conștiinciozitate în vede
rea noului an competițional. Dimi
neața, instruirea are un pronunțat 
caracter tehnic ; după-amiaza, se 
lucrează în ritm susținut pentru 
dezvoltarea rezistenței generale și a 
forței. Deocamdată, muncă aridă, 
puțin agreată, lipsită de culoarea 
antrenamentului specific fotbalistic, 
dar prețioasă în schimb și plină de 
promisiunile unor satisfacții vi
itoare.

— Aceasta va fi structura progra
mului nostru pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii în curs, ne spunea, în urmă 
cu două zile, Ilie Oană. De-abia 
duminică 30 iulie avem programat 
primul joc de verificare „în fami-

lie", după care vor urma și altele 
într-o succesiune ce-și propune să 
realizeze adaptarea treptată a echi
pei la ritmul și dificultățile obiș
nuite solicitărilor din campionat : 
la 2 august cu Caraimanul, la Buș
teni, pe 5 și 9 august la Ploiești cu 
Hapoel (Israel) și, respectiv, Cari 
Zeiss Jena, apoi, în continuare, pî
nă la 20 august, încă 2—3 partide 
cu adversari ce urmează să-i sta
bilim ulterior.

— Cum stați în acest an Cu lotul 
de jucători ?

De astă dată este rîndul lui Dri- 
dea să răspundă întrebării.

— Lotul nostru este ceva mai o- 
mogen și, în ansamblu, mai valoros. 
Asta datorită, pe de o parte, acu
mulărilor de pregătire și experien
ță competițională în cazul celor 
vechi, iar pe de altă parte noilor 
veniți (Tudorie, Rizea, Ion Constan
tin, C. Ionescu) jucători care, spe
răm, vor aduce echipei plusul nece
sar de echilibru, combativitate și, 
mai ales, de eficacitate în atac.

— Cu alte cuvinte, gflnduri mai 
bune pentru campionatul apropiat.

— Indiscutabil, ne asigură Ilie 
Oană. Există în prezent în sinul lo
tului nostru o atmosferă de lucru

favorabilă unor rezultate superioare 
celor de anul trecut. Există mai 
mult optimism și o atitudine mai 
angajantă față de pregătire și obiec
tivele de realizat, care se situează, 
în edițiaf* 1972—1973 a campionatu
lui republican, la nivelul unui loc 
de mijloc al clasamentului.

— Nu va fi deloc ușor, intervine 
din nou Mircea Dridea, dar vom 
Teuși, pentru că de acum înainte 
vom căuta să fundamentăm realiză
rile noastre, în primul rînd, pe su
portul obiectiv al pregătirii și nu pe 
calculul eventualelor slăbiciuni și 
nereușite ale adversarilor.

Aprecieri lucide, dorințe mărturi
site de a munci mai mult și mai 
ibine, speranțe care se vor împli
nite. Crîngașu, N. Ionescu, Ciupi tu, 
Moraru, Dincuță, Oprișan și toți 
ceilalți jucători ai Petrolului promit 
prin actuala lor atitudine în pregă
tire o comportare mai bună în vi
itoarea ediție a campionatului. Sin
gur Grozea este mai reținut, dar nu 
ezită să-și destăinuiască intențiile;

— Pînă acum, în toți anii am tot 
promis mereu și n-ant prea făcut 
mare lucru. Acum nu mai zic nimic. 
In schimb, sînt hotărit să fac...

Mihai IONESCU

CÎȘTIGĂTORII SĂPTĂMÎNII!
Săptămîna trecută a fost o săptă- 

mînă bogată în premii. Dintre aces
tea se desprind desigur, cele trei 
premii de cîte 100.000 lei, unul la 
Pronoexpres și celelalte două la 
Loto.

Omologarea tragerii Pronoexpres 
din 12 iulie i-a adus participantului 
Ion Alexandru din Hunedoara un 
premiu de 100.000 lei, iar cea a tra
gerii Loto din 14 iulie, participan- 
țiiOr Maria Demeter din Mediaș și 
Ion Dumitrescu din București, ace
lași valoros eîștig maxim.

în continuare sînt de așteptat, și 
alte premii de ridicată valoare în- 
trucît — numai Ia Pronoexpres — 
reportul total pentru tragerea urmă
toare ș-a ridicat Ța știma de

1.230.870 lei. De altfel la acest sis
tem, de la începutul anului și pînă 
în prezent, au fost atribuite un nu
măr de 43 cîștiguri a cîte 100.000 
lei.

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

• Mîine este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Loto de vineri 28 iulie 
1972, tragere care oferă participan- 
ților numeroase premii în bani și 
autoturisme la alegere.

• Așa după cum am mai anunțat. 
Administrația de Stat Loto — Pro
nosport va organiza cu prilejul 
JOCURILPȘ, pUJvJPICE dș vară,

N 
un ^concurs suplimentar Pronosport. 

Programul acestui concurs va fi 
axat pe jocurile din grupele preli
minare ale turneului olimpic de 
fotbal. Amănunte în „Programul 
Doto-Pronosport“ de marți 1 august 
1972.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 30 DIN 23 IULIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate) 10,30
variante a 4.643 lei.

CATEGORIA a Ii-a : (12 rezultate)
>£51,85 variante a 171 lei.

Tntrucît premiul de categoria a lll-a 
'eu 11 rezultate a fost sub plafonul mi
nim de 20 lei, conform regulamentului. 
:fondul a fost atribuit celorlalte două 
■categorii.

t *
Rubrică redactată de
LO^O-rKONOSrORI



CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL

Șl CEHOSLOVACIEI
CALIFICATE IN SEMIFINALE

SELECȚIONATELE ROMÂNIEI

ECOURI IN PRESA SOVIETICA DUPĂStadionul
„sferturi de finală" ale campionatului european universitar de 
După jocuri disputate, mai ales cel dintre România și U.R.S.S., victoria 
a revenit selecționatelor României și Cehoslovaciei, care se califică ast
fel pentru semifinale. Celelalte sferturi de finală au loc astăzi, la Con
stanța : 
rea din 
iar cea

Constanța a găzduit aseară primele două 
fotbal.

IUGOSLAVIA — BELGIA și UNGARIA — SPANIA. Invingătoa- 
partida Iugoslavia — Belgia va juca in semifinale cu Cehoslovacia, 
din partida Ungaria — Spania cu România.

CEHOSLOVACIA - R. F. a GERMANIEI 2-1 (0-0)
CONSTANȚA 25 (prin telefon).

Aproape 15.000 de spectatori au 
luat loc în tribune astă-seară (n.r. 
ieri seară). Primul meci, însă, i-a 
dezamăgit. Echipele .Cehoslovaciei 
și R.F. a Germaniei n\u mai prac
ticat jocul pe care-1 promiteau com
portările lor anterioare. Jocul a 
fost extrem de lent, mai ales în 
prima repriză, dîndu-ne impresia 
câ asistăm.la un meci amical, în 
care, probabil că oboseala partide
lor precedente și căldura înăbuși
toare de azi au influiențat compor
tarea echipelor. Cehoslovacii reu
șesc să deschidă scorul prin On- 
drejcka (min. 68), la o greșeală a 
apărării vest-germane. In min. 82, 
Simek mărește avantajul echipei 
r 
t

întîlnirea vedetă a avut un cu 
totul alt aspect. Echipa noastră a 
întîlnit un partener ambițios și bine 
pregătit, iar jocul a fost disputat. 
Selecționata română a început în 
trombă, construind acțiuni peste ac
țiuni, inițiate mai ales de Dinu, care 
a lansat alternativ extremele, dar 
centrările acestora n-au fost fructi
ficate de M, Sandu și Oblemenco 
(min. 5, 25 și 31). sau a intervenit cu 
succes portarul Rusanov. In min. 36, 
însă, Rusanov cedează. O pasă lungă 
a lui Pexa spre Tarălungă, o cursă 
rapidă, o centrare bună, Oblemenco 
lasă mingea să se ducă spre Marcu

sale, la o nouă greșeală de apărare. 
Echipa R.F.G. se trezește abia acum 
dar e prea tîrziu — pentru că go
lul marcat de Braun (min. 88) nu 
mai putea schimba soarta jocului.

A arbitrat bine —
(Anglia), ajutat de 
A. Pilosian (ambii

CEHOSLOVACIA:
Srobar, Elefant, ONDRUS, Loukota 
— Koptula, Herel, HARASLIN — 
Simek, Grik (min. 50 IHRING), ON- 
DREJIKA.

R.F.G.: Schmid — Litzinger (min. 
46 HUBERT), Schumann, Reiling. 
Eickerling — ZEWE, ZOllner (mirt. 
72 Kăufer), Toppmuller, GRIMM. 
Braun.

R. Matthewson 
Z. Drăghici și 
România).
PAVLICEK —

ROMÂNIA - U. R. S. S. 2-0 (1-0)
și acesta înscrie Drintr-un șut pe jos 
de la 14 -m i 1—0.

La reluare, acțiunile alternează la

cele două porți. Echipa noastră oh- 
ține 3 cornere, rămase fără rezultat, 
In min. 59, însă, Malinin are o oca
zie mare, dar Ștefan salvează mi
raculos in corner. Sovieticii combină 
mai bine, au inițiativa în joc. Cel 
care ratează, însă, este Marcu, bine 
lansat în min. 64, dar șutul lui ni • 
merește bara laterală și mingea iese 
afară. Se joacă rapid și frumos, cu 
faze palpitante. In min. 68 și 69 au 
loc asemenea faze la poarta lui Ru
sanov. Iar în min. 81, după o peri
oadă de dominare, echipa României 
înscrie al doilea gol. O centrare a 
lui Velea esie reluată cu capul de 
M. Sandu peste Rusanov, iar Mun- 
teanu marchează : 2—0. Peste 6 mi
nute M. Sandu ratează o mare oca
zie de a mări scorul, astfel că par
tida ia sflrșit cu victoria meritată, 
cu 2—0, a echipei României.

Foarte bun arbitrajul lui A. Victor 
(Luxemburg) 
(Ungaria) și 
vacia).

ROMANIA :
STOICESCU. ____ ,
DiN’U—TARALUNGĂ, Mircea Sandu, 

(min. _ 54 Munteanu),

RUSANOV — Rudakov, 
KUZMIN, Creneaev— 

(min 64 Aksenov), Trusov, 
•MALININ. ‘ ’

a’utat de J. Szilvast 
Klacianski (Cehoslo-

Ștefan—JURCA, Pexa, 
VELE A—Strîmbeanu,

Oblemenco,
MARCU (min. 80 Simionaș)

U.R.S.S. : -------------- -
VASILIEV.
Jukov
Galkin—MALININ. Mosalenko (min 
46 Kalasnikov), MEȘKOV.

D. GRAUR 
C. POPA

MECIUL DE „CUPA DAVIS" DINTRE SPANIA

VA AVEAȘl 5. U. A
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager- 

pres). — Echipa de ter.is a S.U_A. a 
terminat cu o victorie categorică 
(5—0) meciul cu selecționata Chile, 
contînd ca finală a zonei americane 
a „Cupei Davis". In uli

LOC LA BARCELONA
de simplu. Stan Smith l-a

ele

POLOIȘTII ROMANI DIN NOU

partide
Învins pe Cornejo cu 6—4, 1—6, 9—7, 
6—1. iar Salomon a cîștigat cu 6—1, 
6—1. 6—2 in fața lui Pinto Bravo.

In semifinalele interzonale, echipa 
S.U.A. va intilr.i reprezentativa Spa
niei care a eliminat cu 3—2 formația 

Ceboslo. acieL Meciul va avea loc 
in zilele de 4, 5. 6 august Ia Barce
lona. La aceleași date se va disputa 
In București a doua semifinală inter
zonală dintre selecționatele României 
d Australiei.

ÎNVINGĂTORI (7-1) IN FATA
SELECȚIONATEI AUSTRALIENE

VICTORIA TENISMENILOR ROMÂNI
a 

_______  ___ _ a 
„Cupei Davis", după victoria obținu
tă la Tbilisi asupra reprezentativei 
U.R.S.S., a stîrnit un deosebit ecou 
în coloanele presei sovietice.

In rubrica de sport a 
„Izvestia", este 
corespondență sub 
fost pierdută..." Tn 
mei zile se scrie : 
versarul tinărului 
Teimuraz Kakulia 
știe, un maestru de ipaltă clasă in
ternațională. Nu intîmplător el a a- 
juns în finala ultimului turneu de 
la Wimbledon. Valoarea lui s-a ară
tat superioară dîrzeniei și elanului 
tinărului tenisman sovietic. Cu acest 
ultim meci echipa României termină 
învingătoare cu 3—2. Obiectiv 
vorbind, noi contam pe un joc su
perior ca eficacitate și conținut al 
liderului echipei sovietice A. Metre- 
veli. In general, întilnirea a oferit 
multe secvențe interesante iubitorilor 
acestei frumoase discipline sportive".

La Tbilisi, ziarul local „Zaria 
Vostoka" relatează fazele principale 
ale intîlnirii, subliniind .... frumusețea
jocului prestat de maeștrii români ai 
rachetei, care s-au arătat in general 
superiori tenismanilor noștri, gruzi
nii Metreveli și Kakulia". „Molodej 
Gruzii" remarcă aportul adus de

Calificarea echipei de tenis 
României în semifinala interzone

ziarului 
publicată o amplă 

titlul „Finala a 
comentariul ulti- 

„Ilie Năstase, ad- 
tenisman sovietic 
este, așa cum se

cvasidebutahtul T. Kakulia, revela
ția acestei întîlniri: „El este acum un 
titular de bază al echipei noastre - 
scrie ziarul — care și-a făcut loc 
printre primii tenismani ai țării so
vietice, împotriva părerilor unor 
sceptici". Comentatorii acceptă fap. 
tul că — după prețioasa victorie ob
ținută în fața lui Tiriac în prima zi
— acesta era lipsit de șanse în fața 
tenismanului nr. 1 al României, ex
celentul Ilie Năstase.

Ziarul moscovit de specialitate 
..Sovetski Sport" sub semnătura șe
fului rubricii Viktor Vasiliev, scrie, 
printre altele : „In meciul Metreveli
— Năstase e inutil să căutăm cau
zele înfrîngerii jucătorului nostru în 
aceea că nu i-a funcționat bine lovi, 
tura de serviciu, ca și jocul de pe 
linia de fund sau voleurile. în evo
luția liderului echipei sovietice ni
mic n-a fost strălucitor. Nu-mi aduc 
aminte ca Metreveli, așa cum s-a 
intîmplat în acest meci, să piardă 
două ghemuri consecutive fără să 
cîștige vreo minge. In tot timpul a- 
cestei confruntări decisive, jucăto
rul sovietic s-a luptat cu sine însuși, 
dat emoțiile interioare apăsau asu
pra lui cu greutate de multe tone

și el 
Toate 
lui Năstase, a 
a strălucit in 
mai mult în 
la Wimbledon 
scor". In cronica ultimei zile, comen 
tatorul cotidianului sportiv sovietic 
insista tot asupra primului jucător 
al gazdelor : ,,ln ultimul timp jocul 
lui Matrevelj a devenit mai puțin 
activ, mai puțin agresiv, uneori chiar 
excesiv de moale. Este oare aceasta 
intîmplător ?...“ Cronicarul nu răs
punde la întrebare dar este’ evident 
că prima rachetă a gazdelor a fost 
obligată la defensivă de presingul 
excepțional impus de adversarii săi. 
Articolul se încheie cu următoarele 
fraze : „Este păcat, desigur, că te- 
nismanii noștri au ieșit din compe
tiție, cu atît mai mult cu cit, după 
partida cîștigată de Kakulia împo- 
tiiva lui Țiriac, în fața echipei so
vietice se arătaseră bune perspec. 
five pentru succesul final.
nu trebuie uitat că noi am fost în
vinși de adversari puternici, experi
mentați și că, deși înfrîntă, echipa 
noastră figurează printre primele opt 
în lume".

nu s-a
acestea

putut dezbăra de ele. 
au făcut ca meritele 
cărui înaltă măiestrie 
mod deosebit, să iasă 
evidentă, finalistul de 
cîștigînd întîlnirea la

Oricum.

C.M. universitar de șah
ROMÂNIA — S.U.A. 2—2

VIENA 25 (Agerpres). — Turneul fi
nal ai campionaruiui mondial studențesc 
de șah a continuat la Graz (Austria) 
cu întîlnirile din runda a 3-a. Echipa 
României a terminat la egalitate 2—2 
meciul cu selecționa".a SUA. Alte rezul
tate : URSS — Ungara 2—2: R.F. a Ger
maniei — Israel 2!l1Anglia — Bul
garia 2—2: Danemarca — Cuba 3—1.

In clasament conduce echipa URSS 
cu 9 puncte, urmată de Danemarca 
p. Ungaria 6' 2 p. selec^-nata srudenților 
români ocupâ locui 6 cu 5 p.

l\ CAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET,

PERSONALITĂȚI DE SEAMĂ 
DIN VIATA SPORTIVĂ 

VIZITEAZĂ R.P. CHINEZA
PEKIN 25 (Agei-pres). — președin

tele federației internaționale de vo
lei, Paul Libaud (Franța), a sosit Ia 
Pekin pentru convorbiri cu repre
zentanții federației de. specialitate a 
R. P. Chineze. La aeroport. P. Li
baud a fost întîmPinat de Sun Ciun, 
secretar general al Comisiei pentru 
Cultură fizică și sport din R. P. Chi
neză, și de Cian Ci-huai, președinte
le Asociației chineze de volei.

La Pekin a sosit, de asemenea, și 
președintele Comitetului olimpic ita
lian, Giulio Onești, ca invitat al or
ganizațiilor sportive din R. P. Chi
neză.

DIANA IORGOVA

6,69 m LA LUNGIME !
al.e.ic 

Iorgova 
în lun- 

rn — a 
a anu-

Cu prilejul 
desfășurat la 
a cîștigat proba de săritură 
gime cu rezultatul de 6,69 
doua performanță mondială 
lui, nou record bulgar.

unui concurs 
Sofia, Diana

LUPĂTORII DE LA DUNĂREA 
GALAȚI AU EVOLUAT

ÎN U.R.S.S.
Echipa de lupte greco-romane a 

clubului Dunărea Galați a evolua 
zilele trecute în U.R.S.S., susținî:. 
două partide amicale în compar, .a 
selecționatei R.S.S. Moldovenească. 
In prima reuniune, la Chișinău, a 
cîștigat formația sovietică cu 6,5— 
2,5, iar în cea de a doua, la Tiras
pol, victoria a revenit gălățenilor 
la scorul de 5—4. Foarte bine s-au 
comportat, de la Dunărea : Gh. Cio- 
botaru (cat. 70 kg) și V. Gabor (cat. 
74 kg), ambii obținînd cîte două 
victorii.

MECIUL DE SAH SPASSKI - FISCHER
9

TEORETIC FOARTE SUBTIL

Victorie facilă și in cel fie al doi
lea meci pentru poloiștil români în 
fața prea puțin experimentatei selec
ționate de la Antipozi. Spre deose
bire de întîlnirea precedentă, jucă
torii australieni s-au dovedit ieri 
după-amiază (la Dinamo) mai ambi
țioși, au înotat mai mult, căutîndu-și 
permanent poziții favorabffle de șut. 
Toate acestea însă nu au împiedicat 
„7“-le nostru reprezentativ să obțină 
un nou succes categoric, la scorul de 
7-1 "(1—0, 2—0, 1—0, 3—1).

- In partida de ieri, antrenorii Grin- 
țescu și Firoiu au încercat o nouă 
formulă de echipă, dînd mai mult 
credit tinerilor. Și aceștia, tn dorința 
lor de o cit mal rapidă afirmare, nu 
au ținut cont de toate indicațiile pri
mite, greșind uneori. E drept, meciul 
le-a aparținut în întregime, deoare
ce între formația noastră și cea oas
pete există cel puțin o clasă diferen
ță. Dar scorul final nu reftectă in 
suficientă măsură neta lor superiori
tate pentru că în dorintța de a marca 
cit mai mult Claudin Ruso a ratat 
numeroase ocazii, iar coechipierii săi 
au îngrămădit deseori jocul în centru, 
urmărind concretizări, cit Jnai rapide.

Australienii au știut Insă de areas ti 
dată să se grup>eze mai bine In fața 
lui Tilley, oprind numeroase acți-r . 
ofensive ale românilor.

Cu excepția lui Nastasiu. adesea 
neatent la ceea ce se întimplâ la ju
rul său, ceilalți jucători au avut c 
evoluție mulțumitoare. De subliniat 
că echipa noastră a concretiza: toate 
cele trei situații de superioritate nu
merică și a marcat de două ori în 
inferioritate. Cele 8 goluri ale parti
dei au fost realizate pe rlnd de ■ 
Claudia Rusu. Dinu Popescu. Zamfi- 
rescu (s.m). Coruel Rusu (șut ce la 
semidistar.țâ), Claodiu Rusu pe con
traatac după un pas excelent al lui 
Dinu Popescu (Ln.), din noc Claudia 
Rusu din voie (LnJ, Neshatn ți Viorel 
Rus.

Julien Bautrens (Belgia) a condus 
foarte bine următoarele formații :

ROMANIA i Huber (Scurei)
hăilescu. Zamfirescu, Novac. D. Po
pescu, Culineac Lazăr, C. Rusu. CL 
Rusu, V. Rus, Nastasiu; AUSTRA
LIA : Tilley — Hoad, Woods, Nunn, 
McLaughin, Menzies, Nesham, Mont
gomery.

Mi-

SARAJEVO. 25 prin telefon). Ple- 
catâ duminică seară din București, 
reprezentativa masculină de baschet 
a Românie: a sosit luni la ora 21 în 
localitate, după un drum destul de 
obositor, cu o esca-ă de cites a ore la 
Belgrad. După cină, sportivii româr.i 
s-au grăbit spre camerele de dormit, 
pentru mult așteptata cdumă^ in cort-

sttuat j 7 km 3e cetp^ul orașului.
Marți - —proC. AL Pcpes- 

cu țc elerfi sâ. ac luat crlmul con
tact cs gacta ediție; a XlV-a a cam- 

i baieante. sa-a Stauderija, 
dot ani In urmă, s-a des- 

ampte-natu. monaial de se
in iuna decembrie a anului 

avut loc campionatul balca- 
senioare. Jucătorii romăr.i 
ara; ce panourile
ttul pe cate v*or evc.ua ;n 
(ăptămlr.â. In aceeași dbni- 
avut loc șt ședința tehnică. 
uir.d tunoasteree precisă a 
part:Irtrcoarca detâ

pitna

partx.pa sau nu cu lo- 
primit răspuns favora- 

: aceste zile amatorii de 
Sarajevo vor vedea la 

lucru pe celebri; Ciosici, Jelovac, 
Knezevxi. Kapicid. Piecas ț.a Trage
rea la sorți a decis ca România să 
susțină prima perucă in compania 
Iugoslaviei, campioană mondială ț: 
vicecampioană olimpică.

I- șec-nța tehnică a fost definiti
vat. de altfe- întregul program : 
MIFKCURI : România — Iugoslavia, 
TUrcia — Grecia ; JOI: Romăcii — 
Grecia, Bulgaria — Turcia ; VINERI: 
Romănia — Bulgaria, Iugoslavia — 
Grecia ; SÎMBATA : România — Tur
cia. Iugoslavia — Bulgaria.

Ca arbitru neutru va funcționa M. 
Zambelli (Italia).

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
«guBatele primei zile.

Iugoslavia va 
tul olimpic a 
bil. așa că in 
baschet din ■

parve:

Realizînd 3i/2 puncte în ultimele 4 
partide, Fischer a remontat handica
pul de 0—2, cu care începuse meciul 
său cu Spasski, luînd pentru prima 
dată conducerea în această palpitan
tă și atit de interesantă întîlnire.

Ecourile la partida a 6-a au fost 
numeroase. Toți specialiștii își ex
primă admirația față de strategia 
impecabilă pe care a demonstrat-o 
șalangerul. Ca totdeauna exaltat, ar
gentinianul Miguel Najdorf a apre
ciat jocul albului drept „armonios ca 
o simfonie".

Fostul campion al lumii, Mihail 
Tal, a declarat că „în aceste patru 
partide, Spasski a fost de nerecunos
cut" și că „împotriva unui jucător 
atit de tenace și de bine pregătit 
cum este Fischer, o tactică pasivă 
este echivalentă cu o... sinucidere".

Comentatorii subliniază marea sub
tilitate a duelului teoretic ce se dă 
in acest meci, apreciind că — pînă 
acum cel puțin — „Fischer s-a ară
tat superior adversarului său". După 
ce a jucat 1. e2—e4. în partida a 4-a, 
și a primit o ripostă foarte energică 
a lui Spasski, el s-a convins că de
ținătorul titlului mondial este pregă
tit perfect în ,.Siciliana", motiv pen
tru care a schimbat imediat deschi
derea, spre a se înfrunta cu puter
nicul său partener pe un teren vir
gin, In afara fișelor și a cartotecii.

Svetozar Gligorici spunea (textual) 
că nu i-a venit să creadă cînd a vă- 
zut mutarea albului (I. c2—c4) bănu
ind — la inceput — că ar fi o... gre
șeală a demonstrantului. „A juca va
rianta Tartakower — a conchis cam
pionul iugoslav — constituie, fără în
doială, un act de curaj. dacă nu 
chiar o imprudență. Marele maestru 
american s-a dovedit, din nou, un 
desăvirșit cunoscător al teoriei. El 
ți-a pregătit cu maximum de minu
țiozitate repertoriul pe care il va fo-

losi în acest meci. Așteptăm cu in
teres și nerăbdare riposta lui 
Spasski".

Campionul mondial și-a petrecut 
ziua de luni analizînd cele cinci 
partide (jucate efectiv) ale meciului; 
Fischer, foarte bine dispus, încîntat 
de faptul că jocul îi merge, a jucat, 
potrivit pbiceiului, popice, este mult 
mai voldbil și mai puțin morocănos. 
El nu-și ascunde intenția de a forța 
la maximum șansa ce i s-a ivit de 
a obține un avantaj decisiv încă din 
prima jumătate a intîlnirii.

Dar, după cum remarcă specialiștii, 
Spasski are mari resurse și va face 
totul pentru a opri înaintarea victo
rioasă a adversarului său.

Se pare — totuși — că Najdorf a 
avut dreptate. Următoarele cîteva

partide ale meciului vor fi hotărâtoa
re pentru deznodămîntul final.

★
Aseară, s-a jucat partida a 7-a 

în care campionul mondial a avut 
din nou albele. Spre surpriza gene
rală, el a deschis cu I.e2-e4, la care 
Fischer a ales o Apărare Sicilians 
(Varianta Najdorf), întîlnirea a fost 
extrem de agitată. Spasski a sacri
ficat un pion din deschidere, apoi 
încă unul, declanșînd un atac vehe
ment împotriva regelui negru, care 
întîrziase să facă rocada. Șalangerul 
s-a apărat cu mult sînge rece, a res
pins amenințările necruțătoare care 
planau asupra poziției sale și, după 
21 de mutări (cînd închidem ediția), 
deține un pion în plus. Dar. resur
sele acestei intîlniri deosebit de dîr- 
ze sînt departe de a fi epuizate.

Valeria CHIOSE

SUPERCAMPIONUL MERCKX
Ediția a 59-a a Turului Franței s-a 

consumat. Pentru a patra oară con
secutiv — performanță reușită în is
toria „Turului" doar de Anquetil — 
belgianul Eddy Merckx cîștigă cea 
mai prestigioasă și mai dificilă com
petiție a sportului cu pedale. Și, tre
buie să remarcăm, n-a fost o victo
rie „mică”, smulsă in extremis, da
torită cîtorva zeci de secunde obți
nute îr.tr-o etapă contracronometru,

de doping, trebuie să remarcăm o 
recrudescență a acestei practici. După 
cîțiva ani de liniște, au fost înre
gistrate din nou cazuri de dopaj, 
chiar în rîndul alergătorilor din ti
nă ra generație, care caută să-și su
plinească limitele fizice prin ’ acest 
procedeu nefast.

Ritmul pe care Merckx l-a Impri
mat cursei — cu adevărat diabolic — 
i-a secătuit pe adversarii săi, obligați

PROBELE ATLETICE FEMININE DE 1500 m Șl 100 mg
VOR CUNOAȘTE LA MUNCHEN PRIMELE CAMPIOANE OLIMPICE

Vi' se va părea poate ciudată aiă- 
t zfărea acestor probe între care nu 
exista nici o asemănare. Motivul 
'pentru care le prezentăm împre
ună este acela că la Munschen, ele

Olimpiada de la Ciudad de Mexico, 
desfășurîndu-se pentru prima oară 
intr-o mare competiție în 1969, la 
campionatele 
tena.

europene de la A-

ANNELIE la
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EHRHARDT
(R. D. G.)

18 iunie 1950; 
kg; de profesie 
campioană eu- 
la 50 mg (1972, 

R.D.

S-a născut 
are 1,67 m și 
laborantă foto ; 
ropeană de sală 
Grenoble), campioană a 
Germane în 1971 și 1972 la 100 
■mg, recordmană mondială la 100 
mg (12,5 in 1972) și 200 mg (25,8 
in 1971); evoluția rezultatelor 
la 100 mg : 1969 — 14.1, 1970 — 
12,9, 1971 — 12,7, 1972 — 12,5.

Crescută la școala marii cam
pioane Karin Balzer, Annelie a 
redus treptat diferența dintre ea și 
maestra sa — de care a fost 
vinsă anul trecut la Helsinki 
C.E. doar cu cîteva sutimi 
secundă — pentru a trece in 
cest sezon in fruntea celor mai 
bune alergătoare de garduri din 
lume.

a în-:ă de garduri 
de au m, care se 

chiar ..inghe-

fost ușor asi
de patru ani 
din ele ade- 
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in
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vor figura pentru 
programul 
feminine de atletism, 
devenit probe oficiale 
cute de I.A.A.F. — la
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Ambele au
— recuntos- 
un an duțpăi

Introducerea probei de 1500 m 
a marcat recunoașterea unui po
tențial biologic feminin ridicat — 
există propuneri chiar și pentru o- 
ficializarea distanței de 3 000 m —

CELE MAI BUNE REZOlLTATE DIN 1972 LA 1500 M
U.R.S.S.
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Natalia Andrei ocupă lecui
CELE MAI BUNE REZULTATE DIN 1972 LA 100 MG

'2.5 Annelie Ehrhardt
12.5 Pamela Kilbonn Ryan
12.7 VALERIA BUFANU
12.7 Danuta
12.7 Helena
12.8 Tereza
12.8 Barbel
12.9 Annerose Krumphol
12.9 Pat Johnson
13.0 Tereza Nowak
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Gunhild Hofmeister 
Francie Larrieu 
Jaroslava Jehlicikova 
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iar noua dîstan 
.ocuit-o pe cea 
dovedise prea scurtă, 
suită".

Ambele noutăți au 
mi late. In mai puțin 
creîr.du-se la fiecare 
vârâte specialiste, o 
de bine conturată.

Proba de 1500 m a fost destuT 
de liniștită pînă în acest sezon. în 
trei ani recordul lumii progresînd 
abia cu q secundă. Săptămâna tre
cută. insă. în cadrul campionatelor 
U.R.S.S., Ludmila Braghina a rea
lizat o performanță excepțională, 
4:06,9, care Îmbunătățește cu 
secunde vechiul record al lui Ka
rin Burneleit. Alături de ea. prin
tre protagonistele de la MOncben 
se vor număra atletele din R. D. 
Germană, Gunhild Hofmeister și 
Karin Burneleit, foarte periculoase 
în special cînd aleargă împreună. 
Amintiți-vă de cursa de la Helsin
ki. de anul trecut, în care HM- 
meister a lansat-o pe compatrioata 
sa, aceasta cîștigînd cu un nou re
cord mondial. Prin simpla impre
sie, apreciem că ia această oră 
Hofmeister este mai puternică, ea 
anunțîndu-se. de altfel, ca una d:n 
favorite și în proba de 800 m. 
Foarte spectaculoasă este reîntoar
cerea la ce; mai înalt nivel a aler
gătoarei cehoslovace Jaroslava Jeh
licikova care, după două sezoane . 
palide, apare din nou printre frun
tașele probei. Italianca Paola P.gni j 
este, probabil, semifondista cu cea 
mai bună rezistență și pentru ea 
cursa pare încă prea scurtă. Mai 
pot emite pretenții vest-germane- 
le Ellen Tittel și Christa Merten, 
americanca Francie Larrieu și 
compatrioatele Ludmilei Braghina. 
Tamara Panghelova și Nina Kazan- 
kina.

Ne bucură prezența printre pri
mele 15 performere ale sezonului a 
tinerei craiovence Natalia Andrei. 
Intr-un spectaculos progres, ea 
s-a „cățărat' spre vîrful piramidei 
ți o eventuală calificare în finala 
probei ar însemna un frumos suc
ces.

Proba de 100 mg are ca princi
pale pretendente la medalia de at>r 
trei atlete : 
rin Balzer 
mană) și 
(Australia).

Annelie Ehrhardt și Ka- 
(ambele din R. D. Ger- 
Pamela Kilborn-Ryan 

Pentru Balzer și Ryan,

Danuta 
Rabsztyn, 

perfor- 
și re-

va însemna, probabil, 
cariere. 

? 33 de ani, iar atleta 
ă 32. Balzer este prima 

a alergat 100 mg în 
de 13 secunde (12,9 în 
id recordul lumii pînă 
I). Pamela Ryan, despre

Munchem 
sfîrșitul unor prodigioase 
Balzer ai “ * 
âustrâliâf 
a..£' 
mai 
lfr69). d: 
la 12.6 (1 
care se credea că a abandonat ac
tivitatea competițională, deținea pî
nă in acest sezon 
12.8, iar oea mai 
a sa din acest 
13.1. La sfîrșitul 
surprinzător, la 
mai rapidă cursă 
— a 4-a clasată 
trată în 12.8 —,
Rezultatul său. insă, egalează doar 
recordul mondial stabi.it cu o săp- 
tămînă mai devreme de Annelie 
Ehrhardt. Tînăra atletă din 
Germană (20 de ani) este, de 
cum, numărul 1 european și 
ță o îndelungată supremație 
ceastă probă.

care

un rezultat de 
bună performanță 
an nu era decît 
lui iunie reușește 
Varșovia, în cea 
alergată pînă azi 
a fost cronome- 

un excelent 12.5.

R. D. 
pe a- 
anun- 
în a-

Ce alte adversare de valoare stau 
în drumul Valeriei Bufanu la 
J.O. ?

Foarte redutabil este trioul po
lonez Tereza Sukniewicz — învinsă 
de Bufanu la București 
Straszinska și Helena 
toate creditate cu aceeași 
manță, 12,7, care reprezintă 
cordul atletei noastre.

Mai pot emite pretenții 
Podeswa a treia
R. D. Germană, ca și australiencele 
Maureen Caird. campioana olimpi
că la Ciudad de Mexico ia 80 mg 
— și Penny Gillies, sau Pat John
son și Mamie Rallins (ambele
S. U.A.), ale căror rezultate sînt 
insă mai slabe decît ale europen- 
celor. Posibilitățile lor reale vor fi 
cunoscute abia la MOnchen, pentru 
că nu există comparația întîlnirilor 
directe cu cede mai bune specia
liste de pe continentul nostru.

Barbel
specialistă din

încadrat de veteranul Poulidor și de olandezul Zoetemelk, Merckx conduce 
plutonul in ascensiunea virfului Granier

clar, categoric, 'o victo- 
poate fi în nici un fel

Vladimir MORARU

LUDMILA

BRAGHINA

(U. R. S. SJ
S-a născut la 24 iulie 1943 la 

Sverdlovsk. Are 1,65 m înălțime 
și 53 kg greutate; a început at
letismul in 1965; campioană a 
U.R.SS. la 1 500 m in 1969, 1970 
șl 1972; vicecampioană euro
peană de sală la 1 500 m în 1971 
și 1972; de profesie învățătoa
re ; antrenor — V. Kazanțev. 
Recordmană mondială la 1 500 
m cu 4:06,9.

Neașteptatul record al atletei 
sovietice scoate din amorțeală o 
probă ce tindea să devină ex
clusiv a problemă de tactică. 
Braghina a marcat în acest se
zon un impresionant salt valo
ric —, la cîteva zile după sta
bilirea recordului a mai alergat 
un 1 500 m în 4:09,8 — care o 
desemnează, in mod logic, drept 
principala favorită la J.O.

ci un succes 
rie care nu 
contestată.

A fost o victorie strălucitoare, ob
ținută de un Merckx aflat în cea mai 
bună formă. Toată lumea — inclusiv 
cei doi mari favoriți, Merckx și spa
niolul Luis Ocana — aprecia înaintea 
startului că traseul acestei ediții, a 
59-a, este de o dificultate puțin o- 
bișnuită, nemaiîntilnită în analele 
Turului. „Oficialii au mers prea de
parte cu severitatea" — aprecia ci
clistul belgian. în timp ce Ocana a- 
firma că „traseul este făcut pentru 
un diavol".

Tn același timp, era evident că a- 
ceastâ configurație a parcursului — 
cu foarte multe etape de 
care nu se ocolea nici unul 
rile vestite ale Pirineilor 
— nu era de natură să-l 
pe Eddy Merkcx. a cărui 
calitate nu este aceea de 
Dimpotrivă, Ocana, fără a 
numele unui Gaul sau al compatrio- 
ților săi Bahamontes ori 
este recunoscut 
prin excelență și 
priori favorizat.

Cum au deerirs
Prima săptămînă a cursei, cu eta

pe nu prea dificile, a fost relativ 
liniștită, Merckx aflindu-se pe pozi
ția a doua, la cîteva secunde de fran
cezul Cyrille Guimard, revelația a- 
cestei ediții a Turului. In etapa a 
VIII-a însă, prima din Pirinei, ci
clistul belgian ajunge primul, cu un 
avans de aproape 3 minute, pe cele
brul Tourmalet. Irezistibil, Merckx 
arată că socotelile celor care scontau 
pe o ofensivă împotriva sa în munți 
au fost greșite. El se arată la fel de 
suveran in Alpi, cîștigînd cele două 
etape-cheie care cuprindeau ascen
siunea Izoardului (a XIII-a) și a 
muntelui „Înghețat" Calibier (a 
XlV-a). In această ultimă etapă, O- 
cana, bolnav de gripă, pierde aproa
pe 8 minute și renunță la cursă. (Din 
cele 4 Tururi în care a luat startul, 
el n-a terminat nici unul). Guimard 
mai rezistă trei etape, dar în cea de 
a XVIII-a abandonează la rîndul său, 
acuzînd dureri la genunchi. Aceasta 
este versiunea oficială, pentru că în 
culisele caravanei circulau anumite 
zvonuri. în care cuvîntul doping nu 
era evitat. Și pentru că am pomenit

munte. în 
din piscu- 
și Alpilor 
favorizeze 
principală 
cățărător, 
avea re

Jimenez, 
ca un „grimpeur" 
era, se credea, a

evenimentele ?

în permanență să se apere și nu să 
atace, deși se aflau în urma belgia
nului în clasamentul general.

Ce-ar mai fi de adăugat despre 
personalitatea învingătotrului ?

S-a scris și s-a vorbit enorm des
pre ciclistul belgian. „Marele Eddy", 
„belgianul zburător", „Merckxissimo"
— iată epitete de loc exagerate. El 
are ia 27 de ani, un palmares unic : 
4 victorii consecutive in Turul Fran
ței. 3 victorii în Turul Italiei, nume
roase victorii in curse clasice, crite
rii, omniumuri etc. Se punea între
barea, cu un an în urmă, dacă in
tr-un eventual clasament al tuturor 
timpurilor Merckx poate fi așezat la 
nivelul unui Coppi, Bartali sau An
quetil. Un asemenea clasament nu se 
poate face, lipsind termenii de apre
ciere. Merckx rezistă însă — și es‘e 
puțin spus — la o comparație cu așii 
din trecut. Putem spune chiar că el 
este un rutier complet — Coppi era 
excelent cățărător, Anquetil foarte 
bun la contracronometru —, poate cel 
mai echilibrat din Istoria ciclismu
lui. Imbatabil la contracronometru, 
foarte bun rouleur, bun pe munte» 
excelent om de echipă și — mai ales
— de o sănătate fără cusur, Eddy 
Merckx apare. încă odată, ca proto
tipul ciclistului ideal.

Concurs de ciclism

pe velodrom la Sofia
Proba 

cursului ______
„Cupa Serdika". desfășurat îa^Sofiâ) 
a revenit sprinterului bulgar Boris 
Mladenov, care l-a întrecut în fina
la pe Ștefan Leibner (România). 
Cursa italiană a fost cîștigată de e- 
Chipa Sofiei — 1:07,7, urmată de se
lecționata Bucureștiului și cea a Bu
dapestei. La urmărire pe echipe 
(4 000 m). pe primul ioc s-a situat 
echipa olimpică a Bulgariei cu tim
pul de 4:38,8. In cursa de semifond 
cu adițiune de puncte ciclistul Tibor 
Magyar (Budapesta) și-a adjudecat 
victoria, terminînd cu un tur avans 
față de pluton.

de viteză din cadrul con- 
de ciclism pe velodrom
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