
VbMiin Munîcîplu’iil Dw»
SALA OE LECTURA

MIȘCAREA SPORTIVĂ SE ANGAJEAZĂ SĂ TRANSPUNĂ IN VIAȚĂ TEZAURUL DE IDEI
AL DOCUMENTELOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R. TELEGRAMĂ

PRIN HOTĂRÎ RE A DE A-ȘI DESĂVIRȘI IN CONDIȚII OPTIME PREGĂTIRILE FINALE 
Șl DE A CONCURA LA NIVELUL MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR

ASPIRAȚIILE OLIMPICILOR NOȘTRI LA MEDALII 
SE POT ÎMPLINI PE PODIUMURILE DE LA MUNCHEN!

Oricît interes am manifesta noi sau dv. fața de a- 
propiatele Jocuri Olimpice, oricit ne-am preocupa de 
ansamblul competițiilor sau de șansele concurentilor, 
gîndurile și cuvintele noastre, deși bine intenționate 
și cu audiență la sportivi, rămîn oricum exterioare. 
Opiniile cele mai autorizate, intim legate de întrece
rea în sine, sînt tot ale candidaților olimpici inșiși,

cei care pun în bătălia pregătirilor toate cunoștin
țele, toate calitățile, toată ambiția lor, cei care știu 
mai bine ca oricine valoarea laurilor olimpici.

lată de ce am preferat de oceoită dotă ta dăm 
cuvîntul unora dintre cei mai valorași aspiranți ro
mâni k> onorurile olimpice, lăsindu-i să vă destăi-

nuia glodurile și nădejdile lor, acum cind nu a mai 
rămas decit o lună pină la inaugurarea celei de a 
XX-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară. Exprimate 
în stiluri deferite, foarte personale, părerile sportivi
lor noștri vă oferă un tablou veridic al stării lor psi
hologice, marcata m primul rind de dorința fierbin
te de a onora culorile patriei.

I COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
întregul activ al mișcării de educație fizică și sport a urmărit cu 

un uriaș interes și cu un sentiment de profundă mîndrie patriotică 
lucrările Conferinței Naționale a partidului, Raportul prezentat de 
dumneavoastră, un strălucit document politic, de o inestimabilă va
loare teoretică și practică, expresia înaltei principialități a politicii 
partidului nostru, a fidelității sale față de învățătura marxist-leninistă, 
un vast program de înfăptuire a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Exprimindu-ne adeziunea și atașamentul deplin față de Documen
tele Conferinței Naționale a partidului, ne angajăm să studiem în spi
ritul celei mai desăvîrșite responsabilități comuniste tezaurul de idei 
pe care ele le conțin, să contribuim cu toată forța și priceperea noas
tră la grabnica lor transpunere în viață.

In conținutul Documentelor adoptate de Conferința Națională a ' 
partidului se regăsește plenar și mișcarea sportivă, activitate investită | 
cu răspunderi mari pe planul pregătirii multilaterale a cetățenilor pa- I 
triei, creșterii unor generații puternice și sănătoase, robuste din punct ; 
de vedere fizic și spiritual, înzestrate cu alese virtuți sufletești, capa- | 
bile să facă față cu succes înaltelor comandamente și imperative ale 
construcției socialismului și comunismului.

Toți lucrătorii din domeniul mișcării sportive privesc ca o deose
bită cinste misiunea ce le-a fost încredințată de către partid, de a răs- 
pindi exercițiul fizic în masele largi ale populației. In același timp, 
organele și organizațiile noastre nu-și vor precupeți eforturile pentru 
a ridica pe noi culmi de strălucire performanțele sportivilor români, 
situindu-le in pas cu marile succese pe care eroica noastră clasă mun
citorească, întregul nostru popor le obține în toate domeniile de 
activitate.

In fața sportului românesc stă examenul dificil al Jocurilor Olim
pice de la Miinchen. Reprezentanții tricolorului nostru, care s-au pre- i 
gătit cu tot spiritul de răspundere pentru această confruntare, benefi
ciind din plin de condițiile ce le-au fost create de partid și de stat, j 
sînt hotăriți să lupte cu toată ardoarea, cu tot spiritul de sacrificiu de 
care sint capabili, pentru a obține rezultate cit mai bune, la înălțimea 
prestigiului de care se bucură în lume România și sportul românesc. :

CONSILIUL NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

CARACTERUL ACTUAL ȘI OPERATIV
AL UNOR MASURI PRACTICE

idei șiDin neprețuitul tezaur de 
indicații ale Documentelor Conferinței 
Naționale a partidului se desprinde In 
mod pregnant caracterul lor actual și 
operativ.

Marele sfat al comuniștilor români 
a elaborat un amplu program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, trasînd sarcini con
crete în toate domeniile activității ma
teriale și spirituale care se desfășoară 
în țara noastră.

Mișcarea de educație fizică și sport, 
ca un element de suprastructură, este 
vizată direct în actele politice de 
înaltă responsabilitate comunistă pe 
care le-a adoptat Conferința Naționa
lă. Obiectivele care stau in fața noas
tră sînt numeroase și de mare însem
nătate. Construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate se poate face 
numai cu cetățeni bine pregătiți din 
punct de vedere fizic, cu generații vi
guroase, de mare randament produc
tiv. Cjne altcineva decît sportul tre
buie să contribuie la aceasta ?

în istoricul Raport prezentat Confe
rinței Naționale, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta că scopul suprem

al politicii partidului nostru, întreaga 
rațiune a construcției socialismului In 
patria noastră, le constituie slujirea 
cauzei poporului, a fericirii și prospe
rității lui. în acest context de bună
stare a națiunii noastre se înscrie în 
mod organic exercițiul fizic și sportul, 
ca forme de odihnă activă și de agre
ment, dar și de valorificare pe plan 
superior a unor talente și aptitudini 
de care tineretul nostru nu duce lipsă.

în perioada imediat următoare, 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport își propune să organi
zeze un amplu program de studiere 
a Documentelor Conferinței Naționa
le, cu tot activul său salariat și vo
luntar, cu membrii cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Vom elabora, de 
asemenea, un vast plan de măsuri 
practice, cu caracter actual și operativ, 
prin care să participăm la transpu
nerea neintîrziată în viață a noilor 
și mărețelor sarcini pe care Confe
rința Națională a partidului le-a tra
sat In fața întregului popor.

DUMITRU IVAN
președintele C.J.E.F.S. Constanța
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ți curat al munților, luptătorii de 
s- la libere, aflați pentru un scurt 

stagiu de ozonificare, își încep 
programul de pregătire cu o șe- 
dinfa de înviorare, din care nu 
lipsesc elemente specifice spor- 
tulul lor.

șg Lucrul intens pe care-l desfă- 
joară, ca și ceilalți sportivi ro

ți mâni selecționați în loturile o- 
gj limpice, este o garanție că, la 
g: Jocurile de la Miinchen, luptă- 

tarii de la libere vor avea o
< comportare frumoasă.

Caro! Corbu:
0 MEDALIE-VISUL PENTRU CARE

AM MUNCIT ATIT

poate 
a po- 
două, 
și de 
aș fi

Calistrat Cuțov
LA CATEGORIA MEA, NU Ml-E TEAMĂ

Ieri, Ia ora 18, a avut loc festi
vitatea inaugurării unui modern e- 
dificiu sportiv din țara noastră: 
sala sporturilor din Pitești. In pre
zența unui public numeros, tovară
șul Gheorghe Năstase, membru al 
C.C. al PCK, prim secretar al Co
mitetului județean Argeș al PCR, 
a tăiat panglica inaugurală a sălii.

Le festivitate au luat parte tova
rășii Vasile Mușat, secretar al Co
mitetului județean Argeș al PCR, 
Alexandru Popescu, prim secretar 
al Comitetului municipal Pitești al 
PCR, Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., precum și activiști ai 
mișcării sportive locale.

Pînă Ia această oră, cu o lună îna
intea deschiderii Jocurilor Olimpice, 
bilanțul mondial al probei de triplu- 
salt nu cuprinde decît numele a trei 
săritori — printre care și al meu — 
care au realizat în 1972, în condiții 
regulamentare, performanțe de peste 

■ 17 metri. Intr-un fel, m-ar bucura 
ca ordinea lor să se mențină si la 
Miinchen, dar sint absolut convins 
că nu se va întîmpla așa. Este un 
fapt cert, că cei mai mulți dintre 
specialiștii probei nu și-au spus încă 
cuvîntul, rezervîndu-se pentru Olim
piadă. Din cite știu, de fiecare dată 
la J.O. lucrurile s-au petrecut așa și. 
de aceea, nu văd cum Munchenul 
va însemna un caz de excepție.

Oricum, trebuie subliniat amănun
tul, i-aș zice esențial, că nivelul per
formanțelor de bază, de la care va 
porni asaltul spre locurile fruntașe, 
spre medalii, este mult mai bun de
cît oricînd altădată în istoria olim
pică a acestei vechi probe. Pe de 
altă parte, se poate vorbi și despre 
un evident echilibru între rezulta
tele celor din față, de faptul că în 
acest an triplusaltul nu mai are un 
săritor favorit net, de tipul polone
zului Jozef Schmidt sau al sovieti
cului Viktor Saneev 0n anii imediat 
următori Olimpiadei de la Mexico), 
despre care să se

DE NIMENI!
trecute, pe cînd ne plim- 
aleile vălurite din jurul

veți vedea !

Zilele 
bam pe 
cabanei de la Piatra Arsă, maestrul 
Ion Chiriac povestea — nu știu 
dacă cu vreo intenție anume sau 
nu — cît de bine boxează Ulrich 
Beyer, pe care-1 văzuse recent, la 
un turneu în Republica Democra-

tâ Germană. împreună cu alți co
legi boxeri, am ascultat în liniște 

a

poată spune, aproa-

ÎN TURNEUL DE HANDBAL DE LA PITEȘTI

E ste firesc ca în ajunul acestei Olimpiade de 
care ne mai despart numai 30 de zile, să con
statăm că peste tot în lume, tensiunea sporti

vilor, antrenorilor, oficialilor și iubitorilor de sport 
— viitorii spectatori și telespectatori, crește de la o 
zi la alta, că o asemenea atmosferă de uriaș interes 
depășește cu mult situațiile dinaintea ultimelor Olim
piade. Zilele trecute ne-a vizitat un reprezentant al 
Comitetului de organizare a viitoarelor Jocuri Olim
pice *76 din Canada, care auzind că Olimpiada de la 
Miinchen va intrece din toate punctele de vedere 
precedentele Olimpiade moderne, a zimbit, prevenin- 
du-ne de pe acum că ceea ce se va realiza la Mont
real va depăși substanțial organizarea de Ia Miin- 
chen I De altfel, canadienii au și invitat la începutul 
acestui an reprezentanți ai presei europene pentru a 
le prezenta proiectul amplasamentelor viitoarelor 
Jocuri Olimpice iar la Congresul Asociației Interna
ționale a Presei Sportive, șeful de presă al Jocurilor 
Olimnice de la Montreal. Chantigny, a expus condi
țiile de lucru pentru ziariști. Pe plan sportiv, în 
multe țări, viitorii candidați olimpici din 1976 se află 
de pe acum în pregătire. Iată deci, că nici n-au în
ceput Jocurile Olimpice ’72 și acelea de la Montreal 
'76 ne asaltează. Gigantismul olimpic a devenit un 
fapt împlinit, alimentat de televiziune, care, cu larga 
ei audiență la mase de zeci și sute de milioane de 
oameni de pe glob, a dezvoltat un interes enorm în 
jurul competițiilor sportive, a produs ambiții aproa
pe fără limită în rîndurile sportivilor și oficialităților 
și a stimulat ierarhizarea națiunilor din punct de 
vedere sportiv.

Trăim în epoca statisticilor, comparațiilor și prog
nozelor, de care și activitatea sportivă trebuie să 
țină seama. De la Olimpiada din 1956, de la Mel
bourne, cind au concurat 134 de boxeri pentru 44 de 
medalii și Linca s-a înapoiat acasă cu o medalie 
de aur, la Miinchen pentru același număr de medalii 
se vor lupta 450 de boxeri, deci numărul concurenți- 
lor s-a triplat. Cercetătorii și chiar antrenorii caută 
și evidențiază asemenea statistici în diferite scopuri.

un an îmi făceam

pe fără risc, că-și va apropria victoria 
cu o mare certitudine. Acum, In 1972, 
oricare din grupul favoriților (și 

el cuprinde destui atleți!) își 
croi drum spre prima treaptă 
diurnului sau spre celelalte 
care aduc medaliile de argint 
bronz. Inutil să mai spun că
extrem de bucuros ca la debutul meu 
olimpic să fiu cîștigătorul unei me
dalii. Este visul meu și pentru reali
zarea Iui am muncit din răsputeri, 
luni șl luni de-a rlndul. Doresc, de 
aceea, din tot sufletul, să am la 
Miinchen comportarea cea mai bună, 
cea care se așteaptă de la mine. Mai 
mult nu spun :

Argentina Menis:
LUPT CHIAR PENTRU PRIMUL LOC

în urmă cu
debutul, la Helsinki, ca participantă 
la o competiție cu caracter euro
pean. Pentru prima oară în carie
ra mea sportivă am avut prilejul să 
mă întrec direct, din același cerc, 
cu aruncătoarele de disc din elita 
continentului, care, la această, 
probă, sînt cele mai bune din lu
me. Le-am urmărit, atunci, pe fie
care, cu toată atenția și cu tot in
teresul, la antrenamentele dinaintea 
concursului, în timpul desfășurării 
întrecerii. Am avut astfel posibili
tatea să descopăr, pe viu, multe de

le interpretează și, ca urmare, își 
efectele pozitive și ezitările,

sportivii le află și 
fac loc, pe lingă 
măsurile de precauție, echivocurile ș.a.m.d.

Sportivii noștri olimpici, in mod special aspiranții 
la medalii, trebuie să se ferească de influențele ne
gative ale unor asemenea calcule. Este cu totul, ade
vărat că Jocurile Olimpice de la Miinchen vor fi maj 
dificile decit cele precedente, dar la fiecare nouă 
Olimpiadă situația a fost aproape identică, pentru 
că ciclul olimpic de 4 ani a însemnat o etapă in plus 
pe drumul dezvoltării cantitative și calitative a Olim
piadelor. Important este ca sportivii noștri olimpici 
să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a învinge 
barierele puse în fața lor de evoluția firească a olim- 
pismului, față de care nici ei nu au stat cu miinile 
încrucișate, să acorde prioritate în desăvîrșirea pre
gătirii lor acestei laturi tactice, a studiului, a gă-

piadelor. Important este ca sportivii noștri 
tZ —— -L „ — — - 
barierele puse in fața lor de evoluția firească a olim- 
pismului, față de care nici ei nu au stat cu miinile 
încrucișate, să acorde prioritate în desăvârșirea pre-
sirii celor mai bune soluții în pregătire și apoi, la

... „Pe cei îndrăzneți, 
un proverb latin milenar. In- 
este antidotul sigur împotriva

fața locului, la competiții, pentru situațiile care vor 
decurge din diferite concurențe. "* *-J-*----*=
șansa îi ajută" spune 
tr-adevăr, temeritatea 
șovăielilor.

Pină la deschiderea 
timpul Jocurilor, este

Jocurilor Olimpice, cît și in 
__ ___________ ____necesar să se dezvolte și mai 
mult decit pînă acum spiritul de înaltă responsabi
litate în rîndurile sportivilor noștri concurenți la 
Miinchen, care să ajute desăvîrșirii pregătirilor și 
angajării totale în întreceri, pentru cucerirea de me
dalii și puncte p-ntru reprezentarea cu demnitate a 
mișcării sportive românești.

Este de dorit și de așteptat ca sportivii noștri să 
ne aducă de la Miinchen satisfacția depășirii numă
rului de 15 medalii obținute de România la Ciudad 
de Mexico, 
de zile care 
rării J.O., 
concura cu 
tru prestigiul sportiv al țării noastre, cu voință fără 
limite, cu hotărîrea de a se autodepăși, cu temeritate!

Ei vor putea să ne-o ofere dacă în cele 30 
ne mai despart de 26 august, ziua inaugu- 
și apoi în competiții, se vor pregăti și 
încredere în forțele lor, cu dăruire pen-

importante, pe 
sau pe care nu

care nu le 
le aplicam în

talii 
știam 
pregătirea mea.

Lecția de la campionatele euro
pene (m-am clasat a patra, la un lat 
de palmă de„ podiumul de onoare) 
am învățat-o bine și am pus-o in 
practică în lunile care au trecut de 
atunci. Rezultatele — precum se 
știe — n-au întîrziat să se vadă în 
competițiile la care am luat parte 
în acest sezon olimpic. Astfel, am 
izbutit să închei toate concursurile 
cu rezultate de peste 60 de metri, 
am corectat de două ori recordul na
țional (performanța de 64.26 m fiind 
a doua din lume în acest an) și în

lux de amănunte.cudescrierea.

calităților campionului din Frank
furt pe Oder. Chiar și cind au în
ceput observațiile șugubețe ale bă
ieților, am tăcut Simțeam, cumva, 
că toate vorbele antrenorului nos-

(Continuare In pag. a 4-a) (Continuare tn pag. a 4-a)

PITEȘTI, 26 (prin telefon). Tur
neul internațional de handbal mas
culin care se desfășoară în locali
tate a debutat cu partida România 
B — Bulgaria, în care jucătorii 
românj au reușit să obțină o pres
tigioasă victorie, la capătul unui 
meci plăcut, cu scorul de 20—17 
(10—8). Au marcat: Schobel (6), 
Capră (4), Dan Marin (3), Voina 
(3), Hornea (3) și Ștef pentru Ro
mânia B. Aladosov (6). G. Anghe- 
lov (3), Ștefanov (3), A. Anghelov 
(2), Chirilov, Iordanov și Petcov 
pentru Bulgaria. Au arbitrat D. Pu
rică și T. Curelea (România).

în 
nată 
bilă 
fața 
S.U.A, de care a dispus, la capă
tul unui joc abundent în faze spec- 
tailoase. cm scorul de 26—10 
(12—4).

Au arbitrat P. Pupici șl M. Sta- 
noevici (Iugoslavia).

PROGRAMUL DE AZI: ora 17 
România B — Selecționata de ju
niori ; ora 18,15 România A — Se
lecționata de tineret; ora 19,30 
S.U.A. — Bulgaria.

TURNEUL
INTERNAȚIONAL FEMININ

ultimul meci, 
a României a 
demonstrație 

selecționatei

prima selecțio- 
făcut o verita- 
de handbal în 

olimpice a

DE VOLEI

ROMANIA-SPANIA Șl IUGOSLAVIA-CEHOSLOVACIA
in semifinalele campionatului european universitar de fotbal

SPANIA — UNGARIA
2—0 (1—0)

CONSTANȚA, 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Joc foarte disputat tntre două 
echipe cu stiluri diferite. Mare pa.—.e 
din timp, balonul a fost în posesia 
jucătorilor maghiari, dar atunci 
cind el ajungea la studenții span.:.: 
parcă lua foc, devenind dificil de 
oprit în cursa sa spre goL Echipa 
Spaniei înscrie In min. 41, cind Del 
Cerro reia cu capul In bară centra
rea lui Aracii, iar Juan Luis trimi
te balonul in poartă s 1—0

Aceeași situație și In repriza a U-a 
Maghiarii stau mai mult In atac, 
dar nu Izbutesc să Înscrie, pentru 
că Fiile și Haffner ratează din po
ziții bune, fundașul spaniol Arias 
reușește să respingă, în min. 60, de 
două ori consecutiv, în aceeași fază 
dramatică, de pe linia porții, iar 
Balint trage (min. 85) în bară... La 
singura acțiune periculoasă într-o 
întreagă repriză, spaniolii reusesc 
însă să majoreze scorul prin Rial 
(min. 87), obținînd o calificare care

ar fi fi. La fel de bine, șl a
studențficr mi<t~ iri- Mecul se ter
mină — cm păcate — cu scene re
probabile, snaniclu! De! Cerro si 
portarul maghiar Bicksei fund eli- 
mmați In mm. 89 de către arbitrul 
Kazakov, care a condus excelent.

IUGOSLAVIA — BELGIA 
6—1 (2—0)

Joc cu un Istoric simplu. începută 
sub auspicii destul de nefavorabile 
pentru jucătorii belgieni, partida 
avea să fie dominată cu auto
ritate de către selecționata studen
țească iugoslavă. Primul gol cade 
destul de repede — In min. 6 — au
tor Radovic. scorul fiind 
Lalovic, printr-un șut 
După pauză, în min. 47, belgienii 
înscriu prin Vergote (din 
care va rata in min. 64 o____
vitură de pedeapsă. între timp, fot
baliștii iugoslavi își măriseră avanta
jul prin Zivaijevic (min. 55). Fina
lul partidei consfințește victoria netă 
a formației iugoslave, care pe par
cursul a trei minute — 86, I.alovic, 
87, Radovic și 88, Lalovic — înscrie

tot atitea goluri. Scor final, 
per.tru echipa iugoslavă.

A arbitrat bine V. Topan
6—1

Dumitru GRAUR

urcat de 
excelent
penalty), 
altă lo-

CONSTANȚA, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Intrat în 
cea de-a treia zi de desfășurare, 
turneu internațional de volei femi
nin de la Constanța a adus și pri
mele clarificări în configurația celor 
două grupe. Astfel, pentru întrece
rile finale s-au calificat R.P.D. Co
reeană, România, Cehoslovacia și 
Polonia. Urmează ca din aceste pa
tru formații să se decidă învingă- 
toarea. Indiscutabil însă că prima 
șansă o au voleibalistele coreene 
care, în cele două jocuri susținute 
pină acum s-au dovedit imbatabile. 
Dar, despre aceasta, vom mai scrie 
la timpul potrivit.

Iată rezultatele meciurilor dispu
tate miercuri : Polonia — Israel 
3—0 (12, 7, 13) ; R.P.D. Coreeană— 
Cehoslovacia 3—1 (4, —2, 14, 5) • 
România — Bulgaria 3—0 (10, 12, 9).

Iată programul zilei de mîine (în- 
cepînd de la ora 14) : R F.G. — Israel- 
Polonia — R.P.D. Coreeană; Româ
nia — Cehoslovacia.

Liviu BRUCKNER

ECHIPA DE TENIS A AUSTRALIEI
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

LONDRA, 26 (Agerpres), — Pre
ședintele Comitetului pentru „Cupa 
Davis“ Harcourt Woods, a confir
mat că semifinalele interzonale ale 
marii competiții de tenis vor avea 
loc în zilele de 4. 5 și 6 august la 
Barceiona (Spania — S.U.A.) și 
București (România — Australia). 
Potrivit știrilor transmise de agen
ția UPI. echipa Australiei pentru 
meciul de la București va fi alcă-

tuită probabil din Mal Anderson, 
Colin Dibley și Ross Case. Comen
tatorul sportiv al aceleiași agenții 
apreciază că echipa României are 
șanse să dispute pentru a treia oa
ră finala „Cupei Davis“. In cazul 
cînd echipa română va învinge 
Australia, „Challenge round“-ul ar 
putea avea loc la București, tn a 
doua jumătate a lunii august,
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MIȘCAREA SPORTIVĂ SE ANGAJEAZĂ
SĂ TRAMSPUMĂ ÎN VIÂJĂ TEZAURUE DE IDEI

ĂE DOCUMENTELOR CONEERINTEI NAȚIONALE A P.C.R.
SARCINI SPORITE IN MUNCA IMBOLD PERMANENT

PEDAGOGULUI DE PERFECȚIONARE

După meciurile oi poloiștii australieni

OLIMPICII
NOȘTRI

PE DRUMUL CEL BUN

Tn viața și tn istoria unei națiuni 
există momente de răscruce, hotărî- 
toare pentru întregul ei destin. Apre
ciez drept un asemenea moment Con
ferința Națională a partidului, ale 
cărei lucrări le-am urmărit cu un 
■uriaș interes și ale cărei documente 
vor constitui pentru multă vreme 
de acum înainte un vast material de 
studiu și un ghid ferm pentru acti
vitatea noastră de fiecare zi.

Din multitudinea tezelor și idei
lor exprimate, aș vrea să mă opresc 
asupra acelei observații a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. in care 
secretarul general al partidului reia 
problema muncii de educație, obiec
tul admirabilelor sale materiale teo
retice și practice din iulie și no
iembrie 1971.

Șeful statului nostru insistă. pe 
bună dreptate, nu numai asupra ne
cesității stringente a acestei activi
tăți, dar, mai ales, asupra caracte
rului ei neîntrerupt, peren, ca o sar
cină pe care nu avem niciodată drep
tul s-o clasăm, socotind-o ca fiind 
rezolvată.

Înaltele idealuri ale socialismului 
și comunismului, pe care secretarul 
general al partidului ni le-a înfăți
șat atît de plastic șl de convingă
tor, reclamă oameni înzestrați cu 
înalte virtuți, demni de viitorul mi
nunat pe care îl înfăptuiește po
porul nostru.

In acest context sporește conside
rabil misiunea antrenorului de sport, 
chemat să pregătească nu numai 
campioni, dar să modeleze. în ace
lași timp, caractere, cultivînd aseme
nea calități sufletești cum sint cin
stea, demnitatea, stima față de mun
că, devotamentul nețărmurit față de 
politica partidului, dragostea de pa
trie.

înarmați cu prețioasele indicații 
ale Documentelor Conferinței Națio
nale, nu ne vom precupeți nici un 
efort pentru a fi la înălțimea cerin
țelor noi care se pun în fața corpu
lui pedagogic românesc.

prof. BARUCH ELIAS 
antrenor emerit

in acest fel ca toți 
sa fie in posesia u- 
al cunoștințelor teh- 
pentru a se putea 

si nermanent în sis-

ALTĂDATĂ, ASEMENEA PLANURI PĂREAU 
DE DOMENIUL FANTASTICULUI

Conferința Națională a partidului 
e marcat un moment deosebit în is
toria patriei. Raportul prezentat Con
ferinței de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, document de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică, 
chintesență a unei profunde gîndiri 
revoluționare și a unui puternic spi
rit partinic, novator, a venit să fun
damenteze, în mod riguros științific, 
vastul program ai construirii socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în România. Fondul profund uman 
și profund real al programului elabo
rat constituie elementul logic și to
nic, patriotic și internaționalist, care 
mobilizează toate energiile creatoare 
ale poporului nostru în marea bătă
lie pe care este chemat să o dea 
pentru afirmarea României în rîndul 
țărilor înaintate ale lumii.

In această bătălie pentru promo
varea fermă și consecventă în viața 
cotidiană a științei și tehnicii celei 
mai avansate, a organizării și con
ducerii riguros științifice, aplicării 
intransigente a principiilor eticii și 
echității socialiste, ridicării nivelului 
de trai — pășesc umăr la umăr toți 
cetățenii României noastre socialiste.

Indiferent de domeniul de activi
tate în care lucrăm, fiecare dintre 
noi nu va precupeți nici un efort 
pentru a realiza tot ceea ce ne-am 
propus, pentru a depăși chiar obiec
tivele mărețe ce vor face din țara 
noastră un vast șantier ți totodată o 
minunată grădină.

prof. ELENA PARASCHIVESCU

Lucrările Conferinței Naționale a 
partidului au relevat, printre altele, 
necesitatea unei pregătiri multilate
rale a tuturor oamenilor muncit 
Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului sublinia că pre
gătirea multilaterală este „o cerință 
importantă a economiei moderne, o 
condiție primordială a creșterii ro
lului creator al omului in desfășura
rea prad oct iei ei pini Ia armă an 
principiu fundamental al însuși co- 
munismnlni".

Este necesar 
oamenii muncii 
nui înalt nivel 
nice ți sociale 
încadra optim
temui relațional pe care-1 impun* 
tehnica avansată, fiindcă locul in
dividului în societatea modernă nu 
poate fi găsit decit in măsura în 
care el reușește să se realizeze con
tinuu, in deplină concordanță cu da
tele cele mai noi ale științei și cul
turii. Apere, cu alte cuvinte, nece- 
s:tatea educației permanente. Sînt cu
noscute tn această direcție măsurile 
care s-au iuat in ultima vreme pen
tru reciclarea tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii.

înaltul program de accelerare 
a progresului social al țârii, elabo
rat la Conferința Națională, dă di
mensiuni noi necesității ca fiecare 
om. din orice domeniu de activitate, 
să-și perfecționeze necontenit cunoș
tințele, integrat deplin în toate nou
tățile din domeniul său de activitate.

Pentru mine, ca om al muncii și 
sportiv, indicațiile și învățămintele 
desprinse din Raportul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU constituie 
un imbold permanent de perfecțio
nare. un îndreptar de neprețuit în 
activitatea mea profesională și de 
performanță. Zi de zi voi depună un 
interes major pentru înfăptuirea mă
rețelor planuri ce ne stau în față, în 
așa fel incit Ia sfîrșitul planului cin
cinal să mă pot prezenta cu nr.tn- 
dr’.e la raportarea îndeplinirii cu 
succes a tuturor obiectivelor pro-

ION PANȚURU 
maestru emerit ai sportului la bob

Continulndu-și seria succeselor din 
acest an, echipa de polo a României 
a întrecut fără dificultate într-un 
dublu meci amical «10—1 și 7—1) for
mația Australiei, una din viitoarele 
ei adversare in turneul olimpic de 
la Muncheti. Și în ciuda faptului că 
sportivii noștri se afîă tfi plină pe
rioadă pregătitoare, cu antrenamente 
zilnice avlnd un ridicat grad de in- 
teDkttatt, ei au reușit să obțină — fa 
comparație cu celelalte formații în- 
tîlnite de australieni în turneul lor 
(S.U-A„ Olanda. Spania. R. F. a Ger
maniei) scorurile cele mai nete.

Mal mult însă decit victoriile res
pective, partidele din această săptă- 
mlnă au prilejuit antrenorilor Grin- 
țescu și Firoia o serie de interesante 
experimente și constatări. Echipa 
confirmă burta pregătire fizică, fiind 
capabilă sâ imprime jocului, chiar și 
Ifi fața unor parteneri de întrecere 
care înoată foarte mult (cum a fost 
ca-ul australienilor), un ritm ridicat. 
Jucătorii sint in permanență preo
cupați de lansarea contraatacurilor, 
de crearea unor acțiuni care să sur
prindă apărarea adversă pe „picior 
greșit*. Extrem de ambițioși, neper- 
m»țtr.du-și nici un moment de re
laxare, ei au atacat continuu, în 
ambele partide, obligîndu-i pe oas
peți la o apărare disperată.

în altă ordine de idei, am vrea să 
notăm procentajele mulțumitoare în
registrate in momentele de superio
ritate și inferioritate numerică. De 
5 ori eu un om in piu», po'.ciștli ro
mâni au marcat tot afitea goluri, iar 
în situațiile cu un om in minus, ei 
nu au primit dorit un singur punct 
și... au înscris de trei ori. Totuși, 
pentru apărare mai trebuie încă lu
crat în ceea ce privește schimbul de

oameni. Jucătorii noștri au fost în 
cîteva rîndtlri surprinși de . unele 
manevre ale adversarilor și ezitările 
lor au oferit oaspeților, mai ales în 
prima partidă, posibilități foarte 
bune de șut.

în ceea ce privește atacul, am no
tat cu satisfacție ideea paravanelor 
pe care jucătorii Ie execută — deo
camdată eu prea puțină siguranță și 
decizie — pentru a oferi unui coechi
pier culoar liber spre poartă adver
să. Exersate cît mai mult, aseme
nea acțiuni pot constitui un element 
de surpriză (împrumutat din basche
tul modern) al echipei române în 
turneul olimpic. Iată de ce împărtă
șim total părerea antrenorilor susți- 
nînd că toți jucătorii ar trebui să se 
concentreze mai mult ia antrenamen
te pentru însușirea perfectă a acestui 
element tactic extrem de important.

De-a lungul celor două meciuri am 
mai observat și preocuparea sporită 
pentru șuturile de. la distanță. Pre
cizia loviturilor a lăsat uneori de do
rit, dar aceasta nu trebuie să descu
rajeze, ci să stimuleze ambiția jucă
torilor de a exersa mai mult lovitu
rile la poartă, din orice poziție și în 
condiții cit mai apropiate de cele 
ale jocului.

Cum au evoluat cei 13 jucători ? 
Dintre portari — Huber, sobru și a- 
tent, Iar Frățilă, în accentuată reve
nire de formă, a fost mai bun ca 
Scurei. Zamfirescu, Mihăilescu și No
vac rămîn oameni de bază, iar D. Po
pescu și Culineac (nu prea a fost în 
apele lui) jucători pe care se poate 
conta. Și Cornel Rusu a luat o se
rioasă opțiune pentru titularizare. în 
schimb, mai tinerii lor coechipieri, 
C'laudiu Rusu, Viorel Rus, Radu La
zăr și Adrian Nastasiu nu ne-au con
vins pe deplin.

Cote de vacantă

Tabere și excursii pentru 
25OOOO de pionieri și școlari

Organizația pionierilor mobilizează pe lingă cei 1600 000 de 
membri, pe toți școlarii din clasele I—VIII, în cadrul unor acțiuni 
permanente, atractive și interesante, urmărind cultivarea dragostei 
fierbinți pentru patrie și partid, formarea unor convingeri și deprin
deri social utile, pregătirea complexă pentru muncă și viață, dez
voltarea armonioasă fizică și morală. In cadrul acestor preocupări, 
un loc important este octfpat de activitățile sportive și turistice, de 
practicare a exercițiilor fizice, de călire fizică și formare a Unor 
deprinderi și abilități tehnicq-aplicative.

In această direcție, opinia publică din țara noastră cunoaște 
numeroasele inițiative și acțiuni, ce au apărut cu o intensitate deo
sebită, mai ales după Conferința Națională a organizației pionierilor 
și care confirmă dragostea și entuziasmul cu care pionierii participă 
la viața sportivă.

Fie că este vorba de campionatul unității în cadrul căruia fi t- 
care detașament participă cu cît rnai multe echipe, sau despre un 
centru de inițiere la fotbal sau atletism, pionierii se dăruie cu 
pasiune întrecerii sportive, care pentru ei reprezintă o finalitate 
imediată, iar pc-ntru educatori — un mijloc pedagogic deosebit de 
important de atragere și educare. în viața unităților de pionieri se 
dezvoltă cu succes sporturile aplicative de vară și de iarnă, un loc 
deosebit ocupînd schiul, săniușul, tirul cu arcul și cu arma cu aer 
comprimat, modelismul, carturile, radioamatorismul ș.a. La fiecare 
dintre acestea, competițiile organizate pe plan republican oferă un 
cadru atractiv de participare; zecile de mii de amatori găsind astfel 
răspuns dorințelor de practicare și afirmare.

înotul, îrî’cădrul acțiunii de masă „Delfin*1, a declanșat interesul 
școlii și al părinților, atrăgind spre piscine sau bazine improvizate 
mii de copii, pentru a-i căli și a-i obișnui cu apa și înotul,

în această- vacanță de vară, peste 250 000 de pionieri și școlari 
beneficiază de tabere și excursii interjudețene, alte sute de mii 
avînd asigurate tabere și activități pe plan local in cadrul cărora 
întrecerile sportive, atletismul, crosurile, jocurile sportive vor fi 
nelipsite.

în noul an școlar 1972—1973, in fața pionierilor și școlarilor se 
prezintă un program complet de acțiuni sportlv-turistice, in care 
cerințele individuale, adresate fiecărui copil se vor integra armo
nios cu cuprinderea intr-un sistem a cerințelor adresate grupelor, 
detașamentelor, unităților și caselor de pionieri. în Viziunea acestui 
program, insignele de sport și de turism din cadrul distincțiilor pio
nierești precum și „Cupa unității de pionieri", vor fi elementele 
dominante ale acțiunilor sportive școlare.

în aceste zile de fierbinte efervescență politică, generată de 
lucrările Conferinței Naționale, sutele de mii de pionieri sportivi 
mulțumesc din tot sufletul lor curat partidului și statului nostru, 
întregii noastre societăți, pentru minunatele condiții de viață și 
de trai, de recreare și afirmare, pe care le au asigurate, angajin- 
du-se fierbinte de a se pregăti astfel îneît, oțelîți fizic și moral, să 
contribuie, după forțele lor, la desăvîrșirea construcției României 
socialiste, la apărarea păcii, libertății și independenței scumpei 
noastre patrii.

conf. univ. FLORIAN MORARII 
șeful comisiei sport-turism a C.N.O.P.

ÎNTRE REALITĂȚI Șl PERSPECTIVE 
LA LICEUL ATLETILOR DIN CÎMPULUNG

Microinterviu cu un harnic antrenor

„CINE VINE LA NOI SĂ JOACE POPICE, NU
Nu rareori pașii ne poartă prin 

sălile de popice, adesea transfor
mate în... laboratoare de formare 
a viitorilor performeri. De data a- 
ceasta am poposit la Tg. Mureș, 
un centru care, în ultima vreme,

s-a remarcat prin depistarea și 
pregătirea unor sportivi de nădej
de. Ne-am dos să-l căutăm pe 
Titi-baci, cum H spun elevii săi 
ahtrenorufui liberia Szemany ți 
l-am găsit la arenă, pentru că aco

lo este, după cum 
am aflat din gu
ra altora, a doua 
lui casă.

Tocmai de a-

te

,ceea ne-am în
cumetat să-l în
trebăm care este 
programul său 
zilnic ?

- Antrenamen- 
și diminea

ță și după-amia- 
de mai bine

10 ani de cînd 
clubul 
venit

Ză, 
de 
lucrez la 
Voința, a 
răspunsul.

— Echipele fe
minine și mascu- 

ne Voința Tg. 
Mureș au reușit 
să devină campi
oane în anul 1971. 
Știm că ați de
pistat o serie de 
tinere talente, 
dintre care cite- 
va sînt vizate 
pentru lotul re
publican de juni- 

este 
boltă** 
succe-

Pe noua armă cu 4 piste a clubului Voința din 
Tg, Mureș, antrenorul Tiberiu Szemany explică 

tinerelor fete tehnica lansării bilei
Foto; S. BAKCSI

oare. Care 
..cheia de 
a acestor 
se ?

— Avem 
dorim. Cind am 
afirmat că avem 
tot, nu m-am 
gindit numai la 
sală și materia
lele de joc, ci la 
ceva mai impor
tant: avem un

tot ce

Intr-un meci inedit

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI —
SLAVIA PRAGA [LA JUNIORI] 9-4

Pe Herăstrău, s-a desfășurat — de 
curînd — o interesantă competiție de 
canotaj academic in care au fost an
gajați juniorii Clubului sportiv șco
lar București și ai Clubului sportiv 
Slavia Praga. Concursul, care se află 
ia a doua ediție (a fost inaugurat 
anul trecut la Praga), se dovedește 
util, el completînd in mod nimerit 
calendarul competiționaj ai tinerilor 
schifiști. Pe programul actualei edi
ții au fost înscrise 9 probe masculi
ne (7 clasice pentru juniori mari, o 
probă pentru juniorii mici și cursa 
de 4 4- 1 vîsle, care va figura la 
viitoarele J.O.), precum și 4 probe 
feminine. In general, tinerii rameri 
și vîslași din Capitală s-au impus, ei 
trecînd primii linia de sosire de 9 
ori. Iată rezultatele principale : ju
niori mari. 4 -j- 1 r — 1. C.S.S. (R. 
iLupașcu, R. Popescu, F. Lazăr, C. 
Mihai -J- Cr. Mijea) 3:06,0. 2. Slavia 
3:10,0; 4 + 1 v — 1. C.S.S. (V. Bu- 
tun, M. Păruș, Cr. Constantinescu, F. 
Florea + A. Dragnea) 3:10,5, 2. Sla
via 3:15.3 ; 2 f.c. — 1. C.S.S. (P. La
zăr, C. Mihai) 3:29,0, 2. Slavia 3:36,0 ; 
simplu A. Matei (C.S.S.) 3:38,0, 2. N. 
Matei (C.S.S.) 3:39,5, 3. J. Weiss (Sla
via) 3:45,0, (h. c. I. Balaban 3:34,5); 
2 + 1 — 1. C.S.S. (R. Lupașcu, R. 
Popescu + Cr. Miles) 3:40,0, 2. Sla
via 3:54.0 ; 4 f.c, — 1. Slavia (P. On- 
dracek, I. Sokol, J. Lat, J. Schaffer) 
3:12,0, 2. C.S.S. 3:37,0 : 2 v — 1. C.S.S. 
(Cr. Constantinescu, V Butun) 3:20.0, 
2. Slavia 3:23,0; S -ț- 1 — 1. Slavia 
J:58,0, 2. C.S.S, 3:09.0 ; juniori mici, 
» T I i - 1, Slavia jtfâ.O, X C.5.S.

3:24,0 ; junioare, 2 v — 1. C.S.S. (Doi
na Platon, Mariana Apetrei) 3:59.0, 2 
Slavia 4:25,0; 4 -p 1 v — 1. C.S.S. 
(Mariana Apetrei. Borna Platon, Dori
na Bălan. Ana Alexe 4- Gabriela lus- 
men) 3:44.0, 2. Slavia 3:45.0 ; simplu —
1. Jana Zimmermanova (Slavia) 4:110,
2. Iulia Stoica (C.S.S.) 4:13,0; 4 — 1 r 
— 1. C.S.S. (Florina Zamfir, Ana Ale
xe, Carmen Marin, Iuliana Vasile 4- 
Gabriela Iusmen) 3:47,0, 2. Slavia 
3:57,0.

------ A MINAREA

ETAPEI A lll-a

Biroul Federației române de scri
mă a hotărît amînarea etapei a IH-a 
a Diviziei A care trebuia să se 
desfășoare la Brașov în zilele de 
12—13 august.

Măsura a fost luată pentru a nu 
se perturba pregătirea loturilor o- 
lilțpice. r

MAI PLEACĂ UȘOR!**
colectiv închegat Cine vine Ia noi 
să joace popice, nn mai pleacă ■- 
șor. Sportivii noștri an crescut ca 
o familie nniU. și. in consecință, ne 
ințeiegem ți ta bine si la rin, fără 
a uita aici un moment să fim exi
geați' in muncă și disciplină.

Tiberiu Szemany. om trecut de 
SO de ani. nu a spus nici un cu- 
vint despre răbdarea și migala cu 
care îndrumă pașii tinerilor popi
cari. Ne-a rugat numai să notăm 
numeie Hisabetei Srilagyi. Bella 
Biro și Elisabetei Sipoț. deoarece 
cu aceste tinere fete și colegele ior 
speră să câștige din nou titlul in 
noua ediție a campionatului divi
zionar.

I L.C.E.A Sînt patru inițiale cu 
• care r ibric» ncastrâ de atletism s-a 
I familiarizat de mult. L.C.EA. — un 
| simbol tinee sâ dea ($i

nu numai atît) sportului olimpic nr. 
1 — atletismul- L-C.EA — un ade
vărat templu al culturi: și al edu
cativi fizice, unde tinerii elevi stu- 
diază proza lui Sadoveanu. rezolvă 
ecuații de toate gradele ți traduc 
versurile lui Francois Villon, iar în 
timpui liber (dacă putem sâ-1 nu- 
mim ața) iți desâvtrsesc măiestria 
pe pistele de alergări, cele de elan, 
sau în cercurile de aruncări.

La Cîmpulung Muscel, In vechea 
așezare argețeanâ a pensionarilor 
devenită astăzi un oraș cu toate a- 
îributele tîaerețn. oamenii au idei 
ți multă pasiune. Ne-o probează 
existența fa cel de al doilea an 
a Liceului central experimental de 
atletism — unitate țcolară unică de 
acest gen în întreaga țară. După

In a doua jumătate a lunii iulie, 
în ziua cind a avut loc-, pe vaiea 
Răcădăului de lingă Brașov, con 
cursul internațional de motocros 
dotat cu trofeul „Cupa Dunării", 
l-am întîlnit pe cunoscutul alergă
tor din Moreni, Florin Davidescu, 
în postură de... spectator. Era trist 
și parcă nu îndrăznea să mă pri
vească. Știam de la instructorul 
său. Marin Jipa. efi fusese suspen
dat 6 luni pentru repetate aoateri 
de la disciplină. ..După re a ple
cat, cum a plecat, de la Poiana Cim- 
pina și a intrat pe poarta Uzinei 
mecanice din Moreni. Florin părea 
hotărît să se indrepte — ne măr
turisea instructorul înainte de a-i 
întiini pe elevul său — visul său 
era să termine campionatul printre 
laureați. I s-au creat condiții bune 
de pregătire și concurs șt a reușit 
să se numere printre animatorii 
concursurilor republicane din 1371. 
A fost lăudat «le toată lumea, răs
fățat chiar. Anul acesta puica să 
ajungă pe un loc mal bun in 
campionat, dar a căzut pe panta 
vedetismului. Lipsea nemotivaț 
de la antrenamente și uneori 
chiar de la serviciu, nu mai primea 
îndrumări, trezind că nu mai are 
nimic de invățat. In această si
tuație. nu ne-a rămas decit să-1 ți
nem, o bucată de vreme, departe 
«Ie ceea ce știam că iubește mai 
mult: concursurile. Cind a aflat că 
este suspendat, n-a vrut să mai dea 
pe Ia secție și a predat echipamen
tul**.

— Ce e nou. Florine ? Afti auzit 
că ești în concediu.

— Așa concediu n-aș dori ni
mănui. Aș fi preferat Să alerg as
tăzi in cursă, dar asociația ni-a 
sancționat tocmai acum.

— Fără motiv, crezi ?
— Nu știu, mi s-au adus unele 

învinuiri pe care nu le ntai țin

SUPĂRAREA NU ESTE 
UN BUN SFETNIC 

ininie. De ce nu m-au sancționat 
la rimpul cuvenit ?

— Te-ai fi supărat ca și acum și 
ai fi abandonat antrenamentele. Să 
știi că numai cu talentul și tine
rețea n-ai să poți recupera zi
lele pierdute de la pregătire.

— Așa este ! acceptă el. Dar, să 
vedeți, motocicleta mea a fost dată 
colegului Teodor BăJănoiu.

— Ești suspendat din activitatea 
cornpetlționalâ. Cine te oprește insă 
să repari, că meserie cunoști, o mo
tocicletă veche pe care să te poți 
antrena ?

— Da, aveți dreptate, m-ain gin
ți it și eu ia asta. Altă soluție nu 
■Bl.

Am avut impresia că Florin Da
videscu este sincer. în acest caz, 
mina tovărășească pe care, nu ne 
îndoim, e gata să i-o întindă co
lectivul in care lucrează și unde 
are mulți admiratori nu va rămîne 
fără răspuns. Ceea ce nu poate fi 
decit în folosul cunoscutului aler
gător din Moreni.

Troian IOANIȚESCU

TURNEUL
INTERNAȚIONAL

DE JUNIORI

CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
SPORTIVE

Începînd de astăzi, timp de 4 zile, 
bazinul de 50 m din Galați va găz
dui întrecerile campionatelor repu
blicane ale școlilor sportive la înot. 
Vor fi prezenți la start tineri concu- 
renți din București, Ploiești, Reșița, 
Oradea, Tg. Mureș, Cluj și Galați.

La Suceava și Botoșani s-au în
cheiat jocurile din serii ale turneului 
internațional de juniori. Iată 
cîteva amănunte de la meciurile 
disputate Ia BOTOȘANI : Polonia 
— Romanian 3—0 (3, 11, 12). Jocul 
în viteză, pasele derutante și ata
cul eficient al polonezilor au decis 
victoria în favoarea lor. Echipa ro
mână nu s-a prezentat, nici de a- 
ceastâ dată, la un bun nivel tehnic 
și tactic. Cehoslovacia—Ungaria 
3—1 (12,-12, 12, 7). Joc echilibrat 
în care echipa Cehoslovaciei a e- 
voluat mai bine și a reușit să ani
hileze atacurile destul de pericu
loase ale juniorilor maghiari. S-au 
calificat în turneul final: Polonia 
ți Ungaria. (S. LANFIT-corespon- 
dent)

Iată și rezultatele înregistrate la 
SUCEAVA i România III — Bulga
ria 0—3 (4,8,8,). Joc de bun nivel 
tehnic în care jucătorii români, deși 
în progres, nu au putut face față 
atacurilor dezlănțuite ale juniorilor 
bulgari. România I — Turcia 3—1 
(12,—8, 9,7). România I ți Bulga
ria s-au clasat pe primele două 
locuri. Turneu) final are loc în lo- 
caiitatg (C. ALEXA-corespondent).

numai 12 luni de activitate. în pa
noplia cu trofee se și adunaseră 
10 medalii de campioni ai Româ
niei. Iar acum, după un al doilea 
an de curs, numărul lor s-a dublat. 
Și mergînd în acest ritm, nu ar fi 
exclus ca în sezonul următor să fim 
martorii unei dominații și mai nete 
a argeșenilor în competițiile tine
rilor atleți.

Frumoasa reputație a Liceului 
este legată de numele unor verita
bile talente ca Liliana Leau, Ma
riana .Van, Miculina Lupu. Dorel 
Crif.udor, Virgil Miloiu sau Dan 
Betini ți a unor dascăli (M. Rău- 
țoiu. Victoria Bădescu, Gh. Geor- 
petcu, T. Pislaru, Șt. Cartaleanu, 
Ana Drăgoi) care urmăresc, în e- 
galâ măsură înnobilarea acestor ti
neri cu vaste cunoștințe și îi călesc 
pentru noi performanțe pe ovalul 
de zgură.

în aceste zile, elevii — din cla
sele 5—8 ți anii I—IV — se află 
într-o scurtă vacanță, binemeritată. 

■ Directorul lor însă, Gabriel Bă
descu, a rămas în școală. 11 frâ- 

I mintă noi planuri de organizare, de 
continuă îmbunătățire a acestui 
spectaculos angrenaj ți o perma
nentă dezvoltare a sa. Este mulțu
mit și nu prea... Analizează medi
ile (peste 50 la sută din elevi sînt 
promovați), compară rezultatele 
sportive (mult superioare celor din 
anul trecut) ți totuși nu e mulțu
mit (_ah, dacă aș avea elementele 
de la Școala sportivă de atletism 
din București...*). La începutul lu
nii septembrie urmează o nouă re
împrospătare a cadrelor. Cei care 
nu țin pasul cu fruntașii vor părăsi 
Liceul, iar alții, mai talentați, le 
vor lua locuL Să fie examenul oare 
singura soluție pentru atingerea o- 
biectivului propus ?...

„Categoric nu — răspunde direc
torul. Asta ar însemna sd ne mul
țumim doar cu ceea ce ne pică din 
cer. cu o selecție anchilozată. în- 
tr-un anumit fel; ar însemna ca 
fi in continuare, să ne limit/on de

a furniza țării campioni și record- 
meni. Dar oare aceasta este singu
rul nostru ideal ?“

Și gîndurile directorului încep să 
prindă repede noi dimensiuni. Cam
pionatele balcanice, campionatele 
continentului, Olimpiada din 1976...

— Va trebui să forțăm nota, să 
răscolim tot timpul in căutarea ve
ritabilelor diamante care mai stau 
ascunse tn diferite școli ale jude
țului. Sint aproape 100 de unități 
de acest gen in tot Argeșul și am 
alcătuit lin plan de bătaie intins pe 
o distanță de aproape trei luni. .Sd 
nu râmfnd nici o școală din județ 
pe care profesorii noștri să nu o 
fi bifat in raza lor de Selecție. Chiar 
dacă am recruta cite un singur elev 
din fiecare școală și tot am avea 
un ctștig imens.

— Alte perspective ?
— Modernizarea stadionului și a- 

coperirea pistelor cu un material 
sintetic pe care chimiștii noștri se 
străduiesc să-l facă cit mai apro
piat de veritabilul Tartan. Apoi, ur
gentarea lucrărilor la sala de atle
tism (șase culoare cu o lungime de 
85 m). In sjirșit, mai avem în pro
iect construirea unui bazin (25 m) 
acoperit. înotul este extrem de re
comandabil pentru recuperarea după 
efort. Și dacă vrem să pretind-m 
sportivilor rezultate de valoare in
ternațională va trebui să le punem 
la dispoziție și condiții de pregătire 
corespunzătoare.

Un lucru este cert : mica familie 
atletică din Argeș prinde rădăcini 
tot mai adinei și tinde să capete 
contururi spectaculoase. Liceul ex
perimental din Cîmpulung nu va 
fi o seră a atletismului românesc. 
El are o bază de dezvoltare se
rioasă și cu sprijinul organelor lo
cale, Cu cel al inspectorului general 
școlar județean Florin Dițuleasa, 
L.C.E.A. poate deveni o veritabilă 
rampă de lansare a campionilor, a 
viitorilor performeri.

ECHIPELE BUCUREȘTENE SE PREGĂTESC 
PENTRU NOUA EDIȚIE A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN
După o pauză mai mare de o 

lună de la ultima competiție, „Cupa 
U.G.S.R.**, iată că peste cîteva zile 
jucătorii de oină vor avea din nou 
prilejul de a fi prezenți pe dreptun
ghiurile gazonate. Primele zile ale 
lunii august vor marca debutul noii 
ediții a campionatului republican 
de oină.

In Capitală, sînt programate în
trecerile fazei municipale la care 
vor lua parte cinci echipe, între 
care două dintre cele mai valoroase 
formații ale sportului nostru națio
nal : C.P.B. — campioana de anul 
trecut și cîștigâtoare a „Cupei 
României" și a „Cupei U.G.S.R.** și 
Dinamo, adversara cea mai reduta
bilă a poligrafilor în cele mai im
portante reuniuni. Alături de aces
tea își vor disputa șansele, pentru 
calificare în următoarea etapă, for
mațiile Universitatea, Gloria și 
C.P.B. II.

Despre pregătirile și noutățile din 
tabăra jucătorilor de la C.P.B. ne-a 
informat antrenorul și jucătorul Ilie 
Dacău : „Ne pregătim cu asiduitate 
pentru a ne apăra titlul. Facem cite 
trei antrenamente pe săptămină, în 
care sînt cuprinse și jocuri cu echi
pa secundă. In privința transferări
lor, nici o noutate. Am promovat 
însă din echipa a doua pe jucătorii 
M. Simoiu și V. Dragomirescu. 
După desfășurarea antrenamentelor 
de pînă acum, cei mai în formă ju
cători mi se par a fi Ion Anton, 
Al Matei și Gh. Gruianu".

Celelalte echipe se antrenează și 
ele după un program riguros, dor
nice să facă o figură cît mai fru
moasă la apropiatele întreceri.

Dumitru NEGREA
- ★
Intre 11 și 13 august, la Slatiha 

se va desfășura finala „Cupei Spe- 
ranțelor**, competiție care va reuni 
12 echipe, calificate în urma etape
lor anterioare.

Adrian VASIL1U

Azi, pe Stadionul Republicii
FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE ALE ȘCOLILOR SPORTIVE
Astăzi ți mtine. stadionul Republi

cii din Capitală va fi gazda unei in
teresante reuniuni atletice. Tn cadrul 
fazei finale a campionatelor republi
cane ale Școlilor sportive, vor evo
lua, sperăm, în bune condiții organi
zatorice, 520 de atleți din întreaga 
țară.

Reprezentanți ai unui număr de 47 
de școli sportive, cei mai buni atleți 
din aceste unități și-au ciștigat drep
tul de a participa Ia finale crin rea
lizarea unor norme minimale, stabi
lite de Ministerul Educației și I-.vă- 
țămir.tului. în ultimă instanță deci, 
finalele de pe „Republicii* vor con
stitui o oglindă fidelă a muncii de-

puse de elevi șl de cadrele lor di
dactice de-a lungul unui întreg an 
de muncă.

Este de presupus că, in aceste con
diții, vom putea asista ia întreceri 
de un bun nivei tehaic, la obținerea 
unor rezultate de valoare. Nu este 
deci» o dorință legitimă a oricăruia 
dintre toți cei' care așteptăm de la 
școlile sportive lansarea spre marea 
performanță a cit mai multe elemen
te de valoare pentru atletismul ro
mânesc.

întrecerile se vor desfășura astăzi 
și mîine, dimineața ți dup£-amiaza, 
de la ora 9,00 ți 17,80.

LOTO - PRONOSPORT
La tragerea Loto de mîine puteți 

cițtiga premii în bani și autoturis
me la alegere. Ca și pînă în pre
zent. autoturismele se acordă în 
cadrul valorii unitare a premiilor

în numerar, indiferent de categoi. 
ia care a fost obținut premiul (d( 
o valoare cel puțin egală cu aceeț 
a autoturismului ales), felul biletu. 
lui sau buletinului pe care a fosi 
realizat, sau taxa de participa:-* 
per variantă. La tragerea Loto d« 
mîine se atribuie următoarele au
toturisme: DACIA 1300 (70.000 Jei* 
și DACIA 1100 (55.000 lei).

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 30 

dm 26 iulie 1972

ASIGURATE
in oglinda 

retrovizoare 
pentru manevrele 

auto..., iar 
pentru accidente, 

asigurâ-te 
la ADAS!

ADAS vâ oferă, printre altele, următoarele asigurări auto :
— Asigurarea pentru avarii.
— Asigurarea suplimentară pentru cazurile cînd autovehiculul 

este condus de alte persoane dectt asiguratul.
— Asigurarea suplimentară pentru furt.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa unităților 

ADAS și filialelor A.C.R,

EXTRAGEREA
17

EXTRAGEREA
5

I : 16 25 44 15 42

a Il-a: 33 8 38 35

FOND GENERAL DE PREMII :
2.424.690 lei din care 1.378.677 Iei 
report.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORX



Nr. 7128

la Timișoara

frîheniâ

Tara noastră — ciștigătoare a ediției 
a IV-a organizată In Polonia — va alinia 
două echipe. Prima reprezentativă (an
trenor Constantin Ardeieanu), care nă
șește, în acest fel, pe drumul pregă
tirilor viitorului turneu U.E.F.A. din 1273 
și o selecționată secundă, de perspectivă, 
antrenată de Ilie Savu.

Partidele turneului, programate în zi
lele de 28, 29 și 30 iulie. 1, 2. 3, 4, 5 și 
6 august, se. vor Juca, așa cum am mal 
anunțat de altfel, pe terenurile din ora
șele Timișoara. Arad, Reșița, Lugoj șl 
Caransebeș.

Mîine, în orașul de pe Bega, pe sta
dionul 1 Mal, sînt programate primele 
două meciuri ale celei de a Vl-a ediții 
a Turneului Prietenia : România I — 
Cuba (grupa A) Și Bulgaria — R.P.D, 
Coreeană (grupa B).

Competiție prestigioasă, una dintre 
cele mal importante întreceri Internațio
nale rezervate fotbaliștilor juniori. Tur
neul Prietenia reunește la start, în acest 
an, 9 reprezentative dintre care se de
tașează ca valoare echipele Uniunii So
vietice, Cehoslovaciei (ultima deținătoare 
a trofeului). Ungariei, Poloniei si Bul
gariei.

lonia — Cuba 1—0, locul 7 : Bulgaria — 
R.D. Vietnam 1—0, locul 3 : Ungaria — 
R.D.G. 1—0.

I
PALMARESUL COMPETIȚIEI

IflTfl Ediția IV, Li Polonia. I partld- 
17/0 pante (gazdele cu douâ echipe).

REZULTATELE :
I

Sportul
BALCANIADA DE BASCHET

REPREZENTATIVA NOASTRA
A PIERDUT MECIUL

CU IUGOSLAVIA: 74-97

care 
to- 
lor, 
sco-

Pag. a 3-a

Turneul internațional de juniori „PRIE
TENIA" își dispută anul acesta, în țara 
noastră, a șasea sa ediție. Ce a fost în 
primele cinci ? să ne aruncăm o scurtă 
privire asupra -palmaresului.

Edița I, fh BULGARIA. 10 partl- 
17o/ cipante .^Bulgaria cu 2 echipe).

REZULTATELE :

GRUPA A ! Bulgaria I — R.D.G. 4—1, 
Ungaria — Cuba 0—0, Cehoslovacia — 
Cuba 3—0, Ungaria — R.D.G. 5—2, Bul
garia I — Ungaria 4—2, R.D.G. — Ceho
slovacia 1—o, cuba — R.D.G. 2—1, Bul
garia I — Cehoslovacia 0—0, Bulgaria I
— Cuba 8—0, Ungaria — Cehoslovacia
1— 0.

GRUPA B : Polonia — Bulgaria II 3—1, 
Iugoslavia — România 1—0, România — 
Bulgaria II 1—0, Iugoslavia — Bulgaria II 
3—2, U.R.S.S. — România 1—0. Iugoslavia
— Polonia 3—0, U.R.S.S. — Bulgaria II
2— 0, U.R.S.S. — Polonia 1—1, România — 
Polonia 2—1, Iugoslavia — U.R.S.S. 1—0.

FINALE. Locul 1 : BULGARIA I — Iu
goslavia 2—1 : locui 3 : u.r.s.s. — unga
ria 3—0 ; locul 5 : Cehoslovacia — Româ
nia 2—0 ; locul 7 : Cuba — Poloni» 2—1 j 

Kocul 9 : Bulgaria II — R.D.G. 2-^0.

URSS 5—o, Cehoslovacia — România 3—2,
GRUPA B î RDG — Polonia 4—2, Un

garia — R.P.D. Coreeană 2—o, R.P.D. Co
reeană — Cuba 3—0, RDG — Cuba 2—0. 
Polonia — Cuba 1—0, R.P.D. Coreeană — 
RDG 3—1, Polonia — R.P.D. Coreeană 
2—0, Ungaria — Polonia 3—0, Ungaria — 
Cuba 3—2, RDG — Ungaria 1—0.

FINALE. Locul 1 : IUGOSLAVIA — 
Ungaria 1—0 ; locul 3 : Bulgaria — RDG 
2—2 (la golaveraj : Bulgaria) ; locul 5 ; 
Cehoslovacia — R.P.D. Coreeană 1—0 ; 
locul 7 : România — Polonia 2—0 ; lo
cul 9—10 : URSS — Cuba 2—2.

EDIȚIA III, ta R.P.D. Coreeană.
1707 10 participante (gazdele cu două 

chlpe). REZULTATELE :

GRUPA A : R.P.D. Coreeană I — Po
lonia 3—0, România — Ungaria 1—0. 
R.P.D. Coreeană I — Ungaria 3—0, Po
lonia — R.D. Vietnam 2—1, România — 
Polonia 0—0, R.P.D. Coreeană I — Româ-

R.IX 
R.D.

Ungaria

Ediția II, In Ungaria. 10 partlcl- 
1968 pante. REZULTATELE :

GRUPA A: Cehoslovacia—URSS 2—0, 
Iugoslavia — Bulgaria 2—1, România — 
URSS 2—0, Bulgaria — Cehoslovacia 2—0, 
Iugoslavia — Cehoslovacia 2—0, Bulgaria 
— România 4—1, Bulgaria — URSS 4—0, 
Iugoslavia — Rotnânia 1—1, Iugoslavia —

nia 1—0, R.D. Vietnam ______
Ungaria — Polonia 1—1, România — 
Vietnam 1—0, R.P.D.
Vietnam 2—0.

GRUPA B : R.P.D.
garia 1—0. URSS — ________________
— HDG 0—0, URSS — R.P.D. Coreeană n 
2—1, Bulgaria — RDG 2—0. R-P.D. Co
reeană n — Cuba 2—0, URSS — RDG 
1—0, Cuba — Bulgaria 1—0. URSS — 
Cuba 1—0, R.P.D. Coreeană n — RDG 
4—2.

FINALELE. Locul 1 : R.P.D. COREEA
NA I — URSS 2—0, locul J: R.P.D. Co
reeană II — România 1—0. locul 5 : Po-

Coreeană I —
Coreeană n —
Bulgaria 1—1, Cuba

Bul-

I — Ungaria 2—2. 
3—1. România — 
— România 0—e. 
Polonia I — Cuba

ULTIMEI
va 
pe

Regata Copenhaga la caiac-canoe

AȘTEPTAREA

grupa A : Polonia 
Bulgaria — Ungaria 
Cuba 2—1, Polonia I 
Bulgaria — Cuba 0—0, 
2—1. România — Bulgaria 1—0. Ungaria 
— Cuba 7—1, Bulgaria — Polonia I 1—0, 
România — Ungaria 3—1.

GRUPA B : Cehoslovacia — URSS â-0. 
Polonia II — URSS 2—1. Cehoslovacia — 
RDG 1—1, Polonia II — Cehoslovacia 3—3. 
RDG — URSS 0—0, Polonia IT — RDG 
2 — 1.

FINALELE. Locul 1 : ROMANIA — Po
lonia n 2—1 : locul 3 : Bulgaria — Ceho
slovacia 4—0 ; locul 5 : Polonia I — RDG 
4—0. locul 7 : URSS — Ungaria 2—1.

1Q71 Ediția V, in R.D. Germană. 10 
17/1 participante (gazdele cu două a- 

chipe). REZULTATELE :

Ediția V, 14

GRUPA A î RDG I — Polonia *—0. 
Ungaria — Cuba 3—«. Polonia — Unga
ria >—1. RDG I — URSS 2—1. RDG I — 
Cuba 1—0. Polonia — URSS 1—1. RDG I
— Ungaria 1—0, URSS — Cuba 2—2. Un
garia — URSS 2—0. Polonia — Cuba 1—0.

GRUPA B : RDG n — R.P.D. Coreeană 
0—0. Bulgaria — România 0—0. România
— RDG II 2—1. Cehoslovacia — B-^garia 
5—1. Bulgaria — R.P.D. Coreeană 2—1. 
Cehoslovacia — România O—O, RDG li — 
Bulgaria 2—0. Cehoslovacia — R.P.D. Co
reeană 1—0, Cehoslovacia — RDG n 2—1. 
România — R.P.D. Coreeană 0—0.

FINALELE. Locul 1 5 CEHOSLOVACIA
— RDG I 1—0. locul 3 : România — Po
lonia 2—1, locul 5 : RDG n — Ungaria 
2—2. 7—6 la 11 m. locul 7 : URSS — Bul
garia 3—1. locul 9 : R.P.D. Coreeană — 
Cuba 4—1.

Sandu Mircea a șutat fi Muntea- 
tiu a oficiat formalitatea înscrierii 
celui de al doilea gol in partida cu 
studenții sovietici, disputată marți 
seara, la lumina reflectoarelor, pe 
stadionul 1 Mai din Constanța. Cu 
această 
români 
finalele

victorie, echipa studenților 
s-a calificat pentru semi- 
competiției.

Foto l DRAGOȘ NEAGU
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Octavian Popescu: GENERAȚIA MEA ȘI-A DOVEDIT 
APTITUDINILE PENTRU DIFICILA CARIERĂ DE ANTRENOR

I
I

Relntîlnire plăcută cu unul dintre cei 
mai valoroși jucători pe care l-a avut... 
Rapidul. „U”. Dinamo, Jiul și echipa 
turcă Mersin. Ați înțeles desigur că este 
vorba de Octavian Popescu, component, 
cîndva. al binecunoscutului tandem cen- 
trocampist cu Petru Emil, un model 
apreciat în fotbalul nostru.

SE DESFIINȚEAZĂ 
ECHIPA PROGRESUL?

SEMNAI.

Zilele acestea am primit la re
dacție o scrisoare din partea unul 
grup de suporteri ai echipei bucu- 
reștene Progresul. După ce deplîng 
situația precară a formației favorite, 
semnatarii epistolei ne cer ■ să le 
furnizăm vești mai sigure despre 
viitorul alb-albaștrilor. Cităm un 
pasaj din scrisoare: „...Se zvonesc 
fel de fel de lucruri despre echipa 
noastră preferată. Ba că este în 
pragul desființării, ba că destinele 
ei ar fi luate de fostul rapidist Ion 
Ionescu și cite altele. Vă rugăm din 
suf-t dacă cunoașteți adevăruri din 
surse sigurer .-informați-ne și pe noi 
in coloanele ziarului, care este a- 
devărata situație a echipei', dacă ea 
mai este în plenitudinea forțelor de 
a relua tentativa de revenire în Di
vizia A".

Fără îndoială că, de la o vreme, 
circulă multe zvonuri pe seama a- 
mintitei echipe, mai mult sau mai 
puțin adevărate. în mod sigur, ceva 
se întîmplă cu Progresul. După e- 
șuata tentativă a anului ’72 de a 
promova în Divizia A, „bancarii" 
parcurg cel mai trist drum din în
delungata lor existență., De regulă, 
căzuții la marile examene niciodată 
nu părăsesc scena luptei prin a- 
bandon. Ei o reiau în anul compe- 
tițional următor, cu mai mare am
biție și cu mai mare înverșunare. 
Se pare, însă, că echipa Progresul 
nu mai are acel suport necesar par
curgerii unui nou traseu presărat 
cu obstacole. Concluzia aceasta ne 
este furnizată de startul necorespun
zător luat de alb-albaștri, în primele 
zile ale pregătirii viitorului campio
nat, start marcat vizibil de marile 
contradicții ce au ros această for
mație de la căderea ei în divizia 
secundă, de frecușurile și disensiu
nile la toate nivelurile, începînd de 
la conducerea secției (o fi existat 
oare un asemenea organism?), con
ducerea tehnică, des remaniată, a 
echipei și rână la ultimul jucător. 
Altfel nu se poate explica de ce la 
primele două-trei antrenamente s-au 
prezentat doar cîțiva jucători, cei 
de bază aflîildu-se departe de e- 
chipă. căuttnd de unii singuri an
gajamente la alte formații cu spe
ranța că vor primi dezlegare, sau, 
dacă nu, cu riscul de a face caran-

tina obligatorie prevăzută de regu
lamentul de transferări.

Iată o situație unică — spunem 
noi — în analele fotbalului nostru, 
aceea de a fi în pragul desființării 
sau autodesființării, cum vreți s-o 
numiți. Socotiți și dv., în afara 
grupului — Tanăsescu, Cassai, Manta 
și Beldeanu ce au primit dezlegări 
pentru alte formații — a apărut un 
altul, masiv, care cu de la sine pu
tere nu a mai răspuns prezent la 
pregătirile echipei — Grama, Du- 
mitriu, Dudu Georgescu, Dinu Ior
dan, Măndotu, Radu Ionescu și alții. 
Așadar, o întreagă echipă decapi
tată, noului antrenor Eugen Ior- 
dache fiindu-i dificilă misiunea de 
a se angaja cu vreun obiectiv pre
cis în fața conducerii clubului 
bucureștean.

Nu vrem să intrăm în amănun
tele acestei probleme atît de deli- 
ca'te, dar sîntem siguri că ea a fost 
generată, în primul rînd, de marile 
slăbiciuni ale conducerii secției de 
fotbal, ale conducerii clubului, de 
marile carențe de ordin educativ 
care- au dus la „dezertarea" în masă 
a jucătorilor de sub culorile clubu
lui la care, chipurile, pretindeau în 
anii din urmă că au ținut. Nu pu
tem să nu incriminăm aici și as
pectul imoral al cluburilor — indi
ferent cum se numesc ele — care 
adăpostesc „păsările călătoare", fapte 
pe care sîntem siguri că nu le-ar 
accepta sub nici un motiv dacă in 
joc s-ar afla numele jucătorilor lor.

In scrisoarea amintită mai sus su
porterii se întrebau pe bună drep
tate dacă echipa lor se află în pra
gul desființării. în ce ne privește 
nu sîntem în măsură să le dăm un 
răspuns concret. Să răspundă, în 
primul rînd, cei vizați direct. Asta 
nu înseamnă că federația de spe
cialitate nu trebuie să se intereseze 
de soarta acestei echipe, pentru a 
afla în amănunt motivele care au 
generat fenomenul de dezintegrare 
a Progresului și a lua măsurile 
cuvenite. Nu de alta, dar mai știm 
noi și alte echipe din Divizia A 
marcate de asemenea crize, care pot 
să învețe multe din trista lecție 
echipei din str. Dr. Staicovici.

a

Sîelian TRANDAFIRESCU

SARAJEVO (prin telefon). în 
sala Skanderija au început meciu
rile de baschet ale celei de a 14-a 
ediții a Balcaniadei. Echipa noas
tră reprezentativă a fost nevoită 
de... sorți să întîlnească în prima 
partidă puternica echipă a iugos
laviei. campioană mondială și vice- 
campioană olimpică. La capătul u- 
nei partide viu disputate, în 
baschetbaliștii noștri au fost 
tuși apreciați pentru evoluția 
victoria a revenit gazdelor, cu
rul de 97—74 (46—39). De mențio
nat că în perioadele în care jucă
torii noștri au aplicat apărarea în 
presing, partida a fost sensibil e- 
gală. în finalul partidei, antrenorii 
echipei iugoslave au introdus pe 
teren prima garnitură, care s-a 
detașat net în învingătoare. Au 
marcat: Ciosici 15, Jelovac 14, Mo- 
rovici 6. Kapicici 14, Solman 8. 
Damianovici 7, Simonovici 10, Pie
ras 8, Drvici 6, Cermak 8 pentru 
Iugoslavia, respectiv. Diaconescu 6, 
Novac 10, Tarău 10, Oczelak 12, 
Popa 9. Georgescu 20, Pîrșu 4, 
Cernat 3.

Alte rezultate de marți: Iugosla
via — Turcia 93—54 (48—19) ; Gre
cia — Bulgaria 70—69 (29—32). Pro
gramul de azi: România — Grecia ; 
Bulgaria — Turcia.

„Regata Copenhaga", care se 
desfășura sîmbătă și duminică, 
apele lacului Bagsvaerd. se înscrie 
printre principalele evenimente ale 
vieții sportive daneze din această 
săptămînă. La întreceri și-au anun
țat participarea aproximativ 225 de 
caiaciști și canoiști reprezentînd 20 
de țări. Dintre echipele redutabile 
în acest sport va lipsi doar forma
ția R. D. Germane. în rest, la 
Bagsvaerd vor fi prezenți toți can
didați! la medaliile și la punctele 
olimpice.
mare competiție de pregătire și ve
rificare înaintea Jocurilor Olimpice, 
regata de la Bagsvaerd trezește, fi
resc, un interes deosebit în rindul 
amatorilor de sport din numeroase 
țări ale Europei. Din păcate, opinia 
sportivă daneză nu are prea multe 
motive să se manifeste la aceleași 
cote. Aceasta pentru că rezultatele

Considerată ca ultima

ROMÂNIA PARTICIPA

I. F. K. Norrkoping — invingătoare
ECHIPA I.F.K. Norrkfiping — vi

itoarea adversară a formației U.T.A. 
In Cupa U.E.F.A. a întîlnlt pe te
ren propriu pe Austria Salzburg, pe 
care a învins-o cu 2—1. Cele două 
goluri ale învingătorilor au fost 
marcate de Larsson. Pentru oaspeți 
a înscris Halla.

La Dusseldorf a început turneul 
internațional de tenis „Marele pre
miu al Europei", la care participă 
și jucătorii români Ilie Năsțase și 
Ion Țiriac. Ieri, ambii jucători au 
debutat cu victorii. Năstase — du
pă cum comentează agenția S.I.D. 
— a făcut o adevărată demonstra
ție în partida cu iugoslavul Bora 
Iovanovici, pe care l-a învins în 
patru seturi : 6—1, 6—2, 5—7, 6—4. 
(în setul trei, Năstase conducea cu 
5—1 și apoi în setul patru Iovano
vici a fost în avantaj cu 3—0.) Ion 
Țiriac a dispus într-o partidă fără 
istoric de vest-germanul Pohmann 
cu 6—3, 6—3, 6—1. în turul sfer
turilor de finală, Năstase va juca 
cu Meiler (R.F.G.), iar Țiriac cu 
Bungert (R.F.G.). în celelalte sfer
turi sînt programate meciurile: 
Gulyas—Barany (ambii Ungaria) și 
Kuhnke—Fassbănder (ambii R.F.G.). 
Iată cîteva rezultate din primele

REPETIȚII PREOLIMPICE
din acest sezon ale caiaciștilor ți 
canoiștilor din Danemarca nu au 
fost prea bune. Altădată speram și 
deseori aveam satisfacția să-i ve
dem pe sportivii danezi printre pro
tagoniști, printre învingători. Acum

Corespondență specială

pentru SPORTUL

Erik Hansen este probabil prea bă- 
trln pentru cursa olimpică și alți 
caiaciști de valoare nu s-au ridicat 
Poate că regata de la Bagsvaerd 
ne va oferi, din acest punct de ve
dere, unele surprize plăcute.

Cum spuneam, este așteptată par, 
ticiparea întregii elite a caiacului 
și canoei europene, ceea ce conferă 
regatei o valoare deosebită și un 
prestigiu, de la an la an consolidat 
Ne amintim cu plăcere că in 1968,

înaintea Jocurilor Olimpice, tot la 
Copenhaga a avut loc ultima mare 
competiție de pregătire și că la 
întreceri au fost prezenți toți cei 
care, apoi, la Ciudad de Mexico au 
cîștigat medaliile de aur și titlurile 
de campioni olimpici.

Preocupați de asigurarea condiții
lor optime de disputare a actualei 
ediții a regatei, organizatorii au fă
cut pregătiri intense la Bagsvaerd, 
Pista de concurs este balizată, s-au 
instalat toate aparatele tehnice, au 
fost puse la punct amenajările spe
ciale pentru ambarcațiuni și, bine
înțeles, cele necesare serviciului de 
presă. Timpul este frumos la Co
penhaga și, după toate probabili-: 
tățile, el se va menține așa ți în 
timpul celor două zile de întreceri, 

încă de astăzi rfînt așteptați oas
peții regatei. Printre ei, sportivii 
români ale căror rezultate și po
ziții fruntașe în caiacul și canoea 
mondială sînt binecunoscute.

MOGENS IACOBSEN
(Berllngske Tidende)

CU ECHIPA OLIMPICA
La regata Copenhaga țara noaa- 

tră va ft reprezentată de prima 
garnitură olimpică din care fac 
parte următorii caiaciști și cano
iști : Viorica Dumitru, Maria M- 
chiforov, Vasile Roșea, Cuprian 
Macarencu, Ion Dragulschi, Costel 
Coșniță, Vasile Simiocenco, Aurel 
Vemescu, Mihai Zafiu, Roman Var- 
tolomeu, Atanase Sciotnic Gheorgbe 
Danilov, Gheorghe Simionov, Ivan 
Patzaichin, Serghei Covaliov.

Echipa României pleacă astăzi — 
pe calea aerului — la Copenhaga.

două tururi : Kuhnke — Koch 3—6 
2—6, 6—4, 6—4, 6—3 ; Gulvas — 
EIschenbroich 6—3, 6—3. 3—6. 3_ 6,
6—2 ; Meiler — Mulligan ’ 6—8* 
6—4, 7—5, 6—3 ; Barany — Phil
lips Moore 6—3, 6—1, 6—0.

La Louisville (Kentucky) se des
fășoară întrecerile unui turneu in
ternațional de tenis contînd pen 
tru campionatul mondial — „WTC". 
Iată rezultatele înregistrate: Rod 
Laver — Tom Leonard (S.U.A) 
6—0. 6—3; Pil ici — Derek Schroder 
(S.U.A.) 6—1, 6—2; Stolle — Stil
well 6—2, 7—6 ; Lutz — Taylor 4—6, 
6—2, 6—1 ; Froehling — Rahim 
(Pakistan) 6—7, 6—3, 7—6 ; Drys
dale — Battrick 6—2, 6—4 ; El 
Shafei — I
1-6, 
Stone 4—6, 6—3, 6—2 ; F 
Maud (R.S.A.) 6—1, 6—1.

.................... . 7—6;
— Battrick 6—2, 6—
— Borowiak (S.U.A.) 6—4,
6—3 ; John Alexander —

6—2 ; Richey —

Remiză de mare luptă in partida a 7-a
VICTORII ROMÂNEȘTI

LA

Dialogul cu el se țese repede și les
ne, Tăvi fiind la fel de spontan și de 
expresiv intr-o conversație cum era 
acum cîțiva ani pe terenul de fotbal.

— Au circulat zvonuri că te-ai dedicat 
carierei de antrenor, debutul fiind fâcut 
la Giurgiu, la Dunărea. După cîteva săp- 
tămini, s-a aflat că acest proiect n-a 
fost viabil...

— Intr-adevăr, a eșuat, condițiile de 
lucru prezentate fiind rapid abandonate 
de asociație. Am renunțat, nu pentru că 
aș n foarte pretențios, ci pentru că n-am 
vrut să mă joc cu vorbele, promițind 
viitoare realizări care nu aveau premise 
obiective minime.

— Și ai renunțat la tot ?
— La Giurgiu, da, la ideea de antre- 

norat, nu. Am prea multe exemple de 
fotbaliști din generația mea care și-au 
dovedit — prin fapte — aptitudinile Șt 
pentru dificila carieră de antrenor. Pil
dele lui Constantul. Halagian. Motroc, 
Dridea. Nunweiller in sînt încurajatoare. 
Cred că pot să-i urmez pe acești foști 
colegi și cu rezultate asemănătoare.

— Ai în vedere o echipă anume ?
— Am in vedere un... antrenor anu

me, Căruia aș fi foarte mulțumit să-1 
fiu secund. Să învăț de la el și să-1 ajut 
realmente în munca de pregătire a echi
pei.

— Pe cînd vestea titularizării antreno
rului Octavian Popescu 7

— O doresc dt mai curind, dar. firește, 
lansarea ei nu depinde numai de mine.
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U. T. A.-V.S.S. KOSICE 0-1
ARAD (prin telefon), 

de spectatori au urmărit 
internațională dintre echipa 
și V.S.S. Kosice. U.T.A. a 
după un joc modest, în urma 
marcat de Kiss (min. 9).

Ștefan IACOB—coresp.

Peste 2 000 
întilnlrea 

locală 
cedat 

golului 

județean
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Un mare campion găsește întot
deauna resurse de luptă, chiar în 
cele mai dificile situații ale unei în
treceri. După înfrîngerile suferite in 
ultimele două partide, mulți comen
tatori înclinau să considere 
ca virtual încheiat, 
victorie ușoară a lui 
a 7-a a demonstrat, 
nu este încă învins, 
în domeniul jocului clasic, pozițional, 
este depășit de adversarul său și a 
schimbat radical tactica, trecînd în 
aria jocurilor deschise, unde elemen
tul combinatîv predomină asupra ce
lui strategic.

Interesant este faptul că Fischer a 
acceptat provocarea. El a jucat va
rianta Najdorf din siciliană (pe care 
a mai folosit-o în multe partide), 
deși era evident că adversarul era 
bine pregătit s-o combată. Mai mult 
decît atît, a intrat în așa-numita „va
riantă a pionului otrăvit", în care ne
grul se expune unui atac foarte pu
ternic încercînd încă o dată să de
monstreze superioritatea resurselor 
apărării. Rezultatul a fost că după 
numai 15 mutări s-a ajuns la „un 
corp la corp" de o violență rar în- 
tilnită. Cu regele derocat și sub 
ploaia unor teribile amenințări, Fi
scher s-a apărat magistral, cu un 
calm și o precizie admirabile. Nu o. 
dată comentatorii au fost înclinați 
să creadă că poziția este cîștigată de 
Spasski, dar de fiecare dată Fischer 
a’ găsit o nouă resursă. A fost un 
duel de lovituri combinative de o 
mare profunzime și frumuseț®, In 
care atît atacul cît și apărarea au 
fost la înălțime.

In prima partidă amicală

ROMÂNIA-S.U. A
PIATRA NEAMȚ, 26 (prin telefon). 

Aseară, în sala Ceahlăul din Piatra 
Neamț s-a desfășurat prima întîlni- 
re amicală dintre cele patru pe care 
echipele olimpice de volei ale Ro
mâniei și S.U.A. le vor susține îna
intea turneului de calificare la J.O.

în fața unui public numeros și 
pe o căldură moleșitoare, voleiba
liștii români au prestat un joc va
riat și sigur în toate compartimen
tele, cîștigînd cu un scor categoric: 
3—0 (5, 4, 7).

Voleibaliștii americani, care au 
demonstrat unele calități apreciabile 
în atac și în linia a doua, au fost

meciul 
pronosticînd o 

Fischer. Partida 
însă, că Spasski 
El a înțeles că

30 LA VOLEI
însă depășiți din punct de vedere 
tactic, datorită combinațiilor pe care 
jucătorii noștri le-au construit la 
fileu. Iată cele două loturi: Româ
nia : Codoi (Moculescu), Schreiber, 
Stamate, Udișteanu, Bartha (Enes- 
cu), Oros (Ion); S.U.A.: Parker 
(Wardrop), Stanley, Schewman 
(Shwara), Paterson, Kilgour,
Farland (Stevenson). Partida a lost 
foarte bine arbitrată de către I. Co
vaci și V. Dumitru. Următoarea 
partidă va avea loc Joi, începînd 
de la ora 20.

Mc

TRĂGĂTORI români concurează In elveția
Trăgătorii olimpici români la pro

bele de glonț, au plecat în Elveția. 
La Ziirich ei vor participa la un 
important concurs internațional ală
turi de țintașii țării gazdă și cei din 
Anglia. Lotul condus de antrenorul 
federal ing. P. Cișmigiu, cuprinde pe 
următorii « Nicolae Rotaru, Petre 
Șandor, Eugen Satala (la probele de 
pușcă, calibru mic și calibru mare),

Dan Iuga, Marcel Roșea, Ion Tripșa 
(pistol viteză) și Lucian Giușcă (pis
tol liber). Concursul de Ia Ziirich 
este deosebit de important, el fiind 
un ultim test internațional înaintea 
J.O., iar pentru pistolarii noștri de 
la viteză, un criteriu de Selecție pen
tru stabilirea celui de al doilea con
curent care, alături de D. Iuga, va 
merge la Olimpiadă. , _j ,»_____ i_

APĂRAREA SICILIANA
NEGRU :
Robert Fischer

ALB :
Boris Spasski

1. e4 c5 2. Cf3 <16 3. <14 c:d4 4. C:d4 
Cf6 5. Cc3 a6 6. Ng5 e6 7. ti Db6 8. 
Dd2 D:b2 (Negrul ia „pionul otră
vit" de la b2, pornind de la punctul 
de vedere că atacul alb nu echiva
lează pierderea materială. Asupra a- 
cestui punct, părerile sînt însă foar
te împărțite și chiar Fischer a pier
dut o partidă bine cunoscută la Ghel- 
ler în această variantă). 9. Cb3 (Con
tinuarea cea mai jucată este 9. Tbl 
Da3 10. e5 d:e5 11. f:e5 Cfd7 cu com
plicații care au fost analizate pînă 
foarte departe. Spasski preferă o 
continuare mai puțin cunoscută, ana
lizată în ultimul timp de jucătorul 
sovietic Mațukevici) 9... Da3 (Bole- 
slavski și Mațukevici analizează în 
special răspunsul 9... Cc6, care pa- 
rează amenințarea 10. a3 la care ar 
urma Ca5) 10. Nd3 Ne7 (Intr-o pârti- 
dă Ghiterman — Saharov, Moscova 
1967, s-a jucat 10... Cbd7 11. 0—0
Ne7 12. Tael h6 13. Nh4 și acum, 
după ludovici, negrul putea juca 13... 
g5) 11. 0—0 h6 12. Nh4 C:e4! ? (Cu 
aceasta negrul mai cîștigă un pion, 
dar se expune unui atac teribil) 13. 
C:e4 N:h4 14. fă! e;f5 (Fischer ia tot) 
15. N’b5-|- ! (Sacrificînd nebunul, 
Spasski obține derocarea regelui ad
vers și un atac care, Ia prima ve
dere, pare eîștigător) 15... a:b5 16. 
C:d6-{- Rf8 (După 16... Re7 17. C:b5 
Da6 18. Db4-j- albul cîștigă ușor) 17. 
C:c8 Cc6 ! (Cheia apărării ! Fischer 
dă figura înapoi dar își dezvoltă pie
sele și cîștigă timpul necesar pentru 
a-și pune regele în siguranță) 18. 
Cd6 Td8 19. C:b5 De7 20. Df4 g6 (Cu 
această mutare de consolidare se în
cheie prima fază a partidei. Atacul 
direct a fost respins și negrul păs
trează un pion în plus) 21. al N’g5 22. 
Dc4 Ne3J- 23. Rhl f4 ! ? (Foarte agre
siv jucat, dar în același timp ris
cant). 24. g3 ! (Numai așa. Altfel ne
grul joacă regele la g7 și după adu
cerea turnului h8 în joc nu mai are 
nici o problemă) 24... ga 25. Tael

Db4 26. D:b4 C:b4 27. Te2 (schimbul 
damelor n-a micșorat intensitatea lup
tei. Negrul mai are încă dificultăți 
deoarece turnurile sale nu cooperea
ză) 27... Rg7 28. Ca5 b6 29. Cc4 Cd5 
30. C4d6 (Caii albi sînt foarte activi) 
30... Nc5 31. Cb7 Tc8 32. c4 Ce3 33. 
TI3 C:c4 34. g:f4 g4 35. Td3 h5 (Jocul 
în această fază a partidei este pur 
com-binativ. Mici amenințări și apă
rări se încrucișează pe fondul crizei 
de timp a lui Spasski) 36. h3 Ca5 37. 
C7d6 N:d6 38. C:d6 Tcl-j- 39. Rg2 Cc4 
40. Ce8-|- Rg6 (Vezi diagrama). In a-

ceastă poziție partida s-a întrerupt. 
Analiza a dat următorul rezultat:

41.h4 (Mutarea din plic) 4î...f6! 
(Cea mal bună apărare) 42.Te6 Tc2-f* 
43,Rgl (După 43.Rg3 regele alb ar 
fi intrat într-o plasă de mat) 43,_ 
Rf5! 44,Cg7-ț* R:f4 45.Td4-.f- Rg3 (Re
gele negru a devenit o piesă de a- 
tac) 46.Cf5-j- Rf3 47.T6e4 (Forțează 
remiza) 47...TC14, 48.Rh2 TcZ-f, 49. 
Rfl Remiză.

Astfel, după 7 partide, Fisoher 
continuă să conducă cu scorul de 
4—3. Astăzi, după amiază, meciul 
continuă cu partida a 8-a, în care 
Fischer va juca eu albele.

Kf3 47.T6e4 (Forțează

Sergiu SAMARIAN

Echipa studențească de șah a Ro. 
mâniei a învins cu 2>/2—li/2 puncte 
selecționata Angliei in runda a 
4-a a turneului final al campio
natului mondial universitar de 
șah ce se desfășoară în aceste zile 
la Graz (Austria). Alte rezultate ale 
rundei: U.R.S.S. — Cuba 3»/g—»/,; 
Bulgaria — Danemarca 3—1; Is
rael — S.U.A. 2i/î— l1/,; R. F. a 
Germaniei — Ungaria 272—l!ș. 
în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 12>/2 p. urmată de Bul
garia 9 puncte, Danemarca și R.F. 
a Germaniei cîte 8’/, puncte. Echi
pa României ocupă locul 6 cu 77» 
puncte.

în capitala Finlandei a început 
unul din turneele zonale pentru 
campionatul mondial masculin de 
șah la care participă 16 jucători, 
printre ei numărîndu-Se și marele 
maestru român Florin Gheorghiu. 
Iată rezultatele din prima rundă: 
Hecht (R.F.G.) — Saren (Finlanda) 
1—0 ; Gheorghiu (România) — Ra
dulov (Bulgaria) remiză; Ribly (Un
garia) — Torvaldsson (Islanda) 1—0; 
Matanovici (Iugoslavia) — Hennings 
(R.D.G.) remiză ; Schmidt (Polonia) 
— Jacobssen (Danemarca) 1—0; 
Timman (Olanda) — Robațșch 
(Austria) remiză.

ECHIPA FEMINIIVĂ DE BASCHET
A ROMÂNIEI ÎNTRECUTĂ

EA PEKIN
PEKIN, 26 (Agerpres). — Peste 

18 000 de spectatori au asistat la 
palatul sporturilor din Pekin lâ. în- 
tîlnirea amicală de baschet dintre 
selecționatele feminine ale R.p. 
Chineze și României. Meciul s-a în
cheiat cu Scorul de 82—73 (42—38) 
în favoarea sportivelor din R.P. 
Chineză.

TELEX • TELEX» TELEX • TELEX» TELEX • TELEX
Tradiționalul turneu internațional de 
baschet „Memorialul Iuri Gagarin” a În
ceput la Tbilisi cu participarea echipelor 
masculine ale SUA. Cehoslovaciei, Fin
landei, RSS Gruzine și a două reprezen
tative ale URSS. în prima zi de întreceri 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Cehoslovacia _ Finlanda 84—65 (41—34), 
SUA - RSS Gruzină 81—67 (42—41).

in cadrul campionatelor de natațle ale 
Italiei, care au loc la Torino, cunoscuta 
înotătoare Novella Calligarls și-a corec
tat recordul european în proba de 400 
m liber, reallztnd 4:26,7. Vechiul record 
era de 4:29.1.

Turneul Internațional feminin de baschet 
de la Palermo a fost clștlgat de echipa 
Poloniei. în ultimul joc, baschetbalistele 
poloneze aU învins cu scorul de 73—39 
(34—21) echipa Canadei. Italia, care a 
intreetft cu scorul de 41—39 (19—17), e- 
ehipa Franței, a ocupat locul doi. Selec-

tionata Franței clasat pe locul trei, 
urmată de Canada.

Proba de slalom uriaș din cadrul con
cursului internațional de schi care are 
loc la Falls Creek (statui Victoria) a 
revenit austriacului David Zwilling El a 
realizat timpul de 1:33,06. Italianul Er
win Stricker s-a clasat pe locul doi — 
■ ■“ " urmat de vest-germanul Max Rie- 

1:33,84. Competiția 
Maloney".

1 :S3,63, 
ger — 
„Cupa

este dotata cu

Denis ' HulmeCunoscutul automobilist _
(Noua Zeelandâ), pllotînd o mașină „Mc- 
laren m. 20", a cîștigat competiția „Ca- 
nam". disputată pe circuitul de la 
Watkins Glen (Statul New York). Ame
ricanul Peter Revson s-a clasat pe locul 
doi, avtnd o Intîrziere de 1,4. Locul trei 
a revenit francezului Francois Severt. 
Aceasta a fost a doua victorie repurtată 
de Denis Hulme ta cadrul acestei com
petiții.

Competiția internațională de motoclclism 
Viteză „Marele premiu al Suediei- des
fășurată la Anderstorp, a prilejuit în
treceri spectaculoase urmărite ’ —'
de mii de spectatori. întrecerile 
contat pentru campionatul lumii 
ta evidență forma excelentă a 
favoriți Jan de Vrles (Olanda) si Agostini 
(Italia). învingători în probele de SO 
cmc șl respectiv 500 cmc. țn clasamentul 
general la clasa 50 cmc conduce Jan de 
Vries, care totalizează 60 de puncte. 
Agostini este lider de necontestat la cla
sa 500 eme eu 150 do puncte. r*el de-al 
doilea clasat, Italianul Paganl. 75

de zeci 
care au 
au scos 
martlot

Competiția automobilistică „Marele pre
miu de Ia Imola- a revenit la această 
editte englezului John Surtees, care a 
pilotat o mașină ,.Surtees Ts 10“. El a 
realizat timpul de lh 28:08,2 (medie o- 
rară 191,290 km). Au - - -
Bob Wollek (Frailța) 
(Austria) la 24 sec. 
glia) a ocupat locul 
ttrzlexe de 1:07,8,

urmat In clasament 
la 3,5 $1 Nichl Laud 
Graham Hill (An* 
4, sosind cu » ta
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SE POT ÎMPLINI PE PODIUMURILE DE LA MUNCHEN!
LUPT PENTRU PRIMUL LOC Viorica Dumitru:

/ (Urmare din pag l)

plus am obținut, la Bergamo, o 
victorie asupra recordmanei mon
diale Faina Melnik. Trebuie să a- 
■răt că, de fapt, 
gura înfrîngere 
pioana sovietică 
pînă astăzi.

Aceste succese
mai mult, și mi-au dat încrederea 
că la Jocurile Olimpice mă voi pu
tea număra printre aruncătoarele 
care-și vor disputa cele trei me-

aceasta a fost sin- 
suferită de cam- 
de la Helsinki și

m-au ambiționat ș!

dalii olimpice, 
un pronostic 
finalei aruncării discului, 
să-i asigur pe iubi 
din țara noasi 
ce depinde de mine pentru ca de
butul olimpic să mi-1 onorez cu un 
rezultat cil mai bun. cu o compor
tare cît mai frumoasă. Probabil, a- 
celași lucru îl gîndesc și celelalte 
aruncătoare de frunte ale lumii. 
Este firesc să Ce așa. In orice caz. 
în ceea ce mă privește, fiți siguri că 
voi lupta chiar pentru medalia de 
aur!

Nu vreau să fac nici 
asupra clasamentului 

dar țin 
ii atletismului 

că voi face tot ceea

PROBELE FEMININE CU SOSIRI LA FOTOGRAFIE...
Gheorghe Berceanu:

CRED CĂ VOI FI AȘTEPTAT CU FLORI

man

Emerit Tușa
VOM FI IN FINALA PROBEI Șl NU NUMAI ATIT!

sportivii

Nicolae Rotaru PENTRU

de a ne 
titlul 
apoi

acest test preoiimpx au lipsit două 
tre principalele noastre adversare : 
mafiile R.D Germane si Norvegiei, 
orele de răgaz, cind peste !ac se 
inserarea, răsfoim vechi caiete.

la Mânec.-
1 dm II li

Toată lumea își pune’ mari spe
ranțe in mine. O știu prea bine, o 
simt pretutindeni, pe stradă, la ci
nematograf, la teatru sau la cofe
tărie. Se înțelege câ n-aș vrea să-i 
dezamăgesc și voi face totul pentru 
a le. răsplăti încrederea pe care 
mi-o acordă. Există insă ceva de 
care nu vrea să țină seama aproa
pe nimeni. Există neșansa, cu mul 
țiplele ei fațete. Deși nu sînt pre
zent de prea mulți ani în activi
tatea competițională de amploare, 
am avut totuși prilejul să văd cum 
au „căzut" nume sonore, cu cărți 
de vizită mult mai impresionante 
decît a mea la ora actuală. Și pen
tru a nu mă referi la intîmplări 
mai vechi, de un an sau doi — 
deși nici acestea nu ar fi prea în
depărtate — vreau să spun ce am 
văzut la Katowice, la sfirșitul a- 
cestui april, cu prilejui campiona
telor europene. Petar Kirov (Bulga
ria), campionul olimpic și mondial 
al categoriei muscă, a fost învins

oarece m-am accidentat cu puțin 
timp inaintea confruntărilor din 
capitala Bulgariei.

Să sperăm însă că pe mine mă 
va ocoli de astă dată neșansa, ră- 
minind totul pe seama pregătirii 
și a dorinței mele de a urca pe 
treptele podiumului de onoare în 
acordurile imnului nostru național. 
N-o să fie ușor, nici cu sovieticul 
Zupkov, cel care, în absența mea, 
la campionatele mondiale de anul 
trecut a cucerit titlul, nici cu turcul 
llazir Sari, cu bulgarul Ștefan An-* 
ghelov sau cu maghiarul Ferenc 
Sereș care m-a și condus cu des
tule puncte pînă în repriza secun
dă la campionatele europene din 
Polonia. Mă simt, însă. într-o bună 
formă și cred că voi fi așteptat la 
întoarcere cu un buchet de flori.

Ana Pascu: UN GIND, O VOINJA
Toate cele care am conlucrat, tn 15S4, 

la cucerirea medaliei de bronz, la flo
retă. de către echipa României, ne aflăm 
și acum in pregătire pentru — poate — 
cea mai mare confruntare din isteria 
scrimei — Jocurile de la Munchen. Ața 
cum au lăsat să se Întrevadă .nHMrt.wi. 
concursurilor preolimpice In capitala

și grele examene. Nu este pentru 
r. i o surpriză faptul că la Mun- 
. vom intîlni adversare foarte 
puternice. O știam demult și, ca 
atare, ne-am pregătit intens pen
tru ca — într-o asemenea compa
nie — să putem obține rezultate pe 
măsura așteptărilor. Dacă vom reuși 
(și sperăm că așa se va întîmpla) 
performanțele noastre vor fi cu atît 
mai valoroase 1 Obiectivul nostru 
este clasarea în primele 4 locuri, 
împreună cu Maria Nichiforov și 
cu celelalte caiăciste din lotul s- 
limpic — Valentina Serghei și Ma
ria Ivanov — am încercat — și în 
mare măsură am reușit — să ne 
îmbunătățim rezultatele în acest 
sezon.

în semifinale la puncte, iar parti
da finală a pierdut-o înainte da 
limită, cînd mai erau doar 12 se
cunde ! Și mai trebuie să subliniez 
că învingătorii acestuia, la Katowi
ce, nu erau nici campioni mondiali, 
nici europeni și. firește, nîci o- 
limpici. Iată de ce nu se poate a 
firma că cineva ar fi invincibil, 
mai ales la o competiție cu cea 
maî mare miză — Olimpiada. Tot 
datorită neșansei nu mi-am putut 
apăra nici eu anul trecut titlul de 
campion mondial, pe care-1 cuceri
sem Ia două ediții precedente, de-

t pe drum 
ap-tă Munch' 

la J.O. va fi fi 
va ir.cbe-a, ața 
bine I

lată-r.e dm nou 
Snagov. dopâ întrece: 
a ^Regatei preolimpice 
la care au Damcpa? a 
Locul secund ocupat la acest ulm 
dinaintea J O. insufiâ optimism ectipa
jului nostru de schif 4 fârâ clrmart, 
confirmâ speranța realizării unet poziții 
fruntașe în Cnala marii întreceri. Do
rința fierbinte a acestei .bârcl extrem 
de conștiincioase* — cm o numește an
trenorul Dumitru Popa _  este de a
aduce canotajului românesc pr-T-a aae- 
dalie olimpică.

Acum, pe lac. cantinuâm antrenamen
tele și avem în vedere faptul câ de la ---------------------- ------- . ------- . _

for- 
In 

iasâ 
____  _______ ____ _______ _ anuare 

sportive, rezumând nu fără emoții palpi
tanta istorie a acestui sport : prezența 
Iul la prima întrecere olimpica modernă: 
locurile onorabile ocupate de 
români la diferite campionate europene; 
încercările timide, dramatice. * — 
Impune la unele ediții ale J.O.; 
mondial cucerit la St. Catharines . .. 
acei ioc 4 realizat de schiful nostru, anul 
trecut, ia C.E.„ Cînd ajungem cu -isto-

4 aici. Ivanov. Grumezeseu și Oanțâ 
coechipierii mei -? închid automat

scoarțele caietelor. nu înainte tnsâ de 
a pune un semn In dreptul pagjui de
dicate apropiatelor J. O. care, optimist, 
Începe cu : echltol 4 te. — medalie olim
pici :

Gheorghe Simionov:
IN ACEASTA LUNA...

, împreună cu toți colegii mei 
hipa olimpică de canoe a Ro

ca apropiata ediție a Jocuri-
din e, 
mâniei 
lor Olimpice să ne aducă mari sa- 
tisafeții. Pentru oricare dintre noi, 
selecția olimpică ar fi o mare bucu
rie, dar și o mare obligație. Fără în
doială, o a-emenea responsabilitate 
vor avea toți ceilalți sportivi care 
vor reprezenta țara noastră a Mun
chen. Misiunea canoiștior este, însă, 
extrem de grea, știut fiind faptul că 
de-a lungul anilor ei au făurit o fru
moasă tradiție a performanțelor și că, 
la ora actuală, dețin titlul olimpic 
al probei de dublu. împreună cu 
Gheorghe Danilov formăm unul din 
echipajele aflate în pregătire olim
pică. Știm că la proba de canoe 
dublu 1003 m va fi o luptă sportivă 
de ridicată valoare tehnică. Și mai 
știm că de Ia reprezentanții României 
este așteptată o evoluție remarcabilă, 
care să se încheie cu un loc fruntaș 
in clasamentul probei și cu unul... pe 
podiumul de la Munchen. Avem în
crederea că acest obiectiv poate fi 
realizat, că — indiferent de echipa
jele care vor fi înscrise Ia startul o- 
limpic — canoea din țara noastră își 
va confirma valoarea. O spun nu nu
mai pentru că doresc din tot sufle
tul să se întîmple așa, ci și pentru 
că știu cît de mult și cu cită seriozi
tate s-au pregătit toți componenții lo
tului. Nu uităm nici o clipă că, atît 
la simplu cît și la dublu, canoiștii 
români vor primi replica unor ad
versari puternici, consacrați pe plan 
mondial, cum sînt, de exemplu, cei 
din Uniunea Sovietică, Ungaria, R.F. 
a Germaniei, Bulgariei ș.a. Dar, cum 
spuneam, avem încredere In pregăti
rea pe 
noastre, 
dăruire.

Avem

SE CiȘTIGĂ MEDALIILE!
de zile. De folosirea acestui răstimp 
poate depinde, în mare măsură, rea
lizarea speranțelor și ambițiilor de 
care aminteam. Se pot face multe lu
cruri într-o lună de zile. Iată, peste 
puțin timp, ne vom reîntîlni cu o 
parte din adversarii cei mai puter

care am făcut-o, 
in puterea de

in fața noastră

A PATRA OARA LA J. O

în forțele 
luptă și de

încă o lună

nici care vor fi prezenți la Munchen. 
Nu numai antrenorul, dar și noi vom 
căuta sâ descoperim, în primul rînd, 
eventualele deficiențe pentru ca apoi 
sâ le eliminăm cît mai repede. Dru
mul spre perfecționare și spre... me
dalii nu admite obstacolul automulțu- 
miriî. Ne este clar acest lucru și ne 
ferim de a cădea în greșeala să cre
dem că am făcut totul și că nu ne 
rămîne decît să așteptăm ! Cred că 
abia acum se hotărăște ierarhia va
lorică a probelor olimpice de canoe.

Bavariei va avea loc, la floretă femei 
ca și la celelalte arme, o luptă sportivă 
extrem de clîrză și, in egală măsură, 
echilibratei.

N-am să mă pronunț asupra întrecerii 
individuale, aflată, de multe ori, sub 
semnul imprevizibilului, ci vreau să vor
besc, pe scurt, despre întrecerea echi
pelor in care, pe baza antecedentelor și 
a formei demonstrate în acest an, repre
zentativa țării noastre se numără prin
tre formațiile cu aspirații la o medalie. 
In mod normal, înțelegînd priA aceasta

LA CATEGORIA MEA,
NU MI-E TEAMĂ 

DE NIMENI!
(Urmare din pag. 1)

tru au fost spuse parcă numai pen
tru urechile mele.

Mi-au trebuit mai multe clipe de 
gindire și abia pe urmă am iz
bucnit. zicînd : „A doua oară nu mă 
mai bate Beyer !“. Firește că n-am 
uitat finala de la Madrid. Dar, da- 
că-mi amintesc bine, acolo, în trei 
întîlniri, înainte de a se califica 
în finală. Beyer nu boxase mai 
mult de 7—8 minute cu totul, a- 
vînd adversari mult sub nivelul 
său. Așadar, s-a prezentat in finală 
proaspăt, cu forțele intacte. în a- 
celași timp, pentru a ajunge în fi
nală. eu am disputat patru meciuri, 
unul mai greu decît celălalt, și am 
învins pe rind pe spaniolul Ro
sado (la el acasă !). pe sovieticul 
Kazarian, pe bulgarul Stoicev, pe 
danezul Sivebaek. Nu mi-a fost 
deloc ușor și se înțelege că în re
priza a treia a finalei eram ostenit.

Dar la Munchen nu va fi vorba 
numai de Beyer. Sînt pe tablou o 
seamă de alți boxeri buni, dintre 
care, firește, nu-i cunosc chiar pe 
toți și care oricind pot produce 
surprize.

Adesea sînt întrebat: de cîne 
dintre posibilii adversari la Olim
piadă mi-e teamă ? Eu nu am de
cît un singur răspuns, un gind cu 
care orice boxer ar trebui să urce 
în ring : mie, la categoria mea, nu 
mi-e teamă de nimeni! Dar, fireș
te. mă pregătesc în așa fel incit 
această afirmație să nu fie taxa
tă drept „vorbe goale".

Deși particip pentru a patra oară 
la Jocurile Olimpice, deci mă pot 
considera un veteran, cu toate a- 
cestea am mari emoții, acum în a- 
junul confruntării de la Munchen. 
Starea mea emotivă s-ar putea 
spune că se datorește și faptului 
că la ora actuală fiind cel mai în 
formă trăgător (n.r. Nicolae Rotaru 
concurează la probele olimpice de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
și 3x40 focuri) toată lumea așteaptă 
de la mine sâ cuceresc o medalie. 
Evident, aceasta este și dorința 
mea. pentru care mă pregătesc de 
foarte mult timp. Mă simt in ple
nitudinea forțelor, am obținut în 
acest sezon cîteva rezultate mari 
în competiție cu elita tirului euro
pean — 599 p la proba de 60 focuri 
culcat și 1162 p la 3x40 focuri, 
cifre care mă situează printre fa- 
voriții Olimpiadei de la Munchen.

Sper, că sutele de ore de muncă 
intensă la antrenamente, de-a lun
gul multor luni, se vor concretiza, 
în final, printr-o medalie olimpică. 
Cred că acum nu voi mai fi doar 
la un pas de podiumul olimpic, ca 
la Tokio (locul 5) sau Ciudad de 
Mexico (locul 4).

Cu toate câ am în tolbă cifre 
care pot fi invidiate de mulți tră
gători, voi continua pregătirile pînă 
în ajunul întrecerilor din capitala 
bavareză. Firește, antrenamentele

vor fi mai ușoare, pentru menține
rea formei sportive. Accentul îl voi 
pune totuși pe poziția genunchi 
unde, în acest sezon, n-am reușit 
să-mi egalez încă recordul perso
nal — 395 p.

Sînt convins că pe poligonul de 
la Munchen vor fi obținute rezul
tate mari la pușcă, deoarece — în 
acest sezon — foarte mulți trăgă
tori s-au apropiat de cifra ma
ximă posibilă, în special la proba 
de 60 focuri. Și nu trebuie uitat

că poziția culcat, la multe compe
tiții, a produs surprize. La proba 
de trei poziții, situația este mai 
complicată, aici surprizele sînt rare. 
Printre favoriții acestei probe cred 
că se numără, în primul rînd, a- 
mericanii Rentu și Basam, ambii 
cu cifre de peste 1160 p, sovieticul 
Parhimovici (record personal 1170 
P).

Fiind bine pregătit, cred că la 
una dintre cele două probe voi ob
ține o medalie la Munchen.

• Cornel Penu:
CARTEA DE VIZITĂ A HANDBALULUI ROMÂNESC

Nu este <reu de bănuit că tn aceste 
zile, puține la număr, cite au mai ră
mas ptr.ă Ia Începerea Jocurilor Olim
pice. noi toii, cei ce sperăm că ne vom 
număra printre partlripanții la această 
mare confruntare sportivă, trăim într-o 
atmosferă de muncă intensă, de pregă
tiri minuțioase. Spun aceste lucruri, 
convins fiind că, eu și colegii mei, ne 
aflăm In fața celei mal pretențioase șl 
dificile încercări de pînă acum.

Aoest lucru nu ne sperie insă. Știm că 
toate celelalte formații participante la 
turneul olimpic de handbal fac antre
namente extrem de Intense. Noi facem 
la fel, animați de dorința de a nu pre
cupeți niciun efort in pregătirea bătăliei 
pentru medaliile de aur. Dorim cu totii 
să ne Întoarcem de la Mitachen victo
rioși și vom lupta pentru realizarea a- 
Cestui vis din toate puterile noastre.

Am disputat In ultima vreme clteva 
jocuri de verificare In compania unor 
adversari de certă valoare. în aceste 
partide victoria nu a fost de partea 
noastră. Și chiar dacă înfrângerile ne-au 
afectat, am Păstrat totuși satisfacția că 
am tnvătat mult din această experiență. 
Ne cunoaștem mai bine adversarii, ne 
cunoaștem mai bine propriile slăbiciuni 
împotriva cărora luptăm acum din greu. 
Eforturile pe care le facem sînt mal 
ușor de realizat atunci cînd știm că 
avem datoria de a apăra prestigiul spor
tiv al tării noastre, cartea de vizită * 
handbalului românesc, pe care, pînă în 
prezent, sînt înscrise succese de mare 
prestigiu. Noi toți trăim cu convinge
rea că si după Jocurile Olimpice această 
carte de vizită va onora, ca șl pînă 
acum, mișcarea sportivă din țara noa
stră.

N-AM SĂ MĂ MAI BAT SINGUR...
Privesc adesea mica mea vitrină 

cu trofeele pe care le-am cucerit la 
competițiile interne și Internaționale. 
Poate că mulți sportivi ar fi fericiți 
cu 7 medalii de campion național 
la seniori, altele Ia juniori și, îndeo
sebi, cu cele 5 medalii de la campio
natele europene. Pe lingă acestea 
mai sînt trofee obținute la unele 
mari turnee internaționale, ca cel 
al României, cînd am urcat pe prima 
treaptă a podiumului la 4 ediții. Ei 
bine, cu toate acestea, simt în su
flet un mare gol. Nu mă pot împăca 
cu faptul că printre toate nu este mă
car una cu efigia campionatelor mon
diale de la Mar del Plata, de la 
Buaurești, Edmonton sau Sofia și 
nici de la Ciudad de Mexico, confrun
tări la care am participat și la care 
uneori am fost atît de aproape de 
mult rîvnitele medalii, Incit nu mai 
pot de necaz. îmi este ciudă că pu
team să ciștig unele meciuri și aș 
fi avut acum cu ce să mă laud, dar 
am făcut greșeli de neiertat. Acum 
pot s-o spun, fără ocol, că antrenorul 
federal Ion Crîsnic a avut mult prea 
multă Indulgență față de mine. Eu 
cu siguranță aș fi procedat mult mai 
drastic cu un luptător care „s-a bă
tut singur", cum ml s-a întîmplat 
mie de atîtea ori.

Cred că de astă dată, Ia Milnchen, 
voi reuși să mă revanșez și astfel să 
mă pot reabilita în fața antrenorului 
federal și în fața propriilor mei 
ochi. Va fi foarte greu, o știu prea 
bine, dar cu atît mai mare va fi me
ritul în cazul reușitei. Cei mai tari

adversari de la categoria mea, pană, 
sînt V. Abdulbekov (U.R.S.S.), S. 
Sayedabasski (Iran),, G. Abe (Japonia)» 
E. Todorov (Bulgaria) și D. Hazeă 
wlnckle (S.U.A.).

Gabriel Udișteanus 
UN SINGUR GÎND- 

VICTORIA!

Din păcate, la această oră. echipa 
noastră națională nu este calificată încă 
pentru Jocurile Olimpice. Dar. avind in 
vedere faptul că ne-am pregătit cu multă 
ardoare pentru turneul preolimpic din 
Franța, există — aș zice — certitudinea 
că reprezentativa României se va numă
ra printre cele 12 participante la Mun
chen.

La calificări, adversarii cei mai pri- 
mejdioși : italienii, polonezii, belgienii, 
olandezii. Cum sînt însă două locuri 
pentru J.O., unul va fi aproape sigur 
al nostru.

Dan luga: TRADIJIA NE OBLIGĂ
Cred că nu greșesc cînd spun că ia 

nici o probă olimpică de tir nu avem 
obligații morale mai mari, de a ne com
porta la înălțime, decît la pistol viteză. 
Aceasta, deoarece la această ramură a 
tirului România are o tradiție olimpică 
glorioasă. La patru din cele cinci Olim
piade. din 1952 încoace, reprezentanții 
noștri au cucerit medalii (una de aur, 
două de argint și două de bronz). Acest 
palmares strălucit ne obligă, firește, ca 
Si la MiTnchetn să avem o comportare 
onorabilă.

Cei patru pistolari, care ne pregătim 
pentru J.O., dintre care vor fi stabiliți 
cei doi care se vor alinia pe standul 
olimpic, stntem conștienți de înalta răs
pundere pe care o avem și ne antrenăm 
cu multă seriozitate. Cu toate că unii 
dintre noi au avut câteva mrateuri“ în 
aoest sezon, obtinînd unele rezultate 
sub așteptări, sperăm că lâ Mu'nchen 
vom fi totuși la înălțime.

întrecerea de la J.O. va fi, fără dis
cuție, extrem de disputată* și nu cred 
c* actualul record olimpic (593 p) va

supraviețui. Pretendenta la medalii vot 
trebui să puncteze în jurul recordului 
mondial al probei — 598 p din 600 po
sibile, deținut de Italianul Liverzanî. 
Printre aceștia sper să mă număr și eu.

Fără îndoială, turneul olimpic va fi 
foarte dificil avînd în vedere faptul că 
la el vor fi prezenți și alți adversari 
puternici, pe care nu i-am întîlnit la 
C.E. (Japonia, Bulgaria), dar nu vom 
mai face greșeala de a ne concentra 
atenția doar asupra unor meciuri, cum 
am făcut la campionatele europene^ 
unde am crezut că va fi suficient să 
învingem contracandidații la calificare 
pentru a o obține noi. De data aceasta 
vrem să ne concentrăm asupra fiecărui 
meci, cu un singur ghid : victoria !

Și nădăjduim că și pregătirea efectuată 
ne va ajuta să realizăm obiectivul pro-< 
pus.

Alee Năstac:
DORUL DE REVANȘĂ

îmi vine destul de greu să 
vorbesc despre mine. Inii simt 
puterile, știu cît de tare sînt, 
dar cînd e vorba de o apre
ciere generală, prefer să-i as
cult pe maeștrii mei, care 
mă urmăresc la antrenamen
te, îmi conduc exercițiile și 
văd mult mai clar calitățile 
și defectele pe care, eventual, 
le am.

Nu vreau să mă laud, dar 
se spune că am început, de 
Ia o vreme, să mă orientez 
mai bine în ring, să gîndesc 
acțiunile. Maestrul Ion Popa 
pare să fie mulțumit de mi
ne, mai ales cind mă laudă 
zicînd : „Ai început să dai și 
cu brațul sting". Dînsul știe 
că preferința mea pentru lo
viturile cu brațul drept în 
mod exclusiv, mă făceau uni
lateral și, In orice caz, mai 
puțin eficace, într-o categorie 
în care duritatea loviturilor 
este decisivă numai dacă sînt 
multe și variate.

La Madrid, în finală, am 
fost învins cu 3—2 de sovie-, 
ticul Iuoțiavicius. Nu vreau 
să aduc în discuție justețea 
deciziei. De altfel, în semifi
nalele campionatelor sovieti
ce pe 1972, nici n-u-1 mai văd 
figurind pe boxerul baltic. 
Noua vedetă a mijlociilor so
vietici pare a fi Rufat Ris- 
kiev, despre care se spur.e 
că are un pumn năpraznic. 
Și despre mine se spune la 
fel. așa că.

Sînt desigur și alți candi
dați la categoria mea și în 
primul rînd cel american. 
Dacă el va fi Marvin John
son (ciștigătorui trofeului 
„Mănușa de aur* pe 1972), 
poate că sorții îmi vor oferi 
șansa unei revanșe, față de 
cel care, la Lake Geneva, In 
S.U.A., m-a învins greu la 
puncte, într-un meci în care 
am boxat două reprize cu 
nasul rănit. Oricum ar fi, 
eu mă pregătesc sîrguincios!
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