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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
LA EXPOZIȚIA CONSACRATĂ REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN ULTIMII ANI 
IN cercetarea ȘTIINȚIFICĂ Șl PRODUCȚIA de tehnică militară
In dimineața zilei de 29 mai, to

varășul Nioolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat, 
comandantul suprem al forțelor noas
tre armate, a vizitat Expoziția de 
tehnică militară și armament con
sacrată realizărilor din ultimii ani.

împreună cu tovarășul Nioolae 
Ceaușescu se aflau tovarășii Ilie Ver- 
deț, _ general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, Emil 
Bobu, Virgil Actarian, Mihail Flo- 
rescu, Ion Crăciun — miniștri, ge
neral colonel Ion Coman, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și alte persoa
ne oficiale.

Comandantul suprem al forțe
lor noastre armate a fost întîmpi- 
nat cu . onoruri militare.

Erau de față primul adjunct și 
adjuncții ministrului apărării națio
nale, comandanți de armate șl de ar
me, generali și ofițeri superiori.

Se vizitează apoi expoziția — cea 
mai mare parte organizată în aer li
ber, care reunește tehnică de arti
lerie, tancuri-auto, aviație, radiolo- 
calție, marină, geniu, mijloace com
plexe de transmisiuni, echipamente 
și materiale de protecție antichimică, 
instalații pentru poligoane automati
zate, precum și realizări din domeni
ile medical, topogeodeziej militare, 
medicinii militare, tehnicii de ser
vicii etc. Intr-o mare sală sînt pre
zentate rezultatele cercetărilor știin
țifice ale inginerilor și tehnicieni
lor armatei — unele în colaborare 
cu specialiști din economie — pre
cum și invenții, Inovații și nume
roase piese de schimb asimilate și 
confecționate în ultimii ani.

Ministrul apărării naționale, co
mandanții de arme raportează Co
mandantului suprem că au îndepli
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PRACTICAREA SPORTULUI DE MASĂ
ÎMBRACĂ FORME NOI LA C.P.R.

Printre bazele sportive din Capi
tală cărora li se poate acorda cali
ficativul „excelent" la capitolul pre
zentare și întreținere se numără și 
amenajările de pe malul lacului 
Băneasa, apartinind asociației spor
tive a COMBINATULUI POLIGRA
FIC BUCUREȘTI. Cele 5 terenuri 
de tenis, terenurile de volei, de 
baschet, de handbal (mereu proas
păt și regulamentar marcate), ba
zinul de înot, popicăria și plaja, a- 
leile, peluzele de iarbă, rondurile 
de flori și cabana, toate sclipesc 
de curățenie. în asemenea condiții 
nu mai surprinde pe nimeni faptul 
că baza sportivă a acestei asociații 
primește zilnic între 1—500 de vizi
tatori. iar simbăta și duminica vin 
aici 1500—2000 de persoane, sala- 
riați ai Combinatului și membrii 
lor de fâmilie.

Despre activitatea sportivă de la 
Combinatul poligrafic București, 
ziarul nostru a mai scris. Dacă re
venim astăzi, o facem din dorința 

nit Întocmai ordinele sale, înfăptuind 
cu perseverentă cerințele diversifi
cării și perfecționării mijloacelor ne
cesare dotării unităților militare. în 
acest cadru s-a extins cooperarea 
dintre unitățile de cercetare științi
fică și de producție ale armatei cu 
cele ale Industriei noastre socialiste, 
In vederea scurtării ciclului de cer
cetare, proiectare și fabricație, re
ducerii cheltuielilor materiale fă
cute în această direcție.

Luind cunoștință de aceste reali
zări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că ele trebuie să reprezin
te pentru industriile construcțiilor de 
mașini electronică și electrotehnică, 
pentru alte ramuri, puncte de ple
care în asimilarea unor instalații și 
aparataje de mare complexitate sau 
producerea lor pe scară largă, ve- 
nindu-se în întîmpinarea atît a ce
rințelor întăririi capacității de apă
rare a țării, cît și a necesităților 
economiei noastre în domenii unde 
aceste echipamente au o largă apli
cabilitate.

în acest sens, secretarul general 
al partidului a indicat, între altele, 
să se treacă la producția de serie a 
unor instalații și aparataje electro
nice, în cadrul unui program concret 
eșalonat pe întreg cincinalul. Unele 
din echipamentele indicate pri
vesc domenii de mare interes 
pentru economia noastră, cum ar fi 
stațiile meteorologice și radioloca
toarele pentru aeroporturi. în fața 
altor standuri ale expoziției, tovară
șul Nicolae Ceaușescu trasează ca 
sarcină asimilarea unor agregate 
care, în afara destinației lor mili
tare, pot fi folosite in agricultură, 
la irigații. în transporturi și tele
comunicații, în lucrările de con
strucții și terasamente pe marile

• ACȚIUNILE „CLASICE" NU SÎNT DE AJUNS • RAPORTUL DIN
TRE PARTICIPANȚII „POTENȚIALI" Șl CEI „REALI" TREBUIE SĂ FIE 
CIT MAI APROAPE DE UNITATE • UN CONCURS POPULAR DE 
CANOTAJ CAPATA ANVERGURA UNEI... REGATE • GRIJA DEO
SEBITĂ Șl PENTRU CEI MICI

de a face cunoscute citeva inițiati
ve noi, luate in dorința de a tra
duce în viață sarcinile Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Planurile, pentru 
viitorul apropiat și de perspectivă, 
ce și le propune asociația sportivă 
de la C.P.B. ne-au fost înfățișate 
de secretarul ei, tovarășul Ștefan 
Constantinescu.

„N-aș putea spune că sportul de 
masă n-a constituit și pînă acum 
o realitate în rîndurile salariaților. 
Combinatului. In privința aceasta, 
puteam să ne declarăm mulțumiți, 
co-ntinuînd — doar — să ne pre
ocupăm și pe mai departe de ac

șantiere ale socialismului. în contex
tul unor astfel de recomandări, care 
vizează coroborarea mai bună a for
țelor de cercetare și producție, fi
nalizarea lor atît în planul moder
nizării și înzestrării armatei, cît si 
în ce privește valorificarea acestor 
eforturi și în direcția dezvoltării 
bazei materiale a economiei, se în
scriu și alte indicații ale secretarului 
general al paitidului nostru.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate s-a întreținut cu spe
cialiștii, s-a interesat de performan
țele unor mijloace tehnice prezentate, 
a dat în repetate rînduri indicații cu 
privire la introducerea rapidă în 
producția de serie a prototipurilor 
de armament și echipament omolo
gate, găsirea unor noi posibilități de 
proiectare și fabricare a unor mij
loace tehnice cu un grad de com
plexitate sporit care să încorporeze 
achizițiile de vîrf ale științei și teh
nologiei moderne.

Expoziția tehnică militară organi
zată de Ministerul Apărări; Națio
nale a constituit o mărturie grăitoare 
a capacității creatoare a cadrelor 
tehnico-inginerești din armată, a 
marilor posibilități de care dispune 
industria noastră socialistă de a con
tribui la înzestrarea forțelor noastre 
armate cu ceea ce le este necesar 
pentru a-și îndeplini misiunea în
credințată de partid și popor.

Felicitînd pe specialiștii armatei 
pentru realizările și creațiile lor ori
ginale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că aceștia 
vor face totul pentru a se autode- 
păși, pentru a obține rezultate și 
mai bune, urîndu-le succes în. acti
vitatea închinată întăririi și moderni
zării forțelor noastre armate.

țiunile noastre devenite „clasice" - 
campionatele asociației, cele două 
sau trei crosuri anuale, excursiile 
de care membrii asociației sporti
ve C.P.B. sînt deosebit de interesați.

Aveam, deci, o activitate destul 
de frumoasă și, totuși, după ce am 
studiat cu atenție Hotărîrea de 
partid, ne-am dat seama că, în rea
litate, sintem încă departe de a ne 
fi făcut pe deplin datoria fată de 
salariații Combinatului nostru, 
în mod special. Am să explic.

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag a 2-a)
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PLECAREA
UNEI DELEGAȚII

A C.N.E.F.S.
ÎN R.P. CHINEZĂ

Ieri a plecat la Pekin o delega
ție a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, condusă 
de general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte, care, la invitația 
Comisiei pentru Cultură Fizică și 
Sport din Republica Populară Chi
neză, întreprinde o vizită în aceas
tă țară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S. și alți acti
viști ai mișcării sportive.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Populare 
Chineze la București.

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 
LA POPICE 

întrecerile internaționale de ve
rificare ale echipelor naționale de 
senioare și seniori continuă. După 
dubla întîlnire cu selecționatele 
R. D. Germane, popicarii români 
vor susține două confruntări cu pu
ternicele reprezentative ale Iugo
slaviei Disputele pe echipe vor a- 

- vea loc pe arena automatizată din 
Mangalia Nord la 9 iunie, iar a 
doua zi sportivii români și iugoslavi 
își vor disputa întîietatea — în 
aceeași sală — într-un turneu in
dividual.

SPORTUL ALB LA SINAIA
După ce. cu aproape un an în 

urmă, din inițiativa clubului Bu- 
cegi lua ființă, în Sinaia, un cerc 
de istorie a tenisului, aflăm acum 
despre unele măsuri concrete pri
vind practicarea spartului alb. Cer
cul de copii, pregătit de instruc
torii Ion Ștefănescu și Alexandru 
Vintilă. are în componența sa 80 
de elevi ai școlilor din localitate.

Copiii din cercul de tenis au luat 
parte, recent, la. un concurs care 
s-a desfășurat in localitate, și 
au participat la întîlniri cu echipe 
din Tirgoviște și Bușteni. (G. IRI- 
MINOIU, coresp.).

AZI, OPTIMILE DE FINALA 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI, LA FOTBAL

Deselnicu (tricou alb) și Trandafilon urmăresc balonul trimis în careul fotbaliștilor craioveni. 
Fază din meciul Metalul București — Universitatea Craiova, desfășurat în „șaisprezecimi", cînd — 

învins cu 4—0 — actualul lider al diviziei A a părăsit „Cupa României". Foto : V. BAGEACj
lată programul jocurilor, orașele

F. C. GALATI 
CONSTRUCTORUL GALATI 
ȘTIINTA PETROȘANI 
CHIMIA RM. VÎLCEA 
METALUL BUCUREȘTI 
F. C. CONSTANTĂ 
SPORTUL STUDENJESC 
S. C. BACĂU

BUZĂU :
PLOIEȘTI : 
SIBIU :
HUNEDOARA : 
DROBETA TR. S. 
BUCUREȘTI : 
BRAȘOV -. 
GALAȚI :

Fstbaiul nostru și-a încheiat se
zonul competițional interna
țional de primăvară și ulti

mul său succes, victoria în fața re
prezentativei R. D. Germane, i-a 
bucurat pe entuziaștii săi suporteri. 
Dar pînă la toamnă, cînd se vor 
număra... punctele, să ne întoarcem 
la competițiile noastre interne, cele 
în care cresc și se călesc tricolorii, 
întreceri ce polarizează, săptămînă 

gazdă și arbitrii de centru :

— PETROLUL (M. Rotaru) 
— DINAMO (I. Chilibar) 
— STEAUA (T. Andrei) 
— C.F.R. CLUJ (Z. Szecsei) 
— U.T.A. (S. Drăqulici)
— F. C. ARGEȘ (N. Petriceanu)
— „U" CLUJ (tr. Moarcăs)
— RAPID (T. Leco)

de săptămînă, atenția sutelor de 
mii de iubitori ai fotbalului. Și re
luarea activității pe plan intern 
coincide și cu un final fierbinte la 
toate eșaloanele (Diviziile A, B și 
C), între care meciurile din „Cupa 
României" vin cu un plus de inte
res și atractivilate.

Azi... este ziua „Cupei". Pe opt 
stadioane din țară. 16 dintre aspi
rantele la frumosul și prețiosul tro

feu iși dispută meciurile OPTIMI
LOR DE FINALA. Divizia A este 
reprezentată masiv, de 11 formații, 
dar vom consemna lipsa liderului — 
Universitatea Craiova — eliminată 
împreună cu Steagul roșu, Jiul, 
C.S.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mureș, 
în schimb, nu poate trece neobser
vată performanța fotbalului din 
două orașe provinciale : Cluj și Ga
lați, prezente cu cite două forma
ții. Orașul de la Dunăre are în op
timi o divizionară B (F. C. Galați) 
și una din C (Constructorul). în Va
lea Jiului, ce n-a reușit divizionara 
A a izbutit echipa studenților mi
neri, clasată pe locul 7 în seria ei 
de Divizia C. Ca întotdeauna, Ca
pitala își are partea ei: de data

(Continuare în pag. a 3-a)
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Specialiștii 
departe. Ei 
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divizii, cu 
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erau angrenate într-un concurs 

amploare la mai multe cate-

FATĂ DE ACTIVITĂȚILE DISTRACTIVE
OFERĂ TINERETULUI!

PISTARZI TINERI IN FAȚA 
UNUI VELODROM ÎMRĂTRÎNIT

Vremea nu a ținut .
cu participanții la concursul 
pistă, dotat cu trofeul 
F.R.C.“. Amînată din 
ploii de duminică dimineața, ul
tima reuniune a competiției 
s-a putut desfășura i 
după-amiază, deoarece 
startului a început să 
o burniță deasă și rece, 
antrenorii și

nu 
ieri 
ora 

cearnă 
Oficialii, 

antrenorii și cicliștii, marea ma
joritate tineri plstarzi, aparținind 
Cluburilor Dinamo. Steaua și 
celor trei școli sportive din Ca
pitală. au așteptat. în zadar, 
ca ploaia să înceteze, în fața 
unui velodrom care părea îm-

bătrînit înainte de vreme. Tim
pul nefavorabil accentua și mai 
niiuit înfățișarea tristă a acestei 
baze sportive, gradenele tribu
nei deteriorate pe lungi porțiuni.

In cursul lunii iulie aici se va 
organiza concursul internațional 
dotat cu „Cupa Prietenia* și încă 
nu au început reparațiile cuve
nite, întrucît administratorul ve
lodromului, clubul Dinamo, nu 
dispune încă de fondurile ne
cesare, iar federația de specia
litate privește cu o neînțeleasă 
pasivitate starea în care se gă
sește această arenă, singura pen
tru ciclismul nostru de pistă I

Remaniată, echipa națională de motocros a țării 
noastre a pășit cu dreptul în noua ediție a „Cupei 
Dunării", ocupînd duminică — pe un traseu din 
apropierea orașului cehoslovac Nitra — locul secund 
in clasamentul pe națiuni, după puternica formație 
a țării gazdă. în fotografie, căpitanul reprezentativei 
României, Ștefan Chițu, care s-a numărat printre 
animatorii întrecerilor primei etape a competiției 
dunărene.

TREBUIE MANIFESTATĂ MAI MULTĂ GRIJĂ

Organizatorii frumoasei acțiuni 
tinerești desfășurate duminică 
la baza sportivă a clubului 

Metalul au avut o idee excelentă 
inițiind acel festival al primăverii. 
Cei prezenți, sportivi, elevi din sec
torul 3 al Capitalei și mulți locui
tori din cartier, au putut petrece o 
zi plăcută, recreativă și interesantă, 
în programul „non-stop“ fiind in
cluse, pe lingă manifestările sporti
ve, și numeroase altele, cultural-ar- 
tistice. Cum invitația fusese făcută 
„de dimineață pînă seara", gazdele 
s-au gîndit să asigure oaspeților to- 
nete cu gustări și bere, precum și 
posibilitatea de a se amuza la dife
rite jocuri distractive. Pentru acest 
din urmă capitol s-a recurs la ser
viciile întreprinderii de agrement 
și deeorațiuni a municipiului Bucu
rești. specializată în materie. Pînă 
aici toate bune, dar...

... Dar, fie că n-a înțeles despre 
ce este vorba, fie că a fost minată 
de un spirit prea mercantil, între
prinderea n-a oferit ceea ce i se ce- 

: ruse și, mai ales, ceea ce se aștepta.

în locul unor standuri la care cetă
țenii să-și poată încerca puterea și 
îndemînarea, făcînd — totodată — 
și un exercițiu fizic (iar drept pre
mii oferindu-se echipament sportiv), 
„jocurile distractive" au fost alese 
din colecția perimată, vetustă, a 
bîlciurilor de altădată, putîndu-se 
cîștiga cu 2 lei... un kilogram de 
vin sau de vermut. Singura cores
pondență, foarte depărtată, cu 
... sportul era aceea că, utilizîndu-se 
3 mingi de cauciuc, trebuia dărâma
tă o stivă de cutii de conserve goa
le. Profiți nd de această ambianță ne
controlată, s-au aciuit la „Metalul" 
și cîțiva „particulari", atrași repede 
de mirosul ademenitor al cîștigului 
fără muncă. „Cine aruncă 3 lei în 
farfurie și moneda rămîne acolo, a 
luat Murfatlaru’ 1“ răsuna îndemnul 
Bineînțeles, moneda era doar rare
ori... ascultătoare, dar oamenii per
severau. Decorul acesta a fost com
pletat de apariția vînzătorilor ambu
lanți ai unor „suveniruri" de foarte 
proastă calitate — un alt mijloc de 
venituri ilicite. ,

„Festivalul primăverii" a fost, in
discutabil, o acțiune inspirată, care 
s-a bucurat de succes. Dar, am suge
ra ca în cazul repetării ei, sau în 
organizarea unor altora, asemănă
toare, să existe mai multă grijă în 
alegerea jocurilor distractive care se 
pun Ia îndemîna participanților. 
Pentru că o manifestare sportivă 
și culturală, cum a vrut să fie aceea 
de duminică, de pe stadionul Meta
lul (și cum în cea mai mare măsură 
a și fost), trebuie să constituie — 
înainte de toate — un prilej de edu
cație pentru cei prezenți. Sportul 
dispune, din acest punct de vedere, 
de mari resurse, din păcate încă in
suficient folosite.

Standurile de tir sportiv, simulta
ne și 
tenis 
piste 
tații, 
intre 
sau de aruncare la coș a mingii de 
baschet (ceea ce, de asemenea, nu 
gr necesita decît aducerea a 2—3 pa
nouri portative) sînt numai cîteva

concursuri fulger de șah, de 
de masă sau de popice (pe 
improvizate), aruncarea greu- 
întreceri de tras la frînghie, 
echipe organizate ad-hoc ,

SIBIUL POATE DEVENI O „MINA DE AUR“
PENTRU NATAȚIA ROMANEASCA

• Peste 6000 de copii au învățat să înoate, dar crți dintre ei practică acest sport ?
ochi • Nici condițiile materiale nu mai

de performanță

în urmă cu un sfert de veac, orașul 
Sibiu dădea lotuluț republican de înot 

------- număr de elemente, cei mai 
săi deținind 

număr de recorduri și titluri 
Pentru nivelul de dezvoltare 

al ’ înotului în anii 48—50 și. în mod 
direct, al performanțelor pe plan in
ternațional, baia populară Neptun, 
unul dintre cele mai vechi bazine din 
sud-estul Europei (construit în 1905), 
împreună cu piscina descoperită (50 m) 
din cadrul ștrandului 
gurau condiții suficiente 
tirea sportivilor.

Există deci, frumoase 
acest domeniu. Foarte mulți șco- 

rj au îndrăgit acest sport, și ca o 
dovadă elocventă în acest sens stă una 
dintre cele mai îndrăznețe acțiuni ale 
natației românești din ultimul decen:u. 
Cîțiva entuziaști, printre care profe
sorii Herbert Wittemberger, Felix 
Heitz, Nicolae Dembițchi, sprijiniți de

'***’» - » - W - - - - - - -y - - - - z --

Școala sportivă de 
toamna anului 1969 
de a angrena într-o largă acțiune de 
învățare a înotului pe toți școlarii cla
selor a II-a din oraș și, pînă în pre
zent, peste 6000 
brio „examenul 
sib ierni au mers 
au încercat in 
1972—73 și organizarea unei 
trei etape, în care toate școlile 
oraș 
de 
gorii de vîrstă. La această oră nu se 
cunoaște campioana municipiului, dar 
merite deosebite revin pînă în prezent 
elevilor înotători și profesorilor 
educație fizică din școlile generale 
15, 8, 9. 2, 16 Și 5.

Tradiția acestui vechi centru al 
tatiej românești este așadar dublată 
de o reală bază de mase. Mii de copii 
știu să înoate, iar foarte mulți sînt 
dornici să calce pe urmele lui Hubert

Bock, Felix Heitz sau Ion Miclăuș, ac
tualul recordman și campion al delfi
nilor din România. Alte sute și mii 
(unii chiar .din împrejurimile orașului) 
așteaptă cu nerăbdare programarea 
strictă a Școlii sportive pentru a veni 
la bazin în mod organizat, de două 
ori pe săptămînă, împreună cu învăță
torii și unii dintre părinți.

Pentru această inițiativă — felicitări 
tuturor celor care nu au precupețit 
nici un fel de efort, care au împletit 
pasiunea cu nobila lor misiune de 
educatori ai unui tineret pe care-1 do
rim cu toții cît mai robust și viguros. 
Se pot declara însă specialiștii na- 
tației sibiene pe deplin mulțumiți la 
capătul unei prime realizări ? Oare 
posibilitățile existente — ne referim în 
special la elementul uman — nu le 
pot oferi și alte satisfacții ? Sînt în
trebări firești, care se nasc cunoscind 
capacitatea și îndelungata experiență 
a profesorilor și antrenorilor din acest 
oraș, ca și faptul că în singura secție 
de performanță, cea a Școlii sportive, 
NU EXISTA NICI UN SPORTIV SE
LECȚIONAT IN LOTUL REPREZEN-

TATIV, Și nicj perspectiva imediată â 
sportivilor respectivi nu este prea roză, 

în scriptele secției figurează aproxi
mativ 100 de înotători legitimați. Cele 
5 grupe care se prezintă la un singur 
antrenament pe zi de maximum 90 de 
minute sînt alcătuite insă din cel mult 
70 de copii, iar, dintre aceștia, doar 
20 cunosc la un nivel mulțumitor cele 
patru procedee tehnice. Cei mai buni 
— H. Lucaciu 68.8 la 100 m delfin, 
Carmen Bunaciu 2:55,0 la 200 m spate 
și Anca Bobohalma 3:11,0 la 200 m 
bras — se află printre fruntașii aces
tor probe la categoriile de vîrstă res
pective din țară și efectuează un al 
doilea antrenament zilnic, dimineața la 
ora 6. Amintind și de locul X (din 20 
de participante) ocupat recent în cam
pionatul pe echipe al copiilor vom 
epuiza în linij mari coordonatele în 
care se înscrie activitatea înotătorilor 
de la școala sportivă.

Față de nivelul performanțelor pe 
plan internațional și chiar pe plan na. 
ți-onal, rezultatele sibienilor sînt mo
deste. Cei puțin la această oră, în sec
ția respectivă nu există măcar un ele
ment care să impresioneze realmente. 
Și situația dăinuie de mai mulți ani. Fi
rește, există explicații obiective, peste 
care nu vrem să trecem prea ușor. De 
pildă, baza materială de care dispune 
acest oraș a devenit necorespunzătoare 
în raport cu actuala dezvoltare pe care

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

LOTUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
PENTRU C.E. DE LA HELSINKI

din Helsinki,
de locuri, vor 

-----1 pifiâ 
campionatelor eu- 

a-

Distractiv, nu prea sportiv, dar foarte.. productiv. Monezile curg, vinul 
— nu

în noua sală de sport 
cu o capacitate de 10 000 _ _
avea loc, începînd de vineri și 
duminică, întrecerile _ ’ ’ "
ropene de lupte greco-romane. La 
ceastă competiție de amploare și-au a- 
nunțat participarea peste 200 de luptă
tori din 22 de țări, printre care U.R.S.S., 
Bulgaria, România, Cehoslovacia, Un
garia, Polonia, Iugoslavia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania și Finlanda, si
tuate pe primele locuri în clasamentele 
pe națiuni ia ultimele mari confruntări 
internaționale.

Lotul reprezentativ al României a 
fost definitivat, la unele categorii, abia 
în ajunul plecării, ia capătul mai mul
tor meciuri de selecție. După 
se știe, candidau, la majoritatea cate
goriilor, cîte 2, 3 și chiar 4 concurenți. 
La prima (48 kg) Gheorghe Berceanu a 
cîștigat ultimele dueluri cu talentatul 
junior Constantin Alexandru, întru
nind sufragiile selecționerilor. Deose
bit de dificilă a fost alegerea la cat. 
52 kg. Nicu Gingă, deținătorul titlului

cum

de campion continental de juniori, s-a 
detașat doar cu un plus de inițiativă 
în finalizarea procedeelor tehnice față 
de ion Gydngyosi. La categoria urmă
toare, 57 kg, de la început a fost titular 
Marin Dumitru. Scăpat de concurența 
lui Simion Popescu și stăvilind cu suc
ces ripostele tînărului Dumitru Popa, 
la cat. 68 kg a primit credit Eugen 
Hupcă. Patru luptători și-au disputat 
întîietatea la cat. 74 kg — Adrian Popa, 
Gheorghe Ciobotaru, Victor Prențiu și 
Mihai Nicolae, > locul fiindu-i acordat 
primului. Ion Gabor (cat. 82 kg) și-a 
pus în valoare plusul de experiență 
competițională în fața tînărului ion 
Fiscuteanu. La cat. 90 kg, Nicolae Ne- 
guț. a avut numeroase emoții în me
ciurile de verificare cu Dumitru Manea 
și Zoltan Sillak, emoții de care a tre
cut cu multe eforturi. Campionul olim
pic Nicolae Martinescu a fost liniștit 
în această privință, fiind titular ne
contestat la cat. 100 kg. Victor Dolipschi 
(cat. +100 kg) a fost mai bun ca Ro
man codreanu.

prea...

din formele ce se pot utiliza. Dar, 
desigur, mai sînt multe altele, in 
funcție de posibilitățile existente și 
de... inspirația organizatorilor.

Asemenea acțiuni, pe lingă faptul 
că sînt deosebit de atractive (și vor 
beneficia de adeziunea cetățenilor) 
dețin și calitatea unui agrement nu 
numai plăcut dar și foarte util. Ele 
pot constitui pentru mulți primul 
pas făcut pe drumul practicării 
sportului.

In acest context trebuie vegheat 
cu strictețe pe viitor ca manifestă-

rile și serbările sportive de masă 
să fie ferite de amestecul nedorit 
și chiar nociv al celor care, la adă
postul jocului distractiv, manevrea
ză niște afaceri foarte nebuloase, a- 
demenind naivii cu sticle de vin și 
de vermut ce pot fi cîștigate „doar 
cu 2 lei".

Nu pentru aceasta pledăm noi cu 
atîta căldură în favoarea duminici 
lor cultural-sportive !

Radu ÎIMQZTE

.BOXERII ROMÂNI AU PLECAT
LA C.E. DE LA BELGRAD

Marti seara au plecat spre 
Belgrad, locul de desfășurare a 
campionatelor europene, pugiliștii 
români ce vor participa la con
fruntarea celor mai buni boxeri de 
ne bătrînul continent. Au făcut de- 
îlasm-ea 10 sportivi (fără reprezen
tant la categoria semigrea), in or-

categoriilor: Ștefan Băiatu,dinea _     _
Constantin Gruiescu, Mircea ToneJ 
Gabriel Pometcu, Simion Cuțov, 
Paul Dobrescu, Alexandru Popa, 
Sandu Tîrîlă, Alee Năstac și Ion 
Alexe. însoțesc lotul : antrenorii e- 
meriți Ion Popa și Petre Mihai și 
medicul Petre Radovici.
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In intimpinarea Zilei copilului au loc, printre multe acțiuni, și numeroase întreceri sportive dedicate celor 
mici. In fotografie : un aspect de la concursul de biciclete organizat in Piafa Aviatorilor din Capitală

Foto : Theo MACARSCHI

fOÎBÂlISII METAIBRGISTI
Timp de trei zile, stadionul Glo

ria din Capitală a găzduit faza 
finală a campionatului de fotbal al 
școlilor profesionale aparținînd Mi
nisterului Industriei Metalurgice. 
Titlul de campioană a revenit bucu- 
reștenilor. elevilor de la Grupul 
școlar al Uzinelor Republica (an
trenor prof. Mihai Popescu). Echipa 
bucureșteană a terminat competiția 
neînvinsă, totalizând 6 puncte. Iată 
rezultatele formației învingătoare : 
2—1 cu Grupul școlar Hunedoara, 
4—1 cu Gr. șc. Alba Iulia și 3—0 
cu Gr. șc. Reșița. Pe locurile doi și 
trei s-au clasat echipele școlilor din 
Hunedoara și Alba Iulia. (O. G.).

LA FIERBINȚI

0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE
Secretarul comitetului U.T.C. din 

Fierbinți (județul Dîmbovița), Liviu 
Marinescu ne-a trimis vestea că la 
finele acestei săptămîni se organi
zează în satul lor o interesantă 
competiție sătească de handbal, la 
care va participa și echipa Steaua, 
multipla campioană a țării (!?) La 
început am rămas surprinși : Steaua 
la Fierbinți ?

Să vă spunem despre ce este 
vorba. în urmă cu doi ani. tinerii 
din Fierbinți, mari amatori de 
handbal, au inițiat o competiție 
pentru echipe sătești din mai multe 
județe. Cuiva i-a venit ideea să fie 
poftită și o puternică formație bucu-

DIVIZIA ȘCOLARA SIBIANĂ DE CROS PE ECHIPE
5

ȘI-A DESEMNAT CiSTIGĂTORII9

NOI ANTRENORI EMERITI
Dan NICULESCU Ella CONSTANTINESCU Carol CORCEC

în scopul atragerii unei mase cît 
mai largi de elevi în practicarea 
alergării, precum și a depistării 
elementelor de perspectivă pentru 
atletism. Inspectoratul școlar jude
țean. Consiliul municipal al Organi
zației pionierilor și Comisia jude
țeană de atletism au organizat, la 
Sibiu, în perioada 25 aprilie—23 
mai, o divizie școlară de cros pe 
echipe.

Cele patru etape prevăzute în ca
drul acestei prime ediții a compe
tiției s-au încheiat cu un succes 
notabil. Peste 600 de elevi (băieți 
și fete) din școli generale și aproa-

(DÎMBOVIȚA)

SĂTEASCĂ LA HANDBAL
reșteană care, la încheierea între
cerilor. să susțină un meci de
monstrativ cu câștigătoarea. Alege
rea a căzut asupra echipei Steaua, 
care a răspuns cu plăcere invita
ției. Astfel a avut loc. în 1971. pri
ma ediție a competiției sătești de 
handbal de la Fierbinți. Ediția a 
Il-a a originalei întreceri din satul 
dîmbovițean va avea loc sîmbătă și 
duminică. Gazdele s-au pregătit in
tens pentru întreceri și așteaptă 
echipele de fete și băieți din Slo
bozia (Argeș). Cartojani (Ilfov), 
Blejești (Teleorman) si pe invitata 
de onoare, formația campioană a 
țării. Steaua București.

pe 1000 din licee și școli profesio
nale au participat Ia această acțiu
ne inedită.

Conform regulamentului, numă
rul de echipe participante repre
zentând o școală a fost nelimitat, 
astfel că unele școli (ca Liceul pe
dagogic și Liceul Octavian Goga) 
au prezentat cîte 10—12 formații, 
fiecare din cîte patru elevi. în cla
sament contând doar primii trei.

Iată rezultatele : ȘCOLI GENE
RALE : fete, echipe — Școala gene
rală nr. 7; individual (600 m) — 
Carmen Cîmpeanu (Șc. gen nr. 7). 
Băieți : echipe — Șc. gen. 4 ; indivi
dual (1 000 m) — Ștefan Toth (Șc. 
gen. nr. 15). LICEE ȘI ȘCOLI PRO
FESIONALE : fete, echipe — Liceul 
pedagogic 1. individual (800 m) — 
Maria Horumbă (Lie. agricol), bă
ieți, echipe — Liceul Octavian Go
ga ; individual (1 500 m) — Adrian 
Vîrbănescu (Lie. Octavian Goga).

Redacțiile ziarelor județene 
acordat premii speciale școlilor cu 
cea mai bună mobilizare. O cupă 
din partea ziarului „Tribuna Sibiu
lui" a revenit Școliî generale nr. 
11. iar o altă cupă, din partea pu
blicației „Die Woche". a fost atri
buită Liceului pedagogic.

în ultima etapă a turului campio
natului republican de tenis de 
masă s-au desfășurat șase partide. 
Iată rezultatele și cîteva amănunte :

Tg. Mureș : Comerțul — Politeh
nica București (masculin) 6—9. O 
întîlnire disputată în care a ieșit 
în evidență superioritatea oaspeți
lor. Punctele au fost înscrise de 
Gheorghe (4), Antal (3), Colțescu și 
perechea Gheorghe-Antal pentru 
învingători și Sentivahi (3), Sîngior- 
gian. Naftali și Valics pentru în
vinși. (S. Albu, coresp.).

Buzău : Școala sportivă — Loco
motiva București (masculin) 9—5. 
Elevii antrenorului E. Băcioiu S-au 
impus prin Popovici (3 v), Teodo- 
rescu (3). Ancei (2), Romanescu. (1). 
De la • oaspeți au cîștigat Daniells 
(2 v). Buga. Macovei si cuplul Ma- 
covei-Danielis. (C. Teodorescu, co
resp.).

Craiova : Universitatea—I.E.A.B.S. 
București (masculin) 9—0. Din rîn- 
dul gazdelor, net învingătoare, s-au 
detașat Gabriel Colțescu și Marin 
Firăncscu. (S. Gurgui, coresp.).

în Capitală s-a.u disputat trei me
ciuri : feminin : Voința București — 
C.S. Arad I 0—5. Succesul jucătoa
relor antrenate de Emil Procopet a 
fost clar și el nu necesită alte co
mentarii. Au punctat Magdalena 
Lesai (2), Maria Korodi (2), Eleono
ra Vlaicov (1).

Voința București — C.S. Arad II 
1—5. Bucureștencele nu și-au găsit 
cadența nici împotrivă' formației 
secunde arădene. alcătuită din tine
re și talentate jucătoare. Au ..mar
cat" Livia Căruceru (2). Ildiko 
Gydngyosi (2) și Liana Mihuț (1) 
pentru oaspete și Mariana Baciu 
(1) pentru gazde.

Masculin : Voința București — 
C.S. Arad 9—4. Handicapați de ab
sența jucătorului lor cel mai bun. 
Tiberiu Covaci, arădenii au cedat 
Ia scor elevilor pregătiți de antre
norul Ion Pop. Cele nouă victorii 
s-au datorat lui Bodea (3). Panait 
(3), Starriatescu (2) si dublului 
Panait-Stamateseu. De la C.S. Arad 
au cîștigat Trupei (2) și Simin.

Aurel PĂPĂDIE 
Florin SANDU

(baschet) (tenis de masă) (natație)

Excelent coleg prieten, o
reală capacitate în profesiunea ce 
și-a ales-o, calm, hotărît și auto
ritar cînd își pregătește echipa 
sau trebuie să ia o măsură In
tr-un moment cheie al unui meci, 
acesta este prof. Dan Niculescu, 
antrenorul formației Dinamo, de 
11 ori campioană a României (am 
inclus și titlul cucerit în acest an, 
cînd a totalizat punctajul necesar 
înaintea încheierii competiției). 
De fapt, a vorbi despre Dan Ni
culescu înseamnă a vorbi despre 
istoricul baschetului în clubul Di
namo, deoarece actualul antrenor 
emerit a fost, în anul 1949, unul 
dintre fondatorii echipei și a fă
cut parte, ca jucător, din formația 
care a cucerit campionatul în 1953, 
1954, 1955 și 1957. Puțin mai tîrziu, 
el a trecut la cîrrna „corăbiei** 
care a cîștigat alte șapte titluri 
naționale, și chiar la conducerea 
(ca antrenor) lotului reprezentativ, 
clasat în 1971 (la Essen) pe locul 
8 la campionatul european, pozi
ție care i-a asigurat calificarea 
pentru „europenele" din acest an. 
Desigur, nu poate fi omis antre
norul Dan Niculescu nici cînd ne 
amintim că, nu mai departe de
ci t în iarna care a trecut, Dinamo 
a avut comportări remarcabile în 
C.C.E., obținînd victorii 
echipelor Honka Tapiola, 
mik Sofia, Slavia Praga 
Varese, ultima devenind, 
deținătoare a Cupei 
nentale și a C.C.E., 
a campionatului și cupei Italiei.

în fața 
Akade- 

și Ignis 
ulterior,

Jnterconti- 
cîștigătoare

Originară din Moldova Nouă — 
județul Timiș, s-a născut Ia 26 
noiembrie 1933. Absolventă a 
I.E.F.S., Ella Constantinescu s-a 
relevat ca o excelentă jucătoare 
de tenis de masă, înscriind în 
prestigioasa sa carte de vizită 
cinci titluri mondiale (trei la e- 
chipă și două la dublu), un titlu 
european (la dublu). Ea s-a cla
sat de trei ori în semifinalele 
probei de simplu femei Ia C. M. 
și a cîștigat numeroase titluri na
ționale ’ și internaționale. Pentbu 
laborioasa sa activitate sportivă, 
Ella Constantinescu a fost distinsă 
cu titlurile de maestră a sportului 
și maestră emerită a sportului, 
âecernindu-i-se și Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a.

Din toamna lui 1966 este antre- 
noare federală și în perioada care 
a urmat - — - 
de masă 
medalii : 
două de 
iar La C. _ . .
tru de bronz. In același interval, 
au mai fost cîștigate și patru ti
tluri continentale de junioare. 
Demn de subliniat, pe lîngă înde
plinirea atribuțiilor 
noare federală, EILa 
cu a pregătit efectiv, 
de antrenament pe 
lotului republican feminin, deți
nătoare a celor 11 medalii la C. M. 
și C. E.

Titlul de 
cununează 
desfășurată 
competență 
și un imbold pentru o activitate 
viitoare la fel de fructuoasă.

pînă în prezent, tenisul 
românesc a cucerit 11 

la C. M. : una de aur, 
argint și trei de bronz, 
E.: una de argint și pa-

ei de antre- 
Constantines- 
zilnic in sala 
componentele

antrenoare emerită în- 
o muncă prodigioasă, 
cu pasiune șl deplină 
și constituie totodată

Absolvent al I.E.F.S., Carol Cor- 
cec face parte din clubul Dinamo 
București din anul 1954. In prima 
parte a activității sale a condus 
pregătirile înotătorilor din acest 
club, obținînd o serie de rezultate 
meritorii. Printre sportivii antre
nați de el, care, de-a lungul ani
lor 1954—1959, au cucerit nume
roase titluri de campioni naționali 
la juniori șl seniori, stabilind cî
teva zeci de recorduri ale țării la 
mal multe categorii de vîrstă și-au 
făcut ucenicia Sanda Iordan- 
Grințescu Și Cristina Balaban- 
Șoptereanu. Ulterior, aceste spor
tive au cucerit titlul de campioa
nă mondială universitară (proba 
de 200 m bras, la Sofia, în 1961) 
și, respectiv, o medalie de bronz 
la C. E. (100 m spate, în 1966).

Din 1957, cunoscutul antrenor 
dinamovist a preluat conducerea 
tehnică a echipei de polo, cu care 
a cîștigat de 15 ori consecutiv ti
tlul de campioană a țării, a ajuns 
în finala Cupei cainpionilor eu
ropeni (meciurile cu Mladost Za
greb din 1968) și în turneul final 
al C.C.E. (1972). Datorită merite
lor în munca de creștere a tine
relor cadre și de pregătire a for
mației campioane, C. Corcec a 
deținut în perioada anilor 1965 — 
1969 și funcția de antrenor al se
lecționatei reprezentative, cel mai 
bun rezultat obținut fiind locul 
IV la „Trofeo d’Italia" In anul 
1965. Predînd ștafeta conducerii 
echipei de polo fostului său elev, 
A. Grințescu, C. Corcec deține 
actualmente funcția de metodist 
în cadrul cabinetului științific ai 
clubului dinamovist.

POATE Șl TREBUIE SA ȘI RIDICE NIVELUL VALORIC ACTUAL
POLITEHNICA BUCUREȘTI

PENTRU A OPTA OARA CAMPIOANA A ROMÂNIEI

Hie IONESCU, coresp. județean

(Urmare din pag 1)

a luat-o înotul pe aceste meleaguri. In 
ba:a populară Neptun, cu multă dificul
tate și in condiții vitrege (două culoare) 
se pot antrena cîteva zeci de tineri spor
tivi și. concomitent, grupele de săritori 
de la trambulină. Cit despre efectuarea 
unui antrenament de mare intensitate, 

' la nivelul actualelor Cerințe ale pregă
tirii moderne, nici nu poate fi vorbă 
atitâ timp cit sportivii nu au posibili
tatea exersării unor elemente de baza 
(startul, întoarcerile) șl riscă deseori ca 
la capătul unei lungimi de 20 m să se 
trezească în cap cu' un săritor mai pu
țin atent!... In aceste condiții, tinerii îno
tători se pregătesc aproximativ 10 luni 
din an. deoarece bazinul (de 50 m) des
coperit. în care apa se încălzește în lu
nile iulie și august pînă. la cel mult 
14—16 grade, nu poate fi folosit. Cu 
mulți ani înainte, . proprietarii acestui 
bazin foloseau un mijloc! rudimentar 
(totuși, util) prin care apa se încăl
zea la peste 20 de grade pe o perioadă 
mai lungă, dar după ultimele amenajări 
făcute ștrandului canalul de încălzire a

dispărut (!?!). Din cîte am fost infor
mați, Clubul sportiv muncitoresc, în a 
cărui administraire intră și acest bazin 
descoperit, a beneficiat îri mai multe 
rînduri de sumele necesare amenajării 
unui sistem de încălzire, dar banii res
pectivi au fost de fiecare dată folosiți în 
alte direcții.

Sibiul are însă și multi, foarte mulți 
tineri inimoși, dornici să practice în 
mod organizat aCest sport. Și, vizavi de 
situația expusă mai sus s-a născut o 
nouă idee : prin muncă patriotică, ute- 
ciștii din Întregul MUdicipiii au început 
să-și amenajeze un alt bazin descoperit 
(de 25 m), atît de necesar pregătirij în 
lunile calde. Lăudabilele lor eforturi nu 
au fost însă din plin sprijinite; fie din 
vina proiectanților, fie ’din cea a con
structorilor, lucrarea a fost parțial ra
tată și se află — rețineți bine — 
luna iulie 1972 în stadiul pe care 
înfățișează imaginea alăturată. Cu pu
țină inițiativă și efortul firesc, construc
ția ar putea fi dusă la bun sfîrșit în cel 
mult două luni. Din păcate însă acestea 
se lasă așteptate și, probabil (ca de alt
fel și în ceilalți ani), înotătorii sibieni 
vor trebuj să se deplaseze în luna iulie 
la Reșița, Galați sau București pentru

din 
vi—1

bazinul ' descoperit la care au lucrat luni in șir mii de uteciști 
ci piui ui Sibiu se află in această stare din luna iulie 1972(1), iar 
din oraș vOr trebui probabil și în această vară să se pregătească

Galați sau București...
Foto : Vasile ClRDEI

ai Muni- 
înotătorii 
la Reșița.

Sibiu

. a pregăti în condiții mai apropiate de 
concurs campionatele naționale !

O altă cauză a rezultatelor modeste — 
oricît de paradoxal ar părea — este se
lecția. E drept, specialiștii din oraș și-au 
creat o situație privilegiată față de cele
lalte secții din țară prin faptul că in 
ultimii ani au cernut prin sita selecției 
cîteva mii de elevi, avînd posibi
litatea de a reține pentru antrenamente 
organizate pe cei mai buni. Dar antre
norii sibieni au preferat să facă selecția 
pd baza unor criterii subiective, negli- 
jfrid. în parte, elementele concrete care 
le-ar fi oferit concluzii mai sigure. Ne 
referim la probele de control (în apă și 
pe uscat), analiza structurii morfo-func- 
ționale, flotabilitatea specifică ș.a. Tot
odată. numărul celor selecționați este cu 
totul insuficient, fapt care ne obligă să 
privim cu oarecare circumspecție efici
ența selecției, să urmărim cu puțină în
doială drumul acestor copii spre grupul 
performerilor. Faptul că antrenorii res
pectivi nu caută să perfecționeze la tine
rii înotători de la început toate proce
deele tehnice constituie o carență cu 

wgrave repercusiuni în activitatea de per
formanță.

în sfîrșit. o altă problemă nu mai pu
țin importantă este cea a cadrelor. 
Prin plecarea prof. F. Heitz la Brăila, 
corpul tehnicienilor din Sibiu a pierdut 
un cadru prețios. Actualmente. N. Dem- 
bițchi, fără o experiență prea vastă, 
conduce pregătirile grupului de perfor
meri, iar Herbert Wittemberger. care 
deține și funcția de director adjunc al 
Școlii sportive se ocupă de grupele in
termediare ale înotătorilor avansați. Să 
recunoaștem, este mult prea puțin față 
de posibilitățile existente în acest oraș.

Sibiul poate deveni o „mină de aitr“ 
pentru natația românească. Este o rea
litate pe care nimeni nu o va putea 
contesta. Dar tot atît de adevărat este 
că pentru valorificarea marilor resurse 
se cere mai mult interes și un ajutor 
eficient al organelor municipale în di
recția asigurării unej baze materiale 
corespunzătoare. Totodată se impune o 
analizare a posibilităților actualelor cadre 
tehnice, și îndrumarea lor cu sarcini 
precise în munca cu diferitele categorii 
de înotători. în fine, selecția, element 
atît de important în crearea și organi
zarea unei adevărate secții de perfor
manță (Ia Școala sportivă din localitate 
există această posibilitate) va trebui să 
corespundă de acum înainte tuturor ce
rințelor moderne ale lucrului cu copiii. 
Și cînd toate problemele amintite vor 
căpăta rezolvări eficiente, Sibiul — sîn- 
tem convinși — va avea din nou mulți 
campioni și recordmani.

După o’dispută care a durat mai 
mult de șase luni (competiția a în
ceput la 19 noiembrie 1972 și s-a 
încheiat la 27 mai 1973). ediția a 
XXIV-a a campionatului national 
de baschet feminin s-a încheiat cu 
victoria formației POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (antrenor Grigore Cos- 
tescu) care cucerește, astfel, pentru 
a opta oară titlul de cea mai bună 
echipă a României. Sportivele de 
la Politehnica au 
meciuri, cîștigînd 
două (cu Rapid 
au manifestat. în 
bită putere de
exemplară, calități tehnice remar
cabile și un ioc tactic de ridicat

susținut 27 de
25 și pierzînd 

și cu I.E.F.S.). și 
general, o deose- 

luntă. disciplină

nivel. în care însușirile individuale 
au fost valorificate întotdeauna în 
folosul acțiunilor colective.

în imagine, reprezentantele clu
bului sportiv Politehnica București, 
campioanele României : de la stân
ga la dreapta, rîndul de sus : Mar
gareta Pruncu. Maria Fuieraș, Su- 
zana Szabados, Cornelia Taflan, 
Georgeta Predescu, antrenorul Gri
gore Costescu ; rîndul de jos : Rodi- 
ca Capotă, Anca Demetrescu, Eca- 
terina Savu — căpitanul echipei, Ro- 
dica Marinescu-Stănoiu. Viorica Bo
ca. Lipsesc din fotografie Gabriela 
Ciocan și Cristina Doliș.

Foto : Carol SZASZ — Tg. Mureș

Ultima etapă a campionatului fe
minin de handbal, divizia A, n-a 
produs nici o surpriză și — a sa cum 
prevedeam — I.E.F.S. a devenit, 
pentru prima oară, campioană a Ro
mâniei. Este, fără discuție, un suc
ces meritat. El s-a conturat în al 
doilea tur al întrecerii, cel de sală, 
în care echipa lectorului univ. Ion 
Bota a realizat o adevărată explo
zie. Handbalistele de la I.E.F.S. au 
speculat la maximum căderea timi- 
șorencelor și și-au creat — prin vic
torii directe la principalele contra
candidate 
luptei — 
final — 
de campioane 
parte, ele și-au consolidat poziția de 
fruntașe printr-o comportare gene
rală bună și — mai ales — prin acel 
succes în meciul decisiv cu Univer
sitatea Timișoara. Principalul merit 
al noii campioane este acela de a 
fi avut o evoluție constantă (fără 
mari oscilații, fără să piardă la echi
pele valoric mai jos cotate), un joo 
bine orientat (în funcție de adver
sară), abordat cu calm și luciditate 
în cele mai multe ocazii.

Care au fost elementele determinan
te ale acestui salt spectaculos realizat 
de reprezentativa I.E.F.S. ? După o- 
pinia noastră, ele pot fi înfățișate 
astfel :

Omogenizarea lotului. După o 
lungă perioadă de timp de joc 
preună, componentele echipei au 
șit să se acomodeze, să creeze 
preună un ansamblu mai sudat, 
omogen, și — prin aceasta — 
eficace, mai capabil să realizeze 
cinile tehnico-tactice. Se află la baza 
acestei realizări meritele antrenoru
lui și ale jucătoarelor. Situația — 
fiind vorba de o formație universi
tară — era însă previzibilă. Cum. în 
cazul în care I.E.F.S. nu-și retine 
cîteva din principalele jucătoare după 
ce acestea își termină studiile, ur
mează o cădere — la fel de firească. 
Se va împlini, apoi, încă un ciclu 
pînă Ia revenirea echipei în vîrful 
piramidei.

îmbunătățirea disciplinei. Poate 
acesta este meritul cel mai mare 
antrenorului Ion Bota : a impus 
chipei o disciplină fermă, atît

— premise de abordare a 
înverșunate, dramatice în 

pentru cucerirea tricourilor 
naționale. In ultima

mal 
îm- 

reu-
îm- 
niai 
mai 
sar

că 
al 
e- 
în

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

PE VIITOR SE IMPUNE 0 PREGĂTIRE TEMEINICA, CA NIVELUL CERINȚELOR INTERNATIONALE9 9

Discuție cu prof

în prima ediție 
desfășurată la

După un debut bun 
a C. E. de juniori, 
Nurnberg în 1969 (locul doi în clasa
mentul pe națiuni), echipa masculină 
a țării noastre a înregistrat o surprin
zătoare cădere, clasîndu-se pe poziția 
a 7-a în competiția următoare (în 
1971) găzduită de arena Dunărea din 
Galați. Deci o neașteptată înfrîngere 
pe teren propriu, ceea ce i-a deter
minat pe specialiștii federației să ia 
măsuri de revitalizare a reprezenta-

PRACTICAREA SPORTULUI DE MASĂ LA C.P.B.
(Urmare din pag 1)

Să luăm, de pildă, campionatul a- 
Bociației. Cîți salariați poate cuprin
de el la o ramură de sport ? în cel 
mai bun caz, 150—200. De obicei, 
însă, cifra nu depășește suta. în 
timp ce numărul membrilor asocia
ției noastre sportive este de aproa
pe 4 000, ca să nu mai vorbesc de 
acela al tuturor salariatilor. Ce 
fac. deci, cei ce nu pot fi cuprinși 
în întrecerile campionatului asocia
ției ? Veți spune că merg în 
excursie, de pildă. Foarte adevărat. 
Dar si numărul excursioniștilor, din 
motive bine determinate, nu poate 
depăși. 1a o ieșire, cifra de 150. să 
spunem.. Restul ? în timpul liber, 
sîmbăta și duminica, vin la ștrand, 
stau la soare, mai joacă volei, bas
chet. Să fie, oare, suficient ? Cate
goric. nu !

Oamenii trebuie cîștigați pentru 
mișcare, și nu 10, 100 ci în propor
ție de masă. Ne-am gîndit, în ca
drul posibilităților de care dispu
nem, să oferim membrilor asocia
ției noastre sportive, salariatilor 
Combinatului, și alte forme de miș
care. de sport. Nu a trebuit să 
căutăm prea mult. Avem la dispo
ziție un lac si avem și ambarca
țiuni. Concursuri de canotaj. însă, 
nu s-au organizat niciodată.- Tre
buia încercat. Am anuntat un con
curs în secția „Legătorie de artă", 
în ziua și la ora stabilită am avut 
atîția amatori încît competiția a 
trebuit să se desfășoare pe... serii, 
semifinale și finală, ca la o verita
bilă „regată11. Iată. deci, o activi
tate căreia va trebui de aici îna
inte să-i acordăm toată atentia. La 
fel am experimentat si concursurile 
de orientare turistică. Un astfel de 
concurs l-am organizat recent în

L Szocs, conducătorul

de juniori. Efectele acestor mă- 
s-au resimțit in recentele între- 
ale campionatelor continentale de

delegației române

prima che-
30 de per

s-a bucurat

reedităm „ex- 
Si îl vom re

ajuns la con- 
antrena masa

pădurea Băneasa. La 
mare au răspuns doar 
soane. dar întrecerea 
de un succes nesperat. Acum, cei
cărora le-am deschis gustul pentru 
„orientare turistică", cît și alți nu
meroși salariați, care au auzit de 
frumusețea acestui gen de compe
tiție. ne solicită să 
perimentul" nostru.
peta...

De asemenea, am 
cluzia că pentru a
de salariați în activitatea sportivă, 
competitiile-fulger eliminatorii sînt 
ideale. Le vom organiza la arunca
rea greutății, la proba de alergare 
pe 100 m, la săritura în lungime, 
cu toți cei ce vin la ștrand. Se știe 

vine mîneînd. Cum să 
cineva atletismul, să 
nu simte frumusețea

că gustul 
îndrăgească 
spunem, dacă 
acestuia fiind el însuși pus în si-

tuatia de competitor ? La fel vom 
proceda și cu voleiul, cu baschetul. 
Pentru copiii salariatilor vom orga
niza. pentru prima oară în acest 
an. stimulați de Hotărîrea Plenarei, 
centre de inițiere la înot, tenis de 
cîmp și alte discipline. De data a- 
ceasta am convingerea că activita
tea sportivă de masă va îmbrăca 
la asociația sportivă C.P.B. forme 
deosebite, astfel încît cea mai mare 
parte dintre membrii asociației 
noastre sportive să fie cuprinși în 
ea. să practice după vîrstă și posi
bilități. cel puțin un sport".

Iată, deci, că Ia C.P.B. preocupa
rea de a se asigura oamenilor forme 
cit mai variate 
pulul liber, în 
binefăcătoare 
capătă contur.
mai veche, îmbracă forme noi. mai 
bune și mai eficiente.

de petrecere a tim- 
ambianța plăcută si 
a exercițiului fizic. 
Sportul, o pasiune

tivei 
suri 
ceri 
la Prerov, unde tinerii popicari ro
mâni au 
fr un tare 
care s-a 
ticipare.

— Spațiul restrîns al cronicilor nu 
ne-a permis să comentăm comporta
rea tinerilor noștri popicari. Vă ru
găm — ne-am adresat conducătorului 
delegației sportivilor români, prof. 
Ladislau Szocs, secretarul general al 
F.R.P. — să faceți cîteva aprecieri în 
acest sens pe baza celor constatate 
la fața locului.

— Din nou am avut surprize, în 
sensul că cei în care ne puneam spe
ranțe mai mari au dat un randament 
mai scăzut. Valeriu Pișcoi, deținăto
rul locului 11 în 
dual, a întrecut 
iar favoriții Iosif 
fucz nu au reușit 
că. Cezar Lebădă 
chipei, Liviu Moldovan s-a remarcat 
numai în proba de perechi, iar M. 
Grigore, care emitea cele mai multe 
pretenții, precum și bucureșteanul Au
re) Marcu 
urmare, 
mentul 
schimb.
carilor
nu ne poate satisface.

— Ce carențe ați observat 
luția juniorilor la Prerov ?

— Tinerii noștri popicari 
să joace cu material plastic. Pentru 
că nu dispunem de astfel de materia
le, ei sînt obișnuiți să lanseze bila ctl

urcat trei locuri într-o con- 
de un nivel tehnic superior, 
bucurat de o numeroasă par-

șurub exterior 
viturile lor nu
Trebuie să facem eforturi pentru a 
asigura măcar la pregătirea loturilor 
condițiile impuse de cerințele mari
lor concursuri. Altfel vom fi în con
tinuare handicapați în confruntările 
internaționale.

— Bine, dar fetele, care au domi
nat copios actuala ediție, tot cu po- 

joacă și

și, în consecință. Io. 
au eficiență maximă.

clasamentul indivi. 
speranțele noastre, 
Szasz și Ion Ste- 

să se autodepășeas- 
a fost doar util e-

nu au corespuns. Prin 
dacă ascensiunea din clasa- 

pe națiuni ne bucură, în 
cunoscînd posibilitățile popi, 
noștri, comportarea

pice cu manșon de plastic 
se pregătesc ?

— Da, este adevărat, dar 
bele feminine diferența de 
între echipa noastră și celelalte ad
versare a fost mult mai evidentă. 
In schimb. Ia băieți competitorii au 
fost de forțe sensibil egale.

— Numai materialul plastic a lip
sit din procesul de pregătire a jucă
torilor vizați ?

— Nu. După părerea mea, puterea 
de luptă a echipei masculine a fost 
deficitară, juniorii noștri nu au știut 
să forțeze jocul în momentele deci
sive. In plus, G. Marin, I. Stefucz. 
I. Szasz și chiar V. Pișcoi nu s-au 
concentrat suficient și au tras, în 
repetate —1—‘ :-
bile 
mări 
unii 
greu

în pro- 
valoare

comportament, cît și în joc. (A mers 
— pentru a nu face nici un rabat ia 
acest principiu — pînă la sacrificii. 
Pentru nerespectarea disciplinei, Au
relia Costandache, una dintre valorile 
autentice ale echipei, a fost exclusă 
din formație). A fost mijlocul prin 
care Ion Bota a reușit să impună 
echipei disciplina tactică necesară 
contracarării atu-urilor adversarelor 
și punerii în valoare a resurselor 
proprii.

O nemăsurată ambiție. Creșterea 
potențialului echipei a adus în fața 
întregului colectiv posibilitatea de
plinei consacrări, a cuceririi titlului. 
Perspectiva a mobilizat la maxi
mum lotul, a declanșat ambiții nebă
nuite. Antrenorul și jucătoarele s-au 
subordonat obiectivului, au muncit 
fără preget, s-au dăruit total, au lup
tat în fiecare partidă pînă la limita 
superioară a resurselor. Marea lor 
ambiție a cîntărit mult în balanță, 
a dus chiar la acoperirea unor ca
rențe.

Valorificarea principalelor resurse. 
Așa cum este și firesc, toate elemen
tele evidențiate pînă acum au concu
rat la îmbunătățirea jocului echipei, 
la eficacitatea crescută a formației, 
S-a putut astfel crea o apărare fer
mă (uneori chiar prea... fermă), al
cătuită din jucătoare cu gabarit, pre
gătite să acopere — în general cu 
succes — o zonă mare, creată de sis
temul 4 + 2. Antrenamente îndelun
gate au dus la însușirea acestui sis
tem, care este deosebit de eficient 
în destrămarea jocului adversarei. 
Poate că aici ar trebui spus (antre
norul Ion Bota își imaginează, desi
gur, că formația sa este încă departe 
de perfecțiune, că mai are mult de 
muncit pentru a elimina carențele 
care grevează jocul echipei) că ran
damentul echipei I.E.F.S. în apărare 
a fost diminuat de numărul mare de 
durități fără sens comise de unele 
jucătoare, de nesupravegherea acelor 
adversare care sînt cunoscute pentru 
forța lor de contraatac, de replierea 
greoaie din atac în apărare. $i, desi
gur, nu trebuie uitat nici faptul că 
se poate conta numai pe 7—8 jucă 
toare (poate că numărul lor este chiar 
mai mic), „rezerva" fiind de valoare 
necorespunzătoare pretențiilor și lo
cului ocupat.

în atac, jocul a fost brodat pe 
Doina-Cojocaru. Cu marele ei talent, 
această jucătoare de excepție a con 
tribuit în măsură hotăritoare la suc
cesul echipei. Bineînțeles că orienta
rea antrenorului și — implicit — a 
echipei a fost bună. Ar fi fost însă 
foarte bună dacă, concomitent cu 
valorificarea Ia maximum a talentu
lui si potențialului Doinei Cojocaru, 
ar fi încercat să stimuleze, să oblige 
chiar,, și alte jucătoare să tragă la 
poartă. Scoaterea Doinei Cojocaru 
din dispozitiv creează panică. Iar 
lipsa ei un veritabil dezastru. Poate 
că în jocurile amicale pe care le 
vor susține oină la începerea unui 
nou campionat, studentele vor ac
ționa pentru eliminarea acestei ca
rențe, pentru mărirea forței de atac 
a echipei. Este un lucru necesar, mai 
ales pentru grelele jocuri internațio
nale din C.C.E. care le așteaptă 
pe noile campioane.

Desigur, nu numai acestea sînt du
surile și minusurile manifestate în 
campionatul recent încheiat de prima 
clasată, I.E.F.S. Am ales (sau am în
cercat să alegem) dintre ele pe cele 
care ni s-au părut semnificative.

Hristache NAUM

ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI B
FEMININ. 

Buzău 9—9 
Confecția 14—8 (7—4) .

" ” Construcții 13—11
București—Vulturul

Seria 
(3-3) I.

acestora

în evo-

nu știu

. i au tras, 
rînduri, în... gol. irosind 

prețioase, care le-ar fi putut 
considerabil rezultatele. Apoi, 

au deprinderi greșite, care cu 
mai pot fi remediate.
în cazul acesta, cum vedeți vi

itoarea reprezentativă de juniori ?
— De pe acum sîntem preocupați 

să depistăm elementele talentate și, 
după o largă acțiune de selecție, cei 
mai dotați juniori vor fi supuși unei 
pregătiri atente și de lungă durată.

Traian lOANIJESCU

I : tCEX—Gloria
Universitatea Iași— 

, ..... !, Voința Craiova—
C.S.U. Construcții 13—11 (6—5), Con
structorul București—Vulturul ploiești
10—6 (3—3). Tomistex Constanta—Voința 
București 14—10 (7—4) ; Seria a n-a : 
Sparta Mediaș—Constr. Baia Mare lî—12 
(8—6). C.S.M. Sibiu—Teba Arad 7—8 
(3—5) L Univ Cluj—Textila Sebeș 14—5 
(5—2). Jiul Petroșani—Voința Sighișoara 
4—8 (3—6). Univ. Ii Timișoara—Nitramo- 
nia Făgăraș 0—6.

MASCULIN. Seria I : Rapid Bucu
rești—S. C. Bacău 19—18 (9—9) !, Relo- 
nul Săvinești—Agronomia Iași 15—11 
(7—5). C.S.U. Galati—Știința Bacău 14—9 
(9—1), Rafinăria Teleajen—Comerțul Con
stanța 25—19 (11—9), Voința Gh. Gheor- 
ghiu-Dej—Universitatea Craiova 9—15 
(4—9) ; Seria a Il-a : A.S A. Tg. Mureș— 
Metalul Copșa Mică 23—13 (11—6) ; Glo
ria Arad—Banatul Timișoara 16—16 (7—8). 
Constructorul Oradea—C.S M. Reșița 
12—12 (3—8) !. Nitramonia Făgăraș—Ti
mișul Lugoj 16—10 (6—4). Știința Lovrln— 
A.S.A. Sibiu 6—0.

Corespondenți : S. Băioi, Gl>. Burlea, 
P. Canea, Gh. Nicolăiță. ■ I. Ghișa, V. 
Lazăr. V. ștefăneseu, " -------------- “
Popescu, * “ 
Popovici, 

lescu.

C. Nemțeanu. C. 
I. Ioiiescu, Z. Rîșnoveanu. V. 
AL Nour, P. popa, A. Vasi-

>
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VICTORIA ECHIPEI FEMININE, UN EXCELENT SUPORT MORAL
PENTRU ABORDAREA CU

sa

CAMPIONATUL INTERJUDETEAN
PE ECHIPE

I și

, AȚJLETISM

re- 
Su-

6ăptămînii trecute 
în mai multe orașe

Manana Popescu, cea 
bună trăgătoare a competiției, 
urmărită atent de Eugenia 
Rebac și Paula Cazangiu, va 
realiza un nou punct pentru 
echipa noastră în meciul cu 

reprezentativa Bulgariei.
Foto : Dan ȚĂRAN-Timișoara

ÎNCREDERE A VIITORULUI
La cea de a 6-a ediție a Jocurilor 

balcanice de volei, rezervate echipe
lor feminine, reprezentativa României 
a reeditat succesul din 1971, de la 
Sarajevo, intrînd, astfel, pentru a 

• treia oară (s-a clasat pe primul loc 
și în 1946 la București) în posesia tro
feului. Victoria a fost obținută la 
capătul unei evoluții bune în ansam
blu, ceea ce i-a permis să depășească, 
în partida decisivă, formația Bulga
riei.

De altfel, pentru aprecierea modu
lui cum au jucat voleibalistele noas
tre, numai această partidă poate fi 
luată ca punct de reper, celelalte — 
susținute în compania sextetelor Iu
goslaviei și Turciei — neoferind po
sibilitatea umor concluzii, avînd in 
vedere valoarea modestă a adversa
relor. •

O primă constatare ce se impune 
este că, în acest meci componentele 
echipei noastre au manifestat o pu
tere de luptă, cum nu ne-a fost dat 
să vedem în aproape nici una din 
partidele sezonului competițional tre
cut. Ele nu s-au considerat învinse 
nici atunci cînd soarta unui set pă
rea definitiv compromisă. Așa s-a în- 
timplat în setul întîi, cînd au fost 
conduse cu 10—2 și 12—5, reușind să 
egaleze la 14 și obținînd victoria în 
prelungiri; o desfășurare asemănă
toare avind-o și setul următor, cînd 
de la 4—11 și 7—13 s-a ajuns la 13—13 
și puțin a lipsit (14—13) să-1 cîștige 
și pe acesta.

Firește, dacă sîntem mulțumiți de 
ambifia voleibalistelor, nu aceeași sa
tisfacție o putem avea față de modul 
cum au jucat ele în această parte a 
meciului. Dacă la început au lăsat 
impresia că doar miza deosebită a 
fost cea care influența nefavorabil 
evoluția lor, nu același motiv poate 
scuza greșelile comise în continuare, 
mai ales cind, conducted cu 1—0 la 
seturi, existau toate premisele pentru 
o comportare ascendentă, care să le 
ferească de surprize neplăcute. Pen
tru respectarea adevărului să mențio
năm că și în setul III și în cel de al 
IV-lea, sportivele bulgare au 
avantaj: 8—5, 9—7 și, respectiv, 
Desigur, dacă încă din start, forma
ția noastră ar fi jucat așa cum a fă
cut-o de fiecare dată în finalurile 
seturilor 1 și 2 și, mai cu seamă,' în 
ultimul, sîntem convinși că ele ar fi 
obținut o victorie mult mai conclu
dentă. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
echipa bulgară ni s-a părut mat puțin 
sigură în realizarea acțiunilor de atac 
și în organizarea sistemului defensiv 
deși Boris Nacev a trimis în teren 
cele mai în formă jucătoare, din sex
tet nelipsind experimentatele Maria 
Mineva, Maria Boneva, Tania Go- 
gova.

avut
5—2.

Or, după părerea noastră, 
principală a acestor perioade nefaste 
în jocul nostru a constitult-o lipsa de 
omogenizare. După cum ne mărturisea 
la sfîrșitul meciului antrenorul princi
pal N. Humă, timpul scurt de pregătire 
avut la dispoziție nu a permis realiza
rea unei suduri perfecte între compar, 
timente, fapt care a determinat colec
tivul de tehnicieni să încerce utili
zarea unor voleibaliste pe două sau 
chiar trei posturi (în funcție de 
schimbările de jucătoare în timpul 
meciului) în vederea realizării unor 
linii cit mai active, cît mai percu
tante.

Atacul a funcționat bine, Mariana 
Popescu — desemnată șl cea 
bună trăgătoare a competiției 
Paula Cazangiu, Constanța Bălășoiu, 
Maria Cengher, Victoria Caranda 
aehitîndu-se de sarcinile ce le-au fost 
încredințate.

O problemă de o deosebită impor
tanță ni se pare a fi cea- privind 
postul de coordonatoare. Eugenia Re- 
bac a dovedit, și de această dată, 
prin modul cum' a condus echipa în 
teren, că rămîne aceeași jucătoare de 
bază. De altfel, cupa primită pentru 
cea mai bună coordonatoare, răsplă
tește eforturile sale. Dar, să nu ui
tăm că Rebac are acum 30 de ani și 
că, nu peste multă vreme, evoluția ei 
va cunoaște o curbă descendentă. Este, 
așadar, nevoie de o altă jucătoare 
care să fie gata în orice moment să 
poată primi această misiune. La Ti
mișoara nu am văzut, însă, pe nimeni, 
deși ar fi fost momentul cel mai po
trivit, deoarece este, poate, pentru 
prima oară cînd constatăm o îmbi
nare armonioasă între prezența unor 
elemente tinere, ou certe calități, ală
turi de jucătoare cu o bogată expe
riență.

Ne așteptam mai mult de la Ma
riana Baga și Gabriela Popa — in
constante în- joc, cu deosebire ultima 
— deși cu numeroase alte prilejuri 
s-au dovedit a fi printre cele mai 
bune. Nu le putem omite, de aseme
nea, pentru contribuția adusă Ia rea
lizarea victoriei finale, pe Helga 
Bogdan, Martha Szekely, Alexandri
na Constantinescu și Emilia Stoian.

In concluzie, se poate spune că 
victoria realizată la Balcaniada de 
la Timișoara constituie un excelent 
suport moral pentru abordarea cu șl 
mai multă încredere a viitoarelor 
competiții. Mai ales că, așa cum afir
mam și cu alte prilejuri, elemente 
talentate există, dar forțele lor nu 
sînt încă utilizate cu discernămînt, în 
așa fel îneît să se asigure o creștere 
cît mai pronunțată a performanțelor.
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AZI, „OPTIMILE
(Urmare din pag 1)

aceasta au ajuns în „optimi" 5 
bucureștene. Și încă un amănunt: 
în optimile de azi evoluează șase 
dintre deținătoarele Cupei : Rapid, 
actuala deținătoare, Steaua — re-*- 
cordmana competiției. Dînamo, Pe
trolul, U.T.A. și „U*.

Ora de începere : 17 (face excep
ție doar partida Metalul — U.T.A., 
care se joacă de la ora 16,30).

In caz de egalitate, meciurile se

vor prelungi. Dacă și după 120 de 
minute scorul va fl egal, se va ca
lifica echipa de categorie inferioa
ră ; în cazul meciurilor de Ia Bucu
rești, Brașov și Galați (unde toate

echipele sînt de Divizia A), echipa 
calificată va fi desemnată după 
executarea loviturilor de Ia 11 m. 
dacă scorurile vor fi egale și după 
prelungiri. (Al.

LA ORDINEA ZILEI

DRUMUL" LOR...

c.)

CUPA. 0 DRAGOSTE NOUA

La sfîrșitul 
s-au desfășurat 
din țară concursuri în cadrul celei 
de-a doua etape a campionatului 
interjudetean pe echipe (zonele 
II). Iată unele

SUCEAVA: 
prezentativele 
cea va și Școlii 
s-a desfășurat 
concurs (ploaie, pistă 
care au influențat 
Rezultate : Iași — S.S.A. București 
151,5—133,5, Iași — Suceava 168—78, 
S.S.A. — Suceava 185—82. Cele mai 
bune performante : bărbați : 100 
m : M. Slav (Iași) 11.0 : 3 000 m.ob.: 
P. Murgoci (Iași) 9:07.1 : suliță : C. 
Grigoraș (Suceava) 62,76 m ; înăl
țime : St. Blașco (Iași) 1,98 m : fe
mei : 100 m : Olga Ciobanu (Iași) 
12.6 : 100 mg : Coculeana Bucătaru 
(Iași) 15.2 ; greutate : Sofia Mitri- 
că (S.S.A.) 12.58 m.

BRĂILA : Bacău — Brăila 157 — 
124, Brăila — Constanța 146—96. 
Bacău — Constanța 177—84. Cele 
mai bune rezultate : bărbați : 100 
m : V. Dumitrescu (Constanța) 10,8: 
lungime : M. Munjiev (Brăila) 7.05 ; 
înălțime : D. Oorea (Brăila) 1.94 m: 
triplusalt: C. Bogdan (Bacău) 14.23 
m femei : 100 m : Gabriela Tăta
ra (Bacău) 12.6 ; lungime : Lenuta 
Petcu (Brăila) 5.52 m.

PLOIEȘTI : Victorii scontate și 
categorice ale județului Prahova. 
Prahova — Bihor 157—122, Praho
va — Caras Severin 179—91. Bihor
— Caras Severin 155—103. Cele mai 
bune performante : bărbați : înălți
me : M. Mitilecis (Bihor). C. Antal 
(Bihor) (junior, născut în 1955) și 
M. Chira (Prahova), toți 2.04 : 100 
•n • L. Constantinescu (Prahova) 
11,1 . 200 și 400 m: St. Nagv (Bi
hor) 22.5 si 49.6 : femei : 100 m : 
Maria Mustetea (Caras) 12.5.: 800 
n: Mariana Paulescu (Caraș) 2:15.8: 
‘năltime : Georeeta Păcuraru (Bra
tova) 1.60 m. (N. Ghiclu, coresp.).

ROMAN : S-au întîlnit reprezen
tativele județelor Neamț. Galati si 
Constructorul București. Rezultate: 
Neamț — Galați 138—105. Neamț
— Constructorul 132—109. Galați — 
Constructorul 121—119. Cele mai

individuale : băr- 
C. Bîrcă (Neamț)

Emanuel FÂNTÂNEANU I
amănunte : 
întîlnirea dintre 

județelor Iași. 
Sportive de atletism 
în condiții grele de 

i desfundată) 
performantele.

1
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CONCURENTII
@ Halterofilii clubului steaua

Timp de trei zile, sala Armatei 
din Cluj a găzduit întrecerile cam
pionatelor republicane de haltere 
rezervate seniorilor. La concurs au 
luat parte 106 halterofili, maeștri 
ai sportului, sportivi cu categoria I 
de clasificare, ca și o serie de tiperi

DUPĂ FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE

TINERI
au cucerit

(. S. fi. (luj
13

I
A

IN
titluri

S. N.

EVIDENT PROGRES
• (de mai bune secții din provincie:

Constanța
militari s-au remarcatDintr-e atleții 

printr-o comportare foarte bună 
Vasile Deac (cat.+ 100) — realizato
rul a 5 recorduri naționale, Dumi
tru Constantin (a cucerit toate cele 
trei titluri de campion puse în joc 
la categoria 75 kg), Stan Dinică feat.

Rapidistul GHEORGHE MIINEA a fixat bara cu 157.500 kg la stilul 
„aruncat" și a devenit campion național și la acest stil, după ce la 
„smuls" stabilise un nou record național Foto: Luca ANDREI —Cluj

I
I
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rezultate
100 m :
110 mg : D. Horian (Constr.)

3 000 m

lune 
ăati : 
10,9 ; 
L5.2 : . .
(Neamț) 9:25.7 : femei : 100 m : Ma
riana Duma (Neamț) 12,4 : 1 500 m : 
Viorica Neagu (Neamț) 4:38,9 : lun
gime : Doina Crăciun (Galați) 5.45 
n. (M. Chîriac, coresp ).

ARAD : Triunghiular Arad-Dolj- 
Vîlcea. Cu mai multe individuali
ști de valoare, echipa Doljului s-a 
mpus în ambele întîlniri : Dolj — 
Vad 151—143. Dolj — Vîlcea 189 — 
(9. Arad — Vîlcea 194—77. Cîteva 
-ezultate : băieți: 100 m : O. Olaru 
(Dolj) 
(Arad) 
(Dolj) 
slavic 
(onescu (Dolj) 
ăită, coresp.).

ob : M. Păduraru

11,0 : 110 mg : A. Caliment.e 
15,6 ;

1:56,8 :
(Arad)

800 m : N. Onescu 
fete : 100 m : Ibolia 
12,5 : disc : Florența 
45,98 m. (Gh. Nico-

evidențiați cu ocazia campionatelor 
de juniori. Lupta pentru cucerirea 
celor 9 titluri de campioni ai ca
tegoriilor, ca și pentru cele 18 tri
couri de campioni puse în joc la 
cele două stiluri, a fost deosebit de 
disputată, confruntările de la Cluj 
avînd și un caracter de selecție sau 
de confirmare a valorilor în vede
rea participării la campionatele eu
ropene de la Madrid. Cum pînă la 
confruntarea continentală mai sînt 
aproape două săptămîni (competiția 
începe la 10 iunie), concurenții s-au 
străduit să-i convingă pe specialiști 
de posibilitățile lor de afirmare pe 
plan internațional.

întrecerile halterofililor au fost 
dominate desnortivii clubului Steaua 
(antrenor, prof, Ștefan Achim). care 
au cucerit 13 titluri campioni.

56 kg), Zoro Fiat (reintrat după o 
scurtă absență cauzată de o acci
dentare. a obtinut un rezultat 
mai mult decît promițător la „arun
cat"), Gheorghe Stoiccscu (devenit 
campion național în primul an de 
seniorat cu o performantă echiva
lentă normei de maestru al spor
tului) și Marin Parapancea.

Un rol de seamă în concursul de 
la Cluj l-au jucat și sportivii local
nici (antrenor Tiberiu Roman) care, 
în afara recordurilor doborîte de 
Spiridoii Herghelegiu, s-au clasat 
pe locuri fruntașe la mai toate ca
tegoriile de greutate. Demn de su
bliniat este faptul că mulțî dintre 
performerii antrenorului clujean 
sînt juniori, de la care se așteaptă, 
în continuare, rezultate și mai bune. 
Dintre acești tineri se cuvine să fie

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

VA fl DISPUTAT INTRE DOUA FORMAȚII BUCUREȘTENE

amintiți Zoltan Peter, Vasile Daniel 
și Ștefan Kreicic.

Bine pregătiți la aceste campio
nate s-au prezentat și halterofilii 
do la Rapid București (antrenor 
Virgil Lefter) ca și cei de la Olimpia 
București (antrenor Ilie Dociu), care 
au obținut multe locuri fruntașe la 
diferite categorii. De altfel, rapidis- 
tul Gheorghe Miinea este 
rul primului nou record 
stabilit la Cluj.

Nu putem încheia 
rilor fără a aminti 
portare a tinerilor 
Lisias Ionescu (S.N. 
rîndul cărora s-au remarcat junio
rul Vasile Iancu (52 kg). Dumitru 
Apostol (60 kg), Marcel Chiamil (56 
kg). Conștiinciozitatea și capacitatea 
de muncă a antrenorului constăn- 
țean au făcut ca, numai în cîțiva ani, 
portul maritim să devină unul 
dintre principalele centre de haltere 
din țară. Dintre ceilalți concurenți 
s-au remarcat Iosif Palincaș (Va
gonul Arad) 
relea și tînărul de 16 ani Zoltan 
Rad (Otelul Tg. Mureș) — antrenor 
Alexandru Rad.

încheind consemnarea faptelor 
pozitive, trebuie să menționăm că 
nu toate rezultatele au fost 
sura așteptărilor. De pildă, 
de sportivi și. din păcate, 
cei mai cunoscuți, n-au avut 
portare la nivelul valorii 
rîndul acestora se situează rapidis- 
tul bucureștean Vasile Bădcscu, care 
nu s-a prezentat în cea mai bună 
formă sportivă. Fitzi Balaș (Steaua), 
deși a devenit din nou campion 
național, n-a concurat la nivelul 
posibilităților maxime. Nici Victor 
Rusu (candidat la un loc în delega
ția ce va reprezenta România la 
campionatele europene de la Ma
drid) nu și-a dovedit întreg poten
țialul.

Timpul care a mai rămas pînă la 
data disputării competiției conti
nentale trebuie folosit din plin pen
tru ca cei patru selecționați (Ion 
Hortopan și Zoro Fiat la cat. 52 kg, 
Victor Rusu — cat. 56 kg, Daniei 
Vasile — 60 kg) să ajungă într-o 
formă care să le permită să reali
zeze rezultate valoroase.

La sfîrșitul campionatelor de hal
tere. în sala Armatei din Cluj, a avut 
loc concursul de culturism. Iată-i 
pe primii clasați la categoria +1,68 
m: 1. Gh. Humă (C.S.M. Sibiu), 2. 
A. Giosan (Rapid Buc.), 3. Șt. Bi- 
chiș (Olimpia Buc.): categoria — 
1.68 m : Cr. Mihăilescu (Rapid 
Buc.), 2. Gh. Bercea (S.N. Constan
ța), 3. D. Cioroslan (Clujeana).

realizato- 
național

eVidenție-lista
frumoasa com- 

pregătiți de 
Constanța), din

antrenor Iosif Cu-

pe mă- 
o serie 
dintre 

o com- 
lor. In

Mihai TRANCĂ

I

Iată rezultatele obținute de cele 
16 echipe. în drumul lor spre „opti
mile" Cupei României, de azi:

F.C. GALATI (Div. B) : 2—1 Vi
ii torul Vaslui (Div. C), 1—0 C.S.M. 
Reșița (Div. A).

PETROLUL (Div. A) : 1—1 Pro
gresul București (Div. B).

CONSTRUCTORUL GALAȚI (Div.
C) : 4—1 U.R.A. Tecuci (Div. C), 
2—0 Progresul Brăila (Div. B), 1—0 
Jiul Petroșani (Div. A).

DINAMO (Div. A) : 7—0 Chimia 
Făgăraș (Div. B).

ȘTIINȚA PETROȘANI (Div. C) :
4—2 Minerul Ghelar (Div. 
Corvinul Hunedoara (Div. 
A.S.A. Tg. Mureș (Div. A).

STEAUA (Div. A) : 1—0
Lupeni (Div. C).

CHIMIA RM. VÎLCEA (Div. B) : 
1—0 Chimia Găești (Div. O). 1—0 
Steagul roșu (Div. A).

C.F.R. CLUJ (Div. A) : 1—1 Ceah
lăul P. Neamț (Div. B).

METALUL BUCUREȘTI
B) : 4—2 Carai mânui Bușteni
C) , 4—0 Universitatea Craiova 
A).

U.T.A. (Div. A) : 3—3 Autobuzul 
București (Div. C).

F.C. CONSTANȚA (Div. A) : 1—1 
C.S.M. Sibiu (Div. B).

F.C. ARGEȘ (Div. A) : 2—1 C.F.R. 
Pașcani (Div. B).

SPORTUL STUDENȚESC (Div. 
A) : 1—0 F.C. Bihor (Div. B).

„U“ CLUJ (Div. A) : 4—1 Meta
lul Oradea (camp, municipal).

S.C. BACAU (Div. A) : 4—0 Va
gonul Arad (Div. C).

RAPID (Div: 
Sinaia (Div. C).

în competiție 
divizionare A 
s-au calificat grație regulamentu
lui), trei divizionare B și două divi
zionare C.

C). 1—0
B). 2—1

Minerul

(Div. 
(Div.
(Div.

A) : 0—0 Carpați

au rămas, deci. 11 
(dintre care cinci

I
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Interesant program fotbalistic, as
tăzi pe stadionul Dinamo. Capul de 
afiș îl constituie meciul din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei Ro
mâniei" care va opune, cu începere 
de la ora 17, divizionarele A F. C. 
Constanța și F. C. Argeș.

în deschidere, de la ora 15,30, 
fotbal feminin : Unirea Tricolor — 
Victoria, două formații din Capi
tală.

S-a desfășurat penultima etapă a 
campionatului național de rugby — 
juniori. în cele ce urmează, vom 
consemna scurte comentarii la în
tîlnirile din semifinale :

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
BUCUREȘTI — FARUL CON
STANTA 13—13 (4—3). Surpriză,
intr-un fel. în partida dintre Clu
bul sportiv școlar și Farul Con
stanta după ce juniorii oaspeți au 
condus cu 7—4 și 13—7 1 Meci de 
a bună factură 
multor partide 
in care Clubul 
montat numai 
sferturilor, din 
strălucit Milca 
echipa Farul s-a dovedit a fi mai 
stăpînă pe înaintare. Sigur, echipa 
lui Cornel Munteanu a resimțit 
absenta lui Marin, accidentat la un 
antrenament, dar aceasta nu poate 
scuza o formație care deține de ani, 
titlul de campioană...

tehnică (superior 
din prima divizie...) 
sportiv școlar a re- 

prin aportul trei- 
rîndul cărora au 
și Ghiță, în timp ce

Scorul l-au deschis cei de la Clu
bul sportiv școlar, prin Ghiță — 
încercare. Apoi Grosu transformă 
o lovitură de pedeapsă, reducînd 
din handicap (4—3). în continuare. 
Boghianu înscrie o încercare, adu- 
cînd pe Farul în avantaj. Clubul 
sportiv școlar va egala printr-o lo
vitură de picior căzută a lui Miică. 
Aproape de finele partidei. Farul 
ia din nou conducerea : Pop reali
zează o încercare, transformată de 
Grosu. în ultimul minut. însă. Mil- 
că aduce egalarea. de asemenea 
printr-o încercare pe care tot el a 
transformat-o.

A cîștigat. după... calculul vîrstei. 
Clubul Sportiv Școlar — București.

A arbitrat corect, Pellegrino d’Ec- 
clessîs. (T. ST.).

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 2 
BUCUREȘTI — GRIVITA ROȘIE 
6—3 (0—3). A fost un meci de mare 
luptă în care ambele echipe au 
oferit un agreabil spectacol rug-

bystic. Mai buni, superiori tactic, 
tinerii jucători antrenați de Ma
riana Lucescu au profitat de slăbi
ciunile adversarilor lor din repriza 
secundă cîștigînd pe merit.

Au înscris pentru învingători Tu- 
dore și Bocă (lovituri de pedeapsă), 
și Marian (1. p.)pentru învinși.

Al. Lemneanu
bine

a condus foarte 
acest ioc disoutat. (O. GUȚU).

♦
în 

nala 
iuniori la rugby s-au calificat echi
pele CLUBULUI SPORTIV ȘCO
LAR BUCUREȘTI și SCOLII SPOR
TIVE NR. 2 BUCUREȘTI.

Finala va avea loc duminică 3 
iunie.

(Pentru locurile 3—4 vor juca 
echipele Farul Constanta și Grivita 
Roșie).

urma acestor rezultate. în fi- 
camnionatului republican de

Dacă stăm și ne gîndim bine, lipsa de interes manifestată față 
de Cupa României în ultimii ani are ca sursa o prejudecată. 
Majoritatea echipelor noastre, obișnuite de-a lungul anilor 

cu stereotipul efortului (doar) duminical, au văzut în etapa de 
Cupă — disputată de cele mai multe ori miercuri — un prilej de 
eludare a efortului, de menajare a forțelor, în vederea jocului de 
campionat, Aceasta a fost principala cauză a trecerii Cupei în 
anonimatul pe care l-a avut o bună perioadă. (Trebuie să recu
noaștem ca ultimele ediții au cunoscut un — -----
Cupa României doar în faza semifinalelor, 
naiului erau încheiate, astfel incit efortul în 
o „compensație" evidentă).

tn ultimul timp, Cupa României pare să 
pelor noastre. Poate că la baza acestui interes se află și marele spec
tacol oferit de Cupa Angiiei. care restabilește un adevăr: Cupa 
este o competiție cu nimic în umbra campionatului, ea oferind 
aceleași drepturi și satisfacții. La această recrudescență a intere
sului față de Cupă a contribuit, bineînțeles, și marea competiție 
europeană a cîștigătorilor de Cupă, care se dovedește a fi de forța 
Cupei campionilor. In sfîrșit, astăzi, cînd. datorită îmbogățirii neaș
teptate a calendarului național, vechiul stereotip duminical a 
început să cedeze tot mai mult teren săptămînii cu două vîrfuri, 
Cupa redevine — și în mentalitatea echipelor noastre — un trofeu 
demn de toată atenția, un trofeu care merită efortul în plus și așa 
circumscris în ciclul săptămînal.

Etapa de astăzi pare a fi o expresie a acestui interes sporit. 
Se simte în rîndul echipelor o preocupare evidentă pentru atacarea 
optimilor. Ieri dimineață, antrenorul Tache Macri era vizibil deza
măgit de faptul că nu va beneficia de Răducanu (accidentat) și de 
Marin Stelian (suspendat) în meciul de Cupă cu S. C. Bacău, pe 
care îl consideră la fel de important ca și oricare din meciurile de 
campionat, dacă nu mai mult, tn aceeași situație este și antrenorul 
Teașcă, a cărui atenție față de meciul cu divizionara A Petrolul nu 
pare a fi diminuat de perspectiva recent deschisă a luptei pentru 
promovarea în prima divizie.

Etapa de Cupă care se dispută astăzi este, însă, mai mult decît 
expresia unui interes sporit. Etapa de astăzi, disputată la numai trei 
zile după „explozia de efort" din meciul România — R. D. Ger
mană, poate și trebuie să fie un nou sprint cu premii pe un traseu 
fotbalistic care se anunță din ce în ce mai qreu și care elimină 
calmul plat caracteristic, orice am spune, fotbalului de altădată 

în istoria Cupei României a existat o echipă — Rapid 1932— 
1942 — care a iubit Cupa mai mult decît campionatul. A fost dacă 
vreți, o dragoste interesată, determinată tot de nevoia economiei 
de efort, dar a fost... Ea reprezintă, de fapt, stilul fotbalului de odi
nioară. Astăzi, cînd licitația efortului și a interesului tot mai mare 
pentru fotbal a creat săptămîna cu două week-end-uri fotbalistice. 
Cupa nu mai poate oferi doar o formă de opțiune, ca pe vremea 
Rapidului de altădată, ci o obligație de onoare a fiecărei echipe.

loan CHIRILA

interes sporit față de 
cînd conturile campio- 
plus dăruit Cupei avea

trezească interesul echi-

DE DUMINICĂ, „TURUL DE FORȚĂ44
AL ECHIPELOR DE DIVIZIA A

Azi e programată o nouă etapă în 
„Cupa României*1 și, totuși, am găsit 
de cuviință să spunem cîteva cuvin
te și despre campionat. De ce ? Pen
tru că de azi, odată cu optimile de 
finală ale Cupei, pentru divizionarele 
A incepe un adevărat tur de forță. 
Au mai rămas de disputat 6 etape 
și: ca niciodată, lupta este mai apri
gă, clasamentul... fierbe și la partea 
superioară și, mai ales, la subsol, 
unde razele lanternei roșii ating mai 
multe echipe. Cine va rezista tempo- 
ului ce se va cere ? Desigur, cei mai 
bine pregătiți, formațiile care vor ști 
să-și chibzuiască acum mai bine 
timpul, jucătorii care vor face mai

bine recuperarea și se vor dovedi 
ir.ai intransigenți cu ei înșiși.

Deci, de duminică începe „turul 
de fortă“, cu etapele de la 3, 6, 10, 
13, 17 și 20 iunie.

MECIUL SPORTUL STUDENȚESC 
F.C. ARGEȘ SE DISPUTĂ 

PE STADIONUL POLITEHNICA!

NOTĂ

TRENINGUL NU ESTE 0 ÎMBRĂCĂMINTE „ȘIC"?
In cadrul măsurilor menite să 

ducă la instaurarea unei discipline 
fi perfecte pe terenurile noastre de 

fotbal, cu ocazia desfășurării me
ii durilor oficiale și amicale ale e- 

chipelor divizionare A, B și C 
Biroul Federal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de or- 
ganizare a activității fotbalistice, 
a stabilit și unele norme de com- 

g portare a antrenorilor divizionari, 
g ' ’ .................  '

I 
I g g 
g

I

Nu vom insera aici toate aceste 
norme, mu.lțumindu-ne sâ amintim 
că printre, ele figurează două care 
sînt adesea încălcate 
trenuri :

— Antrenorii sînt 
să ia loc pe banca 
chipelor lor, pe care

de către an-

a- 
pe
Ia

au-

au 
a- 
de

După cum se știe, etapa a 25 a a 
Diviziei A programează duminică în 
Capitală întîlnirile Sportul studențesc 
— F.C. Argeș și Steaua — Universi
tatea Craiova.

Clubul studențesc a hotărît ca me
ciul echipei sale să se dispute pe sta
dionul Politehnica. Rămîne de văzut 
unde va decide Steaua să-și susțină 
meciul său. Deci, despre cuplaj nu 
poate fi vorba, dar surprinde din nou 
că Sportul studențesc dorește să joa
ce partida sa cu campioana țării pe 
un teren al cărui gazon lasă foarte 
mult 
bim 
nelor.

de dorit, ca să nu mai ver
de -apacitatea mică a tribu-

DE LA COLEGIUL CENTRAL
OBLIGAȚI 

rezervată e- 
n-o vor pu

tea părăsi pe toată durata partidei, 
decît la semnul arbitrului de cen
tru, în caz de accidentare a unui 
jucător propriu. Antrenorilor le 
este interzis să dea sfaturi prin 
viu grai jucătorilor propr-ii. FIE 
DE PE BANCĂ FIE DEPLASÎN- 
DU-SE LA MARGINEA TERE
NULUI DE JOC, SA-I APOSTRO
FEZE SAU SĂ-1 INSULTE. De 
asemenea, nu le este permis an
trenorilor să dezaprobe ostentativ 
deciziile arbitrilor sau să-i jig
nească sub orice formă.

— Antrenorii echipelor de Di
vizia A, B și C NU AU ACCES 
in incinta terenului de joc, DECTT 
DACA SlNT ECHIPAȚI ÎN TRE
NINGURI. în caz contrar ei vor 
lua loc printre spectatori.

Aceste norme, ca și celelalte, 
sînt binecunoscute de către an
trenori. Se pune, însă, întreba
rea : cunoscute fiind, sînt ele și 
respectate ?

Dacă ne referim la obligativita
tea de a nu părăsi banca rezervată 
lor și de a nu interveni cu sfaturi 
de pe margine, trebuie să spunem 
că acest fel de comportare a de-

venit o excepție, regula fiind 
ceea ca antrenorii să se agite 
marginea terenului, sâ strige 
jucători și să-și exprime nemul
țumirea față de unele decizii ale 
arbitrilor. Oricît am încerca să 
ne punem în pielea antrenorilor 
și să le înțelegem stările sufletești 
din timpul meciurilor, astfel de 
manifestări nu le putem socoti 
altfel decît ca acte de indisciplină, 
ce se cer a fi sancționate. Și 
și fost.

Iată, însă, că unii antrenori 
ajuns să nu mai respecte nici 
cea normă elementară stabilită
F.R.F., și anume de a fi echipați 
in treninguri, atunci cînd urmă
resc jocurile, de pe banca rezer
vată lor. Tot mai multe abate i 
— cu totul de neînțeles — se în
registrează și în acesta privință. 
Cele mai recente exemple de acest 
fel ni le-au furnizat, la meciul 
Gloria Bistrița — Olimpia Satu 
Mare, antrenorii echipelor respec. 
tive, Titi Popescu și Gheorghe 
Staicu, care au apărut în incinta 
terenului, în costume de oraș 
Mai mult încă t ei n-au v it să 
țină seama, in primul moment, de 
cererea arbitrului, de a îmbrăca 
treningurile regulamentare, nefă- 
cînd acest lucru decît la interven
ția observatorului federal, 
Cristea și atunci cînd 
rul jocului le-a pus în 
oprește meciul.

Este regretabil faptul 
antrenorii tratează cu 
rință normele de disciplină. 
care, sub toate aspectele, trebuie 
să constituie un bun exemplu pen
tru jucătorii lor. Și ar fi greșit 
să se vorbească despre abateri 
mari sau mai... mărunte. Sub ori
ce formă, indisciplina rămîne In
disciplină 1

Marin 
conducăto- 
vedere că

că tocmai 
atîta ușu- 

ei,

Jack BERARIU

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR LA LOTERIA ÎN OBIECTE
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT DLN 27 MAI 1973 :
Categoria I (13 rezultate) : I variantă 

50% a 14 236 lei : 3 variante 25% a 7 118 
lei și 14 variante 10% a 2 847 lei.

Categoria a rl-a ■ «’ •"
variante a 930 lei.

Categoria a IlI-a 
variante a 108 lei.

LOTERIA

(12 rezultate) : 97,40

(11 rezultate) : 1 260,80

_________ IN OBIECTE 
REZULTATELE TRAGERU DIN 27 MAI 

1973
EXTRAGEREA I : Cite un autoturism 

„Dacia 1300“, toate biletele cu numă
rul 8S4 746 ; EXTRAGEREA A II-A : O- 
bieete în valoare de 20 000 lei, toate 
biletele eu numărul 774 105 ; EXTRAGE
REA A III-A : Obiecte în valoare de 
10 ooo lei, toate biletele cu terminația 
54 774 ; EXTRAGEREA A IV-A și A 
V-A : Obiecte în valoare de 5 000 let. 
toate biletele cu terminațiile 04 571. 33 627; 
EXTRAGERILE A VI-A, A VII-A și A 
VIII-A : Obiecte tn valoare de 2 000 lei, 
toate biletele cu terminațiile 16 179, 66 718, 
27 052 ; EXTRAGERILE A IX-A, A X-A 
și A XI-A : Obiecte în valoare de 1 OOO

lei. toate biletele cu terminațiile 3020, 
3294. 4748 ; EXTRAGERILE A XII-A, A 
XIII-A șl A XIV-A : Obiecte în valoare 
de 500 lei. toate biletele cu terminațiile 
3078. 4506. 2127 ; EXTRAGERILE A
XV-A și A XVI-A : Obiecte în valoare 
de 200 lei. toate biletele cu terminațiile 
251. 800 ; EXTRAGEREA A XVH-A : O- 
biecte în valoare de 100 lei, toate biletele 
cu terminația 99.

• Participant care posedă bilete 
cîștigătoare trebuie sâ le depună la 
orice unitate de vînzare proprie Loto- 
Pronosport pînă la data de 12 iunie 
1973, ora 13, primind în schimb o 
adeverintă-chitanță.
• Cîștigătorii care domiciliază în 

localitățile în care nu funcționează 
nici o unitate de vînzare Loto-Pro- 
nosport, vor trimite biletele pînă 
la aceeași dată (data poștei), în plic 
cu valoare declarată, pe adresa Cen
tralei Loto-Pronosport din calea Vic
toriei nr. 9 — București, căsuța poș
tală 102.

• După verificarea și omologarea 
biletelor cîștigătoare, A. S. Loto-Pro- 
nosport va trimite prin poștă, pe a- 
dresa indicată de cîștigători pe ver- 
so-ul biletului, o comunicare în două 
exemplare în baza căreia, aceștia, 
se pot prezenta la orice magazin din 
rețeaua comerțului de stat sau a co
operației de consum pentru ridicarea 
obiectelor în limita sumei cîștigate 
și a listei publicate. Iegitimîndu-se 
cu buletinul de identitate a cărei se
rie au înscris-o pe verso-ul biletului 
cu ocazia depunerii. La ridicarea o- 
biectelor. ambele exemplare din co
municare se vor preda unității de co
merț sau cooperație.

• Menționăm că premiile de 100 lei 
se onorează cu orice alt obiect exis
tent în magazin șl ales de cîștfgător, 
dacă lipsesc cele din lista de obiecte 
afișată. .

AL ANTRENORILOR
cunoscut antrenorilor con-Se face_____________________

firmati în grupele A și B ale Cursu
lui central de perfecționare. Că lu
crările de control se primesc la 
F R. Fotbal pînă în ziua de 15 iu
nie.

Se precizează, totodată, că susți
nerea lucrărilor respective va avea 
loc in zilele de 28, 29 și 30 iunie, în 
București.

AZI A APARUT NUMĂRUL 366
AL REVISTEI

QB0DQB

re-

cu 
vie-

di-

din sumarul căreia vă recomandăm
• PAGINILE CONSACRATE ME

CIULUI ROMÂNIA — R. D GER
MANĂ, cuprinzînd : comentarii, 
comportarea și notele acordate ju
cătorilor, înregistrări tehnice, inter
viuri cu Valentin Stănescu și Georg 
Buschner, numeroase ilustrații, 
portaje. schițe.

• „INTERVIUL SAPTAMÎNII" 
DUMITRACHE, autorul golului 
toriei de duminică.

• O pagină dedicată etapei 
vizionare B.

• Prezentarea etapei viitoare a 
Diviziei A.

• Corespondență din Belgrad, 
inaintea finalei C.C.E. dintre AJAX 
și JUVENTUS.
• Conflictul dintre clubul Milan 

și arbitrul Lo Bello.
• Deschiderea suitei de prezen

tări ale echipelor campioane na
ționale : F. C. BRUGES (Belgia).

e Pagina de MAGAZIN EX
TERN.

• Rubricile obișnuita : Dialog cu 
cititorii. Carnet extern, Din fotbalul 
internațional.



DOAR 2 CAMPIONI EUROPENI 
iȘI VOR APĂRA TITLURILE LA BELGRAD: 

BEYER (R.D.G.) Șl PARLOV (Iugoslavia)
Aprecierea

împrejurarea care marchează cel 
mai caracteristic campionatele euro
pene de box — ce debutează vineri 
în capitala Iugoslaviei — este schimba
rea de generații. Această circumstan
ță afectează majoritatea federațiilor 
care-și trimit reprezentanții la tur
neul continental. Iair cazul cel mai 
semnificativ este poate al Ita-liei, care 
a renunțat cu totul la participare, 
pentru că „vechea gardă" a trecut în 
rinduriîe profesioniștii or, iar tinerii 
elevi ai Iui Natale Rea încă nu par 
copți , pentru marile confruntări in
ternaționale.

Evenimentul schimbării generați
ilor trebuie pus și In legătură cu 
anul imediat următor celui olimpic, 
adică cu momentul în care federa
țiile naționale încep să mediteze la 
formarea viitoarei garnituri de can
didați olimpici. Aceasta explică de 
ce, de pildă, în formația României, 
pentru campionatele europene de la 
Belgrad, figurează 6 debutanți. îm
prospătarea loturilor este evidentă și 
în reprezentativele altor „mari pu
teri" ale boxului continental, cum 
ar fi U.R.S.S., Polonia, Ungaria, 
R.D.G., Anglia, R.F.G. etc.

Toate acestea justifică și faptul că 
la Belgrad — după informațiile pe 
care le deținem ■— nu-și vor apăra 
titlurile cucerite în 1971 la Madrid 
decît 2 campioni europeni : ușorul 
Beyer (R.D.G.) și semigreul Parlov 
(Iugoslavia). Alți doi campioni vo.r 
fi probabil prezenți la categorii su
perioare: musca Rodriguez (Spania) 
— la cocoș, Iar pana Tomczyk (Po
lonia) — la semiușoară. Ceilalți 7 ti
tulari au trebuit să cedeze locul unor 
tineri, poate mai talentați, poate cu 
perspective mai sigure. Din diverse 
motive, au părăsit ringul, unii pu- 
nînd chiar mănușile în cui : polone
zul Szczepanski, ungurii Badari și 
Kajdi (Gedo este accidentat), sovie
ticii Tregubov. Iuoțiavicius și Cer- 
nîșev.

Apariția unei noi generații, de va
loare (însă insuficient rodată) a pu
tut fi semnalată încă din 1972, de la 
campionatele europene de tineret de 
la București. Muilți dintre cei distinși 
atunci au fost trimiși chiar și la 
Jocurile Olimpice de la Miincheri, iar 
doi dintre ei : sovieticul Viaceslav 
Lemeșev și bulgarul Gheorghi Kos- 
tadinov, s-au întors cu medaliile o- 
limpice de aur !

Tn aceste condiții, aprecierea șan
selor candidaților la medaliile con
tinentale devine destul de dificilă, 
întrucît avem de a face, în majori
tatea cazurilor, cu outsider!, cu boxeri 
tineri a căror valoare nu este fixată, 
fără a mai vorbi de proporția de sur
prize pe care — statistic vorbind — 
o asemenea competiție o oferă de 
obicei.

Trecerea în revistă a competițiilor 
jn ernaționale disputate în 1973, re
zultatele unor campionate naționale, 
ca șl informațiile generale pe care 
specialiștii le dețin despre unii bo
xeri reputațl, permit înșirarea unor 
favoriți, fără a avea însă o garanție,

șanselor la fiecare categorie

Ion Alexe (dreapta) la ultimul test psihologic efectuat de cercetătorul 
Gheorghe Iliuță

ci mai curînd senzația că „iepurele 
ar putea sări și din altă parte". 
Așadar ?

SEMIMUSCA. în lipsa lui Gedo 
(accidentat), lupta rămîne foarte des
chisă între Zasîpko (U.R.S.S.), Abrams 
(Anglia), Czerwinski (Polonia), Geilich 
(R.D.G.). Candidatul român : Ștefan 
Băiatu.

MUSCA. Și campionul olimpic Kos- 
tadinov (Bulgaria) este accidentat. 
Dar pretendenții avizați la titlu nu 
lipsesc : Blazynski (Polonia), Khaloufi 
(Franța), Solomin (U.R.S.S.), Krumov 
(Bulgaria). Candidatul român : Con
stantin Gruiescu.

COCOȘ : Emit pretenții, într-o ca
tegorie ce pare rămasă fără stăpîn : 
Zariktuiev (U.R.S.S.), Gotfryd (Polo
nia), Domingo (Franța), Milev (Bul
garia). Candidatul român : Mircea
Tone.

PANA : Se reîntîlnesc — în absen
ța lui Tomczyk — vechi pretendenți : 
Kuznețov (U.R.S.S.), Forster (R.D.G.), 
Kuncev (Bulgaria) și firește candi
datul român Gabriel Pometcu.

SEMIUȘOARA : Orban (Ungaria) 
pare noul lider al categoriei, urmat 
de nou venitul Tomczyk (Polonia), 
Dobrohotov (U.R.S.S.), Radowski 
(R.D.G.). Candidatul român : Simion 
Cuțov.

UȘOARA : O categorie foarte a- 
bundentă în pretendenți : Kazarian 
(U.R.S.S.), Beyer (R.D.G.), Angelov 
(Bulgaria), Beneș (Iugoslavia) și can
didatul român Paul Dobrescu.

SEMIMIJLOCIE : Lifanov (U.R.S.S.) 
pare cel mai puternic om al catego
riei, dar urmașul lui Kajdi, Csjeff 
(Ungaria), ca și Munchow (R.F.G.) și 
Weidner (R.D.G.) pot răsturna ierar
hia. Candidatul român : Alexandru 
Popa.

MIJLOCIE MICA : Tiepold (R.D.G). 
este singurul rămas dintr-o pleiadă

Foto : Paul ROMCȘAN 
dispărută (Kottysch — R. 
ter — Anglia, Tregubov ____
Gyorffi — România, Belici — Iugos
lavia). Cine-1 va concura : Csizmadia 
(Ungaria), Jensen (Danemarca), Max
well (Anglia) sau Popovici (Iugo
slavia) ? Candidatul român : Sandu
Tîrîlă.

MIJLOCIE : Campionul olimpic Le
meșev (U.R.S.S.) pare stăpinul cate
goriei, dar el nu poate dorini liniș
tit cită vreme are concurenți pe 
Knudsen (Danemarca), Lucas (An
glia), Stachurski (Polonia), Vujkovici 
(Iugoslavia), Virtanen (Finlanda) și 
pe candidatul român : Alee Năstac.

SEMIGREA: Favoritul cel mai net 
este localnicul Mate Parlov. Pentru 
celelalte medalii luptă : Gortat (Po
lonia), Anfimov (U.R.S.S.), Knight 
(Anglia), Sachse (R.D.G.).

GREA: Campionul european se va 
alege probabil din careul de ași : 
Hussing (R.F.G.), Vîsoțki (U.R.S.S.), 
Matejici (Iugoslavia) și cel ce a mai 
purtat acest titlu, candidatul român : 
Ion Alexe.

F. G., Min-
— U.R.S.S..

Victor BANCIULESCU

Â £

TURNEUL INTERNATIONAL SPORTIVI ROMÂNI
DE TENIS DE LA ROLAND GARROS

ILIE NÂSTASE - DOUĂ

făcut 
progra- 

turu-

PARIS, 29 (prin telefon). — La 
Roland Garros, timpul ploios con
tinuă să producă serioase pertur
bări în programul campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței. 
Profitînd de scurtele intervale de 
timp în care soarele și-a 
apariția, organizatorii au 
mat partidele restanță ale 
lui III.

în proba de simplu bărbați, fa
voritul nr. 1 al concursului, ameri
canul Stan Smith, a obținut o di
ficilă victorie în cinci seturi, cu 
6—2. 6—4, 6—7, 4—6, 6—1, în fața 
tînărului și ambițiosului său com
patriot Erik Van Dillen. A fost o 
partidă de mare luptă, în care cîș- 
tigătorul a fost decis în ultimul set, 
cînd calmul și rutina campionului 
S.U.A. și-au spus cuvîntul. în 
schimb, olandezul Tom Okker l-a 
învins clar 
australianul 
în celelalte 
3—6. 7—5, 
— Pattison 
6—4 ; Borg 
6—2, 7—6 ;

cu 6—2, 6—1, 6—2 pe 
Barry Phillips Moore, 

întîlniri : Pilici — Dent 
7—6, 6—3 ; 
3—6, 6—4, 

— Stockton 
; Froehling —

6— 4, 6—3, 6—4 ; Ashe ■
7— 6, 6—2, 6—7 4—3 (întrerupt din 
cauza ploii).

în primele partide ale sferturilor 
de finală : Kodes — Iovanovici
6— 3 4—6, 6—0, 7—5 ; Gorman — 
Holecek 6—3, 6—3, 6—4.

în cursul zilei de marți au con
tinuat întrecerile în proba de dublu 
masculin. Perechea Ilie Năstase — 
Jimmy Connors a cîștigat cu 7—5,
7— 6 partida susținută cu P. Ber-

Bertolucci 
6—7, 6—4, 
6—7, 7—5, 
N’Godrella 

— Solomon

BASCHETBALISTELE SOVIETICE AU CÎȘTIGAT 
FESTIVALUL MONDIAL DE LA LIMA

LIMA, 29 (Agerpres). — Turneul 
feminin din cadrul Festivalului mon
dial de baschet de la Lima a luat 
sfîrșit cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care a terminat neînvinsă 
competiția. Echipa U.R.S.S. a tota
lizat 8 puncte, fiind urmată în clasa
ment de reprezentativele Bulgariei, 
Cubei, Franței — cu câe 6 p fiecare 
și Peru — 4 p.

în ultima zi a turneului, baschet-

batistele sovietice au întrecut cu sco
rul de 99—65 (47—35) echipa Bulga
riei. Din formația învingătoare s-au 
evidențiat Krestianinova și Semiono- 
va, care au înscris 22 și, respectiv, 
16 puncte. într-un alt joc, selecțio
nata Franței a dispus cu 64—58 (31— 
25) de echipa Cubei.

Turneul masculin se încheie as
tăzi cu meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. si S.U.A.

VICTORII LA DUBLU

tram — B. Lloyd. Alte 'rezultate : 
Molina, Valasco —' Barthes, Jauf- 
fret 6—1, 6—3 ; Pecci, Quintin — 
Gorostiaga, Zuletta 7—5, 4—6, 6—4. 
în turul următor : Năstase, Connors 
— Cramer, Moore 7—6. 6—2.

Iată și rezultatele ultimelor patru 
„optimi" de la simplu feminin : 
Odile de Roubin — Virginia Wade 
1—6, 6—2, 6—3 ; Chris Evert — Re
nata Tomanovo 6—2 ; 6—3 ; Helga 
Masthoff — Pat Pretorius 6—2, 
6—1 ; Frangoise Durr — Fiorella 
Bonicelli 6—4, 6—2.

PESTE HOTARE
Ieri, la prînz, a plecat la Tbilisi 

selecționata sindicală de lupte libe
re a țării noastre care va participa, 
vineri și simbătă, la un turneu pe 
categorii. întîlnind sportivii din se
lecționata similară a Uniunii So
vietice. lată lotul luptătorilor ro
mâni : cat. 48 kg — Petre Brîndu- 
șan, cat. 52 kg — Petre Cearnău, 
cat. 57 kg — Dumitru Nicolae, cat. 
62 kg — Petroniu Androne, cat. 68 
kg — Ion Moraru, cat. 74 kg — Va- 
sile Boltaș, cat. 82 kg — Vasile Ior- 
ga și Vasile Țigănaș, cat. 90 kg — 
Ștefan Enache, cat 100 kg — Ste- 
lian Morcov, și La cat. +100 kg — 
Ladislau Simon. Ei sînt însoțiți de 
antrenorul Dumitru Dana și de ar
bitrul Alexandru Tătaru.

între 1 și 3 iunie, capitala U.R.S.S. 
va găzdui o mare competiție inter
națională de canotaj academic, 
„Regata Moscova" la care se ali
niază și un lot de schifiști români.

Sportivii noștri vor participa în 
probele de simplu de2 f.c., 2 + 1, 4+1 
și 4 f.c., pentru care au făcut de
plasarea următorii canotori : Al. 
Silassi, I. Oanță, D. Grumezescu, Șt. 
Tudor, P. Ceapura, L. Lovrenschi. 
I. Dănilă, Gh. Gherman, Gh, Mol- 
doveanu, E. Gall, I. Cacencu, E. 
Tușa, F. Papp și D. Ivanov.

Delegația română, care părăsește 
Capitala în cursul dimineții de 
azi, este însoțită de antrenorul eme
rit Dumitru Popa și de antrenorul 
federal Victor Mociani.

DUPĂ TURNEUL DE SCRIMA DE LA SOFIA

ULTIMUL MARE TEST ÎNAINTE DE C.M
PRILEJ DE SATISFACȚII DAR

7
SI DE GRIJI

7

au ajuns la 
performantă

De cînd specialiștii 
concluzia că marea 
necesită un lung proces de pregă
tire, eșalonat cu multă chibzuință 
și marcat de testări (în concursuri 
„de casă" sau internaționale), tur
neele de scrimă de genul celui ce 
s-a desfășurat recent la Sofia au 
ueven.it. din ce în ce mai evident, 
un ultim examen premergător cam
pionatelor mondiale și (o dată la 
4 ani) întrecerilor olimpice. Așa 
stînd lucrurile, ele vizează mai pu
țin pe trăgătorii care dețin poziții 
indiscutabile în respectivele repre
zentative și mai mult pe cei cu evo
luții insuficient de convingătoare, 
care trebuie să confirme — „în cea
sul al ll-lea“ — că merită încre
derea de a lua parte la întrecerile 
pentru desemnarea 
scrimeri ai lumii.

Acest principiu a 
majoritatea țărilor

turneul din capitala Bulgariei, ex
cepție făcînd gazdele care au be
neficiat de dreptul de a concura cu 
două garnituri și sportivii cubanezi 
veniti cu efective complete în Eu
ropa. In ceea ce privește reprezen
tativele noastre, reamintim că ele 
au fost lipsite de aportul sabrerului 
Dan Irimiciuc și al celor patru flo-

1
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celor mai buni

fost adoptat de 
participante la

& y

VA FI AJAX - JUVENTUS
MAREA FINALA A ULTIMILOR ANI ?
• 42 000-15 000 pentru Juventus, „scorul galeriilor11 • Ajax, cu ,,11“-le de aur

SALVADORE (Juventus)

• Torinezii nu au stabilit încă formația

CiȘTIGĂTOARELE CELOR 17 EDIȚII

1956 : Real Madrid ; 1957 : Real Madrid ; 1958 : Real Madrid ; 
1959 : Real Madrid ; 1960 : Real Madrid ; 1961 : Benfica Lisabona ; 
1962 : Benfica Lisabona ; 1963 : A. C. Milan ; 1964 : Internazionale 
Milano ; 1965 : Internazionale Milano ; 1966 : Real Madrid ; 1967 : 
Celtic Glasgow ; 1968 : Manchester United ; 1969 : A. C. Milan; 
1970 : Feyenoord Rotterdam ; 1971 
Amsterdam.

cel mai bun e... Juventus". Olan
dezii (apăruți printr-o stratagemă 
voită cu o oră și jumătate înaintea 
celei anunțate, spre a scăpa de ase
diul fotoreporterilor 
se arată mai 
circumspecți. 
cuiască în 
italian" care 
„Iugoslavia", 
prin declarația 
la conferința de presă de luni sea- 
r”. ținută în prezenta a peste 350 
de ziariști din întreaga Europă si 
din alte continente : „Ajax joacă 
întotdeauna în funcție de ea și nu 
de adversar. Nu facem nici apre
cieri și nici cîntăriri ale parteneru
lui de joc. Vrem să jucăm mai bine 
și credem că rezultatul nu ne va 
trăda". Apoi. Cruffy a completat : 
„Am trimis, acum două zile, „Cupa 
campionilor" la Belgrad. Am venit 
s-o luăm înapoi".

și ziariștilor) 
destinși și mai puțin 

Ei au acceptat să lo- 
mijlocul unui „ocean 
este impozantul hotel 
Riposta lor a venit 

lui Ștefan Covaci

în ceea ce le 
tistele care au 
mărturisim că ne-a surprins evolu
ția lor fluctuantă ceea ce le-a îm
piedicat să cucerească la echipe, un 
Ioc I de care au fost atît de a- 
proape. Dacă aportul Olgăi Srjjno 
ar fi fost mai aproape de nivelul 
dorințelor sale și al speranțelor

privește pe flore- 
evoluat la Sofia,

V 
■ Ț

BELGRAD, 29 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

întrebarea aceasta se simte, chiar 
dacă nu se rostește aici la Belgrad. 
Nu cred că a existat un oraș 
„neutru", în istoria celor 17 finale, 
care să trăiască jocul de miercuri 
seara cum o face capitala Iugosla
viei. De altfel. Belgradul dă și un 
fel de. examen al capacității organi
zatorice. U.E.F.A., reprezentată aici 
de tot comitetul său executiv, inten
ționează să acorde federației iugo
slave dreptul de organizare a tur
neului final 1976 al C.E.

Belgradul trăiește un veritabil 
asalt al suporterilor. olandezi și 
italieni. Cifrele, avansate în ultime
le zile, au primit marți la amiază 
o confirmare oficială, 
avea 15 000 de inimi 
tribunele „Maracanei 
vreme ce Juventus 
42 000 ds oameni în 
curge singe alb-negru. Pe străzile 
orașului, acum, la ora cînd telefo
nez, accentele guturale ale pronun
ției olandeze șl exclamațiile cînta- 
te ale italienilor sînt un lucru 
solut obișnuit.

„Războiul nervilor" dintre 
două tabere a fost declanșat 
simbătă. cînd campioana Italiei a 
sosit la Novi Sad. cartierul său ge
neral. Președintele alb-negrilor. ce
lebrul fost international Boniperti 
a declarat la coborîrea din avion : 
„Doresc să învingă cel mai bun. Și

Ajax-ul 
olandeze, 

iugoslave", 
va conta 
vinele cărora

CRUYFF (Ajax)

De. altfel nici în privința forma
ției. Ajax-ul nu face probleme și 
secrete. Covaci a și comunicat că 
pe stadionul Steaua roșie se va 
alinia „ll“-le de aur: Stuy — Suur- 
bier, Hulsoff, Blanckenburg. Kroll 
— Haan, Neeskens. G. Muhren — 
Reep, Cruyff, Kaiser.

La italieni circulă două variante: 
cu sau fără Marini. Vă prezentăm, 
totuși, pe aceea cu blondul stoper, 
deoarece sîntem convinși că el va 
juca pînă' la urmă. Deci : Zoff — 
Longobucco. Marchetti — Furino, 
Morini, Salvadore — Causio. Cu- 
curredu, Anastasi. Capello, Altafini, 
adică oamenii care au eliminat pe 
Derby County.

Finala va începe la ora 21.30. o"a 
Bucureștiului. Ea va fi transmisă 
la televiziune. în direct. în 36 de 
țări, dintre care patru din America 
de Sud și trei din Africa. în tribu
na rezervată presei, se vor afla 556 
de comentatori și reporteri trimiși 
de ziarele si agențiile de presă din 
lumea întreagă. Lovitura de înce
pere va fi precedată de un bogat 
și variat program de cîntece și 
jocuri populare iugoslave și de un 
concert al fanfarelor reprezentative 
ale țării gazdă.

Cavalerii fluierului sînt renrezen- 
tati de trio-ul iugoslav : Milîvoje 
Gugulovici. la centru. Rasko Csanak 
.și Peter Kostovski, toti purtători 
ai ecusonului F.I.F.A.

JEZEK CAUTA NOI SOLUȚII

: Ajax Amsterdam ; 1972 : Ajax

DUPĂ 1-1 CU ANGLIA

Portarul Viktor reține balonul flancat de Clarke și Pivarnik (stingă), 
din meciul amical Cehoslovacia — Anglia (1—1)

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Fază

la Brno nu există nici 
abordezi o discuție des-

Eftimie IONESCU

La Praga sau 
o posibilitate să------_----- -------------
pre fotbal fără ca interlocutorul să nu-șl 
aducă aminte, cu nostalgie, • de echipa 
de aur a campionatelor mondiale din 
1962. din Chile, cînd coechipierii lui Ma- 
sopoust și Pluskal reușeau — împotriva 
tuturor pronosticurilor — cucerirea me
daliilor de bronz.

Ajuns. însă, la momentul actual, glasul 
amatorului praghez de fotbal capătă in
flexiuni triste. în ciuda repetatelor 
schimbări de antrenori — lui Marko i-au 
urmat Kaciani, Vican și Novak, repede 
demiși de la conducerea echipei — re
prezentativa de fotbal a Cehoslovaciei 
n-a mai atins, de un deceniu, forma Pe 
care tradiția șt se zicea, valoarea jucă
torilor ar fi recomandat-o cu prisosință, 
într-un moment critic, s-a apelat la un 
specialist cu merite indiscutabile, 
venirea lui Vaclav Jezek ca prim

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

dar 
an-

{

Figură proeminentă a turneului de la Sofia, C. Duțu (în dreapta) a... 
zburdat pe planșă ca in acest asalt din cadrul diviziei A în care îl are 
adversar pe subtilul tehnician A. Pongraț Foto i Anton ULMAMEI

• Echipele F C. Santos (Brazilia) 
și Lazio Roma s-au întîlnit pe o v e- 
me ploioasă la Chicago, intr-un meci 
demonstrativ, care a fost urmărit 
doar de 1 200 de spectatori. Fotbaliș
tii brazilieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (2—1). Pele și 
au marcat cite două goluri, 
și Chinaglia au fost 
lor echipei italiene.

autorii

Dacosta
Larosa 

puncte-

meciuldisputat
locală Dvnamo 

LKS Lodz. Fot-

« La Berlin s-a 
amical dintre ecnipa 
și formația poloneză 
baliștii din R. D Germană au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Stobernack (2). 
Weber și Schiitze.

® Echipa Birmingham City, care se 
află în turneu în Australia, a sus
ținut la Sydney un joc în compania 
unei selecționate regionale. Fotbaliș* 
tii englezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1)

® Tn prima zi a turneului rezer
vat echipelor de tineret, care se des
fășoară la Deventer, (Olanda), forma
ția vest-germană Hamburger S. V. 
a întrecut cu 2—0 echipa belgiană 
S. K. Lierse Alte rezultate i Leeds 
United — Standard Liege 3—0 , 
Drumchapel (Scoția) — Lundsbol- 
lklub (Suedia). 0—0 : Daventria (O- 
landa) — Ennser Sportklub (Austria) 
I—1.

trenor al echipei naționale n-a însemnat 
prea mult, chiar dacă experiența aces
tuia — încununată de succes la Sparta 
Praga și ADO Haga — a încercat o se
rie de mutații, dacă nu în tehnica jucă
torilor. măcar în mentalitatea lor de a tra
ta fotbalul 
simț mai

Venit «a 
1972. Jezek 
reabilitare 
dială din 
Cehoslovaciei n-a izbutit 
două meciuri egale.

Rezultatele din ultimul 
cu Polonia, 1—3 cu R.D.G. chiar pe te
ren propriu, 0—3 cu R. F Germania și 
un 1—1 cu Anglia, partidă amicală a 
foștilor campioni mondiali înaintea 
„testului" cu Polonia — prezintă coor
donatele unei situații dificile, a cărui 
singură ieșire pare, ca soluție de mo
ment, calificarea fotbalului cehoslovac 
la campionatele lumii din 1974, dar cal
culul hîrtiel indică, deocamdată, ca prin
cipală favorită a grupei, selecționata Sco
ției.

In acest context, majoritatea criticilor 
se întorc spre antrenorul Jezek, dar a- 
cesta aliniază un șir întreg de argumen
te. între care îmbătrînirea lui Adamec, 
ultimul „mohican" din garnitura Chile- 
1962. accidentarea de lungă durată a iul 
Kuna. numărul mic de jucători de va
loare, slabul nivel al meciurilor de cam
pionat etc., etc. Evident, adevărul nu 
este prea departe de spusele iul Jezek, 
de vreme ce el s-a văzut nevoit să ape
leze. pentru meciul cu Anglia, la un ju
cător din... divizia secundă, Jarkovski, 
fotbalist de 28 de ani. în timp ce gol- 
geterul campionatului, Slezak (ZVL Zl- 
lina), a împlinit recent 33 de ani șl un 
sezon în prima ligă ! 1

Chiar dacă recenta partidă cu Anglia 
a fost amicală și elevii lui Ramsey n-au 
aruncat în joc tot arsenalul, meciul egal 
a mai descrețit fruntea lui Vaclav Je
zek, care caută noi soluții, pentru a nu 
pierde „trenul" preliminariilor campiona
tului mondial.

retiste (Ileana Gyulai, Ecaterina 
Stahl, Ana Pascu, Magda Bartoș) 
înscrise în turneul de la Como.

Proba care a întrunit cel mai 
mare număr de elemente din pri
mul eșalon al țărilor participante a 
fost — după cum se știe — spada. 
Aceasta a fbst. totodată, proba în 
care reprezentanții noștri s-au im
pus în modul cel mai pregnant fur- 
nizînd trei din cei șase finaliști si 
totodată pe învingătorul întrecerii 
individuale (C. Duțu), completînd 
palmaresul de la Sofia cu un loc 
III în proba pe echipe. Ar fi greșit, 
însă, să se creadă că snadasinii 
noștri s-au instalat ferm în apro
piere de vîrful piramidei. S-a vă
zut — după epuizantul meci cu e- 
chipa Cubei (un „4“ în plină as
censiune) — că sportivii români 
(inclusiv Duțu) trebuie să mun
cească încă pentru a-si consolida 
atît pregătirea fizică cit și arsena
lul cunoștințelor tehnico-tactice. 
Numai în acest fel. îmbucilrătoarea 
lor incursiune pe scară largă în pe
rimetrul elitei, realizată la Sofia, 
se va putea repeta, măcar în, parte, 
la Goteborg în dificilul examen al 
campionatelor mondiale.

Prezența Snzanei Ardeleanu în 
fruntea clasamentului final al flo- 
retistelor ne obligă să ne ocupăm 
în continuare de situația lotului 
nostru feminin. Aici rezultatele de 
la Sofia trebuie coroborate cu cele 
din turneul de la Como (care privite 
pur statistic nu sînt de natură să 
ne mulțumească dar care, potrivit, 
relatării antrenorului care le-a în
soțit pe sportive, nu par nici chiar 
atît de îngrijorătoare. O problemă 
primordială o constituie, aici, recu
perarea deplină a Ilenei Gyulai cen
tru ca tendinita care o supără în 
ultima vreme să fie vindecată com
plet pînă la data începerii „mon
dialelor").

noastre situația s-ar fi schimbat 
mult, desigur.

La sabie, în absența lui Irimiciuc, 
Iotul care a evoluat în sala Festi- 
valna s-a situat la înălțimea aștep
tărilor înscriind in palmaresul său : 
un loc IV (prin Al. Nilcă) la proba 
individuală și un loc II, în compe
tiția pe echipe.

îngrijorător dc modestă a fost 
comportarea floretiștilor noștri. Ei 
vor trebui să dea dovadă de o mare 
«îrguință în perioada care ne des
parte de „mondiale" pentru a rea
liza ameliorări substanțiale la toate 
capitolele Dregătirii și — se pare — 
îndeosebi la cel tactic.

De altfel, toți componentii * jiu
lui republican au datoria ca — sub 
îndrumarea atentă a antrenorilor 
respectivi — să-și desăvîrșească 
pregătirea, să-și asigure intrarea in 
maximum de formă pentru începu
tul lunii iulie, cînd sînt programate 
campionatele mondiale.

Sebastian BONIFACIU

MERCKX IMBATABIL 
IN TURUL ITALIEI
A 10-a etapă a Turului Italiei Ia 

ciclism s-a desfășurat ieri intre lo
calitățile Alba Adriatica și Lanciano, 
pe distanța de 170 km. Primul a tre
cut linia de sosire din nou belgia
nul Eddy Merckx, care l-a învins 
la sprint pe Fuentes (Spania), ambii 
fiind cronometrați în 5h 13:34. Locul 
trei a revenit italianului Panizza, 
sisit în 5h 17:40. Abia după 6 mi
nute a sosit restul plutonului, în 
care erau toți principalii urmăritori 
ai lui Merckx. In clasamentul gene
ral, după 10 etape, continuă să con
ducă Eddy Merckx.

cu mai multă fidelitate și un 
acut al sacrificiului tactic, 
cirtna „naționalei" in august 
a făcut o primă încercare de 
a echipei la Minicupa mon- 
Brazilia, dar reprezentativa 

acolo decît

sezon — 0—3

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs desfășurat la 
Liibeck, la startul căruia au fost pre
zenți atleți fruntași vest-germani, Uwe 
Beyer a cîștigat proba de aruncarea 
ciocanului cu performanța de 70,78 ni. 
Ulrike Meyfarth, campioana olimpică la 
Mttncben, a terminat învingătoare în 
proba de săritură în înălțime cu 1.83 m. 
Tînărul atlet Alex Schaper (18 ani) s-a 
clasat pe primul loc în proba de sări
tură în lungime cu 7,73 m.

Cursa ciclistă internațională „Marele pre
miu al ziarului 1’Humanite” a revenit la 
actuala ediție sportivului sovietic Ivan 
Trifonov, urmat de compatriotul său 
Osințev — 1:05 și de Durpisch (R. D. 
Germană) la 1:18. în clasamentul ge
neral pe echipe, pe primul Ioc s-a cla
sat formația U.R.S.S., urmată de R. D. 
Germană — la 25 sec.. Cehoslovacia — 
ta 1:32 și Polonia — la 8:57. Ultima eta
pă a competiției (Rouen—Nanterre) a re
venit lui Osințev, cronometrat pe dis
tanța de 174 km cu timpul de 4h 54:01.
■
Cea de-a 31-a ediție a „Marelui premiu 
automobilistic" de la Monaco, a 6-a pro
bă pentru campionatul mondial al pllo- 
țllor de formula I, se va desfășura în 
ziua de 3 Iunie și va reuni la start cam
pioni de renume din mai multe țări ale 
fumil. Dintre participanți se remarcă 
brazilianul Emerson Fittipaldi („Lotus"), 
liderul clasamentului campionatului mon
dial (formula I), scoțianul Jackie Ste
wart („Tyrell"), belgianul Jacky Ickx 
(„Ferrari"), neozeelandezul Denis Hulme 
(„McLaren"), francezul Jean Pierre Bel*

toise (,,BRM“), sueaezul Ronnie FeterssOn 
(„lotus"), englezul Mike Hallwood („Sur
tees"). elvețianul Clay Regazzoni („BRM") 
și alții.
■
I.a Basel, în cadrul unei reuniuni in
ternaționale de box, italianul Fernando 
Atzori (cat. muscă) a dispus la puncte 
de spaniolul Jose Bisbal. Boxerul italian 
îl va întîlni luna viitoare la Novarra pe 
francezul Dominique Cesari, în joc fiind 
centura continentală.

Tradiționala competiție internațională de 
spadă „Trofeul Charles Martel" s-a dis
putat în acest an la Poitiers și a fost 
ciștigată, după baraj, de scrlmerul ma
ghiar Schmitt. L-au urmat în clasament 
francezii Brodin, Marchand și spaniolul 
Rodriguez.

în clasamentul pe echipe, pe primul 
loc s-a situat Franța, urmată 'de Italia, 
Ungaria, Anglia, Luxemburg, Spania etc.
■
La 1 iunie va începe la Sao Paulo un 
mare turneu internațional de baschet la 
care și-au confirmat participarea echi
pele masculine ale S.U.A., Iugoslaviei, 
Braziliei, Italiei și Mexicului. în prima 
zi, sînt programate următoarele narti- 
de : Iugoslavia—S.U.A. și Brazilia—M» :e. 
H I
Continuindu-și turneul în Japonia. / se
lecționata masculină de volei a U.R.S.S. 
a evoluat la Nara in compania unei 
reprezentative universitare. Voleibaliștii 
sovietici au terminat învingători cu sco
rul de 3—0 (15—12, 15—2. 15—2).
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