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ÎN FINALELE DE LUPTE GRECO-ROMANE ALE TINERETULUI

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
DE 6 ORI PE. LOCUL I

ȘERBAN CIOCHINĂ 16,41 m LA TR1PLUSALT!
REZULTATE BUNE ÎN CAMPIONATUL

f BRAȘOV, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). într-o 
atmosferă sărbătorească, dato
rată sportivilor, spectatorilor 
și, firește, organizatorilor, pri
ma ediție a campionatelor na
ționale Individuale de lupte 
greco-romane, rezervate tinere
tului, s-a încheiat vineri.

Trebuie să subliniem ma
rele succes al tinerilor luptă
tori de la Dinamo București 
care, prezentîndu-se la nu
mai opt categorii de greutate 
au reușit performanța aproape 
unică de a fl ocupat 
loc în șase 1 Elogiind 
atleților, vom scoate 
potrivă în evidență șl 
.tul substanțial care revine ce
lor doi antrenori, Dumitru 
Cuc și Ion Cernea. Ei se 
preocupă multilateral și sta
tornic de pregătirea schimbu
lui de miine al lotului dina- 
movist. In calitatea unui ve
ritabil al treilea antrenor s-a 
numărat și... medicul echipei, 
dr. Nicolae Burghele, a că
rui erudiție și experiență au 
contribuit din plin la succe
sul formației dinamoviste.

Dintre ceilalți învingători 
s-a detașat net orădeanul Al. 
Szabo (57 kg), un tînăr înzes
trat cu forță șl vigoare, 
posedînd un impresionant ba
gaj de cunoștințe tehnice în
sușite prin strădania antreno
rului său Iuliu Pantlci.

In sfîrșit, înainte 
face cunoscuți pe 
consemnăm aportul 
țial adus la reușita galelor de 
către arbitri, din rindul cărora 
s-au evidențiat în mod deose
bit Gh. Conciu (Galați), Gh. 
Marton (Cluj), V. Bularca 
(Brașov), L. Bandi ' și I. Lef
ter (București), 
(Oradea) și FI. 
Mare).

Sîmbătă începe 
la lupte libere.

de a-i 
laureați, 
subslan-

I. Oprea 
Jula (Baia

întrecerea

MUNICIPAL DE ATLETISM

primul 
efortul 

deo- 
meri-

Costin CHIRIAC
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I LOTUL
AZI

Prezenta la startul probe
lor campionatului municipal 
de atletism a unora dintre 
componenții loturilor republi
cane a prilejuit obținerea cî- 
torva performanțe remarca
bile. Șerban Ciochină a să
rit 16,41 m la triplusalt, re
zultat care îl clasează prin- 

10 performeri 
Gh.

tre primii 
mondiali ai sezonului.
Ungureanu s-a apropiat la o 
zecime ele secundă de recor
dul național la 400 m plat, 
alergînd 47,6.

Poate că cel mai vechi re-

DE BOX EVOLUEAZĂ 
LA RM. VÎLCEA

reprezen- 
în pregă-

Astă-seară, lotul 
tativ de box, aflat 
tire în vederea meciului cu 
S.U.A., va evolua la Rm. 
Vîlcea.

Și juniorii se pregătesc 
asiduu pentru întîlnirile cu 
selecționata Ungariei, ce vor 
avea loc la 11 și 14 iulie la 
Brăila și, respectiv, Giurgiu. 
Joi seara, ei au susținut me
ciuri de verificare pe arena

Voința din Ploiești, 
disputat 13 partide, 
norii Ștefan 
mitru Ion și Mihai Nicolau 
sînt mulțumiți de evoluția 
tinerilor pugiliști. îndeosebi 
a lui Dinu Condurat, Nicolae 
Butișagă, Simion Cuțov, 
Nicolae Panait, Marin Culi- 
neac. Ion Ruicu și Teodor 
Păcioianu.

S-au
Antre- 

Iordache, Du-

cord de alergări ar fi căzut 
chiar ieri, dar accidentarea 
lui T. Puiu (Rapid) la 200 m 
cînd conducea detașat amînă, 
credem pentru o scurtă pe
rioadă, acest eveniment. In 
proba de 110 m g, încheiată 
cu o mică surpriză, primii 
patru clasați au obținut re
zultate promițătoare.

în absența Vioricăi Visco- 
poleanu și a Elenei Vintilă, 
aflate în Italia, Maria Sa
lamon a realizat un valoros 
record personal (6,10). Iată 
care sînt campionii Capitalei 
în probele desfășurate ieri : 
bărbați: 100 m — C. Nichi- 
for (Rapid) 10.8, 400 m — 
Gh. Ungureanu (Dinamo) 
47,6; 1 500 m — I. Damas- 
chin (Steaua) 3:54.5 , înălțime
— loan Șerban (C.A.U.) 2,11. 
triplusalt — S. Ciochină (Me
talul) 16,41 ; greutate — A. 
Gagea (Dinamo) 16,39 ; suliță
— M. Petra 
femei: 100 m 
fanu (Rapid) 
11,8) ; 400 m
descu (Rapid) 56,8;
— Elisabeta Bucur (Construc
torul) 4:48,0 ; lungime •— 
Maria Salamon (Steaua) 6,10 
(record personal) ; disc — Ar
gentina Menis (Dinamo) 53,78.

întrecerile continuă mîine, 
de la ora 9, pe stadionul Re
publicii.

(Steaua) 70.22 ;
— Valeria Bu- 
12,0 (în serie
— Doina Bă-

1 500 m

’CONIACUL FIN

R
ugbyul românesc a pășit peste 
pragul celor cinci decenii de e- 
xistenfă, înregistrînd o serie 
de succese incontestabile. Re
prezentanții școlii rugbystice 
de la noi și-au cucerit un loc 

fruntaș în elita europeană disputîndu-și 
întîietatea, de cele mai multe ori, de 
la egal la egal, cu stelele de primă 
mărime ale sportului cu balonul oval.

Dar, deși palmaresul are rezultate 
de rezonanță, aria de cuprindere prac- 
ticanți-simpatizanți este încă redusă, ea 
limitîndu-se la cîțiva — și cînd scriem 
„cîțiva" facem un raport cu alte spor
turi — statornici pasionați. Părerea 
că rugbyul nu are nevoie de numeroși 
adepți, fiindu-i de ajuns un număr 
restrîns, gata, în orice clipă, indiferent 
de timp, să fie prezenți, acolo, pe te
ren, așa cum sfe duc veritabilii cunos
cători la un concert simfonic, ni se, 
pare falsă. Nimic nu poate supraviețui' 
în sport, dacă nu are o bază construi
tă pe piloni înfipfi adînc într-o largă 
masă de practicanȚi, din rindul cărora 
să fie recrutate vîrfurile.

în ultimul său număr „Miroir du 
rugby" publică la „Poșta redacției" 
scrisoarea unui grup de copii, între 
12 și 15 ani, care solicită un instructor. 
Nu vor nimic altceva decît un antre
nor care să-i inițieze în tainele acestui 
sport, pentru că pasiunea pentru rugby 
există, dar — firesc — trebuie îndru
mată și scoase la lumină valorile. Și 
ei nu sînt

La liceul 
a fost de 
seînteia și 
ceput să
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singurii...
„Aurel Vlaicu" din Capitală 
ajuns ca cineva să aprindă 
peste 150 de elevi au în- 
învețe abecedarul acestui 

sport sub o supraveghere competentă, 
ajungînd, în cele din urmă, să-și dis
pute și tricourile de campioni. Și nici 
ei, poate, nu sînt singurii...

Dar, glasurile ambelor tabere, aflate 
pe poziții diametral opuse, se aud 
încă cu destulă timiditate, și unora și 
altora lipsindu-le, credem, curajul. Fie 
pentru a solicita cu hotărîre ajutorul, 
fie pentru a face cunoscută, prin di
ferite mijloace, experiența lor. Tuturor 
li se cere însă să nu dea înapoi cu 
ușurință în fața greutăților. Nimic, nici
odată, indiferent de domeniul de ac
tivitate, nu a venit de-a gata.

Se încearcă obținerea unor rezulta
te de bună calitate în rugbyul de per
formanță. De acord. Dar, pentru a le 
dobîndi nu-l putem separa pe acesta 
de rugbyul de masă. Există numeroși 
tineri doritori a practica rugbyul, însă 
numai dorințele și cuvintele frumoase 
sînt insuficiente, jdcrcâ î
și de eforturi—Constante f 
tarea unfii cît mai largi1 bazp de (in
struire în acest sport.

între rugbyul de performanță și cel 
de masă trebuie să existe o interde
pendență și interferență continuă, pen
tru că numai în felul acesta ie poate 
asigura un flux permanent de la bază 
spre vîrf.

S-ar putea ca rugbyul să fie „un 
coniac fin ce trebuie băut încet, în 
compania unor prieteni adevărați" — 
după definiția spumoasă a cuiva. Dar 
să nu uităm că și coniacul fin se ob
ține dintr-o cantitate apreciabilă devin 
bun...
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I
Emanuel FÂNTÂNEANU

de popice, într-un cadru 
formațiilor Voința Bucu-

(mîine dimineață, 
toate aparențele, 

reprezentativei 
vor întîmpina

victoriei.’ Mai impor- 
se pare a fi modul 
au fost retușate defi- 
semnalate la ultimele 
internaționale și asu-

Maria Salamon (Steaua), cîștigătoarea probei de sări
tură In lungime, 6,10 m (rec. personal).

Foto : A .NEAGU
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Batrina cetate medievală Bran este în ultimul

BRAȘOVUL TURISTIC
iși AȘTEAPTA

încă o echipă feminină
OASPEȚIIde fotbal

hotelul 
primul

își aș- 
primii

aspec- 
așteap- 
Brașo-

frumoase 
frecvența 

ridicată a 
numere

a
pe șoselele

Princi- 
turistice : 

Pre-

Arad a luat ființă o 
echipă feminină de fot- 

,Forests", care activează

clubului Dunărea Galați 
— Ștefănescu, Butuman, 
Trifu, Trimia (spadă), Li- 
gia Ghițescu și Anișoara 
Ghițu. Delegația scrimeri- 
lor gălățeni va fi condusă 
de prof. M. Alecu.

Luna viitoare va avea loc 
la Skoplje (Iugoslavia) un 
important turneu interna
țional de scrimă rezervat 
trăgătorilor pînă la 20 de 
ani. La acest turneu au 
fost invitați și scrimerii

timp martoră 
excursii cicloturistice desfășurate

Olga Ștefan, prezentă constantă in selecționata României, evoluînd la birnă
Foto : TEODOR ROIBU

numeroase curse cicliste 
din jurul ei

Foto ! N. DRAGOȘ

SCRIMERII GĂLĂȚENI INVITAȚI

IN IUGOSLAVIA

La sediul federației
. festiv, U s-au înmînat ....__ _ ____ ____

rești (f) și Petrolul Ploiești (m) tricourile'de cam
pioane naționale, ediția 1969 1970. De asemenea, 
echipele clasate pe locurile doi și trei au primit 
diplomele și medaliile respective.

INTERNAȚIONALE 
CAIACiSTILOR 

Și CANOISTILOR
Astăzi

fășuira la Bydgoszcz (Polo
nia) o importantă regată in
ternațională la care partici
pă $i un lot de 20 de ca- 
iaciștd ,și~ canoiști români.

Tot la sfîrșîtul săptămînii, 
în Berlinul Occidental, vor 
concura, în cadrul unei com
petiții de amploare, sportivii 
clubului Steaua.

I 
I

La 
nouă 
bal. 
în cadrul asociației sportive 
cu același nume,. de pe lingă 
Combinatul pentru industria
lizarea lemnului.

In momentul de față, e- 
chipa Foresta ane un lot de 
65 de sportive, locurile în 
formație fiind astfel tot atît 
de disputate, ca și meciurile 
în sine. Vîrsta jucătoarelor 
variază între 12—20 de ani.

Activitatea secției este con
dusă de arbitrul de fotbal 
de categoria I, Doina Ghel, 
și de antrenorul Alexandru 
Steinbrecher.

Zilele tot mai 
și mai călduroase, 
din ce în ce mai 
automobilelor cu 
străine, grupurile numeroase
ce se formează în fața di
feritelor monumente arhi
tecturale ale Brașovului, a- 
duc în discuție un subiect 
Ja ordinea zilei : sezonul 
turistic de vară. Convinși că 
cele mai complete și boi in
formații le putem afla de la 
sursă, ne-arn adresat tov. 
Gh. Pișcaș, director adjunct 
al agenției O.N.T Brașov.

EDITURA „STADION"
SUB LUPA CITITORILOR
— 5 coli pentru Muntele Mic, nu e prea mul! ?
— 10 lucrări de volei (aproape 1 500 de pagini) 

în 5 ani !
— Vrem să citim biografiile marilor sportivi ai 

lumii — de la Nurmi la lolanda Balaș I
— Unde-s cărțile dedicate sporturilor utilitare ?
— Regulamen’ele diverselor sporturi nu se plani

fică, ci se publică imediat!
— Sincronizarea aparițiilor cu evenimentele. Ce 

vom citi în anul olimpic 1972?
— Prima enciclopedie sportivă, abia în 1975 !

— Cum v-ați pregătit 
pentru sezonul de vară ?

De fapt, pregătirile au în
ceput încă din martie, apri
lie, iar sezonul turistic de 
vară, din luna mai. 
palele puncte 
Brașovul, Poiana și 
dealul, cu unități reameha- 
jate și îmbunătățite, 
teaptă și au primit 
oaspeți.

— Ce noutăți, sub 
tul bazei materiale, 
tă pe turiști în zona 
vului ?

—• La Predeal,
„Trei brazi", aflat la 
său sezon de vară, este do
tat cu tot confortul modern, 
restaurant anexă, jocuri me
canice distractive. Accesul 
este lesnicios : drum de ma
șină în curg de asfaltare. 
La Dîrste, s-a reamenajat 
campingul administrat de 
I.S.C. Predeal. Altul, com
plet nou a fost construit de 
cooperația de consum la Per-

Mihai BÎRA

(Continuare în pag. a 2-a)

In plin sezon estival, echipa 
reprezentativă feminină de 
gimnastică a României se pre
gătește intens pentru supre
mul examen din toamnă, mon
dialele de la Ljubljana. Și, 
din cînd în cind, își verifică 
cunoștințele... Un asemenea 
test îl constituie și întîlnirea 
internațională România—Olan
da, ce va avea loc azi și 
mîine în Palatul sporturilor 
din Constanța. Concursul pro
gramează atî't exerciții impuse 
(azi, de la ora 17), cit și liber 
alese (miine dimineață, ora 
10). După t 
componentele 
României nu 
dificultăți prea mari în obți
nerea 
tant ni 
în care 
ciențele 
întreceri 
pra acestui aspect va trebui 
să insistăm.

Antrenorii români s-au 
xat asupra următoarei 
muie de echipă : Elena Ceam- 
pelea, Rodica Apăteanu, Alina 
Goreac, Olga Ștefan, Elisabeta 
Tureu, Ștefania Bacoș. Oas
peții au deplasat un lot de 
șapte gimnaste, dar se dă ca 
certă următoarea echipă : Ans 
von Gerwen, campioană pe 
1970 și cîștigătoare a Indivi
dualului compus în meciul’ bi
lateral Olanda—Ungaria. Ans 
Moen, campioană națională în 
1969, Willy 
pioană de 
Cora Stins, 
Stientje

După 
la acest 
arbitră 
Villancher, președinta comisiei 
tehnice feminine a F.I.G., care 
se află de joi în țara noastră.

de Groote, cam- 
juniori în 1970, 
Marian Cafferata, 

Goede.de
cum am mal anunțat, 
meci va funcționa ca 
neutră d-na Berthe

SPECTATOR LA CAMPIONATELE DE GIMNASTICA

Cartea de sport și de turism 
a devenit practic monopolul 
unei singure edituri, ceea ce 
generează avantajul orientării 
dintr-un același loc a apari
țiilor. In principiu — și ex
periența confirmă faptul — 
orice autor care propune, să 
zicem, publicarea unei pla

chete de poezii cu temă spor
tivă, va fi, indubitabil. în
drumat spre str. Vasile 
Conta.

Editura „Stadion" se află

Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag. i it)

PESTE 45 DE ECHIPAJE LA STARTUL 
RALIULUI CARPATILOR"»

sirea începînd de la ora 14) 
și înapoierea pe același drum.

Probele speciale se vor dis
puta : pe dealul Mateiaș, pe 
dealul Pleșa—Posadei (Rucăr), 
Giuvala, Fundata și Oituz.

Astă-seară, după ora 21, tot 
pe str. Cîmpinei, va avea loc 
sosirea echipajelor din raliu, 
iar mîine dimineața între orele 
10—13 se va disputa circuitul 
de viteză ultima probă spe
cială a întrecerii, cea care va 
atrage cu 'siguranță și cel mai 
mare număr de spectatori.

5»
Astăzi, de la ora 7, pe str. 

Cîmpinei din Capitală, va în
cepe febrila activitate care pre
cede în mod obișnuit startul 
unei curse automobilistice.
. După revizia tehnică și ul
timele comunicări, cele 45 de 
echipaje vor porni — înccpind 
de la ora 9,01 — în 
etapă a campionatului 
nai de raliuri.

Reamintim traseul : 
rești — Pitești — Cîmpulung 
— Bran — Brașov. — Oituz — 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej (so-

ultima 
națio-
Bucu-

Minsk, deopotrivă de frumoasă 
și impresionantă capitală a Bie- 
lorusiei și pentru citeva zile și a 
gimnasticii sovietice, a fost co
pleșită de importanța și gravita
tea acestui eveniment sportiv de 
dimensiuni uriașe. Am*sosit la 
această veritabilă ceremonie înar
mat multilateral, dornic să pri- 
ve.sc ca spectator, să înțeleg, să 
pătrund și să adun tot ceea ce ne 
poate folosi, 
acum, cu 4 
dialelor”.

Doream să 
evaluăm cu . 
rarea forțelor acestui titan al gim
nasticii care rai eori a putut fi 
întrecut numai de adversari dia
bolic de înzestrați și pregătiți in 
adevărate laboratoare de cercetări 
științifice. Și nu ne putem plînge 
decît că... am văzut prea mult, 
prea comprimat în timp și spațiu. 
Și pentru că în atari situații 
timpul trebuie stors complet, spe
ram să putem afla unele „intimi
tăți și amănunte- care, cumulate, 
să constituie explicația succesu
lui.

Palatul sporturilor, construcție 
monumentală cu 10 000 de locuri 
— dar permanent neîncăpător — 
a permis o organizare ieșită din

ca specialiști, măcar 
luni înaintea1 „mon-
vedem la lucru și să 
aproximație desfășu-

comun. Am fost martorul unei 
împletiri armonioase între sport și 
artă ; spectacolul de înalt nivel 
a avut toate atributele impuse de 
această situație :

— o regizare măiastră, jocuri de 
lumini care țineau deopotrivă loc 
diferitelor comenzi și constituiau 
un fundal impresionant, însoțirea 
pauzelor sau altor acțiuni de o 
muzică exemplar aleasă și trans
misă, precizia tuturor punctelor 
din program pînă la secundă, in
tervenția calmă, competentă, plă
cută și oportună a crainicului ce 
sublinia o evoluție valoroasă sau 
momente marcante din program, 
precum și organizarea magnifică 
a festivității de închidere — cu o 
defilare ordonată, însoțită de miș
carea continuă a stegarilor mul
ticolori, .cu formații meșteșugite, 
solemnitatea anunțării rezultate
lor. acordarea titlurilor și eviden
țierea antrenorilor merituoși, toate 
acestea constituind doar o com
pletare de prestigiu și necesară la 
nivelul sportiv al întrecerii pro
priu-zise.

S-au folosit pentru anunțarea 
notelor aparate electronice spe
ciale. ceea ce a permis o reală 
operativitate — nota finală fiind 
cunoscută In citeva secunde de

la terminarea execuțiilor pe po
dium.

Spațiul de concurs a fost com
plet degajat de persoanele ofi
ciale obișnuite, — în afara arbi
trilor — fapt care a creat o am
bianță liniștită — evoluția sporti
vilor devenind foarte evidentă, 
paralel cu îmbunătățirea condi
țiilor oferite acestora. Indispensa
bilele modificări, reglări șl mutări 
ale aparatelor au fost discret exe
cutate — trecînd neobservate, iar 
antrenorii au urcat extrem de 
rar pe podium pentru a-și asista 
sportivii — fapt cu multiple sem
nificați! pentru specialiști.

Despre spectatorii care au um
plut pînă la refuz toate locurile 
posibile (ca altădată la noi) nu 
se poate vorbi mal puțin elogios ; 
sute de aparate de filmat, carnete, 
caiete, aparate de fotografiat 
imortalizau evoluțiile de nivel Im
presionant care se consumau pe 
podium ; prilej de desfătare, de 
admirație, entuziasm șl... de stu
diu de specialitate. Iți dădeai

prof. Mircea BIBIRE 
antrenor

(Continuare în pag, a 4-a.)



sportul _j ce cotesi cum-sejjoate ridica 
BASCHETUL ROMANESC ?

COPIII SI JUNIORII 
ÎN ACTIVITATE INDEPENDENTĂ!

APLAUZE PIERDUTE

Baschetul românesc beneficiază, 
poate mal evident declt alte ra
muri sportive, de aportul unor 
antrenori șt profesori cu specia
lizare, deosebit de competent! șl 
cu o calificare superioară, care 
lucrează fie cu echipele divizio
nare. fie cu cele de Juniori. Bucu- 
reștlul concentrează o mare parte 
din acești specialiști.

Din păcate, referindu-mă la an-

L.A SIBIU:

Au fost
desemnați 

noi învingători
SIBIU, 26 (prin telefon). 

Finalele de gimnastică de la 
Sibiu au continuat cu întrece
rile fetelor. La categoria* a 
IV-a primul loc a fost ocu
pat de Liliana Brănișteanu 
(Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej), care a întrecut-o pe 
Silvia Pîrvu (Ci. sp. școlar 
Buc.), excelentă la sol. Pe e- 
chipe, victoria a revenit for
mației din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, iar pe locul 2, Școa
la sportivă Oradea, o adevă
rată revelație. La categoria a
III- a au dominat net gimnas
tele din Bacău, cîștigătoare 
atît la individual cît și pe e- 
chipe. Prima la individual 
compus — Gabriela Trușcă. 
Excelentă organizarea asigu
rată de forurile sportive si- 
biene.

Rezultate tehnice i cat. a
IV- a: individual compus —
Liliana Brănișteanu 37.05; 
Silvia Pîrvu — 36,65;
Dorina Szilaghi (Șc. sp. 
Reșița) — 36,60; pe
echipe : Flacăra Orașul
Gheorghe Gheorghiu-Dej
176.35 p, Școala sportivă O- 
radea 176,25 p, Clubul spor
tiv școlar Buc. 173,10 p ; cat. 
a IlI-a: individual compus — 
Gabriela Trușcă — 37,35, Doi- 
nița Iacob (CI. sp șc. Buc.) 
36,70, Felicia Bejan (Dinamo 
Bacău) 36,65 ; pe echipe : Di
namo Bacău — 179,60 p, Clu
bul sportiv școlar Buc. —
178.35 p. Șc. sp. 1 Buc. — 
173.75 p

1IORIA ALEXANDRESCU, 
1LIE IONESCU, coresp.

FIHMEtE ȘCOLILOR PROFESIONALE

I “echipa'x c t, bucurești 
T CAMPIOANA FETELOR

SUCEAVA, 26 (prin tele
fon, dfe la trimisul nostru). — 
Voleibalistele prezente la fina
lele pe țară ale campionatului 
școlilor profesionale și-au în
cheiat întrecerile. Tu meciul 
pentru locul 1-2 echipa Grupu
lui școlar al Combinatului (le 
confecții și tricotaje București 
(antrenor: V. Popescu) a
învins cu 3—0 formația Gr 
șc. comercial Iași., cucerind 
titlul de campioană a școlilor 
profesionale. Cîștigătoarele au 
meritat cu prisosință victoria 
finală, fiind superioare din 
toate punctele de vedere celor
lalte participante. In disputa 
pentru medaliile de bronz, 
clujencele de la Gr. sc. M.I.A. 
au învins cu 3—1 echipa Gr 
șc. mat. constr. Turda.

Tot vineri s-a lămurit și si
tuația celor două serii mascu

+35°
IN CURÎND 

VEȚI AVEA
SI DVS.
f

ACEEAȘI
PROBLEMĂ 

Alimente proaspete ca în prima zi, băuturi totdeauna reci cu 

FRIGIDERUL „FRAM ’70“
CARACTERISTICI SUPERIOARE I

— linie elegantă, gabarit^ redus
— izolație termică îmbunătățită
— bull" de nivel și picioare reglabile pentru orizontalitate perfecta
— capacitate : 70 litri
— consum mic dj energie electrică! 1,9 kW/24h = 0,57 lei/24 ore 

Prețul: 1 540 lei
Se vinde si cu plata în 10—15 rate lunare.

FRAM ’70
INDISPENSABIL ÎN ORICE GOSPODĂRIEI

trenorii șl profesori! care lucrează 
cu echipele de copil șl Juniori, 
competența este umbrită de lipsa 
unității de vederi și a colaborării 
metodice în instruire, de căuta
rea cu ardoare a „performanței" 
cu orice preț, indiferent de cate
goria de vtrstă cu care se lu
crează.

In momentul de față, In bas
chetul Juniorilor și copiilor din 
București, domină clar trei colec
tive : Liceul nr. 35 cu program de 
educație fizică, Dinamo și Școala 
sportivă nr. 2. Aceste trei unități 
au echipe înscrise ia toate cate
goriile de virstă șl dispun de ele
mente bine dotate care sînt în 
evidența federației de specialitate 
pentru loturile de Juniori, tineret 
și chiar seniori. Aceste elemente 
(pornind de la idcea că activita
tea competițională reprezintă o 
formă superioară de pregătire) 
sînt folosite In competițiile rezer
vate pentru două categorii de 
virstă, fie juniori categoria a ni-a 
— juniori categoria a ir-a, fie ju
niori II — juniori I (divizie șco
lară) la un interval scurt între 
două jocuri. Exemple concrete : 
Dan Nlculescu, Chlrcă, Șerbă- 
nescu, Osacenco la Liceul nr. 35, 
Modrogan la Dinamo, Berceanu, 
Braboveanu la școala sportivă 
nr. 2. BKistă șl situații în care 
un club sau o școală sportivă 
prezintă mai multe echipe la 
aceeași categorie de virstă (de 
exemplu la juniori categoria a 
Ill-a), echipe ce-și „pierd" efec
tivul pe parcursul competiției. 
Impasul s-a rezolvat de obicei 
prin prezentarea acelorași jucă
tori Ia jocurile ce trebuiau susți
nute de fapt de două echipe...

Dacă asociem această situație, 
privind utilizarea jucătorilor ti
neri, cu exigența programului 
școlar, cu activitățile complexe 
extrașcolare, cu pregătirea înde
lungată (uneori permanentă) la 
loturile republicane, cu distanțele 
mari pe care trebuie să le par
curgă zilnic de acasă la școală și 
de acasă la antrenament, ne pu
tem Întreba : cum îșl poate ordona 
în mod eficient programul zilnic 
un jucător, pentru a realiza un 
randament școlar și sportiv co
respunzător șl pentru a asigura 
un raport logic între odihnă — 
pregătire școlară — alimentație 
rațională, antrenament, timp li
ber 7

Un studiu mai atent asupra fac
torilor enumerați mal sus șl lua
rea unor măsuri corespunzătoare 
pot duce la evitarea solicitărilor 
exagerate pentru vîrsta acestor 
jucători în formare.

Sistemul promovării jucătorilor 
tineri foarte dotați, trebuie să 
constituie un subiect de analiză. 
Fac această remarcă gîndindu-mă 
la un jucător ca Bradu de Ia Di
namo (care în campionatul divi
ziei școlare de anul trecut a fost 
unui dintre cei mai buni jucă
tori), cooptat în echipa națională 
de tineret ce ne-a reprezentat în 
1960 la „Cupa dr, Albert Schweit
zer" din R.F.G. și care, în pre
zent, nu confirmă, deoarece. la 
echipa de seniori face doar act 
de prezență. Tot la Dinamo există, 
la secția de juniori, doi jucători 
talentați — Modrogan și Zissu — 
care, după afirmațiile făcute în

line, care nu-și desemnaseră 
echipele calificate pentru tur
neul final. Băieții de la Gr. șc. 
C.C.T. Buc. învingînd cu 3—0 
echipa Gr. șc. comercial Buc. 
și-au asigurat calificarea. Cea 
de a patra participantă la fina 
le este formația Gr. șc. constr. 
montaj Buc., care a învins^ cu 
3—0 Gr. șc. constr. Buc. Sîm- 
bătă se desfășoară primele 
meciuri din turneul final, 
care reunește echipele : Gr. șc 
„23 August". Gr. șc. C.C.T. 
Buc, Gr. șc. chimie Copșa 
Mică, Gr. șc. constr. Buc.

Iată și celelalte rezultate : 
Gr. șc. Ind. sîrmei C. Turzii 
— Gr. șc. energ. Craiova 3—0, 
Gr. șc. petrol Tîrgoviște — 
Gr. șc. minier Or. Dr. Petru 
Groza 3—2. 

Aurelian BREBEANU

presă, vor fi promovați la echipa 
de seniori. Făcînd o analogie cu 
situația lui Bradu, mă întreb dacă 
această promovare ar fl utilă, 
ținînd seama că amîndoi fac 
parte din lotul republican d« ju
niori.

Desigur că aceste situații nu 
sînt unicate și că părerile asupra 
acestui subiect pot fi împărțite, 
dar rămîn la ideea că trecerea 
de la o echipă de juniori la una 
de seniori, trebuie făcută cu mal 
mult discernămînt șl, mal’ ales, 
ținînd seama de faptul că această 
trecere trebuie să însemne șl o 
participare efectivă la jocurile ofi
ciale de campionat, lucru mal 
greu realizabil la echipa ăe va
loarea Iul Dinamo și Steaua.

Apare cu atît mal curioasă ten
dința de atragere a unor jucători 
foarte dotați, dar în formare, spre 
cluburi mari care în mod cert 
nu-i pot folosi în cadrul echipei 
de seniori (cazul Iul Dan Nicu- 
lescu, de la Liceul nr. 35; la Di
namo).

Cind aceste tendințe îmbracă o 
formă concretă, ele sînt cu atît 
mai dăunătoare.

Sistemul competlțlonal prezintă 
o curiozitate :

De doi ani, adică de cînd a 
luat ființă divizia școlară și de 
juniori, echipa care a cîștigat se
ria divizionară a orașului Bucu
rești și care a participat, deci, la 
finalele campionatelor republicane 
ale juniorilor șl școlarilor, nu a 
primit titlul de campioană a ora
șului București. Acest titlu a fost 
decernat echipei care a cîștigat 
campionatul de calificare pentru 
seria divizionară !... Deci, echipa, 
campioană republicană nu este și 
campioana municipiului Bucu
rești 1 Mă întreb dacă la finalele 
campionatelor republicane echipa 
care a reprezentat Bucureștiul, 
ca urmare a cîștlgărll seriei divi
zionare, nu cîștiga titlul republi
can, ce competiție putea spune 
că a cîștigat 7 Care era obiectivul 
pentru care s-a pregătit și a dis
putat 22 de jocuri oficiale in serie 
șl 5 la faza finală 7

Am dorit să menționez acest 
lucru, gîndindu-mă la tradiția 
campionatului de juniori al Bucu- 
reștiulul șl Ia emulația pe care 
o stimea în rîndul echipelor a- 
ceastă competiție ce reprezenta cu 
adevătat un obiectiv și un stimu
lent în pregătirea fiecărui jucător, 
fiecărei echipe.

prof. Valentin DASCALESCU 
directorul Școlii sportive nr. 1

EDITURA „STADION" SUB LUPA CITITORILOR
(Urmare din pag. 1)

in această Situație privilegia
tă, puțind controla și dirija 
întreaga cantitate de tipări
turi cu caracter sportiv sau 
turistic. Și trebuie să spu
nem, de la început, că edi
tura exercită în ultima vre
me tot mai accentuat această 
tutelă, deocamdată în propor
ția publicațiilor ^i în varie
tatea lor. ceea ce lăsă în -â 
loc de mai bine în privința 
calității.

Privilegiul, de care vor
beam, nu este însă tocmai u- 
șor de suportat. O editură 
departamentală se zbate în
deobște să satisfacă prea 
multe cerințe și urmărind 
prea multi iepuri dintr-o dată 
riscă să se risipească în hă
țișul dezideratelor. Este foarte 
dificil să publici, în același 
timp, în același tempo, cu a- 
ceeași eficiență, de aceeași 
valoare: lucrări de tehnică și 
de metodică, lucrări de spe
cialitate cu caracter general, 
lucrări de popularizare, cărți 
de beletristică, ghiduri. hărți 
și enciclopedii. în acest a- 
malgam de necesități (fără 
îndoială Justificate), editura 
„Stadion" trebuie să-și gă
sească busola, să practice a- 
dieă o politică editorială. 
Casa aceasta de cultură spor
tivă nu poate rămîne la che
remul propunerilor inclden- 

pa- 
din 
pe-

întîmplarea pe care v-o 
redau s-a petrecut de cu- 
rînd, cu prilejul meciului in
ternațional de box România 
— Ghana. O parte dintre 
spectatorii care s-au încu
metat să pornească, prin 
ploaie spre patinoar, ca să-i 
vadă pe boxerii noștri șj 
pe oaspeții din Ghana, des
pre care auziseră lucruri bu
ne (confirmate, de altfel), au 
observat și el scena care 
m-a întristat.

Din cauza ploii și — cred 
eu — a slabei popularizări 
care s-a făcut acestei gale, 
programată a- 
proape concomi
tent cu reluarea 
pe micul ecran a 
meciului de fot
bal România — 
Brazilia, specta
torii nu s-au îm
bulzit în tribu
nele cochetului nostru 
tinoar. Cam jumătate 
locuri erau goale. Ce se 
trecea, însă, la intrare ? Zeci 
de copii, în majoritate elevi 
la școlile profesionale din 
cartier, din Titan sau Balta 
Albă, înfruntau ploaia cu 
speranța că vor putea să 
intre și ei să-i vadă pe spor
tivii pe care îi admiră, pe 
cei care au pus stăpînire pe 
visele lor, pe tinerii care le 
servesc ca model în sport. 
Unii dintre ei, ingenioși, îm- 
brăcaseră tricouri de sport, 
sperînd să obțină favoarea 
unei intrări gratuite de la 
oamenii de ordine. Dar n-a 
fost chip I Rigizi, oamenii de 
ordine îi țineau la distantă 
de poartă, cu toate rugămin
țile lor.

Gîndul mi-a zburat cu 30 
de ani în urmă cînd, fiinl 
la vîrsta lor, am învățat 
„Ciuleandra" și „Rustemul* 
și am venit pe gratis la 
București, din Gorjul lui 
Brâncuși și Arghezi, ca să 
văd meciul Ripensia-Beo- 
gradski, cu Dobay, Schwartz, 
Ciolac, Glașer, Marianovici, 
Kokotovici ș.a. Visul meu e- 
ra să se spulbere, atunci, 
tocmai la poarta arenei Ve- 

tale ale autorilor, oricît de 
frumos clasate în proiecte, 
nici nu poate să o ia de fie
care dată de la început, mai 
ales că există o bază de lu
crări bune. Planurile de 
perspectivă ale editurii tre
buie să oglindească un sis
tem, raportat ta masa citito
rilor căreia i se adresează ji 
a cărei fluctuație depinde 
doar de schimbările de ge
nerație. Se cere stabilirea a- 
numitor priorități. Sînt, așa
dar, necesare în primul rinei 
Lucrări de bază, reeditate (cu 
îmbunătățiri) la un anumit 
ciclu de ani (care poate fi 
identic cu olimpiadele), pen
tru principalele sectoare de 
activitate: sportul de masă, 
sportul de performanță, edu
cația'fizică în școli. Nu mai 
puțin importantă este — în 
epoca de față a sedentaris
mului progresiv — sarcina e- 
diturii de a redeștepta gustul 
pentru sport, de a oferi ci
titorilor acele cărți atractive, 
interesante, pline de dina
mism, spectaculoase, vecine 
-hiar cu aventura, care să le 
inspire pofta de a face la 
fel, de a se mișca în aer 
liber, de a păstra sănătatea 
(și nu de a o căuta). Editura 
„Stadion" va deveni în acest 
fel — realizînd poate idealul 
— un ‘kgent activ de publi
citate pentru sport.

Pentru că acțiunea publi
citară se dovedește firește 
mai eficientă la copii și la 
tineret, se cere editurii ame
liorarea sectorului de tipări
turi simple, accesibile, vesele, 
sugestive, intuitive. frumos 
ilustrate și colorate (domeniu 
în care, bineînțeles, editura 
are nevoie și de sprijinul in
dustriei poligrafice — pe care 
nu-1 primește totdeauna, și 
de al artiștilor plastici — pe

LA SEMICERC
Reorganizarea unor comiții 

ale F.R.H.
Intr-una din ultimele «ale șe

dințe, Biroul F.H.H. a aprobat 
propunerea privind reorganizarea 
unora dintre comisiile sale, în 
scopul de a se asigura o mai bună 
funcționare a acestora, un randa
ment sporit în rezolvarea sarcini
lor. Astfel, Colegiul central de 
antrenori are acum următoarea 
componență : Constantin popesen 
— președinte, O. Telman, Slmlon 
PompiUn, V. Hnat, V. Gogîltan, 
Pană Lascăr, S. Becic. Ion Bota, 
Gh. Alexandrescu, D. Bălășeseu — 
membri. De asemenea, a fost re
organizată Comisia centrală de 
juniori, oare are în fruntea sa pe 
Miha! Tîrnoveanu (președinte), pe 
Romulus Spirescu și Dorothea Io- 
nescu (vicepreședinți).

Antrenori români 
la un curs în Suedia

Federația de specialitate din 
Suedia organizează la 2—3 august

LOTO-PRONOSPORT
AUTOTURISME FIAT 1800, 
DACIA 1300, EXCURSII LA 
PARIS ȘI CROAZIERE l’E 
DUNĂRE, LA CONCURSUL 
EXCEPTIONAL P R ONO - 
EXPRES DIN 5 IULIE 1970

S-au pus în vînzare bile
tele pentru concursul excep
țional Pronoexpres din 5 iu
lie.

La acest concurs excepțio
nal se poate participa : nu
mai la extragerea I cu bilete 
seria A (1 variantă simplă de 
5 numefe) = 3 lei; numai Ia 
primele 2 extrageri (I și a 
Il-a) bilete seria L de 6 lei 
cu 1 variantă simplă, seria 
M de 18 lei cu 3 variante 
simple, seri* N de 30 lei cu 

nus. N-aveam bilet. Un ce
tățean, văzîndu-mă plîngînd, 
m a luat de mină și m-a 
dus pe teren, în spatele por
ții apărată de Pavlovich Cu 
ochii la el, la „fachirul" Co- 
tormani și la ceilalți idoli ai 
mei, cărora le păstram cari
caturile ca pe o comoară, 
am trăit una din cele mai 
frumoase zile și, de atunci 
n-a rămas- condică de pre
zență la meciuri nesemnată 
de mine.

Gîndindu-mă la cel care 
mi-a înlesnit să văd meciul 
Ripensia — Beogradski, 
mi-am propus ca — la fie
care meci — să invit și eu 

cîte un copil la 
stadion. De data 
aceasta am ales 
un tînăr îmbră
cat cu un tricou.

— Cum te 
cheamă ?

— Mardare... de 
la Dinamo.

— Vino cu mine. Te invit 
să vezi gala...

Tînărul Mardare m-a înso
țit fericit. Cînd s-a văzut în 
tribună mi-a spus „Să trăiți ! 
Așa de mult voiam să-l văd 
pe Cuțov... Cine sînteți dum
neavoastră ?“

— Cine sînt ? Un specta
tor ? Și, în gînd, am adău
gat : „...un spectator care va 
scrie despre voi care înfrun
tați ploaia, cu speranța că vi 
se va permite să ocupați 
locurile goale din tribune".

Așternînd aceste rînduri, 
consider că am făcut-o cen
tru toți tinerii care au rămas 
la poarta arenei cu visul spul
berat. Cred că ar fi mult mai 
indicat ca, la asemenea ma
nifestații sportive, la care e- 
xistă destule locuri libere, să 
se permită, chiar după în
ceperea competiției, accesul 
gratuit al copiilor.

Se pierd atîtea aplauze '... 
Apoi, o arenă arată mult mai 
frumos atunci cînd are tri
bunele pline.

Ion DARIE

care nu-1 solicită totdeauna), 
învățarea disciplinelor spor
tive prin jocuri. de pildă, 
ne-ar readuce la bunul obicei 
de a începe educația cu abe
cedare și nu prin intermediul 
cursurilor universitare. In 
proiectele actuale ale editurii 
abundă nejustificat manua
lele teoretice, voluminoase, 
paralele, suprapuse și amba- 
rasante, cum e cazul celor 
pentru volei, de pildă. Tre
buie să apreciem exact feno
menul ciudat care arată că 
pe măsura creșterii sferei in
formaticii. lucrările utile, e- 
lementare. ar trebui să scadă, 
recunoscîndu-se valoarea ste- 
reotipiilor.

Făcîndu-și datoria cu chib
zuință în domeniul științific 
și didactic, editura trebuie să 
atace cu aceeași mărinimi? 
sectorul propagandistic, să 
publice fără jenă autorii de 
succes (clasici ca Jack Lon
don sau Hemingway, precum 
și moderni), să acorde aten
ție culturii sportive și artei 
cu aceeași temă, să nu ne
glijeze istoria, psihologia, so 
eiologia sportului, să-și pro
pună termene mai scurte 
pentru lucrările cu caracter 
enciclopedic, foarte gustate 
cîtă vreme sînt pe înțelesul 
tuturor, adică lipsite de mor
ga publicațiilor prea docte.

în sfîrșit, la urmă, dar nu 
în ultimul rînd. ne permitem 
să sugerăm editurii un con
tact mai strîns cu consuma
torii, o sondare mai temei
nică a preferințelor cititori
lor. a opiniei publice, pentru 
ca planurile editoriale să nu 
mai fie simple creații de la
borator. Progresul editurii 
„Stadion" — evident în ulti
ma vreme — trebuie conso
lidat.

un curs de perfecționare a antre
norilor, la care au fost Invitați să 
participe personalități marcante 
din lumea tehnicienilor handbalu
lui. Alături de Emil Horle (Elve
ția), președintele Comisiei teh
nice a F.I.H., de conf. univ. Ioan 
Kunst-Ghermănescu și de Rene 
Richard (Franța), membri ai a- 
cestel comisii, vor fi prezenți ur
mătorii antrenori : Nicolae Nedef 
(România), Bedrich Konlg (Ceho
slovacia), Vlado Stenzel (Iugosla
via), Janis Grinbergas (Uniunea 
Sovietică), Werner Vick (K.F. a 
Germaniei), Irislav Dolenec — an
trenor federal al Elveției, Jean 
Pierre Lacoux (Franța), Jaroslav 
Mraz — antrenor federal al Olan
dei. Interesant este faptul că toți 
acești reputați antrenori vor vorbi 
despre noutățile în metodica în
vățării sistemelor de apărare.

„Trofeul Carpați" la Cluj !

Programat inițial să albă loc la 
Galați, turneul masculin dotat cu

5 variante simple, seria P de 
12 lei cu 4 variante simple 
achitate 50%, seria R de 24 
lei cu 8 variante simple a- 
chitate 50% și seria S de 18 
lei cu 1 variantă combinată 
de 6 numere achitate 50%.

La toate extragerile efec
tuate (1 — a V-a) numai pe 
bilete seria C de 15 lei com
pletate cu o singură variau- 
tă simplă de 5 numere dife
rite din 45. Se poate parti
cipa și pe bilete colective 
completate cu variante sim
ple sau combinate numai de 
cîte 15 lei varianta.

Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă .mai puteți depune 
buletinele pentru concursul

ALMiRObAN
A OPTA MINUNE A LUMII

Din punctul de vedere 
al texanilor, a -opta mi
nune a lumii este „Astro- 
domul". Instalată la citeva 
mile de centrul orașului 
Houston, clădirea sus-amin- 
tită reprezintă, de fapt, un 
imens stadion acoperit. A- 
coperit — in întregime. 
Iar dacă numele construc
ției sportive evocă sferele 
siderale faptul se datorea
ză Centrului spațial N.A.S.A. 
din vecinătate și orășelu
lui unde locuiesc astro- 
nauții.

N-aș vrea să-i supăr pe 
texani (în general nu-i re
comandabil să-i superi pe 
texani), nu știu dacă As- 
trodomul este chiar a op
ta minune a unei lumi 
care găzduiește nenumă
rate intîmplări stupefian
te cu semnul pozitiv sau 
negativ înainte, dar sta
dionul atrage neîndoielnic 
prin amploare, utilitate și 
natura sa spectaculară.

Ideea acestei construc
ții aparține lui ..judge" 
(judecătorul) Roy Hofheinz, 
un uriaș bonom de tipul 
lui Ștefănescu-Goangă sau 
Vlad Mușatescu. purtînd 
ochelari și (evident) tra
buc, conducător fanatic al 
Asociației sportive din 
Houston și care — după 
ce-a vizitat, ca turist paș
nic — Coliseumul din Ro
ma și (mai ales) a auzit 
că împărații romani frec
ventau locul pe orice vre
me, indiferenți la intempe
rii (existau așadar niște 
instalații...), a decis că 
Texasul trebuie să posede 
un coliseu modern, adică 
un spațiu acoperit, capabil 
sd găzduiască orice activi
tate sportivă (și nu nu
mai) și orieînd. Intru a- 
ceasta. mai ini îi l-a con- - 
vocat pe Buckminster Ful
ler, inventatorul domului 
geodezic, incitîndu-l să răs
pundă dacă ideea este rea
lizabilă. Buckminster a ris: 
da. ar fi Pe urmă, judge 
Hofheinz a cerut un cal
cul al prețului de cost, a 
auzit că suma respectivă 
se ridică la 38 milioane de 
dolari, s-a luat cu mîinile 
de cap și, ternrizînd tele
fonic toate cluburile sp <r- 
tive din Texas și Șta'ele 
Unite plus citeva primării, 
a strîns banii de cuviință 
Discutînd sumar, dar foar
te sumar, dacă ne închi
puim că stadionul 23 Au
gust este acoperit cu o cu
polă de sticlă înaltă nit 
o clădire de 18 etaje, avemimaginea A stmd. tomului.
Cele 45 OOO de fotolif mpt-
Sate în citeva nuanțe de New York, iunie 1970

BRAȘOVUL
(Urmare din pag. 1)

șani pe drumul Făgărașu
lui. Lucrările sînt avansate 
(în stadiul finisărilor), și la 
motelul — de fapt hanul tu
ristic — de la Bran. Pentru 
Brașov, in luna iulie, este 
anunțată intrarea în funcțiu
ne a telecabinei de pe Tîm- 
pa, valori ficînd excepționala 
panoramă a orașului și a 
tării Birsei

— Care sînt formele de 
turism pe care le oferiți ?

— Pentru acest sezon am 
alcătuit aproximativ 30 de 
programe turistice cuprin- 
zînd excursii de la citeva 
ore pină la două săptămîni, 
neuitînd pe cele de peste 
hotare. Avem condiții mate
riale pentru a organiza 
excursii, pe toate traseele 
de mare atracție : nordul
Moldovei, valea Argeșului 
cu barajul Vidraru, valea 
Jiului, monumentele lui 
Brâncuși de la Tg. Jiu etc.

tradiționalul „Trofeu Carpați" va 
avea loc anul acesta — din motive 
obiective — la Cluj. Competiția se 
va desfășura intre 17 și 22 noiem
brie. în Sala Sporturilor din acest 
oraș.

în turnee estivale : olandezele 
și studenții francezi

Printre acțiunile mai impor
tante înscrise in activitatea com- 
petițlonală din lunile de vară vom 
nota, in primul rînd, turneul pe 
care îl va întreprinde in țara 
noastră selecționata feminină a 
Olandei. Handbalistele din „țara 
lalelelor" vor evolua in România 
Intre 14 șl 25 august.

în primele zile ale lunii septem
brie va efectua o deplasare în 
România șl selecționata masculină 
studențească a Franței, ca invi
tată a clubului Universitatea 
București.

Pronosport de duminică 28 
iunie al cărui program ex
trem de atractiv este compus 
din prima etapă a reluării 
returului campionatului cate
goriei A. în rest meciuri din 
campionatul de tineret.

Depuneți-vă buletinele din 
vreme.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 26 IU

NIE 1970
EXTRAGEREA I : 19 62 39 

73 55 20 56 70 14
Fond de premii: 403.921

EXTRAGEREA a Il-a : 34 
12 32 65 15 21 76

Fond de premii: 356.933
Plata premiilor la această 

tragere va începe în Capitală 
de la 4 iulie pină la 10 
august : în țară de la 7 iulie 
pină la 10 august 1970 in
clusiv. 

roșu, terenul verde și ex
plozia totală de neon, trans
formă „sala de spectacole" 
intr-un adevărat spectacol, 
dovedind, probabil, încă 
o dată tendința americană 
de a infuza realităților 
stabile — mișcare, sunet 
și evenimente. Astrodomul 
trăiește cam așa :

Cînd se joacă baseball 
(precum în seara cînd am 
cunoscut terenul, primind 
invitația lui Bill Pogue, 
business-manager al Tea
trului Alley din Houston, 
care m-a convins, fără di
ficultăți, să renunț la o 
dramă în trei acte în fa
voarea băieților de la „As
tros"), echipele intră pe 
teren, muzica umple sta
dionul, arbitrii evoluează 
în haine negre, iar în pau
ze, două formații de mătu
rători, îmbrăcați în cos 
tume roșii secol 21 și po- 
sedind căști albe de cos 
monauțî netezesc locul de 
joc. Tabelele electronice, 
întinse pe un sfert de sta
dion (și despre care mi se 
spune că sînt cele mai 
mari din lume), anunță nu 
numai scorul, dar toate 
detaliile (precum, la fot
bal, cornerele, faulturile, 
out-urile, loviturile de >a 
16 m etc.), transmit recla 
me pentru Coca-cola sau 
săpunul Palmolive. co 
munică știrile politice de 
ultimă oră, informează 
despre sosirea echipeloi 
străine în oraș și le salu'ă 
(„Un bun venit baschetbo 
liștilor de la Universal a 
tea Columbia și soțiilor 
lor !") iar, din timp în 
timp, punctează jocul cu 
semne luminoase de ex 
clamație, întrebare (cind e 
cazul) ori încurajări.

„Acolo" e sectorul d< 
vis-ă-vis, posedind ni ști 
ferestre, asemeni cabinelor 
de radio și T.V. de pe „23 
August".

— Ce vezi ?, mă întrea 
bă gazda.

— O cameră parcă .. 
doulf... trei... mese... un 
pat... fotolii, uite-o lampă 
... niște tablouri pe pereți 
... un domn... o doamnă 
un copil... o masă rulantă 
cu băuturi... un pian w 
se pare... un radio... co 
voare... încă un domn . 
încă o doamnă... Ce i as’a’'

— Apartamentul lui R ■■ 
Hofheinz. „The judge" < > 
mutat pe stadion și, din 
cînd în cînd, își invită 
prietenii la un whisky și o I

TURISTIC
Celor în trecere prin Brașov 
le oferim excursii mai 
sc urte : la păstrăvăria de la 
Prejmer, la Tușnad, Bicaz, 
cetățile din jurul Brașovu
lui etc

— Alte noutăți 7
— Ne preocupă buna or

ganizare a serviciilor pentfi 
turiștii automobiliști din tatu 
și străinătate. Pe șosele ei 
vor beneficia de asistența 
tehnică, organizată de ACR, 
iar în localități vor avea 
prioritate la stațiile service 
și Peco pentru operațiile de 
întreținere sau reparații

— Calamitățile naturale 
din luna mai au afectat ac
tivitatea turistică pe care o 
desfășurați ?

— Nu. în general, zonele 
cuprinse în programele noas
tre au fost cruțate de urgia 
apelor, iar căile de comuni
cație făcînd principalul o- 
biectiv al efortului de re
construcție, ne-au permis 
reluarea excursiilor în ab
solut toate punctele pro
puse.

— Deci Brașovul este gata 
să-și primească oaspeții ?

— Sîntem pregătiți și ne 
vom strădui, atît prin ținuta 
dotărilor noastre cit și prin 
calitatea prestărilor, să ofe
rim o vacanță de neuitat 
cele,? ce ne vor vizita. îi 
așteptăm cu plăcere.

UfeDE MERGEM?
AZI

BOX : Stadionul Giu 
Iești, ora 19,30 : gală a 
micală.

AUTOMOBILISM : str 
Cîmpinei, ora 9 : plecarea 
în Raliul Carpaților ; ora 
21 : sosirea în Raliul Car 
paților.

MÎINE
FOTBAL : Stadionul 23 

August, ora 15,30 : Steaua 
— Rapid (divizia A).

AUTOMOBILISM : str
Cîmpina, orele 10—13 : 
circuit în viteză. Ultima 
probă specială a Raliului 
Carpaților.

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru întâlni

rea internațională de box 
România — S.U.A. ce va 
avea loc la patinoarul a- 
coperit „23 August" în 
ziua de 4 iulie a.c„ ora 
19, s-au pus în vînzare ia 
casa patinoarului șî la a 
genția Loto-Pronosporl 
din piața Unirii, str. Ha 
leior nr. 5.



Nume noi

■

felii
JLA1

MÎINE,
STEAUA —RAPID
(derbyul etapei)

STADION 23 AUGUST, 
ORA 15,30

VA REINTRA PROBABIL 
PANTEA...

spoitul’ s

SE REIA CAMPIONATUL!

ETAPA A XXIII-a A DIVIZIEI A

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO
EXAMEN FOARTE SEVER 

PENTRU STUDENȚI

BUCUREȘTI

i Ieri, clubul Pairul a pre
zentat două cereri de trans
fer : a lud Constantinescu, 
de la Electrica Constanța, și 
a lui Catraman, de la Portul 
Constanța. Federația rămâ
nă de fotbal a aprobat am
bele transferuri : nrimul are 
drept de joc imediat, Jar al 
doilea (Cairaman) după o ca
rantină de un an (în aceas
tă perioadă poate juca Ia e- 
chipa de tineret Farul). Cau-

za carantinei lui Caraman 7 
Asociația Portul nu a acor
dat dezlegarea.

0 MELODIE DEDICATA

LA ARAD SI LA BRASOV-> >

BARAJUL PENTRU „B“
Federația română de fot

bal ne-a comunicat că in 
cursul zilei de ieri a hotărît 
ca barajul pentru promova
rea în divizia B să aibă loc 
în orașele Arad și Brașov (in 
loc de Galați).

După jocul de Cupă, sus
ținut miercuri cu F. C. 
Argeș, Steaua și-a îndrep
tat atenția spre meciul cu 
Rapid, intilnire destul de 
dificilă și de mare impor
tanță in lupta pentru titlu. 
Pregătirile au continuat 
zilnic, dar s-a ținut sdh- 
ma, totuși, de recuperarea, 
de refacerea forțelor. Pro
bleme deosebite nu
ivit in aceste zile, astfel, 
antrenorii Covaci și Onisle 
mizează pe „ll"-le care a

s-au

MÎINE,
, Compozitorul Petre Mi-
hăesctu unul dintre nenumă- 
rații admiratori al echipă 
noastre naționale de fotbal 

mai ales după comporta
rea onorabilă pe care a a- 
vut-o aceasta în temerii ffl- 
fllal al C.M. din. Mexic — a 
scris o melodie, intitulată 
„Flori, flori pentru tricolori". 
. Ea va fi lansată de trio 
Caban, in revista „Așa a fost 
la Mexiic", de George Miha- 
Jache și Ciupi Rădulescu, a 
cărei premieră va avea loc 
duminică 5 iulie, pe pati
noarul „23 August".

ULTIMELE RESTANȚE 
ÎN DIVIZIA B

Așadar, la o săptămânăI

după terminarea campiona
tului diviziei B — seria I, 
au loc ultimele două meciuri 
restante și din seria a II-a. 
Este vorba de partidele O- 
limpia Satu Mare — C.F.R. 
Arad și Metalurgistul Cugir 
— Gaz metan Mediaș. Ulti
ma întîlnlre, cea de la Cu
gir, va decide pe cea de a 
doua echipă care va retro
grada în divizia C.

„Mexicanii* (Sătmăreanu și 
Neagu) intre ei...

După ce în ultimele săptă 
mini fotbaliștii craioveni n-au 
mai reușit să facă un meci 
bun, iată-i înaintea partidei 
cu echipa care cuprinde pe cei 
mai mulți „mundiali". Exame
nul pentru reprezentanții Bă
niei este cit se poate de sever. 

Nu-i mai puțin adevărat însă 
că în compania echipelor 
bucureștene, fotbaliștii olteni 
se mobilizează întotdeauna și 
reușesc, de obicei, partide me
morabile.

Joi, Universitatea Craiova 
a întrecut cu 6—2 pe Steagul 
roșu Plenița, dar scorul nu 
spune prea mult, de Ia repli
ca fotbaliștilor din Plenița 
și pînă la aceea pe care o 
vor da dinamoviștii, fiind 
cale lungă. „U“-le probabil: 
Oprea — Țană, Mincă, De- 
selnicu, Bîtlan, Strimbeanu, 
Ivan, Martinovici, Neagu, 
Oblemenco, Bălan.

Plonjlnd In vulcanul 
tovean.

avut 
vorba 

nu

foarte probabil 
să alinieze

LOTUL STUDENȚILOR ROAAÂNI

evoluat la Ploiești, cu sin
gura modificare posibilă, 
reintrarea lui Pantea pe 
extrema dreaptă. Deci, for
mația probabilă : Suciu — 
Mirăuță, Sătmăreanu, Clu- 
garin, Vigu, Voinea, Ne
grea, Pantea (Ștefănescu), 
Dumitriu, Tătaru, Creini- 
ceanu.

...DAR VA LIPSI DANCOE

ÎN PREGĂTIRE LA CLUJ
Precum s-a mai anunțat, 

J,europenele" studențești vor a- 
vea loc în Iugoslavia între 
16 și 26 iulie. De luni, lotul 
nostru alcătuit în majoritatea 
Iui din fotbaliști de la „U" 
Cluj, se va pregăti în orașul 
de pe malul Someșului. Vor 
veni acolo și cîțiva jucători 
de la echipele universitare 
din divizia secundă : Ion Va
sile și Duțan (Sportul studen
țesc), Petroviei și Kun (Poli 
Timișoara). Au mai fost con- 
vocați Măndoiu (Progresul 
București) și Țarălungă (deo
camdată fără drept de joc la 
Universitatea' Craiova). Deoa
rece echipa studenților clu-

jeni a jucat, în perioada de 
întrerupere, ultimele trei eta
pe de campionat, ea va ter
mina programul competițio- 
nal oficial la 12 iulie. Imediat 
după această dată, selecționa
ta studenților români se va 
deplasa la Timișoara, unde 
la 14 iulie va susține o ulti
mă partidă de verificare. Aici, 
se va alătura lotului și craio- 
veanul Strîmbeanu.

La 16 iulie, echipa română 
va fi prezentă la Skoplje, un
de va avea loc festivitatea 
deschiderii oficiale a turneu
lui, a doua zi urmînd să s« 
dispute primele meciuri.

Ca și pe „Ghencea", In 
Glulești antrenamentele au 

Vontinuat joi șl vineri. De
sigur, și aici accentul s-a 
pus pe pregătirea tehnico- 
tactică. După meciul cu 
„V” Cluj. în care liderul 
a realizat două puncte pre
țioase. se ridică (nu fără 
griji !) un mare semn de 
întrebare : cine-I va înlo
cui pe Dan Coe, care în 
meciul cu studenții clujeni 
a suferit o fractură de ma
xilar. devenind indisponi
bil pentru o perioadă de 
timp ? Echipa probabilă : 
Răducanu — Pop, Lupescu, 
Mușat, Greavu, M, Stelian, 
Dumitru, Năsturescu, An- 
geiescu, Neagu, Petreanu 
(Codreanul.

Foto: E. ROBITSEK (Timișoara)

DUPĂ 14 AM DIN NOU ÎN DIVIZIA A

C. F. R. TIMISOARA
J

O echipă cu numai doi fumători, care bea Pepsi fi de revelion!

— toamna...
mai avea nevoie doar 
punct pentru a supra-

PETROLUL-U. T. A,
CERNAIANU ARE PROBLEME

Săptămîna aceasta, petroliștii au 
participat zilnic la antrenamente 
pentru a reintra cu toate forțele 
în campionat. Joi, antrenorul C. 
Cernăianu a programat un joc 
școală, în familie, la care au luat 
parte cei 22 de jucători ce se pre
gătesc pentru reluarea competi
ției. Conștiinciozitatea cu care lu
crează fiecare jucător la antrena
mente i-a creat prof. C. Cernăia
nu probleme, in alcătuirea forma
ției.

Iată „ll"-le probabil : M. lo- 
nescu — N. Ionescu, Cringașu, 
Florea, Mocanu. Iuhasz, Spiridon. 
Grozea, Dincuță, Cotigă, Oprișan.

ÎN URMĂRIREA LIDERULUI

PENTRU A CANDIDA 
TITLU, DINAMOVIȘTII 

TREBUIE SA PIARDA

LA 
NU

Meci foarte greu pentru 
elevii lui Nicușor. Datorită, 
în primul rind, ambiției ol
tenilor.

Este adevărat că, la Cîm-

ca 
,.ll“-le 

pe Steagul 
cu Lucescu, 

din minutul 1 t 
Cheran, Nunweil- 

, Dinu, Deleanu, Săl- 
Nunweiller VI, Pîr- 

Lucescu, Dumitrache, 
O ultimă idee : pentru 
rămîne in lupta pen-

pina, dinamoviștii au 
un finiș irezistibil, dar, 
unui oltean, ,,Craiova 
este Cîmpina"...

Este 
Nicușor
care a eliminat 
roșu din Cupă, 
bineînțeles, 
Andrei 
Ier IV,
ceanu, 
călab, 1 
Haidu.
a mai 
tru titlu, dinamoviștii nu tre
buie să piardă la Craiova. 
Dar...

FARUL - F. C. ARGEȘ

CONSTANTENII FATA IN FATA 
CU... BAZIL MARIAN!

La Constanța, partida cu Dobrln 
și compania este așteptată eu le
gitim interes, și cu gîndul la re
vanșă, după meciul de „Cupă" 
desfășurat recent la București.

Farul a procedat la antrenamen-

Atenție, vine Dobrln odih
nit din Mexic 1

te zilnice, alternate cu meciuri 
școală. Toți jucătorii sini valizi, 
marile probleme fiind legate mai 
degrabă de faptul că-1 Intilneso. 
pe fostul lor antrenor, Bazil Ma
rian, bun cunoscător al... carențe
lor echipei.

In privința formației, Robert 
Cosmoc mizează pe ștefănescu — 
Mustafa. Mareș, Koszka, Pleșa, 
Antonescu. Constantinescu, 
vram, Tufan, Sasu și Kallo.

Se vorbește, de asemenea, des
pre o posibilă linie mediană Tă-

A-

nașe — D. Popescu, 
coresp. principal).

NIMIC NOU LA

(C. Popa —

PITEȘTI...

tn fața Fa* 
fost nici el

Cîștlgători. la sorți, 
rulul, plteștenll n-au 
mai norocoși în „Cupă", fiind în- 
frînți cîteva zile mai tîrziu la 
Ploiești, de Steaua.

După partida de miercuri, F. C. 
Argeș șl-a continuat pregătirile 
zilnic, lulnd apoi drumul litora
lului.

După toate probabilitățile. Bazil 
Marian va trimite în teren urmă
torul „unsprezece” : Niculescu — 
Pigulea, Barbu, Vlad, Ivan IIr Ște
fănescu, Prepurgel, Nuțu, 
Dobrln, Roșu.

O ultimă informație : se 
tntr-un randament superior 
Dobrin, mal acomodat 
orar.

Radu,

speră 
___ al iul 
cu... fusul

1956
Cînd

de un . . ...
viețui în divizia A, C.F.R. 
Timișoara pierde în fața 
C.C.A. și, cu aceasta, pără-

■ sește plutonul fruntaș. Totul 
apărea ca un viă urît, după 
ce echipa cunoscuse ani de

glorie în divizia A, în perioa
da 1947—1956, ocupînd chiar 
locurile 2 și 3 în ierarhia 
fotbalului românesc. Coșma
rul a durat mai mult decît 
era de crezut. în ediția 1965— 
1966, C.F.R. Timișoara nu 
reușește să-și păstreze nici 
acest loc modest din divizia

B, și coboară în „C“. Dar, 
nici jucătorii și nici condu
cerea clubului nu s-au des
curajat. De altfel de mai 
multe ori, în cei 14 ani, e- 
chipa a avut posibilitatea să 
ocupe locul 1 în serie, dar a 
pierdut „finalul" la unul sau 
două puncte.

...în vara anului trecut, la 
Timișoara au fost luate mă
suri pentru redresarea fot
balului. S-a încercat crearea, 
pe scheletul formației Poli
tehnica, a unei reprezentative 
care să meargă „la sigur" 
în A.

Dar, surpriză. Timișoara își 
recapătă locul în „A“, nu 
prin echipa creată în acest 
sens, ci prin eșalonul 2, pe 
care nu conta nimeni. De alt
fel, după 9 etape, în tur, 
C.F.R. se afla pe locul 13, In 
zona retrogradării. Președin
tele secției de fotbal (ing. Ilie 
Morodan) și președintele clu
bului (I. Drăgulescu) n-au 
stat cu mîinile în sin. Ei au 
apelat la un nou antrenor, 
Petre Beker. Acesta, deși nu 
avea o carte de vizită ca a 
celorlalți antrenori care s-au 
perindat la cîrma acestei e- 
chipe, a adus ceea ce nu au 
reușit predecesorii. în primul 
rînd seriozitatea în pregătire, 
fără să țină cont de velei
tăți și susceptibilități. Așa 
a început lupta de supravie
țuire a echipei feroviare, pe 
lingă aureolații de Ia Poli
tehnica. presupușii cîștigători 
ai seriei a II-a. într-un final 
dramatic, ceferiștii au cîști
gat pe merit, dovedind pu
tere de luptă — îndeosebi în 
jocurile din deplasare —, 
dragoste pentru club și ora
șul Timișoara, stimă și res
pect pentru suporteri.

De aceea, ni se pare firea»-

că manifestarea de 
spontană din seara
21 iunie, pe tot parcursul de 
la intrarea în oraș și pînă 
La sediul clubului C.F.R.. fă
cută echipei care a cîștigat la 
Cugir punctul promovării. 
După 14 ani, ea revine în 
divizia A și cu aceasta Ti
mișoara reapare în rîndul e- 
chipelor din primul eșalon 
fotbalistic românesc. Dar per- 
miteți-ne să vă oferim nu
mele autorilor acestei per
formanțe: Ludovic Tatar. Ște
fan Gorec, Nicolae Hangan, 
Petre Mehedințu, Mircea Ră- 
celescu, 
Gheorghe 
Hergane, 
Cicerone 
Floarcș, Ioniță Periatu, Nico
lae Fodor, Gheorghe Marx. 
Constantin Gorduna, Ionel. 
Brînda, loan Voicău și Du
mitru Stoian.

„PREZENT!", LA TOAMNA,

In campionatul diviziei

PROGRESUL BUCUREȘTI»
CUPLAJELE BUCUREȘTENE, DIN NOU LA ORDINEA ZILEI

Cînd nu se mai aștepta fil- 
meni, cu cîteva minute îna
inte ca arbitrul să fluiere 
sfîrșitul partidei, șutul lui 
Badea de la Farul, i-a trimis 
pe fotbaliștii de la Progresul 
în divizia B. A fost un mo
ment de tristețe și amărăciune 
pentru formația bucureșteană. 
Ea cunoscuse, și în 1966, cli
pa apăsătoare a retrogradă
rii, dar; de data aceasta, 
condițiile în care ea se produ
cea faptul că salvarea fusese 
atît de aproape, dădeau pro
porții și mai mari totalei in
satisfacții pe care o trăia 
Progresul.

Echipa a rezistat, însă, a- 
cestui șoc moral. Beneficiind 
de același efectiv, ar fi fost, 
de altfel, de neînțeles ca for- 

. mația care punea pe gînduri 
echipe fruntașe ca Steaua, 
Dinamo și Rapid, ca să ne 
referim numai la grupările 
bucureștene, să nu-și lase

dat. au 
unele 

privință, 
calculele 
Jucătorii 
fost tot 
semnele 

stărui

mult în urmă partenerii de 
întrecere din divizia B, asi- 
gurîndu-și astfel revenirea în 
»A“.

La un moment
existat, este adevărat, 
îndoieli în această 
Dar, mai mult în 
echipelor adverse, 
de la- Progresul au 
timpul convinși că 
de întrebare nu vor 
multă vreme și că echipa își 
va impune superioritate. în
cetul cu încetul, după ce Po
litehnica Galați, Sportul Stu
dențesc și Metalul București 
și — în retur — Metalul Tîr- 
goviște lansaseră vagi ame
nințări, Progresul s-a detașat 
de toți adversarii, cîștigînd 
seria cu 8 puncte avans. For
mația din strada dr. Staicovici 
dovedea, în felul acesta, că 
aparținea grupei de echipe 
fruntașe din divizia A, că

simpatie 
zilei de

Petre Speriosu, 
Chimiuc. Arsenie 

Victor Cioroparu, 
Manolache, Teodor

Petre ARCAN

P.S. 1: Numai doi dintre 
Jucători fumează.

P.S. 2: Cu prilejul revelio
nului, petrecut la Govora, 
s-au băut numai 4 din cele 8 
sticle de vin reținute pentru 
jucători. In schimb, au fost 
golite 34 de sticle de Pepsi.

Curiozități, desigur. Cre
deți. totuși, că n-au absolut 
nici o legătură cu fotbalul, 
cu promovarea echipei C.F.R. 
Timișoara în prima divizie? 
Să mai reflectăm puțin...

Foto: A. BRAȘOVEANU
prezența ei în trebuia
considerată un accident.

Să amintim, cu acest prilej, 
că Progresul a jucat pentru 
prima oară în divizia A, în 
1955. realizînd atunci o perfor
manță nesperată : locul 3.

Iubitorii fotbalului știu pe 
dinafară formația Progresului. 
Dar, fiindcă în lot au apărut 
elemente noi, promovate din 
rîndurile juniorilor, este ca
zul, totuși, să prezentăm efec
tivul cu care echipa bancară 
a cîștigat bătălia din divizia 
B și speră să n-o piardă pe 
cea din divizia A i

Portari Paul Mantă (27 
ani), Marin Andrei (30 
ani, transferat, pe parcurs, 
Dinamo București), Victor 
Zamfir (31 de ani).

Fundași : Viorel Popescu 
(29), Aurel Măndoiu (26), Jean 
Grama (26), Adrian Gonstan- 
tinescu (25), Vasile Dumbra
vă (28), Florian Marinescu 
(24), Aurel Motoc (21).

Mijlocași: Aurel Beldeanu 
(19), Niculae Neacșu (31), Ma
rian Matei (19).

înaintași: Radu Ionescu 
(18), Dudu Georgescu (19), 
Gavril Raksi (31), Gornel Pa-

vlovici (28), Gheorghe Soan- 
gher (28), Constantin Matei 
(30), Viorel Mateianu (32), 
Gheorghe Filipescu (19), Vio
rel Năstase (17), Teodor Ța- 
rălungă (25 de ani, transferat 
pe parcurs la Universitatea 
Craiova).

Antrenorii, îi cunoașteți : 
Victor Stănculescu și Alexan
dru Caricaș.

în locul oricărei încheieri, 
să spunem celor de la Pro
gresul : „Bun venit în divizia 
A“ 1

Jock BERARIU

Meciul de mîine, de la Ploiești, 
constituie pentru arădeni un exa
men destul de dificil. Textillștii, 
ocupînd în prezent locul 2 în cla
sament, vor să-și păstreze poziția 
și. în același timp, diferența mi
nimă de puncte ce îi desparte de 
lider, Rapid București. Așa că ei 
vor încerca să forțeze victoria 
sau, măcar, să scoată un rezultat 
de egalitate. De aceea, jucătorii 
de la U.T.A. s-au pregătit intens

— Hai să te plimb...

PREGĂTIRI... DISCRETE

tn ultimele zile și speră că mîin* 
vor realiza un joc de bun nivel 
tehnic.

După toate probabilitățile. N. 
Dumitrescu va alinia următoarea 
formație : Gornea — Sirău. Le- 
reter, Pojoni, Broșovsehi, Petescu. 
Axente. Moț, Șchiopu, Dembrov
schi, Fl. Dumitrescu.

UNIVERSITATEA CLUJ

In perioada de vacanță, echipa 
ceferiștilor din orașul de pe So
meș și-a continuat antrenamentele 
cu intensitate, dar discret, in do
rința de a părăsi zona fierbinte 
a retrogradării. Șl iată. primul 
meci in care se mizează pe cele

două puncte va opune ceferiștilor 
o altă echipă clujeană. Universi
tatea. După cum se știe. In tur, 
Intllnirea s-a terminat la egali
tate : 0—0. Mllne, formația antre
nată de dr. Rădulescu speră la 
mal mult. E probabilă folosirea 
ex-gălățeanulul S. Bretan. care, 
reîntors acasă, a optat pentru 
echipa feroviară In care joacă și 
fratele său. „U“-le probabil. Măr- 
culescu — Soos, Costea. Drago- 
mlr, Stîncel, Roman, Bretan I. Țe- 
gean, Soo (Bretan II), Ionescu, 
Petrescu.

ANTRENAMENT Șl... 
EXCURSIE

După meciul disputat miercuri 
In Capitală, joi, Universitatea s-a 
înapoiat la Cluj. Vineri, toți iu- 
cătorl! au luat parte la un antre
nament de menținere a pregătirii 
fizice. S-au încercat șt unele retu
șuri In Jocul apărării, care ia 
București a primit trei goluri. 
Stmbătă întregul Iot va lua parte 
la o excursie în împrelurimile 
orașului. Partida cu C.F.R. este 
privită cu toată seriozitatea, fiind 
Importantă pentru ambele părți.

Pentru jocul de mllne, antreno
rul Andrei Șepci ne-a conuini-'at 
următoarea formație probabilă : 
Moldovan — Cretu. Pexa. Codroa 
Soptereanu, Munteanu, Anca. Ul- 
făleanu, Mustățea, Adam. Pripicl.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - POLITEHNICA IAȘI 
ACEEAȘI FORMAȚIE 
CA LĂ CÎMPINA

După meciul disputat la Cîm
pina, în cadrul Cupei României, 
elevii lui Valentin Stănescu și-au 
continuat antrenamentele. Ei speră 
că mîine vor evolua la un nivel 
mal bun și deci vor termina în
vingători. Antrenorul V. Stănes
cu fiu va efectua modificări in 
formația pe care a aliniat-o la 
Cîmpina. Deci, mîine brașovenii 
vor începe jocul în următoarea 
componență : Adamache — Ivăn- 
cescu, Jenei, Olteanu, Rusu, Pes
carii, Cadar. Necula, Florescu, Ba- 
lint, Gydrfi. (C. Gruia, coresp. 
principal).
IN TIMPUL EXAMENELOR...
Jucătorii de Ja Politehnica Tașl 

s-au pregătit în familie. La unele 
ședințe de pregătire n-au parti
cipat lanul și Lupulescu, care au 
sesiune de examene. în schimb, 
V. Stoicescu este refăcut și, după 
toate probabilitățile, își va relua 
locul în formație. De asemenea, 
antrenorii îl vor folosi și pe Mi
hăilă, care, după cum se știe, a 
stat o perioadă 
gală pe tușă.

Greu la deal...
Dar, iată echipa probabilă : 

Constantinescu — Gavril, Alecu, 
Stoicescu, Romilă, Mihăilă, Lupea, 
Slmlonaș, Gollac, Moldoveanu, Cu- 
perman. (D. Diaconescu, coresp. 
principal.

Piesă de schimb

CANIARO Șl TRAZNEA 
INDISPONIBILI

destul de indelun-

ARMATA - JIUL

Pe terenul de pe stadionul din 
Tg. Mureș — 
echipa locala

refăcut complet — 
a lucrat cu multă

GHIȚA DIN

slrguintă In ultimele zile. Miercuri. 
A.S.A. Tg. Mureș a întîlnit echipa 
Oțelul (din cadrul campionatului 
județean) de care a dispus cu 
2—1.

Din păcate, duminică, localnicii 
nu-i vor putea vedea la lucru pe 
Caniaro și Trăznea. 
acuză o întindere (a și fost tri
mis, de altfel, pentru tratament, 
la ghiol), Iar Trăznea a fost inter
nat joi seara la spital pentru o 
operație de apendicită. Formația 
probabilă : Solyom — Sleam, Don- 
doș. Ispir, Czako, Szblâssy, ciu- 
tac, Fazekaș, stan, Nistor, Hajnal.

Caniaro

minerii țintesc victoria!
Elevii lui Tltus Ozon au făcut 

antrenamente de intensitate. Joi 
ei s-au deplasat la Cugir între- 
cînd echipa locală cu 3—1. Vineri 
au rămas tot In această localitate, 
contlnuînd pregătirile, iar stmbă
tă dimineața un autocar li va 
transporta Ia Tg. Mureș.

In tabăra minerilor 
optimismul și cuvlntul 
este ^victorie".

Se pare că Ozon va 
teren următorul „11“ :_
Georgescu, Stoker, Georgevici. M. 
Popescu, Popa, Sandu, Peroneseu. 
Llbardl, Ion Constantin, Naidjn.

DINAMO BACĂU-CRIȘUL
NOU IN POARTA

Băcăuanii s-au pregătit cu toată 
seriozitate* pentru tntîlnlrea de 
duminică, nelăslndu-se amăgiți 
de performanța pe care «u obți
nut-o In tur, la Oradea : victorie 
cu 4—0. La fotbal, o performanță 
veche nu reprezintă o garanție 
pentru una nouă 1

Așadar, antrenamente zilnice și 
joc-școală in familie. Cel doi an
trenori au pus accent deosebit pe 
apărare, deficitară la un moment 
dat. Ghiță s-a restabilit. Ca atare, 
Dinamo va alinia formația ; Ghlță 
— Kiss. Nedelcu, Velicu, Comă- 
nescu, Vătafu, Duțan. Pană (Pru- 
teanul, Dembrovschi, Ene Daniel, 
Băluță.

Ilie lANCU-coresp. principal

ORADENII SPERA SA OBȚINĂ 
MACAR UN PUNCT

Orădenli, ca orice echipă aflată 
tn zona expusă retrogradării, sînt 
hotărîți să se mobilizeze Ia maxi
mum, pentru a aduce de la Ba
cău măcar un punct, care ar ou- 
tea conta mult la socotelile finale. 
După ce, duminică, la Cluj, Cri- 
șul a dispus cu 3—2 de C.F.R., 
njiercuri, formația orădeană s-a 
antrenat tn compania diviziona
rei C, Victoria Cărei. Scor 3—0. 
Și o concluzie : echipa este In 
formă.

domnește 
de ordine
trimite In 
Stan —

Iar se rupe scara
Antrenorii I. Ionescu șl v. Vied 

vor alinia următorul unsprezece : 
Catona — Sărac, Sătmăreanu, 
Bule, Fopovlcl, N. Alexandru, 
Lucaci, Suciu, Coclș, Kassal, Kun

nie GHISA-coresp. princip»!

Desen* d* 
NEAGU RADULESCU

IN ATENȚIA TINERETULUI SPORTIV
COOPERATIVA „TRICOTEXTIL"

Unitatea 7 Sport din șos. Ștefan cel Mare nr. 29, sector 2, 
bloc 31, telefon 112716,

EXECUTA CU LIVRARE PROMPTA ECHIPAMENT SPORTIV 
PENTRU TOATE DISCIPLINELE

<cu materialele cooperativei sau cu materialele solicitanților. 
Printre altele, se confecționează treninguri, hanorac*, 

bluze de vînt, fîșuri, pulovere și cămăși din fir* h*- 
lanca etc.



LA WIMBLEDON In concursul c.h.i.o

România - Bulgaria 2 2 la polo

CUPEUL ȚIRIAC—NĂSTASE
BENVENUTI IȘI VA PUNE 

TITLUL ÎN JOC

k REPURTAT DOUA VICTORII
La Wimbledon, cuplul ro

mân Țiriac — Năstase și-a 
făcut debutul, învingînd cu 
6—4, 6—2, 6—3 pereehea sud- 
efricană Diepram — Krog.

în turul II — al probei de 
dublu bărbați — cuplul ro
mân Țiriac—Năstase a între
cut — după o luptă echili
brată, care a durat patru se
turi — dublul american Se- 
ewagen—Steele. Scorul parti
dei : 6—3, 6—4, 3—6, 9—7.

Alte rezultate ; simplu băr
bați (turul III) : Laver — 
McMillan 6—2, 3—6. 6—0,
6—21 Taylor — Pasarell 
8—6, 17—15, 6—4 ; Gimeno 
— Ulrich 4—6, 6—1, 6—2, 6—2; 
Smith — Orantes 4—6, 6—3,

8—6, 6—3 ; Hewitt — Lutz 
1—6, 5—7, 7—5, 9—7, 6—3 ; 
Riessen — Mandaripo 4—6, 
7—5, 7—5, 6—1 ; simplu fe
mei (turul II) : Winnie Shaw 
— Lesley Hunt 6—4, 6—2; 
Sawamatsu — Fanny Luff 
6—1, 6—2 ; Helga Niessen — 
Maria Arias 6—3, 6—0 ; du- 
.............................. II) : 

Liha-
6-4,

blu bărbați (turul 
Newcombe, Roche — 
ciov, Metreveli 6—4, 
7—5 ; Okker, Riessen — 
Graebner, Scott 2—6 6—4,
4—6, 6—2, 6—2 ; Asche, Rals
ton — Di Domenico, Di 
Matteo 6—4, 6—1, 6—i ;
Emerson, Laver — Pinto 
Bravo, Rodriguez 6—4. 6—3. 
6—1.

AACHEN, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Parti- 
cipanții Ia concursul hipic 
internațional oficial, care se 
dispută în localitate, au in
trat îp cea de a șasea zi de 
întreceri.

în cadrul probei de dresaj 
comandat, la care au luat 
startul 9 concurenți, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
1. H. Boldt (R.F.G.) 602 p, 2. 
R. Klimke (R.F.G.) 595 p, 3. 
A. Wiebus (H.F.G.) 588 p. 
Concurentul român Iosif Mol
nar cu calul Argint s-a clasat 
pe locul 9 cu 475 p. 
halcea și D. Velicu 
concurat în această

La obstacole, proba
cai a revenit lui Nelson Pes- 
soa (Brazilia) 0 p 100,8 sec, în 
timp ce proba de eliminări

N. Mi- 
nu au 
probă, 
pe doi

Ilie Năstase, surprins în plin efort în timpul partidei cu ame
ricanul Cliff Richey, pe care campionul nostru a c.îștigat-o, 

recent, în cadrul turneului de la WimbledonA ÎNCEPUT
TURUL FRANȚEI!
EDDY MERCKX PLEACĂ 
CU TRICOUL GALBEN
Celebrul ciclist belgian Eddy 

Merckx și-a exprimat, încă din 
etapa-prolog a turului Franței, 
Intențiile, termlnînd pe primul loc 
cei 7,400 km — străbătuți la Li
moges — cu timpul de 9:57,36 
(medie orară — 44,600 km). Așa
dar, azi, în prima etapă a „Marii 
Bucle", care se va desfășura între 
Limoges șl La Rochelle, Eddy 
Merckx va lua startul cu tricoul 
galben.

CO TREI RUNDE ÎNAINTE DE FINAL

GHEORGHIU II POZIȚIA 
A TREIA EA SKOPEJE
în turneul de șah de la 

Skoplje continuă să conducă 
Taimanov cu 9,5 puncte, ur
mat de Vasiukov — 8,5
puncte, Gheorghiu — 8
puncte, Marovici (Iugoslavia) 
— 7,5 puncte etc. în runda 
a 12-a, Gheorghiu (cu piese
le negre) a remizat în 18 
mutări partida cu Marovici. 
Alte rezultate: Taimanov — 
Panov 1—0 ; Reshewsky — 
Vasiukov 0—1.

a fost cîștigată de 
Hove (Anglia).

succesive
Raymond

Sîmbătă concursul continuă 
cu probele de dresaj pentru 
C.M. individual și pe echipe.

Felix TOPESCU

ROMA, 26 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, a accep
tat să-și pună titlul în joc 
în fața argentinianului Car
los Munzon. Data și tocul 
disputării meciului vor fi co
municate zilele acestea.

BERLIN, 26 (prin telex de 
la redacția ziarului „Deut- 
ches Sport Echo"). — Surpri
zele au continuat și în ziua 
a doua a marelui turneu de 
polo ce se desfășoară la 
Schwarzenheide. Nici în a 
doua etapă, cînd a întîlnit 
formația Bulgariei, selecțio
nata României nu a putut 
termina învingătoare. Sporti
vii bulgari, in net progres, au 
atacat cu multă ambiție, în 
timp ce poloiștii români s-au 
complăcut într-un joc pasiv, 
adoptînd o tactică de aștep
tare a greșelii 
mult depășită, 
deschis scorul 
Szabo a egalat 
treia, și apoi din nou T. To
mov a adus echipei sale con
ducerea, transformînd un pe
nalty. Cu un minut înainte

Mihăilescu, pri- 
excelentă de la

adverse, de 
T. Tomov a 

(1—0), Al. 
în repriza a

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Evenimente pentru toate 

gusturile se profilează pe 
fundalul săptămînii sportive. 
O caravană de peste 2 000 de 
persoane, printre care 150 de 
cicliști (cifră record) repre- 
zentînd diverse mărci de bici
clete și firme cunoscute în în
treaga lume, se află pe picioi 
de plecare în marele „TOUR 
DE FRANCE" aflat la cea de 
a 57-a ediție.

Fără îndoială, această uria
șă alergare, inegalabilă în 
grandoare și grad de dificul
tate pentru sportul roților și 
al pedalelor, se bucură de o 
deosebită popularitate, amă
nunt de loc neglijabil pentru 
imensul business pe care îl 
reprezintă. Disputa regilor bi
cicletei este încadrată 
tablou zgomotos, cum 
poate mai pestriț, al 
de firme dintr-o mare 
sitate de domenii, ce investesc 
sume fabuloase pentru recla
ma produselor lor...

Dar, lucrul acesta ne intere
sează cel mai puțin. Mult mai 
importantă ni se pare bătălia 

»pe care „Eddy cel mare" (cum 
îl numesc ziariștii din occi 
dent pe Merckx) alături de 
credinciosul său „locotenent 
Ziliolli, o va susține împotriva 
unei formidabile coaliții. Va 
reuși Merckx marele event 
(Giro — Tour de France), 
performanță realizată în în
treaga istorie a ciclismului 
doar de Fausto Coppi și Jac
ques Anquetil ? Balanța pro
nosticurilor înclină și de data 
aceasta în favoarea celebrului 
campion belgian.

de un 
nu sa 
zecilor 
diver-

O altă competiție, al cărei 
act de naștere datează din se
colul trecut, atrage interesul 
opiniei publice la acest sfîrșit 
de săptămînă. Pe pista 
tartan de ~ ' 
desfășoară 
onale ale 
cunoscute prin amploarea și 
mai ales valoarea performan
țelor de care sînt capabile 
starurile atletice de peste 
Ocean. La capătul lor vom 
cunoaște puternica armadă 
ce va traversa Atlanticul pen
tru tradiționalul turneu euro
pean, în care figurează și cî
teva interesante întîlniri bila
terale. Așadar, să deschidem 
tabelele recordurilor mondiale 
și chiar ale celor europene și 
să fim gata să 
mai ales că, în 
la Varșovia, ne 
un triunghiular
U.R.S.S. — Cehoslovacia) cu 
stele nu mai puțin străluci
toare, iar în cursul săptămînii 
viitoare, la Moscova, vor lua 
startul numeroși sportivi de 
frunte în cadrul tradiționalu
lui „Memorial Znamenski".

Părăsind pistele de zgură 
(sau cele mai noi, din felurite 
produse chimice) să poposim 
— ne invită, de altfel, chiar 
valul de caniculă — pe mar
ginea piscinelor. Pe întregul 
continent și chiar pe melea-

de 
la Bakersfield se 
campionatele nați- 

S.U.A., unanim re-

înregistrăm; 
același timp, 
este anunțat 
(Polonia —

gurile califomiene, unde se a- 
flă în prezent înotători din 
12 țări europene, tritoni de 
toate vîrstele înghit porții zil
nice de kilometri întregi, pre
gătind marea întrecere euro
peană de la Barcelona. Un 
prim test al posibilităților 
actuale le este prilejuit de a- 
nualul concurs organizat la 
Berlin de Comitetul olimpic 
din R.D. Germană. Și pentru 
că tot sîntem în jurul bazine
lor, să punctăm și o premi
eră : la 1 iulie — start în pri
mul campionat european al 
poloiștilor juniori cu 12 echi
pe, dar fără cea a României!

La Wimbledon, surprizele 
se țin lanț (eliminarea lui 
Franulovici, învins fără drept 
de apel de Carmichael, a stir- 
nit chiar senzație), dar spre 
satisfacția noastră, Ilie Năsta
se mai este în cursă. Aștep
tăm și evoluția dublului nos
tru, trecut pe lista favoriților 

în sfîrșit, finalul aparține 
motoarelor (diferite formule), 
care și-au dat de data aceasta 
întilnire pe circuitele de la 
Nurburgring, Nilrnberg șl 
Reims. în afara premiilor 
foarte consistente, pen
tru care așii volanului își asu
mă riscuri considerabile, în 
joc se află și puncte prețioase 
pentru clasamentul mondial.

Adrian VAS1LIU

IN MIEZ DE VARA,
HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI

De la trimisul nostru special la CE. de haltere, ION OCHSENFELD:

GHENADI IVANCENKO-UN NUME NOU
PE LISTA CAMPIONILOR

® Favoritul întrecerii, polonezul O zimek, a ieșit din concurs I ® Ma rele invins la categoria 
ușoară, Bazanowski, pe lista candidaților la trofeul „fair-play 70“

>

SI-AU RELUAT» PREGĂTIRILE!

SZOMBATHELY, 26 (prin 
telefon). Noul campion euro
pean la categoria mijlocie 
(82,5 kg) este sportivul so
vietic Ghenadi Ivancenko, în 
vîrstă de 24 de ani, pentru 
prima oară prezent la o mare 
competiție, dar care a venit 
13 aceste întreceri cu o carte 
de vizită demnă de remar
cat : de cîteva săptămîni — 
nou recordman mondial al 
categoriei, cu 500 kg.

întrecerea a fost deosebit 
de dîrză. După „împins** și 
„smuls", polonezul Ozimek 
conducea cu 2,5 kg, înaintea 
lui Ivancenko. La „aruncat", 
însă, Ozimek a ratat de două 
ori 180 kg, apoi și la 182,5 
kg, ieșind din concurs ; în

reușit 
titlul.

de sfîrșit, B. 
mind o pasă 
Culineac, a restabilit egali
tatea. Scor final: 2—2 (0—1, 
0—0, 1—0, 1—1).

Și celelalte partide progra
mate au oferit dispute dra
matice, încheiate cu victorii 
la limită. Meciul central a 
opus formațiile U.R.S.S. și 
Ungariei. Avînd în Leonid 
Osipov un excelent conducă
tor și în același timp reali
zator, sportivii sovietici au 
învins cu 3—2 (0—1, 2—0, 
1—1, 0—0). Au înscris 5 Osi
pov 2, Dreval pentru selec
ționata U.R.S.S., respectiv 
Konrad III și Bodnar pentru 
cea ungară.

Meciul dintre reprezentati
vele R. D. Germane șl Olan
dei s-a încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 4—3 
(3—2, 1—0, 0—1, 0—0). Rea
lizatori : Lange 3, Hermann 
de la învingători și Bongers, 
Nolting, Wouda de la în
vinși

Jiirgen ZEUME

ÎNTÎLNIREA DINTRE
TENISMANII JUNIORI

Al BULGARIEI
Șl ROMÂNIEI

La Sofia are loc întîlnlrea 
de tenis dintre selecționatele 
de juniori ale Bulgariei și 
României. După două zile de 
întreceri, scorul este de 5—1 
la fete în favoarea României, 
Iar la băieți este egal : 3—3. 
Cîteva rezultate : fete : Bucur 
— Sotirova 6—4, 6—4 ;
Tacacl — Borisova 7—5, 
4—6, 6—0 ; băieți: Sotiriu — 
Ganev 8—6, 6—1 ; Nemeș — 
Dencev 3—6, 5—7.

în primul concurs de am
ploare al înotătorilor ameri
cani s-au înregistrat cîteva 
performanțe de valoare: 
Heckl 5,45— 100 m și 2:00,6
— 200 m liber; Fassnacht 
(R.F.G.) 16:57,3 — 1500 m 
liber și 4:50,5 — 400 m mixt ; 
Stamm 60,6 — 100 m spate ; 
Campbell 2:13,5 — 200 m 
spate; G. Betz (R.FG.) 1:11,9
— 100 m și 2:35,6 — 200 tn 
bras ; R. Orr 2:13,5 — 200 m 
delfin ; Ann Simmons 2:14,8
— 200 m și 18:14,5 — 1500 
m liber (f) ; Cindy Plaisted 
9:38,4 — 800 m liber (f) ; 
Sue Atwood 1:09,7 — 100 m 
și 2:27,9 — 200 m spate (f) ; 
Kim Brecht 1:19,5 — 100 m 
și 2:50,1 — 200 m bras (f) ; 
Diane Pearson 1:09,2 — 100 
m delfin (f) ; C. Plaisted 
5:20,7 și S. Atwood 5:22,2 — 
400 m mixt (f).

★ *
în piscina „Crystal Palace'* 

din Londra a avut loc o în- 
tîlnire între tinerii înotători 
din Anglia și Olanda. Iată 
cîteva rezultate: Lesley Al- 
lardice (A) 64,4 — 110 y li
ber la 12 ani, Burns (A) 57,4
— 110 y liber la 14 ani ; 
Van Klooster (O) 4:31,7 — 
440 y și 9:24,4 — 880 y liber.

PRAGA 26 (Agerpres). — 
De cîteva zile, cei mai buni 
hocheiști cehoslovaci se află 
în pregătire la centrul spor
tiv Nymburk (Boemia centra
lă). în vederea noului sezon 
internațional, antrenorii Kost- 
ka și Pitner au selecționat 
40 de jucători, în frunte cu 
cunoscuții internaționali Dzu- 
rilla, Suchy, Holik și Nedo- 
manski. Echipa de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei își va

continua pregătirile la Jihla- 
va, între 31 iulie și 17 au
gust. în primele jocuri in
ternaționale ale noului sezon, 
hocheiștii cehoslovaci vor în- 
tîlni la Bratislava, într-o 
dublă partidă, echipa R-D. 
Germane. Meciurile se vor 
disputa între 23 și 31 octom
brie. în cursul lunii decem
brie, echipa cehoslovacă va 

^ntîlni la Praga selecționatele
Finlandei și Suediei.

înainte ca federația poloneză 
de specialitate să introducă o 
contestație privind acordarea 
mult controversatei mișcări a 
lui Bagocs la „aruncat" (167,5 
kg), Bazanowski a avut o a- 
titudine demnă de un mare 
campion, care știe să pri
mească și înfrîngerea. El a 
declarat, în mod oficial, că 
mișcarea adversarului său a 
fost regulamentară și că gre
șeala comisă de arbitri era 
evidentă. Apoi, l-a felicitat 
pe noul campion, spunîndu-i : 
„Ai fost mai bun decît mine. 
Meriți titlul".

Firește, și un asemenea ar
gument — venit din partea 
unui sportiv care ar fi putut 
profita în urma greșelii de 
arbitraj — a contribuit la 
respingerea contestației fă
cută de propriul său for. în 
cercurile ziariștilor se apre
ciază că, datorită gestului său, 
Waldemar Bazanowski va 
candida cu șanse la trofeul 
„fair-play ’70".

timp ce Ivancenko a
185 kg, cucerind astfel

CLASAMENT GENERAL 
(categoria mijlocie — 82,5
kg) : 1. Ghenadi Ivancenko 
(U.R.S.S.) 487,5 kg (162,5+ 
140+185). 2. G. Horvath (Un
garia) 
132,5), 
lonia) 
4. H.
462,5 kg, 5. A. Sopov (Bul
garia) 452,5 kg, 6. J. Kaila- 
jărdi (Finlanda) 445 kg. Au 
participat 16 halterofili îm
pins : 1. Ivancenko 162,5 kg, 
2. Bettenbourg 162,5 kg, 3. 
Ozimek 157,5 kg ; smuls : 1. 
Ozimek 147,5 kg, 2. Ivancen
ko 140 kg, 3. Sochanski 140 
kg ; aruncat: 1. Ivancenko 
185 kg, 2. Avellan (Finlanda) 
185 kg, 3. Horvath 182,5 kg.

★ _
Nici acum nu s-au stins e- 

courile surprinzătoarei înfrîn- 
geri a lui Waldemar Baza
nowski în fața luj Janos Ba
gocs. Printre altele, merită 
a fi subliniat și acest fapt:

472,5 kg (155+135+
3. M. Sochanski (Po- 

465 kg (150+140+175),
Bettenbourg (Suedia)

(Urmare din pag. 1)

Rusiko Slharulld- 
ze, deținătoarea lo
cului I la sol la 
„Cupa speranțelor 
olimpice" din 1969, 
este socotită de pe 
acum candidată cer
tă la un loc in vi
itoarea reprezenta
tivă a Uniunii So
vietice.

SPECTATOR IA CAMPIONATELE

seama fără efort, că printre spec
tatori erau poate mii de antre
nori, profesori, studențl șl gim- 
naștl care încă nu au avut onoa
rea de a gusta satisfacția de a-și 
demonstra măiestria sportivă a- 
tinsă. Aprecierile, comentariile, 
figurile expresive trădau compe
tența ; tradiția puternică și înde
lungată a gimnasticii sportive era 
oglindită deopotrivă de foștii cam
pioni mondiali și olimpici care 
azi erau prezenți jos, în jurul 
aparatelor, ca arbitri, antrenori, 
sau conducători de federație, cit 
și de constituția fizică specifică a 
miilor de ocupanțl al tribunelor.

Dar, mal presus de toate se 
cuvine să apreciem pe cei care, 
luptînd cinstit, flecare ou el În
suși, învingeau gravitatea și ome
nescul, cu o dezinvoltură copleși
toare ; pentru specialist cîteva ja
loane erau suficiente pentru a lo
caliza în contextul gimnasticii 
mondiale actuale ceea ce se des
fășura tn fața lui.

Evoluau sportivi cu o linie con
structivă strict modernă — su
plețe, putere mare în volume fru
moase, armonioase, mobilitate, 
pregătire tehnică excelentă, dina
mici, siguri, îndrăzneți, originali.

șt aprecierile generale ar putea 
continua încă mult, fără a te re
peta, dacă nu ar fi necesar să 
fixăm cîteva puncte precise, de 
ajutor poate colegilor întru acest 
sport; amănuntele se vor referi 
la întrecerea fetelor, pe care 
le-am urmărit în special.

Au evoluat 10 echipe de 8 gim
naste, 90 la sută excelent selecțio
nate, cu aspect fizic model, pose- 
dînd calități fizice Ia nivel une
ori neverosimil ; fiecare din aceste 
echipe putea alcătui, din primele 
6, selecționate naționale excelente; 
vlrsta, destul de omogenă, varia 
între 16 și 22 ani, cu rare excepții.

In generai, exercițiile au cres
cut valoric destul de mult, prin : 
introducerea de elemente noi, 
unele originale, de mare risc șl 
spectaculozitate, sau prin crește
rea însemnată a amplitudinii de 
execuție, ceea ce a dus la apari
ția de noi elemente; ~“
zarea de combinații 
originale, neașteptate, 
de dificultate redusă, 
mizarea extraordinară 
țiilor, în special la bîrnă și sol, 
prin gradul înalt de siguranță.

Dar, ceea ce constituie eleinen- 
tul cel mai impresionant este ma
niera de execuție : ținuta exem
plară, amplitudinea, ușurința, ele
ganța, fluența, expresivitatea; rit
mul, muzicalitatea, siguranța, toate 
la nivel deosebit de înalt.

La sărituri — nu au apărut nou
tăți deosebite, creșterea, înregis
trată aici constă în : prelungirea 
zborului I către 2,5 m — cu des
chiderea brațelor în lateral — 
echere înalte, închise, extensie 
clară șl aterizări fără greșeală. 
Viteza elanului foarte mare.

La paralele : combinații de 2—3 
elemente C fără mișcări ușoare ; 
gimnastele clasate in urma lotu
lui unional au prezentat combi
nații ș! elemente originale de 
mare valoare ca : salt grupat 
înainte între bare, hecturl cu în
toarceri de 180 grade șl reapuca- 
rea aceleiași bare, coborîre prin 
salt ^grupat înainte de pe bara de 
sus — salt înapoi de pe bara de 
sus, Intre bare etc. Mai redusă 
varietatea coborîrilor de pe apa-

I
SĂRITORII DE LA TRAMBULINĂ, i 

IN AJUNUL SEZONULUI INTERNAȚIONAL |
ÎN DECURS DE DOUĂ SĂPTĂMÎNI, ÎNTÎLNIRI

CU CEI MAI BUNI SPECIALIȘTI DIN POLONIA Șl SPANIA
Treptat, săritorii de la tram

bulină în apă intră în drep
turi. Deocamdată, ei își desă- 
vîrșesc pregătirea prin antre
namente, urmînd ca peste pu
țină vreme, mai precis săptă
mâna viitoare, să participe la 
concursuri. Interesant este 
faptul că debutul competițio- 
nal va fi făcut chiar printr-o 
întrecere internațională, și a- 
nume aceea cu cei mai buni 
specialiști polonezi. Aceștia 
au și sosit în Capitală și se 
antrenează 'la ștrandul Tine
retului. Lotul oaspeților este 
alcătuit din Elzbieta Wier- 
niuk (finalistă a ultimelor 
Jocuri Olimpice, campioană 
a Poloniei), Regina Krajnow, 
Malgorzata Godlewska, Andr
zej Wierniuk, Piotr Puka și 
Waldemar Milik (ultimii doi 
fac parte din selecționata 
pentru concursul speranțelor

A

olimpice care se va desfășura 
la Poznan).

Intîlnirea cu sportivii polo
nezi va avea loc la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, urmînd 
ca la 11 și 12 iulie să aibă loc 
întrecerea România — Spania. 
Pentru aceste dispute, ca și 
pentru celelalte din cursul 
sezonului, a fost alcătuit ur
mătorul lot: Ion Ganea, Con
stantin Nedelcu, Ion Ilieș, Du
mitru Popoaie, Gerhard Fa- 
bich, Doru Nedelcu, Melania 
Decuseară (deocamdată ea 
și-a întrerupt antrenamentele, 
din cauza unui accident su
ferit Ia Minsk), Ildiko Csiki, 
Irinel Popescu, Măriuca Isă- 
cescu, Mariana Voinea și So- 
rana Prelipceanu. Ecaterina 
Dumitriu a fost exclusă din 
iot, din motive disciplinare. 
Antrenorii lotului sînt G. Fis
cher, N. Hatzak și P. Decu
seară.

FINALELE DE LUPTE

KERRY O’BRIEN - 
ARESE DIN NOU

LUTZ 28:23,4 la 10000 m1

- RON CLARKE 2—0 
ÎNVINGĂTOR ÎN S.U.A.

m (f) : W. Emest (Olanda) 
4:24,6; lungime (f) : Corry 
Baker (Olanda) 6,26 m ; 1 500 
m : Harald Norpoth (R F.G.) 
3:40,0, Peter Stewart (An
glia) 3:40,3; 100 m (f) : In
grid Becker (R.F.G.) 11,7 ;
prăjină : Volker (R.F.G.) 5,10 
m; înălțime: Zacharias
(R.F.G.) 2,08 m.

(Urmare din pag. 1)

IATA PRIMII CLASAȚI LA 
FIECARE CATEGORIE

48 kg: 1. ION GIBU (Di
namo Buc.), 2. N. Manea (Me
talul Buc.), 3. M. Tofan (Pro
gresul Buc.) ; 52 kg ; 1. ȘTE
FAN BADEA i~ ’ “ '
2. I. Dulică 
Muscel), 3. FI. 
Buc) ; 57 kg : 
SZABO (Crișul
L. Cîrneanu 
Craiova) ; 62 kg : 1. CORNEL 
VIRTOSU (Dinamo Buc.), 2.
M. Ulmeanu (C.S.O. Pitești),
3. M. Clutan (Rapid Buc.) ; 
68 kg s 1. PETRE HUSARU 
(Dinamo Buc.), 2. A. Popa 
(Dinamo Bacău), 3. V. Dușu 
(Energia C-ța) ; 74 kg : 1. VA- 
SILE DINU (Dinamo Buc.), 2. 
Gh. Vădraru (Steaua), 3.

(Dinamo Buc.), 
(C.S.O. C-lung 
Răduț (Dinamo 

ALEXANDRU 
Oradea), 2. 

(Electroputere

N. Mihai (A.S.A. Bacău) ; 
82 kg: 1. LEIZEREIZIG (Ipro- 
fil Rădăuți), 2. Gh. Ga
bor (A.S.A. Bacău), 3. 
A. Hâmpu (St. roșu Brașov) ; 
90 kg : 1. AUREL BUCOV 
(C.S.O. Pitești), 2. I. Mocanu 
(Energia C-ța), 3. L. Paraschiv 
(A.S.A. Bacău) ; 100 ’ 
NICOLAE MANDEA 
Buc.), 2. M. Meluș 
C-ța), 3. M. Moșneag 
Arad) ; + 100 kg : 1.
CODREANU (Vagonul Arad), 
2. Fi. Munteanu (C.S.O. Pi
tești), 3. Gr. Stratone (Rapid 
Buc.).
CLASAMENTUL PE JUDEȚE

1. MUNICIPIUL BUCU
REȘTI 45 p, 2. Argeș 30 p, 3. 
Bacău 20 p, 4. Constanța 
15,5 p, 5. Bihor 11,5 p, 6. 
Arad 11 p.

kg : 1.
(Dinamo 
(Energia 

(Vagonul 
ROMAN

I
I
I
I

I
I
I

Tiparul i L P. «Informați*-, «ir. Breaolann ar> U—M, Bacvr«|t|

Polonezul Lasocki, 16,55 m în 
acest sezon, 
tre cei mai

triplu

este unul din- 
buni săritori de 
din lume

concursului în
de la Koblenz

★
Discobolul suedez Ricky 

Bruch a realizat în cadrul u- 
nei reuniuni atletice desfășu
rate la Wăsteras o perfor
manță de 62,64 m. Cursa de 
5 000 m a fost cîștigată de 
australianul Kerry O’Brien în 
13:42,1 — a 2-a victorie con
secutivă — înaintea compa
triotului său Ron Clarke, 
cronometrat în 13:45,1. Alte 
rezultate : Donald Quarell 
(Jamaica) 10,5 pe 100 m și 
21,0 pe 200 m ; Audrey Reid 
(Jamaica) 
țime (f).

1,73 m la înăl-

prin reali- 
valoroase, 

fără legări 
prin dina- 
a exerci-

rat, dar execuție exemplară a di
feritelor variante ale liedurilor 
simple și cu Întoarceri de jos 
sau sus.

înălțimea și amplitudinea tutu
ror balansurilor, dublată de va
rietatea combinațiilor, sclipirile 
unor elemente chele, dinamismul, 
siguranța, au făcut ca această 
probă să rivalizeze aproape cu 
bara băieților.

BIrna : se pare că aici greuta
tea elementelor care au apărut și 
siguranța în execuție, densitatea 
lor in exercițiu, ritmul de lucru 
ne pot îndreptăți să afirmăm că 
la gimnastele sovietice „birna sus
pinelor" a devenit „arcul de 
triumf". Din 76 gimnaste au ratat 
doar 4 șl aceasta tn condițiile 
cînd :

— toate variantele de răsturnări 
lente șl stîndurl pe mîini au de
venit elemente de legătură ;

— flic-flac-urile înainte șl înapoi 
se execută cite 2—3 într-un exer
cițiu, de multe ori chiar sub for
mă de torent sau legări dinamice;

patru 
întins 
com-

în cadrul 
ternațional 
(R. F. a Germaniei) au fost 
înregistrate o serie de per
formanțe valoroase. Cursa de 
10 000 m a revenit alergăto
rului vest-german Philip 
Lutz în 28:23,4, cel mai bun 
timp al sezonului. El a fost 
urmat de belgianul Gaston 
Roelants în 28:28,9. Alte re
zultate :

800 m : W. Adams (R.F.G.) 
1:47,1 ; înălțime (f) : Ilona 
Gusenbauer (Austria) 1,77 m ; 
100 mg (f) : Pamela Kilborn 
(Australia) 13,3 ; 400 m :
Hiibner (R.F.G.) 47,6 ; disc : 
Neu (R.F.G.) 61,29 m ; 1 500

★
O nouă 

Iui Arese 
atleții americani. în cadrul 
concursului desfășurat la O- 
range, Arese a cîștigat pro
ba de o milă în 4:02,2. Arun
carea discului a revenit lui 
Jay Silvester cu 63,93 m, 
cursa de 220 yarzi lui John , 
Carlos, cronometrat în 20,4, ’ 
iar campionul olimpic Bob 
Beamon a ocupat primul loc 
la lungime cu 7,53 m. Alte 
rezultate: Whitney 51,1 la 
440 y garduri ; Covelli 82,14 
m la suliță ; Railsback 5,20 
m la prăjină.

victorie a italianu- 
în confruntarea cu

urcă-

— aproximativ una din 
gimnaste execută salt 
înainte, iar coborîrile sînt 
plexe, prin înșurubări ;

— aproape jumătate din
rile pe aparat sînt executate prin 
diferite forme de răsturnări — ar
tistica este mal redusă ca durată, 
dar de calitate reală.

Siguranța, dinamismul, ușurin
ța, expresivitatea, varietatea com
binațiilor, precum șl încleștarea 
luptei, fac ca acest aparat să cap
tiveze asistența infinit mai mult 
decît in trecut.

Solul : calitatea execuției artis
tice, este deosebită ; gimnastele 
reușesc să comunice spectatorilor 
simțăminte, idei, prin intermediul 
mișcărilor minunat subliniate și 
ajutate de muzică ; publicul este 
copleșit de spectacol. Acrobatica 
de bună calitate — 50 de gimnaste 
executînd salturi cu 360 grade șl 
alte variante grele, o gimnastă 
executînd salt cu 720 grade — 
toate din răsturnări înapoi — se 
integrează organic în totul repre
zentat de exercițiu. Toate exerci-

țllle au cuprins torente dificile, 
salturi finale bune, demonstrind o 
rezistență suficientă. In exerciții 
au alternat diferite game de rit
muri, evitîndu-se monotonia șl 
permlțind gimnastelor să etaleze 
esența cunoștințelor și posibilită
ților. Destul de frecvent a fost 
executat saltul grupat cu întîr- 
ziere.

Urmărind apoi cîteva antrena
mente ale secției centrale de pre
gătire din Minsk, ml-am putut da 
seama de „secretele" care fac po
sibilă realizarea nivelului actual 
al gimnastelor sovietice. Acestea 
ar fi :

— săli bine șl complet utilate 
(dar modest), multe șl mereu 
pline de copii șl tineret ;

— antrenori suficlenți — cola- 
borînd cu profesoare de gimnas
tică artistică — avînd o expe
riență practică șl o pregătire teo
retică bună ;

— copii mulți, care se autose- 
lecțlonează permanent, J ”x 
severității și seriozității i 
mină activitatea ;

— volum șl intensitate 
uriașe, posibile numai 
unei pasiuni deosebite a 
pentru gimnastică și pentru rea
lizările excepționale ;

— numărul imens, practic neli
mitat, al copiilor glmnaști din 
care se poate selecționa eșalonul 
fruntaș, selecționat după toate 
exigențele posibile ;

— tradiția deosebit de puternică, 
factor activ, stimulator, educator 
de caractere ferme, cu o mare 
doză de încredere în pregătirea 
acumulată ;

— concurența nelimitată, mereu 
prezentă, aspră, dură, care călește 
și permite constituirea de loturi 
numai din valori mari ;

— organizarea foarte largă șl 
de calitate a activității cu copiii 
foarte mid (6—7 ani).

Consider că cele văzute cu a- 
ceastă ocazie au constituit un 
ajutor deosebit pentru noi, care 
luptăm de cițiva ani pentru re
integrarea printre națiunile frun
tașe In gimnastica feminină.
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