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LUI EL MUNDIAL (')
DE PE ,GENERICUL

Șl STEAUA - STEAGUL ROȘU

In capitală:

Ml, ETAPA A XXIV-a 
A CAMPIONATULUI

NAȚIONALE A 
IA FOTBAL

DINAMO BUCUREȘTI - FARUL

In cadrul etapei a XXIV a 
a campionatului diviziei na
ționale A la fotbai se vor 
disputa astăzi următoarele 
partide :

BUCUREȘTI : Dinamo Bucu
rești — Farul (stadionul Dina
mo, ide la ora 18) și Steaua 
— Steagul roșu (stadionul 23 
August, de la ora 18) ;

CLUJ i C.F.R. — F. C. Ar
geș ;

TG. MUREȘ : A.S. Armata 
Dinamo Bacău ;

IAȘI : Politehnica —• Petro-

ORADEA-. Crișul 
Cluj ;

PETROȘANI : Jiul — Rapid;
ARAD: U.T.A. — '

tatea Craiova.
Iată clasamentul 

XXIV-a :etapei a

„U"

Universi-

înaintea

Vineri, simbăta și duminică pe velodromul Dinamo

„CUPA SPORTUL" UN VERITABIL
FESTIVAL AL CICLISMULUI DE PISTA

1 Racordarea la firele de înal
tă tensiune (după cum am vă
zut, pînă la urmă generatoare 
de numeroase victime ome
nești) ale acestei „ Copă del 
,Mundo" s-a efectuat din pro
log ; un pirolog care, de altfel, 
.trebuia într-un fel intuit cel 
țpuțin de către acei care cu
noșteau epilogul precedentei 
ediții desfășurate pe pămînt 
englezesc. Intr-adevăr, duelul 
'America—Europa, arzătoarea 
dorință de revanșă a primei,
A\\\\\\\\\\W^^

' INTIIAIIE GRATUITĂ 
PfNTRU COPII 

LA MECIUL 
SIEAUA-STEAGUL BOȘII
La meciul do fotbal Steaua — 

Steagul roșu care se joacă azi pe 
‘ stadionul „23 August", copiii plnd 
la 14 ani au Intrare gratuită.

1 Accesul acestora se face numai 
la sectorul 36 din peluza a 11-a, 
Intrarea prin bd. Muncit.

Interesant, emoționant, cu accente de dramatism, acest El 
Mundial 79 care timp de trei săptămîni a captat atenția între- 

' yii lumi fotbalistice și care, neîndoios, dincolo de generația 
noastră va supraviețui sub forma nemuritoarei memorii a istoriei.

începuse în afara frontierelor 
mexicane, la Bogota, o dată 
cu declanșarea cazului Bobby 
Moore, învinuit, după cum se 
știe, de furtul unei brățări — , 
înscenare cu arrifere pensde, 
de pe urma căreia omul nr. 1 
în echipa lui Ramsey avea să 
plătească cu greul preț psihic, 
acela al celor 13 ore și 57 de 
minute de agasant interoga
toriu. Gestul Mafiei care ope
rase în Columbia, n-a găsit din 
fericire, ecoul dorit în opinia 
publică, întreaga lume cinsti
tă a fotbalului sud-american 
desolidarizîndu-se de acest act 
pe cît de... cugetat, pe atît 
de neloial.

Cînd cazul Moore era de 
acum uitat, în Mexic exploda 
altă „bombă" de alt calibru 
și de altă natură, făcînd o 
victimă în persoana lui Al
berto Onofre, 
al formației g; . 
trei zile înaintea ceremoniei 
de deschidere â C.M., suferea 
la finele unui antrenament, o

După finala de la Azte- 
, Key-Pele (super-vede- 

ta fotbalului brazilian ca
re molipsește cu geniul 
său și pe coechipieri) este 
purtat in triumf.

'•\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Azi

primul jucător 
îazfiă, care cu

G. NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

CONSTANȚA - BERLIN LA BOX
Selecționata de box a orașului Constanța va întîlni în zilele de 2 

șl 4 Iulie reprezentativa orașului Berlin. Meciurile vor avea loc In Sala 
Sportului, de la ora 19.30. OASPEȚII AU ANUNȚAT CA VOR DEPLA
SA LA CONSTANȚA O GARNITURA PUTERNICA, DIN CARE NU 
VOR LIPSI CUNOSCUȚII PUGILIȘTl ANDERS, DUNKEL, TIEPOLD 
șl BRAUSKE. Localnicii dispun de următorul lot : Cojocaru, Badea, 
Șoșolu, Manole, Anton, Slmlonescu, Dinu, Dlcu, Moșescu, Pîrvu, Flllp, 
Dumitrașcu șl Cerchia.

1. Rapid 24
2. U.T.A. 23
3. Steaua 23
4. Din. Buc. 23
5. Jiul 24
6. Univ. Cv. 23
7. Din. Bacău 23
8. F.C. Argeș 23
9. Farul 23

10. „U“ Cluj 26
11. Petrolul 23
12. Steagul r. 23
13. C.F.R. 23
14. Politehnica 23
15. Crlșul 23
16. A.S. Armata 24
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Vineri, simbătă și duminică, 
velodromul Dinamo din Capi
tală va găzdui întrecerile „Cu
pei ziarului SPORTUL", un 
veritabil festival al ciclismului 
nostru de pistă. ECHIPE RE
DUTABILE DIN R.D. GER
MANA, BULGARIA ȘI UN
GARIA SE VOR ALINIA LA 
STARTUL CELOR 8 PROBE 
PROGRAMATE IN CONCURS, 
susținind — in compania re
prezentativei României — dispu
ta pentru îmbunătățirea actua
lelor recorduri.

înaintea campionatelor mon
diale ce vor avea loc in An
glia, pistarzîi încearcă să rea
lizeze haremurile impuse de 
federații și folosesc fiecare 
concurs pentru a-și asigura 
participarea la C.M. Și com
petiția dotată cu trofeul zia
rului SPORTUL VA OFF.IU

sili
cele

în- 
Di-

COMPETITORILOR UN AsT- 
FEL DE PRILEJ pe care, 
tem convinși, pistarzii din 
1 țări nu-1 vor scăpa.

Pentru cicliștii români, 
trecerea de pe velodromul
namo se află înscrisă intr-o 
suită de participări la compe
tiții internaționale. Este posi
bil ca ei să se afle in ascen
dent de formă și să fie adver
sari de valoare pentru oas
peți. Dorim acest lucru, spre 
binele ciclismului nostru de 
pistă. Pentru stimularea parti- 
cipanților, ziarul nostru va 
oferi învingătorilor premii in 
obiecte utile. „Cupa ziarului 
SPORTUL” va fi decernată 
câștigătorului probei de viteză, 
probă denumită și „regina pis
tei”.

Organizatorii întrecerilor au 
căutat să îmbine interesele

tehnicienilor cu cele ale spec
tatorilor. Astfel, primii doresc 
să-și Vadă la lucru elevii în 
probele olimpice și de campio
nat mondial. Este motivul 
pentru care au fost trecute pe 
program întreceri de viteză 
(un concurs eliminatoriu — în 
prima zi și o competiție tur
neu — in ziua a treia), 1000 
m cu start de pe loc, urmărire 
individuală și pe echipe. Pen
tru spectatori, pentru cei ce 
apreciază lntr-o întrecere spor
tivă în primul rind spectaco
lul, programul prevede 
CURSA ITALIANA. A- 
MERICANA și ADIȚIUNEA 
DE PUNCTE (semifondul). Ast
fel, «intern convinși că, pentru 
fiecare dintre cei prezenți, 
concursul va însemna un pri
lej de satisfacție.

Probele 
îndoială

de semifond sint puncte de atracție ale reuniunilor de atletism. Fără 
la fel va fi și in meciul de juniori care începe astăzi după amiază..

pe stadionul Tineretului:

Timp de două zile, astăzi 
și mîine, pe Stadionul Tinere
tului se vor întrece speranțe
le atletismului din ROMÂNIA, 

SLOVACIA și CEHIA într-un 
meci de importanță majoră 
pentru „schimbul de ștafetă1' 
ai sportului nr. 1 de pe aces
te meleaguri. Puternice în a- 
rena internațională, reprezen
tativele de juniori ale Slova
ciei și Cehiei vor întîlni în 
teamul României un adver
sar care dorește cu ■ ardoare
deplina afirmare. Sorin Păsu- 
lă, Szabo Tamaș, Cornel Di
ma. Mihai Negomireanu, Zol- 
tan Gaspar, Francisc Gedeon, 
Gh. Midi, Miron Ceacoi, E- 
leonora Monoranu, Mariana 
Filip, Elena Mîrzu, Kafira 
Fița, Natalia Andrei, Carmen 
Ionescu — iată numai cîteva
dintre vedetele echipei Româ-A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^ 
niei care în aceste două zile 
se vor strădui să obțină per
formanțe de valoare, noi re
corduri.

Spectatorii care vor lua loc 
în tribuna de la Tineretului, 
vor putea urmări astăzi, cu în
cepere de la ora 17.30 următoa
rele probe :

• 110 m.g., înălțime, lungime,
suliță, 100 m, 1 500 m, 400 m, 
greutate, ștafeta 4 X 100 m șl 
2 000 m obstacole — la băieți ;
• lungime, 100 m, 460 m, disc, 

1 500 m, ștafeta ' 
fete.

Joi, de la ora 
doua a meciului 
vacla — Cehia 
următoarele probe :

a 10 km marș, prăjină, ciocan, 
400 m. g., triplusalt, 200 m, 800 
m, ștafeta 4 x 400 m — la bă
ieți ;

a înălțime, 200 m, 800 m, 'greu
tate, suliță, 4x400 m, 100 m.g. — 
la fete.

Nutrim 
roși elevi 
rajeze pe 
tativa lor 
tate superioare.

speranța că nume- 
vor veni să-i încu- 
competitori în ten- 
de a obține rezul-

16,30, in ziua a 
România — Slo- 
slnt programata

ELENA TRANDAFIR, șl 
CORNELIA PETRUȘCĂ 
sini campioane mondiale 

la proba pe-

4 X 100 m — la

lume la... PERECHIBravo! Nu

DAR • ••

LA C. M. DE LA BOLZANO

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag, « î-a)

S Bilanț 
pe băieți

generos la 
• Numai

Cristu Vinătoru a fost distins 
cu medalia de bronz.

de echi- 
unei for- 

pe pistă < Ce arată analiza 
Graiul obiectiv al cifrelor

Atmosferă de sărbătoare la 
ștrandul Tineretului. 800 de 
copil, din cei 1200 de partici
pant! la primul ciclu al cen
trului de învățare a Înotului, 
au susținut examenul de ab
solvire, la sfirșitul căruia au 
fost răsplătiți cu „Brevetul de 
înotător".

SUCCES STRĂLUCIT, 
TOTAL

fete • Eșec incredibil în 
bilele sînt de vină ? • T 

muie neinspirate de intrare 
comportării tricolorilor O

Campionatele mondiale de 
popice, găzduite nu de mult 
de imensul Palazzo del Ghiac- 
cip din Bolzano, s-au încheiat 
cit un răsunător succes al 
sportivilor români: reprezen
tativa feminină a cucerit pen
tru a treia oară consecutiv me
dalia de aur, dublul Cornelia 
Petrușcă - Elena Trandafir | 
urcat pe cea mai înaltă treapta 
a podiumului, perechea Ilie 
Baiaș — Iosif Tismănaru a de
venit vicecampioană a lumii, 
Cornelia Petrușcă a obținut 
fitlid suprem la individual, iar.

După cum se poate vedea, 
fetele au adus acasă cele mai 
prețioase medalii, cucerind 
toate titlurile campionatelor, 
cea mai valoroasă performan
ță, mult comentată în cercuri
le de specialitate din arena in
ternațională, fiind victoria

NOU RECORD AL ȚĂRII LA 800 m. LIBER
concurs desfășurat la Reșița In aer liber, EUGEN AI.MER A ÎMBUNĂTĂȚIT 
SECUNDE RECORDUL NAȚIONAL AL PROBEI DE 800 M IIBER. Elevul pi'Of. 

cl;_. ;n o:19,5 (v. rec. 9:28,3).

9:19,5:
In primul

CU APROAPE 9
I. Schuster a fose cronometrat in , ,

ALTE REZULTATE : Hohoiu 64,9, Glurasa 65,9 Ja 100 m spate ; Ioana Sporea 1:20,3 Ia 
100 m spate ; D. Wetterneck 10:00,9 Ia 800 m liber ; AJ. Gherban 60,3 — la ioo m liber ; Rodiră 
Petruicâ 1:26,7 Ia 100 m bras.

AL, RUDEANU — coresp.

Ieri, la „Tineretului14,

800 DE COPII AU PRIMIT „BREVETUL DE ÎNOTĂTORJ»
Umplînd plnă la refuz 

tribunele, publicul (for
mat, bineînțeles, din pă
rinții concurențllor) a ur- 

. mărit cu sufletul la gură 
prima evoluție publică a 
celor mai tineri înotători. 
Iar aceștia, la rlndul lor, 
emoționați, și unii dintre 
ei eu ezitări lâ luarea 
startului, au demonstrat 
ce au învățat în două sâp- 
tâmînl, mai bine zis in 36 
de ore de lecții. Alături de 
ei, Instructorii, unii aflați 
la acest centru încă de 
acum 12 ani, cînd a fost 
Inaugurat. Profesoarele de 
educație fizică Maria Stă- 
pînolu șl Sofia Petruțlu, 
pasionate șl Inimoase, ur
măresc cu dragoste pe cei 
cărora s-au străduit să le 
dea primele noțiuni ale 
acestui util sport. Alțl In
structori sînt antrenori sau 
foști sportivi de perfor
manță care practică a- 
eeastâ activitate în scopul 
furnizării secțiilor frun
tașe a unor elemente de 
perspectivă. Maestrul spor
tului Pantellmon Decusea- 
ră a șl selecționat șase co
pil despre care speră să

A
H

ajungă, bineînțeles, nu de 
azi pe miine, săritori frun
tași. Mircea Olaru, Alex. 
Bădiță, Leo Ungur, ștetan 
Ionescu ș.a. sint și ei ală
turi de grupele din care 
au selecționat pe cel des
pre care au speranțe sâ 
ajungă cîndva performet 1. 
Deocamdată. au făcut 
prima selecție care va 11 
continuată și în ciclurile 
următoare ale cursului. 
Așa s-a făcut în fiecare 
an și roadele au fost fru
moase, mulți dintre copil 
devenind campioni și re
cordmani ai țării. Dar, pe 
lingă acest scop, al depis
tării elementelor pentru 
secțiile de performanța, 
centrul îșl împlinește cu 
cinste principala sa me
nire, aceea de a-1 Învăța 
pe copil să înoate. Ceea ce 
nu e puțin.

Fellclt!ndu-1 pe cel mal 
proaspeți Înotători pentru 
prima 
urăm 
lor la
clu care îșl 
chiar în cursul acestei di
mineți.

lor 
succes 
cel de

performanți, 
participantf- 

al doilea ci- 
încep lecțiile

'NIMICURI'
a un recent congres in
ternațional al muzeogra
filor din lumea teatrului 
s-a atras atenția câ o in
stituție muzeală nu-și poa
te clădi temelia pe un a- 

i „istori
ci numai pe expunerea 

unor obiecte a căror

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

malgam de nimicuri, oricît de 
ce' ar fi, 
sistematică a 
consecuție sâ dea vizitatorului o ve
dere generală asupra fenomenului a- 
Ies ca subiect.

Fără îndoială, o asemenea concep
ție pentru un muzeu desăvârșit este 
capitală. Simpla înșiruire a unor * 
b.iecte disparate ca semnificație nu 
da niciodată privitorului senzația 
întreg și nu-i va lăsa — ceea ce 
fapt constituie scopul unui muzeu 
o impresie globală asupra domeniu
lui.

Ideea aceasta —. filtrată prin sita 
unei vaste experiențe, este potrivită 
unui așezămînt format. In cazul care 
ne interesează pe noi acum — și a- 
nume al Muzeului național al sportu
lui, instituție abia în curs de formare 
— datele problemei sînt oarecum alte
le.

Ca la orice început (și nu e vorba 
de dibuieli, ci de un debut organiza
toric), se simte nevoie, în primul rînd, 
de o aglomerare cantitativă (nu lipsi
tă, firește, de spirit selectiv), pentru a 
ajunge mai ușor la sinteza de valoare.

Mai clar spus, în acest moment ini
tial, custodele viitorului muzeu este 
preocupat — și nu se poate altfel — 
de achiziționarea nediferențiată a tu
turor acelor piese care pentru croni
ca cel puțin centenară a sportului nos
tru au fie o valoare istorică (confe
rită de vechimea lor), fie una intrin
secă.

lată deci momentul în care toți cei 
ce iubesc sportul românesc, toți cei 
ce-i prețuiesc tradiția frumoasă, neal
terată, au prilejul să contribuie la per
petuarea nobilelor amintiri.

Prin natura sa, de instituție obșteas
că, deschisă tuturor, prin efortul tutu
ror, muzeul nu se poate baza exclusiv 
pe cumpărarea de obiecte. Este ne
cesară solidaritaiea spontană a celor 
ce se simt legați de mișcarea sporti
vă. Ce poate fi mai emoționant decît 
gestul vîrstnicului Paul Vidrașcu, fost 
component al echipei de rugby a Ro
mâniei, care ne trimite, din pioprie 
inițiativă, o fotografie a medaliei o- 
limpice obținută în 1924, însoțind-o de 
cuvintele : „Cu salutări din partea ți
nui supraviețuitor l“.

Este necesar să apelăm la donații, 
ca și la achiziția de obiecte dintre ce
le mai felurite, acele zeci, sute, mii 
de nimicuri — pe care toți cei de o 
anumită vîrstă le vom găsi, scormo- 
nindu-ne 
pentru a 
du-le, să 
țional al 
dri aceiași toți I

o- 
va 
de 
de

pufin memoria sportivă — 
le aduna și apoi, selectîn- 

pulem întocmi un muzeu na- 
sportului de care sâ fim mîn-

D. ST.

Victor 8ANCIULESCU

FRANȚA - ROMÂNIA, LA RUGBY

I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

in septembrie la Bourg (B) și in noiembrie la București (A)
Federația franceză de rugby a confirmat că întîlnirea dintre selecționatele secunde al# 

Franței ți României va avea loc la 20 septembrie. întîlnirea se va desfășura în localitatea Bourg. 
Meciul dintre primele selecționată ale României și Franței se va desfășura la 29 noiembrie la 
București,
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ATLETISMULUI 
CLUJEAN

A

II LIPSEȘTE,
A

INTR-ADEVAR, 
UN CAL!?
Cu oni în urmă, la Cluj, pe 

gazonul stadionului municipal, 
putea fi vâzut, plimbîndu-se 
în voie, un cal. Patrupedul, 
proprietatea administrației ba
zelor sportive din oraș, avea... 
treabă o oră, două pe zi. In 
rest...

Iubitorii sportului clujean, 
atleții cu deosebire, își vor 
aminti cu reverie de acei ani 
fericiți, cînd, pe lîngă acest 
personaj patruped li se în
găduia și lor accesul — fără 
vreun ucaz special — pe ga
zon, pe pistă, la toate cele
lalte sectoare. Acum...

Acum, iată, 
prezentanfii cei mai de

ATITUDINI
mă ai atletismului din locali
tate — Sokol, Șepci, Jurcă sau 
Bogdan — o întreagă echipă 
de pentatlon, campioană na
țională, nu găsește o minimă 
înțeleqere pentru a beneficia 
de UN SECTOR, UN SINGUR 
SECTOR, cel rezervat săriturii 
cu prăjina, de două ori pe 
săptămînă, cîfe două ore.

Principalul cerber, directorul 
Adminisirației bazelor spor
tive, Liviu Sîngeorzan, printr-o 
adresă trimisă clubului spor
tiv Universitatea Cluj (nr. 
505/1970) aduce imputări atle- 
ților, îi acuză că degradează 
unele zone ale stadionului. 
Nu contestăm existența unei 
asemenea stări de lucruri, re
gretabile, firește, cu toate că 
adresa de mai sus nu face 
nici o nominalizare. Dar ne 
întrebăm : cum ar putea niște 
săritori cu prăjina să afecteze 
integritatea gazonului, a ce
lorlalte sectoare? Ne între
băm, totodată : cum poate fi 
interpretată măsura — arbi
trară — luată de administra
ția bazelor sportive, de a de
monta instalația de prăjină, 
care, de altfel, nici nu-i apar
țin» ? Se știe doar, ea a fost 
donată de către clubul sportiv 
Universitatea, după ce a fost 
adusă, cu destule greutăți, la 
Cluj.

lată mai degrabă o sursă 
de șicane care afectează, e- 
vident, climatul necesar dez
voltării atletismului clujean. 
Miopia conducerii administra
ției bazelor sportive din acest 
oraș este o frînă în calea 
propășirii unui sport olimpic. 
O stare de lucruri nefirească, 
față de care C.J.E.F.S. 
manifestă, la rîndu-i, o 
de indiferență stranie.

Atleții clujeni așteaptă 
tervenție energică. Cu 
spirit de înțelegere (cui _ 
xistă, de altfel, în alte do
menii), se poate realiza ușor 
un modus vivendi. Și pentru 
a se evita tendința de tempo
rizare, care mai caracterizea
ză. munca unor activiști spor-

nici chiar re- 
sea-

Cluj 
stare

o in- 
pufin 

m e-

tivi, am sugera ca personal, 
tovarășul Alexandru Muresan, 
președintele C.J.E.F.S. Cluj,' să 
vină în sprijinul rezolvării a- 
cestei anormale situații.

Tiberiu STAMA
N.A.. Sceptici, unii iubitori ai 

sportului afirmă cd atletismului 
clujean îi lipsește un cal, pentru 
a reintra in drepturi. Să o luăm 
ca butadă șt sd nădăjduim lntr-o 
rezolvare fericită a lucrurilor. 
Altfel...

T

..... — sportul

VÎLCEA" ÎȘI CAUTĂ/i

TRADIȚIILE...
...dar nu le găsește!

Ziarul „Sportul" a organizat la Rm. Vîlcea o masă ro
tundă, la care s-au abordat următoarele probleme:

• Care esie aria sportului în județul dumneavoastră și 
în ce stadiu de dezvoltare se află ?
• Care sînt sporturile tradiționale în jude) și cum spriji

niți ascensiunea for?
• Ce greutăți întîmpinați și care sînt factorii în măsură 

a contribui la îmbunătățirea activității sportive?
Deși tov. 1. Nlcula, președintele 

C.J.E.F.S. Vilcea, a privit cu to
tal dezinteres Inițiativa ziarului 
nostru, lipslndu-ne de sprijinul 
pe care-1 așteptam din partea sa 
în reunirea particlpanților la masa 
rotundă (negăsind de cuviință 
nici măcar să participe la dez
bateri 1), am reușit totuși să In
vităm — șl au avut amabilitatea 
să participe — următorii tovarăși:

— Nicolae DINESCU, vicepreșe
dintele C.J.E.F.S.

— Dumitru 
secției sport-turism și 
militară din “ 
U.T.C

— Octavian 
cu probleme 
Hui județean

— Ion TEODORESCU, șeful co
misiei sport-turism din Consiliul 
județean al pionierilor.
Scopul scuză... 
rezultatele ! ?

Nicolae DINESCU: Județul nos- 
tru, aflat altădată pe o poziție de 
frunte în mișcarea sportivă ro
mânească, înaintează, în momen
tul de față, în ritm de... melc ! 
Din cele 11 echițte divizionare B, 
C și juniori, TREI AU RETRO
GRADAT DEJA, singura noastră 
formație din B, Chimia Rm. Vîl
cea, urmînd a activa și ea în 
viitorul campionat de fotbal în 
divizia ...C I Deși nu ducem lipsă 
de cadre specializate (189 de pro
fesori), deși avem 1323 de acti
viști voluntari, 160 de arbitri, 165 
de instructori sportivi și 42 de 
antrenori, mișcarea sportivă din 
județul nostru progresează deose
bit de lent, APROAPE INSESI
ZABIL !

Rezultatele mediocre ÎȘI 
rădăcinile în însăși 
NIErtA CU CARE ESTE 
VITA ACTIVITATEA SPORTIVA 
(în special cea de performanță) 
DE CĂTRE CEI RĂSPUNZĂTORI. 
CEI CARE O CONDUC. înlr-un

BADESCU, șeful 
pregătire 

Comitetul județean 

CELIC, șeful secției 
de sport din Consi- 
al sindicatelor.

in

ausele excursii elclo-turlstlce, 
devenit tradiționale, bucurîndu-se 
de o largă participare. Lipsa de 
fonduri pentru sportul pionieresc 
(fondurile alocate anului în curs 
s-au epuizat ?). precum șl numă
rul infim de baze sportive, ne 
stingheresc foarte mult. Și pentru 
că s-a discutat despre dezafecta
rea bazelor sportive, dau si eu 
un exemplu : la școala generală 
nr. 4 din Hm. Vîlcea (care nu 
avea un teren de sport), în curtea 
asfaltată unde se puteau totuși 
desfășura orele de educație fizică 
șl Iniția diferite întreceri spor
tive, a fbst construit un edificiu 
administrativ.

Nr. 949 (6383)

AU 
MA- 
PRI-

CONTRIBUȚII 
LA PROFILUL

SPORTIV
AL JUDEȚELOR

cuvînt. scopul pe <.are-l urmăresc
— probabil — antrenorii, nu este 
acela de a obține rezultate foarte 
bune, ci de a-și justifica, prin 
existența unor echipe modeste, 
salariile pe care le primesc.

Și așa, scopul scuză... rezulta
tele !

Alături de antrenori, șl noi — 
consiliul Județean — avem o mare 
parte de vină.

Sporturile tradiționale din Jude
țul nostru, atletismul, oină, fotba
lul, modellsmul, gimnastica, vo
leiul, bobul și patinajul, ne-an 
adus satisfacții minore, pînă 
acum cucerind numai două titluri 
de campioni republicani (la atle
tism juniori — n.n.).

Bazele sportive, puține la nu
măr — mal ales In orașe — pre
cum și lipsa unei săli de sport 
corespunzătoare dimensional prac
ticării jocurilor, reprezintă, de 
asemenea, greutăți nu tocmai 
ușor de depășit: E drept că in 
privința sportului de masă stăm 
mai bine — ÎN SPECIAL LA 
SATE, unde, in 90% din cazuri, 
existind baze sportive este mult 
mai ușor să organizăm competi
ții.

Aceasta fiind situația — șl tre
buie să recunoaștem că nu e roză
— am luat o serie de măsuri care
să ducă la îmbunătățiiea organi
zării șl dezvoltării mișcării spor
tive din județ — PORNIND DE 
LA CONSTRUIREA UNEI MARI 
SĂLI DE SPORT ȘI PINA LA
ÎNTOCMIREA UNUI BOGAT CA
LENDAR COMPETIȚIONAL, DE
LA INIȚIEREA UNOR CURSURI 
ȘI SECȚII NOI (bob, judo, — 
turism) LA COLABORAREA 
STR1NSA CU CELELALTE 
RURI DIN JUDEȚ. Sperăm 
în viitorul apropiat sportul 
cean să-și recapete locul 
frunte pe care se afla i

1 cîțiva ani 1

, cul-
MM 
FO-

i ca 
vîl-

I de 
acum

• Excelentul experiment al Școlii sportive 

slipuri • Tabara tinereții• Schi In

nr. 2 din București

Apreciind maniera autocritică 
cu care tfnărul vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Vîlcea a răspuns între
bărilor noastre, trebuie să subli
niem că — din cite am aflat — 
el este totuși unul dintre pilonii 
de bază, unul dintre puținii ani
matori ai mișcării sportive din 
județ. Dar... cu o floare... 1

Sportul de masă 
îl eclipsează 
pe cel de performanță

DUMITRU BADESCU : Dacă
alte Județe sportul de performan
ță li eclipsează pe cel de masă, 
la noi se lntîmplă Invers. Spun 
asta pentru că marele număr de 
competiții organizate pentru Iubi
torii de sport vilceni a angrenat 
o cifră Impresionantă de tineri. 
Spre exemplu, la „Cupa tineretu
lui de la sate" — ediția de iarna, 
AU PARTICIPAT PESTE ÎS C0» 
DE TINERI. „Olimpiada pietrari
lor", „Memorialul N. Bălcescu", 
ștafeta clcllstă „Eliberarea", sînt 
numai clteva din competițiile cu 
caracter tradițional, care repre
zintă inițiative foarte bune, gă
sind un larg ecou în rîndurile ti
neretului. întrecerea pentru cca 
mai frumoasă bază sportivă de la 
sate, organizată tot de comitetul 
județean U.T.C., a adus, de ase
menea, rezultate frumoase, com
plexele sportive din comunele 
Fîrtățeșii, Galicea și Drăgoiești, 
fiind exemple concludente. LA 
CAPITOLUL GREUTĂȚI — aș 
aminti, în primul rînd, de veș
nica problemă a dezafectării unor 
baze sportive fără a se asigura 
altele în loc. Edificatoare in acest 
sens mi se par cazurile comune
lor Perișani și Șlrineasa, 
I.A.S.-urlle au arat terenurile 
fotbal :

★
Am căutat ca în materialul de 

față să prezentăm cît mai fidel 
cele spuse de participant!! la 
masa rotundă, subliniind — în
deosebi — greutățile întîmpinate 
de mișcarea sportivă din acest 
Județ.

Sportul vilcean prezintă 
serioase carențe, iar modul 
care el a fost „sprijinit4 
acum l-a împins pe panta medio
crității. Numeroșii amatori de 
sport din județ așteaptă totuși o 
ameliorare. O așteptăm și noi

Horia ALEXANDRESCU

încă 
în 

pînă

O
Dintre cei 37 de munți 

ce alcătuiesc masivul Bu-

PATRU ZILE DE ÎNTRECERI
LA ȘTRANDUL TINERETULUI

unde
de

de

în județul Vîlcea 
s-ar putea amenaja 
mai multe terenuri, 
dar...

OCTAVIAN CELIC : Cele 31
asociații sportive din Întreprinde
rile și instituțiile județului Vîl
cea, cu cel peste 17 000 de mem
bri. oglindesc din plin interesul 
cu care mișcarea sportivă este 
privita la acest nivel întrecerile 
organizate de Consiliul sindicate
lor, in colaborare cu U.T.C.-ul șl 
C.J.E.F.S.. au antrenat numeroși 
salariați, iar cupele — pe profesii
— ale ceferistului, forestierului, 
constructorului, minierului, pre
cum și „Cupa stațiunilor" sint 
competiții primite cu deoss’oită 
plăcere de către lucrătorii din 
aceste ramuri.

Popicele — sport înrădăcinat în 
județul nostru — au. o puternică 
baza materială, cele 18 popicarii 
existente oferind condiții optime 
de antrenament.

Din păcate, AVEM GREUTĂȚI 
MARI DETERMINATE DE PRO
BLEMA BAZELOR SPORTIVE IN 
ORAȘE de unde acestea LIPSESC 
APROAPE CU DESAVIRȘIRE 1 
Și asia datorită dezinteresului ma
nifestat de cei care se ocupă de 
afectarea spațiilor pentru amena
jarea lor, indiferenți în fața nu
meroaselor apeluri ale Iubitorilor 
sportului, ale conducerilor unor 
întreprinderi ce vor să-și con
struiască baze sportive minimale, 
dar... nu au unde. Deși în planul 
de dezvoltare urbanistică a ora
șului au fost prevăzute — evident
— șl baze sportive. pasivitatea 
celor răspunzători de rezolvarea 
acestei probleme a rămas ta fel 
de condamnabilă.

Privitor la sportul de masă, în 
afara competițiilor „de casă”, 
cele peste 130 de duminici cultu
ral-sportive ținute anul trecut șl 
cele 40 anul acesta, organizate de 
noi în colaborare cu forurile a- 
mintlte mai sus. arată că șl acest 
aspect 
află in

ION 
nostru 
tivi a . . _
rea unui mare număr de compe
tiții. tabere și centre, de inițiere. 
Dintre acestea, „Festivalul sportiv 
al tinerelor speranțe” (la rnini- 
fotbal, tenis de masă, oină și 
gimnastică modernă), „Cupa Roza 
Vînturilor", la orientare turistică, 
„Cupa cartierelor" la fotbal, volei 
și handbal, precum șl numeroa-

al activității sportive se 
centrul atenției.
TEODORESCU ; Consiliul 
sprijină activitatea spor- 
pionierilor prin organiza-

• Azi și miine, campionatele de juniori ale Capitalei; vineri și slmbătă, 
săritorii polonezi
ceasta ramură a natației) 
stîrnește un justificat interes 
și va constitui un test eloc
vent asupra posibilităților 
sportivilor noștri, cu aiiît 
mai mult cu dt o săptămînă 
mai tîrziu, adică la U și 12 
iulie, ei vor avea de înfrun
tat reprezentativa Spaniei, 
tot la ștrandul Tineretului, 
în' aceleași zile, un grup de 
juniori va concura Ia Poznan, 
în cadrul campionatelor in
ternaționale ale Poloniei. Sînt 
vizați să facă deplasarea 
Ion Ilieș, Dumitru Popoaie, 
Sorana Prelicpeanu, Irinel 
Popescu și Mării tea Isăcescu. 

Toate aceste întreceri, ca 
și celelalte cuprinse în ca
lendarul intern și internațio
nal al săritorilor români, au 
drept scop continua verifi
care a pregătirilor în vederea 
marilor competiții ale sezo
nului : campionatele balca
nice (19—22 august, la Ate
na), concurșuj. speranțelor 
olimpice (21—23 august, la 
Poznan) și campionatele Eu
ropei (5—12 septembrie, la 
Barcelona).

tntîlnirea amicală cu

amintire...
cegi, Caratmanul și Coști- 
la, ale căror prăvălișuri 
de piatră le putem vedea 
din Bușteni în toată mă
reția lor, sînt cei mai im
punători. Intre acești doi 
coloși, considerați pe bună 
dreptate apanajul alpiniș- 
tilor români, se odîncește, 
curgînd de la Est la Vest, 
firul Văii Albe, devenit 
în porțiunea mijlocie cel 
mai bun teren de schi pe 
timpul verii. Din nume
roasele avalanșe, scurse 
iarna pe versanții văii, pe 
stînga Peretele Văii Albe, 
iar pe dreapta Peretele 
Albișoarelor, se acumu
lează o imensă cantitate

acoperită cu zăpadă pe circa 
600 m diferență de nivel.

Surpriza schiului de vară 
din acest an o constituie a- 
pariția în regiune a 18 copii 
între 8 și 15 ani, aparținînd 
secției de schi a Școlii spor
tive nr. 2 din București. Con
duși cu pricepere de prof. 
I. Ghia, copiii și-au instalat 
corturile, agățîndu-le, te miri 
cum, pe fețele împădurite ale 
muntelui, amenajîndu-și bu
cătăria, sala de mese, că
mara pentru alimente etc. 
Pădurea a răsunat de glasu
rile cristaline ale copiilor 
care, îndrumați de profesor, 
au construit cea mai origi
nală și îndrăzneață ta băi ă 
de munte realizată vreodată 
la noi în țară.

în condiții extrem de as
pre, pe pante pînă la 50 de 
grade înclinație, cu apa la 
20 minute de mers, micii 
schiori au savurat din plin 
greutățile muntelui, bucu
rîndu-se de frumusețea spor
tului ales, alunecînd ore în 
șir pe albul 
la poalele 
Coștilei.

Duminica 
parte 
să-și 
dintre 
mină 
fiind familiarizați cu locurile 
atît de greu 
neinițiați.

Exemplul 
lea Albă, 
Școala sportivă nr. 2, arată 
ce se poate realiza cu copiii 
dacă există pasiune, price
pere și dacă nu se precupe
țește nimic. Cele 12 zile de 
schi pe care cei mici le-au 
petrecut în Valea Albă au 
însemnat un prilej de învă-

zăpezii cuibărite
Caraimanului și

trecută, o bună 
părinți au urcat 

copiii și mulți
din
vadă
ei mergeau ținuți de 

de cei mici, aceștia

accesibile pentru

taberei din Va- 
organizată de

Un ceai fierbinte preparat Ia un foc de tabără este parcă mai gustos. 
Foto : EM. CBISTEA

De astăzi, sări
torii de la tram
bulină din țara 
noastră intră in 
focul întrecerilor 
sezonului în aer

liber. Deocamdată concurea
ză doar . juniorii, care își 
dispută, la ștrandul Tinere
tului, titlurile de campioni 
ai Capitalei. Concursul este 
programat să se desfășoare 
azi de la orele 10 și 16 (să
riturile de la trambulină) și 
mâine de la aceleași ore 
(platformă). Cu acest prilej, 
juniorii români vor face o 
ultimă verificare înaintea 
disputelor internaționale' în 
ajunul cărora se află. Pen
tru că, trebuie amintit, nu 
mai tîrziu decît vineri și 
sîmbătă cei mai buni juniori, 
cărora li se vor adăuga se
niorii, vor concura, tot la 
ștrandul Tineretului, • alături 
de componenții lotului Polo
niei aflat în Capitală 'pentru 
uh stagiu de pregătire. Deși 
nu are un caracter oficial, 
întilnirea amicală cu sporti
vii polonezi (reputati în a-

Sofia 
încheiat întâlnirile 
internaționale ami
cale bilaterale din
tre reprezentativele 
de tenis (tineret) —

feminină și masculină — ale 
României și Bulgariei.
Ambele partide au luat sfîr
șit cu succesul tenismani-
lor români : 8—2 la fete și
5— 5 la băieți (victoria a fost 
atribuită jucătorilor români, 
superiori la ghemuri cîștigate : 
123—115).

REZULTATE, fete : Bucur 
— Mascova 6—2, 2—6, 6—4, 
Takacs — Sotirova 6—1, 6—4, 
Slmionescu — Borisova 1—6,
6— 3, 6—4, Bucur — Sotirova
6— 4, 6—4, Takacs — Borisova
7— 5, 4—6, 6—0, Simionescu — 
Mascova 1—6, 4—6, Bucur — 
Borisova 6—1, 8—6, Takacs —

Mascova 7—5, 2—6, 6—0, Si
mionescu — Sotirova 4—6, 5—7, 
Bucur, Takacs — Masoova. So
tirova 4—6, 7—5, 6—3 ; băieți : 
Sotiriu — Petrov 6—4, 
Tr. Marcu — Dencev 4—6, 
Nemeș — Dencev 3—6, 
Sotiriu — Ganev 8—6, 
Marcu — Petrov 4—6, 
6—0, 
1—6,
6— 4,
7— 5.
2—6, 
Ganev, Petrov 7—5, 4—6, 3—6, 
4—6.

în 'Întrecerile masculine au 
luat parte echipele de „Cupa 
Galea“ ale celor două țări.

La înapoierea în țară, antre
norul Ion Racoviță, care a în
soțit formațiile ■ României în 
Bulgaria, ne-a declarat urmă
toarele : „Meciurile amicale cu 

. tenisnianii bulgari au fost in
teresante. Fetele noastre au 
repurtat o victorie categorică 
datorită jocului complet ai 
Elenei Takacs, curajoasă și o 
bună finalizatoare la fileu. Fe
licia Hucur s-a comportat mul
țumitor, demonstrînd regulari
tate ți o frumoasă putere de 
luptă. Ea este incă prea de
fensivă. Revelația competiției 
a fost insă junioara de 14 ani. 
Mariana Simionescu, Înzestrată 
eu calități native deosebite și 
un moral excelent. în absența 
lui Dumitru Ilărădău — bol
nav — consider bune șl rezul
tatele băieților. Sotiriu n-a 
pierdut nici un set la simplu, 
iar Traian Marcu (16 ani) a 
trecut cu ușurință de primii 
doi jucători bulgari de „Cupa 
Galea", Petrov și Ganev. Nu 
am fost satisfăcut de jocul Iui 
Dan Nemeș. Acest tînăr nu 
și-a însușit încă procedeele 
corecte de lovire a mingii. 
Competiția de la Sofia a con- 
■tituit o bună verificare a ju
cătorilor pe care îl pregătesc 
pentru zona „Cupei Galea" de 
la Biella (Italia), dintre 23 ți 
26 Iulie".

Nemeș — Ganev
2—6, Sotiriu
6—1, Marcu
6—1, Nemeș
4—6, Sotiriu, Marcu

6-2,
7— 9.
5— 7,
6— 1.
8— 6,
7-5, 

Dencev 
Ganev 
Petrov

tasată și 
doi pereți, 

sulițelor 
de soare,

de zăpadă, care atinge in 
unele locuri 30 de metri 

, grosime. Bine
umbrită de cei 
neaua rezistă 
calde trimise
dăinuind pe fundul văii 
tot anul, permițînd ama
torilor de schi să-și prac
tice aci sportul 
pînă tîrziu, către 
lui iulie

preferat 
mijlocul

ani re-

țâre a unor lucruri noi, cu 
caracter aplicativ, menite să 
întărească organismul.

Emilian CRISTEA
maestru emerit al sportului

PE LACUL HIMKI
CONTINUĂ PREGĂTIRILEDacă acum 35 de 

giunea era frecventată nu
mai de temerari, astăzi pu
tem vedea în Valea Albă 
zeci de tineri care schiază 
în zilele însorite, în slipuri. 
Un mic refugiu, construit de 
federația de specialitate, prin 
strădania unor oameni bine 
intenționați, în punctul de
numit Belvedere, permite or
ganizarea, în condiții ceva 
mai aspre, a taberelor de schi 
pînă la mijlocul verii. Calea 
de acces către aceste locuri 
tăinuite începe din dreptul 
cabanei Căminul Alpin din 
Bușteni. Poteca, marcată cu 
triunghi roșu, conduce peste 
Coarda Munticelului pînă la 
locul denumit Măsurătoarea 
Urșilor. De aci, părăsind sem
nul inițial, înaintăm către 
stînga prin pădure, călăuziți 
de marcajul cu triunghi gal
ben care ia sfîrșit după 1 oră 
și 30 de minute în punctul 
denumit La verdeață (1610 
m altitudine), de unde firul 
Văii Albe își arată albia-i

PENTRU MONDIALELE
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IN LIBRĂRIILE MEXICANE: 0 NOUĂ CARTE
A,

ROMÂNEASCĂ DE SPORT
Contenido y sistema del entrenamiento 

contemporaneode portivo

O a doua carte românească 
de sport, de strictă speciali
tate, a văzut, recent, lumina 
tiparului, în limba spaniolă, 
în Mexic. Este. vorba de 
CONȚINUTUL ȘI METO
DICA ANTRENAMENTU
LUI SPORTIV CONTEM
PORAN (Contenido y 'siste
ma del entrenamiento depor- 
tivo contemporaneo), o lucra- , 
re de ample proporții, care 
valorifică și generalizează 
experiența acumulată în 
munca de pregătire a spor
tivilor romăni de perfor
manță, care au urcat, de-a 
lungul anilor, pe podiumul 
de onoare al marilor compe
tiții internaționale, cucerind 
titluri și medalii Ia J. O., 
C. M., G. E., Jocurile Balca
nice etc. Faptul că o editură 
mexicană solicită o lucrare 
românească de metodică 
sportivă ilustrează, pe de o 
parte, prestigiul de care se 
bucură activitatea de educa
ție fizică și sport din țara 
noastră și oamenii ei de 
specialitate, tn arena interna
țională, iar pe de altă parte 
vine să arate că în Mexic 
ca și în alte țări, a început 
să se manifeste interes pen
tru asemenea cărți.

Contenido y sistema del 
entrenamiento deportivo con
temporaneo (traducerea » 
fost făcută de către dr. Ga
briel Cherebețiu, Anca Che- 
rebețiu și prof. Miguel Ga- 
leana), constituie, de altfel, 
un document de prim ordin 
in teoria și practica activi
tății sportive de mare per
formanță, el mareînd un mo
ment deosebit în străduința 
de cristalizare a unui sistem 
propriu de antrenament 
sportiv, de afirmare a unei 
școli românești de metodică 
a pregătirii sportivilor frun
tași.

In introducerea scrisă de 
doctorul în științe pedago
gice Emil " 
ședințe al 
sintetizate 
și aspectele 
antrenamentului sportiv, pro
bleme care trebuie să fie cu
noscute de fiecare specialist, 
indiferent de ramura spor
tivă în care activează, în 
trucit în ele sînt punctate 
cele mai importante principii 
călăuzitoare 
tului și 
concursuri.

Lucrarea, 
dițiuni grafice 
prezintă cititorului mexipan, 
specialistului sportiv din a 
ceastă țară numele medicilor 
de specialitate, ale antrenori
lor, ale activiștilor și cadrelor 
didactice din România (E. 
Ghibu, L. Teodorescu, M. 
Birjega, I. Balaș, I. Siclovan, 
O. Florescu, A. Nicu, A. 
Vrabie, V. Ludu, I. Istrate, 
G. Zimbreșteanu. I. Cornea- 
nu, M. Epuran, O. Vlase, I. 
Stănescu, I. Drăgan, E. Bran, 
C. Liță, F. Ulmeanu, I. Soe- 
ter etc.) care au contribuit 
prin munca și experiența lor 
la realizarea acestei lucrări, 
pe care Editura O.N.E.F.S. 
(„Stadion'") a prezentat-o la 
noi, în anul 1967.

Ghibu, vtcepre
C.N.E.F.S., sînt 

liniile directoare 
noi ale metodicii

ale antrenamen- 
participării tn

tipărită în con- 
excelente,

J. B.

MANUALUL DE HANDBAL IN 7
AL PROF. ION KUNST-GHERMANESCU

SE BUCURĂ DE 0 BUNĂ APRECIERE ÎN U.R.S.S
Școala românească de handbal 

culege elogii nu numai pe terenul 
confruntărilor sportive, dar șl pe 
cel publicistic : cartea datorată 
antrenorului emerit Ion Kunst- 
Ghermănescu — „Handbal în 7“ 
a fost tradusă în limba rusă și a 
apărut, nu de mult, în editura 
„Fizkultura i Sport" din Moscova, 
bucurîndu-se de o bună primire 
cum ne lasă să întrevedem re
cenzia pe care l-o dedică revista 
de specialitate „Sportlvnile igrl".

Autorul recenziei, Vladimir Ko- 
slnțev, docent la catedra de 
jocuri sportive a Institutului de 
educație fizică din Omsk, scrie 
printre altele :

„Nu o dată am avut prilejul 
să-i văd pe elevii lui Ion Kunst- 
Ghermănescu — reputatul fost an
trenor al echipei naționale de 
handbal a României. De aceea, in 
timp ce îi citeam cartea „Hand-

bal tn. 7", imi reinviau tn minte 
episoade din jocul acestui minu
nat ansamblu handbalistic.

...Cartea lui Ion Kunst-Ghermă- 
nescu prezintă un mare interes 
pentru cei ce au urmărit evolu
ția handbaliștllor romăni. dar ea 
ca aduce, evident, un și mai 
mare folos celor care deocam
dată nu i-au văzut juctnd".

In încheierea recenziei, VI. Ko- 
sințev spune : gAș dori să suge
rez cititorilor noștri să acorde o 
atenție extrem de mare conținu
tului capitolelor „Pregătirea fi
zici" și „Metodica antrenamentu
lui". tn acestea, Kunst se dove
dește un antrenor care se orien
tează excelent in ultimele reali
zări ale științei sportului, punlnd 
tn practică cele mai eficienta 
mijloace și metode de antrena
ment modern".

DE CAIAC-CANOE
După evoluțiile — încunu

nate de remarcabile succese 
— în mai multe regate in
ternaționale, caiaciștii și c-i- 
noiștii români își continuă 
pregătirile și verificările în 
vederea participării la cam
pionatele lumii, programate 
la Copenhaga. Astfel, la sl’îr- 
șitul săptămînii, un lot de 
caiaciști și canoiști români 
va fi prezent la o impor
tantă competiție internațio
nală care se va desfășura pe 
apele lacului Himki din 
Moscova. Un excelent prilej 
de întîlnire și întrecere cu 
o serie de adversari proba
bili la „mondiale". în pri
mul rînd cu puternicele și 
valoroasele echipaje ale țării 
gazdă.

LUCRUL LA
doresc 
de ve-

aceste rînduri 
expun punctul 
asupra unor probleme

ÎNTÎMPLARE CU TINERII JUCĂTORI - CAUZA SLABELOR PERFORMANTE»

în 
să-mi 
dere 
care frămîntă pe toți cei ce 
lucrează în domeniul bas
chetului.

1. Incontestabil că la baza 
inconstanței într-o compor
tare superioară a jucătorilor 
noștri pregătirea ocupă un 
loc de frunte, șl în special 
pregătirea tinerelor elemente 
— copii și mai ales ju
niori —, care nu este con
formă cu nivelul actual 
pregătire a elementelor 
nere din alte țări. Lucrul 
cesta l-am putut constata 
1969 la Mannheim și îl scot 
în evidență și rezultatele sla
be obținute de reprezentati
vele de juniori și junioare 
în diferitele confruntări in
ternaționale.

Se pune întrebarea: care 
este cauza unei asemenea 
stări de fapt ? Nu muncesc 
suficient <’ mult antrenorii ? 
Nu au ei cît de cît condiții 
care să le permită să-și pre
zinte elevii ia un nivel su
perior ? Nu, nu în aceste 
cauze trebuie să căutăm ac
tuala stare de lucruri din 
baschet, ci în faptul că in-

toate categoriile), înainte de 
începerea pregătirii pentru 
noul an competițional. Pe 
lîngă o tabără de juniori, 
trebuie convocați toți antre
norii divizionari ai echipelor 
de juniori și timp de cîteva 
zile să li se expună teoretic 
și să li se transpună în prac
tică conținutul programei re
văzute și mijloacele corectării 
lipsurilor manifestate.

de 
ti- 
a- 
în

struirea ți antrenamentul în 
etapele normale de formare 
a tinerilor noștri jucători, în
tre 11 ți 18 ani, se desfășoară 
anarhic, la întîmplare, nu 
sînt dirijate de către orga
nele tehnice ale federației. 
Acestea ar trebui, împreună 
cu antrenorii și profesorii cu 
experiență în munca cu ju
niorii, să întocmească pro
grame de lucru, în al căror
IsportulX.

La ce cote-si cuiiî sb ooate ridica
BASCHETUL ROMANESC ?

conținut să fie centralizată 
generalizarea principalelor 
aspecte ale tehnicii, tacticii, 
pregătirii fizice și teoretice 
necesare asigurării unor in
dici de pregătire superiori, 
corespunzători vîrstelor res
pective și cerințelor jocului 
modern. Numai muncind ast
fel vom putea înlătura din 
procesul de instruire liberul 
arbitru și vom asigura pre
misele necesare unei metodici 
de instruire unitară. Progra
mele de lucru trebuie revă
zute în fiecare vară, la ter
minarea campionatelor (la

In aceste tabere, antrenorii 
care în anul respectiv au ob
ținut o performanță mai de
osebită sau cei care au par
ticipat la anumite manifestări 
internaționale să-și expună 
metodele întrebuințate, care 
le-au încununat cu succes 
munca, sau să prezinte teh
nica și sistemele de joc în
trebuințate de echipele străi
ne în competițiile vizionate.

în acest fel, toți cei care 
se ocupă de baschet vor fi la 
curent cu noutățile apărute 
pe plan mondial și. mai ales, 
vor fi îndrumați da modul

cum trebuie să dea viață con
cepției de joc preconizate de 
federație, concepție, care, în 
modul cum este considerată 
actualmente, numai ca o în
șiruire de „indicații", nu nu
mai că nu este de nici un 
folos, dar și ciuntește din 
pregătirea tinerelor elemente. 
De asemenea, astfel conce
pută pregătirea, credem că 
nu mai este necesară nici 
mixtizarea ■ pregătirii club-lot, 
metodă de pregătire impusă 
actualmente de federație pen
tru jucătorii selecționați în 
diferitele loturi despre care 
cred că nu a dat și nici că 
va putea să dea rezultatele 
scontate. (A se vedea, în a- 
cest sens, pregătirea de șap
te luni din anul trecut și 
rezultatele acestei pregătiri).

2. Dar nu numai pregăti
rea este factorul care asigură 
creșterea valorii jucătorilor 
și a echipelor, cl și compe
tiția, concursul. Numai un 
campionat care asigură jocuri 
echilibrate, grele, pretențioase 
poate să creeze o luptă sus
ținută și continuă, poate să 
ducă pe jucători spre culmile 
măiestriei, spre culmile ma
rilor performanțe. Or, din a- 
cest punct de vedere, actua-

Iul nostru sistem competițio
nal, deși organizatoric (de la 
minibaschet la categoria A) 
asigură etape normale de 
dezvoltare, tehnic nu asigură 
o creștere sigură a valorii 
jucătorilor. De aceea, pentru 
îndeplinirea și a acestui ul
tim deziderat consider că tre
buie îndeplinite următoa
rele condiții :

— crearea unui echilibru 
valoric între echipe, la toate 
nivelele, prin eliminarea ce
lor mai slabe echipe Spre e- 
xemplu, în actuala formă. în 
campionatul divizionar A ar 
fi suficiente 8 sau 10 echipe 
care, prin jocurile dintre ele, 
ar asigura o dezvoltare a u- 
nor deprinderi corecte, indi
viduale șl colective, tehnice, 
tactice și morale.

— asigurarea continuității 
desfășurării campionatului 
prin programarea lui în ra
port cu marile competiții 
europene șl balcanice la care 
sîntem chemați să luăm par
te, în acest fel asigurîndu-se 
un echilibru în pregătirea 

3atît a echipelor de club, cit 
și a echipelor naționale.

Vasile POPESCU
antrenorul echipei Steaua
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PALMARESUL ÎNTÎLMIRILOR JIUL — RAPID 

ESTE FAVORABIL BUCUREȘTENILOR

ASTAZI-ZIUA „RĂZBUNĂRII" GAZDELOR?■

• Favoritele hîrtiei joacă — toate — pe teren propriu!
Miercure cu fotbal, impusă 

de „galopul” post-mexican, e- 
tapa primei zile a lui Iulie, 
cu două meciuri programate 
la București și cu un derby 
alungat tocmai pe Valea Jiu
lui — cine și-ar fl închipuit, 
cu numai trei duminici Înain
te de „întrerupere”, că echi
pa lui Ozon va parveni la un 
asemenea rang ?! — în sfîrșit, 
o etapă de la care așteptării; 
înfrigurați, atitea clarificări, 
dar care nu va rezolva — sîn- 
tem siguri — decât dilema... 
ultimului loc al clasamentu
lui.

Lăsând deoparte confrunta
rea de la Petroșani — deciși-' 
vă „probă de foc” pentru ul
timul dintre noile valuri ale 
Giuleștiului — să parcurgem 
împreună, stimați cititori, res
tul meciurilor de astăzi, în
cercând r- ah, această superbă 
temeritate juvenilă I — să a- 
flăm drumurile pe care se vor 
angaja celelalte 14 competitoa
re.

Așadar, la Arad, stringătoa- 
rea și econoama echipă a lui 
Coco Dumitrescu — răzbătută 
la optimism după prelungitul 
complex al Legiel — primește 
vizita universitarilor Băniei, 
intr-un meci pentru care 
mulți sînt gata să bage mina 
în foc că nu va fi pentru gaz
de decît o... repetiție înaintea 
partidei-cheie cu Dinamo. 
Acești optimiști aleargă cu 
gîndul, trandafiriu, la meciu
rile craiovenilor cu Tuzla și 
Tirana, uitînd că, urmăriți cu 
obstinență de înfrângeri și ne
șanse, elevii Iul Coidum vor 
lăsa pe gazon toate energiile, 
izvorîte din disperarea că doar 
un egal nu i-ar exila — de
finitiv — din plutonul fruntaș. 
Cu toate acestea, greu de pre
supus că o apărare cu picioa
re de lut — l-am numit pe 
Deselnicu și compania — va 
rezista unul atac sănătos, in 
care activează cea mal senza
țională achiziție „de 30 de ani’’ 
din fotbalul românesc, Otto

Dembrovschl, supranumit pe 
malurile Mureșului omul care 
aduce. .. golul !

Meci pe muche de cuțit la 
Oradea, între două echipe — 
Crișul și „U” Cluj — obsedate 
deopotrivă de stafia retrogra-

MOCANU
Văzul de Neagu RADULESCU

dării, în virtutea imul calcul 
rudimentar: cele 5 puncte în 
plus aile universitarilor nu 
atîrnă prea greu în balanța 
locului 15 — bîntuit de fatali
tate — pe care Crișul îl ocupă 
la ora aceasta cu trei jocuri 
mai puțin...

Analizînd rezultatele ultimei 
duminici, lucrurile ar părea 
clare : bate Crișul !

Judecind, însă, după oscila
țiile de formă, proprii lui Pexa, 
Anca sau Munteanu — jucă
tori cînd de geniu, cînd de 
ridiooi — totul devine relativ 
și, pur și simplu, nu mai știi 
ce să crezi...

Dacă ne-am lăsa seduși doar 
de creierul rece al clasamen
tului, în Copoii, Politehnica nu 
are dreptul să piardă un meci 
pe care Petrolul trebuie, cu 
orloa preț, să-1... dștige. Pa

radoxul va fi rezolvat, gân
dim, la centrul terenului, aco
lo unde răsfățatul Gică Gro- 
zea — egoist sau generos — 
poate decide soarta partidei.

Totuși, prima șansă în 
dreptul moldovenilor, relansați 
ex-abrupto într-o cursă contra- 
cronometru, purtată pe șosele 
mai mult decît primejdioase, 
la marginea prăpastiei retro
gradării.

Intilnirile de la București — 
Steaua — Steagul roșu și Di
namo — Farul — n-ar trebui 
să aducă, în mod normal, nici 
o surpriză pentru că deopotri
vă Steaua și Dinamo, viitoarele 
finaliste ale Cupei, cochetează 
încă cu ideea unei „duble”. Cu 
toate acestea, iată două rezer
ve, care vor să spună ceva : 
pentru Steagul roșu s-a termi
nat, nemilos, perioada de visuri 
și romantism, în timp ce ieri, 
mîhnit, Dumitrache șchiopăta 
vizibil, acuzînd recidiva acci
dentului de la Snagov.

In sfîrșit, la Cluj — zicem 
in sfîrșit pentru că ce se va 
întîmpla la Tg. Mureș nu mai 
interesează, probabil, pe ni
meni, acum, după hat-trick-ul 
lui Ion Constantin — gazdele 
au un atu în plus — dispera
rea — în fața unui F.C. Argeș, 
lipsit de spaime și de vlagă, 
abandonat ideii fixe că orice 
meci în deplasare este dinainte 
pierdut.

Așadar, printre treptele cla
samentului se învîrte jește astăzi 
zvonul „răzbunării” gazdelor, 
înfrînte în patru din meciurile 
ultimei „runde”, dar socotite, 
la ora prezentă, certe favorite 
ale hîrtiei, în această etapă 
cu număr de duzină dublă...

N-ar fi exclus — zicea cine
va — ca astăzi să cîștige nu
mai gazdele.

Așa ar fi, poate, normal. 
Dar — zău, să fim serioși — 
ce mai e normal, oare, în fot
bal ?!...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Atenția iubitorilor de fot
bal se îndreaptă astăzi, cu 
deosebire, spre meciul de la 
Petroșani, în care liderul cla
samentului. Rapid, trebuie 
să facă față asaltului echipei 
locale. Jiul, și a întăririlor 
morale pe care le va primi 
formația din Valea Jiului 
din partea înflăcăraților ei 
suporteri. Acestea sînt. în 
fond, caracteristicile oricărui 
meci în deplasare, care, de 
foarte multe ori, răstoarnă 
raportul de forțe ce apare 
la prima vedere de neînvins.

Partida de astăzi este a 
31-a din șirul meciurilor 
Jiul—Rapid, care a început 
în ediția 1937—38, cînd echi
pa din Petroșani a jucat pen
tru prima oară în divizia A.

Dar, iată rezultatele meciu
rilor Jiul—Rapid i 1937—38 i 
0—2, 0—1 ; 1946—47 l 1—2, 
1—8; 1947—48 : 1—3, 1—6 ; 
1948—49 l 2—5, 1—1 ; 1950 1 
1—1. l—l; 1951: 1—0, 0—0 ; 
1953 i 1—4. 0—1 ; 1954 :
0—3, 1—2 ; 1956 : 1—1, 0—0 ; 
1957—58 i l—0, 0—1; 1958— 
59 i 0—5, 1—0 ; 1959—60 i
1—5, 2—2; 1961—62: 3—1,
0—0; 1966—67 ; 0—1, 0—1 ; 
1967—68 i 1—3, 2—1 ; 1969— 
1970 l 3—4, ? Așadar, pînă 
acum, 18 victorii rapidiste, 
5 ale Jiului și 8 partide ter
minate la egalitate.

Ce se va întîmpla astăzi 7 
Fără îndoială, Jiul este 

greu de învins pe teren pro
priu. In același timp, însă.

nu trebuie uitat nici faptul 
că Rapid este una dintre 
formațiile care rezistă des
tul de bine condițiilor de 
joc în deplasare. De altfel, 
nu o dată publicul din Pe
troșani a fost pus în situa
ția, neplăcută, desigur, pen
tru el, de a asista la o victo
rie a bucureștenilor.

Credem că apărarea Rapi
dului va reuși să obțină as
tăzi unul din cele două punc
te puse în joc, ceea ce i-ar dl 
posibilitatea să aștepte cu 
mai puține emoții rezulta
tele celorlalte pretendente J.i 
titlu, în primul rînd U.T.A . 
dar nu în afara oricăror 
speranțe nici Steaua și T>i- 
namo București.

DE PE „GENERICUL” LUI EL MUNDIAL (l)
(Urmate din pag. 1)

BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Aseară, la sediul Federației 

române de fotbal, a avut loc 
stabilirea programului baraju
lui pentru promovarea în cam
pionatul diviziei B. Iată pro
gramul :
SIMBATA, 4 IULIE

Brașov, stadionul Metrom, 
ora 16 : Metalul Plopeni — 
Autobuzul București ; ora 18 : 
S.N. Oltenița — C.F.R. Paș
cani ;

Arad, terenul Gloria, ora 18: 
Minaur Zlatna — Gloria Bis
trița ; terenul C.F.R., ora 18 : 
U.M. Timișoara — Tractorul 
Brașov.

MIERCURI, 8 IULIE
Brașov : S.N. Oltenița — Me

talul Plopeni ; C.F.R. Pașcani 
— Autobuzul București.

Arad : U.M. Timișoara — 
Minaur Zlatna ; Tractorul Bra
șov — Gloria Bistrița.

SIMBATA, 11 IULIE
Brașov : Metalul Plopeni — 

C.F.R. Pașcani ; Autobuzul 
București — S.N. Oltenița.

Arad : Minaur Zlatna — 
Tractorul Brașov ; Gloria Bis
trița — U.M. Timișoara.

În discuție : FOTBALUL GĂLĂȚEAN
Cu mulți ani în urmă, fot

balul gălățean se bucura de 
o bună reputație. Din onașul 
de pe malul Dunării s-au ri
dicat jucători valoroșii Justin, 
Guță Tănase, Pepelea, Zapis, 
Crețeanu, Neacșu, Voroncov- 
schi. Dar, din păcate, acestea 
sînt de domeniul amintirilor. 
In ultima vreme cu o singură 
excepție — Adamache (cres
cut la Galați, dar afirinat în 
altă parte) — nu s-au mai 
ridicat alte elemente talen
tate, care să se impună în 
fotbalul românesc. In general, 
activitatea fotbalistică din 
Galați a regresat.

Pentru elucidarea cauzelor 
care au dus la o asemenea

situație, am invitat în jurul 
unei mesa rotunde pe ing. 
Cornel Cazan — director ge
neral al I.C.M.S. Galați și 
președintele clubului sporti v 
Oțelul, dr. Grigore Birsan — 
arbitru, Sterian Bataragă — 
secretarul clubului sportiv 
Politehnica, Octavian Tabără 
— secretarul clubului sportiv 
Oțelul, Panait Lungu — pre
ședintele comisiei județene de 
.fotbal, prof. L. Marcu — me
todist la C.J.E.F.S. Galați și 
Ștefan Vasile — antrenorul 
echipei de fotbal Oțelul.

Interlocutorii noștri au 
răspuns, cu multă amabili
tate, la următoarele întrebării

petente din partea colegiului 
de antrenori și a comisiei 
județene de fotbal.

2. Consider că ar fi cea 
mai bună soluție.

3. Amestecul așa-zișilor 
specialiști, de care Galățiul

1. Ce cauze au generat regresul fotbalului gălețean și ce 
ar trebui făcut pentru revenirea lui în eșalonul fruntaș ?

2. Ar fi o soluție crearea unui club specializat în fotbal, 
în care să fie concentrate toate forțele din oraș ?

3. Ce rol trebuie să revină suporterilor în activitatea fot
balistică din localitate ? Nu cumva ei se erijează în spe
cialiști ?

Tată răspunsurile i

Ing. CORNEL CAZAN
1. In primul rînd. trebuie 

să menționez că în situația 
Galațiului mai sînt și alte o- 
rașe, de altfel cu tradiție în 
acest sport, care emit pre
tenții justificate de a reveni 
cu o echipă în prima divizie. 
La noi,, cauzele care au ge
nerat o asemenea stare de 
lucruri sînt multiple, însă eu 
voi enumera doar cîteva. Mai 
întîi ar fi de menționat lipsa 
terenurilor — dar această de
ficiență e pe cale de reme
diere, deoarece, în fine, s-a 
trecut de la vorbe la fapte. 
Apoi, consider că urmărirea 
OBȚINERII DE REZULTATE 
IMEDIATE A FĂCUT CA 
PROBLEMELE DE BAZĂ, DE 
PFRSPECT1VA, SA NU POA
TĂ FI REZOLVATE. IN 
SFlRȘlT. LIPSA COLABO
RĂRII INTRE CLUBURI Șl 
ASOCIAȚII SPORTIVE.

Pe lingă rezolvarea dezi
deratelor amintite, cred că 
trebuie încă multă muncă, și 
răbdare pentru a avea o e- 
chipă care să promoveze în 
divizia A. De asemenea, A- 
VEM NEVOIE DE JUCĂTORI 
ATAȘAȚI CLUBULUI Șl O- 
RAȘULUI NOSTRU Șl NU 
de o adunătură de pseudo- 
fotbaliști.

2. Nu e soluția cea mai fe
ricită. Am văzut ce s-a în- 
tîmplat la Timișoara, după 
ce Politehnica a adunat pe cei 
mai buni sportivi. în orașul 
nostru, dacă rivalitatea din
tre echipe s-ar manifesta nu
mai pe plan sportiv ea ar a- 
voa un efect stimulator. O 
pronunere: ESTE CAZUL CA 
FORMELE DE TRANSFE
RARE A JUCĂTORILOR DIN

A încetat din viață, la Arad, 
după o scurtă suferință, fostul 
fotbalist Ștefan Barbu, care 
împlinise de aurind vîrsta de 
62 de ani. Născut la Arad, 
Ștefan Barbu a debutat, la 17 
ani. la echipa Olimpia din lo
calitate, în care s-a afirmat 
ca un fotbalist talentat. A ju
cat, in continuare, la Gloria 
Arad, iar între anii 1932—1939 
a fost titular în formația bucu- 
reșteană Rapid. In 1930 a fă
cut parte din echipa României, 
participantă la turnehl final al 
C.M. din Uruguay.

In ultimul timp, Ștefan Bar
bu a fost un neobosit activist 
al mișcării sportive din Arad.

Amintirea Iui va rămîne 
ncștearsă în mintea tuturor 
iubitorilor de fotbal din Arad 
și din întreaga țară.

ACELAȘI JUDEȚ intr-o ca
tegorie SUPERIOARĂ SĂ 
FIE SIMPLIFICATE.

3. Mă voi referi doer la 
ultima parte a întrebării. 
Este adevărat că suporterii 
fac multă agitație, atribuin- 
du-și eventualele succese, 
dar, în general, ei mai mult 
încurcă lucrurile decît le des
curcă. In ceea ce privește clu
bul Oțelul, ei și-au adus 
„contribuția” la desființarea 
echipei de tineret din cam
pionatul județean.

Dr. GRIGORE BlRSAN
1. Iată, după părerea mea, 

principalele cauze: fluctuația 
excesivă de jucători — majo
ritatea lor fără valoare: 
schimbarea cu ușurință a an
trenorilor, CHIAR ATUNCI 
CÎND SITUAȚIA NU IMPU
NEA O ASEMENEA MĂSU
RĂ. Din păcate, s-a format 
o tristă tradiție. Intr-o pe
rioadă relativ scurtă au acti
vat ca antrenori în orașul 
nostru : D. Schileru, Tr. To- 
mescu, P. Moldoveanu, G. 
Drăghiescu, I. Unguroiu, Gh. 
Dungu, I. Zaharia. Singurii 
care au supravețuit o perioa
dă mai îndelungată sînt Ște
fan Vasile și P. Rădulesci 
(n.r. în prezent și el destituit). 
De asemenea, trebuie să a- 
mintesc că slaba preocupare 
pentru creșterea elementelor 
în propria pepinieră a dus 
la lipsa de jucători valoroși, 
după cum nu se poate ignora 
nici lupta surdă și perma
nentă dusă între echipele lo
cale.

Și eu sînt de părere că tre
buie să avem răbdare, să 
creștem copiii și juniorii din 
actualele centre.

2. Da. La fel de importantă 
ar fi formarea unui puternic 
club al suporterilor, care să 
contribuie efectiv, chiar ma
terial, la consolidarea celui 
de fotbal.

3. Realitatea este că sînt 
destule persoane care se eri
jează în specialiști și se a- 
mestecă în treburile antreno
rilor.

STERIAN BATARAGĂ
1 In afara cauzelor arătate 

de ceilalți invitați, mai a- 
daug dispersarea forțelor fot
balistice, dificultatea unor 
transferări șl oponenta nejus
tificată a unor asociații spor
tive cu echipe în categorii 
inferioare.

Este necesară o activitate 
mai fructuoasă în ceea ce 
privește depistarea și crește
rea sportivilor, iar conduce
rile tehnice ale echipelor sa 
aibă mai multă autonomie și 
autoritate.. In plus, se simte 
nevoia unei îndrumări com

M IC ROST AT 1ST IC Ă

• Echipe în divizia B : 
Oțelul și Politehnica

• Echipe din diviza C : 
S.U.T., Ancora, Gloria 
C.F.R.

• 13 echipe in campio
natul județean

• 2 centre de antrena
ment
• Stadioane: Dunărea 

(20 000 de locuri + un 
teren de zgură) — pro
prietar, clubul Oțelul ; 
Portul roșu (10 000 de 
locuri) — proprietar, clu
bul Politehnica ;
• 8 terenuri simple.

nu duce lipsă, este una din 
cauzele actualei situații.

OCTAVIAN TABARA
1. Pe scurt, deficiențele ar 

fi următoarele: LIPSA UNUI 
SOLID PUNCT DE VEDERE 
COMUN AL CELOR INTERE
SAȚI IN MENȚINEREA 
UNEI ECHIPE IN DIVIZIA 
A; primează încă micile in-

3. Proverbul referitor la 
multe moașe constituie un 
răspuns plastic la întrebarea 
dv.

L. MARCH
1. Voi arăta doar două 

cauze: a) conducerile echipe
lor n-au promovat elemente 
de valoare, ci sportivi fără 
perspectivă: b). la derbyurile 
locale, goana după cele două 
puncte este de-a dreptul pe
nibilă.

Pentru viitor: să creștem 
copiii și juniorii din centre. 
Se impune o colaborare per
fectă între cluburi, asociații 
și organele sportive.

2. Ar rezolva. în mod si
gur, problema fotbalului gă
lățean.

3. Cred că pseudo-specialiș- 
tii nu vor dispare niciodată. 
Totul este să nu le acorzi a- 
tenție.

ȘTEFAN VASILE
1. Voi începe prin a aminti 

de lipsa de răbdare, de acea 
grabă în obținerea unor re
zultate rapide. Or. o echipă 
nu se încheagă peste noapte, 
trebuie timp pentru a forma 
cu adevărat o formație de 
valoare. Asistăm cu toții la 
acest fenomen din fotbalul 
nostru : antrenorii sînt schim
bați după o scurtă perioadă 
de timp (6 luni sau un an), 
în ce privește echipa Oțelul: 
trebuie să recunoaștem că o- 
cupă un loc ce exprimă fidel 
valoarea jucătorilor. în ca
drul clubului s-a înțeles a-

dublă fractură de tibie și pe- 
roneu. Părinții lui Onofre, 
care locuiesc în Guadalajara, 
declarau ziariștilor că „doar o 
victorie a Mexicului în El 
Mundial i-ar mai putea con
sola pe ei și pe fiul lor”.

Apoi, cînd Copa del Mundo 
apucase să se lanseze de pe 
rampa Azteca o veste trăznet 
ne sosea de la Lima, anun- 
țînd cutremurul de pămînt 
care făcuse în Peru nu mai 
puțin de 
omenești, 
dații din 
mișcaseră 
liștii români (așa i-am găsit, 
la Gran Hotel din Guadala
jara). o altă catastrofă națio
nală afecta, prin amploare și 
prin semnificații, importantul 
eveniment mexican ,: inaugu
rarea lui El Mundial, cu jo
cul Mexic—U.R.S.S.

Dar marea întrecere înce
puse, polarizînd în jurul ei 
atenția a sute de milioane de 
oameni.' Alte și alte fapte, de 
astă dată aparținînd compe
tiției... accidentarea lui Pedro 
Rocha, atuul major al echi
pei celeste, la o dispută pen
tru balon cu fundașul israe- 
lian Schwager... disputa Val- 
careggi - Rivera, un divorț în 
stil... italia... apariția arbi
trajelor tendențioase — un al 
treilea rău după inconvenien
tele provocate de climă și al
titudine) erau comentate aici 
cu lux de amănunte, dar în 
prim planul uriașei competiții 
apărea zilnic, ca un leitmotiv, 
pasionantul duel, datînd de 40 
de ani, dintre cele două mari 
forțe fotbalistice Europa și 
America.

In gigantica luptă dintre 
cele două mari puteri, pe care 
nu numai... Atlanticul le se
pară, a învins în cele din 
urmă America ; spus în mare 
— America, delimitînd ceva 
mai precis — America de Sud, 
mergînd mai adînc la con
cret — Brazilia, această dem
nă reprezentantă a unui fot
bal curat, luminos, generos. 
Un adevărat marș triumfal 
a

iilor brazilieni de la senza
ționala lor apariție pe „Ja
lisco Monumental de Guada
lajara” și pînă la nu _ mai 
puțin entuziasmantul finiș de 
pe „Azteca” — încheiat, eloc
vent ca și startul, cu același 
concludent rezultat de 4—1 ! 
Da, într-adevăr a fost un marș 
triumfal, ne spune grăitor și

ISTORIOGRAFIE... d« NEAGU RADULESCU

— Am avut niște nume mari în trecutul fotbalului gălă
țean !

— Și ce facem cu prezentul I

terese; fuziunile ce au avut 
loc au fost total neinspirate; 
jucătorii cu o valoare ridi
cată nu vin la Galați, fiind
că aici nu există un climat 
favorabil de muncă și înțe
legere.

Din cauza lipsei de tere
nuri. creșterea elementelor de 
perspectivă a fost serios han
dicapată.

2. Evident
3. Mă raliez părerii că 

membrii susținători au de ju
cat un rol Important, cu con
diția însă ca el să se mani
feste corespunzător în toate 
împrejurările.

PANAIT LUNGU
1. In primul rînd, nu s-a a- 

cordat atenția cuvenită creș
terii juniorilor ; slaba preo
cupare a antrenorilor de a 
depista elemente talentate din 
categoriile inferioare; TO
TALA LIPSĂ DE ACTIVI
TATE A COLEGIULUI DE 
ANTRENORI (antrenorii noș
tri lucrează după plac și, în 
consecință, rezultatele se cu
nosc).

2. Indiscutabil, da.

ceasta și, în prezent se lu
crează la formarea viitorilor 
fotbaliști.

2. Da. Un club de fotbal, 
cu o conducere competentă, 
ar scoate fotbalul gălățean 
din impas.

3. Vă voi răspunde cu un 
exemplu. La partida susți
nută în compania Progresu
lui București am folosit în 
prima parte așezarea 
1—4—3—3. Rezultatul: am 
dominat copios, obligînd ast
fel adversarul să se apere. 
In pauză, am auzit „voci” 
care au condamnat această 
indicație dată de mine. Pen
tru a le demonstra că nu au 
dreptate, am cerut jucătorilor 
ca în repriza secundă să n- 
plice 1—4—2—4. Urmarea? 
Bucureștenii au stăpînit au
toritar mijlocul terenului și 
nu a lipsit mult jsă primim 
un gol. Și din acest exemplu 
se poate vedea clar că este 
bine ca antrenorii să fie lă- 
sați să-și practice meseria și 
numai după aceea să fie trași 
la răspundere.

T. SIRIOPOL

30 000 de victime 
După teribilele inun- 
țara noastră, care 
profund pe fotba-

însemnat evoluția fotbaliș-

BOBBY MOORE, 
„căpitanul lui Ramsey", re
dat din nou fotbalului, după 
înscenarea de la Bogota.

bilanțul : nici o înfrîngere, 
nici un meci nul, totul decis 
fără ajutorul chinuitoarelor 
prelungiri... Tripla coroană a 
lui Rey-Pel^ încoronat pe 
„Azteca” însemna pentru Bra
zilia cucerirea definitivă a 
Cupei Jules Rimet, mai sem
nifica totodată, 
ciumatei istorii 
aur.

sfîrșitul zbu- 
a Zeiței de

★
genericul luiFirește, de pe

El Mundial „secvența română” 
nu poate lipsi, într-atît de 
important a fost capitolul 
scris de către fotbaliștii noștri 
la această ediție de campio
nat mondial. Cît de onorabilă 
a fost comportarea lor în

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
In ultima sa ședință. Co

misia centrală de competiții 
și disciplină a F. R. Fotbal 
a analizat abaterile săvîrșl- 
te de unii jucători în ulti
mele partide de campionat 
și a luat următoarele măsuri:

• Jucătorii I. Zavera (Chi
mia Tr. Măgurele) și I. Ra
du (Tehnofrig Cluj) au fost 
suspendați cite șase etape 
pentru atitudine nesportivă 
și intenție de lovire a arbi
trului și, respectiv, lovirea 
adversarului.

LOTO-PRONOSPORT
După tragerea sinistraților, 

care a avut loc în ziua de 
21 iunie a.c., zilnic continuă 
să se prezinte noi cîștigă- 
tori. Printre cel mal recenți 
sînt și: Răduț Gh. Florea 
din Tîrgoviște, Rădulescu 
Mircea — Constanța și 
Scheirich Ștefan — Timișoa
ra, fiecare cîte un autoturism 
DACIA 1300 ; Vidroiu Nico- 
lae — com. Valea Mare jud. 
Dîmbovița, Dragomlr Anuța 
Dumitru — Brăila, Avra- 
mescu Ștefan — Brăila, Ho- 
dorogia Mihai 
Cocia Nicolae — Deta jud. 
Timiș, fiecare cîte un auto
turism DACIA 1100; Bondoc 
N. Nicolae — Ploiești un au
toturism Skoda S 100.

• Marile avantaje acordate 
participanților la sistemele 
LOTO, PRONOEXPRES și 
PRONOSPORT, în ultima 
perioadă de timp au fost 
concretizate sfiptămjnă 
săptămînă.

Astăzi și mîine sînt 
mele zile în care mai 
veți posibilitatea să 
procurați biletele pentru 
gerea LOTO de vineri' 3 iu
lie 1970. Cu acest prilej pu
blicăm autoturismele care 

la 
Și

• Jucătorii Crișan (Inde
pendența Sibiu), Chiriac, 
Buldoi și Bogdan (toți de la 
Celuloza Călărași) au fost 
suspendați pe cîte patru e- 
tape pentru insultarea ar
bitrilor ;

• Jucătorii Petrescu (S.N. 
Oltenița), Minea 
Rm. Vîlcea), Ciță 
Tr. Măgurele), Bobota (Bra
dul Vișeu), Sîngeorzan și 
Platon (ambii de la Gloria 
Bistrița), Mărginean și 
Miron (ambii de la Tehno
frig Cluj) au fost suspendați 
pe cîte trei etape pentru lo
virea intenționată a adver
sarului ; ■

• Jucătorii Barbu (Inde
pendența Sibiu), Vasilovici 
(Foresta Fălticeni), Marin 
(Gloria C.F.R. Galați) și Cro- 
itoru (Tehnometal București) 
au fost suspendați pe cîte o 
etapă pentru proteste la de
ciziile arbitrilor.

(Chimia 
(Chimia

Galați și

de

Ulti- 
a- 
vă 

tra-

blicăm autoturismele 
se acordă în luna iulie 
LOTO, PRONOEXPRES 
PRONOSPORT : RENAULT 10 
MAJOR, MOSKVICI 408 cu 
radio și rulotă, MOSKVICI 
408 cu caroserie 412, DACIA 
1100, SKODA S 100, FI AT 
850 și SKODA 1000 M.B.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 26 DIN 28 IUNIE 

1970
CATEGORIA I (12 rezultate) : 

0,5 variante a 48.730 lei.
CATEGORIA a Il-a (11 rezulta

te) : 14,2 variante a 3932 lei.
CATEGORIA a IlI-a 

tate) : 155.4 variante a
Cîștlgător categoria I 

Ion — din Ploiești.

(10 rezul- 
563 lei.
— Oprea

„grupa teribilă” de la Guada
lajara reiese și din aprecierile 
lui Georges Boulogne, reputat 
tehnician, un martor ocular 
priceput și... neutru: „Românii 
au părăsit Guadalajara cu 
onoarea învingătorului și sim
patia. poporului. Clasați de 
către sorți în seria cea mai 
dificilă și veniți în Mexic 
pentru a-și apăra... locul 4, ei 
au făcut în cele din urmă o 
foarte bună figură pentru că 
în palmaresul lor figurează: 
a) o victorie indiscutabilă a- 
supra Cehoslovaciei; b) două 
înfringeri desigur, dar în fața 
cui ? A Angliei (0—1) si a 
Braziliei (2—3), două dintre 
cele mai bune formații ale 
lumii din acești ultimi1 10 ani- 
Românii au jucat viguros și 
energic 
uneori), 
nerețea 
lor, prin
Excelenta lor pregătire le-a 
permis să joace trei meciuri 
fără slăbiciune..."

Dar, firește, o analiză mai 
profundă pe marginea evolu
ției echipei României (cu plu
surile și cu minusurile ei) ca 
șl despre alte secvențe trecute 
aici pe „genericul" lui El 
Mundial vom vorbi în nume
rele viitoare.

(chiar prea energic 
Ei au plăcut prin Ii
lor, prin vivacitatea 
siguranța jocului lor.

La 12 si 19 iulie

ETAPA I A BARAJULUI
PENTRU DIVIZIA C

Echipele de fotbal campioane de 
județe se află Sn fața unui sever 
examen : meciurile de baraj pen
tru promovarea în divizia C a 
campionatului republican. Prima 
etapă, preliminariile, au fost sta
bilite pentru zilele de 12 iulie, 
turul șl 19 Iulie, returul. In caz 
de egalitate (la puncte șl goluri), 
după cele două jocuri, se va juca 
al treilea meci, în ziua de 22 iu
lie. pe teren neutru.

Faza a Il-a a barajului se va 
disputa pe 26 și 29 Iulie, Iar ne 
1 august se va juca, dacă va fl 
nevoie, cel de al treilea meci, 
pentru departajarea echipelor în 
caz de egalitate.

Pînă ieri, comisia centrală de 
competiții șl disciplină a F.R.F. 
n-a primit Înscrierile din urmă
toarele județe : Arad, Satu Mare, 
Tulcea, Vrancea. Vilcea, Harghita, 
Dolj, Cluj, Timiș, Sălaj șl Con
stanța.

Joi seara, la sediul Federației 
române de fotbal (str. Vasile Con
ta nr. 16), va avea loc tragerea 
la sorți pentru etapa preliminară.

Revista

anunță cititorii săi 
că în luna iulie 1970

VA APĂREA JOIA

la orele obișnuite 
pentru a cuprinde 

etapele 
de campionat 

disputate miercurea

TRAGEREA SPECIALĂ
PENTRU AJUTORAREA SINISTRAȚILOR
• Numere și terminații cîștigătoare, premii

Cîștlgă cîte un autoturism ^DA
CIA 1300” toate biletele care au 
următoarele litere șl numere for
mate din 6 cifre : A. 353.375, B. 
358.375, C. 358.375, D. 358.375. E. 
358.373, F. 358.375, G. 358 375, O. 
254.974. D. 970.053, G. 935.308.

Cîștlgă cîte un autoturism ,-,DA-

90 AUTOTURISME „DACIA 1180“

CIA 1100“ toate biletele care au
următoarele litere și numere for-
mate din 6 cifre : A. 324.248, B.
324.248, C 324.248, D. 324.248, E.
324.248, F. 324.248, G. 324.248, A.
629.948, B. 629.943, C. 629.948, D.
629.948, E 629.948, F. 1529.948, G.
629.948, A. 802.298, B. 802.298, C.
802.298, D. 802.293. E. 802.298, F.
802.298, G 802-298, A. 957.520, B.
957.520, C. 957.520, D. 957,520, E.
957.520, F. 957.520, G. 957.520, G.
141.449, G 312.654.

40 AUTOTURISME .SKODA 100 S

Cîștlgă cîte un autoturism 
.SKODA 100 S“ toate biletele care 
au următoarele litere șl numere 
formate din 6 cifre :

A. 923.738, B. 923.738, C. 923.738. 
D. 923.738, E. 923.738, F. 923.738, 
923 738, ------- “ --------
897.596. 
897.596. 
993.466. 
993.466.
970.484.
970 484,
970.484,

A.
D. 
G.
C. 
F.
B.
E. 
A.

B.
E. 
A. 
D. 
a. 
c.
F.

G. 
c.
F.
B. 
E. 
A. 
O.
G.
C.

_____ _ 783.904, E. 783.904,
783.904. G. 733 304, F. 639.743,
--------  - 567.653, F. 514.782,
783.904, D. F. 

C. 
B.638.697, E. 

423.922.

100 PREMII A CITE 10 000 LEI 
IN NUMERAR

Cîștlgă cîte un premiu de oîta 
10 000 lei toate biletele, Indiferent 
litera, care au terminația de 5 ci
fre 29.715 precum șl toate bile
tele care au litera șl terminația 
de 5 cifre : D. 00.663, E. 93.484. K 
10.531.

1 000 PREMII A CITE 1 000 LEI 
IN NUMERAR

Cîștlgă cite un premiu de cîte 
1 000 lei toate biletele, Indiferent 
litera, care au terminația de 4 
cifre 2348 precum șl toate biletele 
care au litera șl terminația de 4 
cifre : C. 6.301, A. 3.397, C. 0738.

10 000 PREMII A UITE 100 LEI
IN NUMERAR

Cîștlgă cîte un premiu de cite 
100 le! toate biletele, indiferent 11- 
iera, care au terminația de 3 ci
fre 272 precum șl toate biletele 
care au litera șl terminația de 1 
cifre : D. 271, E. 503, F. 362

Biletele cîștigătoare vor fl expe
diate prin scrisoare recomandată 
cu valoare declarată, pînâ la 5 
august 1970 (data poștei), la LOTO 
—PRONOSPORT, calea Victoriei 
nr. 9 — București.



LA DUBLU

Sportiva italiancă Lalla Novo atacă hotărît un obstacol intr-o cursă la Aachen.

MIXT

(Agerpres). — 
dublu mascu-

ln Turul Franței

Ieri s-a desfășurat etapa a IV-a 
a Turului Franței. Rennes — U- 
sieux (229 km), care a revenit ci
clistului belgian Walter Godefroot, 
cronometrat In 5h27:07.

Tn clasamentul general, Zlllioll 
(Italia) păstrează tricoul galben, 
fiind urmat la 4 secunde de ma
rele favorit Eddy Merckx (Bel
gia), la 27 de secunde de Janssen 
(Olanda) și la 29 de secunde de 
Godefroot (Belgia).

NĂSTASE-CASALS IN OPTIMILE
DE FINALĂ LA WIMBLEDON

IUI 1011, IN C0N1INIMRE, 
IIIICUII GALBEN

ÎN PRAGUL MONDIALELOR

în Turul Iugoslaviei

C. GRIGORE
PE LOCUL 6

COMPETIȚII-TEST PENTRU
VOLEIBALIȘTII ROMANI

După un debut infructuos 
în competițiile acestui an, e- 
chipa masculină de volei a 
României se află acum, cu 
mai puțin de S luni pînă la 
C. M., într-o perioadă de for
mare a unui nucleu capabil 
de rezultate mal bune la ma
rea competiție mondială. în 
urma serioaselor critici care 
au postfațat turneul de la 
Sofia, conducătorii naționalei 
au hotărît lărgirea lotului, 
renunțarea la serviciile unor 
jucători, o pregătire 
tentă. Alături de 
Udișteanu, Stamate, 
Creții, Iorga, Oros,

mai a- 
Drăgan, 

Barta, 
Tirlici,

Azi dimineață Iotul național 
de volei (junioare) a plecat 
în Cehoslovacia PENTRU A 
PARTICIPA LA UN TURNEU 
INTERNAȚIONAL ORGANI
ZAT ÎN LOCALITATEA CIN- 
GOV. In continuare, junioare
le românce vor susține jocuri 
la Kosice și Spisska Nova Ves.

Lotul este însoțit de antre
norii Sandi Chiriță și Vera 
Pavlenco, de arbitrul Șt. Stă- 
nescu și de N. Mateescu, con
ducătorul delegației.

99

Codoi, Duduciuc, 
Rauh, au mai fost 
cîțiva jucători de 

și Steaua (care —
— reușește să-și

Schreiber, 
Rotaru și 
promovați 
la Rapid 
paradoxal 
înmulțească reprezentanții în 
lot pe măsură c© vocile „din 
afară insistă în a-i considera 
Pe steliștj sub plafonul in
ternațional actual"!!). ESTE 
VORBA DE COSTINESCU, 
PENCIULESCU.
CRISTIAN ION, PARAS- 
STATESCU’ ENESCU S1

Din acești 20 de jucători 
vor fi aleși cei ce vor 
purta tricourile naționale 
la C. M. din Bulgaria. 
Criteriul definitivării îl 
vor constitui turneele in
ternaționale de verificare, 
la care urmează să parti
cipe selecționabilii. Primul 
va avea loc în Polonia, 
între 17 și 23 iulie, româ
nii avînd ca adversar e- 
chipe puternice din Eu
ropa, în mare — cele par
ticipante și la turneul de 
la Sofia.

•La acest turneu fac depla- 
sarea. jucătorii mai tineri și 
noii incluși în lot : Oros, Co
doi. Rotaru. Duduciuc, Rauh, 
Costinescu, Penciulescu, 
tălin. Cristian 
raschivescu, 
State. în

CELOR RA- 
PENTRU A 
UN PUTER- 
ÎN U.RS.S.

VOR ALATURA 
MAȘI ÎN ȚARA 
PARTICIPA LA 
NIC TURNEU 
(24—31 IULIE).

Aceste confruntări, precum 
și turneul de la Timișoara, 
de la jumătatea lunii august, 
ne vor edifica pe deplin asu
pra valorii reprezentativei ro
mâne.

Turul ciclist al Iugoslaviei a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 
3-a, pe ruta Majdanpek — Poza- 
revac (109 km).

Primul a trecut linia de sosire 
olandezul Kujaep, cronometrat în 
2h 26:53. CARE L-A ÎNVINS LA 
SPRINTUL FINAL PE TUDOR 
VASILE (ROMANIA), tn clasa
mentul general conduce iugosla
vul Cubricl cu 3h 27:50, urmat de 
Italianul Piccioni — 3h 28:08; C. 
GRIGORE (România) OCUPA LO
CUL 6 CU 3h 30:06.

Pe echipe, în fruntea clasamen
tului se află Iugoslavia, ROMANIA 
OCUPA LOCUL 4.

★
Etapa a IV-a a Turului Iugosla

viei, desfășurată intre Pozarevac 
și Belgrad' (85 km) a revenit iu
goslavului Hvasti, cronometrat 
in 2h03:52. Pe locul 7, în același 
timp cu Învingătorul, a sosit ci
clistul român Tudor Vaslle.

In clasamentul general conduce 
Cubricl (Iugoslavia). CICLISTUL 
ROMAN C. GRIGORE OCUPA 
LOCUL 6, LA 2:16 DE LIDER.

LONDRA 30
In proba de 

lin din cadrul turneului inter
național „open” de tenis de 
la Wimbledon, perechea He
witt, McMillan (Republica 
Sud-Africană) a învins cu sco
rul de 6—3, 4—6, 6—4, 4—6, 
10—8 pe Stilwell, Cox (An
glia). Newcombe și Roche 
(Australia) au eliminat cu 
6—4, 6—4, 6—4 pe australie
nii Addison, Caramichael. 
Perechea Rosewall — Stolle 
(Australia), jucînd remarcabil, 
a scos din competiție cunos
cutul cuplu australian Emer- 
son-Laver, în urma unei vic
torii realizate cu 6—4, 6—4, 
13-11.

★
mixt, perechea
— CASALS 

calificat în op-

I,a dublu 
NASTASE 
(S.U.A.) s-a 
timile turneului, învingînd
perechea Hewitt (Republica 
Sud-Africană) — Billie Jean 
King (S.U.A.) cu scorul de 
5—7, 8—6, 6—2. CI acțiune a franțuzoaicei Franțoise Durr in timpul parti

dei cu americanca Ceci Martinez, disputată recent la Wim
bledon. Franpoise este singura 
în semifinale.

CĂTĂLIN, ----

Că-
Pa-

Și
Ion, 

Enescu 
acest răstimp, 

ceilalți jucători se vor pre
găti în țară. Antrenorul fe
deral N. Tărchilă ne-a de
clarat că VOLEIBALIȘTII CE 
SE VOR REMARCA LA TUR
NEUL DIN POLONIA SE

CORESPONDENȚĂ DIN ZAGREB

Gazdele au cîștigat 

pentru a VH-a oară

TROFEUL IUGOSLAVIAH

jucătoare din Europa calijicată

ATLETISMUL JAPONEZ
CIȘTIGA TEREN

Alte rezultate la simplu 
bărbați : Rosewall — Roche 
10—8, 6—1, 4—6, 6—2 ; New-

combe — Emerson 6—1, 5—7,
3—6, 6—2, 11—9.

ROLAND MATTHES
Dacă ar trebui să clasi

ficăm pasiunile sportive 
ale . tinerilor japonezi vom 
găsi atletismul de abia pe 
locul opt în ordinea pre
ferințelor, după basebal, 
tenis de masă, volei, bo
wling, judo, și alte două 
sporturi naționale. Cu toa
te acestea, începuturile ac
tivității atletice în țara 
„soarelui răsare" datează 
de exact un secol, cînd un 
american dr. Clark, direc
tor al „Agricultural Col
lege" din Sapporo a intro
dus acest sport în progra
mul educației fizice a ele
vilor săi.

ZAGREB 30 (prin telefon 
de la redacția ziarului Spor- 
tske Novosti). In orașul Split 
s-au încheiat întrecerile edi
ției jubiliare (a X-a) a tur
neului internațional de hand
bal dotat cu 
Iavia“.

Selecționata 
ZAGMESTAR 
EXCELENTA 
ternațional iugoslav a pri
mit oferte 
evolua în 
tor la Real _______ .___
MINAT NEÎNVINSA, CUCE
RIND PENTRU A 7-A OARA 
TROFEUL PUS ÎN JOC.

O evoluție meritorie a avut 
și reprezentativa Ungariei, 
clasată pe locul secund.

Iată rezultatele tehnice i
Ungaria — U.R.S.S. 16—12 

(7—6); Iugoslavia — Polonia 
18—16 (13—9); U.R.S.S. — 
Polonia 23—11 (12—4) ; Iugos
lavia — Ungaria 18—15 (10— 
4); Ungaria — Polonia 15— 
14 (6—6); Iugoslavia — 
U.R.S.S. 19—13 (10—9).

„Trofeul Iugos-

țării gazdă, cu 
ÎN FORMA 

(cunoscutul in-

serioase 
sezonul 

Madrid).

de a 
urmă- 

A TER-

CLASAMENT 
1. IUGOSLAVIA 
Ungaria 4 p, 
2 p, 4. Polonia

★
La Mostar este 

desfășurare 
„Trofeului 
reunește 6 
rezultatele 
surprinde 
(7—6) asupra unei echipe 
mult întinerite a Iugoslaviei.

Iată rezultatele înregistrate 
pînă în prezent: U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 14—8 (6—4);
R. D. Germană — Ungaria 
7—6 (3—3); Iugoslavia — 
Norvegia 9—3 (6—2); R. D. 
Germană — Cehoslovacia 
12—7 (7—4); U.R.S.S. — Nor
vegia 12—9 (9—1); Iugoslavia 
— Ungaria 6—7 (3—2); Un
garia — Norvegia 10—8 (6— 
4); R. D. Germană—U.R.S.S. 
17—15 (10—8); Iugoslavia — 
Cehoslovacia 14—9 (6—3).

3.
0

FINAL : 
6 p, 2.
U.R.S.S.

P.

în curs de 
feminină aediția

Iugoslavia*, care 
formații, 
primelor 
victoria

Dintre
3 zile 

Ungariei

D. VEUANOVICI

O contribuție importantă la 
instruirea tinerilor în tainele 
alergărilor (pe distanțe lungi, 
în special) a avut-o și engle
zul C. Strange, statornicit în 
Japonia în 1875. Primele con
cursuri oficiale, organizate de 
Universitățile din Tokio și 
Keyo au avut loc în 1883.

10,2 și 3,90 m în 1907 I
în ciuda unei dezvoltări de

stul de lente, cronicarii tim
pului ne amintesc de talen-, 
tul excepțional al lui Minoru 
Fuji, care în anul 1907 alerga 
10,2 pe 100 m și sărea 3,90 m 
la prăjină, această performan
ță neputînd fi însă omologată 
ca record mondial întrucît 
prăjina folosită nu era regu
lamentară. Primul contact cu 
marile competiții — în 1912, 
la J. O. Stockholm, unde iau 
startul doi maratoniști. Cu 
trecerea anilor, însă, confrun
tările cu sportivii americani 
și europeni s-au înmulțit. La 
J. O. din 1928, Mikio Oda 
(medalie de aur la triplusalt), 
aduce primul titlu olimpic 
țării sale. Trei ani mai tîr- 
ziu, la 27 octombrie 1931, doi 
japonezi își înscriu numele 
pentru prima dată în tabela 
recordmanilor mondiali : ace
lași M. Oda, (15,58 m la tri
plusalt) și Chuhei Nambu 
(7,98 m la lungime). Talentul 
și aptitudinile acestor atleți, 
îndeosebi pentru probele de 
sărituri, ni le vor confirma 
în continuare edițiile Olimpia
delor din 1932 (Nambu — cam-

buni maratoniști din lumeKimihara, unul din cel mai

pion la triplusalt și locul III 
la lungime, Oshima — locul 
trei la triplusalt și Nishida— 
looul doi la prăjină) și 1936, 
unde Naoto Tajima afirmă 
specialitatea japoneză la tri
plusalt, cîștigînd cu 16,00 m 
(record mondial).

Clima — cel mai difi
cil adversar al atleților

tui sport se bucură în ultimii 
ani de o atenție sporită, iar 
în fiecare sezon școala pur- 
tînd numele celebrului Mikio 
Oda din Tokio, profilată spre 
specializarea celor mai talen- 
tați atleți, lansează pe arena 
internațională veritabili per
formeri.

(Urmare din pag. I)

pentru a treia oară consecutiv 
a echipei feminine. Cornelia 
Petrușcă, Elena Trandafir, 

. Crista Szocs, Elena Cernat, 
Margareta Szemany șl mai pu
țin mezina Ana Marcu, care 
a înlocuit-o cu succes pe Flo- 
rica Neguțoiu, de data aceasta 
în postură de rezervă, evoluea
ză împreună de aproape 10 
ani, alcătuind o formație so
lidă, cu un moral ridicat. Ca 
o răsplată binemeritată a 
muncii depuse în procesul de 
instruire, jucătoarelor mențio
nate li s-a decernat înaltul 
titlu de maestre emerite ale 
sportului, iar pedagogul lor, 
Alexandru Andrei, a fast dis
tins cu titlul de antrenor eme
rit.

Apreciind comportarea re
prezentativelor noastre națio
nale la întrecerile de la Bol
zano, se poate spune, cu de
plin temei, că, la fete, bilan
țul a depășit așteptările. în 
schimb, băieții, a căror evolu
ție dinaintea „mondialelor" îi 
situa printre principalii favo- 
riți, au înregistrat un adevă
rat eșec la proba pe echipe, 
ocupînd poziția a 4-a, în urma 
unor sexteturi cotate valoric 
în al doilea eșalon. Comporta
rea necorespunzătoare din con
fruntarea pe echipe a produs 
— după cum era firesc — nu
meroase comentarii în cercurile 
de specialitate. Ele au avut 
darul să scoată la iveală ele
mentele ce au făcut ca popi
carii noștri să ia un start slab. 
Să concretizăm.

Un obstacol foarte greu de 
trecut l-au constituit bilele. Ne
obișnuit de alunecoase, ele au 
incomodat vizibil pe jucătorii 
de mare performanță, care, 

«. blșnuiți să dirijeze arunca-

SUCCES STRĂLUCIT,
DAR NU • •• TOTAL

ÎN FORMĂ EXCELENTĂ
BERLIN 30 (prin telex de la re

dacția ziarului Deutches Sport 
Echo). în concursul internațional 
de înot desfășurat la Leipzig, Ro
land Matthes a dovedit o formă 
excelentă, cîștigînd probele de 100 
m spate (59,2) șl 100 m delfin 
(58.7) I Rezultate tehnice :

100 m liber : Gericke 55,7, Un
ger 56,3 ; 400 m liber : Sperling 
4:21,4 ; 100 m bras : — ■ ■
1:09,8, Kurbanovlcl 
1:09,9 — record ; 100 
Matthes 58,7, Widdowson (Anglia) 
60,8 ; 100 m spate : Matthes 59,2, 
Werner 62,0 ; 200 m mixt : Peeh- 
mann 2:15,2 ; 100 m liber (f) : G. 
Wetzko 60,5, I. Komar 62,4, Seh- 
mlsch 62,6. Segrt (lug.) 62,6; 100 
m bras : Schuchardt 1:18,6, Putz 
1:19.4; 100 m delfin (f) : Lindner 
67,0, Feyerabendt 69,4 ; 100 m spa
te (f) : Hoffmeister 1:10,1 ; 200 m 
mixt (f) : M. Grunnert 2:32,9, But
ters 2:35,2; 400 m liber (f) : Neu
gebauer 4:44,8, Stoltze 4:48,3.

WALTER KUSCH 2:30,8 LA 
200 M BRAS

Unul dintre performerii con
cursului Internațional de Înot des-

Hradetzky 
(Iugoslavia) 
ni delfin :

fășurat In Berlinul Occidental este 
tinărul Walter Kusch (16 ani), 
care a Înotat 200 m bras in 2:30,8, 
a 5-a performanță mondială a 

’ notabile în
de 5o m a

anului. Alte rezultate 
registrate în piscina 
clubului Poseidon :

Kirschke (R.F G.)
Krammei (R.F.G.)* 2:04,6 la 200 ni 
liber ; Klees (R.F.G.) 69,8, Kurba- 
novici (Iugoslavia) 70,1, Kuscli 
(R.F.G.) 70,3 la 100 m bras; Frings 
(R.F.G.) 63,4 la 100 m spate ; An
gelika Kraus 1:10,1 la 100 m spate.

STAGIU DE PREGĂTIRE AL 
ÎNOTĂTORILOR FRANCEZI

Cel mal buni Înotători francezi 
• se află de cîteva zile Intr-un sta

giu de pregătire de două săp- 
tămînl In localitatea Mulhouse. 
Iată șl rezultatele înregistrate In
tr-un concurs desfășurat Intr-un 
bazin de 25 m : Roger — Philippe 
Menu 68.8 la 100 m bras ; Michel 
Rousseau 
Francois 
m Uber; 
Elisabeth 
la 400 m

4:26,o la 400 m liber : 
Vlgorito 17:36,8 Ia 1500 
Claude Mandonnaud și 
Berglund (Suedia) 4:47,3 
liber.

TELEX • TELEX • TELEX

Verile extrem de călduroase 
și ploioase reduc, în mod 
practic, posibilitățile de a 
practica atletismul în condi
ții optime în acest colț al glo
bului doar la lunile mai, sep
tembrie și octombrie. Cu toa
te acestea tot mai mulți ti
neri — în ciuda faptului că 
în întreaga țară nu există de- 
cît trei cluburi specializate 
în acest sport — sînt atrași 
de mirajul pistei și al sectoa
relor cu zgură sau tartan pen
tru sărituri și aruncări. J. O. 
din 1964 au însemnat pentru 
atletismul japonez un deose
bit impuls spre drumul ma
rilor performanțe. în școli și 
Universități, practicarea aces-

rea 
bilă, 
din 
zentanții noștri au găsit „anti
dotul’’ (au utilizat sacîzul, în 
timp ce actualii campioni mon
diali, popicarii vest-germani, 
cunoscînd materialul, au dat 
de la început pe palme cu o 
pomadă specială) au irosit 
multe lovituri. Fetele noastre, 
avînd un stil aparte de lan
sare (țin bila în podul pal
mei) și-au regăsit mai repede 
cadența. Dar ar fi nejust să 
punem comportarea mediocră 
a echipei naționale masculine 
numai pe seama bilelor alu
necoase. întrecerile au scos la 
iveală și greșita alcătuire a 
formației, ordinea intrării ju
cătorilor în arenă dovedindu-se 
neinspirată. Deși s-ar putea 
să fim contraziși, argumentîn- 
du-se că și atunci cînd se 
joacă pe echipe, acest sport 
rămîne, prin excelență, indi
vidual, meciul în sine realizîn- 
du-se prin adițiunea celor 6 
rezultate ale combatanților, 
după aprecierea noastră suc
cesul sau insuccesul depinde 
totuși de coeziunea morală a 
formației. Nu se poate contes
ta că alt moral are un jucător 
care pășește în concurs cînd 
coechipierul îi lasă o „zestre", 
un avans cît de mic ar fi 
el, și altfel abordează jocul 
cînd trebuie să recupereze din 
handicap. Tinerii Ilie Baiaș 
și Iosif Tismănaru, cu care 
antrenorul emerit Ferdinand 
Popescu a început la Bolzano,

cu degetele răsfirate pe 
le scăpau pur și simplu 
mină. Pînă cînd repre-

des-au dovedit insuficient 
rodați pentru dificila misiune 
de a trage în primele schim
buri. Fiind cuprinși înaintea 
startului de o puternică emo
ție, ei au depășit-o cu mare 
greutate, n-au putut (și nu li 
se poate reproșa nimic) să 
depisteze, de pildă, cu ochiul 
experimentat al lui Petre Pur
je, deschizătorul de pină acum 
al „pîrtiei" în echipa națio
nală, particularitățile arenei pe 
care apoi să le indice celor
lalte schimburi. Cit de mult 
contează acomodarea rapidă 
cu sala o ilustrează faptul 
că, în probele următoare, ma
joritatea popicarilor români — 
cunoscînd de acum particula
ritățile pistelor — au tras încă 
de la primele aruncări în 
ritmul lor normal, numărîn- 
du-se printre favoriții întrece
rilor.

La analiza comportării trico
lorilor s-a constatat că Ilie 
Baiaș e capabil de rezultate 
mult mai mari, cu condiția să 
fie mai încrezător în forțele 
proprii. La fel, Iosif Tismă
naru va putea merge pe un 
drum ascendent dacă îl va că
lăuzi sîrgulnța, modestia și nu 
se va înfumura de pe urma 
succeselor. La Gh. Silvestru 
s-au remarcat defecțiuni în 
tehnica lansării bilei. Cît timp 
va trage în forță, niciodată lo
vitura lui nu va da maximum 
de randament. Apoi, neavînd 
un punct stabil la plecarea 
de pe seîndura de lansare, va 
continua să spargă exasperant.

Veteranul echipei, Ion Mioo- 
roiu, bun tehnician și tacti
cian, n-a avut rezistența nece
sară celor trei meciuri, iar 
Petre Purje, nerestabilit de 
pe urma accidentului suferit 
în campionatul divizionar, a 
dat un randament sub posibili
tăți. Singurul jucător care a 
satisfăcut așteptările a 
Cristu Vînătoru, de la o par
tidă la alta în progres, lau
reat cu medalia de bronz.

Dar cum popicele se numă
ră printre disciplinele in care 
cifrele dau măsura exactă a 
valorii sportivului, să reamin
tim rezultatele înregistrate de 
tricolori la Bolzano. Și cum 
nici cel mai experimentat spe
cialist n-ar putea ajunge la 
concluzii juste, privind numai 
rezultatul general, să apelăm 
și la cele parțiale.

fost

ECHIPE : Iile Bălaș 574 (plin), 
274 (Izolate) -= 848—4 (bile goa
le) ; Gh. Silvestru 603 — 277 «■ 
880—3 • * —
835—3 ;
869—0 ; 
869—1 ; 
882—0.

PERECHI : I. Bălaș 597, 307 
904 — * ' --------
297 » 
550, 278 
toru 570, 321 = t 
590. 287 = 877 
roiu 006, 291

INDIVIDUAL : 
613, 341 = 954 
587, 308 =. 895 - 
557, 309 = 866 
naru 604, 289 = 
Purje 564, 267 = 
Silvestru 565. 26.2

Se cuvin elogii sportivilor 
care au depășit granița celor 
900 p.d., dar cum toți s-au 
arătat deficitari fie la manșele 
„pline", fie la cele „izolate", 
selecționabilii trebuie să exer
seze serios pentru a se putea 
impune în viitor.

Gh. Silvestru 603
; I. Tismănaru 555—280 

~ Vînătoru 576—293 
Purje 577—292 

Mlcoroiu 593—289

c. 
p.

i.

2 — 1. Tismănaru 597, 
884 — 5 ; Gh. Silvestru 
= 828 — 5 — C. Vînă-

891 — 1 ; P. Purje 
— 3 — 1. Mico- 

. 897 — 3.
C, vînătoru

- 3 ; I. Bălaș 
1 ; I, Mlcoroiu

1 : I. Tlsmă- 
893 — 1 ; P. 

831 — 1 ; Gh.
827 — 5.

Maratonul — o specia
litate japoneză

1
O parcurgere sumară a liste

lor celor mai buni sportivi ne 
obligă să amintim ultimele 
evoluții ale lui Tomizawa 2,15 
m și Sugioka 2,14 m la înăl
țime, de Yamada (8,01 m ia 
lungime), care a corectat re
cent vechiul record (39 de 
ani) deținut de Nambu, Ogura 
(7,90 m), Muraki (16,58 m la 
triplusalt), Sugawara (69,62 m 
la ciocan) și Ishida (68,44 m 
la ciocan) Saruwatari (8:35,8 
la 3 000 m obstacole) sau Su
zuki (28:42,8 la 10 000 m). Ma
rea revelație o reprezintă însă 
maratoniștii japonezi. Kimi
hara și Tsuburoya au ocupat 
la J.O. din Mexic locurile doi 
și, respectiv, trei în această 
probă, dar poate că lucrul 
acesta interesează astăzi mai 
puțin. Realitatea este că la 
ora actuală, în Japonia, vom 
întîlni 17 alergători care par
curg clasica distanță în mai 
puțin de două ore și 2 0 de 
minute și, rețineți bine 342 
de sportivi care au înregistrat 
mai puțin de două ore și 30 
de minute pe aceeași distanță I 
O performanță unică în ge
nul ei...

Specialiștii afirmă că evo
luția rapidă a atleților ja
ponezi va atinge, în foarte 
scurt timp, coordonate sur
prinzător de înalte. Și nu ne 
îndoim de acest lucru, cunos
cînd cît de talentați și ambi
țioși sînt sportivii acestei țări.

Trei din cele patru vellere ar- 
gentinlene, angajate în cursa cla
sică Newport-Insulele Bermude, 
au sosit la destinație după multe 
peripeții pricinuite de o puternică 
furtună care a smuls literalmente 
„splnnakerul" yachtulul „Juana 
Fortuna" ce-1 avea la cîrmă pe 
căpitanul Charles Duperon. Jumă
tate din ambarcațiunile care au 
luat startul de la Newport sînt 
Încă pe ocean. Se crede că 
yachtul „Carlnâ” nu va putea 
scăpa victoria, în prezent el fiind 
cel mal bine situat în clasament.

Cursa automobilistică Internațio
nală (formula a Il-a) desfășurată 
pe circuitul de la Rouen s-a în
cheiat cu victoria pilotului elve
țian Joseph Slffert, care a con
curat pe o mașină „BMW", reall- 
zînd o medie orară de 190,895 km. 
A luat sfirșlt campionatul de fot
bal al Albaniei. Titlul de campi
oană a revenit echipei ^17 Nen
do rl“

Etapa a 6-a a Turului ciclist al 
Turciei, disputată contra-crono- 
metrului, pe echipe, intre Ayva- 
lik șl Edremlt (50 km), a fost 
dominată de selecționata Româ
niei, care a realizat timpul da 
lh 24:32.

Concursul de sclil-nautlc disputat 
pe lacul Griinau a fost ciștigat 
de cehoslovacul Stehno, urmai da 
francezul Leprlnce.

Automobilismul mondial din nou 
Îndoliat. In cadrul competiției in
ternaționale desfășurate la An- 
derstorp (Suedia), pilotul englez 
Derek Williams și-a pierdut viața, 
în urma unei ciocniri, mașina sa 
a făcut explozie, pilotul fiind car
bonizat.

e
In cadrul ^Cupel Rappan" la fot
bal, echipa suedeză Oestersund a 
învins cu scorul de 4—1 (2—1)
formația austriacă ASK Llnz. La 
Bremen, in cadrul aceleiași com
petiții, formația locală Werder a 
terminat la egalitate (0—0) cu e- 
chlpa belgiană Beveren,

Proba masculină de slalom uriaș 
din cadrul concursului Internațio
nal de schi de la Passo dello Stel- 
vlo (în apropiere de Bolzano) a 
fost cîștlgată de sportivul italian 

m 
de

Echipa cehoslovacă de baschet 
Slavia Praga șl-a început turneul 
în Australia, jucînd la Adelaida 
cu echipa Australiei de Sud. Bas- 
chetballștll cehoslovac! au obți
nut victoria cu scorul de 85—93.

Gustavo Thoenl, cronometrat 
cele două manșe cu timpul 
2:10,68.

■
„Săptămlna yachtulul" de
Kiel s-a bucurat de o participare 
valoroasă. La clasa ,,Finn", cu
noscutul yachtman vest-german 
Willy Kuhwelde a terminat învin
gător cu un total de 7,4 puncte. 
La clasa ^Olandezul zburător", 
victoria a revenit iul U. Libor 
(R.F. a Germaniei), iar la clasa 
„Sollng" primul loc a fost ocupat 
de suedezul Von Gruenewaldt.

■
Aflată tn turneu in R.D. Germană, 
echipa de hochei pe Iarbă a Ce
hoslovaciei a susținut două jocuri 
cu selecționata țării gazdă. In 
primul med, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 2—1, Iar 
In cd de-al doilea scorul a fost 
egal : 0—0.

la

PE PISTELE DE ATLETISM
• Meciul de peniatlon fe

minin desfășurat Ia Tallin în
tre selecționatele U.R.S.S. șl 
R.D. Germane s-a încheiat cu 
victoria gazdelor : 23 510—23 273

Cu acest prilej Burglinda 
Pollak a înregistrat 5 085 p 
(13,7 — 15,03 m, 1,65 m, 5.98 m 
— 24,6), iar Valentina Tiho
mirova 4 952 p — record unio
nal.

• RANDY MATSON a de
clarat că NU POATE FACE

P.

PARTE DIN ECHIPA CE SE 
DEPLASEAZĂ ' 
din cauza 
fesionale.

• John 
este noul 
al S.U.A.

• Vest-germanul Kemper 
alergat la Hanovra distanța 
800 tn în 1:46,7.

• La Roma : Azzaro 2,15

IN EUROPA
obligațiilor sale pro-
Warkentin (8026 p) 

campion de decatlon
a 

de
• La Roma : Azzaro 2,15 m 

la înălțime și Dianisl 5,0& m 
la prăjină.

Individual și pe echipe e

ATLEȚII ROMÂNI
ÎN CONCURSUL DE LA PISTOIA

ÎNVINGĂTORI

PISTOIA, 30 (prin telefon). 
Ziua a doua a întrecerilor de 
decatlon și pentatlon de la 
Pistoia a adus victoria re
prezentanților României, atît 
în probele individuale cît și 
Pe echipe. A fost o adevăra
tă întrecere-maraton, în care 
băieții și fetele noastre s-au 
impus categoric în fața redu
tabililor atleți ai Finlandei, în 
primul rînd, ai Franței și Ita
liei. Concursul de săritură cu 
prăjina — pentru a oferi un

exemplu de cea mai strînsă 
dispută — s-a 
durata a șapte 
tate,

REZULTATE
PENTATLON

prelungit pe 
ore și jumă-

1.
2.

TEHNICE
(individual) : 

Cornelia Popescu 4 708 p, 
Viorica Viscopoleanu 4 558

P, 3. Bantegny (Franța) 4 514 
4. Elena Vintilă 4 380 P. 

ECHIPE : 1.
2. Franța 27 p, 3. Italia 14 p, 
4. Finlanda 7 p

p.
România 30 P,

DECATLON (individual) : 
1. Kurt Socol 7 354 p, 2. Kyo- 
sola (Finlanda) 7 268 p, 3. 
Vesala (Finlanda) 7153 p, 4. 
Andrei Șepci 7131 p, 5. Va
sil© Mureșan 7 076 p... 7. Va- 
sile Bogdan 6 981 p... 12. Va
lentin Jurcă 6 674 p. ECHI
PE : 1. România 51 p, 2. Fin
landa 49 p, 3. Franța 22 p, 
4. IțaUa 14 p.

Gh. ZIMBREȘTEANU
antrenor federal

I


