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HOTĂRlREA C.N.E.F.S.
Canotoarele la ■ 

„Regata Brandenburg** „TERRA 2000
cu privire la unele măsuri de îmbunătățire 
a activității Federației române de banchet

Citiji, în pag. a ll-a, extrasa din 

aceasta hotărlre, prezentata cu pri
lejul conferinței de presa care a 

avut loc Ieri la sediul GN.EF.S.

Azi părăsește Capitala, 
plecind in R.D. Germană, 
un lot de canotoare, care 
vor participa, în zilele de 
4—5 Iulie, la „Regata 
Brandenburg". în fruntea 
celor 20 de sportive, care 
vor concura in toate pro
bele clasice se află maes- 
trele emerite ale sportului 
Ioana Tudoran, Mitana 
Botez, Doina Bărdaș, Ilea
na Nemet și Ștefania Bo
risov.

organizează 
o consultație turistică
în cadrul acțiunilor 

organizate 
aceasta 
.TERRA 
avea loc azi (ora 19 ;

sâptămîna 
de clubul 
2Q00“. va

MECIUL DE BOX ROMANIA — S.U.A■!

CAPUL DE AFIȘ “ AL SĂPTĂMlNII SPORTIVE
• Ciucă debutează
la categoria cocoș 
• C u ț o v iau 
Dobrescu ?

Săptămîna trecută am pre
zentat selecționata de box a 
Statelor Unite care va sus
ține sîmbătă seara, la pati
noarul artificial „23 August", 
primul ei meci în compania 
.reprezentativei României. 
Acum ne vom ocupa da tri- 

. colori, lucru pe care am fi 
vrut să-l facem mai devre
me, dar din cauza unor in
disponibilități n-am putut 
afla decît ieri echipa defini
tivă ce va susține sîmbătă 
'„meciul anului".

Am vizitat sala unde se 
desfășoară preparativele pu- 
giliștilor români. Primul, și 
poate cel mai esențial lucru 
care ne-a impresionat, a fost 
.atmosfera de totală destin
dere care domnește aci. Bă
ieții se simt excelent, mani
festă o mare dorință de a 
triumfa în această prestigi- 

' oasă confruntare 
româno-americană.
generale, echipa a fost stabi
lită. Iată pe cei ce vor fi, 
sîmbătă seara, reprezentanții 
'pugilismului românesc.
1 Categoria s mimuscă: AU
REL MIHAI (Farul—antre
nor N. Buză). Reprezentan
tul clubului constănțean și-a 
cîștigat, printr-o muncă con
știincioasă, locul în prima 
reprezentativă a țării. Deși 
nu are decît 23 de ani, cam
pionul național din anii 1967 
și 1969 posedă o bogată ex
periență a ringului. De ia 
„europenele" disputate anul 
trecut, pe același patinoar, 

“Aurel a muncit cu tenaci
tate, la vitalitatea sa recu
noscută reușind să adauge și 
,remarcabile cunoștințe teh- 
'nice. Și pe plan profesional, 
Aurel a cunoscut satisfacții, 
de curînd reușind să ter
mine cu bine, la Constanța, 
cursurile unei școli de mai
ștri.

Categoria muscă. Antreno
rii au chibzuit mult și au 
deciși CONSTANTIN GRU- 
IESCU, care — susțin ei —

sala Dalles; intrarea 
liberă) un 
dialog între 
de drumeție 
din membrii 
ai clubului
D. Almaș, geologul M. 
Bleahu, inginerul Al. 
Borza și alpinistul 
Em. Cristea). Cei inte
resați vor putea for
mula întrebări în scris 
pe formularele ce pot 
fi obținute ]a intrarea 
în sală. Această con
sultație pe teme tu
ristice va fl însoțită 
de proiecții de diapo
zitive.

în
mîine, 
clubul 
a inclus 
intitulat , 
vragi la 
constituie 
bul la excursia „Acasă 
la Brâncuși.' 
zată în zilele 
iulie, deschisă 
blicului larg.

interesant 
iubitorii 

și cîțiva 
inițiatori 
(istoricul

sportivă 
In linii

ARBITRA ROMÂNCĂ
ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI CONDUCE CONFORTABIL LA MECIUL DE

GIMNASTICĂ MODERNĂ
• 11 victorii ale atleților noștri ® .1, Palkovski 2,15 la înălțime BULGARIA -U.R.S.S

• Astăzi de la 16,30 încă 15 probe

(Continuare în a 2-a)
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IN INTILNIREA CU CEHIA Șl SLOVACIA

în triunghiularul atletic de pe Stadionul Tineretului

MIOPIE" iCiucă bombardează insistent sacul cu

I
I
I
I
I
IRomeo CALARAȘANU

nisip.
Foto: A. NEAGU

raveam să aflăm o 
interesantă, o ade- 

surpriză : campionul 
CONSTANTIN

marea performanță. Cele 11 vic
torii românești, entuziast aplau
date, bunele performanțe ale 
unora dintre învingători șl dis
putele spectaculoase de la ma
joritatea probelor i-au răsplătit 
copios pe cel ce au acordat cre
dit cadeților atletismului.

activitatea competițio- 
Deținător a șase tit- 

de campion al țării

se află într-o formă spor
tivă deosebită. Campion na
țional al categoriei în 1967, 

numeroase 
și inter- 
în vîrstă 

pregătit 
avînd în 
înaintată 
categorie,

participant la 
confruntări interne 
naționale, stelistul, 
de 25 de ani, este 
pentru titularizare, 
vedere vîrsta mai 
a colegului său de 
Ciucă.

Categoria cocoș. Inițial, fi
xarea titularilor noștri pen
tru partidele de la București 
și Galați părea definitivă: 
Pometcu în primul meci, iar 
Toni în al doilea. Dar iată

că ieri 
noutate 
vârâtă 
european
CIUCA (Steaua — antrenori 
I. Chiriac și M. Spakov) va 
fi titularizat la această cate
gorie. Ciucă. deși va împli
ni la 21 septembrie. 29 de 
ani, n-are de gînd să abando
neze 
nală.
luri

(Continuare în pag. a 2-a)

MAREA SURPRIZĂ

programul 
vineri 3 iulie, 
„Terra 2 000'“ 
un simpozion 
„De la Polo- 
Padeș'1 care 

r un pream-

Stadionul Tineretului, leagănul 
sportului bucureștean, a fost Ieri 
gazda întilnlril dintre speranțele 
atletismului din România, Cehia 
șl Slovacia, pentru reprezentanții 
noștri — aflațl in febra pregătiri
lor pentru „balcaniada" de la Ate
na și „europenele" de la Paris — 
triunghiularul a însemnat maî 
mult decit disputa pentru victo
rie, mal mult decit verificarea 
potențialului la mijlocul sezonu-

lui atletic. El a constituit o spe
ranță în obținerea unor perfor
manțe care să-i propulseze de pe 
acum în lumea atletismului mare. 
Pentru spectatorii — mal nume
roși decit la trecutele reuniuni — 
competiția a avut un farmec de
osebit, prospețimea pe care o a- 
duc întotdeauna pe arene cel a- 
flațl la începutul drumului spre

La invitația Federației 
bulgare de gimnastică, 
Viorica Mociani, antre- 
noare de gimnastică mo
dernă, va funcționa ca 
arbitră neutră la întîlni- 
rea amicală bilaterală 
Bulgaria —U.R.S.S. ce se 
va desfășura în zilele de 
4 și 5 iulie la Sofia.

Finiș In proba de 100 m. Conduce Monoranu (prima din stingă), urmată de Mirza (prima din 
dreapta), PoMova și Varcholova. Foto : N. AUREL

I
A ETAPEI SE NUMEȘTE FARUL • •0

i
Final agitat la Petroșani.. I

rintre multiplele probleme 
pe care le-a atins în eru
ditul său expozeu — ținut 
la reuniunea Centrului de 
medicină sportivă din 
București, pe tema „Spor- 
a" — pror. univ. Marcelatul și femeia . ......................

Pitiș, director adjunct al Institutului de 
endocrinologie C. I. Parhon, s-a refe
rit și la așa-numita miopie a tinere
tului, chestiune pe care aveam s-o no
tăm în mod deosebit, ea venind în 
întîmpinarea unei preocupări mai vechi 
a redacției noastre.

Departe de-a fi vreo afecțiune a ve
derii, miopia amintită atinge o pro
blemă socială, ea referindu-se la pri
virea lipsită de orizont (prin orizont 
înțelegîndu-se aici vedere în timp) a 
unei bune părți din tineret care, pre- 
valîndu-se astăzi de o sănătate ro
bustă și de o ținută atletică, refuză 
să vadă peste vreme și să-i preîntîm- 
pine efectele distrugătoare prin asi
milarea dinainte a acelui leac cu efec
te miraculoase care este exercițiul fi
zic.

Coborînd la exemplu, vorbitoarea a 
menționat masivul eșalon al studenți- 
mii care, scutită după absolvirea pri 
mului an de facultate de orice obli
gații vizavi de educația fizică, se dis
tanțează aproape total de această ac
tivitate, multi jubiiînd chiar că au scă
pat de o astfel de corvoadă. Și, prin
tre aceștia — se făcea mențiunea — 
proporția majoritară o reprezintă fe
tele.

Lipsa unei obișnuințe timpurii cu 
terenurile de sport și bazinele de înot, 
alimentată, în primele cicluri de în- 
vățămînt, de către acei medici și pro
fesori care acordă și acceptă cu prea 
mare largheță scutiri medicale, cre
ează la adolescente o anumită aver
siune față de. sport și educație fizică, 
stare care se perpetuează, apoi, și în 
ciclurile superioare de învătămînt, 
nerînd, astfel, multiple cazuri de 
solvente care n-au practicat nici 
sport.

Sensibile la facilele tentații ale 
meniului și absente la neplăcutele

I
I
i
III

Jiul-Rapid
Dinamo Buc.-Farul 
Steaua-Steagul roșu
C.F.R.-F.C. Argeș
A.S.A.-Dlnamo Bc.
Poli tehui ca-Petrolul 
Crișul-„U“
U.T.A.-„U“

CLASAMENT

LINIA DE ECHILIBRU • Otto Dembrovschi - omul care

Iaduce... golul și victoria! ® încep
I

zile grele pentru „U" Cluj... •! La I
lași, hat-trick pentru Goliac • Sen'

tință definitivă pentru A.S.A.: s-au

Ispulberat pină și speranțele... teoretice

loon CHIRILA

33
32
29
28

Cluj 
Craiova

Rapid 
U.T.A.
Steaua

cinci 
„spi- 
Dac.l

un veritabil Don Qui- 
morile de vînt. Replica 
fost firească. Un gol 
pe contraatac, șl un 
Intr-un moment eind

REZULTATE TEHNICE

I

a
Jack BERARIU

(Continuare în pag. a 2-a)
Popa — excelentul portar de. rezervă al Farului — in acțiune I 

bloând balonul cu promptitudinea

de fotbal...

De zeci de ori el a plutit, la fel, cu eleganță, 
unui consacrat...

Mi-ar fi foarte simplu să scriu 
că Ieri, pe Dinamo, am asistat 
la „înfringerea spiritului ofen

siv". Mi-ar ri șl mal ușor să Invoc 
raportul de cornere zdrobitor in 
favoarea Iul Dinamo, șl să-1 con
frunt cu rezultatul final. Dar, o 
asemenea afirmație... definitivă 
ar fi o greșeală la fel de mare ca 
și osanalele juvenile aduse „spi
ritului ofensiv", osanale care o- 
mit faptul că fotbalul e in pri
mul rînd ECHILIBRU, un echi
libru pe slrmă, dacă vreți, la polii 
căruia se află, logic, atacul și (cel 
puțin In egală măsură) apărarea. 

Ieri, pe Dinamo, am avuf o 
perfectă ilustrare a lipsei de e- 
chilibru. Dinamovlștii, geloși, pro
babil, pe adjectivele care au .curs 
pe tema spiritului ofensiv al Bra
ziliei, s-au năpustit asupra adver
sarului ca un veritabil Don Qui- 
jotte spre 
Farului a 
Caranian, 
gol Kallo, 
pe tot terenul dlnamoviștilor se 
aflau Cheran și Andrei, cam In 
postura lui Albertosi și Poletti, 
la semigolul lui Gerd Miiller.

După pauză, furtuna ofensivei 
a crescut In intensitate, paralel 
cu disprețul suveran față de apă
rare, ca și cum acordarea unui 
dram de atenție defensivei ar fi 
fost o preocupare jenantă, care 
ar ti făcut să pălească frumusețea 
pură a victoriei.

Șl, astfel, a venit replica Apă- 
rării. Greu lovită, pe hirtie, in 
zilele fiestei braziliene — deși 
tocmai sectorul lui Carlos Alber
to a făcut un joc mare, ca nicio
dată, în finala cu Italia — Apăra
rea a ținut să facă o farsă entu
ziaștilor fără acoperire, oferin- 
du-ne un paradox de-a dreptul 
uluitor : în timp ce atacul dina- 
movist a obținut aproape 20 de 
cornere după pauză, atacul Faru
lui, handicapat de spiritul,.. de
fensiv al echipei, a avut ocazii 
din care Jairzinlio ar fi marcat, 
fără nici un efort, 5 sau 6 goluri- 
școală.

Rezultatul meciului Farul — Di
namo e o lecție binevenită pentru 
toată lumea, într-o vreme 
asistăm la pseudo-disputa 
rit defensiv-spirit ofensiv**, 
vrem să fim foarte exacți, Brazi
lia a cîștigat campionatul în pri
mul rînd cu formidabila ei linie 
de ECHILIBRU Clodoaldo-Gerson- 
Rivellino, care a susținut cele 
două fețd ale fotbalului : ofensiva 
și defensiva. Ieri, cu o linie de 
echilibru Nunweiller VI-Gher- 
gheli-Sălceanu (sau alta), pusă 
să joace ca atare, Dinamo ar fi 
cîștigat jocul cu Farul. Dar, a- 
ceastă linie n-a existat. Și a mai 
existat ochiul ager al lui Cosmoc, 
care a privit, se pare, cu ochi 
proprii, lecțiile multiple ale Mun- 
dial ului.

La Petroșani, in derbyul etapei

Numai 10 minute

Nici un minut în plus I
Cinei la începutul meciului 

și cinci la sfîrșitul lui. în rest, 
un joc penibil, cu repetate e- 
xecuții tehnice greșite, cu pase 
la adversar (a fost singurul 
lucru... precis), cu încetineală 
în acțiuni, cu o surprinză
toare apatie de ambele părți.

Cum era și cald, adesea am 
fost pe punctul de a ațipi în 
tribune, împreună cu specta
torii veniți în număr record 
la acest meci cu titlu de der
by, cai^, însă, n-a depășit, a-

proape nici un moment, nive
lul unui joc de divizia C.

Am avut prilejul, în acest 
campionat, să vedem de mai 
multe ori în acțiune echipa 
minerilor, dar nu ne reaminr 
tim să o fi văzut vreodată 
jueînd atît de slab, făcînd un 
simplu act de prezență pe te
ren.

Cît de frumos a fost, în 
toamnă, același meci, cîștigat

I

ETAPA VIITOARE (dumi
nică 5 iulie) : U.T.A. — Di
namo București (considerat 
de ziarul nostru derbyul e- 
tapei), F. C. Argeș — Poli
tehnica, Steagul roșu — Cri
șul, Rapid — A. S. Armata, 
Universitatea Craiova — Jiul, 
Dinamo Bacău — Farul, 
Cluj — Steaua, Petrolul 
C.F.R. Cluj.

Dinamo București 
Universitatea Cr. 
Dinamo Bacău 
Farul 
F. C. Argeș 
„U" Cluj 
Steagul roșu 
Petrolul 
C.F.R. 
Politehnica 
Crișul 
A. S. Armata

35—24
38—31
48—27
32—28
42—32 27
31— 29
32— 33
34—33
40—33
33— 36

10 28—32
26—29
20-33
29— 30
30— 38
15—45

26
26
25
24
23
23
22
21
20
20
11

L

ab-
un

I
I
I
I f
I
I
I
Imo-

.. , __------ ----------- sau
fatalele surprize (obezitale, anchiloze) 
pe care le oferă timpul în scurgerea 
sa, fetele nu caută — sau nu știu — 
să-i contracareze încă de pe acum a- 
tentatul la sănătate, ținută și rezis
tență. Iar vîrsta la care acțiunile ero- 
dante încep să se facă simțite devine 
prea înaintată ca să mai suporte su
perbele metamorfoze pe care le rea
lizează sportul.

Concluzia ? Concluziile ?
Nu, nu sînt unele gen lozincă: „Toate 

fetele pe stadion I". Nu, pentru că a- 
semenea etichete au mai fost vehicu
late și n-au prins. Lipsite de substanță, 
ele au rămas fără ecou.

„Miopia" de care suferă fetele nu 
trebuie „tratată* dinafară, sau cu for
ța. Ci vindecată dinăuntru, prin con
vingere. Prin convingerea fiecăreia că 
exercițiul fizic rămîne medicamentul 
unic, fără echivalent și cu acțiune lar
gă, efectul lui făcîndu-se simțit în 
timp.

Iar la convingere se ajunge prin e- 
ducație (si repetiție), operă in care, J 
incontestabil, profesorilor — de toate | 
gradele — le revine primul rol

Nu}o MUȘCELEANU I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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A FOST ODATA... CONDEIELE
GIGANȚII, 0 PROBLEMA
TOT MAI STRINGENTA

Să ajungem la o
’ * m

A Vl-a ediție a campiona
tului mondial de baschet a 
constituit cel mai de seamă 
eveniment al anului 1970 
pentru acest sport. Partici
parea la această grandioasă 
competiție mi-a creat posi
bilitatea efectuării unui stu
diu general, ale cărui con
cluzii nu le pot considera 
ca definitive.

Ca probleme deosebite 
prezente în această mare 
confruntare mondială pot fi 
considerate aceea a taliei, a 
apărărilor, a atacului și a 
pregătirii antrenorilor, toate 
interested în mod deosebit 
și baschetul nostru. Proble
ma taliei jucătorilor nu este, 
desigur, nouă și se pare că 
goana după giganți a fost 
dezlănțuită cu ocazia Jocu
rilor Olimpice din 1952, cînd 
prezența în formația ameri
cană a lui Lovelet și Curland 
(ambii 2,14 m), a lui Koniev 
și Korkija în echipa U.R.S.S., 
a lui Beugnot la francezi, a 
lui Mircev la bulgari etc a 
dat o anumită amprentă jo
cului de baschet, care a de
venit static, cu fiecare atac 
minuțios pregătit prin nume
roase pase. De atunci, toată 
lumea s-a preocupat în mod 
deosebit să depisteze șj să 
selecționeze tineri de talie 
înaltă. Federația Internațio
nală a pierdut, însă, momen
tul luării unor măsuri pro
hibitive pentru a stopa a- 
ceastă adevărată maladie a 
baschetului. Azi recunoaște 
greșeala, dar nu mai poate 
face nimic. Mulți nu s-au re
zumat, însă, numai la depista
rea și selecționarea uriașilor, ci 
au trecut și la pregătirea lor 
complexă șl ca urmare pro
gresele au devenit evidente. 
Acești giganți, prezenți în 
număr mai mare ca oricînd

cu

ast-

pri- 
rn ;

media
2,00 
jucători

la Ljubljana, au arătat nu 
numai înălțime, ci și cali
tăți fizice, tehnice și tactice 
apropiate de ale celor 
staturi mai mici.

Situația s-a prezentat 
fel ;

Iugoslavia
milor 5 jucători: 
a echipei; 1,97 ; 5 
peste 2 m.

Brazilia — media
5 jucători : 1,93 m ; a echi
pei : 1,90 m ; 3 jucători pes
te 2 m.

U.R.S.S. — media primilor 
5 jucători : 2,00 m ; a echi
pei : 1,98 m ; 6 jucători pes
te 2 m.

Italia — media primilor 5 
jucători : 1,96 m ; a echipei:
l, 94 m ; 5 jucători peste 2 m.

S.U.A. — media primilor 
5 jucători : 2,00 uri; a echi
pei 2.00 m — 8 jucători pes
te 2 m.

Cehoslovacia — media pri
milor 5 jucățori: 2,00 m ; a 
echipei : 1,94 m 5 jucători 
peste 2 m.

Uruguay — media primi
lor 5 jucători : 1,87 m; a 
echipei 1,91 m. -

Simpla enunțare a acestor 
medii de înălțime poate că 
nu este atît de semnificati
vă, dar trebuie precizat că 
în afara lui Andreev (2,15) 
și Kovalenko (2,18) ceilalți ju
cători de peste 1,95 s-au miș
cat cu aceeași ușurință 
care aleargă și cei sub
m. De altfel, cel mai 
pivot al „mondialelor" 
fost Ubiratan (Brazilia) 
1,98, care nu a fost dominat 
de nici un gigant tocmai da
torită calităților fizice.

Este drept, că de la aceste 
medii de înălțime foarte ri
dicate au făcut excepție Bra
zilia și Uruguay. Excepțiile 
aduc în discuție și situația

primilar

CU .
1.90 • 
bun 

a

Importante măsuri luate pentru 
îmbunătățirea activității baschetului nostru

Ieri a avut loc, la sediul 
C.N.E.F.S., o conferință de 
presă în cadru] căreia a fost 
prezentată Hotărîrea nr. 632 
a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport cu 
privire la unele măsuri de îm
bunătățire a activității Fede
rației române de baschet. In 
preambulul Hotărîrii se arată 
că, în urma analizei efectua
te de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S., s-a constatat că au 
fast obținute unele rezultate > 
pozitive în direcția atragerii 
unui număr sporit de tineri în 
practicarea jocului de baschet, 
în dezvoltarea bazei de masă 
a baschetului de performanță, 
și au fost realizate unele re
zultate bune în întîlnirile in
ternaționale bilaterale, dar că 
dezvoltarea baschetului nu se 
desfășoară pe o linie ascen
dentă, iar rezultatele obținute 
de echipele naționale în com
petițiile oficiale nu sînt satis
făcătoare. Hotărîrea precizează 
că principalele cauze care au 
generat această situație sînt :
1. Calitatea necorespunzătoare 
a muncii multor antrenori, vo
lumul de muncă nesatisfăcător 
în antrenamente intr-un sport 
cu înaltă tehnicitate, lipsa de 
continuitate în activitatea de 
selecție și pregătire a elemen
telor dotate pentru baschet și, 
în special, a tinerilor înalți ;
2. Rămînerea în urmă în ceea
ce privește aplicarea concep
ției moderne de joc și de pre
gătire ; 3. Nedezvoltarea bazei 
materiale pentru activitatea în 
aer liber pe măsura posibili
tăților existente ; 4. Selecția
necorespunzătoare a unor echi
pe de juniori și a unor for
mații ale școlilor sportive și 
ale liceelor cu program de 
educație fizică ; 5. Insuficien
ta preocupare pentru munca 
de educație a sportivilor.

Pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității baschetului. 
Hotărîrea prevede o serie de 
măsuri, dintre care amintim :

In domeniul baschetului de 
performanță : sporirea exigen
ței în selecționarea și promo
varea sportivilor cu talie înal
tă și foarte înaltă, intensifica
rea de către F.R.B. a contro
lului activității secțiilor și a 
calității muncii depuse de an
trenori pentru aplicarea „Di-

recțiilOT principale ale muncii 
de instruire”, obligativitatea 
efectuării a minimum 5 antre
namente pe săptămînă (mi
nimum 10 ore) de către echi
pele divizionare A, a minimum 
4 antrenamente pe săptămînă 
(cel puțin 8 ore) de către e- 
chipele din „B“, a minimum 
3—4 antrenamente sâptămîna- 
le' (cel puțin 6 ore) de către 
echipele din divizia școlarilor 
și a juniorilor.

In fro'menlul bazei de masă 
a baschetului de perlormanță : 
atragerea copiiior în vederea 
selecționării și formării unor 
jucători de performanță, orga
nizarea de consfătuiri și cursuri 
pregătitoare pentru profesorii 
și antrenorii care se ocupă de 
pregătirea elevilor și a juniori
lor etc.

Cu privire la sistemul com
petițional ; începînd din ediția 
1970—1971 a diviziilor națio
nale, echipele vor avea urmă
toarele efective minime : divi
zia A : 14 jucători, diviziile
B, școlară și de juniori : 12 
jucători ; începînd de la 1 ia
nuarie 1972. echipele din divi
zia A vor putea fl pregătite 
numai de antrenori angajați cu 
normă întreagă ; din ediția 
1970—1971 în divizia ~ 
putea evolua numai 
care vor avea înscriși 
de arbitraj minimum 
lori născuți după 1 
1946 ; ediția 1970-1971 _. __
ziei A se va desfășura la bă
ieți în trei tururi (primul cu 
etape săptăminale, celelalte 
două sub formă de turnee). Iar 
la fete tot în trei tururi, din
tre care primul și al treilea în 
etape săptăminale, iar al doi
lea sub formă de turneu ; di
vizia B se va disputa în aer 
liber, în două serii a cile 10 
echipe împărțite după criterii 
geografice ; divizia școlară, și 
de juniori șe va desfășura în 
Iței tururi (8 serii a cite 6 
echipe), sub formă de etape 
săptăminale (turul întîi în aer 
liber și turul al treilea în 
sală) și de turnee (turul al 
doilea. în sală).

Hotărîrea prevede și alte 
măsuri în domeniul activității 
de masă, al muncii de educa
ție și propagandă și al dez
voltării bazei materiale.

B vor 
echipele 
pe foaia 
5 jucâ- 
ianuarie 
a divi-

Nu numai pentru că este un 
Împătimit al orientării turisti
ce, dar și pentru ambiția sa 
lăudabilă de a umple nefireș- 
tile lacune ale literaturii noas
tre sportive cu lucrări de spe
cialitate, multiplicate adesea cu 
sacrificii personale și răspindi- 
te, apoi, cu generozitate, l-am 
ales ca interlocutor într-o dis
cuție'pasionantă pe tema valen
țelor nevalorificate ale orientă
rii turistice pe sibianul Dezide- 
riu Heintz, care îndeplinește, 
printre altele, funcția de an
trenor al lotului național 
această disciplină.

— Ați scris o carte 
proporții modeste, 
foarte utilă, un fel 
abecedar al orientării...

■ Da. am vrut să realizez 
îndrumar pentru cei ce ar 
să contribuie la răspindi- 
acestui sport ale cărui vir- 
sînt unanim recunoscute, 

care, în realitate, nu se 
i

de 
dar 
de

la

— Există premisele ne
cesare 1

— Fără îndoială. In primul 
rind, țara noastră dispune de 
un patrimoniu forestier pentru 
care mulți vizitatori străini ne 
invidiază. Or, se știe că pă
durile sint „baza sportivă" 
necesară pentru desfășurarea 
concursurilor de orientare tu
ristică. Văd, de exemplu, că 
s-a inițiat amenajarea unor 
terenuri de golf, un sport care 
are, de asemenea, un net ca
racter de agrement — de unde 
și marele număr de practicanți 
în unele țări — dar care pri-

noastră. . 
medie de înălțime de 2 
nu este cu putință, din două 
motive: pentru că de la Ră- 
ducanu și Novacek (soco
tiți, la timpul lor, foarte î- 
nalți) nu ne-am mai preo
cupat de această problemă și 
pentru că astfel de giganți 
sînt foarte greu de găsit în 
rîndurile populației noastre, 
în această situație, soluția 
braziliană este singura ac
cesibilă : dezvoltarea calită
ților fizice în așa măsură 
încît să ’diminuăm dificulta
tea înfruntării giganților.

Atacarea problemei o con
sider necesară, deoarece pre
zența acestor giganți bine și 
complex pregătiți, ajutați și 
de unele prevederi ale regu
lamentului de joc, a început 
să atragă modificări în teh
nica și tactica jocului, pe 
care le vom dezbate ulterior.

Alex. POPESCU 
antrenor emerit

A fost odată ca niciodată (că 
de n-ar fl nici nu s-ar povesti) 
o echipă de handbal masculin 
care se numea Politehnica Brașov 
și activa în divizia B. Buchetul 
său de jucători cules dintre sutele 
de studențl, pasionați ai acestui 
joc, reușea să condenseze pe te
renul de joc toată pasiunea spor
tivă a generației studioase brașo
vene, care, dacă ea însăși nu fă
cea prea mult sport — și datorită 
absenței unei baze proprii — în
țelegea să fie spectatoare fidelă, 
activă, fierbinte a unui sport ce 
plăcea. Multe din după-amlezele 
brașovene începuseră să semene 
cu cele de la „Drept” din Bucu
rești. Grupuri statornice de sușți- 
nători alcătuiau climatul infim, 
favorabil performanței, vehiculat 
de schimbul reciproc de sentimen
te și emoții dintre jucători și 
spectatori.

Dar toate s-au dus l S-a dus 
mai întîi echipa din divizia E, 
deși avea și fondul uman și com
petențele tehnice care s-o Îndru
me. Azi, se spune că jucătorii 
n-ar fi fost buni.

Apoi, a venit reorganizarea e- 
chlpel. Multor jucători li s-a dat 
dezlegarea pe termen de un an 
spre a juca la alte cluburi brașo
vene (Dlnamo și Tractorul), șl 
astfel, cei ce n-au putut rezista 
în B cu echipa lor, se pare că 
se descurcă foarte bine la alții. 
Termenul de un an pentru care 
fuseseră „Împrumutați" a trecut 
dar nimeni nu i-a mai chemai 
înapoi. Nici jucătorii din proprie 
inițiativă nu s-au întors. De ce 
ar fi făcut-o ? , .,

In schimb s-au creat „condiții 
restului de echipă (completată 
ulterior de alțl tineri entuziaști) 
care urma să activeze în campio
natul județean. Intrucît această 
competiție nu era corelată cu 
campionatul dlvizlonaș, iar căde
rea din B s-a produs după cqn-

sumarea turului, comisia județea
nă de handbal, deși avea avizul 
federal, nu a acceptat intrarea 
in competiție a proaspetei retro
gradate. Așa că jucătorii... au 
stat pe tușă un an de zile. Par
ticipări ocazionale în diferite cupe 
de iarnă de sală, etc. ofereau o 
prezentă Inedită pentru adversari 
șl prilej de oarecare „mișcare" și 
destindere recreativă pentru ju
cătorii Politehnicii.

In următorul campionat, 1969-70, 
echipa s-a integrat în sistemul 
competițional județean în care 
retrogradase cu un an în urmă, 
dar absenta din calendar a con
dus clubul Politehnica Brașov la 
hotărîrea de a-i tăia subsidiile 
materiale : fonduri pentru echi
pament, materiale, pregătiri, pro
gram de sală, deplasări etc. Toa
tă perioada respectivă a fost mar
cată șt de schimbarea a trei an
trenori, situație ce s-a reflectat 
atît în pregătire cît și în mora
lul jucătorilor. Conducerea clubu
lui se consolase repede. Accepta
se căderea cu ușurință, iar pentru 
viitor se mărginea la rolul de 
simplu spectator la eforturile noii 
echipe de a participa și a se rea
liza în campionatul Județean. E- 
chipa nu mergea, totuși, rău. Lo
cul II în campionat, locul I în 
faza zonală a campionatului uni
versitar și probabil locul I în 
„Cupa primăverii", arată că echi
pa are posibilități, dar mai re
flectă și adevărul că eforturile 
singulare ale jucătorilor fără aju
torul tehnic, organizatoric, finan
ciar al clubului nu se pot realiza 
plenar și în nici un caz nu pot 
readuce echipa în divizie. Poves
tea noastră n-are. deci, obișnui
tul sfîrșlt. Finalul trebuie să-l 
spună conducerea clubului uni
versitar Brașov. Studenții așteap
tă.

Mihai BÎRA

REUȘITE Șl DECEPȚII
Cea de a 53-a ediție a cam

pionatului național de 
rugby s-a încheiat cu un 

succes net șl scontat al echi
pei Grivițz Roșie, care Intră 
astfel pentru a noua oară în 
posesia titlului. Subliniem scon
tat, dfebarece „XV“-le pregătit 
de Vlorel Moraru — omogen șl 
experimentat — a avut o evolu
ție constant valoroasă, reușind 
să termine neînvins (22 de par
tide susținute, 20 de victorii șl 
2 egaluri). “ 
vorbește de 
sonall tatea 
campioane.

Ceea ce

Este un bilanț, care 
la sine despre per- 
formației noastre 

caracterizează jocul 
team-ului grivițean 
vitate remarcabilă 
de înaintași care, 
bire de cele ale 
posedă o viteză 
impresionantă. De __ .... „
bilitateâ de a se grupa și des
face cu multă ușurință, In func
ție de situațiile create de ad
versar. In același timp, campi
oana beneficiază de o linie de 
treisferturi percutantă, mai ales 
prin aripi, cu un simț al anti
cipației foarte dezvoltat, cu o 
varietate șl mobilitate în acți
uni, în măsură să acopere În
treg terenul. Jocul toarte elas
tic al liniei de treisferturi este 
exprimat și de coeficientul im
presionant de încercări — 70 la 
suta din zestrea de 397 de punc
te înscrise. In aceeași ordine de 
Idei reliefăm și meritele apără
rii care, ca un adevărat beton 
armat, nu s-a lăsat depășită 
decît rareori, fapt dovedit de 
numărul rjic de puncte primi
te : 103, o’ medie de 5 pe meci.

Ceea ce' a trsipat în evoluția 
echipei este tocmai faptul că 
vechea gardă, înlocuită treptat, 
'a fost suplinită cu succes de 
numeroși tineri, încadrați per
fect în spiritul echipei, respee- 
tînd concepția de joc a antre
norului. In acest fel, alături 
de „bătrinli" Mircea Rusii, Ți- 
buleac, Oblemenco, Dinu și 
Baciu, antrenorul i-a folosit 
Îndrăzneț pe Pop, Miclescu (li
nia a treia), ' 
șimion (fundaș) 
țabil că actualul 
in lotul echipei 
de optimism, de 
cese.

Locul secund a 
tiel Steaua (antrenor P. Cosma- 
nescu), după o spectaculoasă 
cursă de urmărire a 
De loc dezonorantă, 
poziție reflectă, 
de farit din lot 
n-a mal fost 
înaintări la fel 
acum ctțiva ani. 
de plldâ, r 
întotdeauna, 
tați evidente, să facă pereche 
de aceeași valoare cu șerban ; 
la fel Gheorgbe Mi-cea și 
Bucur, în linia întîi. Trelsfer- 
turile au primit și ele un „ba
lon de oxigen" cu Teleașcă șl 
Budică, dar lipsa de experiență 
a noilor titulari a attrnat 
în unele partide decisive, 
limpede că în momentul ln 
noile achiziții ale Stelei, 
selectate, se vor Integra orga
nic în concepția echipei, atunci 
și perspectiva unei ascendențe 
valorice, vizînd virful ,piramidei, 
va fi certa.

Campioana anului 19G3’ echipa 
Dinamo Bticurești, a Încheiat, sur
prinzător pe lecui 4. Este un 
adevărat paradox acest bilanț al 
unei echipe care dă lotului na
țional foarte mulți titulari. For
mația dmamovistă dispune de 
Individualități de primă mărime, 
peea ce a lipsit, Insă, echipei 
a fost constanța *în evoluții, de 
multe ori chiar pe parcursul 
aceluiași meci (partidele-cheie cu 
Steaua 9—14 șl Grivița Roșie 
5—6), jocuri care lăsau să se 
întrevadă succesul „XV“-lul pre-

este o inclsi- 
a pachetului 
spre deose- 

altor echipe, 
de deplasare 
aici și posi-

Leșan (centru), 
Este incontes- 
climat existent 
este generator 

viitoare suc-
revenit forma-

liderului, 
această 

credem, situația 
în care Steaua 

beneficiara unei 
de puternice ca 
In linia a doua, 

Postolache n-a reușit 
, îi. ciuda unor call- 

să facă 
valoare cu

Gheorgbe 
în linia întîi.

greu 
Este 
care 
bine

tatea imediată a atîtor stațiuni 
se pot realiza, cu cheltuieli 
minime, poligoane de orien
tare, unde vilegiaturiștii ar 
putea găsi un admirabil mod 
de odihnă activă. Firește, ase
menea poligoane ar trebui să 
apară și in pădurile din preaj
ma orașelor noastre.

— La Sibiu, de exemplu, 
unde există un nucleu de 
orientariști 
întreprins 
sens 7

— Putem
rind, pe poligonul din parcul 
Dumbrava, realizat in special

pasionați, ați 
ceva in acest

să vă invităm, cu~

9

gătlt de TIU Ion eseu. De fapt, 
nu pregătirea m sine, fizică, 
tehnică șl tactică, a fost deter
minanta acestei comportări fluc
tuante, cit mal ales carențele 

pregătirea psihologică. Dispa
riția lor presupune o „tratare" 
individuală, cunoașterea mal 
bună a jucătorilor, a celor tineri 
îndeosebi. Fiindcă și aici antre
norul a procedat bine tmpros- 
iPătlnd lotul, aducînd alături de 
bragomirescu, Țuțuianu, Dăiclu- 
lescu, Fugigl, pe Dărăban, Ior- 
gulescu, Mitan etc. Sîntem con
vinși că în 
emotivitatea 
pregnanta, și 
echipe va fi

O revelație 
campionatului au constitult-o
cîteva echipe din provincie :
Universitatea Timișoara, Știința 
Petroșani, Politehnica Iași. Din a- 
cest terțet se impune, de depar
te, Universitatea Timișoara. Ocu- 
panți al locului III, studenții de 
pe malul Begăl au dat peste cap 
toate calculele, reușind să, intre — 
meritat — ln rîndul celor trei 
„mari" formații ale 
nostru, ț"

Smuncă asiduă, stăruitoare și pa
sionantă. Este adevărat 
pa a contat mult pe 
unor jucători formați 
canu), dar tot atît de 
este că la Timișoara 
șl ' 
Suciu.

momentul în care 
va fl mal puțin 

potențialul acestei 
radical altul, 

a actualei ediții a 
au 
din

rugbyulul
prezență ce onorează o

că echl- 
servlciile 
(ca Răș- 
adevărat 
activează 

alte valori ca Peter.
Dar mal mult decît

Campionatul 
diviziei A 
ora bilanțului

Individuale, studenții s-au 
pe un joc de echipă, pe 

crescîndă de la 
la meci, principala prfeo-

Duță, 
niște

\«

la
valori 
bazat 
omogenitatea 
meci __ _ ,____
cupare a antrenorului. Și. poate, 
rezultatele ar fi fost și mai 
spectaculoase, dacă acest „XV" 
ar £1 beneficiat de o experiență 
mai bogată, Este ceea ce a În
ceput să tacă conducerea echi
pei. contractînd unele IntUniri 
Internaționale cu formații valo
roase. Un exemplu, recentul 
turneu din Franța.

Nedezmlnțîndu-se, Știința Pe
troșani a reușit și anul acesta 
să termine în primul pluton 
(locul V). Valea Jiului se do
vedește un fief rugbystlc cu re
putație crescindă. Aceasta, ln 
pofida unor condiții austere de 
pregătire — fără teren (antre
namentele s-au desfășurat la 
Lonea și Vulcan), fără înțelege
rea forurilor sportive locale.

Fenomenul este, din păcate, de 
semnalat șl in cazul Politehni
cii Iași (loc 6), nevoită 
desfășoare antrenamentele 
terenuri situate la iperiferia ora
șului, neomologate. Este 
dreptul de neînțeles o asemenea 
optică dovedită de organele 
sportive locale față de o re
prezentantă de frunte a rugby- 
ului de performanță.

Celelalte echipe situate ln ju
mătatea inferioară a clasamen
tului au avut, ln general, com
portări modeste. Surprinde ne
plăcut, ln special, scăderea va
lorică a formației Farul Con
stanța, altădată o parteneră 
redutabilă, și la fel se petrec 
lucrurile ln cazul Rulmentului 
Birlad, o echipă, destul de ștear
să chiar și cir.d joacă acasă. 
Intr-un fel, C.S1M. Sibiu, proas
păt promovată ln elită, nu pu
tea aspira la mal mult docul 

Totuși, feste de semnalat 
faptul că în orașul de pe Cibln 
există o atmosferă propice dez
voltării sportului cu balonul oval 
șl, ded, perspectiva unei com
portări ascendente în viitor. 
Agronomia Cluj a manifestat o 
scădere valorică motivată de 
antrenorul Al. Paloșanu printr-o

să-și 
pe

de-a

9).

acțiune Impusă de împrejurări 
în primenirea lotului.

Cît privește retrogradatele, 
Vulcan și Progresul, acestea au 
fost net inferioare celorlalte 
competitoare. „Performeră" ră- 
mîne totuși Progresul, care n-a 
reușit să înregistreze nici o vic
torie, nici măcar un scor egal, 
ln tot campionatul I 1

★
Așadar, a 53-n ediție a cam

pionatului național de rugby a 
reliefat o serie de valori, dar 
în același timp a scos In evi
dența șl unele minusuri care pot 
fi remediate pînă la proxima 
ediție a competiției. Ceea ce, 
fără îndoială, sîntem siguri că 
se vor strădui să facă toa.te 
echipele interesate.

T. BRADEȚEANU 
Emanuel FANTANEANU

ai c-a fast frumos... — 
cum se zice pe la pelu
ză, cînd iese o danda

nale de țl-e mal mare dragul. 
Săptămîna trecută a venit — 
așa cum îmi închipuiam — 
replica împricinaților, și s-a 
văzut încă o dată că în țara 
asta oamenii nu dorm cu con
deiul în mină. Chiar dacă nu 
am vocația scandalului, chiar 
dacă nu am voluptatea replicii 
care „îngroapă”, pentru că nu-mi 
place să „îngrop", chiar dacă 
am infirmitatea să cer ca 
înainte de a paseda un stil 
omul e bine să aibă dreptate
— nu m-am putut reține să 
nu alerg și eu la locul tără
șeniei, să-mi văd confrații dez- 
lănțuițl. Fănuș su
perbii’ — a cărui 
patimă stilistică îl 
absolvă deseori de 
adevăr — a găsit 
una din acele me
tafore memorabile 
care trec din om 
în om, așa cum 
cu greu vom pu
tea uita expresia 
aceea minunată : 
„temporizarea — 
cea mai nevacci
nată idee, 
să fac — 
citesc pe 
mă topesc... 
urmă, a trecut la 
bombardament o 
prestigioasă revistă 
care iubește fotbalul 
nebunie încît mă întreb 
într-o bună zi nuvelele, 
ziile și adîncile reflecții 
ce nu vor deveni un supliment 
(literar) la ideile despre An
gelo și națională. Ca să fiu 
sincer, din cite am citit acolo, 
cel mai mult mi-a plăcut Radu 
Nunweiller. Iată un om care 
scrie negru pe alb că brazi
lienii sînt formidabili. Nu știu 
de ce, dar cred în Nunweiller 
mal mult decît în cei care de 
la masa presei ml-au spus că 
Pele e o mazetă. A mal bu
buit bine și M.R.I. într-o re
vistă ieșeană care, cu o săp- 
tămină inainte, mă speriase, 
înlocuitorul lui M.R.I. îmi ce
ruse să-l respect pe „sîrguin- 
ciasul Dragoș Cojocaru" care
— textual — „a schimbat ex
perimental crampoanele bo
cancilor cu stiloul", așa cum 
o făcuse cîndva Camus... Ca
mus schlmbind crampoanele 
cu stiloul — iată o Imagine 
obsedantă, și mă gîndesc și 
azi dacă cel care a scomit-o 
iși bătea joc de mine sau de 
Cojocaru. Noroc că s-a întors 
M.R.I. de peste hotare să mal

lumineze cerul Moldovei, deș> 
misterul pe seama lui Pele nu 
mi se pare de bun gust pen
tru un om care a văzut ceva 
fotbal Ia

Acum, 
„hai“-ul, 
cea mai 
aparținut 
din responsabilii instituției, to
varășul Ion Bucheru, în a sa 
poștă T.V., s-a exprimat cu 
salutar bun simț despre cazul 
în speță. Domnia sa ne-a asi
gurat că se vor lua măsuri 
serioase pentru îmbunătățirea 
radicală a comentariilor spor
tive. Presupun că presupunem 
cu toții despre ce-i vorba. In 
al treilea i‘

literară 
cu atîta 

dacă 
poe- 

criti-

y

(Urmare din pag. 1)

(1962. 1964, 1965, 1966, 1968 
și 1969), el posedă o mare 
experiență a meciurilor grele 
și nu-1 sperie deloc faptul 
că va debuta acum într-o 
categorie superioară. Ciucă 
și-și manifestat acordul cu- 
tre’cerea la „cocoș", dar nu
mai pentru meciul cu S.U.A., 
susținut fiind și de antreno
rul său de. club, Marcu Spa- 
koy. Antrenorii au fost ne- 
voiți să-l urc» pe stelist la 
o nouă categorie de greuta
te, avînd în vedere că Gabri
el Pometcu, titularizat ini
țial, depune mari 
pentru a se menține în limi
tele celor 54 kg de la

Categoria pană.
campion european de la Ro- 

l’ma, NICOLAE’ GÎJU. de pa
tru ori campion național 
(1965/ 1966, 1967, 4968), va 
urca între corzi decis să risa-

eforturi

.COCOȘ .
Fostul

lizeze o partidă mare. Com
ponent al clubului Steaua, 
în vîrstă de 27 de ani, Gîju 
a devenit din nou (după o 
perioadă de declin) titular 
al echipei națjonale.

Categoria semiușoară.
Fără contracandidat ia a- 
ceastă categorie este constăn- 
țeanul AUREt ILIESCq 
(Farul), boxer care la 26 de 
ani a reuștt, datorită unei 
depline seriozități, să se im
pună selecționerilor. Iliescu 
a terminat de ctirînd o școa». 
lă de maiștri la Constanța.

Categoria ușoară. Prima 
șansă' de a boxa sîmbătă o 
are, firește, campionul euro
pean CALISTRAT CUȚOV, 
component al clubului Dina
mo. antrenor Titi Dumitres
cu. La cei 22 de ani (neîm
pliniți) băiatul din Deltă a 
devenit un nume în boxul 
continental, datorită unor ca
lități invidiate de mulți pu-

t

i

TRIlNOnilILAPlII DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

Proba de săritură ln înălțime 
băieți a fost, de departe, cea mal 
Interesantă. Dintre cel 6 competi
tori, 4 se mal aflau încă In luptă 
după ce ștacheta fusese ridicată 
la 2,03 m 1 învingătorul, Jlrl Pal- 
kovskl, a sărit cu dezinvoltură 
2,15 m și a ratat de puțin a treia 
încercare la 2,19 m. La fel de.. • 
aerian șl colegul său de echipă, 
Vladimir Maly (2,09 m). Csaba 
Dosa — in puternică revenire — 
— a marcat un prețios 
Concursul cofltlnuâ astăzi 
ranțe la fel de «nari.

Rezultate tehnice :
Băieți : 110 mg — 1. P.

(C) 15,2; 2. I. Glavă (R)

2,09 m. 
cu spe-

viața lui.
dacă terminăm eu 
să recunoaștem că 

interesantă poziție a 
tot televiziunii. Unu'

rind, mărturisesc că 
mi-a plăcut^ pozi
ția față de 
cu, poziție 
și lucidă, 
instinctivă 
dere — și 
am greșit 
acei oameni 
răspundere 
știu să-și păstre
ze capul pe umeri 
și coloana verte
brală dreaptă a- 
tuncl cind apat 
unele viituri. Spe> 
ca tonul folosit de
Ion Bucheru să 
domine acea dis
cuție despre Gua- 

în fața milioaneloi 
o 

iată, pentru a treia 
consecutiv, convins că

Țopes 
demnă 

, Am o 
încre- 

rareori 
• în 

de 
care

dalajara 
de telespectatori, pe care 
propun, 
oară consecutiv, convins 
insistența mea nu e deplasată 
O să ajung precum Cato cel 
Bătrin care-și termina toatr 
discursurile, aveau sau nu le
gătură, cu celebrele cuvinte : 
„Delenda Carthago”...

Altfel — fiindcă nu-mi pla 
ce să fiu bătrin — să adaug 
că Steaua — Rapid s-a des
fășurat sub un foarte bun 
unghi de filmare — dar unde 
au fost reluările ? Consideră 
cineva că tv-ul mexican și-a 
făcut planul de „reluări" și 
pentru tv-ul nostru ? Oricum 
Steaua a pierdut campionatul 
cu nonșalanța cu care eu ml-a- 
plerde o batistă...

BELPHEGOR

Corespondenți.
I. Cremene — Mamaia : 

Mulțumiri pentru ilustrata cu 
felicitări Mă înduioșează to
tuși gîndul că nici pe plajă, 
la odihnă, nu v-am dat pace 
A naibii patimă forbalul, dar 
noi să fim sănătoși...

un 
voi 
rea 
tuți 
dar 
bucură încă de sprijinul ce 
se cuvine.

— Ați consacrat o parte 
a acestei lucrări unei forme 
de largă accesibilitate a 
orientării, i-am putea spu
ne de activitate sportivă de 
agrement. Credeți că 1 s-ar 
putea asigura o dezvoltare 
pe coordonate ample, de 
masă 1

— Am reținut dintr-un arti
col, semnat de președintele 
C.N.E.F.S., Anghel Alexe, că 
„activitatea de masă reprezin
tă, în ultimă instanță, rațiu
nea de a exista a sportului". 
Este un adevăr pe care ni-l 
însușim, fără rezerve, toți cei 
ce iubim sportul, nu in postu
ra de spectatori „mlcrobiș 
ci pentru ceea ce ne dă el, 
pentru aportul lui pe plan bio
logic și educativ. Ei bine, dacă 
am ține seama mai mult de 
acest adevăr, dezvoltarea o- 
rientării turistice s-ar realiza 

‘ai cursiv, mai rapid.

VALENȚELE NEVALORIFICATE
ALE ORIENTĂRII TURISTICE

Antrenorul 0. Heintz pledează pentru dezvoltarea activității In rlndul
tineretului și pentru crearea de poligoane turistice de agrement

In apropierea orașelor șl a stațiunilor climaterice
lejuiește și întreceri intre 
jucători cu o înaltă calificare. 
Este vorba, așadar, de un 
sport cu unele caracteristici 
similare orientării. Dar, spre 
deosebire de orientare, el pre
supune cheltuieli mai mari și 
pentru amenajarea terenului 
și pentru echipamentul de ri
goare.

— Pledați, deci, pentru 
orientare.

— Bineînțeles. Și dacă, în 
stațiunile noastre de odihnă 
cu un trafic turistic intemițio- 
nal mai pronunțat, asemenea 
amenajări sînt justificate, n-ar 
trebui sd se uite că, in vecină- '

pentru antrenamentul elevilor. 
Trebuie să vă „pun că sîntem 
des solicitați la Palatul pio
nierilor din Sibiu, pentru 
cursuri de inițiere, pentru or
ganizarea de concursuri. Acum 
așteptăm, cu emoție, avizul fo
rurilor de resort, la propune- 

• rea făcută de Școala sportivă 
de elevi din localitate de a 
i se îngădui să introducă în 
program, ca o materie cu șase 
ore de predare săptăminal, 
cest sport al pădurilor.

— Poligonul de orientare 
de la Dumbravă este con
ceput și perftru activitatea 
da agrement ?

a-

— Da. N-am pierdut din ve
dere acest lucru. Ne-am inspi
rat din bogata experiență a 

• țărilor nordice — Suedia și 
Finlanda, mai ales — unde 
orientarea are un larg carac
ter de masă. Preconizăm să 
alcătuim uh traseu variat cu 
un număr suficient de posturi 
pe care să le combinăm in di
ferite feluri, așa incit, în nu
mai cîteva minute, să putem 
programa, eventual, și un con
curs simplu, fără probleme or
ganizatorice deosebite. Cu a- 
ceastă bază vom asigura tine
rilor din Sibiu o activitate 
mai susținută, pentru că £n 
momentul de față, după ce se 
încheie întrecerile din „Roza 
viaturilor" și pentru campio
natele de juniori, ei nu mai 
au, în general, concursuri pînă 
la începutul anului următor.

— Nu credeți că în a- 
ceastă problemă și inițiati
va locală are un cuvînt de 
spus ">

— Ba da. Și tocmai de 
ceasta noi ne punem mari spe
ranțe in poligonul de care 
vorbeam. Nici noi și poate nici 
alții nu i-ar neglija pe tineri,* 
dar specialiștii în trasări de 
trasee și în organizarea con
cursurilor de orientare sînt, 
încă, puțini. Iar cînd se ter
mină (activitatea oficială a ti
neretului, încep competițiile 
pentru seniori, care îi absorb 
cam pe toți acești specialiști. 
Existența unui poligon simpli
fică, însd, foarte mult proble
mele (trasare, organizare ș.a.) 
și în aceste condiții asigurăm 
elementelor tinere o continui
tate foarte utilă în activitatea 
de orientare, continuitate care 
se va răsfrînge într-o substan
țială creștere a nivelului lor 
de pregătire. f

Sebastian BOÎlîFACIU ,

a-

♦
Vojtech

__ _ __  ... . 15,2 ; 3. 
ti. VasUescu (R) ’’ 15,3 ; 100 m : 1.
J. Matusek (C) 10,8 ; 2. T. Szabo 
(R) 10,8 ; 3. A. Kurunczi (R) 10,9; 
•uliță : 1. s. Blașca (R) 62,46 m ;
2. P, Moljls (C) 58,14 m ;
Bezak (S) 56,86 m ; 4.
(h) 54,76.m ; 1 500 m t 1. C.
(R) 3:56,5 ; 3. I. Negară
3:57,8 ; 3. V. Kveton (C) 3
lungime : 1. Al. Abagiu (R) 7,16 
m ; 2. V. Prokop (C) 7,14 m ; 3.
C, Ionescu (R) 7,00 m (H.C. G. 
Oană 7,28 m) ; 400 m : 1. F. Ge
deon (R) 48,6 ; 1. F. Stress (C) 
49,6 ;*3. V. Stefel (C) 50,1 ; 5. A- 
Moldovan (R) 51,8 ; 2 000 m obsts- 

rcole ț i. M. Zyonicek (C) 5:58.8 ;
3. T. Szekely (R) 6:06.0 ; 3. I. Rak
(S) 8:06,6 ; 4. 8. Goanță (R) 6:08,6;
înălțime t 1. J. Palkovakl (C) 2,15 
m ; X V- Maly (C) 2.00 m ; 3. C. 
Dosa (R) 2,09 m ; 4. M. Negomi- 

,reanu (R) 2,03 m ; greutate i 1.
J. skoudy (C) 16,06 m ; 2. s. Piu- 
har (C) 15,48 m ; 3. Gh. Dumbra
vă (R) 15,35 ni ; 4. Gh. Suha (R) 
14,86 m ; 4 x 100 m : 1. România 
42,0; X Cehia 43,6 ; 1. Slovacia 
44,8.

Tete : 100 m — 1. E. Monoranu 
(R) 12,2 ; X K. Mirza (R) 12,3 ; 3. 
M. Varcholova (S) 12,4 ; 400 m : 
1. M. Filip (R) 55,8 ; 2. L. Suohan- 
kova (C) 87,1 ; 3. 'M. Kejnarova 
(C) 87,8 ; 4. I. Sălăjan (R) 57,8 ;

3. V. 
Plntl 
Dlma

(R> 
:53,1 ;

1 500 m s 1. M. Lincă (R) 4:31,0 ; 2. 
N. Andrei (R) 4:35,2 ; 3, Z. Kra
marova (C) 4:40,7 ; lungime : 1. 
F Boca (R) 6,06 m ; 2. L. Jinga 
(R) 6,04 m ; 3. I. Pohlova (C) 5,79 
m ; disc : 1. C. Ionescu (R) 46,48 
m ’ 2. V. Cioltan (R) 44,14 m ; 3. 
M. Horvatova (S) 41,32 m; 4 x 100 
m : 1. România 47,6 ; 2. Cehia 
47,9 ; Slovacia — descalificată.

Punctajul după prima zl de con
curs : România — Cehia 97—71 
(b. 54—52 ; f. 43—19) ; România — 
Slovacia 119—45 (b 74—32 ; f. 45— 
13)»; Cehia — Slovacia 110—54 (b. 
72—34 ; f. 38—20).

Astăzi, In cea ds a doua zl a 
' triunghiularului, se dispută — în- 
ceplnd de la ora 16,30, pe Stadio
nul Tineretului următoarele pro
be: 10 km marș, prăjină, ciocan, 
triplusalt, disc, 200 m, 800 m, 3 000 
m și ștafeta 4 x 400 m — la bă
ieți, Înălțime, 200 m, 800 m. greu
tate, suliță (1 ștafeta 4 x 400 m — 
la feta.

giliști : o mare vitalitate, un 
bagaj variat de cunoștințe 
tehnice. Dublu campion na
țional (1968 și 1969), Cuțov 
are, de data aceasta, emoții. 
El acuză dureri la brațul 
sting și, din acest motiv, s-ar 
putea să fie înlocuit cu cole
gul său de club, PAUL DO- 
BRESCU. Aceasta o vom cu
noaște mîine.

Categoria semimijlocie. 
VICTOR SILBERMAN (Stea
ua), 23 de ani. 
evitat de mulți 
datorită punch-ului său ne
iertător. Medaliat cu argint 
la europenele de la Bucu
rești, campion național te 
1968 și 1969, Victor va do
mina mulți ani, după toate 
probabilitățile, întrecerea 
autohtonă la această catego
rie de greutate.

Categoria mijlocie mică. 
Dinamovistul ION GYOR-< 
FFI, în vîrstă de 21 de ani* 
a fost preferat de antrenul _ 
lui Ion Covaci, pentru sti
lul său mai curat de lupta. 
De altfel, este deținătorul 
titlului pe anul 1969.

Categoria mijlocie. Titular, 
cum se spune, peste noapte, 
dar nu nemeritat, metalur
gistul HORST STUMPF — 
care i-a luat locul lui Năs- 
tac, datorită indisponibilită
ții acestuia din urmă. Vîrstă, 
28 de ani. Stumpf este ele
vul lui I. Stoianovici.

Categoria semigrea. Vete
ranul ION MONEA (Dina
mo), multiplu campion 91 
țării și medaliat cu argint și 
bronz la J. O. și „europene”, 
nu mai are — credem — ne
voie de prezentări.

Categoria grea. Triplu cam
pion național (1967, 1968 și 
1969), și campion continen
tal, ION ALEXE — Dinamo, 
în vîrstă de 22 de ani. în
cheie plutonul tricolorilor în 
mult așteptata confruntare 
de sîmbătă seara. Este o 
echipă redutabilă, alcătuită 
din boxeri reputați, care do- 

reso fierbinte victoria.

Un boxer 
adversari,

LOTO-PRONOSPORT
5 iulie

Numai 
1970 vă 
biletele

Concurs exceptional Pronoexpres

pînă 
mai 

pentru concursul ex
cepțional Pronoexpres din 5 
iulie a.c,

La acest concurs excepțio
nal, care %e va desfășura după 
o nouă formulă tehnică și a- 
vantajoasă pentru partiaipanți, 
se atribuie o bogată listă de 
premii :

Puneți cîștiga : autoturisme 
FIAT 1800 și DACIA 1300 în 
număr NELIMITAT.

Tot în număr NELIMITAT, 
excursiile peste hotare se pre
zintă pe trasee turistice foarte 
interesante. Una dintre ele se 
efectuează la Paris și Valea 
Loirei, cu o durată de circa, 
8 zile, iar cealaltă într-o fru-' 
moașa croazieră pe Dunăre 
cu vizitarea orașelor Budapes-

sîmbătă 4 iulie 
puteți procura

ta, Belgrad și Bratislava. Du
rata călătoriei este de circa 
10 zile. Precizăm că, la aceas
tă croazieră, se acordă cite 2 
locuri pentru fiecare variantă 
cîștigătoare.

Se mai atribuie numeroase 
premii în bani de valoare fixă 
și variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
CURSUL NR. 27 DIN 

1970

LA CON-
1 IULIE

IN ATENJIA IINEREIULUI SPORTIV
COOPERATIVĂ „TRICOTEXTIL"

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

EXECUTA CU LIVRARE PROMPTA ECHIPAMENT SPORTIV 
PENTRU TOATE DISCIPLINELE

cu materialele cooperativei sau cu maienalele solicitanțiior. 
Printre altele, se confecționează treninguri, hanorace, 

bluze» de vini, fișuri, pulovere fi cămăși din fire he- 
lănca ele.

EXTRAGEREA I I 20 43 16 39 
7 19.

FOND DE PREMII : 305.G08 lei. 
EXTRAGEREA a H-a : 3 5 33 

12 25 22 2 26.
FOND DE PREMII t 270.620 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală, lnceptnd de joi 9 

iulie pînă la 17 august 1970, 
Inclusiv.

In țară lnceptnd de luni 13 Iulie 
pină la 17 august 1970, inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

26 IUNIE 1970
EXTRAGEREA I î Cat. a II-ai 

2,75 variante a 48.941 Iei; a JH-a: 
12,45 a 5.405 Iei; a IV-a > 2(1,55 a 

■ 3.275 lei; a V-a : 100,05 a 673 lei) 
* Vl-a : 229,60 a 293 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Cat. A i 
0,23 variante a 45.103 lei; B : 1,40 
a 32.216 lei; C i 2,95 a 15.289 Ieij 
D : 15,90 a 2.837 lei; E : 35 a 
1.289 iei; F I 24,90 a 1.811 lei.

’ AMBELE EXTRAGERI : Cat. ZI 
160,80 varianta * 100 lei.



!

distanța 
de data

Cuplul WC-NĂSTASE

sovletici

Împărțit

FLORIN 
Eliberat de

Cu un suprem efort, belgianul Walter Godefroot ciștigă sprintul final al etapei a 
patra a Turului Franței, Rennes-Lisiepx.

în semifinale
Ploaia a tulburat progra

mul zilei de marți, la Wim
bledon, făcînd ca multe par
tide să fie amînate, iar al
tele întrerupte în momente
le cruciale, cum s-a întîm- 
plat cu cea dintre Taylor și 
Graebner în care primul îl 
conducea cu 8—7 în setul 
trei pe american. Referin- 
du-se la alte întîlniri de 
marți, corespondenții agen
țiilor internaționale de pre
să subliniază victoria lui 
Ken Rosewall care, la vîrs- 
ta de 36 de ani, luptă să-și 
adjudece singurul titlu ab
sent din palmaresul său : a- 
cela de simplu bărbați în 
turneul da tenis de la Wim
bledon.

Alte rezultate : dublu mixt 
turul 2} Gorman, Carter —

la Wimbledon
Fletcher, Gilchrist 6—3, 6— 
4 ; Keldie, Harris — Korot
kov, Isopaitis 3—6, 6—3, 6— 
4; Ruffels, Krantzke — 
Bartlet, O’Hara 6—2, 6—0 j 
dublu femei : Durr, Wade — 
Shaw, Truman 6—2, 2—6, 
6—1.

In reuniunea de ieri, cup
lul român Tiriac—Năstasea 
mai obținut o frumoasă vic
torie, calificîndu-se In semi
finale. Reprezentanții noștri 
au învins dublul Okker— 
Rresen cu 6——4, 6—4, 8—6. 
. In probele de simplu : 
Taylor—Graebner 6—3, 11— 
9, 9—7 ; Gimeno—Carmi
chael 6—1, 6—2, 6—4 ; Billie 
JeMi King—Rrancoise Durr 
6—3, 7—5 ; Margaret Court- 
Rosemary Casals 6—4, 6—1.

BELGIENII AU DOMINAT
SEMIETAPELE DE IERI
DIN TURUL FRANȚEI

i
Turul Franței a progra

mat din nou două semi- 
etape. în prima, disputată 
pe distanța Ldsieux-Rouetn a 
cîștigat belgianul Godefroot, 
care a parcurs 94,500 km 
in 2h.02 :02. El a fost ur
mat de compatrioții săi 
Ryckeghem șl De Vlaeminck, 
sosiți în 2 h.05 : 02.

Cea de a doua semietapă 
s-a alergat pe 
Rouen-Amiens. Și
aceasta, primul sosit a fost 
un ciclist belgian, Spruyt. 
învingătorul a parcurs cei 
113 km îiț 2h.32 :34. Pe ur
mătoarele locuri au fost în
registrați Dyndam (Olanda) 
în 2h. 32 :35 șl același De 
Vlaeminck în 2h. 32 :45.
, Italianul Zilioli continuă 
să poarte tricoul galben. îl

urmează în clasament E. 
Merckx la 4 secunde, Gode
froot la 9 secunde, Jansen 
la 27 de secunde și De 
Vlaeminck la 35 de secunde.

La Leipzig

TAIMANOV Șl VASIUKOV 
ÎNVINGĂTORI LA SKOPLJE
• Florin Gheorghiu (locul III, cu 10 puncte) 

și-a confirmat norma de mare maestru
1 Turneul Internațional de 
șah de la Skoplje s-a înche
iat marți seara cu succesul 
marilor maeștri

(■Mark Taimanov și Evgheni 
• Vasiukov, care au împărțit 
primele două locuri cu 11 
punct», din 18 posibile. în 

iultima rundă, Vaaițikov l-a 
învins p« Matanovici, ajun-

BASCHETBALISTELE 
IUGOSLAVE 

VICTORIOASE LA BARI
Turneul internațional de 

baschet feminin do la Bari 
a luat »fîrșit cu victoria re
prezentativei iugoslave. Iată 
ultimele rezultate: Italia— 
Elveția 64—34 (32—21); Iu
goslavia—Italia 69—43 (28—
22); Iugoslavia—Cehoslovacia 
48—46 (27—29).

Clasament final i 1. IU
GOSLAVIA 6 p. 2. Cehoslo
vacia 4 p, 8. Italia 2 p, 4. 
Elveția 0 p.

gîndu-1 pe Taimanov (remiză 
cu Brown).

Concursul i-a prilejuit un 
frumos succes lui 
GHEORGHIU, 
complexele și îndoielile care 
l-au torturat în ultima vre
me, Încrezător în forțele și 
valoarea sa, el s-a aflat prin
tre animatorii turneului, pe 
oara 11 încheie pe locul III. 
Dar nu atlt locul acesta este 
valoros, cît punctajul reali
zat, prin care Florin își con 
firmă, in extremis, pentru 
încă cinci ani, norma de 
mare maestru internațional 
Multiplul campion român lasă 
în urmă valori de prestigiu 
ale șahului internațional : 
Gligorici, Matuiovici, Reshe- 
wski, Barczay, Brown ș a.

In clasament urmează : 
Marovici 9 p, Balașov (victo
rie la Reshewski, în ultima 
rundă) 8>z2, Gligorici, Matu
iovici, Forintos 8‘/a, Matano- 
vici, Brown 8, Reshewski 
7 etc.

In total, au participat la 
turneu 10 mari maeștri inter
naționali.

Din ciclismul european
Cursa ciclistă internaționa

lă disputată Ia Moscova, pe 
străzile din jurul Kremlinu
lui și Pieții Roșii, a fost cîș
tigată de rutierul sovietie 
Vladimir Sokolov, cronome
trat pe distanța de 90 km 
cu timpul de lh55:58 (me
die orară de 46.200 km).

Ciclistul polonez. Henrik 
Woznșak este noul lider în 
Turul Iugoslaviei, urmat 
Cubrici (Iugoslavia) la 43", 
Koneknl (Cehoslovacia) ia 
59", Piccini (Italia) cu 1:01.’ 
Primul dintre cicliștii români, 
C. Grigore, ocupă locul 10, 
la 2:59 de lider.

de

la

EXPERIENȚA
ANTRENORULUI

constă

dorința 
baschet 
la au-

cele mai 
se arată

de minibaschet 
numără 12o de 
în vlrstă de la
10 ani și care

RIMVIDAS

Etapa a 5-a Bel^rad-Novi 
Sad (73 km) s-a încheiat cu 
victoria lui Wozniak, înre
gistrat cu timpul de lh36:45. 
în același timp cu învingă
torul, pe locul 6, a sosit con
curentul român Nicolae Ciu» 
meti. Clasamentul pe echipe ! 
1) Cehoslovacia ; 2) Iugosla-1 
via la 2:38 ; 3) România la 
5:27; 4) Italia la 6:25 etc.

Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu etapa a 7-a,’ 
Edrzemit — Canakkale (135 
km). Primul a trecut liniă 
de sosire alergătorul turc Oz- 
torun, urmat de polonezul 
Gazda și românul Constan
tin Ciocan, toți trei 
cronometrați cu timpul 
4hl4:54. în clasament 
duce bulgarul Nikoloy.

fiind 
de 

con-,

„Baschetul 
pentru 
vi etică 
fel de 
fotbalul 
zilienl"

« este 
Lituania »o- 
un sport ia 

popular ca 
pentru bra-

— spunea un
antrenor din această 
republică a UJL.S.S. 
care numără ceva 
mai mult de trei mi
lioane de locuitori și 
peste o sută de mii 
de practicanțl legiti
mați ai sportului cu 
mingea la coș.

Dar un asemenea 
curent de opinie fa
vorabil baschetului 
nu putea să nu for
meze prozeliți plnă 
în rîndurile copiilor 
care, de 
multe ori, 
dispuși să calce pe 
urmele celor mai 
populari sportivi din 
jurul lor. Iată cum se 
explică apariția la 
Kaunas a unui cen
tru 
care 
copii 
6 la 
are un singur antre
nor, un om pasionat 
de meseria sa, Dze- 
vo ika Rimvidas, ab
solvent al Institutu
lui de cultură fizică 
din localitate.

Inițial, centrul con
dus de 
primea copt 
stă de 10—II 
tocmai ca 
centre de 
din U.H.S.S. 
trenorul se 
ispitit să i 
această 
înceapă 
imițiere 
cu copii 
S-a consultat cu alți 
colegi, cu medici. U- 
nii s-au opus, afir- 
mînd că baschetul 
i-ar suprasolicita din 
mai multe puncte de 
vedere; alții l-au 
sfătuit să încerce, 
dar i-au spus-o pe 
un ton cam rezervat.

Rimvidas continua 
să stea în dilemă. 
S-a tntîmplat, Insă, 
un lucru care l-a de
terminat să coboare 
chiar mal mult limi
ta de vlrstă. Cîțiva 
noi veniți la centruț 
Bău si-a” ascuns vir-

Aimvidas 
li in vir- 
.1 ani, In

și alte 
inițiere 

. Dar an- 
i simțea 
devanseze 

limită și să 
procesul de 
în baschet 
de opt ani.

>ta adevărată 
dorința de a învăța 
mal de timpuriu să 
practice acezt joo 
care le subjugase vi
sele copilăriei. Erau 
printre ei cîțiva 
pil de numai 6 
7 ani, firește 
bine dezvoltați, 
Incit nu le venea 
greu sâ-și disimuleze 
vîrsta adevărată. An
trenorul l-a păstrat 
la centrul său chiar 
șl după ce a aflat 
adevărul iar copiii 
s-au comportat la 
fel de bine dacă nu 
chiar șl mai bine 
decît „vtrstnlcli' cen
trului.

„Acum primesc eu 
însumi copii de (—7 
ani fără nici o rezer
vă — spune Rimvi
das. Criteriul de bază 
11 constituie 
lor de a Juca 
ți seriozitatea 
trenamente".

Dar în ce 
antrenamentele făcu- , 
te cu acești sportivi 
atlt de miclî Ca să 
trezească mereu In
teresul copiilor, Rim
vidas caută să facă 
antrenamente cit mal 
variate. Uneori, mi
cii baschetballștl in 
devenire pot fl vă- 
zuți jucind handbal, 
fotbal sau tenis de 
masă. Alteori, ei slnț 
duși pe stadion, unde 
fac alergări ți sări
turi. în fine, drumu
rile lor se mal în
dreaptă șl spre la
cul Neman, unde fac 
plimbări cu barca.

Programul de an - 
trenamente cuprinde 
4—S ședințe pe săp - 

‘tărntnț cu o durată 
de o oră și jumăta
te. Dar, tn afara »- 
cestora, fiecare copil 

exersează eu 
ți acasă, 

in zilele In
a avut antre

nament
Pentru a menține 

In limitele rezona
bile acest proces tfe 
pregătire, Rimvidas 
apelează foarte des 
la controale medica
le șl Ii obligă pe 
eonii să țină un iur-

1 1
*

Ghintaras Ținialis are 
promite, de pe acum, 
al mingii de baschet.

să
doar 6 ard, dar 

devină un virtuoz

♦
nai personal foarte 
riguros. La primele 
indicii de surmenaj, 
copilul în cauză sca
de durata și intensi
tatea

în 
față, 
de

pregătirilor.
momentul de 

centrul condus 
Rimvidas 

considerat 
cele mai 
U.R.S.Ș.

T

este 
printre 

bune din 
pentru că

marea ’ majoritate a 
turneelor organizata 
’pentru echipele de 
copii au ca învingă
tori pe „elevii" aces
tui tntretjid antrenor. 
De reținut, Insă, că 
In competiții nu par
ticipă decît copiii de 
9—10 ani, cei mai 
mici mulțumindu-se 
cu jocurile de veri
ficare disputate, du
minică de duminică, 
exceptlnd perioadele 
de vacantă. ts.bă

hlIICÂIIIA-O. CEmUIU
La sfîrșitul acutei săptă- 

mîni (3—5 iulie) 
la Leipzig un 
internațional de lupte libe
re, la care vor _ "
chipele de tineret ale Bul
gariei, României și R. D. 
Germane. România va alinia 
următoarea formație: cat. 
48 kg I. Arapu, cat. 52 kg 
E. Butu, cat. 57 kg FI. Moț, 
cat. 62 kg P. Androne, cat. 
68 kg M. Pîrcălabu. cat 74 
kg I. Dumitru, cat. 82 kg V. 
Țigănaș, cat 90 kg 
cov, cat. 100 kg Șt. 
și cat -j-100 kg L. 
Reprezentativa țării 
pleacă astăzi în R. 
mană.

va avea loc 
triunghiular

participa e-

Șt. Mor-
Ghydrgy 

Simon, 
noastre 

D. Ger-

STEAUA ROȘIE BELGRAD PENTRU A TREIA 
OARĂ’ CAMPIOANĂ LA FOTBAL

. La capătul încă unui cam
pionat național, echipa lui 
.Giaici a cules, pentru a treia 
oară consecutiv, ovații îndelun
gate de la zecile de mii de 
susținători și prieteni ai clu
bului, adjudecîndu-și titlul <2? 
campioană națională, ca și în 
cele două campionate prece
dente, cu o etapă înainte? de 
finiș.

întilnind în penultima etapă 
pe vechii rivali de la Dina
mo Zagreb, pe care nu i-au în
vins în ultimii trei ani niciodată', 
roș-albilor le-a fost suficient 
un singur punct pentru vic
toria finală. Terminînd nedecis

(2—2), Giaici și compania au 
adus in ,vltripa cluqului încă 
un trofeti de j țireț. *

Deși au pierdut în ultima 
etapă în 'compania echipei Je- 
iezniciar din 1 Sarajevo, acest 
fapt nu scade cu nimic din 
rezultatele și bilanțul strălu- 
ciț din jUltimii trei ani.

Iar acest bilanț este, intr-a
devăr, strălucit : din 98 de 
meciuri de campionat susținu
te, roș-albii au sărbătorit vic
toria de 54 de, ori, de 29 de ori 
auț terminat „nedecis și doar 
de 15 ori au .plecat steagul în 
fața adversarului.

--- -----------L

•
Impresionante sînt și cele

lalte cifre : în primul din acești 
ultimi trei ani, golaverajul a 
fost de 64—30. apoi, in urmă
torul an, 75—30, și acum este 
66—37. Goigeteru.1 echipei este 
atacantul central Lazarevici, 
care în 
55 de 
Giaici, 
cate.

’ Dacă 
dăugăm și cucerirea în anul

’ acesta a „Cupei Iugoslaviei", 
’atunci pasiunea și seriozitatea 
cu care se muncește la acest 
club ies și mai pregnant In 
evidență.

Meritele sînt. desigur, în pri
mul rînd ale jucătorilor Dui- 
kovici, Pavlovici, Giorici, Doi- 
cinovski, Lazarevici, Karasi, 
Ostoici, Mihailovici etc., con
duși de căpitanul lor, Giaici. 
Trebuie amintit aci șl antre
norul echipei, destul de tînă- 
rul (35 de ani) Milian Milia- 
nlci. devenit, deja, celebru nu 
numai în patria sa. El a decli
nat mari și tentante oferte ve
nite Min străinătate, printre 
care și aceea din Brazilia. A 
rămas fidel băieților crescuți 
de el și clubului unde și-a în
ceput cariera ca junior.

Suporterii clubului roș-albi
lor așteaptă acum cu nerăb
dare startul echipei lor prefe
rate în „Cupa campionilor eu
ropeni". Ei speră și în acest 
caz rezultate la nivelul celor 
obținute în campionatul tn-

central
cei trei ani a marcat 
goluri. Pe locul II, 

cu
Pe locul

40 de goluri mar-

la aceste rezultate a-

la
Bădescu și Budahazi, doi dintre sabrerii noștri fruntași, 
unul din ultimele antrenamente...

Foto l V.’ BAGEAC

ÎN TOIUL PREGĂTIRILOți
Scrimerii români inaintea
ultimei repetiții pentru

C.M. — concursul
internațional de la Berlin

Pentru sportivi, luna iulie 
echivalează uneori cu o bine
venită etapă de relaxare, de 
refacere fizică șl nervoasă. Nu 
însă In toate cazurile. Scri
merii din loturile naționale, 
de pildă, sa găsesc și în aceas
tă lună în febra pregătirilor, 
a concursurilor. Cel de la Ber
lin este și cel mal important 
din sezon ; ultima repetiție în 
vederea „mondialelor".

La „Floreasca II", fieful 
scrimerilor noștri fruntași, ac
tivitatea continuă neobosit zl 
de zi. pe ateliere, pe speciali
tăți. Floretistul Mihai Țiu lu
crează la manechin ca în pe
rioada Începutului. Ștefan 
Haukler și Iuliu Falb susțin 
cel de-al 10-lea asalt. Gabriel 
Ursovici exersează In compa
nia antrenorului federal Vasi» 
le Chelaru. Doar Ștefan Arde- 
leanu Își îngăduie un scurt 
respiro, după o oră încheiată 
de lucru. Profităm ds „fereas
tră" și-l întrebăm cu ce pers
pective vor pleca floretiștil la 
Berlin

— Vizăm un loc doi, după 
echipa Uniunii Sovietice. Cred 
că o asemenea performanță 
este posibilă, tn acest sezon 
am obținut victorii fi la polo
nezi, cu 9—7, și la unguri, cu 
13—3. Sînt principalii aspiranți, 
alături de noi, la locul se
cund

Spadasinii sa remarcă, de 
data aceasta, prin tinerețe. 
Cel mai vîrstnic dintre ei, An
ton Pongraț, n-a împlinit încă 
23 de ani... Este deosebit de 
preocupat de pregătire. Puțin 
taciturn. Remarcăm, in schimb, 
exuberanța lui losif Sepeșiu, 
care — ca de obicei — mani
festă un optimism contaminant:

— Vom pleca hotărîți să ne 
clasăm pe locul 3 l

— Asta va însemna să 
treceți de echipele Polo
niei și R.D. Germane !?

— Cu actualul lot — Pon
graț, Al. Istrate, Duțu și Iorgu 
— am convingerea că se poa
te realiza o astfel de perfor
manță I..

Unele necazuri la sabie. Doi 
dintre virtualii titulari, Irimi- 
ciuc și Popescu, nu vor putea 
face deplasarea. Aflîndu-se In 
examene, ei au absentat de la 
pregătire. Și antrenorii coordo
natori nu înțeleg să facă nici 
o concesie. In aceste condiții,

lotul va fi alcătuit din Octa
vian Vintilă, H'ariton Bădescu, 
Al. Nilcă, C. Nicolae și 
Budahazi.

— Ce sperați 7 R 
băm pe campionul 
Vintilă.

— Victorii,

Iosif

Intre- 
țăril, 
I Ț

, in primul rină, 
la bulgari și polonezi. Ca să 
respectăm tradiția...

Optimism și in rindul fete
lor,. floretistelor. Maria Vicol, 
Ileana Drâmbd, Ana Pascu, 
Marina Filip, manifestă — sus
țin antrenorii Andrei Vîlcea 
și Iosif Zilahi — o formă 
bună, incit sînt în măsură să 
abordeze toate meciurile 
șanse maxime.
mondiale vor să confirme re
zultatele excelente din acest 
an. Iar concursul de la Ber
lin constituie un binevenit 
prilej,..

cu
Campioanele

Tiberiu ST AM A

Gh. GLISICI

Ib'GOSLAVIA-S.U.A. 6-5
LA BOX

BELGRAD, 1 (prin telefon de 
Ia corespondentul nostru). Peste 
10 000 de spectatori au luat loc 
în tribunele stadionului Taș.nal- 
dan din Belgrad pentru a urmări 
gala de box dintre reprezenta
tivei® Iugoslaviei și S.U.A. Dună 
o serie de partide toarte echili
brate, pugiliștil iugoslavi au reu
șit să termine învingători la li
mită : 6—9. De Ia oaspeți, o
impresie deosebită au lăsat 
Lany, Donato, Valdez și Leyla, 
Dar iată rezultatele tehnice, în 
ordinea categoriilor : Roksandici 
b. p. Cooper ; Santiago k.o. teh-; 
2 Stanilirovici : Mircovici b. ,p- 
Maiinz ; Milovanovicl b p. Lany; 
Vujin k.o. teh. 2 Santore ; Ve- 
selinovicl b. p. Donato ; Djakula 
b. p. Denis ; Valdez b. p. Belici; 
Parlov b p. Mengam : Jakson 
b. p. Obradovicl ; Leyla k.o, teh. 
2 Vukusich

Ivo GORAN

TELEX • TELEX • TELEX
Proba de săritură cu prăjina 
din cadrul concursului inter
național ,de atletism de la 
Helsinki țd fost cîștigată de 
recordmanul mondial Wolf
gang Nordwig (R.D.G.) cu 
5,30 m, finlandezul Pauli Ne- 
vala a terminat învingător 
la • aruncarea suliței cu 86,20 

Harțmuth Briesenick 
pe primul loc la 
greutății cu 20,27

nș, iar 
s-a situat 
aruncarea 
m.

a 8-a a turneuluiIp runda 
international de șah de la Ca
racas, Ivfcov a cîștigat la

Karpov, Benko la Yepez și 
Barcza la Addinsson. S-au 
terminat remiză partidele i 
Panno — Kavalek, Siggurn- 
jonsson — Bisguier, Parma — 
Stein. Ciocîltea a întrerupt în 
poziție complicată partida cu 
șahistul columbian Cuellar. 
Tn clasament conduc Karpov 
și Kavalek cu cite 6 p, ur
mați de 
Ivkov, Barcza 5 p.
Ciocîltea se află pe locul 13, 
cu 2,5 puncte 
întrerupta.

Addinsson, Stein, 
Victor 

I, 
și o partidă

oară consecu- 
sportiv Boris

Asigurare
Ceulemans, a încheiat 
pentru... mîinile sale, 
concentrarea sînt cele 
mente ale succesului în biliard* 
clarat campionul, în 
care se antțen.ează 
ore.

N o u 1 campion 
mondial de biliard, 
belgianul Raymond 
recent o asigurare 
„Miinile, nervii 
mai Importanta ?1 ele- 

de- 
ani,vlrstă de 32 de 

zilnic cel puțin clnct

Populația Întregu
lui oraș Italian 

, Legnano este indig
nată. Dot tineri, mari iubitori, al aportului 
cu balonul rotund, au expediat o telegramă 
de felicitare ecțtlpel reprezentative a Italiei, 
după ce a reușit- să se cajitice în finala 
campionatului mondial. Spre marea lor 
surpriză, autoritățile poștale din CLudad de 
MaKlco au Înapoiat mesajul cu următoarea 
mențiune: „Adresantul a plecat 
lase vreo adresă !“

Indignare *

fără să

Acum i-a fost Încredințată conducerea Mi
nisterului poștelor și Telecomunicațiilor, 
ceea ce t-a făcut pe unii observatori să 
considere că... pentru un fost alergător de 
fond nici nu se putea găsi un post- mal 
potrivit.

Secretarul gene
ral al U.E.F.A., 
Bangerter, s-a pro
nunțat. în favoarea 
acordării unordrep- 

___ _=__ ,_______  fotbalulUl feminin, 
intr-un articol publicat in ultimul număr

Pentru emanciparea 
femeilor In... fotbal 
turl egale practicării

•CALEIDOSCOP

indicat ordinea exactă a primilor clasați 
intr-un asemtnea concurs organizat in 
Mexic a fost Me scurtă durată. Intr-adevăr, 
a devenit cuqpscut că mai mulți spărgători 
au furat toate cele 400 000 de răspunsuri 
trimise de participanțil la acest concurs. 
Posturile mexicane de radio șl televiziune 
au transmis cîteva zile la rind apeluri so- 
tlcitînd hoților să înapoieze cele 400 000 de 
buletine de participare. Deocamdată, ele 
nu au avut insă nici un succes. Șl chiar in 
cazul în care buletinele respective vor fl 
regăsite, se exprimă temerea că unele din
tre ele ar fl putut fi Talslflcate, astfel incit 
printre cîștigătorli premiilor să se afle 
chiar... spărgătorii I

Pentru a doua
tiv, cunoscutul
Onișcenko a cîștigat titlul de 
campion unional la pentatlon 
rrtodem.

La Kamnik (Iugoslavia) s-a 
desfășurat un concurs inter
național de motociclism la 
care au participat sportivi 
din mai mid te țări ale lumii. 
La clasa 125 cmc victoria a 
revenit maghiarului Drapai, 
care a realizat o medie orară 
de 139,073 km. întrecerea re
zervată motocicletelor de la 
clasa 250 cmc a fost cîștigată 

■ de americanul Keith (medie 
, orară de 148,235 km).

In ziarul italian 
„Stampa" a apărut 
următoarea scrisoa

re a unei tinere cititoare : „Dragă redacție. 
AJuta(î-mă să rezolv o problemă impor
tantă. Doi bărbați tineri îmi cer mina. Unul 
este Încăpățînat și reținut, al doilea modest 
și curajos. Pe care dintre el să-l aleg ?"

Redacția a organizat un concurs cu pre
mii pentru cel ma' bun răspuns Ciștigător 
a devenit un cititor din Torino, care a dat 
următorul stat : „Căsătoriți-vă cu înainta
șul central al echipei noastre de fotbal. El 
dă dovadă de ț-ețlnere pe terenul de Joc 
și de multă modestie atunci cind trebuie 
<1 aducă o minge ieșită in afara terenului, 
tn schimb, el este foarte curajos șl încă
pățînat atunci clnd cere premii din partea 
conducerii clubului".

Dilema
al Buletinului U.E.F.A. Subliniind că a sosit 
vremea ca „femeile să devină emancipate 
și in sportul fotbalului", Bangerter a cerut 

, federațiilor naționale să veghere ca fotbalul 
feminin să se organizeze sub controlul lor. 
astfel incit să nu. mai devină un obiect de 
profituri pentru o serie da manageri veroșl, 
care au transformat asemenea meciuri 
„lntr-o atracție de

campion 
atletism

Fostul 
englez de 
pe distanțe lungi, 

Christopher Chata'.vay, a fost numit, săo- 
tămîna trecută, ministru tn noul guvern 
conservator format de premierul Edward 
Heath. Chataway, care este acum in vlrstă 
de 39 de ani și a Îmbrățișat cariera poli
tică, a reușit în 1934 sărcoboare sub 4 mi
nute recordul mondial pe distanța de o milă 
deținut de Roger Bannister ș! a stabilit un 
nou record mcridlal în proba de 5 000 metri.

♦

Omul potrivit...

Alarmă
acesta, șt o serie 
stîeurl. Iată, insă,

circ".
S-a terminat cam

pionatul mondial de 
fotbal șt, o dată cu 

de concursuri de prono- 
că bucurța celor care au

Mont 
reve-
Dan 
con-

Concursul internațional de 
automobilism viteză, desfășu
rat pe circuitul de la 
Tremblant (Quebec), a 
nit pilotului american 
Gurney. învingătorul a
curat pe o mașină „McLaren' 
realizînd o medie orară de 
157,110 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Lothar 
Motschenbacher, George Ea
ton și Bob Brown.



FOTBALUL NU ÎNSEAMNĂ NUMAI IUREȘUL
J

SPRE POARTA ADVERSA!
Nu ne-a fost dat încă să 

asistăm la un meci de fotbal 
cu o desfășurare atît de... 
paradoxală ca cel dintre Di
namo București și Farul 
Constanța. Este, de altfel, 
greu de crezut că una din 
formații — în speță Dinamo 
București — a beneficiat de 
26 de cornere (ca să nu mai 
vorbim de zecile de centrări 
înalte de pe partea stingă 
plecate din bocancii lui Both, 
Radu Nunweiller sau Luces- 
cu și ajunse toate, fără ex-

CRETU

GOLEAC

ECHIPA ETAPEI
ADAMACHE

BULC ISPIR CREAVU

BADEA

TUFAN

SOO

CARAMAN KALLO

Fericiți cei cu tranzistoare...
STEAUA — STEAGUL 

0—0
ROȘU

„23 August", 
teren bun,

tlmp
10 000

Stadion 
călduros, 
spectatori.

STEAUA : Suciu 7 
uță, 7, Ciugarin 8, 
reanu 8, Vigu 8, ’
Negrea 6, Pantea 6, Tătaru 6 
(min. 46 Dumitriu 5), Ște
fănescu 5, Creiniceanu 6.

STEAGUL ROȘU : Ada
mache 10 — Ivăncescu 7, Je
nei 7, Olteanu 7, Rusii 6, 
Pescarn 6 (min. 70 Cojocaru), 
Cadar 7, Necula 7, Florescu 
5 (min. 70 Drăgoi), Balint 7, 
Gjbrfy 7.

A arbitrat M. Rotaru (Iași), 
★ ajutat de A. Ma-
covel și C. Buburuz (ambii 
din Bacău).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) i 8.

La tlneret-rezerve : Steaua— 
Steagul roșu 3—2 (1—1)

1 _ snra-
Sâtma- 

Volnea 7.

Numai
de

10 minute
fotbal...

(Urmare din pag.cepție, în brațele portarului 
Popa !), iar cealaltă comba
tantă — în cazul nostru Fa
rul — a avut 
gol în care 
știm cum se 
ratarea lor. 
învins 
realist, 
cid la 
ce au 
facilitate în fața porții ad
verse, adică fotbaliștii de la 
Farul.

Intrați pe teren puțin infa
tuați, aclamați de publicul 
care aștepta nerăbdător ren- 
dez-vous-ul cu „mexicanii", 
jucătorii de la Dinamo au 
crezut probabil că singura 
problemă care li se pune în 
această întîlnire este doar di
ferența de scor cu care vor 
cîștiga. Din nefericire pentru 
ei, atacurile lor infantile ca 
orientare fotbalistică și pe 
deasupra lente, fără vlagă, 
au fost stopate în prima 
priză cu multă siguranță 
apărarea constănțeană. 
schimb, acțiunile ofensive 
oaspeților, de o simplitate 
dezarmantă, fulgerătoare nu 
prin goana jucătorilor ci prin 
precizia paselor, au întors 
greoaia apărare dinamovistă 
aproape de fiecare' dată cînd 
mingea ajungea în jumătatea 
de teren a gazdelor. Așa că 
pînă la pauză Dinamo a do
minat steril, iar Farul a în
scris două goluri și a trecut 
la activul său și o bară.

în repriza secundă bucu
reștenii au persistat în gre
șeala de a se avînta orbește 
spre poarta adversarilor, au 
obținut’'cum spuneam zeci de 
cornere, au centrat și au reu
șit să reducă din handicap 
și , apoi să egaleze numai pe 
această bază de 
salt". Elevii lui Robert Cos-

7—8 situații de 
nici acum nu 
poate explica 
Finalmente au 

cei ce au jucat mai
mai omogen, mai lu- 

mijlocul terenului, cei 
ajuns cu o uimitoare

DINAMO BUCUREȘTI —
FARUL 2—3 (0—2)

Stadion : Dinamo ; timp : 
excelent • teren : foarte bun; 
spectatori : 15 000 ; au mar
cat : Sălceanu (min. 51) șl 
R. Nunweiller VI (min. 62) 
pentru Dinamo București ; 
Caraman (min. 24), -----
(min. 39 și min. 73).

DINAMO BUCUREȘTI 
drel 5 (min. 39 : Cavai 
Cheran 5, Nunweiller 
Dinu 6, Deleanu 5 —
ceanu 5, R. Nunweiller VI 7
— Pîrcălab 6, Dumitrache 4
(min, 34 p. Popescu 5), Both
5, Lucescu 5.

FARUL : Ștefănescu 7 (min. 
65 Popa 9) — Stoica 8, An
tonescu 8, Mareș 7, Pleșa 7
— Badea 8, Constantlnescu 7 
(min. 56 Koszka 7) — Sasu 
8, Tufan 9, Caraman 8, Kal
lo 9.

A arbitrat Gr. Birsan 
ajutat la linie de V. Liga șl 
Gh. Ștefănescu — toți din Ga
lați.

Trofeul Petscbowscbl (pen
tru public) : 8

La tlneret-rezerve ; Dinamo
— Farul 5—2 (3—0)

Kallo
: An- 

7) -
IV 4, 

Săi-

să nu

„noul 
făcut

re-
de
In

ale

JIUL - RAPID 1—1 (0-0)
PETROȘANI, 1 (prin tele

fon, de la trimisul nostru) 
Stadion Jiul ; timp splendid ; 
teren regazonat, foarte bun ; 
spectatori peste 10 000. Au 
marcat : Adam (min. M), Na*- 
din (min. 86).

JIUL : Stan 7 — Popescu 6, 
Georgevici 6, Stocker 6, Dn- 
brescu 5, Marinescu 6 (min 
75 Cotnrmanl), Libardi 6, Pe
ronescu 5, Sandu 5, Ion Con
stantin 6, Naidin 6.

RAPID i Răducanu 0 — Pop
6, Lupescu 8, Cojocaru 7, 
Greavu 9, M. Stelian 6, N'lță
7, Năsturescu 6, Petreanu 7 
(min. 46 Adam 7), Neagu 6, 
Bujor 6.

A arbitrat Șt. Blrăescu (Ti
mișoara) ajutai
bine la linie de I. Boroș (Ti
mișoara) șl S. Drăgullcl (Tr. 
Severin).

Trofeul Petscbowscbl (pen
tru public) : 8,

La tlneret-rezerve: Jiul — 
Rapid 1—0 (1—0).

de bucureșteni cu 4—3 (cînd 
Lupescu a înscris trei goluri), 
și .cît de puțin fotbal ne-a 
oferit astăzi echipa din Pe
troșani...

Poate că ar trebui să fim 
mai pretențioși cu jucătorii 
Rapidului — fruntașa clasa
mentului, dar aceștia înfrun
tau handicapul unui jos . 
în deplasare și erau preocu- 
oați, în primul rînd, 
primească gol.

Se poate spune că 
val“ da la Rapid și-a
datoria, aruneînd în joc forță
— în prea mare măsură utili
zată de Marin Stelian —. am
biție și poftă de joc. Dar și 
tinerii bucureșteni aveau să 
se „stingă" pe parcurs, cedînd 
pas cu pas terenul gazdelor, 
care însă au acționat fără 
nerv și, mai ales, fără adresă. 
L-am- căutat zadarnic pe te
ren pe Peronescu, altădată 
„sufletul** echipei, motorul ei, 
dar — deși l-am descoperit 
adesea numărul de pe tricou
— l-am recunoscut, ca jucă
tor. numai în două-trei ac
țiuni, în rest mulțumindu-se 
cu o simplă figurație.

Cum spuneam, partida ne-a 
oferit doar 10 minute mai 
agitate, mai spectaculoase, cu 
deosebire cele din final, cînd 
Jiul, pe punctul de a pierde 
meciul, în urma golului în
scris de Adam, și apostrofat 
vehement de spectatori, a a- 
tacat în stilul lui caracteristic, 
obținînd egalarea după numai 
21 de 
se în 
final.

Dar
nu fac parte din joc 1

Să acceptăm ideea 
byul a fost salvat doar 
aceste 5 minute din final ar
însemna — neîndoios — să 
fim prea generoși_cu ambele 
echipe...

moc contraatacau însă cu 
finețe, cu dezinvoltură și — 
spre stupefacția dinamoviști- 
lor — ajungeau de fiecare 
dată singuri cu nefericitul 
Cavai în față. O dată au 
ratat (Tufan min. 55), apoi 
Kallo a ridicat scorul la 
3—2 și, după aceea, Tufan, 
Kallo și Caraman (care a 
reintrat nonșalant în „focul" 
diviziei A) au tras alături 
cînd nimeni, dar absolut ni
meni, nu mai credea că min
gea va poposi altundeva de
cît în plasa porții.

Și astfel Farul a cîștigat 
în deplasare. Jucînd parcă 
ceva ce se
Și tot astfel a pierdut Di
namo acasă, crezînd că ala- 
cînd cu disperare va înge- 
nunchia adversarul. Numai 
că ieri, bucureștenii au avut 
două, să le zicem, ghinioane :
a) o apărare... „decor", din 
carton șl, mai important,
b) adversarul n-a îngenun- 
chiat1

Partida a debutat promiță
tor, aducîndu-1 pe Ion Con
stantin față în față cu Ră- 
ducanu, dar portarul rapi- 
dist, bine plasat, a îndepăr
tat această primă acțiune de 
atac a gazdelor.

După o infiltrare în careu 
a lui Neagu, zădărnicită de 
Georgevici, care a trimis în 
corner, și după multe mi
nute de... anonimat, am no
tat pînă la pauză — am avut, 
credeți-ne, timpul necesar — 
o lovitură de colț executată 
de Peronescu, „strecurată" pe 
sub nasul lui Naidin, Libardi 
și Ion Constantin, precum și 
un șut, pe sus expediat de 
Sandu și trimis în corner de 
Răducanu, calm și inspirat.

Repriza a doua a fost la 
fel de încîlcită, dar ea a a- 
vut darul să dezmorțească pu
blicul, grație loviturii de tea
tru din min. 85, cînd — îm
potriva cursului jocului — 
Adam a deschis scorul.

Dar. cum arătam, egalarea 
a venit imediat, parcă ar fi 
fost dinainte pregătită...

favorabile (min. 23 — Gyorfy. 
min. 25 — Florescu, min. 55 — 
Necula, care a pus mingea 
încet în păianjen, Suciu evi- 
tînd golul printr-un reflex, 
min. 80 — ~ 
Balint).

In afara
taj“ de ocazii ratate, Steaua 
se mai poate prevala de o 
dominare teritorială' care a 
durat 80 de minute din 90 !

Nu-i mai puțin adevărat că 
această dominare (oarbă) ar 
putea fi însă considerată ca 
un principal cap de acuzare 
împotriva autorilor ei...

Marius POPESCU

vină, au fost nevoiți să o is- 
1 pășească.

Meciul a avut, totuși, două 
reprize nuanțate diferit. Pri
mele 45 de minute au fost 
dominate, pe toate planurile, 
de sterilitate și plictis. Așa 
se /explică faptul că în a- 
ceastă perioadă încurajările 
s-au exprimat mai ales prin... 
fluierături.

în repriza a doua am văzut 
o echipă (Steaua) hotărîtă să 
învingă, dar hotărîrea ei a 
fost trădată de o exasperantă 
ineficacitate. Este adevărat că 
brașovenii au avut în Ada
mache un portar „care n-a 
iertat nimic", dar prima vină 
este a steliștilor și abia apoi 
intră în discuție „vina" goal- 
keeperului mundial...

Interpreted, totuși, acest 
0—0 cenușiu, iată o statistică 
grăitoare: Steaua a avut 12 
situații de gol (min. 20 — 
Voinea, min. 21 — Ștefănes- 
cu, min. 30 — Creiniceanu. 
min. 35 — Ștefănescu, min. 40 
— Creiniceanu, min. 
Ștefănescu, singur cu
mache, a fost blocat la 5 me
tri de poartă, min. 46 — Ște
fănescu, min. 65 — Dumi- 
triu III, min. 66 și min. 67 — 
Vigu, min. 68 — Creiniceanu, 
min. 76 — Creiniceanu, „pla
cat" la 20 de metri de poartă 
de Ivăncescu, în situația în 
care scăpase singur) iar Stea
gul roșu a avut cinci situații

Gyorfy, min. 83 —

acestui net „avan-

cheamă fotbal.

„fotbal-a-

secunde și menținîndu- 
atac pînă la

celelalte 80 de

fluierul

minute

că der- 
de

43 —
Ada-

frumos 
bun ;
6 000. 
(min. 
(min.

. sa-
Lucacl 6, Po- 
Alexandru

Călin ANTONESCU

TEXTILIȘTII IN

unde era 
capul, a 
poartă : 

următor,

deose- 
vîndut 

citi : 
ei ne-

trat în careul 
lungit balonul 
ratat de la 5 

în repriza

7.
68
1.

două formațij și unele în
cercări de a se marca, sol
date însă dpaj cu executa
rea de lovituri de colț.

Pompiliu V1NTILA

Adamache, In zi mare, a fost ieri de netrecut.
Foto i V. BAGEAC

SERIE...

Vom fncepe cronica jocului 
disputat pe stadionul ,.23 Au
gust** cu o considerație care 
ține... indirect de spectacolul 
oferit : fericiți au fost acei 
spectatori care au avut inspi
rația să se „înarmeze** cu 
tranzistoare 1

Ei, numai ei, au putut să 
plece de la meci fără dureri 
de cap !

Mutîndu-și, nu ne îndoim, 
atenția la evenimentele de 
pe stadionul Dinamo, de la 
Arad sau Petroșani, posesorii 
de tranzistoare au avut o com
pensație pentru pedeapsa vi
zuală pe care, fără nici o

Desigur, prin prisma locu
rilor ocupate în clasament de 
cele două echipe, era de aș
teptat, să se angajeze o dis
pută dîrză în întîlnirea de la 
Oradea. în parte, așteptările 
au fost confirmate.

După un atac al Iui Kassal 
(min. 2), rezolvat de Moldo
van prin plonjon la picioarele 
orădeanului, portarul Catena 
este pus la grea încercare de 
către Codrea și Pripicl (min. 
6 și 7). Min. 23 : un șut pu
ternic al orădenilor (se pare 
Sătmăreanu) este deviat de 
clujeanul Sudy și arbitrul Po- 
povici acordă 11 m. Condu
cătorul de joc, aproape de 
fază, explică infracțiunea prin 
faptul că apărătorul clujean 
a jucat mingea cu cotul. Lo
vitura de pedeapsă este trans
formată de fundașul Popovicl 
cu multă precizie. Și totuși, 
inițiativa aparține Universi
tății.

După pauză, orădenil par 
hotărîți să aibă inițiativa din 
„plecare**. în min. 48, Cocis 
driblează în viteză și de la 
16' m șutează puternic, Mol
dovan nu poate reține și Pexa 
trimite în corner. Ofensiva 
gazdelor durează doar 5 mi
nute. Treptat, jocul se echi
librează ca din min. 60 (după 
o bombă a lui Munteanu, 
min. 57) Universitatea să do
mine, chiar autoritar. Dar 
toate speranțele oaspeților se 
limitează la șuturile lui Mun
teanu, puternice, dar și im
precise. între min. 65 și 70 
fotbaliștii orădeni trec prin 
clipe grele, sînt parcă storși 
de vlagă, greșesc orice acțiune 
de atac permițînd adversari
lor replifca, construirea con- 
traataculiui și apropierea de 
poarta lui Caton a. în min. 68 
un șut puternic ai aceluiași 
Munteanu trece pe lingă col
țul porții și taie răsuflarea 
spectatorilor care văd victo
ria Crișului în pericol. Domi
narea clujeană continuă, dar 
iată, Crișul contraatacă, Su- 
ciu se joacă pe linia de 16 m, 
trage și mingea lovește bara, 
surprinzîndu-1 pe Moldovan 
(min. 78). Cociș urmărește și 
cu toată împotrivirea tardivă 
a golkeaperului clujean în
scrie : 2—0 pentru Crișul și 
apele par limpezite. Dar nu. 
Arbitrul Popovicl, pînă atunci 
autoritar, greșește și în min. 
80 acordă 11 m pentru Uni
versitatea. Noi am văzut un 
duel corect între Anca și Săt
măreanu, dar conducătorul de 
joc apreciază un fault al lui... 
Bule în învălmășeala din ca
rpii. Adam ratează lovitura. 
Apare și legea compensației 
apoi. în min. 90, flancat de 
doi apărători, Cociș se aruncă 
în careu, spectaculos și... a- 
sistăm la a treia lovitură de 
pedeapsă a meciului. De data 
aceasta ratează... Popovicl. A-

CRIȘUL — „U“ CLUJ 
(1-0)

ORADEA, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Crișul, timp 
(cam cald) ; teren 
spectatori aproximativ 
Au marcat : Popovicl 
23, din 11 m) și Cociș 
78).

CRIȘUL ; Catona 8 - 
rac 7, Bule 9, ____
povlcl 8, N. Alexandru 6 
(min. 46? EU Naghl 5), Săt
măreanu 7, Cociș 7, Suciu 6, 
Kun II 4 (min. 73 Cefan 6). 
Kassai 6.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 6 (pentru greșeala 
de la golul al doilea) — Cre(u 
9, Pexa 7, CImpeanu 6, Co
drea 6. Anca 7, Munteanu 8, 
Sudy 6 (min. 58 Llcă 5), Ul- 
tăleanu 5, Adam 4, pripicl 5.

A arbitrat : Gb. popovicl 
•ir ir ir, ajutat la linie de R. 
Stlucan și Gh. Motorca (toți 
din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) 8.

La tlneret-rezerve : Crișul— 
„U“ Cluj 1—3 (1—0)

ceste greșeli au scăzut nota 
conducătorului de joc și au 
creat un final neplăcut.

Constantin ALEXE

Cele două puncte realizate 
în urmă cu trei zile, la 
Ploiești, au devenit un ba
lon cu oxigen pentru texti- 
liști. Lansați în cursa pen
tru titlu, arădenii au reali
zat o nouă victorie, însă cu 
prețul unor eforturi 
bite. Craiovenii și-au 
scump pielea (a se 
punctele puse în joc),
depunînd armele nici un mo
ment, spetind în realizarea, 
în cel mai nefericit caz, a 
unui egal. Dar, tactica adop
tată în partea a doua, de a 
temporiza jocul, n-a dat re
zultatul scontat I

Nu trecuse decît un mi
nut de la începutul jocului 
și tabela de marcaj a tre
buit să fie schimbată. La 
primul atac al craiovenilor, 
apărarea U.T.A. a acordat 
corner. După executarea lo
viturii, mingea a ajupș la 
Ivan, care a pasat lui Bă
lan, liber pe partea dreaptă. 
Extrema stingă craioveană a 
șutat sec în colțul lung și... 
1—0 pentru Universitatea. 
Arădenii au ripostat imediat, 
inițiind chiar în minutul ur
mător un atac periculos sol
dat cu o bară a lui Axente. 
Elevii lui N. Dumitrescu au 
controlat jocul, au hărțuit 
apărarea adversă care a ce
dat în min. 12. Dumitrescu 
a demarat pe extremă, apoi 
a centrat în careu, 
Moț și acesta, cu 
trimis balonul în 
1—1. în minutul
Axente care, de altfel, a fost 
deosebit de activ pe par
cursul întregului med, 8 in-

advers, a pre- 
lui Moț care a 
m 1

secundă, o 
bună parte din timp, jocul 
a fost lent, cu puține faze 
de poartă. Crai o venii au im
primat un ritm scăzut, pă
șind mai mult lateral, parcă 
mulțumindu-se cu un rezul
tat de egalitate. Dar, egalul 
nu le convenea arădenilor și 
în consecință ei au forțat 
victoria. în min. 56, 58 șl 65 
atacanții U.T.A. au creat pa
nică în careul studenților, 
dar de fiecare dată apărăto
rii craioveni au rezolvat si
tuațiile critice. Totuși, în 
min. 70, portarul Pilcă a tre
buit să scoată balonul din 
plasă. în acest minut, o pasă 
lungă l-a găsit pe Dem- 
brovschi în careul Universi
tății, Mincă și Bîtlan n-au 
intervenit și înaintașul tex- 
tilist a expediat balonul în 
plasă. 2—1 pentru U.T.A. Nu 
au trecut decît 2 minute și 
Petescu a ratat majorarea 
scorului. Pînă Ia fluierul fi
nal am mai consemnat 
schimbările efectuate în cele

U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2-1 (1-D

Arad (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul 
U.T.A., teren bun, timp fru
mos, spectatori aproximativ 
10.900. Au marcat Moț (min. 
12), Dembrovschi (min. 70), 
respectiv Bălan (min. 1).

U.T.A. î Gornea 8 — Bl- 
rău 6, Lereter 7, Pojonl 7, 
Broșovschl 8, Petescu 
Axente 8, Moț 6 (min. 
Șcjjlopu), Dembrovschi 
Domule 6 (min. 76 Schep), 
Dumitrescu 8.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA s Oprea (min. 26 Plică 
8) — Niculescu 7, Bitlan 7, 

Mincă 6, Țană 5, Strîmbea- 
nu 7, Ivan 6, Martinovlcl 5, 

Neagu 7 (min. 70 Dașcu), Oble- 
menco 6, Bălan 6.

A arbitrat N. Ralnea (Blr- 
lad) ++++, ajutat bine 
la linie de I. Drăghlcl șl 
M. Nlță (ambii din Bucu
rești).

Trofeul Petscbowscbl (pen
tru public) : 8.

LA TtNERET-REZERVE 
U.T.A.—Universitatea Craiova 
2—1 (0—0).

Două puncte 
oxigen

POLITEHNICA — PETROLUL 
3—1 (2—1)

Alte două puncte „mari“ 
pentru C.

Meciul a început o dată 
cu o ploaie infernală. în 
min. 27, după o luptă prelun
gită la mijlocul terenului și 
după o palidă inițiativă a 
oaspeților, care au dat doar 
tircoale careului ceferist, Țe- 
gean șutează pe jos și Vin- 
tiiă apără. Min. 34 Nuțu cen
trează și Dobrin reia cu 
capul, alături. In min. 40 Te- 
gean șutează în bară, parcă 
sar țăndări, dar n-a fost gol. 
Un minut mai tîrziu, Soo 
centrează de pe dreapta în 
careu, un buchet de jucători 
iși dispută balonul care dis
pare o clipă, pentru ca apoi 
să apară și Pigulea să dega
jeze ; arbitrul pe fază a văzut 
clar hențul și a dictat 11 m. 
Oaspeții protestează înde
lung, iar Soos transformă ele
gant penaltyul.

Repriza secundă e tulbură
toare. Ici-colo mal sînt pete 
de verdeață, in rest apă. Se 
luptă cu o energie care te 
înspăimintă. „Așteptam ca 
jucătorii să leșine, să se pră
bușească la pămînt. De unde 
oare atîta forță, atîta energie, 
mai ales la clujeni ?* — de
clarația observatorului fede
ral Cibi Braun. In min. 60, 
Pigulea centrează și Roșu su
flă balonul de lingă Mărcu- 
lescu înmărmurit, și înscrie : 
1—1. Publicul cade vlăguit, 
resemnat. Ceferiștii atacă. 
Nouă ni se pare aproape ab
surd ceea ce vedem. Oame-

C.F.R, CLUJ — F.C.
2-1 (1-0)

ARGEȘ

telefon), 
a plouat 

meciu- 
Au in-

CLUJ, 1 (prin 
Stadionul Municipal ; 
torențial tot timpul 
lui ; spectatori 5 000. _ 
scris : Soos (min. 41 din 11 
m), Dragomir (min. 81) pen
tru C.F.R., respectiv Roșu 
(min. 75).

C.F.R. CLUJ s M&rculescu 
7 — Costea 7, Soos 8, Dra
gomir 8, Cojocaru 8, M. Bre- 
tan 8, Soo 9, S, Bretan 6, 
Tegean 8, Q» Ionescu 8, Pe
trescu 7.

F.C. ARGEȘ : Vinttlă 6 - 
Pigulea 6, Barbu 7, Vlad 7, 
Ivan n 7, Prepurgel 7, Ol- 
teanu 7, Nuțu 6 (min. 55 : 
Roșu 7), Radu 7, Dobrin 8, 
Jercan 5.

A arbitrat Petre Badea 
.............................................. s de 

Roman★ ajutat la ’inie
Gavrila Pop șl Miros Ron 
(toți din Brașov).

Trofeul Petschowschl 
tru public) 9.

La tlneret-rezerve t
Cluj — F.C. Argeș 4—0 (0—0)

(pen-
C.F.R.

nil învingînd limitele puterii 
omenești și zimbetul desti
nului (firește, mă gindesc la 
ceferiști). Min. 81 : Dragomir 
șutează din afara careului jos 
la colț și înscrie : 2—1. Clu
jenii sar unul peste altul pe 
pămint. Argeșenii se clatină. 
Arbitrii sint uluiți. Publicul 
în delir. încă 9 minute de 
luptă eroică pentru fiecare 
balon, pentru o senzațională 
victorie. Meritată indiscuta
bil.

V. CACOVEANU

Tiparul: I, P, „Informația**, str. Brezoianu nr. 23—25, București

Rezultat
A.S.A. TG. MUREȘ — 

DINAMO BACÂU 1—1 (1—0)
TG. MUREȘ, 1 (prin tele

fon, de la corespondenții 
noștri). Stadion „23 August", 
spectatori 1.500 • teren bun ; 
timp frumos. Au marcat : 
Hajnal (min. 7) șl Dembrows- 
chi (min. 48).

A.S.A. TG. MUREȘ : Bay 
Șleam 7, Toth 8, Ispir 

- ------ -- “ (Siclodi
Lucacl 

5, Nis-
Ghlțâ 

6 min.

7
8, Czako 7, SzdlSșl 6 
6, min. 70), Ciutac 7,
6, Hajnal 6, Fazekaș 
tor 7.

DINAMO BACAU :
8 — Kiss 6 (Bogdan 
60), Nedelcu 7, Velicu 6. Co- 
mănescu 6, Vătafu 7, Duțan
7, Pană 6, Dembrovschi 9, 
E. Daniel 7, Băiuță 6.

A arbitrat O. Anderco (Sa- 
tu Mare) + + 4r4k> ajutat 
bine la tușă de G. Farcaș 
(Satu Mare) șl C. Szllagyl 
(Baia Mare).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) i 9,

Tlneret-rezerve : 
Tg. Mureș—Dinamo
2—3 (1—1).

A.S.A. 
Bacău

După jocul sub orice cri
tică prestat duminică cu Jiul 
se credea că la acest meci 
vor veni foarte puțini spec
tatori. Totuși, miercuri au 
luat loc în tribunele stadio
nului „23 August** aproxi
mativ 15 000 spectatori, dor
nici de a vedea la lucru atît 
echipa locală cît și pe „me- 
xicanul** Dembrovschi, din 
formația oaspete. Cu toate că 
meciul n-a avut miză, ambele

echitabil
formații, încă din primele 
minute, au trecut la o dispu
tă dîrză, Inițiind numeroase 
atacuri. Localnicii atacă in
sistent, Fazekaș (min. 7) 
șutează ușor pe jos, Ghiță 
se joacă cu mingea, o scapă 
din mină iar Hajnal, care 
urmărește atent faza, inter
vine împingînd balonul în 
poartă. După gol, partida se 
echilibrează și pînă la sfîrși- 
tu] reprizei ambele înaintări 
ratează numeroase ocazii 
(Dembrovschi min. 8 și 14), 
Duțan (min. 25), Ciutac 
(min. 26), Hajnal (min. 35) 
etc.

După reluare, cei care do
mină sînt oaspeții șl chiar la 
începutul reprizei reușesc să 
egaleze prin Dembrovschi, 
care a marcat un gol de 
toată frumusețea — de la 
circa 30 m sus la păianjen 
(min. 48). După egalare, jo
cul se echilibrează din nou 
și după o scurtă perioadă de 
acalmie cele două înaintări 
construiesc numeroase faze 
ofensive dar înaintașii sau 
nu pot trece de apărări, sau 
nu nimeresc poarta ; cum a 
făcut, de pildă, Fazekaș (min. 
56), care, singur cu portarul, 
a 
a

IAȘI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion „23 
August", teren bun, timp ră
coros, spectatori : 8 000. au 
marcat : Goleac (min. 21, 25 șl 
63) pentru Politebnlca, res
pectiv, iuhasz (min. 29).

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 7 — Gavril 7, lanul 8, 
Stolcescu 7 (min. 67 Lupea), 
Pali 6, Alecu 5, Slmionaș 6, 
Goleac 8+, Lupulescu 4, Cu
perman 5, Moldoveanu 7 (min. 
56 Marica).

PETROLUL : Stelian 6 -
Gruber 6, Grecu 5, Florea 5 
(min. 71 N. Ionescu), Mo
canu 6, Crlngașu 6, Iuhasz 7, 
Dlncuță 5, Cotigă 4, Moraru 
5, Grozea 4.

A arbitrat V. _________
★ ★★★. ajutat la tușă de 
C. Niculescu șl D. Ghețu

Pădureanu

(toți din București). 
Trofeul Petscbowscbl 

tru public) i 9.
La __

tehnica —
tineret-rezerve :

Petrolul 3—0

gien-

Poll- 
(2—0).

pierdut o mare ocazie de 
înscrie.

C. ALBU și I. PAUȘ,

Petrolul 
dească la 
deplin, că 
ren propriu în fața arădeni
lor n-a fost un simplu acci
dent. Ploieștenii au jucat 
sub orice critică, demon- 
strînd că traversează o cri
ză acută, care e gata să-i 
facă să alunece pe tobogan 
în zona „minată** a clasa
mentului.

Partida s-a rezumat, pur 
și simplu, la o hăituială 
continuă a mingii, ambele 
echipe renunțînd la orice 
intenții tactice sau virtuți 
tehnige. Ieșenii au dovedit 
mal multă insistență, dar 
numai atît. Cu 4 puncte în 
tolbă, din două partide, ei 
respiră acum mai ușor, dar 
viitorul se anunță încă um
brit de incertitudini. Soarta 
acestei partide-calvar a fost 
decisă, de fapt, în zece mi-

a ținut să. dove- 
Iași, reușind pe 

înfrîngerea pe te-

nute de joc, și lată cum : în 
min. 21, la unul din 
atacurile Politehnicii, Goleac 
primește o pasă de la Cu- 
perman și încurajat de ulu
iala lui Florea și Grecu, șu
tează, înscriind, primul gol. 
Peste 4 minute,' profitînd de 
apatia adversarilor, Goleac 
avansează în atac, primește 
mingea de la lanul și o 
trimite în plasă, dintr-o evi
dentă poziție de ofsaid: 
2—0. Grozea părăsește tere
nul în min. 27, fiind elimi
nat pentru insulte adresate 
arbitrului de tușă, iar peste 
2 minute, ploieștenii fructi
fică nesperat șansa unei lo
vituri libere : Iuhasz trage 
de la 20 metri, balonul iz
bește zidul ieșean și se stre
coară în poarta lui Constan- 
tinescu. Urmează un șut pu
ternic al lui Moldoveanu, 
care zguduie bara petroliști
lor, în min. 40, și cam asta 
este tot ce merită să fie 
consemnat despre prima re
priză.

■ La reluare, asistăm la stu
pida înlocuire a lui Moldo
veanu, foarte activ pînă 
atunci și la al treilea gol 
al ieșenilor, din min. 63 : 
Lupulescu pasează în adîn- 
cime lui Cuperman și acesta 
prelungește la Goleac. Ie
șeanul scapă de Mocanu șl 
marchează dintr-o poziție 
laterală. O ultimă, dar tar
divă revenire 
ploieștenilor, îl 
tigă să rateze, 
de la numai 8
< Și cu asta 
partidă fără sare și piper, 
unde tehnica rudimentară, 
blazarea și dezinteresul au 
făcut casă bună, în tot tim
pul celor 96 de minute de 
așa-zis joc de fotbal.

George MIHALACHE

în atac a 
face pe Co
in min. 72, 

m de poartă, 
punct, la o

40368


