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după-amia ză, cicliștii au făcut un ultim an trenament pe velodromul Dinamo, prilej folosit de fotoreporterul 
nostru V. Bageac pentru a realiza această imagine.

U.S. BOXING TEAM"
A SOSIT

ASTAZI, LA ORA 16,30 ÎNCEPE PE VELODROMUL DINAMO

♦ Sîmbătă - prima intilnire 

directă dintre reprezentati

vele celor două țări
• John Giachetti este optimist... 

Șase boxeri de culoare 

in echipa americană 

Jesse Valdez — „starul" 

creditat cu o victorie asupra 

campionului european 

Tregubov
(reportajul în pag. o 4-a)

„CUPA SPORTUL"
• La start, pistarzl din Bulgaria, R. D. Germană, Ungaria și România
• Performerilor le vor fi oferite premii de către A S. LOTO-PRONOSPORI 
și ,,SPORIUL“ • „Cupa de cristal"-a ziarului „Sportul" va fi

cucerită de cel mai bun vitezist

PREȘEDINTELE C.N.E.F.S

Selecționata de box 
a Constanței învinsă 

de T.S.K. Berlin cu 11-9
CONSTANȚA, 2 (prin tele

fon). Prima manșă a întîlnirii 
de box dintre selecționata 
Constanța și T.S.K. Berlin a 
revenit oaspeților datorită, în 
primul rînd, celor două decizii 
eronate din întâlnirile M. . Du- 
mitrașcu-B. Schruder și A. 
Simionescu-K. Bandtke, la 
masă aflîn.du-se arbitrii Ernest 
Gabriel și Manfred Berg, am
bii din R.D.G.

Rezultate tehnice : F. Ibraim 
b.p. E. Brefke, O. Badea nul 
K. Gertenbach, C. Soțoiu p.p. 
K. John, M. Dumitrașcu p.p.
B. Schruder, G. Anton b.ab. II 
F. Marquard, A. Simionescu 
p.p, K. Bandtke, I. Dinu b.ab. 
II S. Noemann, V. Filip b.ko. 
II D. Peeper, N. Juttka cîștigă 
fără adversar, P. Pîrv'u p.ab. 
II O. Sachse.
C. POPA și C. GOLDENBERG

ț — coresp.

în calendarul 
internațional al 
pistă românesc 
0 nouă întrecere : 
ZIARULUI SPORTUL". Ea 

debutează astăzi, la ora 16,30, 
pe ovalul de beton de la Di
namo, reunind la start redu
tabilele team-uri ale R. D. 
GERMANE, BULGARIEI, UN
GARIEI și ROMÂNIEI.

Timp de trei zile — astăzi, 
sîmbătă și duminică — vom 
avea deci posibilitatea să ve
dem la lucru o serie de pis- 
tarzi care ’ în afara marilor 
competiții europene și a cam
pionatelor mondiale, au ca țel 
obținerea unui loc la startul 
probelor din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen. 
Alături de probele clasice, 
sînt înscrise pe programul 
competiției și întreceri de 
spectacol care, fără îndoială, 
vor oferi deplină satisfacție 
spectatorilor. Organizatorii, 
ziarul nostru și A. S. LOTO- 
PRONOSPORT, vor of eri celor 
mai bine clasați dintre ci
cliști importante premii.

competițional 
ciclismului de 
și-a făcut loc 

„CUPA

Iată programul reuniunii 
inaugurale de astăzi :

• 200 m lansat
• viteză serii și recali

ficări.
• urmărire individuală se

rii și finale
• 1 000 m cu start de pe loc. 
Reuniunea începe la ora

16,30 pe velodromul Dinamo.

S-A ÎNAPOIAT in capitala
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală Anghel Alexe, președin
tele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
și al Comitetului Olimpic Ro
mân, care, la invitația lui 
Willi Daume, președintele Co-

mitetului Național Olimpic al 
R. F. a Germaniei și al Co
mitetului de organizare a ce
lei de-a XX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Miinchen, a făcut o vizită în 
R. F. a Germaniei.

LA BUCUREȘTI

I.a citeva minute de la sosire, boxerii americani „pozează" 
fotoreporterului nostru, Vasile Bageac

IIn triunghiularul atletic pentru juniori

ROMANIA A ÎNVINS CATEGORIC

Aspect 
din 
desfășurarea 
probei 
de 80b m.

Săptămina viitoare

în 
pen-

în 
la

ADIO? I
LA REVEDERE! I

i
I

O nouă competiție 
perspectivă apropiată 
tru gimnaștii noștri : 
perioada 9—12 iulie, 
Gottwaldov (Cehoslovacia)
este programată competiția 
internațională „Prietenia", 
desfășurată pînă acum sub 
titulatura „Cupa speranțe
lor olimpice", în această 
perioadă, gimnastele și 
gimnaștii români suscepti
bili de a fi selecționați în

cele două echipe care vor 
pleca în Cehoslovacia par
ticipă la ultimele pregătiri. 
Din cele două selecționate 
vor face parte, între 
Paula loan, Ștefania 
coș, Mariana Gheciov, 
riana Mocanu, Anca 
goraș, Radu Branea, 
colae Oprescu, Gh. Iușan. 
Constantin Petrescu, 
drian Stoica.

alții, 
Ba- 
Ma- 
Gri-
Ni-

Chipul viu al stadionului „Azteca" în zilele jocurilor lui 
El Mundial.

193-153 CU CEHIA SI 238-104 CU SLOVACIA
7

A doua zi a trlunghiu-, 
lanului atletic de juniori 
România—Cehia—Slovacia 
a fost încununată și de 
performanțe
în rîndul cărora 
de frunte 
cele două 
României : 
Mîrza, la 
3 :47,5 — 
nală — Ia 
m. In ; 
competiția

remarcabile, 
la loc 

— se situează 
recorduri ale 

14,0 — Elena 
100 m. g. și 

echipa națio- 
ștafeta 4 x 400 

ansamblul său, 
i a prilejuit o 

prestigioasă victorie a tri
colorilor : 193—153 cu Ce
hia și 238—104 cu Slova
cia. Este știut că în ma
joritatea întâlnirilor ante
rioare. echipa noastră nu

• Atleții români au ciștigat 21 de probe ♦ Două valorose re-

corduri ale României ♦Excelentă organizare a întrecerilor
reușise să depășească re
dutabila formație a Ceho
slovaciei. De această dată 
— remarcabil pentru vii
torul său în arena inter
națională — team-ui Ro 
mâniei a învins categoric 
în ambele întîlniri. Chiar 
dacă am cumula rezulta
tele Cehiei și Slovaciei și 
le-am opune celor reali
zate de gazde, victoria ar 
fi tot de partea Româ
niei. Suportînd handica-

pul a 4 concurenti din 
Cehoslovacia, cei doi re
prezentanți de probă ai 
atletismului nostru au 
reușit în 21 de întreceri 
să se claseze pe primul 
loc, în timp ce adversarii 
au obținut doar 12 locuri 
I.

Pentru acest succes me
rită felicitări atleții și, 
deopotrivă, antrenorii care 
i-au pregătit. Subliniem, 
de asemenea, excelenta

organizare a competiției, 
arbitrajul de înaltă ținu
tă și atitudinea sportivă 
a tuturor participanților. 
în ambianța familiară a 
Stadionului 
cele două zile de atletism 
în compania speranțelor 
au fost o reală încîntare.

Rezultate 
a Il-a : 

Băieți — 
M. Ciacoi 
Anghel (R)

Tineretului,

tehnice din ziua

10 km marș : 1. 
(R) 48:17,6 ; 2. D. 
49:33,6 ; 3. E. Rus-

(Continuare în pag. a 4-a)

COMENTARIUL ETAPEI DE FOTBAL

SE APROPIE „CULESUL"...
♦ Dinamo a ieșit, aparent, din cursa pentru titlu • Duel pasionant 

Rapid — U.T.A. • Cele două mari candidate pentru locul 15 sînt...
Politehnica lași și Universitatea Clujtrei: Crișul,

Sub raportul senzaționalu
lui, atît de gustat de mare
le public și de gazetari, eta
pa a 24-a a campionatului a 
oferit o „bombă magnetică" 
care a răscolit toate stratu
rile fotbalului nostru. „Bom
ba" a fost lansată de Farul 
și ..detonată" de Dinamo Bu
curești, victimă imprevizibi
lă în orice calcul fotbalistic.

într-adevăr, a te gîndi că 
echipa cu cele mai puterni
ce personalități din fotbalul 
românesc (ilustrate recent la 
turneul final din Mexic), în
vingătoare cu trei zile în ur
mă la Craiova, va ceda, pe 
teren propriu, Farului, în
seamnă a accepta conexiunea

argheziană dintre „sufletul 
tău și Oceanul Atlantic", 
fantezie-limită care-ți aduce 
zîmbetul pe buze.

în fotbal, însă, fanteziile 
nu au limită, sfărîmînd ori-

ce nOrme și judecăți presta
bilite. Nu-i mai puțin ade
vărat că aceste „fantezii" a-

Marius POPESCU

CONSULTAT»

LA

I.E.F.S.
In vederea con

cursului de admite
re, Institutul de E- 
ducație Fizică și 
Sport organizează 
consultații pentru 
candldații care pro
vin din 
nistrate. 
țiile au 
3—9 Iulie

zonele sl-
Consulta- 

loc intre

Secvențe de pe „scena“ El Mundialului (I)

JUANITO 0 GAZDA EXCELENTA
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e marea scenă a sportului 
actorii se schimbă mereu, 
în fiecare sezon, vedete 
de 24 de carate sau mai 
puțin își fac numărul de 
adio lăsînd locul altora.

Am atacat acest subiect ol schim
bului de ștafetă, nu pentru a reveni 
cu reproșul adresat de mult acelor 
cluburi, asociații sau federații spor
tive lipsite de sensibilitate, de delica
tețe, care lasă peste acest moment, ji 
așa trist, o tăcere -----
Nu . Prea viu, prea ... __ __  ____
piui forului național al handbalului, 
care 
festiv din viața unui sportiv cu un dar 
simplu, necostisitor, dar prin aceasta 
cu atît mai frumos, care știe să facă 
din ieșirea fiecărui handbalist din sce
na competițională o sărbătoare emo
ționantă, pentru a mai consuma noi 
literă de plumb. Am revenit însă pen
tru a sugera celor ce conduc destinele 
ramurilor sportive că acest moment — 
chiar dacă nu este marcat festiv, cum 
se cuvine — nu trebuie, totuși, pier
dut. Acești foști performeri nu doresc 
și nu trebuie să părăsească 
sportului. Ei nu spun de fapt 
miliei atît de dragi, ci doar 
dere.

Contingentele ce părăsesc 
competițională trebuie atrase 
tivitatea atîț de importantă a muncii 
de organizare a întrecerilor, de diri
jare, de supraveghere și îndrumare a 
pregătirii sportivilor. Cu fiecare din
tre acești foști combatanți trebuie să 
se discute. Ei sînt oameni tineri — deși 
pe teren li s-a spus în ultima parte 
a carierei ...............
îl cunosc bine, î 
încetat. In aceste condiții, 
poate fi mai nimerit să conducă întîl- 
nirile — în calitate de arbitri, să su
pravegheze pregătirea tinerilor ce abia 
pășesc pe drumul greu dar atît de fru
mos al măiestriei — în postura de 
instructori sportivi sau antrenori, cine 
are oare dreptul — mai mult decît ei 
— să alcătuiască comitetele și chiar 
birourile federale ? In fine, activitatea 
lor este așteptată în comisiile pe ra
mură de sport, în birourile secțiilor,

Evident, primul pas spre cei ce spun 
la revedere unui sport este necesar 
să-l facă conducerea secțiilor, a aso
ciațiilor și cluburilor, a federațiilor. Și 
pasul trebuie făcut în primul moment

Adresăm, așadar, forurilor sportive 
această- invitație, de a contribui și 
astfel la consolidarea familiei sportu: 
lui românesc, de a-i asigura cu oameni 
de nădejde, atașați, pasionați, organe
le de conducere, de îndrumare și spri
jin, de a nu lăsa să se piardă anual 
sute si sute de foști performeri.

Hristache NAUM

grea, apăsătoare, 
frumos este exem-

încununează fiecare moment

lumea 
adio fa
la reve-

arena 
spre ac-

bătrîne" — iubesc sportul, 
îi doresc progresul ne- ... ----- ,!.!• cjne Qare
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înaintea începerii marii con
fruntări fotbalistice din Me
xic nc-am întrebat — și nu 
de puține ori — care or fi 
fost criteriile ce au determinat 
atribuirea organizării celei de 
a IX-a ediții a campionatului 
mondial de fotbal unei țări cu 
performanțe nu îndeajuns de 
convingătoare în această ra
mură sportivă (chiar dacă pre
zența, cu oarecare frecvență, 
Ln turneele finale ar putea 
pleda in favoarea sa) și cu 
condiții de climă și de altitu
dine destul de vitrege pentru

marea majoritate a competitoa
relor.

O dată cu sosirea noastră pe 
meleagurile mexicane îndoie
lile și rezervele ni s-au mai risi
pit. Am găsit acolo un climat 
deosebit de favorabil sportu
lui cu balonul rotund, compe
tiției ce urma a fi inaugurată, 
campionatul mondial depășind 
ca importanță și interes orice 
alt eveniment 
nai, chiar și vasta campanie 
electorală in 
nului electoral de la 5 iulie. 
Găzduirea marii bătălii a celor

de ordin națio-

vederea scruti-

16 finaliste a fost privită și 
apreciată de către toți mexi
canii ca o dovadă de onoare 
ce s-a făcut țării lor și, din 
acest motiv, cu mic cu mare, 
s-au străduit să contribuie — 
fiecare în felul său — la cit 

■ mai buna reușită a El Mim- 
dialului, considerind că înfăp
tuiesc astfel un adevărat act 
patriotic.

Am intilnit, in cele peste

C. FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Dinu (6), cel mai bătăios dinamovist în meciul cu Farul, supt ins intr-un moment ca
racteristic, cînd încearcă să depășească un adevărat zid format din cinci apărători con- 
stănfeni.

Dumitriu II 
are drept de joc 
la Steagul roșu
In ședința ținută asea

ră, Comisia centrală de 
competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal a luat în 
discuție cererea lui Du
mitriu II de a primi 
drept de joc pentru clu
bul Steagul roșu Brașov, 
ca nou legitimat, deoarece 
timp de doi ani nu a par
ticipat la jocuri oficiale. 
Niki Dumitriu a arătat în 
cererea sa că a primit 
aviz favorabil din partea 
instituțiilor medicale de 
care a fost tratat, în pre
zent fiind pe deplin re
stabilit și apt de a reintra 
în activitatea competițio- 
n: lă.

Comisia 3 aprobat ce
rerea lu.i Dumitriu II și 
deci el are drept de joc 
pentru echipa Steagul 
roșu
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UN
BASTION

AL

ȘCOLAR
5»

SUCCESUL OMOGENITĂȚII

Performantele obținute în 
Ultimii ani de elevii Liceului, 
nr. 33, cu program de educați» 
fizică, din București, au depă
șit de mult granițele Capita
lei, chiar și ale țării și ar fi 
inutil să le mai reamintim. 
Fără discuție că această, școa
lă poate fi numită un bastion. 
pl sportului nostru școlar,, de- 
monstrînd, o dată în plus, câ 
sportul de performanță, rezul
tatele de valoare nu se pot 
obține decît dacă pregătirea 
începe de la vîrsta juvenilă.

Acum, la sfîrșit. de an șco
lar, trăgind linie și făcînd bi-. 
lanțul nu pot să nu te im
presioneze rezultatele obținute 
de secția dc baschet a acestui 
liceu. Numai dacă am aminti 
că toate „cele opt campionate 
ale municipiului București — 
rezervate juniorilor și copiilor 
— au fost, pur și simplu, 
„monopolul" acestui liceu, și 
ar fi de ajuns pentru a ne 
susține afirmația, că avem de-a 
face cu cel mai puternic cen
tru baschetbalisiic din țară. 
Dar, rezultatele obținute de 
baschetbalistele și, baschet
balist ii Liceului nr. 35 în ca
drul campionatelor naționale 
ale juniorilor și copiilor nu se 
deosebesc prea mult de cele 
obținute în cadrul campionatu
lui municipiului București. 
Doar un singur titlu le-a scă
pat,. cel de minibaschet fete, 
unde au obținut locul doi.

Corolarul activității depuse 
de profesorii și antrenorii de 
baschet al acesbui liceu îl 
constituie însă selecționarea 
lui Dan Niculeseu și a Tatîa- 
nei Radulescu în loturile Ro
mâniei . de seniori.. Ce mulțu
mire mai mare își poate dori oare 
un antrenor de juniori decît 
selecționarea elev dor tui în 
naționala de seniori a țării ! 
Cit despre echipele naționale 
de juniori mari și mici — ele 
sînt făcute pe scheletul teanc
urilor Liceului 35. Nu «ml 
puțin de 18 elevi ai acestei 
ș coli !

Cea de a doua secție care, a 
obțumt performante de răsu
net este cea de gimnastică 
modernă. Sabina Șcrbânescu 
și Marîa Preda au participat 
in acest an. cu echipa României 
la campionului mondial de 
gimnastică modernă de la Var
na, unde au avut o compor
tare onorabilă, fn prezent, ele 
se pregătesc pentru viitorul 
C.M. din Cuba și pentru ata
carea titlului national.

Celelalte două seeții — atle
tism și gimnastică sportiva — 
chiar dacă anul, acesta nu au mai 

obținut rezultatele, cu care ne 
obișnuiseră în ultimii ani, dis
pun, așa cum ne-a asigurat 
tov. director Gheorghe Benone, 
de numeroase talente despre 
care se va vorbi peste doi-trei 
ani.

Făcînd bilanțul anului șco
lar recent încheiat uu putem 
să nu spunem, cîteva cuvinte 
despre festivalul sportiv ofe
rit de elevii liceului cu cîtev* 
zile în urmă la sala Floreas- 
ca. Peste 1009 de spectatori 
au privit cu admirație demon
strația de îndemînare și virtuo
zitate sportivă a celor 300 d» 
elevi.

In finalele campionatului republi
can de fotbal rezervat școlilor profe
sionale — o învingătoare merituoa
să : echipa Școlii profesionale de pe
trol din Ploiești. Profesorul-antrenor 
Aurel Matei a reușit ca dintr-un 
grup de tineri cu toiul anonimi să 
realizeze, printr-o pregătire extrem 
de serioasă (și, evident, competentă), 
un tot omogen șl ta cele din urmă, 
ceea ce se cheamă O ECHIPA.

Numai așa au reușit viitorii mun
citori și tehnicieni petroliști să se 
detașeze în cîteva dintre cele mai 
importante meciuri ale turneului re- 
aliztad scorul de ta fața for
mației Școlii profesionale C.F.R. 
București și de 4—0 cu Școala pro
fesională M.I.V. Turda. Apoi, pe „li
nia de sosire*', un 1—1 cu principala 
sa adversară, echipa Școlii profesio
nale „Nicotină** Iași, car», de fapt, 
n-a mai contat prea mult în cris
talizarea campioanei- Tinerii fotbaliști 
ptoieșteni aveau un, golaveraj bun

Iată și lotul folosit de prof. Matei: 
Gh. Teodor — B. Ursan, V. Țoader, 
E Stănescu, L Popescu, M. Oprescu 
I. Roman. L. Rădulescu, I, Dumitru, 
R Marin, I. Dincă, B. Stănescu, S. 
Corbu, FI Ignat și N, Lazăr.

Pe locul secund, echipa Școlii pro
fesionale „Nicolina** Iași. Experiența 
îndelungată și rodnică a prof. Leonid 
Antohi (și el fotbalist, cu nu prea 
mulți ani ta urmă) n-a fost însă su
ficientă pentru ca elevii lui să rea
lizeze performanta maximă, așa cum 
anticipau organizatorii. Asta chiar și 
ta situații în care sll’Me ieșean a 
beneficiat de un atacant deosebit de 
incisiv, ca Mihai Safian, de altfel 
golgeterul

ca Mihai Safian, 
turneului final.

Dan VIAD
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Locul 3 La revenit echipei Școlii 
profesionale C.F.R. București. Tn pre
liminariile turneului final fotbaliștii 
ceferiști se impuseseră net, prin ci- 
teva victorii categorica, astfel că 
promiteau să furnizeze o mare sur
priză. Și, poate, că așa s-ar fi petre
cut lucrurile. ‘ ‘
cătorii echipei n-ar fi fost utilizați 
— in aceeași perioadă — și intr-o 
competiție organizată in paralel de 
către elubut Rapid... Ciudată optică 
și tristă experiență. Oare clubul Ra
pid n-ar fi putut găsi alți jucători, 
dintre rezervele acestei echipe, de 
pildă, pentru a face față competiției

loale, ca așa s-ar fi petre
le, dacă o parte dintre ju

De remarcat și aspectul disciplinar 
al meciurilor. In această privință, 
merite speciale au avut jucătorii e- 
chipei Grupului școlar de construcții 
din Arad, o adevărată campioană a 
fair-play-litai. De altfel, tinerii fot
baliști arădeni și a primit un pre
miu special. Nota discordantă, sub 
aspect disciplinar. au constituit-o 
elevii Grupului școlar de materiale 
dc construcții din București; în ul
timul meci al 
din 
ren,

turneului, cel cu elevii 
s-au retras de pe te- 
de 0—3. Urit gest!

t, în final:
spre

Turda, ei 
la scorul 
O observație pozitivă, 
deosebire de anii preced enți, tur-

Notații după finalele campionatelor republicane 

de fotbal rezervate școlilor profesionale

inițiat»? înțelegem amărăciunea prof. 
Gh. Donciu și a echipei, stopată din- 
tr-o ascensiune cu • finalizare 
mai spectaculoasă.

ta linii mari, turneul final a scos 
în relief valoarea bună a multor e- 
chipe. In afara celor de pc podium, 
a echipelor Grupului școlar M.I.U. 
Turda, Școlii profesionale Industria 
Sîrmei Cimpia Turziî, Școlii profe
sionale dc chimie Ocna Mureșului, Șco- 
lif profesionale de construcții Arad. 
O asemenea observație nu scuză insă 
jocul stors, fără personalitate al al
tor eebipe, care au făcut mai mult 
figurați*: Grupul școlar alimentar 
Craiova, Grupul școlar de materiale 
de construcții București și Școala 
profesională de industrializare a lem
nului din Tg. Jîu.

LA CLUJ

MICA ODISEE
UNUI MARE BAZIN
mare bazin desco-Cel mai 

peril din Cluj, situat în par
cul sportiv „Babeș-Bolyai", al 
Universității, este încă departe 
de a fi ajuns să fie folosit cu 
întreaga sa capacitate. Cauzele 
acestei stări de fapt sînt mul
tiple, Intre altele. Lipsa unui 
sistem de facălsii® ți a unei 
stații de filtrare, care sâ eli
mine impuritățile (alimentarea 
bazinului se face direct din 
Someș, prtntr-un canal colec- 
for). în. fapt, două motive pri
mordialei pentru care mulți clu
jeni ocolesc bazinul.

Cum s-ar putea îndrepta lu
crurile 7

In loc de răspuns, tovarășul 
Vasile Mielc, directorul admi
nistrativ al Universității clu
jene, cel mai îndreptățit, de 
altfel, interlocutor,, ne-a pus 
în față planuri, proiecte și do
leanțele. . „ nescrise ale colecti
vului pe care ii conduce-. Din 
cercetarea atentă a faptelor a 
apărut evident că ideea a pre
ocupat pe gospodarii clujeni, 
în speță cei al Universității. 
S-a apreciat, de pildă, că o 
instalație adecvată s-ar putea 
realiza, mai economicos, prin
tr-un racordai la. Complexul 
sportiv aflat în imediata veci
nătate, mai exact la aproxima
tiv 200 m. că operația n-ar 
depăși (încălzire șl filtrare la 
un. loc) suma de 500 000 lei, 
amortizabilă din venituri pro
prii, în cîțîva ani.

Tn acest sens ne-a fost pre
zentat și un calcul sumar : pe 
toată durata sezonului de vară 
beneficiile ce le realizează par
cul se ridică la aproape 80 000 
lei. Asta în condîțîite prezente, 
cînd bazinul nu poate fi folo
sit decît 30—48 de zile (media

timpului călduros la Cluj) șî 
cînd mai Intervine o anoma
lie : intrarea în pare se face 
în schimbul sumei de 0,50 lei, 
iar pentru accesul la bazin se 
plătește 2 lei. Accesul, este un 
fel de a spune, deoarece foarte 
mulți dintre vizitatori, o dată 
intrați în pave, renunță să se 
plimbe pe aleî șl pe căi mai 
mult sau mai puțin ocolite a- 
jung la bazin îl Cum acolo nu 
există un gard împrejmuitor, 
tentativa de fraudă își gă
sește de flecare dată sorți de 
Izbîndă... Cu alte cuvinte, 
dacă ar exista un sistem de 
control mai riguros al celor 
care- intră in parc, cei 80 000 
lei ar fi, poale, 100 000 sau 
chiar 150 000 lei.

Apoi trebuie subliniat și un 
alt aspect important : o radi
cală îmbunătățire a condițiilor 
de folosire a bazinului ar mo
difica sensibil numărul zilelor 
de acces, practic le-ar putea 
dubla, cel puțin. Știind că apa 
este caldă, amatorii n-ar mai 
fi opriți de starea timpului.

Numai efi drumul către re
zolvarea unei asemenea nece
sități este blocat de inerția or
ganelor de resort ale Ministe
rului Invâțămintului. Dovada 
cea mai concretă : planul de 
îmbunătățiri propus de Univer
sitatea clujeană a fost limitat 
la unele operații curente la 
bazin (nici măcar n-au putut 
ti reparate fisurile de pe fun
dul bazinului} și Ia drenarea 
a două terenuri pentru jocuri 
sportive. Proiectul prezentat de 
gospodarii locali. în ideea par
ticipării la lucrări, prin muncă 
voluntară, a studenților, a ră
mas fără răspuns. Acoperiri-
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deneul final a fost urmărit zilnic 
numeroși specialiști ai Federației ro
mâne de fotbal, 
Ia fața locului, 
tată în școlile 
populară dintre 
caracterul ei 
prima etapă au 
petiție aproape 4 800 de echipe repre
zentative de ani dc studii și 230 de 
școli, ceea ce însumează peste 68 800 
de participanți} dar și valorile exis
tente, elementele de perspectivă.

încheiem aceste rinduri, evidențiind 
aportul unor arbitri Ia buna desfășu
rare a meciurilor.-Printre ei, A. Mu
nich, D. Predescu, M. Haimovici, I. 
Comșa, M. Cruțescu, O. Poagă, M. 
Stan.

care au putut vedea, 
felul cum este tra- 

profesionale cea mai 
disciplinele sportive, 
de masă (de la 

fost prezente in com-
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T. BRADETEANU

Ttrmometrul:

du-se cu plapuma unor decizii 
și hotăviri interpretate îngust, 
responsabilii organelor de re
sort n-aud și. nu văd. Este evi
dent mat comod !

Necesitatea de a se acorda 
prioritate amenajărilor la ba
zin se impune insă astăzi când 
peste tot în țară se desfășoa
ră o adevărată bătălie de ini
țiere a tineretului în înot. Or, 
bazinul din parcul sportiv 
„Babeș-Boilyai“. dată fiind ca
pacitatea. sa, ar putea contri
bui substanțial la împlinirea 
unei astfel de acțiuni care a 
îmbrăcat un acut caracter so
cial.

Iată glodurile 
părăsit frumosul 
al Universității 
exprimata aici,
leanțele zecilor de mii de ti
neri din acest mare oraș. După 
zilele de grele încercări din 
luna mai, pentru toarte mulți 
simpla rostire a cuvîntului 
apă capătă o rezonanță stra
nie, dușmănoasă. Și ca să nu 
fie așa, se cuvin eforturi pen
tru a apropia tineretul de ba
zin, învățindu-1 să înoate. Nu 
este o acțiune care se poate

cu care am 
parc sportiv 

clujene. Iată 
indirect, do-

UN DRUM CARE TREBUIE DIRIJAT
Un bâtrin spunea : „Da(l-le co

piilor cît mai multe muiat, cît 
mal multe chitare șl varo avea 
cel mai buni copii din lume".

și toti ne amintim de o minge 
— prima din viața noastră. Nu 
toți putem ti mari campioni sau 
vedete’ de cinema, dar omul nou 
simte mal mult ca oricînd impe
rativul vechiului „mens sana in 
corpora, sano".

E un adevăr ce nu cere expli- 
C^si! totuși, cum să privim înde
părtarea unora dintre tineri de 
stadioane șl sălile de sport și a- 
propterea lor de sălile pline cu 
fum ale cafenelei 7 Mal totdeau
na, răspunsul primit la întreba
rea : „de ce 7“ este același : „dxn 
plictiseală".

Da, plictiseală, ba, uneori, o 
blazare care la vîrsta aceasta 
nu-șl are rostul. Uneori, oamenii 
maturi privesc cu Indiferență, cu 
îngăduință chiar, spectacolul ofe
rit de un tînăr ce-șl soarbe liniș
tit paharul la o oră cînd locul lui 
ar fi la o bibliotecă, pe un teren 
de sport sau — atenție I — la 
școală sau facultate. Credem că 
nu exagerăm cu nimic cînd soco
tim aceste fapte drept un periaol 
pe care sîntem datori să-l com
batem. Să căutăm a afla cauzele 
ce duc la nesănătoasa atitudine a 
unor tineri față de propria lor 
dezvoltare. Articolul de față 6e 
bazează pe o „documentare dină
untru" — autorul fiind o vlrstă 
șl cu preocupări similare celor 
ce vor constitui subiectul nostru.

it
Am solicitat părerile a trei pro

fesori bucureștenl de educație fi
zică : Doina Stercscu, Ștetrtn Bu
jor și Florian Frazzel.

Discuția noastră a pornit de Ia 
importanța unei ore de sport, de 
la însăși noțiunea de oră de edu
cație fizică.

„Ce Ioe ocupă ea ta programul 
elevului sau studentului 7» — Iată 
prima întrebare adresată tov. 
prof, ștefan Bujor.

„Rolul acesteia depinde, ta 
primul rlnd, de profesor. El e 
primul răspunzător pentru o even
tuala optică greșită a elevului, cel 
mai Indicat ca prin pasiunea și 
stăruința pe care o pune ta des
fășurarea lecției să atragă cit mai 
mult elevul".

Am urmărit Și uol ore-raodal 
la liceele „Aurel vialcu" sau „Dr. 
Petru Groza" din Capitală. Dar 
am urmărit și altfel de ore. De 
exemplu, la liceele nr. t și „Ion 
Necuice". unda doar o parte din 
elevi tăceau sport. Aceeași situa
ție am întilnit-o și la unele școli 
profesionale — FJLX-5. sau Electro
magnetica. Dacă in lipsa de eclii- 
pament ara văzut dezinteresul 
elevului și lipsa de exigență a 
profesorului, ce aă spunem în le
gătură cu numărul mare de scu
tiți. (tnativat 7) la orele de edu
cați» fizică I

ANOMALII IN DIAGNOSTIC
„Nu. putem pune la îndoială 

competența celor ce eUberază scu
tirile — opinează prof. Frazzeî. 
Dar uneori este de-a dreptul du
reros să vezi elevi cu evidente 
inclioații spre sport, că-țl trintese 
cu nonșalanță certificatele medi
cale; Iată clteva exemple de la 
liceul 32 : Costala Popa joacă ta 
timpul liber baschet (inclusiv In 
ora de... educație fizică), dar e 
scutit I Iar Radu Nicolae, care 
aleargă 60 m to »,« secund» (în 
clas* a VI-a) are scutire pentru.» 
platfus t și mal sînt multe ase
menea exemplu i“.

Ne întrebăm atunci: ce rost 
mal au comisiile medicale exis
tente Ia nivelul municipiului, dacă 
se petrec asemenea anomalii In 
diagnostic 7

Dar, oare, numai medicul se 
face vinovat 7 Sînt cazuri in care 
părinții Joacă trn rol negativ pro- 
curlnd scutiri șl făcind interven
ții neprlnclp. tie,

„Eleva A. Ghelnghîng este o 
apariție rară Ia oră, ne spune 
prof. Doina Sterescu. Toate inși- 
tențete mele au fost zadarnice. 
Abia pusă In situația de corigentă 
a binevoit să-și chetue tatăl la 
școală, cate a început să-mi adre
sez» tot Mul de rugăminți, sus- 
țtatad. In principiu, Ideea că o 
elevă nu poate -derde o vară sau 
un an școlar cm cauza unui o- 
btect „oarecare" ca educația fizi
că».

Greu de crezut, dar șirul aces
tor „cazuri" poate continua. E 
trist să afli că oameni acum cu 
tîiuplele Încărunțite. altădată

sportivi pasionați, Ișl Îndepărtea
ză copiii de la orele de sport.

Nu am ascuns surprinderea 
noastră cînd am cunoscut o altă 
fațetă a problemei: unii elevi care 
practică sportul pe la diferite clu
buri, nu participă la orele de e- 
ducație fizică în școală Cunoaș
tem in acest sens, chiar cazul 
trăgătorului I. Stanciu. membru 
într-un Iot reprezentativ 1 E tot 
atit de adevărat că baza materială 
de pe lingă școli nu este întot
deauna prea bogată. Din lipsă de 
spațiu se ajunge uneori la „șco- 
lile-industril* (termenul aparține 
prof. Frazzef). Iar uneori, așa 
cum spune și praf. Bujor, lipsa 
aparaturii de gimnastică duce ia 
polarizarea exclusivă a. atenției 
elevului spre Jocuri, ceea ce face 
ca în timpul iernii, cind ora tre
buie făcută In sală, să nu poată 
fi. cuprins întregul număr de elevi 
în. același timp. Activitatea lor se 
reduce astfel Ia 5-10 minute de 
încălzire șl, apoi, 10—13 minute de 
Joc sportiv.

Dar faptele consemnate de noi 
mal sus — din filiera școllt — 
nu se referă la întreaga masă a 
tineretului studios, apt de sport. 
Ce i se oferă ’nsă îndrăgostitului 
de sport, nu sportivului legitimat, 
cl tînărulul elev sau student, care 
ar fi dispus ca o dată, de două- 
trei ori pe eăptămînâ, să alerge 
clteva ture pe pistă, să lupte pe 
o saltea, să lovească Intr-o min
ge t Cum face acesta, sport, sport 
NEORGANIZAT T

„AȘA AM RAMAS DOAR 
SPECTATOR..."

„Am fost cu un prieten la niște 
antrenamente de Judo — nl se 
destăinute studentul Marin Ștefan 
de Ia I P.G.G. Mergeam de 3 ort pe 
sâptâmînâ, tot timpul mea liber. 
Asta, pini ctad am fost dat afara 
ca necorespunzător. și așa, am 
devenit, prin forța împrejurărilor, 
uu simpla spectator”.

Aceeași ironie amară poate fi 
observata șt în cuvintele proaspă
tului absolvent al liceului 32 din 
București, Bogdan Ghiță : „Am 
făcut mai de mult călărie. Apoi 
învățătura ml-a răpit lot mai 
mult timpul Totuși, aș ti vrut ca 
simbăla sau duminica să pol m“r-

ga Ia manej, măcar să privesc 
dacă nu să călăresc. Din păcate, 
trebuie să aștept mereu vara, să 
merg Ia (ară pentru a mai putea 
pune pleiorul Intr-o scară1*.

Spațiul — vechea goană după 
spațiu 1 Cit de puține sînt bazele 
sportive pentru cei dornici de 
mișcare, de recreere I Constituirea 
asociațiilor sportive școlare — 
inițiativă bună — trebuie sâ în
semne un sprijin în acest sens.

Foarte interesante ni s-au părut 
Ideile exprimate de prof. Fraz- 
zei în legătură cu posibilitatea 
unei organizări cît mal bune a 
sportului în mediul tineretului 
studios : „O primă măsură ce 
s-ar impune ar fi, după părerea 
mea, înființarea și proliferarea 
unor cluburi sportive la care orice 
tlnăr să poată participa în măsura 
timpului său liber, contra unei 
laxe. Ar fi foarte importantă așe
zarea tor pe lingă școli, facultăți 
sau pe terenurile asociațiilor de 
pe lingă întreprinderi, tocmai 
pentru reducerea timpului de de
plasare. De asemenea, se pot face 
multe ta direcția varietății pro
gramelor diu excursiile O.N.T.".

Astfel de cluburi există, dar nu
mărul lor și cel al disciplinelor 
practicate e foarte mic. Ceva în 
acest sens se organizează șl de 
către Cubul sportiv școlar, în 
timpul vacanțelor. Dar e puțin.

Ar costa C' Va un asemenea di
vertisment: aveți dreptate, stimați 
prieteni, pe care v-am întîlnlt in 
baruri. Dar coniacul costă mai 
puțin decît o cotizație oarecare 7 

★
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s-a încheiat. Așadar, timp pentru 
reflecții.

Un bătrfa spune... Nu putem să 
nu-i ascultăm povața.

Discuțiile pe această temă pot 
continua, nu ne-am propus să le 
epuizăm. Ne-am propus doar a 
adresa o Invitație la reflecții celor 
de o' vlrstă cu noi șl celor che
mați să se ocupe de organizarea 
activității sportive printre tinerii 
cuprinși în procesul de învăță- 
mînt. Și, poate, la mai mult.

Geoige PLAURIAN

speranțe

Nedelcu

a dominat

campionatul

d« juniori

al Capitalei

• Salturi

prea ușoare

pentru

C. Nedelcu

® Fetele

nu ne dau

• Familia

C. Nedelcu ta */3 salt contra trambulinei, 
întins.

Fruntașii săriturilor de la 
trambulină din România și 
Polonia (ultimii aflați într-un 
stagiu de pregătire în țara 
noastră) susțin, astăzi și mii
ne, la ștrandul Tineretului, o 
întrecere care are drept scop 
principal verificarea antrena
mentelor efectuate în vederea 
marilor competiții ale sezonu
lui în aer liber și care vor 
culmina cu campionatele euro
pene de Ia Barcelona. Vor evo
lua, printre alții, I. Ganea, 
C. Nedelcu, I. Ilieș, D. Popoaie. 
Ildito Csiki, Măciuca Isăceseu. 
Mariana Voinea din partea Ro
mâniei, Elzbieta Wierniuk (fi
nalistă a ultimelor J.O.), Re
gina Krajnow, Magkorzata 
Godlewska, Andrzej Wierniuk 
ca reprezentanți ai Poloniei. 
Astăzi au toc salturile de la 
trambulină pentru bărbați și 
de la platformă pentru femei 
(de la ora 10,30 și de la ora 
17)

♦
Ieri s-a încheiat, la ștrandul 

Tineretului, campionatul de 
juniori al Capitalei. La tram
bulină, punctul forte al dis
putei a fost lupta dintre fra
ții Doru și Vasile Nedelcu. 
Spre surprinderea generală, 
prislea, Vasile. și-a adjudecat 
victoria, deși Doru pornea fa
vorit. Succesul lui Vasile Ne
delcu a început să se conture
ze de la săritura a • doua (1'2 
salt înapoi întins) pentru care 
Vasile a primit 17.50 p, iar 
Doru, greșind elementar, a 
fost notat doar cu 10 p. Di
ferența decisivă a fost realiza
tă însă la săritura a șaptea, 
învingătorul a obținut 18 p 
(pentru 11/2 salt înapoi în

Foto : V. BAGEAC
echer), față de 7,50 p cu cit 
a fost consemnat Doru (pen
tru 21/2 salt răsturnat gru
pat). La platformă, însă, Doru 
Nedelcu s-a revanșat net. Al 
treilea frate al familiei Ne
delcu, Constantin (de fapt, cel 
mai mare), nu a avut rival la 
nici una din cele două probe. 
Regretabil, însă, nu l-am vă
zut executînd la platformă 
salturile cu coeficient ridicat 
pe care le pregătește pentru 
întrecerile internaționale. O ve
rificare ar fi fost cît se poala 
de utilă, mai ales că acest 
concurs nu-i ridica, în nici un 
caz, probleme. Despre fete, 
după cum au evoluat, slabe 
speranțe că vom avea, într-un 
viitor apropiat, o săritoare de 
talia Melaniei Decuseară.

Rezultate. TRAMBULINA, 
juniori I : 1. C. Nedelcu (Șco
larul) 521 p.: juniori II : 1. V. 
Nedelcu (Școlarul) 321,65 p, 

Nedelcu (Școlarul) 291,25 
Tr. Oaricea (Progresul) 
p ; junioare I : 1. Ma- 
Voinea (Școlarul) 353.85 
Ecaterina Dumitriu (Șco- 
292,65 p, 3. Irinel Po- 
(Școlarul) 285,75 p ; ju- 
“: 1. Stela Dumitru

2. D. 
P, 3.
230,60 
riana 
p ; 2. 
larul) 
pescu 
nioare II :
(Școlarul) 223 p; PLATFORMA, 
juniori I ; 1. C. Nedelcu 394.90 
p : juniori II : 1. D. Nedelcu 
265,80 p, 2. V. Nedelcu 226.®) 
p, 3. A. Crăcănuș (Progresul) 
111,50 p; junioare (: 1. Eca
terina Dumitriu 276 p. 2. Iri
nel Popescu 223,05 p. 3 Maria
na Voinea 217, 90 p ; junioare 
II : 1. Stela Dumitru 81.23 p, 
2. Mihaela Andrei (Progresul) 
47,25 p.

D ST.

Spre cele două minute

zl.șa da 1 Poftiți l
Desen de Al. Clenciu

înfăptui peste noapte. Dar, hai
deți s-o începem !

Tiboriu STAMA

ft. A. Dacă, în ultimă instan
ță. Ministerul învățămîntulul 
nu găsește căi d» rezolvare, 
atunci s-ar putea apela la fon
durile alocate de Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică 
și Sport activității sportive 
universitare. N-ar fi o soluție 
prea onorabilă, dar...

T. ȘT.

PIONIERII GORJENI

Sportivii gorjeni, cei mai 
mici dintre ei, reprezentanții 
cravatelor roșii, s-au făcut 
remarcați, recent, printr-un 
frumos- succes > participînd 
la zona de la Strehaia a 
campionatului republican de 
fotbal rezervat școlilor gene
rale, ei s-au situat pe primul 
loc. Este vorba de micii fot
baliști ai Școlii generale nr. 
3 din Tg. Jiu, clasați — sur
prinzător, dar meritat — îna
intea formațiilor care au 
reprezentat județele Hune
doara, Timiș, Olt, Caraș-Se- 
verin. Mehedinți, Dolj și Vîl- 
cea.

Iată roadele unei excelente 
pregătiri asigurată echipei 
de ...o profesoară de educa
ție fizică, MARIA BUJ-
NEAG. Prin fotbal ea a reu
șit ca la Școala generală
nr. 3 să realizeze plenar
procesul de educație a copi
ilor, să-i facă disciplinați, 
fermi, să-i stimuleze în ob
ținerea de note bune la în
vățătură. La drept vorbind, 
un asemenea succes pe plan 
educativ este evident mai 
important decît performanta 
sportivă în sine.

Nu-î mai puțin adevărat 
că succesele sportive ale 
elevilor de aici se datoresc 
și sprijinului acordat de con
ducerea școlii, interesată să 
asigure catedrei de educație 
fizică, activităților sportive 
extrașcolare, mijloace de lu
cru—terenuri, mingi și echi
pament.

La înapoierea elevilor fot
baliști de la Școala generală 
nr. 3 în *Tg. Jiu, în gară li 
s-a făcut o primire deosebit 
de călduroasă. în ciuda orei 
Urzii — era trecut de 10 
noaptea — și a timpului ne
favorabil, numeroși pionieri, 
conducerea școlii i-au în- 
tîmpinat cu buchete de flori, 
i-au felicitat. Iar a doua zi, 
la CJEFS Gorj. a avut loc 
festivitatea de împărțire a 
diplomelor. Iată dovezi dc 
atașament față de sport, iată 
gesturi care atîrnă greu în 
balanța apropierii elevilor 
de stadion.

I SLAVIC - 0 NOUĂ TENTATIVĂ LA ROMA 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Primul concurs internațio
nal al sezonului de vară a 
adus lui Marian Slavic și un 
record național. Concurînd la 
Berlin într-o companie selec
tă (șase din cei 7 adversari 
ei finalei de 200 m liber erau 
creditați cu timpi sub 2:00,0), 
campionul țării a stopat cro- 
nometrele la 2:02,5, cifră 
care-I satisface pe Slavic 
doar în parte.

Desigur, pentru actuala sa 
perioadă de pregătire, antre
norul Gh. Dimeca nici nu 
spera prea mult, deoarece e- 
levul său, ca de altfel și ma
joritatea înotătorilor din R.D. 
Germană, se afla la acest 
concurs după 7 săptămîni de 
acumulări intensive și fără o 
odihnă adecvată, care să ii 
permită obținerea unor reale 
performanțe. Dar și în 
condiții — este de 
prof. Dimeca — cifra 
reșteanului putea fi 
bună.

„La Berlin, Slavic a 
pe prima sută cu 57,7,
aproape doi metri avans față 
de ceilalți finaliști. Aveam 
impresia — declară antreno-

aceste 
părere 
bucu- 

mai

plecat, 
avînd

rul său, că Marian vrea să 
bată recordul european! Dar 
el nu era pregătit pentru o 
asemenea tentativă și, cum era 
normal, mai ales pe ultima 
lungime, el a capotat. Aflat 
în fruntea plutonului pînă la 
175 de metri, Slavic avea să 
fie întrecut în final de Rolf 
Schmuck, ale cărui „sute" 
(59,5 și 61,6) au fost mai echi
librate. Faptul îmi dovedește, 
o dată în plus, că elevul meu 
mai are mult de învățat pen
tru a-și doza perfect efortu
rile. Pentru aceasta el ar tre
bui să concureze cît mai des 
în compania celor mai pu
ternici crauliști ai continen
tului, pentru că în țară el 
nu are adversari capabili să-l 
stimuleze. Din păcate, oca
ziile ce i se oferă sînt mult 
prea rare. Sper însă că la 
„Trofeul celor 7 coline*, pro
gramat anul acesta în piscina 
olimpică din Roma, la mijlo
cul lunii iulie, evoluția sa 
să-mi confirme așteptările. 
Mai precis — un loc pe po
dium, fie la 100 m, fie la 200 
m cu rezultate în jurul a 
54,8 și 2:01,0“.

fotbal. Câștigătoarele celor 
trei finale disputate în urmă 
cu cîteva zile: clasa a XI-a 
A la handbal băieți, clasa a 

C la handbal fete șl 
a XI-a G la fotbal în 6. 
SILAGHI — coresp.).

IX-a 
clasa 
(TR.

i
i
I 
I
i
i
i
i
i
I
I
i

Manole Boloi coresp.

BÎRLAD — Zilele trecute 
a fost inaugurat noul ștrand. 
Baza sportivă, situată într-un 
loc pitoresc, în parcul sportiv 
și de agrement, are două 
bazine, unul de 50x22m, iar 
celălalt de 22x7 m. Deschi
derea ștrandului a fost mar
cată de o frumoasă demon
strație de polo și înot, ia 
care și-au dat concursul 
sportivii clubului Dunărea 
Galați (S. ELIADE — co
resp.).

PLOIEȘTI — Recent, în lo
calitate a avut loc o intere
santă partidă de fotbal fe
minin în care au evoluat re
prezentativele orașelor Plo
iești și Mediaș. Cei 2 000 de 
spectatori, prezenți pe sta
dionul Petrolul, au asistat la 
o victorie comodă a forma
ției ploieștene i 5—0 (2—0). 
La revanșa care s-a disputat 
la Plopeni, medieșencele au 
jucat mai bine și meciul s-a 
încheiat nedecis i 0—0. (M. 
BEDROSIAN — coresp.).

CĂREI — Asociația spor
tivă a Liceului din localitate 
a organizat spre sfîrșitul a- 
nului de învățămînt o intere
santă competiție de handbal 
și fotbal în 6. La întreceri 
și-au disputat întîietatea 40 
de echipe de handbal, băieți 

si 2S de formații de

TR. SEVERIN — Consiliul 
județean pentru educație fi
zică și sport Mehedinți a or
ganizat competiția fotbalis
tică „Cupa Mehedințul“, In 
scopul ajutorării sinistraților. 
La întreceri au participat di
vizionarele Metalul, Energe
tica din Tr. Severin, Progre
sul Strehaia și formația Vic
toria Vînju Mare, campioană 
județeană. Pe locul I — cu 
4 p — s-a clasat Energetica, 
ia egalitate de puncte cu 
Victoria și Metalul. (GH. 
MANAFU — coresp.).

BALȘ — Din inițiativa 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică Și sport este 
organizată o competiție de 
durată pentru elevi, denumi
tă vacanță sportivă. Micii 
sportivi, grupați pe echipe 
reprezentative de străzi, par
ticipă la întreceri de fotbal, 
handbal, atletism și volei. 
După primele confruntări 
fruntașe sînt echipele străzi
lor Popa Șapcă — la hand- 
br‘ și fotbal și Dobrogeana 
Gherea — Ia volei. (D. PA- 
RASCHIV — coresp.).

SIBIU — Secția de car
ting, constituită anul trecut) 
pe lingă Casa pionierilor din 
localitate, a obținut un fru
mos succes, cîștigînd faza ju
dețeană a competiției de car
ting la care s-au întrecut și 
sportivi din Mediaș. Pe locu
rile I și II s-au clasat elevii 
Adrian Beu (el. a V-a, Șc. gen. 
12) și C. Pușcaș (cl. a VIII-a 
Șc. gen. 5). Micii conducă
tori de cartingun din Sibiu 
vor participa, spre sfîrșitul 
lunii, la o întrecere de am
ploare la Brasov. (I. ILIE — 
coresp.).
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Barajul pentru
divizia C

' Aseară, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal a stabilit pro- 
grarțiul de desfășurare a ba
rajului pentru promovare» 
în campionatul diviziei C, 
Cele 40 de campioane jude- 
țene și cea a municipiului 
București au fost împărțita 
în 8 grupe 
In fiecare 
echipe vor 
preliminarii
(tur-rețur), iar cîștigătoarea, 
împreună cu celelalte 3. «e 
vor întîlni în partide tur- 
retur pentru stabilirea celor 
2 formații care vor activa în 
divizi» C.

Partidele 
chipe ce 
preliminară
zilele de 12 ți 19 iulie, 
la ora 17,30.

a cîte 5 echipe, 
grupă cita două 
susțin» meciuri 

eliminatorii

dintre oele J e- 
partlcipă în faza 
vor ave» loc în 

de

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

I

1. Din. Bacău M lț I 1 63-38 34
9 43—30 71%2. „U" Cluj 17 18 1

3. Crișul 24 16 1 7 37—13 67*/j
4. Din. Buc. 24 13 2 3 49-23 65%
I. Steaua 34 10 5 3 35-33 63%

, 8. Petrolul 34 H 5 3 23-30 52
7. St. roșu 24 3 T 6 32—30 50
1. Farul 24 9 0 3 34—33 50
9. U.T.A. 24 1 7 8 34—29 43

10. „U< Cv. 24 3 7 3 26-33 43%
11. Jiul 25 1 > 13 33-38 Mi

11. Politehnica
34

ÎS. Rapid U
A.8. Armata

»
C.F.R. M
F.C. Argeș

M

I < 12 36—16 « 
* i ii n-M 40%

14.

15.
16.

I 8 14 18-14

SE APROPIE „CULESUL^...
(Urmare din pag. 1)

limentează cu „sarea și cu 
piperul lor" popularitatea in
egalabilă a sportulul-rege.

Fanteziile sau excepțiile 
din viața balonului rotund 
urcă incredibil „bursa" aces
tui joc, dînd cîmp libeț- tu
turor cugetătorilor din fot
bal (și la noi există mii), 
care — asemeni vestiților 
„teoreticieni" din Hyde Park 
— pot susține și argumenta 
orice, căci excepțiile pot fi 
explicate prin nenumărate 
„logici".

A susține, de pildă, că vic
toria Farului este victoria 
spiritului defensiv asupra ce
lui ofensiv, cu sens <Je „re
plică" zdrobitoare la victo
ria spiritului ofensiv — stră
lucit întruchipată de echipa 
Braziliei la recentul cam
pionat mondial —, pi se 
pare demn de orele recrea
tive din vestitul parc lon
donez. Mergînd pe o astfel 
de „linie logică", se poate 
susține, de pildă, că și vic
toriile Avîntului Reghin a- 
supra echipei C.C.A. sau A- 
rieșului Turda asupra Rapi
dului demonstrează triumful 
spiritului defensiv !

Este adevărat, însă, că în 
fotbal se poate spune orice...

în fine, și acesta este li
nul din farmecele născute în 
jurul balonului rotund.

Reducînd la proporțiile 
campionatului înfrîngerea di- 
namoviștilor bucureșteni, 
vom consemna primul ei e- 
fect aparent: ieșirea proba
bilă a echipei celor mai 
mulțl „mundiali" din cursa 
pentru titlu, O ieșire pe 
care doar o victorie la Arad 
a luj Dumitrache, Dinu et 
comp, ar mai putea-o dezice 
întrucîtva.

Certitudinile de la polul 
superior al clasamentului se 
numesc Rapid și U.T.A.

Team-ul giuleștean ține 
cu dinții de scaunul pe care 
s-a instalat, dînd tuturor 
senzația că va lupta Fără 
menajamente, pînă în ulti
mul minut al campionatului, 
pentru menținerea lui.

Renăscută din propria ei 
dramă, U.T.A. — avantaja
tă de un program fericit în 
acest final de campionat — 
evoluează cu impresionanta 
seriozitate caracteristică oa
menilor de pe Mureș. Șan
sele ei sînt foarte mari, deși 
ne gîndim că deznodămîntul 
se va scrie în ultima etapă, 
pe un Copou în flăcări, cind 
meciul Politehnica — U.T.A.

va împărți „agonia și exta
zul".

înainte de a trece la sub
solul clasamentului, să con
semnăm criza Stelei — au
toarea celor mai multe go
luri marcate pînă acum : 48 
— care a făcut dingolgete- 
rul Voinea un inteligent con
ducător de joc, dar tabela 
de marcaj, se modifică cu 
goluri și nu cu fineți Ia mij
locul terenului.

Vorbind de polul inferior, 
vom nota prezența activă și 
dramatică a echipelor Po
litehnica și Crișul, care lup-

tă admirabil pentru o viață 
în divizia A. Tot în această 
zonă șe înscrie „virtualita
tea" echipei Universitatea din 
Cluj, care s-a „jucat" cu an
trenorii, cu punctele și n-ar 
fi exclus (deși nu-i dorim a- 
cest viitor) să se joace la 
toamnă cu Minerul Baia Ma
re...

Și în fotbal operează ade
vărul vieții care spune că 
fiecare culege ceea ce sea
mănă.

Pînă la „cules", însă, mai 
sînt șase etape, în 
pot întîmpla multe.

„ACCIDENT" IN AFARA TERENULUI DE
Conducerea clubului F- C- 

Argeș ne-a anunțat că în
treaga echipă s-a 
prilejul deplasării 
Constanța (prima 
servit masa ta 
hotelului „Perla"

intoxicat cu 
efectuate la 
garnitură a 
restaurantul 
din Eforie 

Nord) și, din această cauză, 
formația a fost pe punctul de

care se

JOC
partidaa nu se prezenta la

cp C.F.R. Cluj. Medicii spita
lului de boli infecțioase de la 
Cluj au opinat pentru interna
rea întregului lot însă în cele 
din urmă tratamentul aplicat 
de urgență a dat rezultate și 
piteștenii au putut disputa 
meciul.

Disciplina, înainte de toate

DUMITRU, CODREANU Șl NEAGU SANCJI0NAJI DE RAPID
Se știa că Rapid nu-i va 

avea în formație, în meciul 
cu Jiul, pe C. Dan, Angeles- 
cu și Dinu, toți trei indis
ponibili pentru moment. Ia
tă însă că, la ora meciului, 
alți doi titulari, Dumitru și 
Codreanu, nu erau prezenți 
in echipa feroviară și nici 
măcar în vestiare. Era evi
dent. deci, că Rapid va ju
ca fără ei. Cum s-a și in- 
timplat.

Motivul 7

Ambii au fost sancționați 
de club, pentru nerespeeta- 
rea programului do pregăti
re din săptămîna meciului 
ou Jiul. Codreanu a fost 
suspendat pe o etapă, In 
timp ce Dumitru, sancționai 
cu două etape, nu va Juca 
nici duminică.

Pentru același motiv, Iul 
Neagu i a-a dat un avertis
ment. >

O STEA IN PLUS!

ECOURI IEȘENE

Dinbr-o regretabilă eroare, 
în cronica meciului Dinamo 
București — Farul Constanța 
stelele acordate arbitrului Gr. 
Birsan din Galați s-au redus

pe parcurs. Facem astăzi cu
venita rectificare, adăugind 
la cele trei stele apărute încă 
una I

PORNIND DE LA UN ClȘTIG INCONTESTABIL ■ ■■

Pali, cel 
au jucat 
miercuri 

împotriva foștilor 
pen- 

mare parte a 
părut de-a 

înlocui- 
cu Ma-

Moldoveanu și 
doi foști „petroliști1 
cu multă ambiție 
la Iași, 
coechipieri. De aceea, 
tru ega mai 
publicului, a 
dreptul stupefiantă 
rea lui Moldoveanu 
rica !

... Mai tîrziu s-au 
lucrurile. Antrenorul 
E. Avasilichioaie, a 
greșit „semnalizările1 
Justin de pe partea opusă a 
terenului. Cel vizat să fie 
înlocuit era Cuperman, care 
pînă atunci făcuse „figura
ție"...

Se vorbește din ce în ce 
mai insistent despre iminen
ta plecare a portarului Con- 
stantinescu din Iași. Se pare 
că el va apăra. în viitor,

Dinam*

fae o.. 
Juhasz, 

probabil -» 
Politehnica.

lămurit 
secund, 
înțeles 

lui

buturile echipei 
București...

Studenții ieșeni îi 
curte asiduă lui 
care va cere - 
transferul la
Deocamdată, Juhasz și-a pre
zentat „referințele* într-un 
mod nedorit pentru viitorii 
săi colegi. A marcat golul 
Petrolului, cu o lovitură ex
trem de puternică de la 30 
de metri !

★
Dintr-o greșită recepționare 

a cronicii transmise de Ia 
Iași, jucătorul Gojeac s-a 
trezit cu titlul de performer 
al etapei, fiind creditat ca 
autor al celor trei goluri în
scrise de Politehnica. Facem 
cuvenita rectificare, Al doi
lea gol îi aparține, de fapt, 
lui lanul, fundașul central 
al studenților ieșeni...

JIIAMIO - O OAZDA EXCELENTA
(Urmare din pag. 1)

De către cel din țară, „pe 
fază" datorită micului ecran, 
dar mai ales de către nume
roșii slujitori ai condeiului 
prezenți la locul faptelor, 
„Mundialul" aztec poate fi 
și va fi — nu ne îndoim
— întors pe toate fețele.

Opinia publică, marea masă 
a iubitorilor fotbalului româ
nesc, așteaptă... filmul com
plet al expediției mexicane a 
fotbaliștilor români, dorind 
să afle 
tri". și 
afla.

Pînă 
numai 
mondiale" ale reprezentanți
lor săi. publicul românesc a 
căpătat o certitudine pe care 
nimeni n-o poate contesta, o 
certitudine care domină cam
pania. — cu toate eventua
lele sale echivocuri și greșeli
— din tara Lui Montezuma.

încredințarea că am ajuns 
o prezență... vizibilă și de 
care se va ține cont, în vii- 
i Cr. în fotbalul mondial, iată 
’"ima, și poate nu cea mai 
puțin importantă, certitudine 
pe care ne-au lăsat-o cele 
trei nopți cînd eram conec
tați la lupta de la Guadala
jara.

Zeflemisit, la început pînă 
și de un antrenor advers — 
cehoslovacul Marko —, casă 
nu mai vorbim de atîtea „guri* 
de acasă, oracole păguboase 
ale soccerulul autohton, fot
balul românesc Și-a cîștigat,

cu demnitate, un LOC, un 
RESPECT, o COTA în lume.

Pînă la turneul final, mă
rimea aceste cote era în 
funcție directă de... natura

„totul despre ai noș- 
nu ne îndoim că va
atunci, însă, judecind 
cele 270 de „minute

omm

sentimentelor, foarte variate 
de altfel.

După Mundial, vrei nu 
vrei, trebuie să admiți că 
locul și cota valorică a fot
balului românesc nu 
niște variabile cu 
poți juca.

Fotbalul românesc 
are un loc al său.

mai sînt 
care te

există și

Aceasta fiind situația, cre
dem că a sosit timpul să eli
minăm definitiv din limba
jul vorbit și scris termenii și 
formulările sugerînd inferio
rități cu care destui ne „o- 
norau* pînă mai ieri: „fot
balul nostru suferă de așa- 
numitul „complex balcanic"; 
in soccerul mondial. noi nu 
sintem 
marile 
vor să

După 
dial, sintem siguri, fotbalul 
românesc va primi suficiente 
oferte (de contacte) pe piața 
europeană și mondială.

Este de sperat că în a- 
ceastă nouă conjunctură se 
va pune punct... timidității 
noastre în stabilirea unor ra
porturi fotbalistice interna
ționale pe care le dorim și 
de care avem nevoie.

Avem nevoie, ca și în 
domenii, de confruntări 
ternaționale cu parteneri 
loroși. a căror înfruntare să 
ne stimuleze, favorizînd dez
voltarea și împămîntenirea 
unei fericite stări de emula
ție în „producția noastră fot
balistică"..

Pornind 
fotbalului 
neul final, 
momentul 
în lume, ca să ne 
cu alții, cu oricine, 
vățămt

decît o rudă săraci; 
puteri fotbalistice nu 
joace cu noi..." etc 
acest campionat mon-

alte 
in- 
va-

de la afirmarea 
românesc la tur- 
credem că a sosit 

să ieșim cu curaj 
măsurăm 
și să în-

M. P.

trei săptămîni de ședere tn, 
Mexic, nenumărate dovezi de 
atenție și prietenie față de 
noi și de toți ceilalți străini 
veniți aici cu prilejul campio
natului mondial. La apelul lan
sat de autorități, numeroși ce
tățeni din capitală, din Gua
dalajara și din celelalte orașe 
ce au găzduit jocurile C.M. 
și-au pus locuințele lor la dis
poziția turiștilor de peste ho
tare care nu mai aveau loc în 
hoteluri. Am fost și noi in a- 
ceastă situație și — cum am 
mai spus-o intr-una din. rela
tările de la fața locului — fa
milia care ne-a găzduit ne-a 
asigurat condiții excelente. Pe 
străzi dacă te aflai, era sufi
cient să remarce cineva că nu 
ești de prin partea locului pen
tru a-ți oferi serviciile sale, 
fie de a te îndruma spre o- 
biectivul căutat, fie de a-ți 
folosi ca ghid sau a-ți furniza 
orice amănunt necesar. A fost 
foarte plăcut pentru noi să 
constatăm simpatia deosebită 
care ne era arătată ca români. 
După echipa Braziliei, care se 
bucura aici de o mare și ex
plicabilă priză, aceea a Româ
niei venea (mediat in ordinea 
preferințelor, fapt ce a putut 
fi remarcat nu numai la sta
dionul Jalisco, în timpul evo
luțiilor sale, ci și la antrena
mentele de pe terenul clubu
lui Guadalajara, pe străzile 
orașului sau la Gran Hotel, unde 
era un veșnic pelerinaj al sim- 
patizanților culorilor româ

nești. Nu exagerăm cu nimic 
clacă afirmăm că delegația fot
baliștilor români a făcut țării 
noastre — despre care opiniile 
sint deosebit de favorabile — 
o excelentă propagandă in Me
xic, i-a 
prieteni 
fideli.

Ceea
de asemenea, în . 
măsură a fost efortul — 
care-l bănuim considerabil, 
care s-a dovedit, în cele 
urmă, și avantajos, prin be
neficiile rezultate — depus de 
organizatorii mexicani pentru a 
asigura condiții optime de des
fășurare a tuturor jocurilor.

Am rămas, de-a dreptul, în
aintați de cele două stadioane vă
zute („Azteca" din Mexico City și 
„Jalisco" din Guadalajara, a- 
cesta din urmă o copie ceva 
mai mică a celui dinții). După 
cum se spune — și avem mo
tive să credem acest lucru — 
stadionul „Azteca" este cel mai 
frumos din lume la ora ac
tuală. Deși nu am avut oca
zia să ajungem la ele, am re
marcat, din transmisiile tele
vizate, că și stadioanele din 
Puebla sau Leon, cu o capaci
tate ceva mai redusă, sînt 
vrednice de admirat. De alt
fel, după cum scriau ziarele 
locale, stadionul din Puebla 
a fost luat ca model pentru 
șase construcții similare de 
către delegația de specialiști 
din R.F.G., care sosise în Me
xic cu scopul de a împărtăși 
din experiența organizării cam
pionatului mondial în vederea 
pregătirilor pentru ediția din 
1974. tn afara acestor gran
dioase stadioane am 
lejțtl să vizităm și 
strucții destinate 
cum ar fi, de pildă, 
au găzduit. Jocurile
sau noua sală din Guadalajara, 
cu o capacitate de 10 000 de 
locuri, destinată jocurilor de 
volei, baschet sau handbal, ga
lelor de box și lupte și care, 
beneficiind șt. de o largă platfor
mă în jurul tribunelor, va folosi 
și pentru organizarea unui sa
lon automobilistic. In conclu-

avut pri- 
alte con- 
sportului, 
cele care 
Olimpice,

AV

ooo

atras noi 
care îi

ce ne-a

,\\v XW
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și numeroși 
vor rămine

impresionat, 
foarte mare 

pe 
dar 
din

zie, putem afirma că atît în 
materie de fotbal, cit și de 
celelalte sporturi în general, 
Mexicul și-a asigurat — de pe 
urma celor două mari eveni
mente sportive găzduite în ul
timii ani, Olimpiada și cam
pionatul mondial — o bază 
materială excelentă, peste ni
velul altor țări cu mijloace 
economice și financiare mai 
ridicate.

Din acest punct de vedere, 
condițiile de disputare a jocu
rilor campionatului mondial au 
fost, așadar, dintre cele mai 
bune în Mexic, după cum foar
te puține reproșuri s-ar pu
tea aduce celorlalte aspecte de 
ordin strict organizatoric lega
te de desfășurarea, competiției.

Ceea ce a influențat, in
tr-adevăr, negativ disputa fot
balistică din Mexic au fost 
condițiile de climă și altitudi
ne. Ca să fim mai preciși, deși 
există o strînsă legătură intre 
acești doi ficiori, trebuie să 
spunem că nu atît de mult 
și-a pus amprenta asupra jocu
rilor altitudinea, pe cit căl
dura. Mai ales în ceea ce pri
vește Guadalajara, discuțiile 
dinaintea C.M. privind adap
tarea la altitudine s-au dovedit 
cam exagerate, echipele aco- 
modindu-se, după părerea noa
stră, destul de ușor în perioa
da precompetițională petrecută 
aici, tn schimb, căldura, aerul 
uscat și fierbinte, propriu se-

sonului de vară din Mexic, av 
constituit un imens impedi
ment, mai ales atunci cînd s-t» 
jucat la ora 12 (ora locală). E- 
chipele europene au avut, din 
acest punct de vedere, cel mai 
mult de suferit, tot ele fiind 
acelea care au fost nevoite să 
suporte și schimbarea de fus 
orar, cu consecințele sale cu
noscute. tn ultima săptămîni 
a competiției. Insă, la semifi
nala de la Mexico City (Italia
— R.F.G.) și la cele două fi
nale (pentru locurile î—4 și 
1—2) vremea s-a schimbat, a 
devenit închisă, ploioasă și 
chiar destul de răcoroasă, favo- 
rizind un nivel mai ridicai al 
jocurilor. Nu întîmplător, par
tida Italia — R.F.G., deși dis
putată la marea altitudine a 
capitalei Mexicului — cu care 
ambele echipe 
de acomodate, 
pînă atunci în 
avut un ritm
de antrenant, care n-ar fi fost
— mai mult 
la condițiile 
Guadalajara.

Exceptând,
factorilor naturali, condițiile de 
desfășurare a campionatului 
mnodial din Mexic au contri
buit substanțial la buna lui 
reușită, fapt recunoscut și re
marcat de marea majoritate a. 
celor ce au fast prezenți la 
locul marii confruntări fotba
listice.

păreau suficient 
deși evoluaseră 
alte orașe — a 
atît de viu și

ca sigur — posibil 
orei prînzului in

deci, influența

\\
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Clubul Progresul
la ananghie!

LOTD-PRONOSPGRT

•J Cu (mal mult) șl fără ecouri 
mexicane, corespondența ultimei 
săptămîni se mențină — spra 
bucuria noastră — la nivelul can
titativ din timpul ^E1 Mundlalu- 
lul", cititorii din numeroase ora
șe ala țării adresind rubricii, sa 
pare cea mal potrivită ----—
astfel de confidențe, 
care-1 neliniștesc, unele 
durlle de satisfacție sau 
răciune. Și, bineînțeles 
răspuns...

pentru 
întrebări 
din gin- 
de amă- 
așteptînd

mg. NAPOLEON PASCU — Pi
tești : Departe de a sderanja", 
scrisoarea dv. a fost primită, vă 
asigur, cu multă plăcere în redac
ție, nu numai pentru frumoasele 
aprecieri cl șl datorită Interesan
telor sugestii pe care ni le faceți. 
Printre altele — o „masă rotundă" 
Ia care să se discute, firește sin
cer, obiectiv, evoluția echipei 
noastre la recentul turneu final 
al C.M. din Mexic. Am transmis 
propunerea dv. cel cir doi trimiși 
speciali al ziarului ^Sportul" care, 
după cum ați remarcat, au Înce
put retrospectiva lui „Rimet IX". 
Vă rog să vă considerați orlclnd 
oaspetele rubricii pe care, observ 
cu satisfacție, o onorați in ceea 
ce constituie fondul său etic.

PAVEL MAGHIAR — Șlmleul 
Sllvanlei : Absolut de acord cu 
dv. Da, asemenea opinii critice 
constituie, realmente, un ajutor. 
S-a greșit evident treeîndu-se șln

*u __________________

fuga condeiului" peste performan
țele unor echipe din categoriile 
inferioare. Era mult mal bine să 
se comenteze pe larg aceste rezul
tate, să apară numele Jucătorilor 
respectivi, pentru mulțl — încă 
anonimi în fotbalul nostru vom 
ține seama de observațiile dv.

Personal, subscriu și ideii că 
abuzul de prețiozități (ați obser
vat, desigur, că tn ultima vreme 
procentul a fost redus simțitor, 
dar.„) nu dă nici „greutate”, nici 
^competență” în plus unul articol 
sau altul... I-am transmis lui 
„Belphegor" aprecierile dv. de 
altfel împărtășite de mulțl alți co
respondenți al rubricii.

Prot. S. COMANEANU — corn. 
Orțlșoara, județul Timiș : Cred că 
Dinu, Dembrovschi, Dumitrache, 
oricare din „tricolorii" care ne-au 
reprezentat la C.M. din Mexic vor 
fi extrem de bucuroși aflînd că 
un cadru didactic cu specializarea 
filozofie este atît de preocupat — 
nu doar ca simplu șl entuziast 
suporter, ci și ca specialist în 
domeniul amintit — de a contri
bui la elucidarea unor complexe 
șl importante probleme ale pre
gătirii (în special In planul psiho
logic) fotbaliștilor noștri fruntași. 
Ml-am luat permisiunea, tovarășe 
profesor, să pun Ia dispoziția fe
derației de specialitate interesan
tele dv. notații: intitulate „Sincro
nizarea sportului", așa Incit pro
babil voi reveni cu un răspuns 
personal.

A apărut revista
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT“ nr. 6 

vacanțele șeolere, te Fl. Mo- raru ;
Lenin

de Gh.
Alaln

Uu.

Din sumar spicuim î
Cu academicianul Grlgore 

Benetato despre : Necesitatea 
practicării exercițillor fizice șl 
sportului de către copil șl ■- 
dulțl, de M. Trancă ;

Notarea elevilor după dez
voltarea biologică și capacita
tea fizică, de D. Dosanu ;

Educația fizică șl sportul tn

activitatea aportlv* 
Popa | 
Mosconi te A. Vaai-

Interesant număr poa-Acest __ _____ .. ..te ti găsit la toate centrele da 
difuzare a presei din țari.

A apărut nr. 6 al revistei
„AUTOTURISM"

Automobil Clubul 
al cărui cuprins

editată de 
Român, din 
menționăm :

Se pot lua viraje pe două 
roți ? de Petre Cristea ; Con
duceți mai sigur în oraș de 
Fr. Brandrup ; Frîna — să o

cunoaștem și să o utilizăm co- 
rect de Delly Crăsnaru ; An
cheta : Centura de siguranță ; 
Circuite... raliuri : Prezentări 
de itinerare automobilistice 
din țară și de peste hotare 
etc.

PETRE PANDURU — com. Vln- 
ju Mare, jud. Mehedinți : Foarte 
exacte referirile dv. la unele cau
ze, care împreună cu altele, au 
dus la situația exprimată nu de
mult In articolul publicat în 
„Sportul" sub titlul : „Unde ne 
sînt spectatorii 7“ Este adevărat 
în orașele mari se mal face ce 7a 
pentru popularizarea sportului și, 
cu predilecție, a activității compe- 
tițlonale, dar în cele mici (nu în 
toate, desigur) preocupările în 
această direcție sînt cu totul de
parte de necesități. In ceea ce ne 
privește, vom consemna cu bucu
rie orice inițiativă In acest do
meniu. Așteptăm.

NELU ILIESCU — Fitiași : Am 
înțeles de la primele rinduri că 
sînteți un sincer pasionat al fot
balului șl că vă „doare” (chiar 
fără ghilimele..) faptul că in 
orașul dv. au cam dispărut tra
diția frumoasă șl r 
— îmi amintesc șl 
valoare, de-acum

Situația se poate 
nețl dv. șl, fără 
dreptate. Căile nu „ _
Insă, cele la care v-ațl glndlt. 
Cereți un antrenor de la federa
ție, un observator de la „centru" 
etc. Mă îndoiesc că se vor găsi 
soluții, tn schimb, sînt excelente 
toate celelalte rezolvări organiza
torice pe care le sugerați (n-am 
Înțeles, însă, cut 1) Dar, din cîte 
îmi dau seama, deși există cam 
tot ce trebuie pentru ca șl la Fl- 
Ilașl fotbalul să-șl ridice, „cota” 
de interes și valoare, lipsește toc
mai omul de inițiativă. De ce 
n-ați fl dv. acela 7 Pasiunea și 
priceperea pe care le-am descifrat 
tn lunga dv. scrisoare, vă reco
mandă. Poate, îmi mai scrieți t

EUGENIU ȘERBANOIU. — 
București: Am primit ampla dv. 
dezbatere pe marginea jocurilor e- 
chlpel noastre in Mexic. Mult»)

„doare' 
faptul
chiar... echipele 
eu — de bună 
cîțiva ani.

! îndrepta, spu- 
îndolală, aveți 

i ml se par,

foarte multe opinii pe care redac- 
ția.le împărtășește Integral, și care, 
firește, vor fl cuprinse in anali
zele pe care ziarul a început să 
la publice, în baza observațiilor 
trimișilor săi speciali. Nu vă ten
tează șl un schimb de părere cu 
colegii mei 1 Fiind bucureștean, 
poate ne faceți o vizită la redac
ție.

CONSTANTIN TENTU — Bucu
rești : Nu cred că mi-ar ajunge 
nici Întregul spațiu al rubricii 
pentru a vă răspunde la toate în
trebările. Cum să facem, totuși 7 
Pentru că, Intr-adevăr, sînt lu
cruri pe care, atît cît putem, am 
dori să le lămurim. Nu vreți să 
continuăm dialogul la redacție 7

Ing VICTOR CORNEA (și alți 
colegi de Ia Institutul județean de 
proiectări) — Suceava : înțelegeți, 
desigur, dilema șl... dificultatea I 
Dv. reproșați redacției publicarea 
unor anticipații mexicane referin- 
du-vă îndeosebi la opiniile expri
mate în legătură cu echipa Bra
ziliei. Firește, mal ales In fotbal, 
multe păreri — chiar dintre cele 
mal competente — pot fl infir
mate total. Așa cum s-a și înttm- 
plat în atttea și atîtea cazuri... 
Este însă o diferență Intre pro
nosticuri șt verdicte 1 Personal, 
consider că tn articolul pe care-1 
menționați trebuiau evitate unele 
aprecieri, exact acelea la care vă 
referiți șl dv. Ne-a făcut, mal tlr- 
ziu multă plăcere să facem, priu- 
tr-o analiză foarte atentă și elogi
oasă, rectificările necesare. Aceas
ta nu înseamnă, Însă, că nu tre
buie să ne însușim observațiile 
dv. critice Dimpotrivă. Fapt pen
tru care vă mulțumim.

Dr. NICOLAE DIACONESCU — 
SLATINA : Foarte curtnd veți 
primi răspunsuri detaliate (sper 
$1 pe placul dv.) la toate între
bările cuprinse în scrisoarea al 
cărei conținut (șl formă) ne-a fă
cut multă plăcere. Vă rog să ur
măriți tn zilele următoare „ecou
rile mexicane" din pagina de fot
bal a ziarului nostru. ■«.

Pm GARLIȘTEANU

Un observator al cla
samentelor cîtorva cam
pionate naționale este 
frapat de un lucru cu 
totul ieșit din comun. 
In vara aceasta, echi
pele divizionare A ale 
clubului 
Progresul 
dat la nu 
5 ramuri 
chipele de volei fete și 
băieți, de handbal și 
baschet fete, precum și 
cea de rugby, toate au 
retrogradat în divizia 
B. Un astfel de bilanț, 
o cădere în bloc nu 
poate fi explicată cu 
argumentul accidentu
lui. Trebuie să fie vor
ba de o devitalizare 
generală, de o criză de 
conducere, de o alte
rare tn toate planurile 
de la cel organizatoric, 
pînă La cel tehnic și 
afectiv. Și toate astea 
la unul 
hărăzite 
cele mai 
țară. Și 
unul din cluburile cu 
o excelentă bază ma
terială. Și toate astea 
la clubul în incinta că
ruia s-au operat în ul
timii doi ani 8 schim-

bucureștean 
au retrogra- 
mai puțin de 
sportive. E-

din cluburile 
să fie printre 
puternice din 

toate astea ta

bări în echipa de con
ducere și 7 în corpul 
de tehnicieni ca trebu
rile să meargă mai 
bine decît înainte cînd 
Progresul nu retrogra
da concomitent pe 5 
fronturi.

Tot acest crah nu 
poate fi compensat, o- 
ricît de binevoitoare ar 
fi balanța aprecierilor, 
cu promovarea echipei 
de fotbal, realizată, 
trebuie s-o recunoaș
tem, în mijlocul unei 
concurențe formale.

E greu să ne expli
căm dezechilibrarea 
clubului Progresul. E 
greu și să ne fie ex
plicată. Poate, totuși, ar 
trebui început cu ur
mătorul fapt de obser
vație. In actuala con
ducere a clubului nu 
mai există nimeni care 
să fi avut legături de 
sînge și de suflet cu 
istoria sa.

O instituție sportivă 
intrată tn vrie ar tre
bui salvată detectînduse 
toate fisurile și refuzîn- 
du-se soluția petecului 
cald uns cu praf de 
mîntuială.

• Concursul excepțional Prono- 
expres din 5 iulie 1970.

• Excursioniștii Loto-Pronosport.
Excursiile, premiile atît de apre

ciate și îndrăgite de către partici- 
panți, sînt acordate și în continuare 
pe itinerarii noi și atractive.

Astfel, de curînd un grup a ple
cat la Soci ca să-și petreacă un 
frumos concediu de odihnă în mi
nunatul decor al uneia dintre cele 
mai mari stațiuni din U.R.S.S. Acest 
grup este format din cîștigătorii d« 
la tragerile obișnuite LOTO.

Un alt grup de premiați a plecat 
cu autocarul într-una din cele mai 
frumoase excursii, cu destinația Is
tambul. Ei vor vizita pe parcur» 
orașele Russe — Plevna — Sofia — 
Plovdiv — Hascovo — Instambul — 
Stara Zagora — Tîmovo.

Si. în sfîrșit, un alt grup de cîștl- 
gători va pleca la 8 iulie a.c. într-o 
frumoasă călătorie astfel : 12 zile 
în stațiunea NISÎPURILE DE AUR 
și 5 zile TURUL BULGARIEI. A- 
ceastă excursie are următorul iti
nerar: Varna — Nisipurile de aur
— Burgaz — Stara Zagora — Plov
div — Vitoșa (cu vizitarea Gale
riilor Naționale), TTrnovo și Russe.

Concursul excepțional Pronoexpres 
din 3 iule a.c. oferă posibilitatea ca 
pe lingă autoturismele Flat 1800 și 
Dacia 1300, să obțineți excursii la
— Paris — Valea Loi rei și croazieră 
pe Dunăre : Belgrad — Budapesta — 
Bratislava în afara premiilor În bani.

Participînd pe bilete de 13 iei 
aveți șanse mari de ciștig.
AZI ȘI MIINE ULTIMELE ZILJB 

PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR

• Pentru întîlnirea Internațional* 
de box România — S.U.A. esre ie 
desfășoară sîmbătă 4 iulie a.c. ora 
19 pe patinoarul „23 August" din 
Capitală, A.S. Loto - Pronosport a 
editat un interesant program tn 18 
pagini în care sînt prezentați bo
xerii care vor evolua. Programul s.« 
găsește de vînzare la casele de bi
lete și la patinoar.

In cuhînd filmul pe ecran panoramic

SUNETUL MUZICII
• Cinci premii Oscar! • Cea mai bună regie! • Cel mai bun film!

Un număr de spectatori fără precedent în istoria cinematografului!
r..



Reportajul nostru la aeropoftul Otopeni

AU SOSIT ADVERSARII LUI GÎJU,
MONEA SAU ALEXE '.-i• ••

450 DE LUPTĂTORI
LA C. M. DIN CANADA
MONTREAL 2 (Agerpres). 

— Intre 4 și 11 iulie, în ora
șul canadian Edmonton (Al
berta) vor avea loc campio
natele mondiale de lupte li
bere și greco-romane. La a- 
ceastă competiție vor parti
cipa peste 450 de luptători 
din 37 de 
România, 
desfășura 
Varisity 
din Alberta, 
chiderii

‘ Edmonton,
* lucrările 
derației internaționale de

j te care vor fi conduse de Ro- 
i ger Coulon, președintele a- 
; cestui for.

F

țări, printre care și 
Meciurile se vor 
la centrul sportiv 
al Universității 

înaintea 
competiției, 

vor avea 
Congresului

des- 
la 

loc 
fe- 

lup-

Handbalistele 
din R.D. Germană kr . .. .- au ciștigat 
Trofeul Iugoslavia

» La Mostar au Iflat sfirșit în
trecerile turneului internațio
nal de handbal feminin. în ul
tima zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ungaria 
— Cehoslovacia 7—7 J5—4) ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia 8—2 
(5—1) ; R.D. Germană — Nor
vegia 10—6 (7—2).

Clasament final ; 1. RJ3.
GERMANA 10 p (55—40), 2. 
Ungaria 7 p (44—36), 3. URSkS 
6 p (57—50), 4. Iugoslavia 4 p 
(37—36), 5. Cehoslovacia 3 p 

; (44—57) și 6. Norvegia 0 p 
(36—54).

URTAIN
LA MADRID

Ken Rosewall la un pas de titlu
• Rosemary Casals și llie 
Țiriac, Năsîase—Rosewall,

Ken Rosewall se află la un 
singur pas de a intra în po
sesia singurului trofeu care-i 
lipsește din palmares, titlu 
după care râvnește din 1952, 
cînd a debutat la turneul de 
la Wimbledon. Ieri după a- 
miază, într-o admirabilă de
monstrație de virtuozitate, cu
noscutul jucător profesionist 
australian a spulberat în mal 
puțin de 90 de minute toate 
speranțele lui Roger Taylor 
și a celor aproape 201000 de 
spectaitori, care visau proba
bil la un atît de mult așteptat 
succes al englezului, adjude- 
cîndu-și victoria 
6—3. 4—6, 6—3, 
lea finalist este 
man australian, 
combe, care și-a impus 
perioritatea în fața lui Andres 
Gimeno în numai trei seturi : 
6—3, 8—6, 6—0.

Au fost desemnați și primii 
Analiști ai probei de dublu 
masculin. După o partidă 
spectaculoasă, australienii 
Newcombe și Roche au în
trecut pe sud-africanâi He- 
wit și McMillan cu 7—5, 
8—6, 5—7, 5—7, 6—4.

A doua semifinală, care ur
ma să opună cuplul român 
Țiriac-Năstase perechii 
traliene Rosewall-Stolle 
nalistă în 1968) a fost amâ
nată din cauza ploii.

început deci mai tîrziu 
meciul a oferit o întîlnire

în 4 seturi : 
6—3. Al doi- 
tot un tenis- 
John New- 

su-

COOPER

aus-
(fi-

SAU LONDRA?
MADRID 2 (Agerpres). — 

La 20 octombrie urmează să 
se desfășoare la Londra sau 
Madrid meciul de box pentru 
campionatul european la cat. 
grea dintre deținătorul centu
rii, spaniolul Jose Manuel 
Ibar „Urtain". și challengerul 
său oficial, englezul Henry 
Cooper. Acesta din urmă, insă, 
accidentîndu-se la antrenamen
te, în sezonul trecut, nu a pu
tut să-și apere titlul în terme
nul stabilit de Uniunea Euro
peană de box, pierzînd prin 
forfait Cooper, care este în 
virstă- de 36 de ani, și-a re
luat mal de mult timp antre
namentele,,rrecîștigindu-și titlul 
de campion al Angliei. Acum, 
el urmează să-1 întîlnegscă pe 
Urtain, care se pare că nu 
va accepta să evolueze pe un 
ring din Loadra, preferind să

lupte la Madrid în fata supor
terilor săi., Rămine ca Uniu
nea europeană de box să sta
bilească zilele acestea unde se 
va desfășura partida, la Ma
drid, sau Londra.

JOHN CARLOS TRECE
LA PROFESIONISM
NEW YORK 2 {Agerpres). 

— Cunoscutul sprinter ame
rican John Carlos a anunțat 
că a abandonat atletismul. 
Carlos a semnat un contract, 
ca jucător profesionist de 
fotbal-american cu echipa 
„Eagles" din Filadelfia. Me
daliatul cu bronz la J. O. de 
la Ciudad de Mexico în pro
ba de 200 m plat este în 
vîrstă de 26 de ani.

Năstase con tinuă cursa la dublu mixt • Semifinala 
Stolle întreruptă la scorul de 2—2 ! • Astăzi prima 

finală — simplu femei.

calificată drept excepțională 
care s-a terminat deocam
dată nedecis. Din cauza întu
nericului arbitrii au întrerupt 
partida după patru seturi i 
4—6 ; 6—3; 8—10 ; 6—0. Al 
cincilea set se va disputa 
astăzi.

Finala probei de simplu fe-

ute Năstase

Reprezentantul nostru llie 
Năstase, care face cuplu cu 

' Rosemary Casals, a mai tre
cut un tur, calificîndu-se în 
„sferturi" la dublu mixt, pe
rechea adversă alcătuită din 
Bowrey (Australia) și Stove- 
house 
renul

Alte 
MEI:
J. Sawamatsu, K. Sawamatsu 
(Japonia) 6—0, 6—4 ; Krantzke, 
Melville (Australia) — Chan- 
freau, Hunt (Australia) 10—8, 
6—4 în „sferturi"; Fr. Durr 
(Franța), V. Wade (Anglia) — 
Walden (Africa de Sud), Gour- 
lay (Australia) 6—4, 0—6,6—3; 
R. Casals, B. J. King (S.U.A.) 
•— Krantzke, Melville (Aus
tralia) 6—2, 8—6 în semifi
nale ; DUBLU MIXT : McMil
lan (Africa de Sud), Teggart 
(Australia) — Claire^ Graeb- 
ner, Clark Graebner (S.U.A.) 
6—3, 6—3 în „optimi".

(Olanda), părăsind te- 
învinsă cu 2—4, 4—6. 
rezultate. DUBLU FE- 

Oasals, King (S.U.A.) —

programată pentru as- 
după-amiază, va opune 
mai bune jucătoare din

mei, 
tăzi 
cele 
lume la această oră, austra- 
lianca Margaret Court (de 
două ori câștigătoare a tro
feului) și americanca Billie 
Jane King (de trei ori în
vingătoare). M. Court a tre
cut relativ ușor, în semifinale 
(6—4, 6—1), de ambițioasa
Rosemary Casals.

C. CORBU Șl N. PERfEA
Învingători LA MILANO

fe- 
Ger 
oa
la 

Me-

...Moscova. început de 
bruarie. Zăpadă. Ger. 
nemilos peste oase, peste 
meni. Luminile de 
„Lujniki" s-au stins...
ciul de box dintre reprezen
tativele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite s-a terminat de 
mai bine da o oră, cu victo
ria categorică — 9—2 — a 
gazdelor...

Patt Napy, managerul pugi- 
liștilor americani, trage adînc 
din havană, calm și trist. Dis
cutasem cu el, cu o seară îna
inte, ore întregi, în holul ho
telului „Metropol", aflat la o 
aruncătură de băț de Piața 
Roșie, și ne spunea că nu se 
gîndește decît în glumă la o 
izbândă, că a adus o echipă
DIN ECHIPA DE LA MOSCOVA AU MAI RĂMAS 

DOAR TREI SUPRAVIEȚUITORI

foarte tînără, că va cîștiga — 
oare ? — patru sau c'nci me
ciuri...

...Acum, Patt Napy este 
abătut. Înfrângerea se dove
dise mai grea decit el însuși 
— neoptimist putuse să pre
vadă.

— Ne revedem în vară, mis
ter Napy, la București.

Tace o clipă, 
rile înnecate în 
cului.

— O.K... Ne 
București. Vom
echipă, mai bună, mai expe
rimentată. Va trebui să ne 
gîndim mai mult la palma
res, va trebui să cîștigăm. Da, 
da, să cîștigăm...

cu gîndu- 
fumul trabu-

revedem la 
aduce o altă

...București. Aeroportul in
ternațional Otopeni, 2 iulie, 
la ora prânzului...

E cald. îngrozitor de cald, 
șl soarele arde cu atîta pu
tere, incit dintr-o clipă intr
ai ta te aștepți ca toată clădi
rea aerogării — superbă geo
metrie de sticlă și beton — 
să s,e prăvălească sub greuta
tea arșiței, transformând u-se 
într-un uriaș melc de cenușă.

încet, parcă cu teamă, Oara- 
velle-ul companiei Alitalia a- 
junge la capul pistei, orientîn- 
du-și carlinga — adul-

Scara, 
călători 

Tony

Unul după altul, îmbrăcațî 
în pantaloni gălbui și haine 
de un roșu stins, cu ecusonul 
Uniunii Atletice Amatoare, 
coboară din avion conducăto
rii și cei 11 pugiliști al repre
zentativei de box a Statelor 
Unite, sosită la București pen
tru meciul — primul din Is
toria sportivă a celor două 
țări — cu echipa omologă a 
României.

Patt Napy n-a sosit. De alt
fel știam că după dubla în
frângere din iarnă, managerul 
formației de box a armatei 
americane fusese destituit...

Ne gîndim, însă, la 
promisiunea pe care ne-o 
făcuse, și ne apropiem — te
merari — de Bill Cummings, 
unul dintre „coach“-ii echipei 
americane, antrenor la Co
lumbus, în Ohio :

— Din echipa de 
va n-au mai rămas 
boxeri : Eduardo
Ray Luny și Jesse Valdez, 
Restul băieților sînt noi, ti
neri, dar nu dintre cei mai 
neexperimentați.
Așadar, gîndim, Patt Napy 
a avut derptate,

NU ȘTIU PENTRU CINE !" 
vanșa la cele mari. Am pier
dut de d_ouă ori cu 
dacă ar mai fi 
meci...

— Ați fi pgalat I
— Da, așa cred.
— Ce știți despre 

mânesc ?
— Nu multe. Dar firma u- 

nela dintre cele mai bune e- 
chiipe amatoare ale Europei 
mi se pare suficientă.

— Ne puteți da un prontostic 
pentru simbătă ?

— Dacă doriți..! Noi sîntem 
constanți.!

— Adică, 6—5 ? I Rămine să 
ne spuneți pentru cine...

— Ei, asta nu mai știu ! 
Ovidiu IOANIJOAIA

la Mosco- 
decît trei 
Santiago,

BOLOGNA 2 (prin telex de 
la corespondentul nostru). 
Splendidă 6eară atletică în re
uniunea nocturnă de la Mila
no, unde s-au prezentat la 
start sportivi de valoare din 
trei -continente, 
mărite de peste 
tatori au oferit 
sânte, marcate 
performanțe valoroase.

Din rindurile delegației ro
mâne s-a detașat săritorul de 
triplu, Carol Corbu, car» pe 
linia performanțelor din aoest 
sezon a obținut o frumoasă 
victorie cu 16,40 m. Ceilalți 
atleți români au avut, în ge
neral, comportări mai modes
te. Rezultate tehnice :

Aruncarea ciocanului : Vec- 
chiatto (Italia) 66,32 m ; 10 000 
m : Gammoudi (Tunisia)
29:36,2, Risi (Italia) 29:40,4 ; 

m garduri (f) : Pamela

Întrecerile ur- 
20 000 de spec- 
dispute intere- 

și de cîteva

Pe linia frumoase
lor sale evoluții din 
acest sezon tlnărul 
atlet român Carol 
Corbu a confirmat 
din nou deosebite
le poslbilitftțl clțtl- 
gind proba de trl- 
plusalt din cadrul 
concursului inter
național de la Mila
no. Cea mat bună 
săritură a Iul Corbu 
in acest concurs a 
măsurat 16,46 m.

Kilborn (Australia) 13,3, No
wak (Polonia) 13,5, Schoebel 
(Franța) 13,8, Valeria Bufanu 
13,9 ; 400 ni garduri : Bello
(Italia) 51,3, Suarez (Spania) 
51,7, Ion lLățoi 51,9 ; 400 m (f); 
Colette Besson (Franța) 52,6, 
Lundsgren (Suedia) 53,6, Ilea
na Silai 54,4 ; aruncarea dis
cului : Sylvester (S.U.A.) 63,88 
m, Fejer (Ungaria) 
Danek (Cehoslovacia) 
100 m (f) : Wilma 
Berg (Olanda) 11,6,
(Anglia) 11,7 ; 100 m : Greene 
(S.U.A.) 10,3, Clerc (Elveția)
10.4, Nowosz (Polonia) 10,4 ; 
înălțime ; Azzaro (Italia) 2,16 
m, Alexa (Cehoslovacia) 2,13 m: 
triplusalt : Carol Corbu 16,40 
m. Lasoeki (Polonia) 15,51 m ; 
1500 m (f) : Paola Pigni (Ita
lia) 4:14,3, Carey (Anglia) 
4:17,6 ; 110 mg : Nicolae Pdrțea 
14,2, Joswik (Polonia) 14,3, 
Virgili (Italia) 14,4 ; 400 m: 
L. Evans (S.U.A.) 45,5 ; pră
jină : J. Pennell (S.U.A.) 5.20 
m, Papanicolau (Grecia) 5.00 
m, Dinu Piștalu 4,90 m ; 1500 
m : Arese (Italia) 3:39.1 ; 200 
m : Roberts (Trinidad) 20,6.

Cesare TRENTINI

62,34 m, 
60,54 m ; 
Van den 
Critchley

ALAROTU
5,31 m LA PRĂJINĂ

In concursul internațional 
desfășurat la Turku (Finlanda), 
Altti Alarotu a stabilit un 
nou record național, sărind 5.31 
m la prăjină. Alte rezultate : 
Nevala (Finlanda) 85,59 m la 
suliță ; H. Birlenbach (R.F.G.) 
19.40 m la greutate.

• Harald Norpoth (R.F.G.) 
a ciștigat cursa de 5 000 m des
fășurată în concursul de la 
Stockholm. El a fost cronome
trat în 13:35,6, fiind urmat de: 
Stewart (Anglia) 13:35,8 și R. 
Clarke (Australia) 13:44,4. In 
proba de 800 m, cehoslovacul 
Josef Flacky a stabilit cea 
mai bună performanță europea
nă a sezonului cu timpul de 
1:46,9. Alte rezultate : Bruck 
(Suedia) 61,60 m la disc ; Ia- 
roslava Valentova (Cehoslova
cia) 1,75 m și Lundrnark (Sue
dia) 2,10 m la înălțime ; Ma
rilyn Neufville (Anglia) 52.7 
la 400 m ; Jamaica 39,8 la 
4 x 100 m.

TRIUNGHIULARUL ATLETIC PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. I)

zak (S) 53:38,6 ; 400 m.g. : 1. I.
Denis (C) 53,7 ; 2. Gh Hidl (R) 
54.6 ; 3. P. Ceplcky (C) 54.8 ; 4. 
Gh. Avram (R) 57,3 ; 200 m : 1. 
J. Matusek <C) 21,5 ; 2. S. Păsulă
(R) 21.6 ; 3. M. Tulis (C) 21.8 ; 4. 
A. Mitrofan (R) 22,1 ; ciocan : 1, 
G. Ghelmegeanu (R) 52,16 m 
R. Vayboml (C) 60,50 m ;
Călin (R) 50,48 m (H.C. Gh. Cos- 
tache 60,32 m) ; 800 m : 1. Z. Gas
par (R) 1:52,4 ; 2. J. Samborsky
(S) 1:53,4 ; 3. J. Sramek (C) 1:54,0; 
6. N. Socaciu (R) 1:55,6 ; triplu
salt : 1. s. Lengel (R) 14,71 m ; 2.

2.
3. G.

JOHNNY FAMECHON

IN SPITAL

Fostul campion mondial de 
box la cat. pană, franco-aus- 
tralianul Johhny Famechon 
a suferit un acci dent de auto

mobil. El a fost internat la 
un spital din Brisbane pen
tru o perioadă de 10 zile. 
Medicii au declarat că Fa- 
mechon urmează să fie ope
rat și că va fi complet resta
bilit în decurs de 3 săptă
mâni.

V. Ha- 
Ionescu 

1. S. Dvorak 
Gh Suha (R) 

Gh. Dumbravă (R) 
42,56 m ; 3 000 m : 1. VI. Zwlefel- 
sihofel (C) 8:42,0 : 2. J. Halama
(C) 8:44,8 ; 3. L. Hitos (S) 8:49,6 ; 
4. F. Șandru (R) 8:57,6 ; 6. I. Orăș- 
teanu (R) 9:02,6 ; 4 x 400 m s ]. 
Cehia 3:16,0 ; 2. România 3:19,3 : 
3. Slovacia 3:24,2 ; prăjină : 1. s. 
Schen (R) 4,41 m ; 2. Z. Tlamsa 
(C) 4,20 m ; 3. C. Anton (R) 
m (H.C. A. Dinu 4.41 m).

Fete — 200 m : 1. M Filip 
25,0 ; 2. E. Monoranu (R) 25,0 
I. Cerdhanova (S) 25,5 ; 800
1. Fița Rafira (R) 2:08,6 ; 
Natalia (R) 2:11,1 ; 3. R. EUasova 
(C) 2:14,0; 100 m.g. : 1. ELENA 
MIRZA (ROMINIA) 14,0 — nou 
record al României (v r. 14,1 —
Elena Mîrza) ; 2. M. Szatmari (R)

P. Kredl 
nak (C) 
(R) 13,77 
(C) 48,08 
47,16 m ; 
42,56 m ;

(C) 14,38 m Î 3. 
14,20 m ; 4. c. 
m ; disc
m ; 2.
3.

4,20

(R) 
; 3. 
m :

2. A.

1.

la
Joi dimineață • plecat, cu avio

nul, in Ungaria, echipa de popice 
Petrolul Ploiești, campioana țării 
noastre, pentru a susține in ziua 
de 4 iulie cea de-a treia rundă 
— decisivă — din prima etapă a 
grupei I a C.C.E., in compania 
fomațlilor Medveșceak Zagreb, 
campioana Iugoslaviei, și Kohăsz

s.14,2 ; 3. 
Înălțime 
1.70 m ; . . . .
3. L. Hansllchova (C) 1.60 m 
R. Vulescu (R) 1,55 m (H.C Mar
ghiolita Matei 1,70 m ) ; greutate : 
1. V. Brad (R) 13,49 m ; 2. V. Cioi- 
tan (R) 13,09 m ; 3. J. Matlsova 
(C) 12,24 m ; 4 X 400 m : 1. RO
MANIA (L. Sălăjan, M. Filip, G. 
Iordache, Fița Rafira) 3:47,5 —
nou record al României (v. r 
3:48,0) ; 2. Cehia 3:49,8 ; 3. Slovak 
cia 3:57,7 ; suliță : 1. O. Jiranova 
(C) 47,14 m ; 2. s. Ciontu (R) 
46,86 m ; 3. D. Sofrova (C) 39,94 
m ; a doua concurentă a Româ
niei, Eva Lazea, n-a avut arun
cări regulamentare.

Punctaj general : ROMANIA — 
Cehia 193—153 (b 106—106 ; t 87— 
47) ; ROMANIA — Slovacia 238— 
104 (b 145—67 ; I 03—37) ; CEHIA 
— Slovacia 229—114 (b 141—71 ; f 
88—43).

Schoralova (C) 14,2 :
1. M. Kostlanova (C)

2. D. Comșa (R) 1,63 m ; .. . „ 6_

grupa I a „C.C.E."
popice .

Ozd, campioana Ungariei. Popica
rii pioieșteni, care in prezent o- 
cupi primul loc în grupă, la ega
litate de puncte cu popicarii din 
Zagreb, dar cu un avans de 38 
p.d. față de aceștia, au o grea 
misiune In confruntarea de slm- 
bătă.

M. BEDROSIAN — coresp.
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EDDY MERCKX DIN
Cea de a VI-a etapă a Tu

rului Franței, programată pe 
un teren plat între Amiens 
și Valenciennes (135 km), a 
fost favorabilă specialiștilor, 
cicliștii belgieni și olandezi. 
La sprintul final Eric de 
Vlaeminck, cronometrat în 3h. 
05:50, a întrecut la mare lup
tă pe olandezii Stevens și 
Jansen. Fostul lider, italianul 
Zillioli, nu a putut păstra rit
mul. mai ales în finalul 
cursei, pierzînd aproape un 
minut. în acest fel, tricoul 
galben a fost îmbrăcat din 
nou de Eddy Merckx, care 
devansează în clasament pe : 
W. Godefroot (Belgia) eu 5 
secunde, De Vlaeminck (Bel
gia) 11 secunde, Jansen 18 
secunde, Van Springel (Bel
gia) 42 secunde și Zillioli 57 
secunde. Primul alergător 
francez, R. Poulidor, ocupă 
locul VII la 1:02,0.

Astăzi este programată o 
semietapă de 119 km pe dis
tanța Valenciennes—Forest și, 
în continuare, o probă con- 
tracronometru (la Forest) de

as
Olandezul Le o 

și belgianul Joseph 
protagoniști ai etapei 
Amiens.

Duyndam 
Spruyt, 
Rouen-

mecînd — spre terasa plină de 
amatori ai boxului.

Cîteva comenzi.
Patru sau cinci 
grăbiți. Apoi —
Mange, Bill Cummings, John 
Giachetti, Edward Urbec, Ed
uardo Santiago, Ronald 
Lyle...
„PREVĂD UN 6—5, DAR

In holul aeroportului, forfo
ta obișnuită. Translatorul este 
imposibil de găsit, și minu
tele trec... In sfîrșH. o solu
ție ultimă, salvatoare :

— Mister Giachetti, vor
biți italienește ?

Primul antrenor al pugiliș
ti lor ameerica'ni, origjnar din 
Cleveland, ne 
prins :

— Desigur! 
chiar născut 
uită limba.

— Vă rugăm să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre evolu
țiile de la Roma și Belgrad.

— A fost simplu; gazdele 
au fost mai bune la categori
ile mici, noi ne-am luat re-

privește sur-

Un italian, 
în Ohio, nu-și

6—5, dar 
fost un

boxul ro

IUGOSLAVIA A OBȚINUT 0 SPLENDIDĂ

CU REDUTABILI PUNCHEURI

Merckx7,200 km, în care 
are toate șansele de a-și con
solida poziția în clasament.

CICLIȘTII ROMÂNI SE AFIRMĂ
A
IN TURUL

Turului ci-Etapa a 8-a a
clist al Iugoslaviei disputată 
între orașele Nasice și Vara- 
zdin (188 km) a fost cîști- 
gată de olandezul Van Pol, 
cronometrat în 4h 15:06, care 
l-a învins la sprintul final 
pe Vasile Tudor (România) 
și Kuiter (Olanda). Tricoul 
galben este purtat acum de 
iugoslavul Skerlj llh 30:11. 
Valencic (Iugoslavia) cu llh 
30:16 se află pe locul doi 
urmat de N. Ciumeti (Româ
nia) cu llh 30:24. Pe echipe 
în fruntea clasamentului se

DUPĂ 8 ETAPE
ÎN TURUL TURCIEI

ANKARA 2 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu disputarea eta
pei a 8-a pe ruta Gelibolu- 
Eceabat (44 km contra-cro- 
nometru individual). Cel 
mai bun timp a fost realizat 
de bulgarul Savcev cu 1 h 
20:49. C. Ciocan (România) 
s-a clasat pe locul doi cu 
ih 20:50 urmat de bulgarul 
Jordanov Ih 20:56. In cla
samentul general individual 
continuă să conducă bulga
rul Nicolov.

GRĂDINIȚA
Cît de timpuriu se poate 

începe învățarea înotului 7 
întrebarea îi preocupă pe 
specialiștii de pe toate me
ridianele și nu a rămas 
străină nici gălățenilor care 
au pus bazinul acoperit — 
cîte o oră. zilnic — la dis
poziția copiilor dintr-o gră
diniță aflată în imediata ve
cinătate.

Un experiment interesant 
este realizat ia Budapesta, 
după cum ne informează re
vista SPORTELET. In capi
tala Ungariei, unul din fai
moșii campioni, Imre Sarosi, 
retras din activitatea compe- 
țională a înființat o grădi
niță acvatică, patronată de 
asociația sportivă Sparta- 
cus-Budâpesta și avind se
diul la Bazinul sportiv na
țional (N. T. din insula Mar
gareta).

Această grădiniță seamănă, 
de altfel, cu celelalte. Copiii 
Intre 3 și 6 ani sînt aduși 
dimineața la bazin și seara 
sînt luați acasă. Copiii se 
joacă in apă, fac plimbări pe 
aleile insulei Margareta, 
primesc o alimentație bo
gată ți au un regim de o- 
dihnă conform regulilor pre
văzute în acest sens pentru 
toate grădinițele. Toate cele 
arătate se asigură prin auto
finanțare, părinții plătind 
benevol taxele respective... 
Bineînțeles, maestrul care 
a mai format campioni olim
pici dispune și de ajutoare. 
Două tinere: Kate Nadori 
și Zsuzsa Kiss și un tînăr: 
I.ajos Kallay. Toți trei au 
fost buni înotători și, după

IUGOSLAVIEI
află Iugoslavia cu 35h 22:25. 
România totalizează timpul 
de 35 h 25:14 și ocupă locul

BELGRAD 2 (prin telex). 
Mii de iubitori ai boxului 
din capitala Iugoslaviei au 
luat miercuri seara cu asalt 
tribunele de Ia Tasmajdan 
pentru a asista la mult aș
teptata întîlnire ce avea să 
opună reprezentativei iugo
slave pe cea a Statelor Unite. 
Gala a avut un cajracter 
festiv mai ales că ea a fost 
organizată în cinstea aniver
sării a 50 de ani de activitate 
pugilistică în Iugoslavia.

Intîlnirea a debutat cu o 
adevărată lovitură de teatru 
pentru spectatori,’ care la pri
ma întîlnire au fost nevoiți 
să asiste la un k.o. fulgerător 
prin care nord-americanul 
Cooper a încheiat socotelile 

semimusca Roksandici.

de virtuozitate,

Trei tinere gimnaste, pe cît de atrăgătoare pe atît de ta
lentate. Marilies Stegeman (R.F.G.) înconjurată de norvegien- 
cele Uuni Holmen și Helga Braathen, își primesc medaliile 
decernate în urma meciului dintre selecționatele vest-germa- 
nă și norvegiană.

Cîteva minute mai tîrziu, 
oaspeții conduceau cu 4—0, 
Santiago imitîndu-și coechi
pierul (dar în primul rund) 
și trimițîndu-1 pe Stanimiro- 
vici, după numai cîteva 
schimburi mai violente, la 
podea.

Au urmat însă 5 victorii 
consecutive ale „plavilor", 
dintre care cea mai aplau
dată a fost cea a lui Zvonko 
Vujin în cadrul categoriei 
semiușoară. Boxerul iugoslav 
a făcut mai ales în cel de al 
doilea rund o veritabilă de
monstrație
obligîndu-1 pe Sandorie să re
nunțe la luptă.

Cu deciziile obținute de 
Veselinovici, mai activ ca 
niciodată în fața lui Donato, 
}i cea oarecum discutabilă a 
iui Dzakula, preferat ameri
canului Dennis, formația 
iugoslaviei conducea la un 
moment dat cu 10—4, fiindu-i 
necesare doar două puncte 
pentru obținerea victoriei fAț 
nale. La mijlocie mică, BelirișJ 
a încercat imposibilul, dai ( 
Valdez, posesor al unor lo- ’ 
vituri necruțătoare, a termi
nat învingător. Ultimele spe
ranțe ale gazdelor — cunos
cută fiind valoarea oaspeților 
la categoriile grele — atârnau 
de partida mijlociilor, care a 
adus în ring pe Mate Parlov, 
medaliat cu argint la C.E. de 
la București, și Mangum. A- 
mericanul a căutat tot timpul 
lovitura decisivă, dar nu a 
găsit-o. Parlov, în schimb, a 
punctat mai des și mai efica
ce întrunind majoritatea su
fragiilor i 12—6 pentru echi
pa Iugoslaviei. în ultimele 
două întâlniri, gazdele au 
coborît din ring mai puțin 
surîzătoare, întrucît Jackson, 
dar mai ales greul Lyle au 
avut pumni necruțători.

O splendidă victorie iugo
slavă în fața unei selecționa
te de excelenți tehnicieni, 
dar mai ales puncheuri.

B. VELJANOVICI

ACVATICĂ
cît se vede, se pricep să lu
creze cu copiii.

Progresul realizat este de-a 
dreptul uimitor. Nici un an 
n-a trecut de la intrarea 
în funcțiune a grădiniței și 
micuții sînt acum ca niște 
„pui de focă". Pe uscat, el 
par încă neîndemînatici, dar 
în apă sînt siguri pe ei și 
se mișcă extrem de degajat. 
Cei mai 
nosc de 
procedee 
pe care 
s-au arătat cam 
totuși și-au demonstrat cu
noștințele pe care și le-au

buni dintre ei cu 
pe acum cele patru 
de înot. La vizita 
le-am făcut-o, ei 

rezervați

CONDUCĂTORII POLO-ULUI IUGOSLAV
NU RENUNȚĂ»

„Campionii olimpici nu re
nunță la luptă". Sub acest 
titlu ziarul SPORT din Bel
grad inserează pteva păreri 
autorizate despre pregătirile 
echipei de polo a Iugoslaviei 
pentru campionatul european 
de la Barcelona.
. După meciurile din 
măvară susținute de forma
ția iugoslavă la București și 
Neapole, presa a criticat vio-

pri-

din presa străină
însușit. Au luat startul de 
pe bloc, iar unii au efectuat 
chiar întoarceri în apă regu
lamentare.

„Grădinița acvatică" nu 
este o instituție creată ca 
un scop în sine ci ca o ane 
xă a secției de natație din 
cadrul asociației Spartacus- 
Budapesta. Cu alte cuvinte, 
ea constituie o curea de 
transmisie, o pepinieră pen 
tru lotul de tineret. In acest 
lot se califică cei mai buni 
din „grădinița" lui Sarosi, 
fiind preluați de campioana 
Klara Killermann care îi 
pregătește pentru a ajunge 
apoi în lotul selecționat, 
condus de Laszlo Kiss.

Din informațiile primite 
am reținut că Spartacus 
Budapesta nu intenționează 
să se oprească aici...

lent evoluțiile „plavilor", 
care nu s-au ridicat, cîtuși 
de puțin, la renumele unei 
echipe ce deține titlul. Dar, 
specialiștii, ale căror decla
rații sînt Înserate în coloa
nele aceluiași ziar, par să 
fie în continuare optimiști. 
■ Ante Lambașa, noul căpi
tan tehnic al reprezentativei, 
este de părere că „echipa 
Iugoslaviei nu a murit și că 
ea păstrează suficiente 
surse pentru a reveni
fruntea plutonului, la Barce
lona. Unii au impresia că 
Jankovici, Sandici, Bonacici 
sau Stipanici au îmbătrânit 
și trebuie neapărat înlocuiți. 
Ei bine, eu cred că acești 
minunați jucători se află 
încă în plenitudinea forțelor, 
și că ei mai sînt capabili de

re
in

aw—rr»

V/

LA „BĂTRlNI H

în
de

multe rezultate care pot ono
ra polo-ul iugoslav. în mod 
special am încredințat frîne- 
ie echipei unui cuplu repre- 
zentînd pe Partizan și Mla- 
dost. Totul este ca, în ciuda 
eternelor fricțiuni ce există 
între aceste două mari for
mații, să reușim să înche
găm din nou un lot perfect 
omogen cu jucătorii cei mai 
buni din ambele tabere. în 
aprilie, aceștia de abia 
cheiaseră campionatul
iarnă și sînt convins că spi
ritele mai erau aprinse după 
tradiționalul derby“.

Și Boris Cukvas are mai 
multă încredere în „bătrâni". 
„Italia și-a modificat radical 
echjpa și a obținut rezultate 
frumoase; Ungaria și Uniu
nea Sovietică au făcut ten
tative parțiale în acest sens, 
dar n-au găsit încă soluția 
cea mai bună. Eu continui 
să mă bizui pe acești jucă
tori, care întotdeauna cînd a 
fost vorba de o treabă seri
oasă nu au precupețit nici 
un efort. Spre deosebire de 
coechipierii lor măi tineri, 
oare au ajuns să creadă prea 
devreme că totul ii se cur 
vine numai lor..."
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