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CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA F. R. FOTBAL

SINI im PRECEDENT

Insuficiența ofensivă 
o tară mai veche

Acțiuni
pe agenda

ANGELO NICULESCU: „N-am avut 
după calificări, nici după
Ieri, a avut loc o conferință de presă prezidată de tovarășul Mircea 

Angelescu, președintele Federației române de fotbal, conducătorul dele
gației noastre în Mexic. La început, tov. M. Angelescu a prezentat o infor
mare pe marginea evoluției echi
pei naționale în turneul final al 
Campionatului Mondial din Me
xic. S-a apreciat că formația 
noastră reprezentativă a avut o 
comportare meritorie, atît prin 
rezultate, cît și prin evoluții. „Re-

TINERI GIMN AȘTI ROMÂNI

«uitatele obținute Ia Guadalajarâ, 
a spus vorbitorul, sint fără pre
cedent tn istoria fotbalului nos
tru ; avem de a face cu cea mal 
bună comportare a echipei națio
nale intr-un campionat mondial". 
Au fost apreciate eforturile de
puse de jucători, meritele antre
norilor Angelo Nlculescu și rme- 
rich Vogi, seriozitatea 
aceștia și-au 
sarcinile lor.
de asemenea,

IN CEHOSLOVACIA
Au plecat tn Cehoslovacia echi

pele care ne vor reprezenta la 
ediția din acest an a Cupei spe
ranțelor olimpice, concurs ce es 
va desfășura pe viitor sub titu
latura „Prietenia*. Iată compo
nența celor două garnituri t Paula 
loan, ștefani» Bacoș, Mariana 
Gheclov, Marcela Păuneseu, lulla- 
na Slmonfl, Anca Grlgoraș, Ofella 
Porumb (antrenor Valeriu Mun
teanul ,Badu Branea, Gheorghe 
Iușan, Nlcolae Oprescu, Llvlu Ma- 
zllu. Adrian Stoica, Constantin 
Petrescu (antrenor Mlrcea Bădu- 
lescu). După cum se știe, con
cursul este programat In perioada 
S—12 iulie, la Gottwaldov.

între 9 ji 12 iulie, la Craiova

CONCURSUL COMPLET 
OE CĂLĂRIE

De joi pînă duminică, la 
Craiova, se desfășoară prima 
etapă a concursului complet 
din cadrul campionatelor na
ționale de călărie. Participă 
concurenți de la Steaua, Di
namo, Centrul de călărie Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploieștii, A.S.A. Cluj și Rovine 
Craiova. în primele două zile 
(9 și 10 iulie) sint programate 
probe de dresaj, In penultima 
(11 iulie) — proba de fond, 
iar In ultima — proba de ob
stacole.

Campionatul național 
do alpinism

la 26-28 iulie
F.R.T.A. aduce la cunoștința 

asociațiilor și cluburilor spor
tive cu secții de specialitate 
că etapa I a campionatului 
național de alpinism se va 
desfășura în Cheile Bicazulul 
de la 26 la 28 iulie a.c.

Zona de concurs rămîne 
deschisă pentru toate echipele 
pînă în ziua de 24 iulie in
clusiv. în ziua de 25 iulie 
(oria 20) va avea loc, la ca
bana „Floairea de colț“, șe
dința tehnică de deschidere.

DEZBATERI

mondial

pe 
echipei 
afectat 

campio-

F. R. F

timp sâ mâ 
campionatul

lor de fotbal care au sprijinit 
programul de pregătire și jocuri, 
întocmit de F. R. Fotbal.

Biroul F. R. Fotbal a considerat 
(și Biroul C.N.E.F.S, a fost de 
acord cu aceste aprecieri în șe
dința comună a acestor organe, 
care a avut loc luni la amiază), 
că : a) a fost pozitivă orientarea 
Biroului F.R.F. de a sit.ua 
primul plan pregătirile 
naționale, deși aceasta a 
desfășurarea normală a 
natului diviziei A; b) s-a procedat 
bine acordîndu-se, pe

bucur nici

cu care 
dus la bun sfirșit 
Au fost remarcate, 
șl meritele cluburl-

perioada

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI, IN DIVIZIA A DE FOTBAL Intre 12 și 16 iulie la Constanța

CINE OFERĂ SURPRIZA ETAPEI?

Antrenament la... Dinamo 
București. In prim plan (cu 
fata) Sălceanu

Foto : V. BAGEAC

SPERANIELE SCRIMEI 
SE iNTÎLNESC IÂ BUCUREȘTI

Finala campionatului repu
blican de juniori mici la scri
mă — competiție deschisă 
trăgătorilor avînd pînă la 16 
ani — se va disputa la Bucu
rești, tn zilele de 11—13 iulie. 
Asalturile vor fi găzduite în 
sala Floreasca II unde va avea 
loc la 11 iulie, ora 8,‘ședința 
tehnică.

In deschiderea dezbaterii inițiate de ziarul „Sportul", pe 
tema sporirii eficienței educației fizice școlare, conf. uni
versitar ION SICLOVAN se referă la cîteva aspecte care, 

fără îndoială, au un rol important în organizarea și desfășu
rarea acestei activități și prezintă un interes incontestabil din 
punct de vedere teoretic.

Dorim ca in cadrul acestei anchete să ne aducem contribu
ția, semnalînd alte aspecte esențiale, după opinia noastră, 
in determinarea sporirii eficienței educației fizice școlare.

Din multitudinea factorilor 
care influențează în mod ho- 
tărîtor calitatea acestei acti
vități, am situa pe primul 
plan MUNCA PROFESORU
LUI DE EDUCAȚIE FÎZICA.

Pornind de la rplul pe care 
educație fizică îi are în pre
gătirea multilaterală a copii
lor, profesorul trebuie să fie 
— în primul rînd — un bun 
educator, cu un orizont larg, 
posesorul unei culturi gene
rale temeinice, capabil să 
conducă cu măiestrie peda
gogică colectivul de elevi. De 
asemenea, el trebuie să stăpî- 
nească, la un nivel ridicat, 
metodologia organizării șl 
desfășurării activității da •- 
ducație fizică școlară, pentru 
a fi în măsură să realizeze 
cerințele pe care aocletatea la 
fixează pentru acest obiect da 
tnvățămlnt

Din acest punct de ve
dere înregistrăm — din pă- 
aata — serioase rămlnarl tn

urmă, datorate unor defi
ciențe care persistă în sis
temul de alegere și pregătire

prof. Alexandru MOGOȘ 
prof. Gheorghe MITRA

(Continuare în pag. a 2-a)

Meci internațional amical de volei

UNIVERSITATEA CRAIOVA-
SPOJ BRNO 31 rrCUPA MARII NEGRE"

Campionatul diviziei A de fotbal continuă. Azi, 
au loc partidele din cadrul etapei a 26-a. lată 
programul complet al meciurilor:

Constanța: FARUL — „U" CLUJ
Bacău: DINAMO — PETROLUL
București: STEAUA — UNIVERSITATEA Craiova 
(meciul’ are loc pe stadionul 23 August, de la 
ora 17,45)
Cluj : C.F.R. — STEAGUL ROȘU
București : DINAMO — F. C. ARGEȘ
(întîlnirea se desfășoară pe stadionul Dinamo din 
șoseaua Ștefan cel Mare, de la ora 17,45)
lași : POLITEHNICA — JIUL
Tg. Mureș i A.S. ARMATA—U.T.A.
Oradea : CRIȘUL — RAPID

înaintea
meniul «e

1. Rapid
2. U.T.A.
3. Steaua
4. Jiul
5. „U“ Craiova 25
6. Dinamo Buc. 25
7. Dinamo Bacău

8. F.C. Argeș
9. Farul

10. „U“ Cluj
11. Steagul roșu
12. C.F.R.
13. Petrolul
14. Politehnica
15. Cri șui
16. A.S. Armata

acestor Jocuri, clasa- 
prezlntă astfel :

26 13 S 5 36—25 34
25 16 2 7 40—32 34
25 12 5 8 18—29 29
26 12 4 10 32—29 28 

11 6
12 3

CRIȘUL

sau

8
10

32—29
43—34

28
27

RAPID?

25
25
25
28

Echipa studentelor craiovence, reveni
tă anul acesta în prima divizie, a sus
ținut un meci amical cu formația ceho
slovacă Spoj Brno, pe care a invins-o cu 
3—1 (8,-12,8.11), în urma unui joc echi
librat. în continuare, oaspetele vor evo
lua la Constanta.

ȘT. GURGUI — coresp. principal

LA BOX PE ECHIPE
Duminică va Începe la Constanța o interesantă com

petiție puglliștlcă, „Cupa Mării Negre'*, la care și-au 
anunțat participarea — tn afara localnicilor — boxeri 
din orașele Odesa (U.R.S.S.) șl Varna (Bulgaria).

Prima reuniune va avea loc duminică, cu începere 
de la ora 19,30, in sala Sporturilor. Galele vor continua, 
marți șl joi, la aceeași oră. Iată echipa gazdă, în ordi
nea categoriilor : Mlhai Aurel, I. Lungu, Oct. Badea, 
I. Lungu. Manole Petre, A. Iliescu, A. Simlonescu. I. 
Dinu sau I. Hodoșan, V. Filip, C. Cojocaru șl p. ctm- 
peanu. Gazdele nu au reprezentant la cat. grea.

VACANȚA, ACEASTĂ OAZĂ A BUCURIEI!.

COPIII PATRIEI ÎN TABERE
LA MUNTE Șl LA MARE

RĂDĂCINĂ

Soare, aer, apă, mișcare !... 
'Acesta pare să fie motto-ul 

programelor activităților pla
nificate în actuala vacanță de 
vară a elevilor. Cuvintele sus- 
amihiite sintetizează, de alt
fel, țelurile acțiunilor multi

ple propuse. Muntele și marea 
sint gazde ospitaliere ale co
piilor patriei veniți aici pentru 
o binefăcătoare odihnă. La Lo
tru și Cheia, într-o ambiantă 
dintre cele mai plăcute, la 
Năvodari, Costinești, Constan-

ța și 2 Mai, sub razele bine
făcătoare ale soarelui, mii de 
copii, pionieri și școlari, tși 
petrec o vacanță plină de 
zimbete și satisfacții. Organi
zatorii se străduiesc să asigu
re micilor participanți cele 
mai bune condiții de recreare, 
de practicare a sporturilor 
preferate.

Nici nu se poate altfel. Ti
nerele vlăstare ale țării tre
buie să devină oamenii vi- 
guroși de miine.

aceasta-i27
26
26
25
25
23

34— 35
43—34
’6—35
35— 36
31—33
23—33

7
9 

10 
11 
10 
11

9 9 
10 6
11 4

8 9
25 10 5

9 5
8 6 11 26—32 22
9 2 14 30—33 20
8 4 13 31-11 20
3 6 17 16—46 1'2

25
25
25
25
26

întrebarea..
Avancronică cu 

cinci etape înain
te de sfirșit

(pag. a 3-a)

Snagovul-cap de afiș pe

CAMPIONI Șl... CANOBATI
U STARTUL Cil11816 PROBE

K CAIAC-CANOE
CAIAC
CANOE

Lgfîrns"BBI,v
|itw” ROMANIA.ave11-ÎZ Iulie i«TO participante

agenda competițională! |

înaintea campionatelor mondiale
• Adversari redutabili — Iau-
reali ai Jocurilor Olimpice, 
campionatelor mondiale și euro
pene © A fost definitivată 

echipa ROMÂNIEI • Alte
amănunte despre echipele

© Ultima repetiție generală

COMUNĂ
I
I
I

Cu mai puțin de trei săp- 
tămîni 
naltelor 
iacului 
proape 
mii se 
și duminică ,1a startul ce
lor 16 probe ale tradițio
nalei regate internaționale 
Snagov — competiție care,

înaintea campio- 
mondiale elite ca- 
și cancel din a- 
20 de țări ale lu- 
va reuni, sîmbătă

prin numărul fi valoarea 
concurenților, se identifică, 
de fapt, cu apropiata ediție 
a C.M. de la Copenhaga.

Va fi, fără îndoială, o în
trecere de ridicată factură 
tehnică, la nivelul numero
șilor campioni ți laureați 
olimpici, mondiali și euro
peni, care și-au anunțat

SPORTUL ORĂDEAN,
IMPORTANTĂ RĂSCRUCE

© Tradiția un a stimulat © Rezultatele nu slnt in concordanta 
cn condițiile create ® Cauze fi masuri eipllcate de unii 
diriguitori ai sportului arădean © s a renunțat la „import", 
au lost create pepiniere proprii © Pasiunea pentru sport, o 

calitate rarisima © la riUnchcn nu; dar la Montreal l

Andrei Con(olenco, unul din ealadștU noștri fruntași 
care va lua startul ta " " ■"*
naționale Snagov.

participarea la această ul
timă mare repetiție pen
tru... finalele de la Bags- 
waerd, unde se vor decerna 
titlurile mondiale.

La actuala ediție a re
gatei internaționale de la 
Snagov reprezentanții noș
tri vor avea de înfruntat 
adversari extrem de puter
nici, fie că este vorba de 
echipe complete (R. D. 
GERMANA, R. F. A GER
MANIEI, CEHOSLOVA
CIA ș.a.), fie de echipaje 
înscrise la diferite probe 
(printre ele, cele ale NOR
VEGIEI, UNGARIEI, O- 
LANDEI, CANADEI etc.). 
Amatorii de sport, îndeo
sebi pasionați! caiacului

clteva din probei» regatei inter- 
Fotoi A. NEAGU

șl canoei, au urmărit, de
sigur, rezultatele — unele 
cu totul remarcabile — 
obținute de repirezentanțll 
noștri în regatele interna
ționale la care au luat 
parte pînă acum, în cadrul 
pregătirilor și verificări
lor pentru campionatele 
mondiale. Realist privind 
lucrurile, ni se pare nefi
resc să așteptăm reedita
rea celor cîteva recorduri 
de victorii (16 din 16 La 
regata Bydgoszcz 1), dar — 
chiar tn condițiile prezen
ței la start a unor adver
sari dt mare valoare, 
dintre oare mulți nu

I
I
I
I

I
I
I
I

REPREZENTATIVA FEMININA DE VOLEI [ 

A ROMÂNIEI I.A TURNEUL DE LA KATOWICE i
Echipa naționali feminini de volei a Romlnlei a plecat ia '

1.

(Continuare in pag. « l-a)

E
xistă discipline sportive care 
trezesc tn sufletul privitorului 
un dubiu justificat referitor Io 
valoarea performantelor. Este 
vorba de sporturile în care 
atletul folosește un interme

diar pentru realizarea rezultatului ne
cesar ierarhizării. Spectatorul se în
treabă : cipe a decis victoria : moto* 
ciclistul sau motocicleta, călăreful sau 
calul ? Care este proporția de merit 
a fiecărui elemeiM în parte ?

Se știe cîfe drame naște tn penta
tlonul modern inechitabila tragere la 
sorți a cailor înaintea primei probe, 
cea de călărie. Ai tras un cal bun — 
ești fericit și sigur de un avantai de 
puncte care uneori poate fi hotorîtor 
pînă Ia sfîrșitul competiției ; ai tras o 
gloabă (pentru că organizatorii nu 
pot avea la dispoziție numai cai ex- 
celenți și nici egali în valoare) — te 
poți considera lovit de soartă. Din 
aceasta pricină, nu ne-a mirat apari
ția unui curent de opinii favorabi1 
schimbării probei de călărie cu unc 
de motociclism în cadrul pentatlonului 
modern. Motociclete de aceeași capa
citate, de aceeași marcă — și atunci 
decisivă rămîne doar dexteritatea con
curentului.

Probabil că îndoiala asupra valorii 
absolute a performanței în călărie : 
om sau cal î — a pus în alertă acum 
eițiva ani federația hipică internațio
nală, cate a luat una dintre cele mai 
surprinzătoare măsuri din istoria aces
tui sport. în stațiunea balneară La 
Baule-Escoublac, de lîngă Saint-Na- 
zaire, pe malul Atlanticului, din nou fi
nala campionatului mondial de obsta
cole va fi disputată zilele acestea de 
patru călăreți care vor încăleca pe 
rînd nu numai calul propriu, ci și pe 
cei trei ai adversarilor I Incredibilă 
măsură. Dar cît de dreaptă I S-a ter
minat cu tradiționala scuză și lamen
tare a învinșilor i X a cîștigat pentru 
că a avut un cal mai bun. Acum bi
ruie, cu adevărat, călărețul cel mai 
bun. .Snowbound*, .Pass Up*, .Fidux*, 
.Mistar Softee* sau .Donald Rex* nu 
mai aparțin exclusiv călăreților Stein- 
kraus, Pessoa, d’lnzeo, Broome sau 
Schockemăhle, ei devin banc de pro
bă comun pentru dexteritatea hipică 
« tuturor aspiranților la glorie.

Exemplul pe care l-a dat sportul 
ecvestru eite uluitor. El ne dă dreptul 
iă ne |ucăm de-a cuvintele și «ă de
clarăm că faptul n-ar trebui iă ne 
mire devreme ce echitate și echltafie 
par »ă aibă o rădăcină comună.

i

i

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

Polonia, la Katowlca, und» va participa, intra 1« șl 14 iulie la 
un turneu Internațional de verificară tn vtdarea C.M. din Bul
garia. Echipa eate Însoțiți de Rodlca Șlclovan, de antrenorii Gh. 
Bodescu »1 N. Hunii și de arbitrul D. Rădulescu,

Yictw BANCIULESCU

I 
I 
I 
I 
I

LI

sit.ua


i snortuiLa ce cote-si cumse aoaie mica CABINEI DE CULTURĂ

BASCHETUL ROMANESC ?

f»RIDICAM JUCĂTOARE, DAR DIN PACATE 
NU PENTRU CLUBUL NOSTRUu

ne declară maestra emerită a sportului EVA FERENCZ
Lucru cert, una din sec

țiile care, de-a lungul anilor, 
a ridicat cele mai valoroase 
elemente ale baschetului nos
tru feminin este aceea a 
clubului sportiv Rapid Bucu
rești. Cornelia Taflan, Ga
briela Nicola, Octavia Bițu, 
Bogdana Diaconescu, George- 
ta Schreiber, Erika Brechner, 
Ștefania Basarabia, Luiza 
Tal sînt cele mai cunoscute 
dintre baschetbalistele care 
au învățat primele noțiuni 
ale acestui sport în secția 
clubului și, cu timpul, au a- 
juns jucătoare de bază în re
prezentativele de senioare 
sau junioare. Adăugind că tot 
la Rapid se află în pregătire 
două reale speranțe ale bas
chetului nostru, Georgeta 
Dumitru (15 ani, 1,90 m) și 
Rodica Goian (16 ani, 1,84 m), 
constatăm că secția clubului 
se preocupă și pe mai de
parte de depistarea și selec
ționarea viitoarelor perfor
mere, capabile să promoveze 
și ele în echipa națională, 
asemenea predecesoarelor lor.

Cărui fapt se datorează 
aceste succese incontestabile 
ale secției rapidiste, care sînt 
„secretele" celor trei antre
nori salariați (Sigismund Fe- 
renez, Eva Ferencz și Maria 
Costache) pentru pregătirea 
echipelor ? Le-am aflat, mai 
bine zis am constatat că nu 
este vorba de nici un secret, 
stînd de vorbă cu maestra 
emerită a sportului Eva Fe
rencz, de nenumărate ori 
componentă a „naționalei" și, 
actualmente, jucătoare de 
bază a Rapidului. De aseme
nea, din această discuție au

reieșit unele dificultăți în
tâmpinate de secția clubului 
în activitatea de selecție a 
elementelor 
consolidare 
să trecem 
bare :

— In ce

talentate și de 
a 
la

echipei. Dar, 
prima între-

99

a constat preo
cuparea dv de depistare și 
selecționare a jucătoarelor le
gitimate la Rapid ?

— Pînă nu de mult, noi, 
antrenorii de baschet ai clu
bului, participam la orele de 
educație fizică din cadrul li
ceelor de pe cuprinsul cartie
rului Giulești (liceele nr. 6, 
25 și 32), de unde 
elevele care vădeau 
fizice și aptitudini 
baschet. De aici au 
lecționate Gabriela 
Ștefania Basarabia (Liceul nr. 
6) și Luiza Tal (Liceul nr. 
32). în ultimii ani, însă, ne
cesitatea începerii pregătirii 
pentru performanță de la o 
vîrstă cît mai mică ne-a de
terminat să colindăm școlile 
generale, ca de pildă nr. 163, 
nr. 167, nr. 168 și nr. 175, iar 
din rîndul celor selecționate 
am format actualele echipe 
de ». ■— După cîte știm, nici una 
din jucătoarele înalte promo
vate din secția clubului dv 
nu au fost eleve ale școlilor 
din cartierul Giulești. Cum 
ați ajuns să le depistați ?

— Este foarte adevărat că, 
deși nu ne-a scăpat necerce
tată nici o școală, nu am reu
șit să descoperim acele ele
mente după care baschetul 
nostru duce atît dorul. Din 
fericire, rn această privință 
am fost ajutați de membrii

alegeam 
calități 
pentru 

fost se- 
Nlcola,

minibaschetbaliste.

CUPA ELECTROPUTERE“
LA ORIENTARE TURISTICA
în ciuda timpului nefavo

rabil, concursul interjudețean 
de orientare turistică pentru 
„Cupa Electroputere* a reu
nit la Cărbunești-Tîrg un nu
măr record (pentru anul în 
curs) de concurenți : 165, din
tre care 44 sportive. Partici- 
panții au demonstrat o bună 
pregătire tehnică și fizică, în
fruntând cu succes nu numai 
dificultățile traseului, dar și o 
vreme potrivnică (vînt puter
nic și ploaie). S-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Junioare : 1. H. Balasch — 
G Ziegler (Voința Sibiu); 2. 
M. Șalupa — E. Lungu (Du
nărea Giurgiu); 3. M. Zarenka 

Foldvary (Clujeana 
Juniori: 1. P. Horvath 
Engels (Voința Cluj) ; 
Szekely — V. Stoica

Cluj);
— D.
2. Z.

(Confecția Tg. Mureș) ; 3. A. 
Stoian — V. Drăgan (Dună
rea Giurgiu); Tineret (fem) : 
1. A. Cotițosu (Voința Bucu
rești); 2. A. Șișu (Dacia Buc.); 
3 I. Scully (Voința Buc.); 
Tineret (mase.) : 1. E. Drăgan 
(Voința Buc.); 2. V. Popescu 
(idem); 3. L. Buda (Tipo Ora
dea); Senioare A : 1. P. Szabo 
(Metalul roșu Cluj) ; 2. M. 
Ciuleac (Voința Timișoara) ; 
3. G. Liță (Voința Buc.): Se
niori A : 1. A. Feneșan (Voin
ța Tim.); 2. R. Gutt (Dumbra
va Sibiu); 3. R. Schuller (Rul
mentul Brașov); Senioare B: 
1. M. Lazăr (Confecția Tg. 
Mureș); Seniori B: 1. V. Pe- 
titjean (Voința Tim.) ; 2. H. 
Oswald (Victoria Buc.); 3. A. 
Marton (Voința Cluj).

C. ASLAN-coresp.

susținători ai clubului care, 
în deplasările făcute în Ca
pitală și în țară, au remarcat 
fete tinere cu talie înaltă și 
le-au îndrumat către secția 
de baschet a clubului.

— Știm că în ultima vre
me ați avut unele greutăți 
în munca de selecție a spor
tivelor pentru secția clubu
lui. Care au fost aceste 
greutăți și cum credeți că 
pot fi înlăturate ?

— într-adevăr, 
vreme, 
se mai 
școlarii 
tul, pe 
de educație fizică ai școlilor 
respective sînt interesați să 
alcătuiască selecționate care 
să ia parte la campionatul de 
calificare pentru divizia șco
lară. Soluția o văd în legiti
marea elevului la clubul Ra
pid (sau la alt club care are 
astfel de preocupări) încă de 
la depistarea lui, deci din 
școala generală, și rămîne- 
rea la club pînă la termina
rea liceului. Altminteri, mun
ca noastră rămîne fără re
zultat.

— Cum poate fl rezolvată 
problema club-facultate ?

— Vedeți, aceasta este o 
chestiune foarte .spinoasă, în 
general, și dureroasă pentru 
noi. Deși regulamentul de 
transferări permite ca un 
sportiv care face parte de mai 
mult de trei ani dintr-o sec
ție a unui club sindical să 
rămînă în continuare la acest 
club și după ce devine stu
dent, de regulă intrarea în 
facultate înseamnă și părăsi
rea secției în care s-a inițiat 
respectivul în tainele basche
tului. Și mai trist este faptul 
că, după absolvirea facultății, 
sportivul nu mai revine la 
clubul de baștină. Din aceste 
motive, am ajuns în situația 
de a avea în divizia A echi
pa cu cea mai ridicată medie 
de vîrstă. Cum se poate re
zolva problema ? Sincer vor
bind, nu prea văd. Baschet
balistele absolvente ale li
ceului au o anumită valoare 
sportivă, iar secțiile de bas
chet ale cluburilor studențești 
sînt direct interesate să le 
folosească în campionatul di
vizionar în timp ce urmea
ză facultatea și să le păstre
ze chiar și după terminarea 
celor 4 sau 5 ani de învăță
mînt superior. Așa că nu ne 
rămîne dedît să depistăm și 
să ridicăm mereu alte și alte 
elemente care, cu timpul, să 
suplinească golurile ce se 
ivesc pe parcursul activității, 
sau să ne completăm lotul cu 
ce lasă să treacă prin sită 
cluburile studențești.

D. ASMARANDEI

de cîtăva 
în unele licee nu ni 
permite să legitimăm 
care practică basche- 
motivul că profesorii

PSIHOSOMATICĂ YOGA
Recent s-a înființat primul 

Cabinet de cultură psihoso
matică yoga la Clubul muni
cipal al Sindicatelor din În
vățămînt din București, sub 
îndrumarea unor instructori 
(Alexandra Panaitescu și Do
rin Popescu) și sub suprave
gherea dr. I. N. Riga, preșe
dintele Comisiei medicale 
yoga a Ministerului Sănătății.

lntr-o primă serie, 54 „elevi" 
de vîrste și profesiuni dife
rite au început, acum o lună, 
o succintă inițiere teoretică 
— despre verificările moderne 
ale practicilor empirice multi
milenare — și o amplă în
drumare practică, prin efec
tuarea individualizată a po
zițiilor clasice pentru dezvol
tarea unui autocontrol psihic 
și fizic. în afara cursurilor 
obișnuite, membrii acestui ca
binet au avut prilejul 
ticipe la manifestări 
ționale : astfel, prof. dr. 
Vidyasagar, care a 
limba hindi la Universitatea 
din București în ultimii doi 
ani, a susținut mai de mult 
o prelegere introductivă, iar 
recent a demonstrat personal 
numeroase poziții, ritmuri res
piratorii, principii alimentare, 
metode de concentrare inte
lectuală etc.

pr\
MULTE MINUSURI ÎN PRIMA ETAPA
A CAMPIONATULUI DE CALIFICARE

etapă a camplo- 
calificare pentru

să par- 
excep- 

P. 
predat

în prima 
natului de 
divizia A, care s-a desfășurat 
duminică în mai multe loca
lități, s-au înregistrat nume
roase aspecte negative, deo
sebit de supărătoare dacă ne 
gîndim la o competiție unde 
echipele vizează promovarea 
în primul campionat al țării. 
Să enumerăm doar cîteva 
dintre minusurile reuniuni
lor: numeroase scoruri as
tronomice, ceea ce dovedește 
insuficienta pregătire a unor 
formații, neprezentări, 
considerarea de către 
secții a unor dispoziții 
bile în toate sporturile, 
pildă, viza medicală la zi, 
multe decizii de descalificări 
pentru pasivitate, atitudini 
nesportive față de arbitri etc. 
Sîntem siguri că federația de 
specialitate va da dovadă de 
aceeași exigență ca în alte 
ocazii similare și va lua mă
surile ce se impun.

Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate:

GRECO—ROMANE — la 
Cluj: A.S.A. Cluj cru C.S.M. 
Cluj 16—16, cu AȘ. A. Sibiu 
16—12, cu Carpațî Sinaia 

cu A.S.A. Si- 
cu Carpațî 

Cluj n-a avut 
categoriile 100 
La Marghiia:

des- 
unele 
vala- 
ca de

de la demonstrația de exerciții de hatha-yoga

20—16, C.S.M. 
blu 25,5—14,5, 
18—18, A.S.A. 
concurenți la 
ți +100 kg.
Metalul Marghita cu Crișul 
Oradea 19,5—16,5, cu U.M. 
Timișoara 38.5—1.5, cu Vago
nul Arad 28—12, Crișul cu 
Vagonul 20—16, cu U.M.T. 
40—0, Vagonul cu U.M.T. 
29,5—6,5. La Slatina: Alu
mina Slatina cu Metalul 
Cîmpulung Muscel 31—5, cu 
Energia Constanța 24,5—11,5, 
cu C.S.O. Cîmpulung Mus
cel 26—2, Metalul cu Ener
gia 18—22, cu C.S.O. 21,5— 
18.5, Energia cu C.S.O. 28—12. 
I. Oancea de la Metalul Cîm
pulung a avut o atitudine 
reprobabilă, față de unul 
dintre arbitrii reuniunii pe 
care l-a insultat. De mențio
nat că luptătorul respectiv a 
pierdut toate 
ciuri pe care

LIBERE — 
Constructorul 
Rapid Deva 
Petrila 27,5—8,5, 
za torul Cărei 31—9, Rapid 
cu Jiul 4—36, cu Mecaniza
torul 20—20. Reuniunea de 
la Reșița nu s-a ținut întru- 

echipelor 
Electropu- 
avut viza 
de la Va- 
iar de la 

sportivi

n-au putut prezenta dovada 
medicală că «înt apțl pentru 
concurs. La București »-au 
întrecut doar două echipat 
I.M.U. Medgidia șl Monto- 
rul Pitești — scor 25—15. Ce
lelalte două participante, Me
talul București a avut 6 in
disponibilități pentru care 
a primit aprobarea federației 
de a amîna meciurile, iar 
A.S. Tricolorul Călărași nu 
s-a prezentat.

20 de echipe 
in lupta pentru

promovarea 
în divizia A

cele trei me- 
le-a susținut. 
la Hunedoara: 
Hunedoara cu 

36—0, cu Jiul 
cu mecani-

cît componenții 
Tiema Orșova și 
tere Craiova n-au 
medicală la zi, Iar 
gonul Arad, șapte, 
C.S.M. Reșița trei

REGATA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

vor lipsi de pe podiumul de 
onoare de la Bagswaerd — 
echipa noastră are șanse de 
victorie în cîteva probe. Cîre 1 
După calculele hîrtiei : 3—4, 
dar...

RADU HUȚAN PREZINTĂ 
ECHIPA „TRICOLORILOR"

După ultimele piste de con
trol, colectivul tehnic condus 
de antrenorul emerit RADU 
HUȚAN, care răspunde de 
pregătirea lotului reprezenta
tiv pentru campionatele lu
mii, a stabilit componența pe 
probe a echipei noastre. îm- 
părtășindu-ne „distribuția" e- 
chipajelor pentru cele lf> în
treceri, antrenorul emerit 
Radu Huțan preciza că pînă 
în ziua startului mai sînt po
sibile mici modificări în for
mație și că, în afara echipa-

ESTE POSIBILA SPORIREA EFICIENȚEI
EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE?

(Urmare din pag. I) fizice"

a viitorilor profesori de edu
cație fizică. Vom aminti, în 
primul rînd, criteriile în baza 
cărora se face selecționarea 
studenților apți de a face 
parte din unitățile de învă
țămînt superior care pregă
tesc profesori de educație fi
zică. Ele pun preț, în primul 
rînd. pe dezvoltarea fizică, pe 
nivelul la care candidații stă- 
pînesc tehnica diferitelor ra
muri de sport, și prea puțin 
pe cultura lor generală, pe 
posibilitățile intelectuale, vir
tuți care pot fi greu obți
nute pe parcurs și doar în 
mică măsură.

Urmărind activitatea pro
moțiilor de absolvenți din 
ultimii 15 ani constatăm că 
o carieră didactică prodigi
oasă au realizat-o, cu mici 
excepții, acele cadre care, 
deși nu s-au evidențiat cu 
precădere în sportul de per- 

• formanță, și-au conturat însă 
. o personalitate, prin erudiție 

și cultură.
Reține atenția faptul — în 

bună măsură alarmant — că 
pînă în prezent nu s-a reu
șit să se asigure o concordan
ță deplină între profilul pre
gătirii profesorului și cerin
țele mereu sporite ale educa
ției fizice in învățămînt. Și 
cu toate că în ultimii ani s-au 
înregistrat unele progrese, 
continuă totuși să se acorde 
prioritate măiestriei cu care 
sînt executate procedeele teh
nice sau tactice specifice di
feritelor ramuri sportive și 
performanțelor obținute de 
studenți, în detrimentul pre
gătirii pedagogice, 
terii problematicii 
metodica predării 
fizice școlare.

Ne-am îngădui să 
răm ca nu s-a reușit încă 
un echilibru între CONȚI
NUTUL și FORMELE de pre
gătire, capabile să-1 înarmeze 
pe viitorul profesor cu pricepe
rea de a aplica, în condiții 
practice, cunoștințele teore
tice dobîndite pe băncile in
stitutului. Din această cauză, 
probleme ca „dinamica efor
tului în lecția de educație fi
zică școlară", „metodica for
mării și dezvoltării unor de
prinderi motrice de bază", 
„metodica predării procedee
lor tehnice din diferite ra
muri de sport. în condițiile 

școlilor", precum și „metodica

a cunoaș-
■ dicate de 

educației

conside-

dezvoltării calităților 
ș.a., sînt insuficient stăpînite 
de profesori, în primii, ba 
chiar și în următorii ani de 
activitate.

Apreciem că valorificarea 
deplină a conținutului pro
gramelor școlare (chiar în 
condițiile teoretice în care 
acestea ar fi... perfecte), cît 
și metodologia modernă de 
predare depind, în primul 
rînd de nivelul de pregătire 
a celor care sînt chemați să 
le aplice în practică.

Un alt aspect, nu mai pu
țin important, se referă la 
neconcordanța existentă în 
prezent între problematica 
teoretică abordată și cerin
țele actuale și de perspectivă 
pe care le ridică practica. O 
regulă elementară îi obligă 
pe cei care prospectează e- 
voluția unui fenomen să 
cont, în permanență, de 
dițiile existente și cele 
vor fi create în viitor 
tru a putea stabili soluții 
reale și eficiente. în ceea ce 
privește preocupările pentru 
orientarea educației fizice 
școlare, apreciem ca un nea
juns desele schimbări de con
cepție care antrenează după 
ele modificări ale programe
lor școlare, înainte chiar ca 
acestea să fi fost certificate 
în practică, circulația prea 
largă a unor opinii strict teo
retice referitoare la concep
ție, programe, metodica alcă
tuirii și conducerii .lecției etc, 
emis uneori de oameni care 
doar gîndesc, fără a experi
menta și fără a se baza pe 
o experiență personală. Este 
adevărat că și multi dintre 
cei care lucrează nemijlocit 
cu elevii nu manifestă sufi
ciente preocupări teoretice și 
nu își exprimă mai ferm 
punctul de vedere referitor 
la problemele specialității lor.

Este semnificativ în acest 
sens faptul că foarte multe 
dintre ideile emise (și aparent 
valoroase) nu și-au găsit o 
aplicare în practică, pentru 
simplul motiv că ele vizea
ză o perspectivă atât de în
depărtată îneît profesorii, aș
teptând condițiile necesare a- 
plicării lor, ajung în pragul 
pensionării!... Uneori, aceste 
idei aparent novatoare gă
sesc adepti dispuși să le a- 
plice imediat, neglijînd cerin
țele programei școlare, indi
cațiile oficiale, ceea ce deter
mină dezorganizarea activită-

țină 
con- 
care 
pen-

ții și apariția unui regreta
bil climat de confuzie.

Printre formele de activi
tate care se bucură în pre
zent de aprecierea pedagogi
lor, și a căror aplicare în 
practica învățămîntului ar 
contribui la modernizarea a- 
cestuia, se numără și cele 
care se referă la promova
rea însușirii active indepen
dente a programei, care poa
te stimula diferențiat aptitu
dinile individuale, influențînd 
pozitiv dezvoltarea gîndirii 
active, inițiativa, inventivita
tea. Dar, aplicarea în practică 
a acestor idei nu poate fi 
făcută fără experimentări 
prealabile, în cadrul cărora 
să se determine aria de des
fășurare, particularitățile pe 
care le îmbracă asemenea 
forme, în raport cu specificul 
obiectului de învățămînt. De 
asemenea, aplicarea lor nu 
trebuie să conducă la dezor
ganizare, la fixarea unor o- 
biective instructiv-educative 
neunitare, la o activitate re
glată doar în raport cu pre
ferințele elevilor sau ale pro
fesorilor. Programarea pre
cisă a volumului de cuno

ștințe, priceperi și deprin-

deri, ce trebuie însușite de 
către elevii din diferite clase, 
cicluri de învățămînt, rămîn, 
și în cazul folosirii acestor 
forme moderne de educație, 
reguli de bază.

Alte idei enunțate de unii 
specialiști, preocupați de mo
dernizarea predării educației 
fizice, vizează integrarea 
sportului în educația fizică 
școlară, înlocuirea educației 
fizice cu cea sportivă, schim
barea raportului dintre mij
loacele tradiționale, clasice, și 
cele moderne. Este evident 
că acceptarea acestor idei ar 
fi de natură să modifice ra
dical concepția actuală despre 
educația fizică școlară. Acest 
lucru presupune, însă, o ex
perimentare atentă, pe baza 
cunoașterii desăvîrșite a per
spectivelor de dezvoltare a 
învățămîntului. Indiferent de 
rezultatele experimentării, a- 
semenea idei nu se vor putea 
substitui niciodată, obiective
lor educației fizioe școlare, ci 
vor constitui doar modalități 
capabile să contribuie 
lizarea în mai bune 
țiuni a obiectivelor 
ale acestei activități.

jelor amintite — cele formate 
din componenți ai lotului na
țional — vor mai concura și 
altele, alcătuite din membri a; 
lotului de tineret și din al ți 
sportivi reprezentând diferite 
cluburi.

Așadar, lista de
K 1—10 000 m : 

renco, Șt. Pocora.
K 2—10 000 m :

Simiocenco: Artimov—Ilievld
K 4—10 000 m: Varabiev-I. 

Terente—N. Terente— C. Ma- 
carenco ; Artimov— Iievici — 
Vlaso—O. Rujan.

C 1—10 000 m : Butelchin, 
I. Macarenco, Sidorov

C 2—10 000 m; Patzaichin — 
Covaliov ; Igorov—Suhov ; Ca- 
labiciov — Manea ; Maxim — 
Simionov.

K 1—500 m (F) : Viorica Du
mitru, Fănica Ditcov, Maria 
Nichiforov.

K 2—500 m (F): Viorica Du
mitru — Valentina Serghei ; 
Haripena Evdochimov—Deme- 
tra Angelescu

K 4—500 m (F) : Viorica Du
mitru — Valentina Serghei — 
Hilda Lauer—Maria Lovin ; 
Haripena Evdochimov—Deme- 
tra Angelescu—Fănica 
Maria Nichiforov.

K 1—500 m : Zafiu,
Iacob, Conțolenco, D.

K 2—500 m : Vernescu — 
Sciotnic ; H. Ivanov—Conțo
lenco ; Botez—Zafiu ; Dra- 
gulschi—Pavel

K 1—1000 m: Sciotnic, Roș
ea, Pocora.

K 2—1000 m: Coșniță—Si
miocenco ; H. Ivanov—Conțo
lenco ; Zabara—Negraia.

K 4—1000 m : Vernescu —

start...
C. Maca-

Coșniță—

Ditcov,

Botez,
Ivanov

R.

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN

la rea- 
condi- 

majore

aduce la cunoștința membrilor săi că în 
venții încheiate cu unele unități de 
(CICLOP, UCE( OM etc.) le asigură efectuarea reviziei 
tehnice a autoturismului în mod complet gratuit și cu 
prioritate.

urma unor con- 
reparații auto

Membrii A.C.R. se vor adresa în acest scop, pentru Ca
pitală, filialei A.C.R. București, din str. Lipscani nr. 6, 
telefon 13 75 36, iar pentru provincie la sediul filialelor 
județene A.C.R.

De asemenea, venind în sprijinul membrilor săi, aflați 
acum în perioadă de vîrf a deplasărilor turistice, A.C.R. 
a scos pe trasee peste 50 de mașini destinate asistenței 
tehnice.

Au fost, de asemenea, plantate peste 200 de plăci indi
catoare A.C.R. Ia punctele de unde se pol chema tele
fonic aceste mașini de intervenție.

i

Sciotnic—Iacob— Roșea ; 
Rujan—D. Ivanov — Țurcaș — 
H. Ivanov ; Negraia—-Vlas—O. 
Rujan—Zabara.

C 1—1000 m : Patzaichin, 
Danielov, Sidorov, Butelchin, 
S. Maxim.

C 2—1000 m : Patzaichin— 
Covaliov ; Calabiciov—Manea; 
Danielov—S. Maxim ; Gh. Si
mionov—Nichifor ; Simionov 
—P. Maxim ; Igorov—Suhov.

K 1—4 x 500 m : Vernescu— 
Iacob — Botez — D. Ivanov ; 
Conțolenco — Zafiu — Ver
ba — Simiocenco.

Din cîte se vede,,o puternică 
acoperire a tuturor probelor 
cu multe echipaje de valoare 
care — în unele întreceri — 
își pot disputa chiar victoria 
între ele. De aceea, să renun
țam la pronosticuri...

PE BULETINUL PARTICIPĂRI
LOR

CEHOSLOVACIA. Antrenorul 
Ales SOTKA va deplasa la Sna- 
gov o garnitură completă, cu 
multe echipaje dornice de afir
mare. Iată, de altfel, lotul anun
țat : K 1 — 1000 m : Kadnar, 
Chladek, Bohutlnsky ; K 2 —
1 000 m : Stuchlik—Bohutlnsky ; 
K 1 — 500 m : Stuchlik, Chla- 
dek, Wybranlec ; K 2 —- fOO m : 
Wybranlec—Kadnar ; K 1 —
10 000 m : Kadnar, Chladek, Wy
braniec ; K 2 — 10 000 m : Stu
chlik—Bohutlnsky ; C 1 — 1 000 
m : Mokry, Porkert, Scheder ; 
C 2 — 1 000 m : Reznlcek—Has- 
pala ; 6ach—Skolnik ; C 1 — 
10 000 m : Mokry, Porkert, Sche
der : C 2 — 10 000 m : Itoznleek 
—Haspala ; Sach— Skolnik ; K 1 
— 500 m (F) : Kaplanova, Bala- 
kova ; K 2 — 500 m (F) : Ka
planova— Balakova.

CANADA. Federația de specla- 
a înscris următorii spor- 

John Wood și Scoot Lee la 
C 1, 
Hor- 
Hunt

Chrisopher Hock la 
Olderschaw șl Glyn

li ta te 
tivi :
C 2, 
Dean
ton la K 1, 2 șl Claudia 
la K t — 510 m fete.

în urmă eu 
două luni, 80 de 
3»iipe feminine 
și masculine, 
campioane jude
țene și ale unor

municipii au luat startul în 
cea de a doua competiție pe 
echipe de importanță repu
blicană, campionatul de cali
ficare pentru divizia A. După 
două etape — tur și retur — 
au mai rămas în întrecere 
9 echipe feminine și 11 mas
culine, care la sfirșitul săp- 
tămînii trecute și-au dispu
tat turul 
tape. în 
trecerilor 
un nivel 
roase partide încheindu-ee cu 
rezultate apropiate ca valoa
re de cele ce se obțin în pri
ma categorie a campionatu
lui țării, adică, băieții dobo- 

rînd peste 5 000 de popice 
(6 jucători a 200 lovituri 
mixte) și fetele peste 2 200 
(6 jucătoare a 100 lovituri 
mixte).

Fruntașe ale calificărilor, 
eu șanse de a juca mai de
parte în fazele finale ale 
competiției, sînt echipele 
C.F.R. Tg. Mureș. Tehnome- 
tal Timișoara. Electrica Si
biu. Gloria București — la 
bărbați, Petrolul Băicoi, Con
structorul București și Der- 
magant Tg. Mureș — la fe
mei.

Iată rezultatele înregistra
te în turneul etapei a IlI-a: 
FEMININ: Clujeana Cluj — 
Petrolul Băicoi 2 208—2 200 
p d. Derbyul competiției fe
minine a revenit la limită 
clujenoelor, care însă la 
Băicoi, în partida retur, vor 
avea o misdune extrem de 
grea, cu puține șanse de a-și 
menține avantajul. Voința 
Timișoara — Voința Oradea 
2 408—2 315 pd. Voința Cra
iova—Constructorul București 
2 286—2310 p d. în afara e- 
chipelor de mai sus au mai 
rămas în concurs Nicolina 
Iași ți Dermagant Tg. Mu
reș care vor concura în e- 
tapa a IV-a.

MASCULIN : . C.F.R. Tg. 
Mureș — V.T. Arad 5 439— 
5172 p. d Performerul reu
niunii și a întregului cam
pionat de calificare de pînă K 
acum a fost Gh. Uță, de la * ) 
C.F.R. Tg. Mureș, care a ' 
realizat un rezultat excelent 
— 997 p d. Metalul Plopeni— 
Olimpia Satu Mare 5 244— 
5 006 p d. Tehnometal Timi
șoara — Petrolistul Cîmpina 
5 054—4.878 p d. Laromet 
București — Voința Baia 
Mare 4 833—4 656 pd. Gloria 
București — Unirea Roman 
4 916—4 776 pd. Va juca di
rect în etapa a IV-a Elec
trica Sibiu.

Returul etapei a HI-a va 
avea loc pe 11 iulie (meciu
rile . feminine) și 12 iulie 
(partidele masculine). Faza a 
IV-a a calificărilor se va dis
puta pe 18—19 iulie — turul 
și 25—26 iulie — returul.

celei de a treia e- 
această fază a în- 
reuniunile au ațin» 
mulțumitor, nume-
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la F. R. Fotbal
(Urmare din pag. 1)

Iernii, pregătirii fizice de bază un 
loc important în planul general 
de pregătire ; c) s-a apreciat ca 
foarte util calendarul întocmit 
pentru echipa națională și care a 
cuprins turneul efectuat în Bra
zilia și Peru, precum și jocurile 
de verificare susținute în compa
nia selecționatelor R. F. a Germa
niei, Franței șl Iugoslaviei. „Și în 
viitor — a subliniat tov. Mircea 
Angelescu — vom alcătui, după 
aceeași orientare, calendarul nos
tru internațional.Referitor la mo
dul pozitiv In care s-a efectuat 
aclimâtizarea la condițiile din 
Mexic, de un mare folos au fost 
discuțiile purtate în iarnă cu di
verși specialiști din țară și de 
peste hotare, precum șl contac
tele cu specialiștii centrului me- 
dico-sportiv „23 August" ; — de
osebit de util s-a dovedit a fi .și 
programul efectuat în Mexic, îna
inte de meciurile oficiale, 
de care conducerea tehnică 
fi putut ajunge la cele mai 
soluții legate de ,selecție și 
concepția tactică. A fost un 
gram echilibrat," judicios

fără 
n-ar 
bune 

de 
pro- 

. „ întoc
mit, fără rigidități, care a permis 
In final să se creeze o atmosferă 
prielnică abordării jocurilor din 
optimi.

Un Important capitol în Infor
marea președintelui F.R.F. l-a 
constituit condepția de joc, tac
tica adoptată de naționala Româ
niei în cele trei jocuri disputate 
la Guadalajara. „Concepția de 
joc — a precizat vorbitorul —• nu 
poate fi ruptă de evoluția echipei 
noastre naționale în ultimii ani. 
Sistemul, tactica, se reflectă cel 
mai bine în rezultatele obținute 
în Mexic. Conducerea delegației 
noastre — a ținut să sublinieze 
tov. M. Angelescu — este de pă
rere că tactica folosită, de pildă, 
în meciul cu Anglia n-a constituit 
o indicație a antrenorilor. La șe
dința tehnică dinainte de joc s-a 
apreciat, este drept, valoarea pe 
care o reprezintă echipa Angliei, 
dar în același timp s-a cerut fot
baliștilor să desfășoare un joc 
activ. O dată cu scurgerea timpu
lui, a mai remarcat vorbitorul, în 
ceea ce privește concepția de joc 
lucrurile s-au mai ameliorat. De
sigur, așa cum s-a apreciat și 
în ședința comună, desfășurată 
luni, potențialul ofensiv al echi
pei noastre naționale n-a crescut 
în ultimii ani în mod satisfăcător. 
Pe viitor, va fi necesar să mani
festăm mal mult curaj în acest 
dbmenlu al concepției de Joc, al 
tacticii, dar va trebui totodată să 
ne pregătim în această direcție șl 
Ia echipele noastre de club. în 
legătură cu această importantă 
problemă, a concepției de joc, Ei- 
roul F. R. Fotbal preconizează 
unele măsuri".

In continuare s-a arătat că Bi
roul C.N.E.F.S. șl Biroul F.R. Fot
bal au considerat că hotărîrile an
trenorilor în ceea ce privește se
lecția și alcătuirea echipei națio
nale la cele trei jocuri au fost mo
tivate. Dobrin a fost scos din e- 
chipă din cauza modului în care 
s-a comportat la antrenamente si 
la meciurile de pregătire din 
Mexic, Răducanu a dovedit ab
sența totală a unul „echilibru" 
absolut necesar, în sfîrșit C. Dan, 
deși a manifestat multă conștiin
ciozitate în pregătire, a avut ?.n 
persoana Iul Dinu un contra-can- 
di.dat mai util echipei, pe postul 
•espectiv. „în general, a remarcat 

tov. M. Angelescu, în Mexic s-au 
purtat destule dfscuțli cu jucătorii 
de rezervă. Pentru situația creată 
nici federația și nici cluburile nu 
pot fi absolvite <h> răspundere, In- 
trucît nu s-au luat măsurile ne
cesare și la timpul potrivit, In 
privința unor Jucători ca Boc, Do
brin, Răducanu.

Există, la ora actuală, Implan
tată ideea că sînt în fotbalul nos
tru jucători mari pentru care nu 
avem antrenori corespunzători. 
Chiar dacă conducerea delegației 
ar fi considerat, de pildă, că Do. 
brin trebuie să Joace, ultimul cu
vînt l-am fi lăsat tot conducerii 
tehnice, antrenorilor, pentru a nu 
contribui și noi la politica discre
ditară față de ideea de antrenor. 
Considerăm, de 
fund dăunătoare 
lomnii puse 
noștri.

In ceea ce 
tem reproșa 
sfera de coeziune din sinul echi
pei s-a deteriorat, lvlndu-se ma
nifestări de îngîmfare, conturări 
de grupuri, de manifestări perso
nale neprincipiale. După turneul 
din Brazilia n-am avut o discuție

deschisă cu Jucătorii pentru a 
pune din thnp la punct unele 
lucruri care au mal răbufnit șl in 
Mexic ; ne-am lăsat surprinși de 
varietatea unor preocupări extra- 
fotbalisilce : intlrzleri, eschivări 
de la program, extravaganțe pu
blicitare, tnccpind chiar cu căpi
tanul echipei", — a subliniat pre
ședintele F.R.F.

★
„Hotarît lucru — a spus în con

tinuare tov. Mircea Angelescu — 
fotbalul nostru se află acum Ia 
un punct de răscruce. Rezultatele 
pozitive obținute în Mexic creează 
un cîmp favorabil activității vi
itoare, dar echipa noastră nu 
poate sălta acționîndu-se în ex
clusivitate doar asupra ei. Pro
cesul de dezvoltare, de jos în sus, 
nu este o treabă simplă, dar in 
fotbalul nostru trebuie să se în- 
tîmple ceva substanțial, care să 
se reflecte apoi și asupra rezulta
telor echipei naționale. De doi 
ani se lucrează pe două fronturi: 
îmbunătățirea fotbalului pe plan 
general și, cu un accent mai 
mare, pc frontul echipei natio- 
nale. Fără a slăbi atenția acorda
tă formației reprezentative, ’-a 
trebui însă să acordăm un spri
jin mai mare cluburilor noastre, 
stimulînd lucrările de gospodărire 
și autofinanțare, pe principiul co
interesării și autorăspunderii”. 
Astfel stînd lucrurile, se impune 
un contact mai susținut cu con
ducerile cluburilor, care vor tre
bui să primească ajutoare mai 
substanțiale în problemele de or
ganizare, precum și acelea referi
toare la regulamentul de funcțio
nare. F. R. Fotbal va acorda un 
sprijin mai serios echipelor de 
club care ne vor reprezenta în 
competițiile europene, va iniția 
discuții mai largi despre moderni
zarea muncii de instruire la echi
pele noastre. Pentru ca activita
tea fotbalistică să capete perspec
tivă, va trebui, să se respecte 
drepturile specifice în raport cu 
normele noastre de funcționare.

Mulțumind Biroului C.N.E.F.S. 
pentru sprijinul acordat de către 
acesta participării echipei națio
nale la Campionatul mondial, tov. 
M. Angelescu a subliniat în ace
lași timp necesitatea — pentru 
perspectiva dezvoltării fotbalului
— lărgirii atribuțiilor F.R.F., pa
ralel cu întărirea responsabili
tății față de bunul mers al fot
balului.

La capitolul acțiuni imediate 
au fost semnalate : o consfătuire 
cu antrenorii și cu președinții de 
secții (care va avea loc la sfîr- 
șltul acestei luni), o altă structură 
a loturilor reprezentative (A, o- 
llmplc, tineret, juniori) și stabi
lirea antrenorilor respectivi, ca și 
a conducerilor la nivelul Biroului 
federal, întocmirea calendarului 
internațional de toamnă. De ase
menea, pînă la 1 august vor fi 
elaborate măsurile pentru spriji
nirea echipelor de club, care vor 
participa în competițiile europene.

☆
în finalul conferinței de presă, 

antrenorul principal al echipei 
noastre naționale, Angelo Nicu- 
lescu, a ținut să lămurească anu
mite probleme referitoare la for
mația alcătuită pentru cele trei 
jocuri de la Guadalajara, precum 
și la tactica de joc. Tn legătură cu 
formația, „justețea ei o argumen
tează — a spus A. Niculescu, re
zultatele obținute. De unde reiese 
că In Mexic am prezentat forma
ția cea mai bună". In legătură cu 
temporizarea, A. Niculescu a pre
cizat că acest cuvînt nu-i aparține 
și că o asemenea tendință nici 
nu s-a reflectat în cadrul jocu
lui. „Cred ca în loc de tempori
zare, termenul tehnic cel mai po
trivit este temperarea jocului ad
versarului. Trebuie știut — a sub
liniat antrenorul echipei naționale
— că ritmul are un conținut tac
tic, în care sînt cuprinse atît 
mișcările lente, cît și exploziile 
care Ie urmează". In altă ordine 
de Idel, Angelo Niculescu a ținut 
să vorbească despre 
nesănătoasă creată 
nostru în timpul șl 
din cadrul turneului 
problema dacă dat
atmosferă se mai poate merge mai 
departe. „Sincer să fiu, a spus 
el, nu știu ce anume se intențio
nează : minimalizarea muncii 
noaștre, a antrenorilor, sau dezbi
narea între antrenori și jucători ? 
Există o anumită răutate pe care 
eu nu pot s-o înțeleg. N-am avut 
timp să mă bucur nici după obți
nerea calificării, nici după cam
pionatul mondial din Mexic**. — 
și-a încheiat Intervenția antre
norul Angelo Niculescu.

în 
după 
final, 
fiind

atmosfera 
fotbalul 
jocurile 
Se pune 
această

in

asemenea, pro- 
campania <5e ca- 
gura jucătorilor

ne
următoarele : atmo-

privește, ne pu-

►AVANCRONICĂ CU CINCI ETAPE ÎNAINTE DE SFlRȘIT

CRIȘUL SAU RAPID?
ACEASTA! ÎNTREBAREA

© Dumitru 
La Tg. Mureș,

și Nichi Dumitriu — pe lista 
U.T.A. mizează totul pe o carte

reintrărilor • C.F.R. — Steagul roșu, 
victoria ® Studenții clujeni joacă un 

reflectoarelor

•••

i, „derbyul" fatalității • 
meci decisiv, la... lumina

suporterii !Nomiloși sînt
Nici n-am apucat bine să 

scriem, sîmbătă, că Petrolul 
va cîștiga în fața ceferiștilor 
clujeni, și a și sosit o scrisoare 
— ironică din cale-afară — 
prin care sîntem muștruluiți, 
cu biciul verbului, că n-avem 
ochi, că n-avem fler, că n-a- 
vemturaj, ce mai, că n-avem 
de nici unele...

Ei bine, nu numai că n-am 
ghicit soarta meciului de la 
Ploiești, dar băg^m mîna în 
foc că greșeala cu pricina este 
departe de a fi — omenește 
vorbind — ultima, pentru 
simplul motiv că dacă am 
putea anticipa, cu exactitate 
socratică, toate rezultatele e- 
tapei, atunci ne-am lăsa de 
scris, ne-am înfunda într-o a- 
genție Pronosport și apoi... 
ne-am cumpăra o vilă la Agi- 
gea și una la Sinaia 1

Și-apoi, stimate I. Omete, 
să nu uităm un argument, nu 
dintre ultimele : în timp ce 
noi scriam vineri dimineață,

epistolă a 
duminică

arțăgoasa dumitale 
fost concepută... 
seara !

Și acum, la treaty.
Cel mai „dur" meci al eta

pei ni se pare cel de pe Cri- 
șuri, unde Rapidul, cu o echi
pă mai peticită ca oricînd — 
în care va reintra, se zice, 
Dumitru — își va sbrînge rîn- 
durile în fața risipei de ener
gie a gazdelor și a strategiei 
unui antrenor, diplomat la 
cunoscuta școală de la Koln, 
care nu eite altul decît Ion 
Ionescu.

Vorbea cineva despre nostal
gia giuleșteanului de altă 
dată, pe care nu l-ar lăsa 
inima să nu dea o mînă de 
ajutor foștilor coechipieri, ve- 
niți la Oradea — vorba poe
tului — In viscol de dureri...

Fals 1 Pentru că nimic n-a 
mai rămas din tulburătorul 
lirism al Realului Giulești de 
altădată, răsfățat șl fanatic, 
cu Tinel Stănescu și Nichi 
Dumitriu în umbra podului 
Grant, pentru că astăzi — „or-

todox“ argument — Ori șui 
are nevoie de două puncte, 
așa cum un pește are nevoie 
de apă.

Și dacă puteți crede că Niță, 
Bujor, Adam și bătăiosul Năs- 
turescu vor reuși la Oradea 
ceea ce n-au reușit pe pro
priul gazon în fața „lanter
nei", atunci păstrați-vă spe- 

pe răspundere

„FIRME" DE
Mai puțin prin poziția 

' in clasament, mai mult 
prin cele două „firme" și 
a „actorilor" ce se vor în
frunta azi pe stadionul Di
namo, derbyul etapei a 
26-a se recomandă intr-un 
mod aparte.

Două echipe scăpate de 
grija... luptei pentru titlu 
se vor întrece astăzi pentru 
onoarea blazonului pe ca- 
re-l poartă.

Ar mai fi „firma" perso
nală a majorității jucăto
rilor pe care-i vom vedea 
astăzi, cota lor valorică și 
publicitară, care, puse tn 
balanță, vor asigura, fără 
îndoială, un 
casă...

Oprindu-ne
rind la atracția pe care o

succes de

în primul

ATRACȚIE
a

vor exercita „mundlalii" 
DUMITRACHE. DINU, LU- 
CESCU, NUNWEILLER VI. 
DELEANU și DOBRIN, 
precum și alte nume cu re
zonanță in fotbalul nostru, 
ne gindim la excelența 
fundași BARBU și OLTEA- 
NU, la acest talentat por
tar, nedreptățit de soartă, 
care se numește NICU
LESCU, la „săgeata" PlR- 
CALAB, la...

Acestea fiind premisele, 
ne așteptăm să vedem fot
bal pentru... fotbal, fotbal 
descătușat de presiunea ti
ranică, atît de des invo
cată, a punctelor.

Să învingă cel mal bun I 
Nu este, neapărat, un 

aviz dat arbitrului...

ranțele, dar... 
personală !

Lăsînd de-o 
fruntare care 
jează altceva 
Steaua—Universitatea Craiova, 
pentru că ambele teamuri sînt 
definitiv abandonate resem
nării, cu gîndurile hoinărind 
spre vacanța și nămolul Efo
riei sau (Steaua spre Cupă), 
să poposim la Bacău (Dina
mo — Petrolul) și Constanța 
(Farul — „U“ Cluj), unde — 
îndrăznim noi — oaspeții, so
siți la fața locului pe cora
bia disperării, își vor vinde 
pielea mult mai scump decît 
se crede.

Știm, n-avem prea multe 
„arme" la Indemînă, dar ceva 
ne șoptește în mezzo voce, că 
Adam și Anca vor să ia dru
mul Zagrebului cu cugetele 
împăcate și că profesorul Cer- 
năianu — acest mare echili
brat — va găsi in extremis 
alchimia celei mai îndrăznețe 
reușite.

Deci, înclinăm să credem 
într-un dublu draw, cu atît 
mai mult cu cît gazdele de 
astăzi — egale ele însele du
minică — și-au încheiat con
turile, ocupînd, mai mult de
cît satisfăcute, locuri din zona 
„calmului veșnic" al clasa
mentului...

C.F.R. Cluj — Steagul roșu, 
iată un meci pe viață și pe 
moarte, care-i poate trimite 
pe brașoveni spre infernul re
trogradării. Fideli calculului 
hîrtiei, trebuie să acordăm 
prima șansă „mohicanului" 
Soos, udat parcă cu apă vie, 
dar lucrurile se încurcă de-a- 
binelea dacă în partea de te-

parte o con- 
nu mai anga- 
decît onoarea,

ren a oaspeților reapare Nichi 
Dumitriu, cel pe care doar b 
întindere musculară l-a ținut 
duminică pe banca rezervelor, 

în „dulce tîrgul Ieșilor" o 
partidă (Politehnica—Jiul) pe 
care elevii lui Justin nu au 
dreptul să o piardă, pentru că 
o înfrîngere astăzi, aliată cu o 
victorie în Țara Crișurilor, ar 
însemna pentru Moldoveanu 
și compania un picior în pră
pastie... Rămîne de văzut în 
ce măsură (Jiul — o echipă 
căreia Ozon i-a inoculat tot 
mai mult sentimentul vani
tății— nu-și va fi programat 
un punct la Iași, în marea lui 
ambiție de a uita nefericitul 
autogol de la Craiova, în spe
ranța de a termina campiona
tul în „plasa" primelor cla
sate. Cu toate acestea : 1. so
list.

în sfîrșit, la Tg. Mureș, me
ciul dintre ultima clasată șl 
cea mai îndrituită candidată 
la titlu — am numit U.T.A., 
un meci în care arădenii îm
pătimiți m seriozitate, nu-și 
pot permite luxul de a ceda 
gazdelor vreun punct. Cu o 
coloană vertebrală parcă zi
dită — Lererter, Domide, 
Dembrovschi — Coco Dumi
trescu poate demonstra că a- 
cel 1—1 al mureșenilor, în 
Giulești, n-a fost decît un ac
cident...

Și credem că va reuși, pen
tru că U.T.A. are ce să păs
treze — o coroană căzută 
cîndva în dizgrație — pentru 
că A.S.A. n-are altceva de 
pierdut decît amintirea pre
zenței în divizia A...

Așadar, partide cu bănuite 
suspensuri, refuzate oricăror 
certitudini.

Iar diseară — la ora me
lancolicului „noapte bună, 
copii" — vom fi știind totul, 
dintr-o etapă care va trebui 
să aducă multă lumină, și la 
rădăcina și în virful clasa
mentului...

Ovidiu IOANIȚOAIA

ION MOTROC A VENIT MOMENTUL*
8—3 PENTRU DINAMO BUCUREȘTI TN PALMARES

Cum F. C. Argeș a început să activeze In divizia A, abia 
în ediția 1961—1962, Istoricul meciurilor DINAMO BUCUREȘTI— 
F. C. ARGEȘ este foarte scurt.

1961—62 : 4—3, 2—2 ; 1962—63 : F.C. Argeș (Dinamo Pitești) 
a jucat In „B". 1963—1964 : 4—0. 2—0 ; 1964—65 : 2—0, 1—1 ; 1065— 
1966 : 1—2, 1—1 : 1966—1967 : 3—1, 2—0 • 1967—1968 : 1—1, 1—0 ; 
1968—1969 : 1—3, 2—1 : 1969—1970 : 1—2, 7

Palmaresul, după cum se vede, este favorabil dlnamoviștl- 
lor, care au reușii să cîștige 8 din cele 15 întîlnirl de campio
nat pe care le-au susținut cu F. C. Argeș. Piteștenll au avut 
cîștlg de cauză în partidele cu Dlnamo București, numai de 
3 ori, In timp ce celelalte 4 jocuri s-au terminat la egalitate.

sportivă 
a venit

BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
la Brașov șl la 
avea loc etapa a 
barajului pentru

Astăzi, 
Arad, va 
Il-a a 
promovarea în campionatul
diviziei B. După prima e- 
tapă, care s-a disputat sim- 
băta trecută, toate preten
dentele la promovarea în 
„B" se găsesc la egalitate, 
fiecare avînd cite un punct. 
Este de așteptat deci ca 
azi echipele să arunce in 
luptă toate forțele de care 
dispun pentru a termina 
învingătoare.

Iată programul de astăzi: 
BRAȘOV — Stadionul Tine
retului ■. S.N. Oltenița — 
Metalul Plopenl; stadionul 
Metrom : C.F.R. Pașcani — 
Autobuzul București. Am
bele meciuri vor începe la 
ora 17,30. ARAD — U.M. 
Timișoara — Minaur Zlat- 
na și Tractorul Brașov — 
Gloria Bistrița.

Arbitrii meciurilor
etapei a XXVI-a

a diviziei A
i C. Pe- 
I. Dancii

FARUL — „U" CLUJ 
trea, ajutat la linie de 
șl A. Parasehlv (toți din Bucu
rești) ;

DINAMO BAC AU — PETRO
LUL : G. Llmona, ajutat la linie 
de A. Munich 
din București) ;

țl M. Cîțu (toți

STEAUA — 
CRAIOVA : A. 
cea), ajutat la 
bar (Pitești) i 
(Hm. Vîlcea) ;

CLUJ
: O. Anderco 

la linie de 
Mare) și V.

UNIVERSITATEA 
. Alexe (Rm. Vîl- 

Unle 
și N.

de I. ChU:-
Stolculescu

STEAGUL 
(Satu Mare), 
C. Silaghl 
Trifu (Baia

C.F.R.
ROȘU
ajutat
(Bala
Mare)

DINAMO BUCUREȘTI — F. C. 
ARGEȘ : Em. Vlalculescu (Plo
iești), ajutat la linie de N. Mo- 
goroașe (Craiova) și M. Biolan 
(Tr. Severin) ;

POLITEHNICA IAȘI — JIUL : 
Gr, Bîrsan, ajutat la linie de O. 
Turcltu șl V. Liga (toți din Ga
lați) ;

A.S. 
U.T.A. 
de p.
din Cluj) ;

ARMATA TG. MUREȘ — 
: v. Topan, ajutat la linie 
Gălbăjos și A. Pop (toți

CRIȘUL — RAPID : I. Rus 
(Tg. Mureș), ajutat la linie de 
Z. Szecsel (Tg. Mureș) și N. 
Bam» (Timăveni).

I

După o carieră 
prestigioasă, iată, 
momentul, nostalgic, desigur, 
ca Ion Motroc să-și ia rămas 
bun de la activitatea compe- 
tițională fotbalistică. După 
mulți ani, în care a activat 
în divizia națională A sub cu
lorile lui Dinamo București și 
Rapid și a îmbrăcat tricourile 
echipelor naționale de juniori, 
tineret și seniori, Nelu Mo
troc a jucat apoi, un an, la

Deli Paraschiva, Ana Penez, 
Eva Moldovan. Io! and a Dara- 
’’as, Li viu Nagy la baschet, 
(.adislau și Irma Kiss la at
letism și mulți alți sportivi oră
deni au purtat cu mîndrie și cins- 
11 tricoul național, contribuind 
la gloria sportivă a Româ
niei. Anii au trecut. Insă, și 
din ce a fost cu 15—20 de 
ani in urmă a rămas doar 
amintirea. De altfel, în Hotă- 
rirea Secretariatului Comite
tului județean de partid Bi
hor privind îmbunătățirea ac
tivității de educație fizică și 
sport, din 24 februarie 1970, 
se menționează : „Se aprecia
ză obținerea unor rezultate, 
dar în același timp se con
stată și o serie de neajunsuri, 
datorită cărora in practlca-

rea educației fizice și a spor
tului nu este cuprinsă încă 
marea masă a cetățenilor șl 
în special a tineretului, iar 
în sportul de performanță re
zultatele obținute nu sînt in 
concordanță cu condițiile cre
ate."

Care să fie cauza acestei, 
stări de fapt ? Ce se poate 
face pentru ca Oradea să 
reintre în rîndu.1 orașelor cu 
reprezentanți în loturile 
limpice ale României ? 
întrebări pe care le-am 
sat unor diriguitori ai 
tulul orădean. și ale 
răspunsuri explică, in 
motivele situației existente și 
ce se poate face pentru a- 
meliorarea simțitoare a ac
tivității sportive de perfor
mantă din acest oraș.

(divizia A) cuprinde juniori 
din oraș, la sărituri de 'a 
trambulină au început să a- 
pară valori crescute în secția 
clubului ș.a.m.d. Firește, mai 
sint și secții care nu dau în
că satisfacții, ca cea de box, 
dar cu timpul vor confirma 
și acestea. în, orice caz, re-

pet, roadele au început să 
apară, atît prin bunele per
formanțe obținute de unii 
sportivi, cit și prin prezența 
cîtorva orădeni în loturile o- 
limpioe (de fotbal, de exem
plu) și de perspectivă (la polo, 
baschet feminin, lupte, scri
mă ș. a.).“

doresc să-și îmbunătățească 
calificarea, nu mai încearcă 
să facă ceva deosebit pentru 
ridicarea măiestriei elevilor 
lor. Firește, și aici sînt ex
cepții, cum este prof. Emeric 
Ban, care a vizitat toate șco
lile orașului și, din 1000 de 
elevi văzuți, a selecționat 10 
pentru secția de gimnastică, 
cu care lucrează acum ele
mente de categoria maeștrilor, 
așa cum se solicită, de altfel, 
de către specializarea timpurie 
la acest sport."

A.Itay Izmir (Turcia). Reîn
tors în tară, asistentul de la 
I.E.F.S. a optat pentru e- 
chipa studenților bucureșteni.

„De cîteva zile — ne-a de
clarat Motroc în urma re
tragerii lui Șt. Miu, Clubul 
sportiv Sportul studențesc 
mi-a propus să mă ocup de 
pregătirea acestei formații, 
împreună cu antrenorul 
Makșai. Deși m-ia ygnit greu 
să pun ghetele în ~ cui, am 
acceptat propunerea, consi- 
derînd că la 32 de ani e mo
mentul să îmbrățișez acea
stă muncă, fără a neglija, 
însă, activitatea de la cate
dră". Noi îi dorim suooes.

Al. C.

ST. VASILE A DEMISIONAT
DE LA OȚELUL GALAȚI
După cum ne informează 

conducerea clubului Oțelul, 
antrenorul Ștefan Vasile și-a 
înaintat demisia de la echipa 
pe care a condus-o în cam
pionatul recent încheiat. Mo
tivele demisionării fiind de 
natură personală, cererea i-a 
fost aprobată. Momentan, de 
pregătirile formației 
se ocupă D. Oprea, 
ttiorl.

T. SIRIOPOL,

gălățene 
de la ju-

coresp.

CÎND NU SE CUNOAȘTE 
(SAU NU SE APLICĂ) REGULAMENTUL

„Pasiunea pentru
o-

Iată 
adre- 
spor- 
căror 
parte.

sport a
se face

BLAGA,
nr. 4 cu
fizică :

să fie continuată,

profesorilor de educație fizică 
rar simiită"

★

„Nu au fost obținute rezultate
DUMITRU l. CÎMPEANU, 

președintele C..I.E.F.S. Bihor k 
„Este foarte adevărat că în 
sportul orădean nu au fost 
obținute rezultate pe măsura 
condițiilor create. Acest lu
cru se datorează insuficientei 
atenții acordată unor ramuri 
sportive, lipsei de pasiune a 
unor antrenori și profesori de. 
educație fizică și inactivității 
unor cadre tehnice (din 186 
de antrenori, lucrează •efec
tiv doar 96 și din aceștia nu
mai 39 cu normă întreagă, 
restul fiind plătiți cu ora) 
In ultima vreme am luat o 
serie de măsuri menite să 
contribuie la redresarea spor
tului din acest oraș, care are 
o veche tradiție. Așa, de pil
dă, am profilat marile unități 
sportive pe anumite ramuri : 
la Crișul se lucrează mai 
mult pentru natație și fot-

pe măsura condițiilor create"
bal, la Școala sportivă din 
Oradea pentru atletism, scri
mă, gimnastică, la Liceul nr. 
4 pentru gimnastică și bas
chet, la A. S. Dacia pentru 
haltere, la Școala sportivă 
din Beiuș pentru atletism. 
Apoi, ne străduim să îmbu
nătățim baza materială prin 
amenajarea unor noi terenuri, 
săli, bazine, poligoane de tir 
care să fie utilizate atit de 
secțiile de performanță, 
și de 
palori, dar cu perspective. în 
sfîrșit, doresc să amintesc și 
de preocuparea permanentă pe 
care o avem de a spori 
numărul antrenorilor înca
drați cu normă întreagă, de
oarece, orice s-ar spune 
orice s-ar face, lucrul cu 
nu este o treabă 
serioasă.”

cît 
către sportivii înce-

sută ia

Și 
ora 

sută

EMIL
Liceului 
educație 
tradiția 
cer respectate anumite condi
ții. De pildă, existența pasiu
nii pentru sport în rîndul 
profesorilor de educație fizică, 
al antrenorilor și sportivilor. 
Ceea ce trebuie, cu tristețe, 
să mărturisesc că se face rare
ori simțită în Oradea. Ce e- 
xemplu mai bun pot da decît 
absența profesorilor de e- 
ducație fizică la manifestările 
sportive ce se desfășoară în 
sălile, pe terenurile și pis
tele orașului ? In plus, tre
buie spus că tinerii absolvenți 
ai I.E.F.S. cam ocolesc Ora
dea. Este drept, mai vin unii, 
dar valoarea lor nu poate a- 
sigura o 
determine 
sportului 
Mai sînt 
de posibilitățile de selecție. 
Din 
intră în liceu 60 de elevi. A- 
ceștia sînt însă elevi, nu și 
sportivi, iar la unele sporturi, 
la gimnastică de pildă, virsta 
de 11 ani este mult prea îna-

directorul 
profil de 

.Pentru ca
se

pregătire care să 
saltul calitativ al 

din orașul nostru, 
și probleme legate

numai 80 de candidați,

La 40 de ani, unii antrenori

„Am trecut la înființarea pepinierelor proprii"
BUJOR MERA. președintele 

clubului sportiv Crișul : „Tre
buie să precizez că în unele 
sporturi (fotbal, înot, polo ș.a.) 
gloria sportului orădean era 
creată de elemente importate 
din diverse orașe ale țării, 
iar performanțele clubului e- 
rau obținute de sportivi re
crutați din alte unități ale 
orașului nostru sau. din alte 
localități. Din anul 1966, am 
trecut însă la înființarea pe
pinierelor proprii. De atunci 
ulm . reușit, anual, să cuprin
dem pe stadionul Crișul circa 
12 00(1 de. eț^vi, dintre care, 
în urma concursurilor de se
lecție orgtmiTAfe în prezența 
tuturor tehnicienilor clubu
rilor, am ales pe cei mai 
buni. În plus, am indicat an
trenorilor să fie- prezenți la 
orele de educație fizică din

generalecadrul școlilor 
care le-am profilat pe 
mite sporturi : Școala 
rală nr. 4 pentru înot, Școala 
generală nr. 7 — înot și bas
chet'. Școala generală nr. 14 
— fotbal, Centrul școlar pro
fesional și Școala prolssionalâ 
C.F.R. — fotbal și baschet etc. 
Tuturor elevilor acestor școli, 
ca și altora, le-am pus la dis
poziție bazele sportive ale 
clubului, precum și tehnicienii 
salariați, interesați, firește. în 
depistarea elementelor talen
tate. în anii care au trecut 
de la formarea pepinierelor 
proprii, am obținut rezultate 
promițătoare. Echipa de fot
bal, de exempl i, este alcătu
ită numai din orădeni (cu ex
cepția a doi jucători, și a- 
ceștia promovați, insă, din e- 
chipe de județ), cea de polo

pe 
anu- 

gcne-

IOSIF BUDA, directorul 
Școlii sportive : „Este incon
testabil faptul că slabele per
formanțe ale sportului orădean 
au fost determinate și de baza 
materială insuficient dezvol
tată atît pentru secțiile de 
performanță, cit și pentru ac
tivitatea de masă, ca de pil
dă, cea din rindul școlarilor. 
Este drept, in ultimii doi ani 

făcut ceva pentru a se 
dezvoltarea activității 

liber, ceea ce a con- 
efectiv la rezolvarea

intată față de cerințele ac
tuale ale specializării timpuri. 
Noi am propus înființarea în 
cadrul liceului a claselor I— 
IV sau crearea unui centru de 
copii, de unde să se facă se
lecția. Referitor Ia baza ma
terială, ea a crescut în mod 
evident pentru vârfurile spor
tive. Au dispărut, însă, mi
cile terenuri pe care sute de 
tineri zburdau în fiecare după- 
amiază, fapt care influențează 
vădit, în mod negativ, posi
bilitățile de depistare, selec
ție și instruire. In sfîrșit, do
resc să spun cîteva cuvinte 
despre modul în care sini sti
mulați sportivii. Federațiile pe 
ramuri de sport acordă mul
tă preferință sportivilor din 
Capitală, în defavoarea celor 
din provincie, cinci este vorba 
de selecționarea în loturile o- 
limpice sau naționale. S-ar 
părea să fie o părere subiec
tivă, dar vă mărturisesc că 
nu sînt singurul care o îm
părtășesc. De altfel, nici or
ganul nostru sportiv județean 
nu face totul pentru încura
jarea celor mai harnici spor
tivi și antrenori.“

se consideră ajunși la

s-n 
asigura 
în aer 
tribuit 
problemei continuității pregă- . 
tirilor. Dar, legat de prima 
afirmație, nu este mai puțin 
adevărat câ dacă într-o școa
lă lucrează un profesor care 
iubește sportul, aici vor pu
tea li rezolvate, cu posibilită
țile locale, multe probleme 
materiale. La Școala generală 
nr. 25, de pildă, prof. Al, 
Bighianu a construit, bineîn
țeles cu aportul direcțiunii 
școlii și al comitetului de pă-

apogeu"
de volei, 
unul de 
un spri-

tinți, două terenuri 
două de baschet, 
handbal, toate fiind 
jin real în realizarea practică
rii timpurii a sportului de 
performanță. Din păcate, și 
de fapt aici este nodul gor
dian al problemei, aceste e- 
xemple de pasiune, de spirit 
de inițiativă și organizare sini 
rarisime. Marea majoritate a 
profesorilor de educație fizi
că, deci a celor care ar tre
bui să propage in rindul ele
vilor dorința de practicare a 
sportului de performanță, se 
comportă ca simpli funcțio
nari. își văd de orele 
curs, și atît. 
privește, la 
sportivă, am 
stat în putință pentru a asi
gura o bază materială cores
punzătoare. Un -alt aspect este 
cel al automulțumirii manifes
tată de mulți antrenori. La 40 
de ani, unii antrenori se con
sideră ajunși ia apogeu, nu

de 
în ceea ce ne 
noi, la Școala 
făcut ce ne-a

Apreciem modul deschis în 
care au fost exprimate aces
te păreri și sîntem convinși 
de justețea unor măsuri lu
ate pentru asigurarea dez
voltării judicioase a sportu
lui de performanță în ora
șul Oradea. îmbogățirea ba
zei ' ' '
sfîrșit, la o selecție timpu
rie. renunțarea la „importul" 
sportivilor, încadrarea cît 
mai multor antrenori cu 
normă întreagă, profilarea u- 
nor unități sportive și școli 
pe anumite ramuri de sport, 
iată doar cîteva din măsurile 
puse în aplicare de forurile 
diriguitoare ale sportului oră
dean și care, nu ne indoim, se 
vor face tot mai mult simțite 
prin prezența orădenilor in 
loturile olimpice, dacă nu in 
1972. la Mânchen, cel mai tîr- 
ziu în 1976, la Montreal. Dar 
toate aceste măsuri nu pot a- 
vea efifriența dorită dacă nu 
vor fi însoțite de largul spri
jin 
ție 
de 
ca 
vă 
Colaborarea strinsă a tuturor 
cadrelor tehnice este o altă 
problemă constatată în urma 
discuțiilor purtate cu unii teh
nicieni și profesori din Ora- 
deâ și a cărei rezolvare poa
te și trebuie să contribuie la 
ridicarea calitativă, pe cea mai 
înaltă treaptă, a snortului de 
performanță din acest oraș. In 
această direcție, Cabinetul 
metodico-științific din locali
tate poate aved o contribuție 
decisivă. Desigur, deocamdată 
nu poate fi vorba de o redre
sare totală a sportului de per
formanță orădean. în schimb, 
este cert că aici s-a schimbat 
ceva. Și dacă roadele noii o- 
ridntări nu au apărut încă, nu 
ne îndoim că nu peste multă 
vreme ele se vor face remar
cate prin prezența actualelor 
speranțe în loturile noastre o- 
limnioe. De abia atunci se va 
putea spune cu a reînviat — 
cu adevărat — tradițL. spor
tului orădean.

materiale, trecerea, în

al profesorilor de educa- 
fizică și al antrenorilor, 

pasiunea acestora în mun- 
cu sportivii de perspecti- 
sau cu actualii performeri.

D. STANCULESCU

Faptele s-au petrecut la me
ciul Rapid—A.S.A. Tg Mureș. 
Mai erau 3—4 minute de joc. 
Atacurile la poarta mureșe
nilor nu mai conteneau. La o 
intervenție, în ciocnire cu un 
apărător al echipei sale, por
tarul Bai s-a accidentat. Nu a 
mai putut relua jocul și, cul
cat cu mingea în brațe, a ră
mas în careul de 6 m. în cele 
din urmă, arbitrul S. Mure- 
șan a oprit jocul, portarul a 
primit îngrijirile necesare și 
după circa 2 minute partida 
a fost reluată cu... o lovitură 
liberă executată de mureșeni 
de pe locul respectiv. Dar ar-

fault. Deci, 
să fie re
de arbitru, 
prevederile

de cauză,

bitrul nu fluierase 
trebuia ca meciul 
luat cu o... minge 
Dar s-au ignorat 
regulamentului.

în necunoștință
mureșenii, cînd au văzut că 
portarul e accidentat, în loc 
să arunce mingea în afara te
renului și după aceea să ceară 
oprirea jocului și ajutorul me
dicului, au stat și l-au privit 
pe Bai cum ținea balonul în 
mînă. încă un exemplu cînd 
fotbaliști de divizia A ne 
dovedesc că nu cunosc regu
lamentul jocului de... fotbal.

LOTO-PRONOSPORT
EXCURSII

LOTO-PRONOSPORT

De curînd un grup de par- 
ticipanți cîștigători la trage
rile obișnuite LOTO, care pu
teau opta pentru excursii, a 
plecat să-și petreacă conce
diul de odihnă în pitoreasca 
stațiune Soci din U.R.S.S.

Un alt grup de cîștigători, 
a pornit săptămîna trecută 
eu autocarul intr-o excursie 
la Istanbul. înainte de a 
ajunge la destinație, ex
cursioniștii au vizitat orașe
le : Ruse, Plevna, Sofia, Plov- 
vid și Haskovo din Bulgaria. 
La înapoiere urmează să fie 
vizitate orașele Stara 
și Tîrnovo.

Luni 6 iulie, un al 
grup de participanți 
tori, a plecat în excursie în 
Bulgaria. Excursioniștii vor 
petrece 12 zile în cunoscuta 
stațiune „Nisipurile de aur", 
urmînd ca la înapoiere să 
efectueze Turul Bulgariei 
timp de 5 zile pe traseul: 
Nisipurile de aur — Burgaz
— Stara Zagora — Plovdiv
— Vitoșa — Tîrnovo — 
Russe.

Excursiile, uremii atît de

apreciate și îndrăgite de că
tre participanții la sistemele 
LOTO-PRONOSPORT, conti
nuă să fie acordate pe itine- 
rarii noi și atractive, cu pri
lejul diferitelor trageri și 
concursuri.

• Tragerea concursului 
Pronoexpres de mîine, va a- 
vea loc la București în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din 
strada 
cepere 
gerea
după care 
artistic.

Nu uitați 1 Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

Doamnei nr. 2 cu în
de 
va

la orele 19. Tra- 
fi radiodifuzată 

va urma un film
Zagora

treilea 
cîștigă-

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 27 

5DIN IULIE

Categoria
8,4 variante

I
a

(12 rezultate) 3 
5 031 lei ;

Categoria a Il-a (11 rezul
tate) : 177 variante a 287 lei ;

Categoria a III-a (10 re
zultate) a 1916,7 variante a 
40 lei.



Au luat sfîrșit campionatele mondiale de „greco-romane" din Canada

De astăzi, la Sinaia

SAHISTE DIN 9 ȚÂRI
ÎN ÎNTRECERE

NOI SUCCESE DE PRESTIGIU ALE EUPEUORILOR ROMÂNI
EDMONTON, 7 (prin telefon). Ediția din acest an a campio

natelor mondiale de lupte greco-romane, care s-au desfășurat 
timp de trei zile în marea sală de sport a Universității Lister, 
Idin localitate, s-a încheiat cu noi succese de prestigiu ale spor
tivilor români.

Mai întîi trebuie să scrim cu majuscule numele lui GHEOR- 
GHE BERCEANU, cel care a reușit să obțină o mare — și unică 
— performanță în istoria sportului luptelor din România: cuce
rirea pentru a doua oară — consecutiv — a titlului de cam
pion al lumii. Apoi, se cuvin cuvinte de laudă luptătorilor SI
MION POPESCU -- medalie de 
NESCU — medalie de bronz.

FILMUL PARTIDELOR 
FINALE

Cînd în România se apro
piau zorii zilei de marți, pe 
patrulaterele din Edmonton 
începea focul bătăliilor fina
le ale campionatelor mon
diale. Printre cei care se pre
zentau cu „povara" marilor 
răspunderi pe umeri se nu
mărau și cei trei luptători ro
mâni. La categoria 48 kg 
Gheorghe Berceanu îl întîl- 
nea pe sovieticul Vladimir 
Zubkov în fața căruia tre
buia să cîștige neapărat pen
tru a urca pe prima treaptă 
a podiumului. Aceasta întru- 
cît Zubkov, în cealaltă par
tidă finală, îl învinsese prin 
tuș pe polonezul Bernard 
Stepanski, în timp ce Ber
ceanu reușise să obțină vic
toria în fața aceluiași ad
versar la diferență de punc
te. Așadar, sovieticul Zubkov 
deținea un avantaj de ju
mătate de punct.

Și Berceanu a intrat pe 
saltea. A răsunat primul 
gong. Zubkov para atent a- 
tacurile tot mai insistente ale 
lui Berceanu. Spre sfîrșitul 
primei reprize, însă, luptăto
rul român a reușit să treacă 
pe sub brațul drept al ad
versarului și să-1 ducă apoi 
pe acesta în parter. Deci 
1—-0 pentru Berceanu. în re
priza secundă Berceanu și-a 
păstrat avantajul iar în ul
tima, pentru a fi scutit de o

C. M. DE CĂLĂRIE OBSTACOLE

Surprizele continuă
LA BAULE, 7 (prin tele

fon de la trimisul nostru). 
în cea de a doua probă a 
campionatului mondial de ob
stacole, cei ,27 de concurent i 
au avut de trecut un parcurs 
de forță specială — fără cro
nometru — cu obstacole a că
ror înălțime a măsurat între 
1.40 m și 1,70 m avînd o lăr
gime maximă de 2 m. Un nu
măr de 10 concurenți au reu
șit să parcurgă traseul fără 
nici o penalizare, astfel că,

ÎN TURUL FRANȚEI

Marino Basso a câștigat sprintul 
de ia Thonon les Bains

Turul Franței a programat din 
nou două seniietape. tn prima, 
desfășurată pe un traseu de 8,800 
km la Divonne a cîștigat, ca 
de obicei, Eddy Merckx In 10:35,69 
(medie orară 49,836 km), urmat 
de spaniolul Gonzales în 10:44.15

După o pauză de trei ore, 
cicliștii au luat un nou start (de 
data aceasta In bloc) pe distanța 
D'vonne — Thonon les Bains 
(139,500 km). Plutonul fruntaș a 
sosit compact la capătul semieta-

Chuvalo iși face I Au început „europenele" 
încălzirea

NEW YORK, 7 (Agerpres). 
— în orășelul Seattle, fostul 
șalanger la titlul mondial la 
cat. grea, boxerul canadian 
George Chuvalo, și-a înscris 
o nouă victorie în palmares. 
El l-a făcut ko în repriza a 
treia pe americanul Charlie 
Reno. La 4 august, Chuvalo 
îl va întîlni la New York pe 
George Foreman, campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico, 
neînvins ca profesionist.

Liston din nou în ring
Fostul campion mondial 

de box la categoria grea, 
Sonny Liston- în vîrstă de 
38 ani, și-a făcut reintrarea 
îutîlnindu-1 la Jersey pe tî- 
nărul Chuck Weppner. Lis
ton a obținut victoria prin 
k.o. în repriza a 9-a.

argint — și NICOLAE MARTI-

eventuală greșeală s-a dis
tanțat cu o nouă fixare, reu
șind astfel să obțină prețioa
sa victorie care îi aducea cel 
de al doilea titlu, consecu
tiv, de campion al lumii.

Antrenorul 
federal 

ION CORNEANU: 
„CEA 
MAI 

GREA 
EDIȚIE44

După succesul ro
mânesc de la Ed
monton am solici
tat telefonic antre
norului federal ion 
Corneanu, cel care 
are un merit însem
nat în obținerea a- 
cestor valoroase re
zultate, o scurtă de
clarație î «Am participat, în ultimii 10 ani, Ia aproape toate cam
pionatele mondiale de lupte. Ediția care a avut loc ln Canada însă, 
o spun fără nici un pic de exagerare, a fost cea mai grea- Aceasta 
este, de altfel, și părerea Biroului prezidențial F.I.L.A., aflat aici în 
plen. Mă bucur că tocmai la astfel de întreceri trei dintre sportivii' 
pe care-i pregătesc au reușit să se impună, cucerind medalii. Șanse 
de a urca pe podium au avut și ceilalți trei luptători, Baciu, Stoiciu 
și Neguț dar, după cum v-am mai spus, competiția aceasta a fost 
deosebit de dificilă și orice greșeală, fie ea cit de mică, a costat 
scump**.

Este greu să descriem entu
ziasmul micii delegații a 
României. Ne mulțumim 

pentru desemnarea învingăto
rului, ei au avut de executat 
un baraj pe șase obstacole 
înălțate pînă la 1,80 m și lăr
gite pînă la 2,10 m. După ba
raj, învingător a fost decla
rat H. Smith (Anglia) —care 
a obținut o victorie surprin
zătoare și în prima probă de 
calificare el reușind să trea
că toate obstacolele fără gre
șeală si să se instaleze după 
două .Tobe pe primul loc în 
clasamentul general.

pel, sprintul fiind ctștlgat de Ita
lianul Marino Basso, cronometrat 
tn 3 h 42:43, urmat de olandezul 
Jansen și belgianul Godefroot.

In clasamentul general conduce 
Merckx urmat de Zoetemelk 
(Olanda) la 3:25, Blutens (Bel
gia) 4:24, Peterson (Suedia) 7:57, 
Van Springel (Belgia) 8:28, Pouli- 
dor (Franța) 8:56, Zllioli (Italia) 
9:14, Galdos (Spania) 10:13, 
Waagtmans (Olanda) 10:14 șl 
Godefroot 10:19.

de juniori la polo
Reprezentativa de polo din 

11 țări participă în aceste 
zile la Rotterdam în primul 
campionat european al ju
niorilor. Formațiile partici
pante au fost împărțite în 
trei serii: A) U.R.S.S., Polo
nia, Olanda; B) Grecia. Bel
gia, Ungaria, R.F. a Germa
niei și C) Spania. Cehoslova
cia, Italia și Anglia.

în prima zi de întreceri 
s-a înregistrat o mare sur
priză, selecționata R F. a 
Germaniei terminînd la e- 
galitate cu redutabila forma
ție a Ungariei: 3—3 (1—0, 
0—1, 0—1, 2—1). Alte rezul
tate: URS.S.—Polonia 6—1 
(1—0, 2—1, 0—0 3—0); Gre
cia—Belgia 8—5 (1—1, 3—1. 
3—1, 1—2); Spania — Ceho
slovacia 8—3 (1—0, 1—2, 4—0, 
2—1); Italia—Anglia 9—0 
(2—0, 1—0, 4—0, 2—0). 

doar să menționăm că toți 
cei care au stat timp de 11 
minute cu sufletul la gură 
în preajma patrulaterului 
l-au purtat pe Berceanu pe 
sus minute în șir.

Au urmat alte momente de 
grea așteptare, pînă a venit 
și rîndul lui Simion Popescu 
(cat. 68 kg). El îl avea însă 
în față pe campionul olimpic 
și triplul cîștigător al titlu
lui de campion mondial, Ro
man Rurua. Misiunea lui Si
mion Popescu era astfel foar
te grea. Cu toate acestea, re
prezentantul țării noastre a 
intrat decis la luptă pentru
a realiza tot ce se putea. Și

dovada avea s-o facă chiar 
din primul minut al parti
dei. Rurua a executat fulge
rător un tur de cap, dar Po
pescu a răspuns prompt, a- 
tunci cînd a fost dus în par
ter, cu o centurare laterală 
și arbitrii au punctat egali
tate : 2—2. în continuare,
luptătorul sovietic a avut din 
nou inițiativa, însă și de astă 
dată Popescu a replicat. La 
sfîrșitul acestei partide, de 
mare dramatism, a fost con
semnat rezultatul de egali
tate, care a însemnat pentru 
Simion Popescu medaiia de 
argint, întrucît cu al treilea 
finalist — japonezul Taka
hashi — obținuse tot un 
draw, iar acesta din urmă 
fusese învins la puncte de 
către Rurua.

în sfîrșit, Nicolae Marti- 
nescu (cat. +100 kg), se afla 
față în față cu un alt mare 
luptător, Anatoli Roscin 
(U.R.S.S.), deținător al titlu
lui de campion mondial și al 
altor medalii ale marilor 
confruntări internaționale. In

Ann Moore (An
glia) trecînd un ob
stacol cu calul April 
Love. Secvență din 
concursul internațio
nal de la La Baule 
(Franța).

în paralel cu întrecerile 
din cadrul C.M. s-au desfășu
rat și probele concursului in
ternațional. Proba de forță 
progresivă, care a avut un 
traseu cu 6 obstacole în linie 
dreaptă, cu o înălțime de 1.40 
m și cu un baraj la crono
metru, a fost cîștigată de F. 
Chapot (S.U.A.) cu San Lucas 
0 p, 12,8 s. Deosebit de difi
cilă a fost proba cu doi cai. 
Primele trei locuri au fost 
ocupate de : N. Pessoa (Bra
zilia) 4 p. pen. 110,1 s, Ann 
Drummond (Anglia) 4 p. pen. 
111,2 s. și N. Shapiro (S.U.A.) 
5,75 p pen. 128,9 s.

Felix ȚOPESCU

R. 0. Germană— 
Bulgaria 3-0 la volei
BERLIN, 7 (Agerpres). — 

La Frankfurt pe Oder s-a 
disputat întâlnirea internațio
nală feminină de volei din
tre echipele R.D. Germane și 
Bulgariei. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 3-0 
(8, 10, 4).

Azi începe campionatul 
mondial de fotbal feminin
— Cupa Greciei a fost

Campionatul mondial femi
nin de fotbal, care se află 
Ia prima sa ediție, va începe 
astăzi în mai multe orașe 
din Italia. La competiție par-

UBIRATR» VA JUCA H ITALIA
RIO DB JANEIRO, T (A- 

gerpres). Gunoscutul interna
țional de baschet, brazilianul 
Uhiratan, va juca în sezonul 
viitor £n Italia. EI a fost an
gajat de clubul Royer din 
Veneția. Maclei Ubinatan 
este în vîrstă de 26 de ani 
și are o talie de 1,98 ttn. 

acest meci Martinescu. cu 
mult mai ușor decît' adver
sarul său, a fost surprins de 
către Roscin cu un dublu 
Nelsson, în minutul 8, din 
care nu a mai putut scăpa, 
învins prin tuș, Martinescu 
a intrat în posesia medaliei 
de bronz. Sportivul clasat pe 
locul II, Jozsef Csatari (Un
garia) a pierdut numai la

Clasamentele finale pe categorii
Categoria 48 kg

1. GHEORGHE BERCEANU (RO
MANIA)

2. Vladimir Zubkov (U.R.S.S.)
3. Bernard Stepanski (Polonia)

Categoria 52 kg
1. PETAR KIROV (Bulgaria)
2. Saburo Suglana (Japonia)
3. Marinko Boșko (Iugoslavia)
4. Gheorghe Stoiciu (România)

Categoria 57 kg
1. IANOȘ VARGA (Ungaria)
2. Dave Hazawlnkel (S.U.A.)
3. Rustem Kazakov (U.R.S.S.)
6. Ion Baciu (România)

Categoria 62 kg
1. HIDEO FUJIMOTO (Japonia)
2. Statco Koletic (Iugoslavia)
3. Georg Marcov (Bulgaria)

Categoria 68 kg
1. ROMAN RUMA (U.R.S.S.)
2. SIMION POPESCU (ROMANIA)
3. loshideo Takahaski (Japonia)

Categoria 74 kg
1. VICTOR IGUMENOV (U.R.S.S.)
2. Frantz Schrfiter (R.F.G.)
3. Petros Galactopoulos (Grecia)

Caiacistele sovietice surprinse de obiectivul fotoreporterului 
la un concurs-test in vederea campionatelor mondial»CAIACISTEIE SOVIETICE 

AȘTEAPTĂ CO OPTIMISM 
CAMPIONATELE MONDIALE

cepînd din 1958. Anul acesta, 
principalele candidate la titlul 
mondial al probei Sint T. Și
manskaia, campioană euro
peană în 1969, și T. Pinaeva, 
o veterană a lotului nostru, 
oare și-a reluat antrenamen
tul în acest an. Desigur, ele 
vor înfrunta replica sportive
lor din R.D G. si Ungaria. La 
caiac-dublu, probă în care am 
cîștigat mereu titlul european, 
dar niciodată încă pe cel 
mondial, sperăm să infirmăm 
tradiția cu Șimanskaia și Bez
ruhova. In ceea ce privește 
echipajul nostru pentru ca- 
iac-4, cred că el nu are rival 
în momentul de față.

După cum se știe, la cam
pionatele mondiale se face în 
afara clasamentelor indivi
duale șt unul pe echipe. în 
acesta din urmă, reprezenta
tiva U.R.S.S. a deținut mereu 
locul I. Nădăjduiesc că va fi 
tot așa și de data aceasta".

Antonina Seredina este un 
nume binecunoscut în lumea 
caiacului pentru că el a fost 
asociat adeseori unor victorii 
de răsunet în campionatele 
europene, mondiale, ca și la 
Jocurile Olimpice.

în momentul de față Anto
nina Seredina conduce pregă
tirile caiadstelor sovietice în 
vederea campionatelor mon
diale, iar în această calitate 

ț ea a făcut declarații repre- 
j zentanților presei cu privire 
! la apropiatul eveniment: 
j „Din 1967 a început în lotul 

nostru un proces de înnoire. 
Astfel, au fost incluse în pre
gătirea specială pentru marile 
competiții Tamara Șimanskaia 
(Minsk) în vîrstă de 20 de 
ani, Liudmila Bezruhova (Le
ningrad), Nelma Vakula (Go
mel) și Natalia Boiko (Kui- 
bîșev). Tinerele sportive au 
justificat încrederea ce li s-a 
acordat, străduindu-se să-și 
însușească cele mai bune ele
mente de tehnică și tactică ale 
fruntașelor acestui sport. 
Acum, lotul nostru reunește 
vasta experiență a caiaciste- 
lor mai vechi cu entuziasmul 
și dorința de afirmare a noi
lor venite. Sper, așadar, că 
viitoarele întreceri vor aduce 
o recoltă de rezultate fru
moase caiacistelor noastre, pe 
ce se întemeiază optimismul 
meu ?

In proba de caiiac-1, spor
tivele sovietice n-au mai cu
noscut nici o înfrîngere în-

cistigată de Aris Salonic —
ticipă 8 echipe, care au fost 
repartizate în două grupe, 
după cum urmează : grupa 
A : Mexic, Italia, Austria, 
Elveția; grupa B : Anglia, 
Franța, Cehoslovacia și Da
nemarca.

★
„Cupa Greciei" a fost ciș- 

tigată de Aris Salonic, care 
a întrecut în finală cu scorul 
de 1—0 echipa P.A.O.K.

★
în „Cupa Rappan", forma

ția Polonia Bytom a întrecut 
pe Wacker Innsbruck cu 
1—0 (0—0), prin golul inserts 
de Janik in minutul 63. 

puncte în fața aceluiași Ros
cin. Succesul lui Martinescu 
este însă meritoriu pentru că, 
în primul rînd, a concurat 
la o categorie superioară de 
greutate — pentru prima 
dată într-o competiție inter
națională — iar în al doilea 
rînd, în urma sa s-au clasat 
mulțî luptători cu impresio
nante cărți de vizită.

Categoria 82 kg
1. ANATOLI NAZARENKO 

(U.R.S.S:)
2. Petar Krumov (Bulgaria)
3. Milan Nenadic (Iugoslavia)

Categoria 90 kg
1. VALEU REZNEANȚEV 

(U.R.S.S.)
2. Czeslav Kwieclnskl (Poloaia)
3. Venko Tintarov (Bulgaria)
6. Nicolae Negul (România)

Categoria 100 kg
1. PER SVENSSEN (Suedia)
2. Ferenk Kiss (Ungaria)
3. Nikolai Yakovenko (U.R.S.S.)

Categoria +100 kg
1. ANATOLI ROSCIN (U.R.S.S.)
2. Joszef Csatari (Ungaria)
3. NICOLAE MARTINESCU 

(ROMÂNIA)

Clasamentul ps națiuni
1. U.R.S.S. 43 p
2. Bulgaria 28,5 p
3. Iugoslavia 22 o
4—5. ROMANIA 19,5 p
4—5. Ungaria 19,5 p
6. Japonia 18 p

Andrea Gyarmaty 
natației maghiare

port - drapelul
la Barcelona

Va reuși Andrea sfi împlinească 
ambițiile celebrilor săi părinți 7 
în holul ipiscinei acoperite din 
insula Margareta ae află cîteva 
plăci de marmură de Carrara, în 
care se află sculptate — de la 
Alfred Hajos (Atena 1896) șl 
pînă la cel 11 componențl al 
echipei de polo ctștlgȘtoare în 
1964 la Tokio — toate numele 
învingătorilor olimpici ai Unga
riei în domeniul natațleL în rin- 
dul acestora se repetă de mal 
multe ori cel al Evel Szekell, în
vingătoare la J.O. de la Helsinki 
șl al soțului ei, Dezso Gyarmaty, 
component al formației de polo 
la Helsinki, Melbourne șl Tokio. 
Cele două glorii ale sportului 
din Ungaria își împărtășesc a's- 
tăzl cunoștințele unul mare . nu
măr de Înotători și Jucători de 
polo din Budapesta. Atenția lor 
principală se îndreaptă insă (este 
șl firesc să-i înțelegem) către 
fiica lor, Andrea, al cărui mare 
talent și inepuizabile posibilități 
ti îndreptățesc de pe acum pe 
părinți să aștepta continuarea 
tradițiilor familiei.

Drumul tinerel înotătoare bu- 
dapestane spre un titlu la J.O. 
de la Mtlnchen a fost punctat 
în cîteva etape principale. Pri
ma — campionatele europene de 
juniori de la Viona (1969), unde 
ea a ctștlgat la 100 m spate ți 
100 m delfin. Următoarea etapă 
— „europenele' de «eniori de la 
Barcelona unde Andrea, la 18 
ani, vizează 4 medalii de sur : 
100 m delfin (SS,7 In acest se
zon), 100 m spate (07,1 — record 
european egalat), >00 m spate

:27,« — record european) ți

Pitoreasca noastră stațiune 
montană, Sinaia, își are legat 
numele de desfășurarea în 
fiecare an a celei mai impor
tante competiții șahiste fe
minine : TURNEUL INTER
NAȚIONAL AL ROMÂNIEI.

Ediția a IV-a a întrecerii 
reunește cîteva. nume de eli
tă din arena tablei' cu patra
te albe și negre. Au fost in
vitate de peste hotare : Ele
na Rubțova (U.R.S.S.), Mira 
Litmanowicz și Erena Rad- 
zewska (Polonia). Hanelore 
Jorger (R.F.G.), Edith Bilek 
(Ungaria), Ștepanka Vokralo- 
va (Cehoslovacia), Rie Tim
mer (Olanda), Cristine Hol
stein (R.D.G.), Vlasta Kolch- 
brenner (Iugoslavia). Din 
partea țării noastre partici
pă Alexandra Nicolau, Mar
gareta Teodorescu, Gertrude 
Baumstarck, Suzana Makkai 
și Veturia Simu (Elisabeta 
Polihroniade. este plecată la 
un turneu în Ungaria).

Gimnaștii sovietici 
învingători 

la Belgrad
Numeroși spectatori au ur

mărit la Belgrad meciul de 
gimnastică dintre selecționa
tele masculine ale Iugoslaviei 
și U.R.S.S. Gimnaștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul 
de 572,05 — 563,40. Pe primul 
loc la individual compus s-a 
clasat iugoslavul Miroslav Ce
rar cu 114,95 p, urmat de so
vieticul Voronin cu 114,90 p.

ștafeta de 4x100 m liber. De alt
fel, specialiștii natațlel din țara 
vecină mizează efectiv pe per
formanțele tinerel Gyarmaty 
pentru a șterge neplăcutele amin
tiri de la Utrecht (1966), singura 
ediție a C. E. tn care Ungaria 
nu a cucerit old un titlu conti
nental.

Pretenții îndreptățite la meda
liile ce se vor decerna în sep
tembrie In piscina catalană „Ber
nardo Pico meii" vor emite și 
sprinterele Judlt Turoczy (61,1 — 
100 m), Magda Patoh (61,3) și 
braslsta Edith Kovacs (1:18,9 — 
100 m), care este tn același timp 
și o bună craulistă (62,5 — 100 m). 
împreună cu Andrea Gyarmaty 
(61,5 — 100 m liber), ele formea
ză cel mal rapid cvartet de cra- 
ullste al oontinentulul, care, anul 
trecut a stabilit un nou record 
european la 4x100 m liber (4:02,6), 
anunțlndu-se mare favorit la ti
tlul ce se va atribui la Barce
lona.

Spre deosebire de înotătoare, 
cel mal buni performeri al Un

SILVESTER DIN NOU PE PRIMUL LOC
til ziua a doua a concursu

lui internațional atletic de la 
Rotterdam, sportivul olandez 
Wassenaar a cîștigat proba 
de 800 m cu timpul de 1:50,7. 
Cunoscutul discobol american 
Jay Silvester a terminat în
vingător cu performanța de 
60,12 m. în proba feminină

După cum se vede, o com
ponență omogenă și puterni
că. De remarcat faptul că 
turneele internaționale fe
minine de șah ale României 
s-au soldat la fiecare din 
cele trei ediții anterioare cu, 
cite două învingătoare: Po
lihroniade și Teodorescu, în 
1967, Zatulovskaia și Stadler 
în 1968, Nicolau și Kușnir 
în 1969. Ceea ce denotă echi
librul și lupta strînsă care 
s-a dat în competiție. O ase
menea desfășurare se poate 
prevedea și acum, ținînd sea
ma de valoarea apropiată de 
forțe a concurentelor, jucă
toare cu stagii și vastă ex
periență în activitatea inter
națională.

Rundele se vor desfășura 
începînd de astăzi, la ora 16, 
în eleganta Sală roșie a Ca
zinoului din Sinaia. în cali
tate de arbitri funcționează 
experimentațll T. Nicoară șl 
M. Anghel, iar directorul con
cursului este secretarul ge
neral al F.R.Ș., F. Hartman.

Marele premiu 
motociclist al Belgiei
BRUXELLES 7 (Agerpres). 

— Marele Premiu motociclist 
al Belgiei, desfășurat la 
Francorchamps, a reunit 
la startul diferitelor pro
be pe unii dintre cel mai 
valoroși alergători europeni. 
Olandezul Toersen a câștigat 
proba de 50 cmc, realizînd 
pe 56,400 km timpul de 
23:21,3. Proba de 125 cmc a 
fost câștigată de spaniolul 
Angel Nieto (98,700 km în 
3623).

gârlei nu se ridică în acest an 
la nivelul sportivilor din R. D. 
Germană sau U.R.S.S. Federația 
de specialitate din această țară 
a selecționat o bună ștafetă mix
tă alcătuită din sportivi cu 
șanse de a figura printre Ana
liștii probelor in care s-au spe
cializat : Laszlo Cseh 62,3 —
100 m spate, Sandor Szabo 69.7
— 100 m bras, Istvan Szentir- 
may 59,4 — 100 m delfin și 2:17.2
— 200 m mixt și Matyas Borloy 
55,2 — 100 m liber, 2:01,8 — 200 m 
liber și 2:15,4 — 200 m spate. 
Lor li se vor adăuga cunoscutul 
tetrat.lonist Peter Lazar 2:13,7 — 
200 m și 4:57.2 — 400 m mixt 
și Andras Hargitay, un alt în
vingător de la Viena (1969), 
creditat cu 2:34,9 — 200 m bras, 
2-18,1 — 200 m mixt și 4:57,1 — 
400 m mixt în acest an, singu
rul reprezentant al noului val 
(probele masculine) inclus tn 
această selecționată.

A. VASIL1U

de găritură în lungime pe 
primul loc »-* clasat atleta 
olandeză Bakker cu rezulta
tei de 6,35 m. Alte rezultate: 

200 m plat : Roberts (Trini
dad) 21,0; 400 m feminini 
Frese CR. F. • Germaniei) 
55,0.
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