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In zilele de 8 și 9 iulie a.c. 
au avut Ioc lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a dezbătut proiectul 
Legii organizării producției și 
a muncii în agricultură și pro
iectul Legii privind răspunde
rea conducerilor organizațiilor 
socialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bă
nești, organizarea și fupeȚTo- 
narea controlului 
Comitetul Central a decis ca 
aceste proiecte de lege să fie 
supuse spre adoptare Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, cu îmbu
nătățirile rezultate din discu
ția publică și din dezbaterile 
ce au avut Ioc in Comisia pen
tru agricultură și silvicultură 
și Comisia pentru problemele 
economice, ale C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut informa
rea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
inundațiile din primăvara a- 
cestui an, la măsurile pentru 
înlăturarea 
calamități și 
cument care 
tații.

Plenara a

financiar.

efectelotr acestor 
a adoptat un do- 
este dat publici-

adoptat Hotărirea

eu privire la aniversarea semi
centenarului Partidului Comu
nist Român. (Hotărirea va fi 
dată publicității).

Plenara a fost informată 
despre activitatea pe plan in
ternațional desfășurată în ul
tima perioadă de conducerea 
partidului și statului, despre 
vizitele delegațiilor de partid 
și de stat 
alte țări 
străine în 
România.

Comitetul Central dă o 
înaltă prețuire activității in
ternaționale desfășurate de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de guvernul Republicii 
Socialiste România, de secre
tarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescti, 
apreciind că aceasta se în
scrie pe linia înfăptuirii poli
ticii externe definite de Con
gresul al X-lea al partidului.

Plenara consideră deosenit 
de pozitive schimburile de de
legații și convorbirile pe care 
Partidul Comunist Român le-a 
avut in această perioadă eu 
partidele comuniste din țările 
socialiste, precum și cu nu
meroase partide comuniste,

ale țării noastre în 
ți ale delegațiilor 
Republica Socialistă

muncitoreștî și organizații de
mocratice din alte țări. Aceste 
intîtairi constituie 
buție de seamă la 
politicii partidului 
nostru, îndreptate 
voltarea prieteniei, 
cooperării cu toate 
cialiste, a solidarității inter
naționale cu partidele comu
niste și muncitorești^ cu for
țele democratice și progre
siste, cu mișcările de elibe
rare națională, sporirea con
tribuției ia întărirea iniităji 
sistemului socialist mondial, a 
mișcării comuniste internațio
nale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

Plenara dă o înaltă apre
ciere semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste — cu prilejul vizitei 
țara noastră a delegației 
partid și guvernamentale 
Uniunii Sovietice, document 
o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor, pe mul
tiple planuri, dintre cele două 
state socialiste, spre binele

o contri-’ 
înfăptuirea 
și statului 
spre dez- 
alianței și 
statele so-

Dinu Piștalu. 
cordmanul (Arii la 
săritura cu prăjina, 
ciștigătorul primei 
ediții a memorialu
lui Zeno Dra$omtr
---------------------- ;----------

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

16 FINALE CARE VOR DESEMNA

CONCURS DE SELECȚIE PENTRU CAMPIONATELE
DE TINERET Alt EUROPEI IA TENIS DE MASĂ

Luni, la Poiana Brașov se va disputa ultimul concurs de verificare și se
lecție a lotului republican de tenis de masă (tineret). Vor lua parte opt jucători 
și șase jucătoare care se vor întrece pentru definitivarea echipelor României 
(4 băieți și 2 fete) care vor participa la campionatele europene de tineret de la 
Teesside (Anglia), între 4—9 august.

SCHIFISTII ROMANI■I

LA „REGATA LUCERNA"
Ieri a părăsit Capi

tala, pe calea aerului, 
o reprezentativă mascu
lină de canotaj a țării 
noastre, pentru a parti
cipa la „Regata Lu
cerna", programată la 
sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. La tradiționalul 
concurs elvețian. în ca
drul căruia se confruntă 
cele mai bune vîsle și

rame ale continentului, 
schifiștii români vor lua 
startul în probele de 
2 + 1, 2 f. c., 4 f. c. și 
dublu.

Voleibaliștii 
Școlii sportive Sibiu 

in Polonia
Echipele de volei, 

“băieți și fete, ale 
Școlii sportive d:.n 
Sibiu efectuează un 
turneu ere 4 jocuri 
in Polonia, ta invi
tația secției de vo
lei a Școlii sportive 
din Olstln.

i MARELE
I
I

(Continuare în pag. a 4-a)

ora selecției:
Memorialul ZENO DRAGOMIR

I
IA

SECRET I

VELIȘTIf
SE ÎNTREC

LA WARNEMUNDE
, Cîțiva dintre cei mai buni 
veliști români vor participa, 
peste cîteva zile, la cunos
cutele întreceri de yachting 
de la Warnemiinde (R. D 
Germană). In acest scop, au 
făcut deplasarea trei echi
paje clasa Finn, cîte unul de 
Star și de „F. D.“ (Olande
zul zburător).

LÂ... TITLURILE
• Continua sosirea oaspeților • Pe buletinul 

participărilor... > Miine — prima „manșă" 
• Alte amănunte

Snagovul, gata pregătit pentru startul de mîine, conținu^ să-și primească 
o&speții — fruntașii caiacului și canoei din numeroase țâri ale lumii — care 
și-au anunțat participarea la puternica regată internațională considerată pe 
drept cuvînt repetiția generală hotăritoare înaintea campionatelor mondiale.

Ieri, pe apele ușor învolburate ale Snagovului, alături de ambarcațiunile 
sportivilor români, alunecau, străbătînd kilometrii de... acomodare, 

și canoele echipelor Uniunii 
Sovietice, Cubei, Olandei...

Așadar, numai cîteva ore 
pînă la startul „seriilor" care 
vor hotărî finaliștii celor pa
tru probe de viteză, celelalte 
patru curse fiind rezervate, 
după cum s-a anunțat, spe
cialiștilor în întrecerile de 
fond (cu excepția echipajelor 
de K 4—10 000 oare își vor
disputa întîietatea dumi
nică în jurul orei 12). Să spe
răm că reprezentanții noștri 
vor evolua la nivelul posibi
lităților lor și că vor îndrep
tăți așteptările, reușind rezul
tate care să confirme forma 
bună manifestată în actualul 
sezon competițional 
țional. Pînă atunci, 
va amănunte...

• Majoritatea 
participante la regata interna-

<1
Ce altceva 

ar putea 
vorbi 

mai 
convingător 

despre 
frumusețea 
întrecerilor 

de caiac 
decît 

această 
imagine ?

interna- 
alte cîte-

caiacele

1 țională Snagov sînt însoțite 
de președinți sau 
generali ai federațiilor de 
specialitate, ceea ce sublinia
ză — în plus — importanța 
acordată tradiționalei compe
tiții.

secretari

O Colectivul de an
trenori ai echipei RO
MÂNIEI este alcătuit 
din următorii specia
liști t RADU HUȚAN, 
Cornel Bîrsănescu. Oc- 
tav Mercurean, Simion 
Ismailciuc. Medic •: dr. 
I. Artănescu.

Foto:
N. DRAGOȘ

echipelor

• Astă-seară, de la ora 19, 
este programată ședința teh
nică, în cadrul căreia vor fi 
definitivate 
probe.

înscrierile pe

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE ȘAH

SIMU A REALIZAT
SURPRIZA RUNDEI

SINAIA, 9 (prin telefon). 
în pitoreasca stațiune de pe 
Valea Prahovei au continuat 
întrecerile rundei a doua a 
turneului internațional femi
nin de șah. în această rundă 
jucătoare® Simu (România) a 
realizat o mare surpriză, cîș-

Centrele de inițiere la înot
pentru copiii timișoreni

tigînd partida eu Rubțova 
(U.R.S.S.). în celelalte partide 
Litmanowicz (Polonia) a de
pășit timpul de gîndire în po
ziție superioară la Kalch- 
brenner (Iugoslavia), iar Hol- 
zlein (R.D.G.) a remizat cu 
Bilek (Ungaria). Restul par
tidelor s-au întrerupt. Nico- 
lau are avantaj la Makkai (o 
calitate în plus), Teodorescu 
stă mai bine în finalul cu 
Timmer (Olanda), iar partida 
Vokralova (Cehoslovacia) 
Baums tar ck (România) 
în poziție de remiză.

Astăzi, turneul continuă cu 
runda a IlI-a.

amănuntePentru a afla 
asupra modului in care vor 
funcționa centrele de învă
țare a înotului, din județul 
Timiș, ne-am adresat prof. 
Adrian Damșa, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Timiș.

ganizația pionierilor, în cola
borare cu C.J.E.F.S., inițiază 
cursurile de învățarea înotu
lui „Delfin ’70“, iar absolven
ții lor vor primi „Brevetul 
de înotător".

se vor desfășura
20 de minute,

• Finalele 
din 20 în 
după programul campionate
lor mondiale.

Atleții fruntași se pre
gătesc cu asiduitate în 
vederea apropiatelor 
starturi în marile com
petiții internaționale pe 
care le programează 
săptămînile următoare 
și în mod special luna 
august. Pentru alcătui
rea echipelor reprezenta
tive în vederea semi
finalelor Cupei Europei, 
pentru ediția jubiliară 
a Jocurilor Balcanice, 
etc. F.R.A., a decis ca 
întrecerile memorialului 
Zeno Dragomir, de la 
Reșița, să fie conside
rate criteriu de selecție.

lProgramul concursu
lui de duminică, de la 
Reșița, cuprinde urmă
toarele probe: 100 m, 400 
m, 1500 m, 4x100 rn, 110 
mg, înălțime, j 
lungime, suliță la băr
bați și 100 m, 800 m, l 
4 x 100 m, 200 mg. înăl-’ ( 
țime, lungime, disc la 
femei.

Pentru selecționarea 
atleților la celelalte 
probe vor fi organizate, 
în cursul săptămînii vi
itoare, concursuri 
București 
Brașov.

I
)nr. 110 | 
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Poiana
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Simbătă și duminică vom fi din 

nou martorii spectaculoaselor să
rituri de la trambulină.

4 săritori de ia

concurează la

trambulină

Poznan
Săritorii de la trambulină

Popoaie, Măriuca Isăcescu și 
însoțiți de antrenorul Aurel Breja, au plecat ieri 
la Poznan pentru a participa, sîmbătă și dumi
nică, la un concurs internațional.

Ion Ilieș, Dumitru 
Sorana Prelipceanu,

I
I

— Ce acțiuni sînt prevăzute 
în această privință 7

I
— Pînă acum au fost pre

gătite bazinele pentru „lansa
rea" copiilor la apă și s-au 
stabilit instructorii celor 11 
centre (7 în Timișoara și 4 
la Lugoj, Sînnicolaul Mare, 
Jimbolia și Lovrin). In Timi
șoara centrele de învățare 
vor funcționa pe lingă clubu
rile și asociațiile sportive Po
litehnica, C.F.R. Industria 
Unii, Școala sportivă, Progre
sul, Tehnometal și Casa pio
nierului. La fiecare centru 
vor avea loc trei cicluri a 
ăîte 30 de ore. Trebuie să 
arătăm că, vara aceasta. Or-

I

După terminarea ciclu
lui, organizați și concur
suri pentru .micii îno
tători" 7

Echipa de aeromodele a asocia
ției sportive Grivița Roșie Bucu
rești — campioană națională — 
a plecat Iert In Ungaria, pentru a 
participa la cea de-a IV-a ediție 
a „Cupei Mecselc** ce sa desfășoară 
la Pees.

— După organizarea a două 
concursuri demonstrative cu 
participarea înotătorilor frun
tași, la ștrandul Tineretului, 
var urma întrecerile din ca
drul centrului, între cei mai 
buni înotători.

Am mulțumit praf. A. 
Damșa pentru informațiile 
oferite, fiind sigur ci viitorii 
înotători vor asalta cele 11 
centre de învățare care le 
stau la dispoziție.

P. ARCAN, coresp. 
principal

itletismul, Koh-I-Noor pe 
nuna olimpică, a adus și 
sionaților sportului de la 
magnifice satisfacții. De 
Dinu Cristea încoace, în 
zaurul atletismului autohton au 

fost depuse, an de cn, numeroase me
dalii, metale prețioase cucerite în dispu
ta cu titanii sportului mondial.

lolanda Balaș, Lia Manoliu, Viorica 
Viscopoleanu, Mihaela Peneș sînt nume 
prestigioase în arena mondială, vedete 
de 24 de carate ale căror performan
țe sînt și vor rămîne înscrise în cur
tea de aur a Jocurilor Olimpice mo
derne, pe a cărei primă filă se află 
numele lui Pierre de Coubertin. Alături 
de aceste fete, făclia atletismului ro
mânesc a fost purtată cu succes pe 
stadioanele de pe diferite meridiane 
ale lumii și de alți atleți și atlete. Nu 
prea mulți. Totuși, a existat în per
manență un schimb de ștafetă pentru 
cursa marilor performanțe.

Deunăzi, pe stadionul Tineretului a 
evoluat, în meciul cu Cehia și Slova
cia, noua promoție de atleți și atlete, 
cei ce mîine vor prelua de la perfor
merii de astăzi tricourile albe cu eșarfa 
tricoloră. Acest mîine poate fi chiar 
Miînchenul și, în orice caz, Montreaiul. 
Am avut revelația unor comportări 
deasupra calificativului meritoriu. Noul 
val este dens și înalt, puternic. Mai 
mult ca oricînd, atletismul are acum o j 
substanțială bază în sportul de per
formantă, tineri deosebit de talentați, 
proveniți din diferite centre ce-și prefi- ! 
lează tot mai pregnant personalitatea, » 
un pluton omogen din care pot evada 
performeri de înaltă clasă.

Am notat atunci nume puțin cunos
cute (Rafira Fița, Eleonora Monoranu, 
Mariana Filip, Tamaș Szabo, Ștefan 
Blașco, Natalia Andrei, Francisc Ge
deon) cu convingerea că ele vor fi 
cîndva, nu peste multă vreme, pe listele 
de recorduri, pe podiumul competițiilor 
continentale și mondiale. Am notat 
atunci nume puțin cunoscute cu convin
gerea că asistăm la lansarea în lumea 
performanțelor a unor noi vedete, 

Ceea ce a ț,____ ; ______ _____
șă de talente în atletismul mic, ceea ce 
a dus.Ia așezarea sportului rege pe o 
nouă treaptă, superioară, la noi este 
tocmai laborioasa activitate a anoni
milor (citiți : antrenorilor) din diferite 
colțuri ale țării, a acestor harnici șle
fuitori de talente. Nehoi — decanul, 
Ștefania Constantin, Răducănescu, Gu- 
rău, Ghiță Ionel, Mereuță, Stănescu și 
atîția alții își fac cu devotament dato
ria față de acest sport al sporturilor, 
îi asigură progresul, îi consolidează 
baza. Este poate marele secret al atle
tismului, este — cert — marea reușită 
a forului care-l conduce, a federației 
care a reușit să sădească atît de adine 
în inimile acestor oameni dragostea 
față de sportul pe care l-au practicat, 
să-i unească în jurul ei.

Hristache NAUM

cu- 
po- 
noi

Io 
le-

i
l
I
I
I
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I
i
i
i
I

I
I
I
I

a unor noi vedele, 
generat aceastâ avalan- f

I

I
I
I
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Comentariul nostru
Infiltrat printre trei apărători piteșteni, Both, auto

rul a trei goluri în meciul cu F. C. Argeș, aduce 
egalarea pentru Dinamo Buc., reluîndpasa lui Lucescu.

Foto C AUREb NEAGU

RUNDA" CELOR CINCI REMIZE
STOCKHOLM, 9 (Ager- 

pres). — Tenismanul român 
Ion Țiriac a debutat victo
rios în turneul internațional 
de la Baastad (Suedia). In 
primul tur al probei de 
simplu Ion Țiriac l-a învins 
în patru seturi : 6—4, 3—6, 
6—3, 6—3 pe suedezul Kjell 
Johanson. Jucătorul austra-

lian Alan Stone a dispus cu 
6—4, 6—4, 6—3 de cehoslo
vacul Jan Kodes, americanul 
Clark Graebner l-a întrecut 
cu 9—11, 9—11, 6—4, 6—0, 
6—1 pe Richard Russel (Ja
maica), iar iugoslavul Ze- 
îiko Franulovici a cîștigat 
cu 6—4, 6—2, 6—2 în fața 
danezului Ja> Leschly.

• U.T.A. a cedat primul punct din 20 posibile • 
Rapid și Dinamo Bacău l-au studiat pe... Petrosian, 
maestrul remizelor • Ce se întîmplă cu Universitatea 
Craiova ? • „Mexicanii" dezamăgesc prin comportare

După ce Dinamo București 
cîștigă la Craiova, Politehni
ca la Brașov, C.F.R. Cluj la 
Ploiești sau, după ce A.S.A. 
realizează meci egal pe te
renul liderului, firește, iubi
torii fotbalului așteptau de 
la «tapa a XXVI-* noi <ur»

prize. „Cazanul" (adică, cla
samentul) fierbe din plin — 
atî't la primul nivel, cît mai 
ales la subsol — și nu se 
putea să nu sară capacul în 
sus. Dar rezultatele de mare 
senzație nu s-au mai înre
gistrat în «tapa d« miercuri.

Să fi fost un moment deres- 
piro înaintea ultimelor bă
tălii ? Față de etapele ante
rioare, așa se pare. Nimeni 
nu s-a mai ambiționat să se 
întoarcă din deplasare cu... 
2 puncte. De data aceasta bi
lanțul e mult mai simplu: 8 
partide, 3 victorii ale gazde-

Constantin ALEXE

(geaBovar* in pag. a 3-q)
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La semicerc

BASCHETUL ROMANESC ?
CU TOATA CANICULA

campionatului național ! 
vrea «â so convingi...

Călduri, ștranduri pline, aglome
rație pe litoral, excursii spre 
cabanele cu liniște și răcoare. .. 
Ca întotdeauna, sezonul estival 
produce importante „mutații* nu 
numai în domeniul preferințelor 
ci și în... tribune, unde numărul 
spectatorilor Înregistrează — in 
ciuda unor competiții de mare 
interes, cu miză — cote scăzute. 
JEste, însă, la fel de adevărat că 
(nu numai canicula este vinova
tă l) și calendarul competițional 
șl-a reconsiderat dimensiunile, 
unele sporturi continuîndu-și va
canța totală. Rămîn, totuși, des
tule locuri — cu și fără tribune — 
care îșl așteaptă obisnuiții spec
tatori.

Prima invitație o transmite 
Snagovul, gazda — pentru două 
zile — unei regate internaționale 
care concurează apropiatele dis
pute mondiale. Cum se va com
porta „flotila* noastră ? Din mul
te motive (valoarea și numărul 
concurenților, miza selecției pen
tru C.M. . .) e bine să nu facem 
de pe acum calculul medaliilor. 
Dar, ni se pare util să amintim
— foarte puțin înaintea startului
— că „Regata Snagov* trebuie să 
constituie, în primul rînd pentru 
reprezentanții țării noastre, pri
lejul unei noi afirmări și al 
unor concluzii optimiste privind 
evoluția Tor viitoare la „mondia
lele* de pe apele lacului Bags- 
waerd.

Așadar, sîmbătă și duminică — 
la Snagov ! Acolo ii putem reîn- 
tîlni pe campionii români în în-

trecere directă cu mulțl foști ți... 
viitori campioni ai lumii.

Zile pline la ștrandul Tineretu
lui din București 1 Nimic mal fi
resc acum, cînd asfaltul încins 
păstrează urmele pașilor. Nu 
este, insă, vorba doar de o „aco
perire" a capacității acestei baze 
sportive. Simbătă și duminică, 
bazinele cunoscutului ștrand 
bucureștean vor găzdui trei com
petiții, fiecare importantă prin 
caracterul ef, prin categoriile de 
vîrstă și performanță cărora le 
este rezervată.

In prim plan — disputa sărito
rilor de la trambulină, in care 
reprezentanții României și Spaniei 
vor căuta, desigur, nu numai ob
ținerea unor rezultate care să le 
asigure victoria, ci — in același 
timp — vor efectua o extrem de 
utilă verificare pentru marile 
competiții ale sezonului, marcat 
— după cura este cunoscut — de 
campionatele europene programa
te la Barcelona. Se pare că fru
musețea spectacolului se va in- 
tilni eu valoarea sportivă. Deci...

Miine, amatorii de natație vor 
putea să urmărească și o atrac
tivă întrecere de copii și juniori 
la care vor participa Înotătorii 
clubului Poseidon ( R. F. a Ger
maniei) și ai Școlilor sportive nr. 
1 și 2 din Capitală.

Sîmbătâ și duminică mai este, 
programată o competiție, aparent 
modestă prin titulatură : ultl.na 
reuniune a campionatului bucu
reștean la polo — juniori. Să re
amintim, însă, că, de fapt, aceste 
întreceri depășesc, de regula, ni
velul valoric al turneului final al

Ne apropiem <£ finișul campio
natului de fotbal. Se vede dupâ 
Încleștarea, car și după... surpri
zele etapelor trecute. Duminică 
— o noua confruntare, poate deci
sivă in pasionanta 
dldateior la titlu, 
doar că niciodată 
parcă așa de greu 
asupra „derbyului 
rest, fără pronosticuri :

Peste 100 de tineri mușchetari 
și-au dat rendez-vous (de slmbâ- 
tă pini luni) in sala Floreasca II, 
pentru a-șl disputa finalele cam
pionatului republican al Junio.-iiar 
mici. Să fie, oare, rostit prea de
vreme gîndui că în acest» Vri 
zile s-ar putea să căpătăm spe
ranțe pentru campionatele mon
diale ale anului viitor ?

cursâ a can- 
Sâ spunem 
nu ne-a fost, 
să ne hotârim 
etapei*. . . In

La Sinaia (ce ioc mai nimerit 
s-ar li putut găsi ?) se afla in 
plină desfășurare Turneul inter
național feminin de șah, competi
ție de prestigiu. Interes enorm, 
pe deplin justificat. întotdeauna 
se reușește, la noi, organizarea 
unor turnee de prestigiu in șahul 
feminin. Pe cînd și la băieți

După Brașov și Ploiești este 
rîndul orașului Tg. Mureș să fie 
gazda importantei competiții ci
cliste de șosea, rezervată juniori
lor și tineretului. în afara rutie
rilor din cele trei orașe, vor mai 
fi convocați sportivi din Bucu
rești, Constanța, Clujși Brăila. 
De fajpt, toate ^peranțel-e” ci
clismului nostru. Să fi sQsit și 
ora așteptatelor — și posibilelor 
— Împliniri ?

Silviu FLORESCU

MECI INTERNAȚIONAL 
LA TIMIȘOARA

Timișoara (prin telefon). — în 
localitate a avut loc o partidă a- 
mlcalâ de handbal feminin intre 
formația Șc. sportive Timișoara și 
echipa S. K. Stalica (R. S. Ce
hoslovacă). Victoria a revenit 
handbalistelor timișorence cu 
«corul de 20—13 (10-0).

P. ARCAN — coresp. principal

ANTRENORI ROMANI 
LA CURSUL INTERNATIONAL 

DIN IUGOSLAVIA

După cum se știe, in fiecare an 
federația de specialitate din Iu
goslavia organizează un curs in
ternațional al antrenorilor, prilej 
cu care se realizează un excelent 
schimb de experiență. Anul aces
ta. cursul va avea loc in locali
tatea Umag din apropierea Tries- 
tului și la el au fost invitați să 
participe antrenori cunoseuțl pe 
plan mondial : Hans Seiler
(K.D.G.), Vlado Stenzel (Iugosla
via). Hans Jensen (Danemarca), 
Bedrtch Konig (Cehoslovacia), 
Werner Vick (R.F.G.), Roland 
Mattsson (Suedia). Din țara noas
tră vor fi prezenți antrenorul fe
deral prof. Nicolae Nedef, prof. 
Constantin Popescu, președintele 
colegiului central de antrenori, șl 
prof. Ion Done»)' antrenor la Di
namo Brașov. Tema acestui co- 
ldcvlu : „Cum ne-am pregătit 
pentru campionatul mondial 
— stîrnește, în mod firesc un de
osebit interes.

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
1

Reamintim că, în conformitate 
cu Statutul F.R.H., perioada de 
transferări din țimpul verii este 
Intre 15 ?i 30 iulie.

Așa văd echipa națională
Echipa feminină a țării 

noastre susține, anul acesta, 
un examen de mare însem
nătate pentru prestigiul ei: 
campionatul european din O- 
landa. Toți cei care iubesc 
acest sport și muncesc cu 
dăruire pentru ridicarea lui 
pe o treaptă superioară ur
măresc cu atenție pregăti
rile reprezentativei României, 
rezultatele obținute în între
cerile internaționale atît de 
componentele ei, cît și de 
cele ale selecționatelor 
care le vor întâlni 
dam. M-am gîndit, 
ce ar trebui făcut 
sportivele noastre 
o performanță cît 
Iată concluziile la care am 
ajuns.

1. Selecția trebuie făcută 
de antrenorul care răspunde 
direct de conducerea tehnică 
a echipei, după cîteva cri
terii de bază: necesitatea pe 
posturi, talie corespunzătoare 

‘ • - -- 4

pe 
la Rotter- 
deseori, la 
pentru ca 
să obțină 
mai bună.

(4 pivoți de peste 1,80 m,

r 1
i
i
i
i
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extreme pătrunzătoare peste 
1,75 m, 4 fundașe— conducă
toare de joc în jur a 1,70 m), 
vîrsta (capacitatea de efort 
să fie mare și cu randament 
de calitate), calități fizice de
osebite, cunoștințe tehnico- 
tactice individuale moderne, 
încadrarea într-un sistem de 
joc colectiv preconizat,' cali
tăți morale și de voință. Pre
gătirile lotului nostru repre
zentativ sânt ușurate de fap
tul că jucătoarele sînt selec
ționate doar din trei forma
ții: Politehnica. Rapid și 
IEFS. toate din București.

2. Pregătirea echipei tre
buie efectuată după un plan 
bine stabilit, continuu, siste
matic, consecvent, respectîn- 
du-se perioadele de antrena
ment cu obiectivele și mij
loacele respective. Simbioza 
pregătirii club-națională tre
buie realizată, permanent, 
prin folosirea judicioasă a 
mijloacelor și metodelor care 
să nu producă peirturbații și 
să nu influențeze negativ for
ma sportivă a jucătoarelor în 
meciurile din campionatul 
național.

3. Sistemele de joc, în atac 
și apărare, trebuie în așa fel 
preconizate, încât să cores
pundă particularităților și po
sibilităților jucătoarelor care 
alcătuiesc selecționata țării. 
Echipa trebuie să cunoască 
mai multe variante și trehuie

să poată da replică la orice 
tentativă tactică a adversa
rului. însușirea și perfecționa
rea sistemelor, a Variantelor 
circulației, combinațiilor și ■ 
acțiunilor, cer multă răbdare, 
perseverență și exersare per
manentă, în condiții diferite, 
cu și fără adversar, cu sar
cini și indicații precise, bine 
înțelese și concret aplicate.

Trecînd la actuala echipă 
națională, apreciez că forma
ția de bază este aproape a- 
ceeași cu cea de acum doi 
ani. Are talie corespunză
toare (medie 1,75 m), vîrstă 
medie de asemenea bună (25 
de ani), și cunoștințe tactice 
destul de avansate, datorită 
bogatei experiențe interna
ționale. Personal, cred că la 
acest campionat european se 
pot 
un 
de, 
va 
de

realiza rezultate bune și 
loc fruntaș. Totul depin- 
însă, de pregătirea ce se 
efectua în vara aceasta, 
dăruirea, perseverența și 

ambiția jucătoarelor, de pri
ceperea. consecvența si seve
ritatea antrenorilor. Fu ur
măresc cu interes deosebit 
activitatea reprezentativei 
țării noastre și doresc să ob
țină un succes de prestigiu, 
care să influențeze pozitiv a- 
supra întregii activități a 
baschetului feminin româ
nesc. i

Sigismund FERENCZ
— antrenor
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N-am putea spune 
școlile profesionale nu 
prezintă un mediu prolific 
pentru voleiul nostru. 
De-a lungul anilor, nu
meroși jucători au apă
rut și s-au afirmat de pe 
băncile lor. Recentele fi
nale, programate la Su 
ceava, au scos în eviden
ță și de astă-dată cîteva 
elemente cu perspective 
certe. îndeosebi campio
nii la băieți, voleibaliștii 
de la Grupul școlar 23 
August, între care s-a a- 
flat un jucător de mare 
viitor — Mircea Codoi. 
Totuși, finalele profesiona
lelor ne-au făcut să cre
dem că, față de ceea ce 
au oferit și oferă, în ge
neral, școlile profesionale, 
posibilitățile sînt totuși 
mult mai mari. Dacă for
mația campioană, pregăti
tă cu competență de pro
fesorii J. Săvulescu și G. 
Poncea, cuprinde tineri 
dotați pentru volei (an
trenorii căutînd nu numai 
obținerea unor succese la 
nivelul școlilor, ci și for
marea unor jucători care 
să poată pătrunde în elita 
națională), nu același lucru 
a fost sesizabil și la cele
lalte formații prezente la 
finale. Explicația ar sta 
în faptul că .Grupul șco
lar 23 August prin efor
turile profesorului Jean 
Săvulescu, a beneficiat șl 
de sprijinul — substan
tial — al clubului Dinamo 
care — la rîndul său — 
a cules roade destul de 
bogate — și, probabil, va 
mai culege — de pe urma 
investițiilor făcute. Condu
cerea clubului a sesizat 
faptul că în școlile pro
fesionale există 
talente care pot 
zite pe drumul 
performanțe. Și 
dat în consecință.

Antrenorii celorlalte e- 
chine masculine școlare — 
mult sub nivelul campioa
nei — au prezentat jucă
tori mai puțin dotați, mal 
puțin pregătiți (cu excepția 
formațiilor masculine
C.C.T. București și Gru
pul școlar chimie Copșa 
Mică), evidențiind preo
cuparea doar pentru .un 
loc onorabil în competiția 
școlară. Poate că acest 
lucru se datorează și fap
tului. că asociațiile și clu
burile cu echipe în divi
ziile A și B nu se intere
sează — așa cum a făcut 
Dinamo — de căutarea e- 
lementelor în cadrul școli
lor profesionale și de spri
jinirea pregătirii voleiba
liștilor școlari. Firește, a- 
ceasta nu poate justifica 
indiferența profesorilor de 
educație fizică din aceste 
școli în ceea ce privește 
selecția și pregătirea, in
diferență mai 1 
manifestată la 
feminine care 
zentat (cu o singură ex
cepție — formația. C.C.T. 
București) la un nivel to
tal necorespunzător, deși 
păstrăm credința că nu 
lipsesc tinerele talentate.

De aceea credem că o 
preocupare mai intensă 
pentru sprijinirea voleiu
lui în școlile profesionale, 
sporirea pretențiilor față 
de profesorii de speciali
tate din aceste școli, un 
interes crescut al asocia
țiilor și cluburilor pentru 
elementele ce se găsesc tn 
acest mediu — insuficient 
explorat — ar avea con
secințe favorabile dezvol
tării voleiului românesc.

Aurelian BREBEANU

A zecea zi în tabăra de 
munci patriotică de la Orăș
tie.... Transformîndu-mă în 
trompet, sun deșteptarea și, 
în scurt timp, toată lumea-i 
în curte pentru înviorare. A- 
poi micul dejun, ultimele 
pregătiri și iată-ne în camion 
spre locul de muncă. Astăzi 
nu vom mai 
toare". Șeful 
repartizat la 
face bandaje 
mină, spaliere, bandaje pen
tru viță de vie.

Nț> descurcăm destul de 
bine. Cei doi pedagogi, mun-

lucra la „cup- 
șantierului ne-a 
„fierărie". Vom 
pentru plăci de

citori calificați, și cu mine 
sîntem cînd ici, cînd colo, 
trecem pe la fiecare grupă, 
notăm realizările, facem ob
servații, îndrumăm. Pînă la 
11 cînd a sosit gustarea s-au 
și făcut cam 30—40 bucăți de 
elev. Avem și noi leneșii 
noștri, dar norma zilnică e 
îndeplinită în cele din urmă 
de toată brigada. Șeful el, 
Aurel Napău, un băiat solid 
de prin județul Alba, elev la 
Grupul școlar siderurgic Hu
nedoara, îmi șpțfnș la ieșirea 
pe poarta fabricii:

DENUMIREA: Școala ge
nerală nr. 11 Baia Mare.

PALMARES: locul' I la e- 
tapa județeană a campiona
tului republican pentru șco
lile generale; campioni jude
țeni la minl-fotbal; locul III 
la etapa de zonă a campio
natului republican școlar de 
tetratlon; locul I la proba 
sportivă (handbal) a etapei a 
U-a a 
nierești"; alte 
locuri fruntașe 
concursuri.

„Destul de grea munca 
asta. Dar cînd mă gîndesc 
câ atîtea locuri minunate din 
țară și-au pierdut din stră
lucirea lor datorită inunda
țiilor, cînd mă gîndesc că, de 
fapt, muncim pentru refa
cere, pentru ajutorarea celor 
loviți în hipt£ cu natura, toa
tă greutatea se topește".

Da, dragă Relule, misiunea 
voastră e mare. Cărămizile 
acestea la a căror fabricare 
contribuițț și voi, spalierele 
sînt pentru unii oameni tot 
atît de necesare ca și pli
nea.

Sînt mîndru să aud gîndin- 
du-șe astfel. Sînt mîndru să 
am în brigadă tineri ca fira
vul la înfățișare Eugen Ca- 
tană, „recordmanul" nostru ce 
ajunge și la 60 de piese pe 
zi, sau ca elevul de la Grupul 
școlar profesional din Sime- 
ria, Gh. Indrei...

Se vede că au muncit bă
ieții: pofta cu care mănîncă 
e nemaipomenită. După ser
virea primului unii ar vrea 
sd iasă în oraș, dar progra
mul e program. Să nu ui
tăm, băieți, că după-amiază

e meciul. Meciul de fotbal 
care se apropie... Se dispută 
... ș-a desfășurat. Selecționa
ta taberei a învins Liceul 
„Aurel Vlaicu" din Orăștie!

După emoțiile fotbalului, 
seara, alte emoții — ale dan- 
șului. Casa de cultură a pre
gătit un frumos program 
distractiv (dansuri populare, 
taraf, concert de muzică u- 
șoară) urmat de invitațiile la 
dans. Buni la locul de mun
că, pe terenul de 
ieții mei nu fac 
de rîs tabăra!

Ziua a zecea se 
sfîrșit și la ora 
„trompet" îi invită pe elevi 
tn pat. Miine ne așteaptă o 
nouă zi, 
gată în 
vități...

Joi, 25 
te fi din 
august - 
vara lui 1970, o zi în tabăra 

muncă patriotică...

sport, bă
nici aici

apropie de
22 același

poate la fel de bo- 
programul de acti-

iunie. O zi ce poa- 
iunie, din iulie, din 

■ dar oricum din

.Radioexpediției pio- 
numeraase 
în diferite
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LA „TURUL TURCIEI ii

de la Is-

PERFORMERI
Ioan Prundaș, Volodia Mi- 
rescu, Doina Poșta, Marga
reta Horvath, Zoltan Crișan, 
Pavel Mare, Ioan Ilea.

ÎNDRUMĂTORI: prof. I. 
Boloveschi, prof. Antoaneta 
Dragoș, prof. Ileana Chio- 
reanu.

BAZÂ MATERIALA: te
renuri de handbal, baschet, 
volei, portic de gimnastică, 
două mese fixe, din cime»t, 
pentru tenis; în perspectivă: 
o pistă de atletism cu șase 
culoare.

OBSERVAȚII: rezultatele
sînt în deplină concordanță 
cu eforturile, dăruirea și pa
siunea de care dau dovadă 
cadrele didactice 'pentru pre-

In activitatea sa tot mai 
diversă, Secția Sport a 
C.C. al U.T.C. și-a în

scris recent o nouă reușită 
— cea de a II-a ediție a Pen
tatlonului atletic școlar.

Inițiat în scopul apropie
rii de stadion (în prin
cipal de atletism) a e- 
levilor din licee și școli pro
fesionale, concursul a cunos
cut 
(pe 
res 
tor 
fel 
ritul .. .
principal comitetele U.T.C.,
sprijinite însă de conduce
rile școlilor, de profesorii de 
educație fizică — este cu atît 
mai demn de evidențiat cu 
cît în unele județe au existat 
serioase dificultăți datorită 
calamităților naturale dfn 
luna mai. Și totuși, s-a reu
șit să se angreneze în între
ceri peste 1200 de echipe. 
Cu alte cuvinte începutul de 
tradiție statornicit în jurul 
Pentatlonului atletic școlar 
reprezintă o realitate. Ne a- 
mintim cu satisfacție, de 
pildă, cîtă grijă s-a acordat 
concursurilor într-o serie de 
localități (Ploiești, Cluj, Con. 
stanța, București, Buzău, 
Giurgiu etc), ce emulație a e- 
xistat printre participanți. 
dornici— fără excepție — sâ 
atingă pragul etapei finale 
și chiar mai mult — să sta
bilească recorduri. Și nu pu
țini dintre ei au avut posibi
litatea să trăiască clipele li
nei asemenea satisfacții.

La Cîmpulung Muscel, pa 
ultima... turnantă a concur
sului, într-o ambianță real
mente sărbătorească, cei mai

chiar de la primele etape 
clase și școală) un inte- 
deosebit, fapt încuraja- 

care a prefigurat într-un 
succesul din finale. M.e- 

organizatorilor — în

I

Comandantul taberei.
Octavian BOGDAN 

pentru conformitate 
Geo RAETKI

gătirea multilaterală a gene
rației tinere.

prof. Vasile LANCZ
metodist CJEFS Maramureș

I

Echipa de fotbal a Școlii generale nr. 11 din Baia Mare, după ocuparea locului I fn 
campionatul județean de mini-jotbal

Revenit miercuri 
țanbul, arbitrul internațional 
OCTAVIAN AMZA a accep
tat — cu amabilitatea'-i cu
noscută — să ne dea amă
nunte despre „Turul Turciei", 
competiție pe care a urmări
t-o în calitate de conducă
tor al echipei României.

— Din punct de vedere or
ganizatoric ce ne puteți 
spune ?

— întrecerea m-a surprins 
plăcut. La start s-au prezen
tat formațiile Turciei (A și 
B), Argentinei, Albaniei. Bul
gariei, Poloniei, Siriei și Ro
mâniei. Au fost parcurși în 
10 etape (între care a fost in
tercalată o zi de odihnă) 
1105 km pe un traseu care 
a cuprins 30 la sută munte 
și 70 la sută plat. Prima e- 
tapă a constat într-un circuit 
în Ankara (50 km), pe par
cursul competiției concurenții 
fiind supuși la încă două pro
be speciale : un contratimp 
pe echipe (50 km) și un con
tratimp individual (44 km). 
Vremea a fost bună, organi
zarea excelentă, iar valoarea 
participanților corespunzătoa
re (o seamă dintre cicliști 
participaseră în primăvară și 
la „Cursa Păcii").

— Agențiile de presă nc-au 
oferit numai sumare infor
mații. Vă rugăm, deci, să ne 
înfățișați clasamentele finale.

— Iată-le : la echipe — 1. 
Bulgaria 81h39:31 ; 2. Turcia 
la 32:41 ; 3. România la
39:03 ; 4. Polonia la 45:40 ; 
5. Argentina la 58:33 ; 6. Tur
cia B la 3h26:05 ; 7. Albania 
la 4hl5:ll ; 8. Siria la llh 
13:35 ; Ia individual ; 1.
Slavko Nikolov (Bulgaria) 
28h06:06 ; 2. Constantin Cio
can (România) la 1:10 ; 3.
Juan Teschieders (Argenti-

na) la 2:58. în continuare, 
ceilalți rutieri români : 
Teodor Puterity la 19:10 ; 
Ion Cosma II la 46:13 ; 
Sorin Suditu la 47:07 ; 
Andrei Suciu la lb.31:44.

— Care este aprecierea 
care o dați evoluției cicliști
lor români ?

— Constantin Ciocan a fost 
foarte bun. El a luptat cu 
ardoare pentru cîștigaVea lo
cului I. s-a dovedit tenace, 
bine pregătit, conștiincios.■ 
Dacă va continua așa își va ii 
recâștiga cu siguranță locul 
în prima echipă a țării, loc 
pe care-1 țintește. El a 
pat
II și de
III în etape, 
terity a avut o comportare 
bună, clasîndu-se pe locul II 
la contratimpul individual și 
fiind un om de bază al echi
pei. Ion Cosma și Sorin Su
ditu au evoluat mulțumitor, 
mai slab dovedindu-se An
drei Suciu. AȘ VREA SA NO
TAȚI ȘI FAPTUL CA ECHI
PA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT 
ETAPA “
- In 

ne mai
— în 

luția, prima evoluție a 
pei noastre în Turcia a 
ecouri pozitive. Organizato
rii au elogiat comportarea ci
cliștilor români, corectitudi
nea lor, străduințele de a-și 
aduce contribuția la dinami
zarea cursei. La sfîrșit, ei au 
solicitat conducerii delegației 
participarea cicliștilor ro
mâni și la viitoarea ediție a 
„Turului Turciei", precum și 
la alte competiții. Personal 
am fost invitat să conduc, în

’ acest an, un curs de arbitri 
în Turcia.

N. HRISTACHE

de trei ori 
două ori

Teodor

12.
20.
21.
26.

pe

ocu- 
locul 
locul
Pu-

DE CONTRATIMP, 
sfîrșit, ce alte lucruri 
puteți spune ? 
primul rînd că evo- 

echi- 
avut

buni 120 de școlari atleți 
(componenții celor 15 echipe 
finaliste, 8 de băieți și 7 de 
fete, precum și invitați din 
județe care s-au evidențiat 
în etapa precedentă) au a- 
vut prilejul să susțină o 
convingătoare pledoarie pen
tru frumusețea atletismului. 
Și aceasta, prin disciplină,

Brașov a terminat cursa de 
100 m în 11.2 secunde, timp 
inferior posibilităților 
dar, influențat și de starea 
pistei, înmuiată după ploaie. 
Stilul de alergare al 
bagiu este însă acela al unui 
sprinter care dovedește stofă 
— start bun, eleganță și de
zinvoltură în mișcări — ar

sale

lui A-

Marginalii la Pentatlonul atletic școlar

prin

lăsat 
prin 
me

prin spirit de dăruire, 
rezultate.

Băieții, de pildă, au 
o excelentă impresie 
cîteva performanțe care
rită atenție. Elevul Vladimir 
Țoma din București a con
firmat rezultatele sale ante 
rioare, reușind să-și înscrie 
în palmares un 7,15 m ta 
săritura în lungime, care ar 
putea spune mult chiar în 
acest an. La înălțime, L. Ne- 
delcu din Buzău ș-a dovedit 
un autentic talent îh această 
pr;obă, trecînd peste ștacheta 
așezată la 1,92 m. Promiță
toare a fost și performanta 
lui Gh. Dumbravă (Bucu
rești) la aruncarea greutății 

18,11 m — cu toate că 
„bila" n-a cîntărit decît 5 
kg. Campion național de ju
niori, Dumbravă poate evi
dent mai mult, iar rezultatul 
de la Cîmpulung nu înseam
nă decît o promisiune. în 
fine, la sprint, Tr. Abagiu din

gument pentru antrenori să-i 
anticipeze rezultate mult mai 
aproape de nevoile atletismu
lui românesc de performanță.

Fetei# ș-au detașat mai a- 
les prin Eugenia Mărginea- 
nu din București, autoarea 
unui 1,60 m la înălțime și 
Veronica Angliei (Ploiești) cm 
12,8 secunde pe 100 m. Și 
în cazul lor rezultatele pu
teau fi mai valoroase, dșcă 
timpul nefavorabil nu le-ar 
fi influențat înțr-o bună mă
sură. Păcat că din același 
motiv n-a putut evolua una 
din componentele lotului de 
junioare, Lucia Zinga, pentru 
care concursul ar fi putut să 
însemne o binevenită repeti
ție în vederea proximelor 
concursuri.

Trebuie să subliniem aicî 
meritele echipelor 
re — în ambele 
ieții și fetele de 
„Gh. Lazăr" din 
Stăruința prof.

cîștigătoa- 
cazuri bă
la Liceul 
București. 
Ecaterina

Ghimbra-Georgescu, care încă 
de anul trecut ne-a dat să 
înțelegem posibilitatea unui 
succes net acum la ediția a 
Il-a a Pentatlonului atletic 
școlar, a fost de bun augur 
pentru tinerii ei sportivi, 
care au arătat o conștiincioa
să pregătire. „Lazărul", liceu 
cu tradiție în jocuri sportive 
— pe vremuri rugby, mal 
apoi fotbal și baschet — se 
anunță, iată, drept o pepi
nieră de 
bine !

Cuvinte 
formațiile 
taloneze cît mai strîns cam
pioanele. Băieții, prin re
prezentanții Liceului „Gh. 
Bărițiu" din Cluj. Elevii prof. 
Marian Pășcălău au făcut 
toate eforturile pentru a re
monta diferența fată de pri
ma clasată — peste 200 de 
puncte numai în proba de 
800 m — dar acest finiș fur
tunos n-a fost îndeajuns. Fe
țele, elevele Liceului nr. 2 
din Ploiești, au avut o zi 
proastă în proba de lungi
me. cînd nu le-au ieșit pașii, 
astfel că multe din încercă
rile lor au fost depășite 
Poate, anul viitor...

încheiem aceste rînduri re- 
levînd meritele organelor 
sportive din Cîmpulung 
Muscel la reușita întreceri
lor. Nu este prima dată cînd 
ținem să facem o asemenea 
remarcă. Asta dovedește că 
pitorescul oraș argeșean con
stituie un veritabil fief al 
atletismului, că oamenii de 
acolo știu să organizeze bine 
asemenea concursuri și că 
deci merită să li s-n acord.* 
și în continuare creditul cu
venit.

atleți. Este foarte

de laudă și pentru 
care au încercat să
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CAMPIONATUL POSESORILOR 
DE MOTORETE ROMÂNEȘTI

Primul campionat republi
can de regularitate și rezis
tență rezervat posesorilor de 
motorete Carpați și Mobra 
(16—19 iulie) a stîmit un viu 
interes în rîndurile tinerilor 
piloți din București, Brașov, 
Cimpina, Moreni, Ploiești. Tg. 
Jiu, .Buzău ele. Din aceste o- 
rașe au și sosit înscrieri la 
comisia de organizare a cam
pionatului. în schimb, pe liste 
nu figurează încă participanți 
din Arad. Reșița, Oradea, Tg. 
Mureș, Timișoara, Lugoj și 
din alte centre cu secții de 
moto. Reamintim tehnicienilor 
din cluburile și asociațiile 
sportive ale orașelor mențio
nate că întrecerile campiona
tului constituie un bun prilej 
de verificare a aptitudinilor 
elementelor susceptibile de a 
fi selecționate în secți’le de 
performanță, traseul punîn- 
du-le la încercare îndeminarea, 
inițiativa și cunoștințele me
canice, De asemenea, con
cursul are menirea de a sti
mula activitatea mototuristică, 
întrucît la el pot lua parte 
tineri și vîrsț.nici cu condiția 
să fie membri ai unei asocia
ții sportive. în sfîrșit, campio
natul va populariza calitățile 
tehnice ale motoretelor româ
nești, verificindu-le pe 
muri de toate categoriile,
atît mai de neînțeles ni 
pare absența de pe foile 
concurs a reprezentanților 
sociației Metrom Brașov, 
zina care construiește motorul 
motoretelor românești.

Participanții vor avea de 
parcurs, în trei etape, aproape 
700 de km pe drum variat. 
Startul se va da din minut 
în minut, alcătuindu-se clasa
mente (individual șl general). 
Arbitrii au făcut recunoașterea

dru-
Cu 
se 
de 
a- 
u-

traseului, stabilind punctele de 
control și media orară a < ta
pelor, care va fi între 20—38 
km. in funcție de dificultatea șoselelor.

Fruntașii cursei vor fi răs
plătiți cu numeroase premii 
acordate de I.D.M.S. Ciștigă- 
torului campionatului i se va 
oferi un televizor iar celor 
clasați pe locurile 2 și 3 li 
se vor atribui un frigider 
Fram și, respectiv, un aparat 
de radio Albatros. Se vor .mai 
acorda și alte premii. Asocia
țiilor cu cei mai mulți parti
cipanți li se va face înlesni
rea de a cumpăra prin vira
ment noul tip de motorete 
Mobra. înscrierile continuă la 
sediul 
Conta 
menul

F.R.M., din str. Vasile 
nr. 16, etajul VII. Ter- 
limită este 15 iulie.

Tr. IOANITESCU

Se reiau cursele

la
După o lungă întrerupere, in 

orașul Ploiești se reiau cursele 
motocicliste de viteză. Astfel, du
minică va avea loc, in organiza
rea asociației sportive Locomo
tiva, un interesant concurs re
publican, care va reuni la start 
pe cei mai valoroși alergâto.l 
din țară.

întrecerile se vor desfâ-ura pa 
un circuit ales in centrul oralu
lui. In program figurează prob* 
pentru toate clasele.
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NOTE SEMNE BUNE...

Seriozitatea și nu nea 
ia baza strălucirii Braziliei

ATITUDINEA HULIGANICĂ 
A LUI E. DEMBUOVSCHI
Arbitrul Gh. Limona fluierase 

sfîrșltul jocului de la Bacău. Se 
părea, deci, că toate „răfuielile1' 
din teren luaseră sfîrșit ! (Crin- 
gașu, „umbra lui Dembrovschi". 
atacat cu sălbăticie de către Ne- 
delcu, avea să-și vadă seara 
piciorul pus în ghips de către 
dr. Cristea). Jucătorii s-au grupat 
la mijlocul terenului pentru cu
venitul salut adresat publicului. 
Și atunci s-a produs ultimul act 
de ne sportivitate al acestei în
verșunate ciocniri fotbalistice. 
Enervat de o replică a ploieștea
nului Stroe, E. Dembrovschi, ti
tular al echipei nafîbnale (reți
neți !), s-a apropiat de el și cu 
o clasică lovitură de „karate", 
dublată de două croșeun la băr
bie, l-a făcut pur și simplu k.o., 
In văzul a mii de spectatori ! 
Stroe a fost transportat pe brațe. 
In stare de totală inconștiență, la 
vestiare, unde nu și-a revenit 
decît după zece minute ! Arbitrul 
Gh. Limona a reținut carnetul 
lui Dembrovschi. El va fi jude
cat de către Comisia de discipli
nă și, desigur, aspra sancțiune 
nu va întîrzia. înfierăm cu toată 
energia acest act huliganic, care 
ne uluiește cu atît mai mult cu 
cit vine de la un jucător care 
pină în prezent nu se manifestase 
intr-o manieră atît de rușinoa
să ! Oare aceasta e tot ce a în
vățat E. Dembrovschi din turneul 
mondial de la Mexic ?

— g. m. —

INDIFERENTĂ 

(DAR PE BANII CUI?)
Cînd credeam că întrecerii 

formațiilor de tineret-rezerve 
1 6-a înțeles rostul, șl ca a- 
tare i se acordă o importanță 
corespunzătoare, iată că două 
recente întîmplări vin să um
brească o competiție pentru 
care se cheltuiesc niște bani. 
Și nu sint primele cazuri...

Deși formația de tineret a 
clubului Dinamo București s-a 
deplasat pină la Arad (stră- 
bătînd, dus și întors, aproape 
1200 km), ea n-a disputat me
ciul cu U.T.A. De ce ? In 
ziua respectivă, în orașul de 
pe Mureș a plouat și ca să 
nu se strice terenul central 
U.T.A. nu 6-a mai prezentat 
pentru a susțină întîlnirea de 
tineret și a pierdut cu 3—0. 
Deci, forfait pe teren propriu !

Aceasta pentru că nu s-au 
luat măsuri de pregătire a 
altui teren.

Miercuri, partida Steaua — 
Universitatea Craiova a fost 
arbitrată de Matache, portarul 
de rezervă al formației de ti
neret Steaua. Nu numai că 
acesta nu are calificarea res
pectivă, dar el n-a beneficiat 
nici de ajutorul unor tușieri. 
De ce s-a ajuns la această 
improvizație ? Pentru că Co
legiul central al arbitrilor a 
uitat, pur și simplu, să delege 
arbitri la acest joc. Cluburile 
respective au căzut de acord 
să încheie un proces verbal 
și să dispute meciul în con
diții vitrege, doar să nu Jhel- 
tuiasca bami degeaba (în ca
zul oaspeților).

Două exemple caro credem, 
nu mai necesită comentarii. 
Decît măsuri concrete... (AL. C).

CE SE ÎNTÎMPLÂ 
CU LUPESC U?

Lupescu este, în general, unul 
dintre fotbaliștii disciplinați. 
Cu atît mai mult au surprins 
ieșirile sale necontrolate din 
timpul meciului de la Oradea, 
încă din prima repriză el s-a 
preocupat mai mult de arbi
tri decît de adversari. în a- 
ceste condiții, singurul re
proș pe care i-1 putem aduce 
arbitrului I. Rus este că nu 
l-a eliminat cu mult înainte 
de minutul' 63.

Același I.upescu a fost în 
pauza meciului „eroul" altei 
scene reprobabile. îndreptîn- 
du-se spic cabine, el l-a lovit 
cu piciorul pe președintele 
clubului Crișul, Bujor Mera. 
Colegul său Neagu ne-a de
clarat după meci că preșe
dintele clubului orădean ar 
fi încercat să-1 lovească pe 
Năsturescu și de aceea a ri
postat Lupescu. Nefiind de 
față, .nu știm cum s-au în- 
tîmplat lucrurile. Dar cine îi 
permite lui Lupescu să se 
transforme în judecător ad- 
hoc ? Credem că n-ar fi rău 
să dea seama pentru faptele 
săvîrșite miercuri la Oradea.

■Să rememorăm. Campiona
tul s-a reluat In zile de va
canță, înfășurat în vălul u- 
nor pronosticuri pesimiste. 
Așa a apărut pe scenă eroul 
nostru, care — să fim sin
ceri — avea marea neșansă 
de a încerca să capteze aten
ția și. firește, simpatia unui 
public cu sufletul încărcat 
de satisfacțiile spectaculare 
din nopțile mexicane. Rol 
ingrat, fără discuție !

Și totuși, autohtonul nos
tru „Ionică" — ca să nu-1 
uităm prea repede pe mexi
canul „Juanito" 1 .— și-a pus 
căciula pe o ureche și a 
dat cu... piatra-n geam, tre- 
zindu-ne din reveria estiva
lă și făcînd pe mulți. foarte 
mulți, să asude mai abun
dent decît o cereau gradele 
adunate, sus, pe scara ter- 
tmometrului. Ne-a făcut să 
sărim din .scaune chiar de 
la primul act al reluării — 
vă mai amintiți ? patru vic
torii în deplasare ! — și
apoi a mai aruncat o poc
nitoare în mijlocul „balu
lui", așa ca discuția să fie 
mai copioasă, ureînd pe cei 
de la Farul în circa „mexi
canilor" de la Dinamo. Ne
mulțumit de aceste isprăvi, 
„Ionică" — hai să rămînem 
la șcest apelativ, măcar azi — 
a mai răsturnat o cutie cu 
minuni în ultima' duminică 
cînd a întors catalogul cam
pionatului pe dos. în Giu- 
lești, feroviarii parcă erau 
codașii și cei din Tg. Mureș 
aspiranții la titlu, ia,r la 
Ploiești, C.F.R. Cluj, victima- 
victimelor, a evoluat specta
culos, aproape ca-n filmele 
de aventuri, din zona ulti
melor locuri. Deci, surprize 
peste surprize care, în lipsa 
fotbalului de calitate, au 
salvat, oricum, acest final 
de campionat cu iz de con
cediu.

Surprize, așadar. Dincolo, 
însă, de aceste rezultate, cu 
loc în pagina întîi, se simt 
cîteva lucruri ce nu-s deloc 
întîmplătoare și care merită 
să ne aplecăm o clipă, mai 
atenți, asupra lor. Mai înain
te de toate este evident că 
performerele acestei reîntîl- 
niri cu „Ionică" au fost 
U.T.A., Farul și C.F.R. Cluj. 
Argumente ? Să le căutăm 
în rezultate. Ele există din 
abundență și nu le reamin
tim. Important este, însă, că 
în zilele lui „El Mundial" 
antrenorii N. Dumitrescu 
(U.T.A.) și Robert Cosmoc 
(Farul), veniți cu treburi pe 
la București, ne spuneau că 
lucrează intens, că ritmul 
antrenamentelor și cota se
riozității în pregătire îi fac 
să fie optimiști. Simpaticul 
antrenor arădean era chiar 
sigur că echipa sa va cîș- 
tiga campionatul. La fel de 
importantă este și declarația 
antrenorului federal la hand
bal Nicolae Nedef, care aflat 
la Cluj în lunile ianuarie — 
februarie mărturisea că rar 
i-a fost dat să'vadă o echi
pă de fotbal lucrînd iama 
cu atîta ambiție ca team-ul 
feroviar. Concluzia ? Cine 
seamănă la tim.p, are ce cu
lege !

Și apoi mai este ceva. 
Chiar judicios' pregătite, 
chiar orientate tactic exce
lent, chiar avînd suportul 
moral solid clădit, formațiile 
noastre nu se prea expri
mau așa de frecvent și con
vingător pe arenele străine. 
Există astăzi — spre satis
facția tuturor — o atmosfe
ră ceva mai olimpică, un 
sens al corectitudinii mai ge
neral, mai bine înțeles, ceea 
ce facilitează enorm o con
cretizare a rezultatelor mai 
aproape de echilibrul valoric 
din joc. Sigur Că destinul 
mai face cîte o festă pe ici,

„RUNDA"
(Urmare din pag. 1)

lor, 5 egalități. Deci, runda 
remizelor. Doar marile tur
nee șahiste (bineînțeles, fără 
prezența oamenilor de atac, 
gen- Fischer, Tal și Korcinoi), 
mai încep cu asemenea pro- 

• cente de remize, pentru ta
tonarea forțelor. Sau cînd 
mai e o singură rundă, fără 

’implicații pe lista premiați- 
lor sau a normelor de maeș- 

, tri internaționali. Revenind, 
însă, la campionatul nostru, 
nu e cazul unor asemenea 
supoziții. Situația e cu totul 
alta. Nici pe departe apele 
n-au fost limpezite. Ba, dim
potrivă. Și atunci ? Să fie 
vorba de o oboseală ? Sau 
de... altceva.

în maniere diferite, Rapid 
și U.T.A. au plecat cu cîte 
un punct prețios de la Ora
dea și, respectiv, Tg. Mureș 
și își continuă cursa, „umăr 
la umăr", textiliștii avînd, 
însă, un joc mai puțin. Dar 
altceva e de remarcat : Rapid 
traversează o perioadă difi
cilă — ca joc — și înregis
trează al patrulea rezultat de 
egalitate de la reluarea cam
pionatului. Și toate egalurile 
le-a terminat cu același scor : 
1—1, în timp ce U.T.A. pier
de primul punct din 20 po
sibilei!), compensînd, însă, 
deficitul prin aducerea la 
„rampă" a două nume noi 
— Schep și Drînceanu •— pe 
un post (fundaș central) de 
mare importanță.

în cele patru etape dispu
tate de la întoarcerea ,.mun- 
dialilor" n-a reușit să se 
bucure de victorie nici Di
namo Bacău. Patru meciuri 
egale, dintre care trei pe te
ren propriu. Adică, la Bacău, 
unde altădată nimeni nu-și 
prea făcea iluzii, Crișul și, a- 
cum, Petrolul, realizează

CELOR CINCI REMIZE
0—0. Probabil că băcăuanii 
(ca și rapidiștii) l-au studiat 
pe Petrosian, maestrul remi
zelor ! Mai știi ?

în această etapă s-au îm
bunat și fotbaliștii Farului. 
După un tur de forță (victo
rie la București — cu Dina
mo, și egal la Bacău), la lu
mina reflectoarelor și briza 
mării, în fapt de seară, prin- 
tr-un joc fără furtuni, mari
narii le-au aruncat studenți
lor clujeni un... colac (adică 
un punct) pentru ca aceștia 
să plece cu inima mai liniș
tită la Campionatul european 
studențesc. în aceeași după- 
amiază, în orașul de pe So
meș, C.F.R.-ul, aureolat la 
Ploiești, n-a mai putut menți
ne regimul de viteză, se pare 
peste puterile sale, și a pier
dut unul din punctele plani
ficate de mult, înăsprind 
prin aceasta și mai mult lup
ta din preajma fatidicului 
loc 15.

Și acum, cîteva cuvinte 
despre Universitatea Craio
va, pe care am urmărit-o în 
meciul cu Steaua. După evo
luțiile și, mai cu seamă, re
zultatele de loc onorabile în
scrise în palmaresul ei în a- 
cest sezon, ne așteptam la o 
încercare de reabilitare. Dar, 
de unde ? De mult nu ne-a 
fost dat să vedem o echipă 
de divizia A evoluînd la un 
nivel atît de scăzut. Nicules- 
cu, Bîtlan, Oblemenco, Ivan 
și Neagu au făcut, pur și sim
plu, figurație. De atîtea ori 
stăteau și priveau impasibili 
cum adversarul trecea pe lin
gă ei. îi înțelegem pe acești 
jucători că n-au motive de 
îngrijorare, că nu mai țintesc 
titlul de campioni și nici re
trogradarea nu-i. amenință. 
Dar a te mulțumi cu cele 28

de puncte realizate și a juca 
la nivelul de miercuri e o 
chestiune și de orgoliu. Aceas
tă echipă, desemnată să repre
zinte fotbalul românesc în- 
tr-o competiție internaționa
lă. are obligația morală de a 
șterge impresiile lăsate de 
slaba comportare din ..Cupa 
Balcanică", unde în compa
nia unor formații mai mult 
decît modeste — Partizan Ti
rana și Sloboda Tuzla — au 
realizat doar două puncte 
din opt ! Dar nici vorbă de 
reabilitare. Universitatea a 
înregistrat trei înfrîngeri în 
ultimele patru etape. A do- 
hîndit o victorie, fără glorie, 
în fața Jiului, grație autogo
lului lui Georgevici. Miercuri, 
Bîtlan, Niculescu, Bălan. De- 
selnicu luftau. se împleticeau 
la mingile cele mai simple, 
ca niște începători. Ce seîn- 
tîmplă la Craiova ?

în sfîrșit, să consemnăm 
transformarea celor patru 
lovituri de la 11 metri dic
tate în jocurile de miercuri. 
Eficacitate sută la sută. Se 
cunoaște că n-a mai încercat 
Adam de la „U“ Cluj. în 
schimb, abundă atitudinile de 
loc demne ale unor „mexi
cani". Lupescu a fost elimi
nat pentru injurii, după ce 
Dumitru a stat două etape pe 
tușă pentru abateri discipli
nare. E. Dembrovschi a avut 
o atitudine de huligan, după 
meciul de la Bacău. Dinu și 
Dumitrache au întrecut din 
nou orice măsură, după cum 
vă puteți da seama din lec
tura materialului cuprins în 
această pagină. Ce se întîm- 
plă cu acești băieți ? Au fost 
lăudați prea mult ? Să-i fi 
răsfățat publicul peste mă
sură ? Atunci, să cugetăm...

pe colo. Dar el și numai el 
singur. Fără ajutorul subtil 
sau nu al arbitrilor, fără 
contribuția directă a unor 
turbulenți spectatori, fără 
toată garnitura acelui gre
șit înțeles „avantaj al tere
nului". Azi, parcă, se joacă 
ceva mai lejer fotbal. Și, 
ținînd seama de cele spuse 
mai înainte, cine poate — 
•joacă și cțștigă !

Colin ANTONESCU

Cită cerneală n-a curs în 
puținele săpiămîni care au 
trecut de la finala lui El Mun
dial în căutarea argumentelor 
„cheie” pe marginea strălu
citei victorii braziliene.

., Ofensiva a învins defen
siva !" s-a repezit cineva și, 
imediat, ideea a născut pro
zeliți.

..Zona — superioară apără
rii om la om", a spus altci
neva, care și el și-a găsit, 
firește, adepți.

„Creierul-om mai bun decît 
creierul electronic !“

..Fotbalul-artă triumfător în 
luptă cu fotbalul-muncă !”

Simplu, tranșant, dar, pe 
undeva, și superficialitate, deși 
ținînd cont de scorul finalei 
(reamintim : 4—1 pentru Bra
zilia) antitezele de mai sus 
păreau plauzibile.

Pentru toate aceste exem
ple fusese, iată, de ajuns o 
finală încheiată la un scor 
categoric, ca să se ujte că, 
de pildă. în aiunul ultimului 
act. al lui El Mundial aoăra- 
rea om la om, aplicată de 
R. F. a Germaniei, învinsese 
zona uruguayană, că. ceva 

mai înainte, două echipe a- 
depte ale betonului, Italia și 
R. F. a Germaniei, furniza
seră împreună un spectacol 
fotbalistic memorabil pe par
cursul căruia se înscriseseră 
goluri mai multe (7) decît în 
cealaltă semifinală, sud-ame- 
ricahă. Brazilia — Uruguay 
(scor 3—1).

Care sint atunci argumen
tele „cheie" ale strălucitei vic
torii braziliene ? Sint, după 
părerea noastră, mai multe și 
de ordin divers :

1. TEHNIC. Fiecare jucător 
brazilian, indiferent de postul 
pe care-1 ocupă, stăpînește 
perfect întreaga gamă a exe
cuțiilor tehnice. De la fundașul 
lateral dreapta, Carlos Alberto, 
și pînă la jucătorul cu nr. 
11. Rivelino, toți componcnții 
echipei cunosc secretele teh
nicii utilitare, fiind capabili 
să manevreze, să conducă, fă 
paseze, să dribleze în plină 
viteză. ..în accepția lor, fot
balul atinge dimensiuni necu
noscute. aproape inumane. A- 
cești jucători, a spus cineva, 
referindu-se la brazilieni, 
transformă jocul preferat al 
oamenilor în balet, avînd o 
alură divină, de neînchipuit. 
Ei îți dau impresia că posedă 
un stil suplimentar și că 
practică un alt joc decît oa
menii normali". Vorbind de 
calitățile naturale (între care 
suplețea, mobilitatea articu
lațiilor ocupă un loc însem
nat) și despre decalajul care 
va exista mult timp de aici 
Înainte între fotbalul brazi
lian și cel european, reputatul 
tehnician francez Georges Bou
logne remarca faptul că „la ÎL 
12 ani copiii brazilieni posedă 
bagajul tehnic (controlul ba
lonului. cu piciorul, cu piep
tul, cu capul) al jucătorilor 
profesioniști din multe țări".

Prin acest extrem de im
portant factor al jocului, teh
nica. trebuie să ne explicăm, 
în primul rînd, locul de frunte 
pe care l-a ocupat și-l ocupă fot
balul brazilian, de-a lungul a- 
nilor, în ierarhia mondială : 
locul 3 în 1938, locul 2 în 195G,

locul 1 în 1958, 1962 si 1970.
2. TACTICA. A fost o vre

me cînd specialiștii fotbalului 
brazilian au crezut că măies
tria tehnică cu care sint do
tați jucătorii lor este sufi
cientă ca aceștia să se impună 
în fața adversarilor. Dar eșe
cul suferit în 1954 la turneul 
final al C.M. din Elveția, unde 
europenii s-au prezentat mai 
bine pregătiți Ia capitolul or
ganizarea jocului, le-a deschis 
ochii tehnicienilor brazilieni, 
care, la următoarea ediție 
(Suedia — 1958). și-au surprins 
partenerii de întrecere cu ino
vațiile lor în materie de sistem 
(1—4—2—4) și de dinamica 
jocului. Mai apoi, după cele 
două succese consecutive, re
purtate de fotbalul brazilian 
la C.M. din 1958 și 1962, Vi
cente Feola și-a permis în An
glia să „glumească" în ma
terie de concepție și de orga
nizarea jocului, mizînd aproa
pe totul pe cartea „jocului 
deschis”, cu nimic asigurat în 
faza de apărare. Usturătoarea 
lecție — eliminarea din optimi 
a echipei de două ori cam
pioană a lumii — a servit, 
însă, unora dintre tehnicienii 
brazilieni, printre care și lui 
Mario Lobo Zagallo, antrenor 
tînăr, care la Botafogo și, 
apoi, la națională a lucrat cu 
picioarele pe pămint, aeționînd 
intens pentru asigurarea echi
librului în ambele situații ale 
jocului, de apărare și do atac. 
Așa se face că în cadrul unui 
elastic „1—4—3—3", Clodoaldo 
(mijlocașul defensiv). Rivelino 
și Pele (da, marele Pele. stră
lucit coordonator de joc și 
deseori prezent pentru finali
zare. venea des înapoi pentru 
recuperare) ajutau defensiva, 
repliindu-se pe alte zone, ..ur
eînd" apoi în atac, cînd echipa 
intra în posesia mingii. Dato
rită supleții tactice, evidentă 
în jocul brazilienilor, s-au pu
tut afla printre marcatori ju
cători din absolut toate li
niile : Carlos Alberto (fundaș), 
Clodoaldo, Gerson și Rivelino 
(după cum se vede. întregul 
compartiment de la mijloc), 
Jairzinho. Tostao și Pele, a- 
cest valoros triou ofensiv al 
formației campioane a lumii.

3. FIZIC. Dușul rece din 
Anglia ’66, care a atins pro
porții de catastrofă națională, 
i-a pus în gardă pe respon
sabilii fotbalului brazilian și 
în ceea ce privește aspectul 
important al pregătirii fizice, 
neglijat în Brazilia, ca, de

altfel, în toate țările Americli 
de Sud. Și astfel, pe întreaga 
durată a pregătirilor, a fost 
afectat lotului un profesor spe
cialist în educație fizică, care 
i-a supus pe Pelă et comp, la 
tot felul de exerciții, cu aju
torul cărora Brazilia a fost 
pregătită Ia El Mundial pen»ru 
jocuri cu o durată de... 120 de 
minute. La stîrșitul prepara- 
tivelor pentru turneul final 
din Mexic, brazilienii reușiseră 
să refacă și acest handicap 
pe care, vrînd-nevrînd. il a- 
cordau pînă atunci mai de fie
care dată în disputa pentru 
supremație purtată cu euro
penii.

4. MORALUL. Știm cu toții 
cit de vie, cit de puternică 
a fost credința în succesul fi
nal, alimentată continuu de 
marea dorință a revanșei. N-au 
fost puține partidele în care 
Pele și ai săi s-au văzut con
duși pe tabelă (cu Cehnslo »a- 
cia, Uruguay), egalați (cu Ita
lia) sau în vădită dificultate 
pe anumite porțiuni ale jo
cului (cu Anglia, România si 
Peru). Dar, de fierar? dată, 
o încredere ’ de nezdruncinat 
în forțele proprii îi ajuta pe 
fotbaliștii brazilieni să depă
șească momentele critice, re- 
luînd totul de la început și 
sprintînd irezistibil spre... Zei
ța de Aur. Credința oarbă în 
succesul final îi anima deopo
trivă pe toți componenții e- 
chipei, sudînd perfect sufle
tește această magnifică echi
pă a Braziliei, altfel un amal
gam din punct de vedere al 
virstelor. al raselor (în for
mația standard au fost 6 ju
cători albi, 3 negri și 2 mu
latri) și al personalităților. Au 
fost erori de natură diversă 
și în jocul brazilienilor (în 
finală, de pildă, Italia a e- 
galat dintr-un teribilism al 
lui Clodoaldo — pasă cu căl- 
cîiul înapoi, interceptată de 
Boninsegna), dar nimeni, mei 
Pelă, nici căpitanul Carlos 
Alberto, n-au adresat repro
șuri coechipierilor.

Cită cerneală n-a curs în 
puținele șăptămini care au 
trecut de la finala lui El 
Mundial în dorința de a se 
găsi argumentele „cheie". Dar 
foarte puțini au văzut cum 
în spatele „ofensivei”. al 
„zonei", al „creierului-om“ se 
ascund SERIOZITATEA șl 
•MUNCA, singurele in stare să 
ajute uriașei dorinți de re
vanșă a Braziliei.

G. NICOLAESCU

NEDUMERIRI

Numeroși corespondenți ai 
rubricii continuă să comen
teze, în scrisorile trimise re
dacției. în ultima săptămînă, 
episodul „Guadalajara", ex- 
primînd puncte de vedere, 
opinii critice sau făcînd su
gestii pentru ca lucrurile să 
meargă, în viitor, și mai bine. 
Fiecare scrisoare, fiecare rînd 
mi se pare, trecînd, desigur, 
peste „of"-urile uneori prea 
parsonale spuse așa, la un ne
caz, fără a mai ține seama de 
înțeleaptă zicală care spune 
că e mai bine să numeri pînă 
la 3..., un omagiu sincer adus, 
înainte de toate, sportului. 
Pentru că are, fără îndoială, 
multe semnificații faptul că 
zeci, sute de prieteni ai sta
dionului își iau osteneala să 
scrie ziarului, deseori pe a- 
tîtea și atîtea pagini, despre 
prezentul și, mai ales, viitorul 
fotbalului din țara noastră.

Mulțumiri sincere tuturor 
corespondenților care — mulți 
Intuind că, din cauza marelui 
număr de șerisori, nu vor afla 
decit un asemenea răspuns 
colectiv — au adus prețioase 
clarificări în multe probleme 
legate de selecția și evoluția

echipei noastre în jocurile de 
calificare și în turneul final 
din Mexic.

Așadar, vom pune punct — 
în cadrul acestei rubrici — 
la discuțiile despre „El Mun
dial" și să urmărim, împreu
nă, comentariile trimișilor 
noștri speciali, ca și punctele 
de vedere exprimate de con
frații de la alte publicații.

Vă asigur, însă, că toate 
sugestiile, ca și observațiile 
critice, cu ajuns la adresele 
exacte...

T. GHEORGHIU - Tr. Seve
rin : Acum, pentru că, din mo
tive pe care le înțelegeți, 
ne-am propus să lăsăm ru
bricii de fotbal sarcina — de 
loc ușoară — să elucideze 
toate problemele „mexicane", 
să revenim la... Dumitriu II 
(cazul lui Țarălungă a fost 
pe larg dezbătut, la timpul 
cuvenit, în coloanele ziarului 
nostru — și ale altor publi
cații). Au fost, într-adevăr, 
mai multe... etape de tratati
ve, dar — in final — lucrurile 
s-au rezolvat, fostul jucător 
rapidist fiind acum bun legi
timat pentru formația Steagul

roșu Brașov. Pentru duminica 
trecută ni se anunțase și re
intrarea lui Dumitriu II, dar 
cu două zile înainte el s-a 
accidentat la antrenament.

In orice caz, nu mai este 
vorba de „Enigma Dumitriu 
II"..., așa cum intitulați dv 
corespondența trimisă acestei 
rubrici. Personal, cred că s-a 
făcut un act de dreptate. Să 
vedem cum va fi onorat !

IOAN TODOSICIUC - Satu 
Mare : Da, rîndurile de... pre
zentare, ca și articolul scris 
pentru redacția noastră, au 
fost bine adresate! Se vede 
că iubiți sportul (a se citi 
FOTBALUL), că mînuiți cu 
ușurință condeiul, așa incit 
drumul spre... tipar este des
chis. Nu, însă, cu articolul 
intitulat „Retrospectivă ante 
și post (! ?) mexicană", care 
reia lucruri spuse pe larg, co
mentate de mai mulți zia
riști prezenți la turneul final 
al C.M.

Aștept,. tpromițind atenție 
și... sinceritate, un al doilea 
material pe cit posibil pe o 
temă din viața sportivă a ju
dețului.

Nocturna de
Rezultatul de egalitate cu 

care s-a încheiat nocturna de 
la Constanța a pus în bună 
măsură capăt emoțiilor ce 
le-au avut în ultimul timp 
studenții. Era minutul 87 și 
clujenii au beneficiat — în 
terenul Farului — de o arun
care de la margine. Ca de o- 
bicei, repunerea mingii a fă
cut-o Cîmpeanu, specialist în 
asemenea execuții. Balonul 
catapultat de Cîmpeanu a a- 
juns la Oprea, care l-a tri
mis — eu capul — spre poar
tă. In traiectoria sa, mingea 
l-a atins pe Antonescu, in- 
trînd apoi în poartă.

Ce s-a întîmplat, însă, pină 
în momentul egalării ? Jocul 
a început intr-un ritm destul 
de vioi, cu acțiuni periculoa
se la ambele porți și cu ra
tări... copilărești. în min. 8. 
de pildă, Sasu, executînd o 
lovitură liberă de la 18 m, a 
expediat balonul în bară I O 
singură dată tabela de mar
caj a fost schimbată, urmare 
firească a unei perioade de 
dominare a jucătorilor de la 
Farul. în minutul 35, o ac
țiune ofensivă a înaintașilor 
constănțeni a făcut șah-mat 
apărarea adversă și Sasu, de

Ia Constanța
la cîțiva metri, a introdus ba
lonul în plasă. 1—0 pentru 
Farul.

în repriza secundă, calita
tea jocului a scăzut, ritmul 
a fost mai lent și s-au comis 
destule greșeli — unele vi- 
zînd abecedarul fotbalului

Ambele tabere erau parcă 
resemnate cu ce arăta tabela 
de marcaj, fiindcă înaintașii 
aveau tirul dereglat. A venit 
însă faza din min. 87 și... 
1—1.

Pentru a preîntîmpina o 
mie de explicații care ni 

s-ar putea da în această pro
blemă, sîntem gata să sub
scriem că delegarea arbitri
lor nu e o treabă de loc 
ușoară. Colegiul central al ar
bitrilor trebuie să țină seama 
de fel de fel de . lucruri, pen
tru a reduce la minimum sus
piciunile care s-ar putea ivi 
în rîndul echipelor, în legă
tură cu delegarea unui arbi
tru sau altul. Știm, unele as
pecte frizează ridicolul, dar. 
în materie de arbitraj e greu 
de imaginat că s-ar putea a- 
junge la o schimbare, la o 
înlăturare totală a neîncre
derii, a presupunerilor.

Acceptînd ideea că delega
rea arbitrilor dă destulă bă
taie de cap Colegiului respec
tiv. ne exprimăm, totuși, ne
dumerirea față de unele re
zolvări ale acestui organism. 
Ne întrebăm, de pildă, de ce 
meciurile importante, așa nu
mitele derbyuri. sînt încredin
țate unor arbitri din eșalonul 
doi, cu mai puțină experiență, 
cu mai puțină autoritate în 
ochii jucătorilor și ai specta
torilor. Pînă acum, nu s-au

acestor programări riscante. 
Dar s-ar putea produce.

Nu mai puțin ne miră fap
tul că, în timp ce unii șr- 
bitri și nu din cei slabi, rju 
sînt delegați decît rar. cu alții 
ne întîlnim mereu pe terenu
rile de fotbal. Măcar pentru 
a-1 menaja, zicem noi, Cole
giul n-ar fi trebuit să-l de
lege pe Alexandru Alexe să 
conducă partida Steaua—Uni
versitatea, la București, la nu
mai. 3 zile după ce arbitrase 
la Arad, întîlnirea U.T.A. — 
Dinamo București. Rezultatul 
acestei suprasolicitări, s-a 
văzut...

Și ar mai putea fi date și 
alte exemple.

Dar, punem punct, în spe
ranța că Colegiul central al 
arbitrilor va medita asupra 
acestor aspecte.

I. RUHR A corns 
UN MECI

PLIN DE PERIPEȚII, . J .

CONSTANTIN OPREA — 
București : Mă bucur că mi-ați 
scris și vă asigur că mă voi 
strădui să dezleg „misterul" 
care, se pare, învăluie activi
tatea absolvenților cursului 
de calificare de masori. Vă 
numărați printre aceștia și, 
firesc, doriți să știți de ce au 
trecut mai bine de șase luni 
de cînd ați încheiat cursurile 
(cu nota 9) și nimeni nu vă 
spune unde și cum vă puteți 
dovedi cunoștințele acumu
late. Pentru că sinteți din 
București vă rog să-mi faceți 
o vizită pentru cîteva preci
zări de care ar fi nevoie...

' Ing. MIRCEA PETRESCU - 
Brăila : Intr-adevăr, unele 
rezultate din divizia B au sur
prins, creînd, poate, și suspi
ciuni. Problema sesizată de 
dv este în atenția federației 
de specialitate. Bineînțeles, și 
în atenția noastră !

TRAIAN GALEA - Curtici, 
județul Arad, ȘTEFAN BOAN- 
CAȘ - Arad : Am cercetat cele 
semnalate de dv și răspunsul 
coincide cu cel din cronica 
apărută în „Sportul" după jo
cul U.T.A. — Steaua, în care 
jucătorul arădean Domide s-a 
accidentat. Ca suporter, însă, 
vă înțeleg...

Prof. DAN BALAȘESCU - 
București : Cu scuzele cuve
nite pentru... indiscreția pu
blicării unor rînduri cart

Pompiliu V1MTILA produs buclucuri din cauza

EM. DEMBROVSCHI, NUȚU Șl LUPESCU, 
SUSPENDAȚI

Aseară, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
F.R.F. a luat în discuție a- 
baterile săvirșite de unii ju
cători în partidele desfășu
rate miercuri și a hotărît 
următoarele :

— Em. Dembrovschi (Di
namo Bacău) suspendat pe 
trei etape, pentru lovirea ad- 
n-au fost încredințate tipa-’ 

rului, voi reproduce cîteva I
fragmente din scrisoarea pe | 
care după opt ani de... supă
rare (sau de neînțelegere) o I 
adresați antrenorului emerit | 
Eugen Trofin.

După victoria în campiona- I 
tul național de juniori — edi- |
ția 1962, a urmat succesul din 
„Cupa Sportul" și un gînd pe I 
care, atunci, nu l-ați înțeles I 
și care v-a supărat. Spunea _ 
prof. Eugen Trofin, într-o I 
seară, acum 8 ani, pe malul I 
Mureșului, că visul lui este - 
să crească nu numai jucători I 
de handbal ci și profesori I 
care, mai tîrziu, să dea acestui _ 
sport mai multă strălucire.

Ați crezut că are ceva cu I 
dv și ați plecat la Iași să-i . 
dovediți că aveți „valoare". I

„Totul a fost un fiasco. 1 
Atunci am început șă înțeleg. « 
Am revenit. acasă, în Bucu- I 
rești, și am terminat Insti- ’ 
tutui". g

A început munca...
„Pe ziua de 21 iunie, mi-am • 

împlinit visul. Munca mea de ■ 
trei ani a fost încununată de I 
succes, cîștigînd — cu echipă * 
— titlul național. Ceea ce nu | 
reușisem ca jucător, reușesc I 
acum, ca profesor. în aceste. ■ 
cele mai frumoase, clipe de | 
satisfacție mi-am amintit de I 
seara de acum 8 ani de pe * 
malul Mureșului și mi-am g 
spus că trebuie să vă mulțu- I 
mese. Cu respect,..."

Dan GARLEȘTEANU «

versarului după terminarea 
partidei.

— P. Nuțu (F. C. Argeș) 
suspendat trei etape, pentru 
injurii aduse arbitrului.

i
— N. Lupescu (Rapid) sus

pendat pînă la definitivarea 
cazului, pentru eliminare de 
pe teren ca urmare a insul
tării arbitrului și implicație 
în altercația cu conducăto
rul clubului Crișul. Cazul se 
va dezbate joia viitoare.

1
— I. Prepurgel (F. C. Ar

geș) mustrare pentru vocife
rări și proteste la deciziile 
arbitrului.

Marți, pe stadionul Vasil 
Levski din Sofia s-a desfă
șurat partida derby din ca
drul campionatului de fotbal 
al Bulgariei. S-au întîlnit 
Levski Spartak și T.S.K.A. 
Victoria a revenit cu scorul 
de 5—2. echipei Levski Spar
tak, care conduce în clasa
ment cu un avans de 3 
puncte.

Jocul a fost condus de Iosif 
Ritter, ajutat la linie de 
Simion Mindreș și un arbitru 
sofiot, desemnat în urma ne- 
prezentării constănțeanului 
Zaharia Drăghici, probabil 
indisponibil. întîlnirea a fost 
plină de peripeții. Ca urmare 
a jocului dur, și a atitudi
nilor nesportive, arbitrul Rit
ter a eliminat doi jucători de 
Ia Ț.S.K.A- și a acordat trei 
lovituri de la 11 m (2 în 
favoarea formației Ț.S.K.A.), 
dar arbitrajul său a fos( a- 
preciat, mai ales datorită 
intransigenței sale.

LOTO-PRONOSPORT

Zilnic, autoturisme la loz in

Zilnic la sediul Centralei 
A. S. Loto - Pronosport din 
București se prezintă alți și 
alți cîștigători de autoturisme 
la seriile speciale Loz în plic.

Printre ultimii cîștigători 
de autoturisme se numără și : 
Rotter Vilmoș din comuna 
Săcueni județul Bihor — 
M OS K VI CI 408, Maican 
Gheorghe din București — 
SKODA 1000 M.B., Parfene 
Neculai din comuna Buchin 
județul Caras-Severin — DA
CIA 1100, Răduțoiu Mircea din 
Tg. Jiu — TRABANT 601, 
Krainic Nicolae din comuna 
Tăuți Măgheruși județul Ma
ramureș — MOSKVICI 408, 
Topor Aurel din Arad — DA
CIA 1100, Stîrparu Iacob din 
comuna Dărmănești județul 
Bacău — DACIA 1100, Chira 
Nicolae din Bistrița — SKO
DA 1000 M.B., Naghy Akos 
din Sf. Gheorghe județul Co
văsită — TRABANT 601, Bu-

plic

zatu Florian din comuna 
Breznița Ocol județul Mehe
dinți — DACIA 1100.

Succesele acestor partici- 
panți se datorează perseve
renței la sistemul preferat.

Jucînd la seriile speciale 
Loz în plic de 6 lei. puteți 
cîștiga autoturisme de dife
rite mărci și capacități cilin
drice. La seriile obișnuite Loz 
în plic de 3 lei puteți cîștiga 
premii în bani de 20.000 lei, 
10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 lei, 
1.000 lei ș.a.

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pe care le mal 
aveți la dispoziție pentru a vă 
depune buletinele la concursul 
Pronosport de duminică 12 
iulie a.c. Programul acestui 
concurs este extrem de atrac
tiv prin meciurile interesante 
și echilibrate, în frunte cu 
Rapid—Dinamo București, F.C. 
Argeș—Steaua etc.



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
PLENAREI COMITETULUI

CENERAL AL P. C. R.
(Urmare din pag. 1) în

popoarelor român și sovietic, 
al cauzei întăririi sistemului 
socialist 
sale, al 
în lume.

Plenara 
și rodnicia contactelor care au 
avut Ioc în acest timp cu șefii 
de stat și de guverne, pre
cum și cu alti reprezentanți 
a numeroase țări — expresie 
a politicii de dezvoltare a re
lațiilor României cu toate sta
tele, fără deosebire tie rîn- 
duire socială, a contribuției 
tării noastre la lupta împotriva 
politicii cercurilor imperialiste 
agresive, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, pentru destin
dere internațională și lichida
rea focarelor de încordare,

mondial și unității 
păcii și progresului

apreciază utilitatea

pentru securitate șt pace 
Europa și în lume.

Plenara subliniază că șl 
viitor Partidul Comunist Ro
mân. guvernul Republicii So
cialiste România vor promova 
în mod statornic această po
litică externă, ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale 
ale poporului român, intereselor 
socialismului, păcii și înțele
gerii între popoare.

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul tovarășii : Richard 
Winter. Alexandru Iliescu, Io
sif Uglar, Ștefan Boboș. Ni- 
colae Vereș, George liomoș- 
tean, Ludovic Fazekas, Teodor 
Haș. Radu Beligan, Nicolae 
Mihai, Florența Munteanu. A- 
dalbert Crișan, Ion Iliescu, 
Zaharia Stancu, Gheorghe Ro
șu, George Macovescu. Valter 
Roman, Ioachim Moga.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în De ieri, în sala de sport a Universității Lister din Edmonton (Canada)

180 DE SPORTIVI SE ÎNFRUNTĂ
EDMONTON, 9 (prin tele

fon). Așadar, a venit și ziua 
începerii marilor încleștări 
ale campionatelor mondiale 
de lupte libere, după mult 
disputatele întreceri ale celor 
de la „greco-romane“. 
înscris 180 de luptători 
37 de țări care, începînd 
joi dimineața, de la ora 
(n.r. în România — ora 
se înfruntă, timp de trei zile,

S-au 
din 
de
10

21)

pentru cucerirea medaliilor la 
cele 10 categorii de greutate. 
Printre concurenți se află și 
7 actuali campioni ai lumii.

Trebuie să spunem însă că 
înaintea gongului inaugural 
al competiției a-avut loc, în 
sala de sport a Universității 
Lister (aceeași care găzduiește 
și întrecerile) o ședință... me
dicală care a durat nu mai 
puțin de 4 ore ! Cu acest

învingătoare în prima ziA

Pe autodromul 
de la Hockenheim

Concursul 
tomobilistic 
autodromul de la Hockenheim 
s-a încheiat cu victoria con
curentului englez Vic Elford. 
învingătorul, care a pilotat o 
mașină „McLaren", a parcurs 
30 de ture (203,660 km) în 
lh 04:21,1, realizînd o me
die orară de 189,080 km.

prilej s-a anunțat și faptul 
că se vor face, pe timpul des
fășurării reuniunilor, rigu
roase controale anti-doping.

Si acum cîteva vești despre 
cei trei luptători români, ali- 
niați la startul dificilelor con
fruntări mondiale- Petre Co- 
man (cat. 62 kg), Ludovic 
Ambruș (cat. 74 kg) și Vasile 
Iorga (cat. 82 kg) au efectuat, 
sub îndrumarea antrenorului 
federal Ion Crîsnic, cîte două 
antrenamente pe zi. Toți trei 
au trecut cu succes de primul 
„obstacol" — cîntarul oficial 
— și așteaptă cu firești emo
ții primele partide.

★
N. R. La ora închiderii edi

ției nici unul dintre luptătorii 
noștri nu intrase în concurs.

a Balcaniadei
telefon).
au în-

ATENA, 9 (prin 
în capitala Greciei 
ceput miercuri întrecerile fe
minine și masculine ale 
Balcaniadei de tenis. Meciu
rile se desfășoară în noc
turnă.

Reprezentativele României 
au susținut primele partide 
în compania echipelor Tur
ciei de care au dispus, atît 
la fete cit și Ia băiețj, cu 
3—0.
, Rezultate, femei : România
— Turcia 3—0 : Dibar — 
Gotchen 6—2, 6—3, Horșa
— Feldman 6—2, 6—0, Di
bar, Horșa — Feldman, Got-

chen 6—4, 6—2 ; bărbați :
România — Turda 3—0 : 
Năstase — Ayden 6—0, 6—1, 
6—:1. Numeroși spectatori pre- 
zenți au* aplaudat frumoasa 
evoluție a românului, exce
lent în servicii și voleuri. 
Măimureanu ’— Anbar 6—4, 
6—3, 6—2. Surprins oarecum 
de agresivitatea adversarului 
său din primele două-trei 
gheme, și-a revenit apoi, ju- 
cînd cji dezinvoltură. El a 
acționat cu siguranță, obți
nând o victorie netă. Măr- 
mureanu, Dron — Ayden, 
Anbar 6—0, 6 \;\4, 6—3.

intemațional au- 
desfășurat pe

Col- 
pro- 

cu

a fi 
Wa-

Iată echipa Feijenoord. In primul rină de la stingă la dreapta: Hasil, Laseroms, Kind
wall, Veldhoert, antrenorul Happel, Moulijn, Janssen, și masorul echipei. In rîndul de sus : 
Roney, Wery, Treytel, Duivenbode, Israel, Graafland, van Hanegem, Geels și Haak.

americani învinși de A. Sarteur

record național

Nallet 48,6 la 400 m garduri
Sprinterii

Jean Claude Nallet conduce în fata recordmanului lumii, 
Ralph Mann

Alte concursuri de atletism 
la Stockholm șl Copenhaga
La Stockholm, s-a disputat 

meciul atletic dintre echipele 
masculine ale Suediei și 
Norvegiei. Atleții suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 
118—99 puncte. Suedezul Isak-

Concursul de dresaj

kson a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba 
de săritură cu prăjina cu per
formanța de 5,27 m.

★
La Copenhaga, australianul 

Kerry O’Brien a cîștigat 
proba de 3000 m în 8:00,6, ur
mat de compatriotul său Ron 
Clarke 8:03,2.

Pista de tartan a stadionu
lui Colombes din Paris a găz
duit prima nocturnă a întîl- 
nirii amicale de atletism din
tre reprezentativele Franței și 
S.U.A. Gazdele s-au compor
tat excelent și după 10 probe 
conduc cu scorul de 56—50. 
Atleții francezi au cîștigat 7 
probe în prima zi, cea mai 
aplaudată victorie fiind rea
lizată de Jean-Claude Nallet. 
Campionul francez l-a învins 
clar pe recordmanul mondial 
Ralph Mann, stabilind cu 
timpul de 48,6 cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui. Tot printre surprize pot 
fi citate succesul lui Alain 
Sarteur (10,5) în fața celor 
mai rapizi sprinteri ameri
cani, ca și înfrîngerea arun
cătorilor de greutate de peste 
Ocean de către Pierre 
nard, care și-a corectat 
priul 
19,70 m.

în sfîrșit, mai merită 
subliniate cursa lui Jean 
doux la 5 000 m încheiată în 
13:28,0, săritura de 8,05 m 
(lungime) a lui Jacques Pani, 
ca și dublul succes 
niștilor americani 
tînărului Francois 
nelli.

Rezultate tehnice :
J. C. Nallet (F) 48,6 — record, 
R. Mann (S.U.A.) 49,5, M. 
Montgermont (F) 51,0, R. Whit
ney (S.U.A.) 51,4; 100 m : Al. 
Sarteur (F) 10,5, B. Vaughan 
(S.U.A.) 10,5, G. Fenouil (F)

10,5, I.-Crockett (S.U.A.) 10,6: 
3000 m obst. : J. P. Villain (F) 
8:33,0, B. Reilly (S.U.A.) 8:35,8, 
G. Texereau (F) 8:41,8, J. Lie
benberg (S.U.A.) 8:49,0 ; 800
m: K. Swenson (S.U.A.) 1:47,5, 
M Winzenried (S.U.A.) 1:47,6, 
G. Sibon (F) 1:48,4, J. P. Du
fresne (F) 1:49,6 ; greutate : 
P. Colnard (F) 19,70 m — re
cord, S. Wilhelm (S.U.A.) 
19,44 m, A. Feuerbach (S.U.A.) 
19,32 m, A. Beer (F) 18,98 m : 
5000 m: J. Wadoux (F) 13:28,0, 
F. Shorter (S.U.A.) 13:42,4,
J. Levaillant (F) 13:54,6, R. 
Riley (S.U.A.) 14:36,8; disc: 
J. Powell (S.U.A.) 59,94 m,
R. Drescher (S.U.A.) 58,93 m, 
R. Bache (F) 55,00 m, P.
Grosso (F) 54,04 m ; prăjină : 
S Carruthers (S.U.A.) 5,25 m, 
P. Heglar (S.U.A.) 5,00 m, F. 
Traccanelli (F) 4,90 m, H. 
D’Encausse (F) 4,60 m;
4 x 4100 m : Franța 39,0 S.U.A. 
39,3; lungime: Pani (F) 8,05 m, 
Torret (F) 7,82 m.

de la Leipzig
La Leipzig s-a desfășurat 

lin concurs internațional de 
dresaj la care au participat 
călăreți din șase țări. în 
prima probă, „Sf. Gheorghe" 
au luat startul 22 de concu
renți, Victoria a revenit so 
vieticului S. Brodski cu ca
lul Ingas (1136 p). Mihalcea 
cu Domino, a ocupat locul 
4 (1037 p), Molnar cu Suspin 
locul 7 (934 p), iar D. Velicu 
cu Ghidran locul 11 (833 p). 
Proba intermediară (21 con
curenți) i 1. S. Brodski cu 
Ingas (1131 p)... 6. N Mi
halcea cu Domino (948 p)... 
8- I. Molnar cu Suspin 
(933 p)... 15. D. Velicu cu 
Ghidran (853 p). Proba pe 
echipei 1. R.D.G. (2090 p), 
2 U.R.S.S. (2017 p). 3. RO
MANIA (1773 p) etc. Proba 
„Marele premiu de dresaj* a 
fost cîstigată de concurenta 
sovietică E. Petușkova.

al prăji- 
în fața 
Tracca-

400 m g :

Despre viitorii noștri adversari in C.C.E. și Cupa cupelor la

Tragerea la sorți în princi
palele cupe europene a fur
nizat . cîteva surprize de pro
porții. Niciodată pînă acum 
sorții nu au fost atît de se-

Servette Geneva 3—1, 1—3, 
3—1, cu Vasas Budapesta 
1—1, 2—2 și 1—0, cu Reims
1— 0 și 1—1, cu Benfica Li
sabona 0—0 și 1—3, în semi
finale. 1965—66 : cu Real Ma
drid 2—1 și 0—5. In acest 
an cucerește C.C.E. după ce 
a eliminat pe Reikjawik 
(12—2
2- 0), 
2—0).
2—0) 
Glasgow, 2—1, după prelun
giri

La tragerea la sorți care a 
avut loc la Geneva, cîștigă- 
toarea Cupei U.R.S.S., care 
urmează să întîlnească pe în- 
vingătoarea Cupei României 
(Steaua sau Dinamo), nu a 
fost numită. Luînd legătură 
cu Federația de specialitate " > 
din U.R.S.S. am aflat că re
prezentanta Uniunii Sovietice 
în această competiție este e- 
chipa Karpatî Lvov. Aceasta 
a cîștigat anul trecut Cupa 
U.R.S.S., iar cea care va cîș- 
tiga în acest an trofeul va 
participa în Cupa cupelor a- 
bia anul viitor.

Ce știm despre Karpatî 
Lvov ? Echipa nu face parte 
din cele 17 formații din liga 
superioară. Ea activează în 
grupa I din liga a doua, 
unde conduce în clasament. 
Ultimul rezultat : 5—0 cu
Stroitel Așhabad. în finala 
desfășurată anul trecut, Kar- 
patî Lvov a învins cu 2—1 
pe S.K.A. Rostov, o -echipă 
care activează în prima ligă.

pe
și 4—0), Milan 

Vorwărts Berlin 
Legia Varșovia 

și in finală, cu

veri : în ambele competiții, 
în programul primului tur 
figurează o serie de meciuri 
extrem de echilibrate, adevă
rate derbyuri. în Cupa cam
pionilor europeni : U. S. Ca
gliari — St. Etienne, Ujpesti 
Dozsa — Steaua roșile Bel
grad, I.F.K. Goteborg — Le
gia Varșovia și Atletico Ma
drid cu învingătoarea dintre 
campioana Bulgariei și F. C. 
Austria. In Cupa cupelor, 
Benfica Lisabona — Olym
pia Ljubljana, Vorwărts Ber
lin — F. C. Bologna, Eind
hoven cu învingătoarea din
tre Bohemians Dublin sau 
Gottwaldow.

Așadar, un program atrac
tiv, cu toate că printre par
ticipantele acestei ediții nu 
se numără o serie de forma
ții valoroase ca Real Madrid, 
Milan, Internazionale. Dealt
fel, este de notat faptul că 
formația spaniolă pentru pri
ma oară din 11)55 este ab
sentă, de cînd a luat ființă 
Cupa campionilor europeni, 
în schimb, există unele for
mații care debutează în 
C.C.E. : Borussia Monchen- 
gladbach, E.P.A. (Cipru), 
Spartak Moscova, U. S. Ca
gliari, iar Olanda este re
prezentată pentru prima oară 
prin două echipe : Feijenoord

Rotterdam, deținătoarea titlu
lui, și Ajax Amsterdam, câș
tigătoarea campionatului.

Feijenoord ne interesează 
cel mai mult pentru că ea 
va fi adversara campioanei 
țării noastre (U.T.A. sau Ra
pid). Pentru fotbaliștii ro
mâni meciul cu Feijenoord 
este deosebit de dificil. Nu 
numai pentru palmaresul im
presionant pe care-1 dețin în 
ultimii ani, ci pentru că „o- 
landezii zburători" posedă un 
joc extrem de rapid, foarte 
bine orientat tactic.

Vedeta nr. 1 a formației 
este suedezul Kindwall, o- 
mul de gol al cîștigătorilor 
ultimei ediții a C.C.E. Iată 
cîteva date din cartea de .vi
zită a echipei olandeze :

— Clubul a fost înființat la 
19 iulie 1908 și poartă nume
le unui cartier 
dam.

— Feijenoord 
dion propriu cu 
de 63 500 locuri.

— A fost de 9 ori campi
oană a țării : 1924, 1928,1936, 
1938, 1940. 1961, 1962. 1965 
și 1969.

— In 
învins 
3—0 și 
minată 
3—1 și

(0-1. 
(0—1. 
(0—0. 
Celtic

în ultimele meciuri ale pre
liminariilor ediției inaugurale 
a campionatului european de 
juniori la polo s-au înregistrat 
cîteva rezultate surprinzătoa
re cum ar fi victoria echipei 
Spaniei asupra Italiei cu 2—1 
și meciul egal realizat de 
formația Olandei (2—2) în fața 
reprezentativei U.R.S.S. Alte 
rezultate : R. F. a Germaniei 
—Grecia 3—0 ; Ungaria—Bel
gia 13—0.

Pentru turneul final s-au 
calificat următoarele formații: 
U.R.S.S., Olanda, R. F. a Ger
maniei, Ungaria, Spania și 
Italia. Rezultatele partidelor 
din serii vor conta și în ulti
mul turneu.

din Rottcr-

are un sta
ll capacitate

C.C.E. (1961—62) a 
I.F.K. Goteborg cu 
8—2, dar a fost eli
de Tottenham

1—1. în 1962—63 : cu
cu

SPORTUL CEHOSLOVAC dm 
ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE Ulii

FLORETISTUL PARULSKI (POLONIA)
LOCUL I

9 (prin telefon, 
redacția ziarului 
Sport Echo). —

BERLIN, 
de la 
Deutsches 
Prima probă din cadrul tur
neului internațional de scrimă 
s-a încheiat cu victoria, după 
baraj, a lui Ryezard Parulski, 
care a realizat patru victorii, 
(în baraj 5—4 cu Romanov). 
Clasament : 1. ParulsRl 4 v
«l.b., 2. Romanov 4 v d.b., 3. 
Dabrovski 3 v, 4. Lisevski 2 v, 
5. Kaczmarek 1 v, 6. I.ukian- 
cenko 1 v.

LA BERLIN
Floretiștii români s-au com

portat surprinzător de slab 
fiind eliminați încă din semi
finale (Țiu, Falb și Haukler) 
și sferturi (Ardeleanu și Ur- 
sovici).

Astăzi începe turneul pe e- 
chlpe. în 
formațiile 
R.D.G. II, 
cele ale
R.D.G. I și Bulgariei.

Recent, o delegație a Con
siliului Național de educație 
fizică și sport din Cehoslova
cia, condusă de președintele 
acestui for, a făcut o vizită de 
prietenie în Ungaria. Cu acest 
prilej dr. Richard Nejezchleb, 
președintele C.N.E.F.S. din Ce
hoslovacia, a acordat un in
terviu ziarului Nepsport, ju

seria I vor evolua 
U.R.S.S., Ungariei și 
iar în seria a Il-a 
Poloniei, României,

Trei din participanții la 
campionatele britanice de golf. 
Gary Player, Jack Nicklaus și 
Arnold Palmer, în timpul u- 
nui antrenament, urmărit cu 
multă atenție de un numeros 
public.

swjsshs

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
9

concura la următoarele pro
be : K 1—1 000 m : Edicto 
Gilbert, Jose Fernandez, Guil
lermo Fernandez ; K 1—500 
m : Edicto Gilbert, Jose Fer
nandez, Guillermo Fernandez, 
Carlos Martinez: K 1-10.000 m: 

Edicto Gilbert, Ruber Garcia ; 
K 2—10 000 : Jose Fernandez 
— Guillermo Fernandez ; Car
los Martinez — Reme Perez ; 
K 4—1000 m s Carlos Marti
nez — Reftie Perez — Jose 
Fernandez, Guillermo Fernan
dez ; 6 1—1 GOO m : Mario 
Tabio ; G 2—1 000 m : Jorge 
Marzaval — Roberto Ruiz i 
G 2—10 000 m : Jorge Manza- 
val — Roberto Ruiz.
• POLONIA. S-au primit 

următoarele înscrieri) K 
1—1.000 m și K 4—10 000 mi

(Urmare din pag. 1)

• După fiecare probă va 
avea loc festivitatea de pre
miere, pe pontonul din apro
pierea turnului de arbitraj.
• în corpul de arbitri vor 

fi incluși, în afara oficialilor 
români, arbitrii internaționali 
prezenți la Snagov ca mem
bri ai diferitelor delegații 
participante la regată.

• Finalele programa
te duminică după amia
ză vor 
conform 
ce va fi anunțat, 
postw de noastre de te
leviziune.

• CUBA. Sportivii cuba
nezi. prezenți la Snagov — un
de s-au antrenat ore întregi în 
ultimele două zile — vor

fi transmise, 
programului 

de

Szala — Kortaș — Brzuchals- 
chi — Kufel; K 1—500 și 
1000 m: Marczalkiewicz,
Szcszkowschi ; K 2—1000 și 
10 000 m: Nikin — Wojcik, 
Ștafetă: Marczalkiewicz 
Szeszkowschi — Nikin 
Wojcik.
• BULGARIA. Vor 

startul ; K 1—500 și 1000 
Gumichev, Tchlinguirov. 
2—500, 1000 și 10 000 m. Vouț- 
chkov, Tchuykov — Tchilin- 
guirov — Gumichev, K 1— 
10 000 m: Baltadjev, Bonev ;

■1000 și 10 000 m : To- 
~ j ’ ; C 2—1000 și

Mangara- 
Boycev — Damianov ;

m :

lua
m.
K

C 1
chov, Pojarlev ;
10 000 m: Savov
nov;
Damianov — Velkov ; K 1, 2 
și 4—500 m (F) : Ruseva, Ilie- 
va, Miteva, Petrova, Jaki- 
mova.

Tip ai ul; J, P, „InțQnpatla*. șir, Srezolaau tu. «3-Mr București

In turul franței
ACEEAȘI „ORDINE TRIPLĂ' ÎN FRUNTEA

CLASAMENTULUI GENERAL
Gea de a 13-a etapă a Tu

rului Franței s-a desfășurat 
Ieri pe distanța Grenoble — 
Gap (187,500 km), fiind cîști 
gată de italianul Primo Mori, 
creditat cu timpul de 5h 52:01 
în urma lui au sosit Wagt- 
mans (Olanda), la 1:32, șl 
belgienii Merckx și Gode- 
froot, la 2:15.

După cum se vede, „tri
coul galben", Eddy Merckx,

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH 

DE LA BUDAPESTA 
în prima rundă a turneului 

internațional feminin 1 de șah 
care se desfășoară la Buda
pesta, ELISABETA 
HRONIADE a învins-o 
Karakas 
de-a doua 
României, 
a remizat 
ria).

POLZ- 
pe 

(Ungaria), iar cea 
reprezentantă a 
ELENA JUNCU, 

cu lvanka (Ur/'a-

I

se 
în

află în elementul lui și 
etapele de munte, contro- 

lînd cu o impresionantă auto
ritate cursa.

în fruntea clasamentului 
general, statu quo—1) Merckx, 
2) Zoetemelk (Olanda) la 
6:39, 3) G. Petersson (Sue
dia) la 10:42.

mondial 
femiivn de fotbal
ROMA, 9 

La Salerna, 
mei ediții a___„_______
mondial feminin de fotbal, 
echipa Italiei a învins cu 
scorul de 2—1 (I—0) repre
zentativa Elveției. Intr-un alt 
joc, disputat Ia Bologna, se
lecționata Danemarcei a sur
clasat cu 3—1 (5—1) forma
ția R. F. a Germaniei.

(Agerpres). •— 
în cadrul pri- 

campibnatului

privire la unele probleme care 
stau în fața sportului de per
formanță din țara sa.

— După cum se știe — a 
spus dr. Richard Nejezchleb 
— Cehoslovacia a găzduit in 
acest an campionatele mon
diale de schi pentru probele 
nordice. Atît din punct de 
vedere organizatoric, cit și 
competițional întrecerile s-au 
bucurat de un deosebit suc
ces. Schiorii noștri s-au com
portat bine, fapt apreciat și de 
Federația internațională. Cei 
mai merituoși dintre ei au 
fost decorați cu ordine și me
dalii.

Vorbind despre campionatul 
mondial de fotbal, dr. Richard 
Nejezchleb a făcut următoa
rele observații cu privire la 
comportarea 
vaci ei.

— Faptul 
în turneul 
un succes 
nostru. Dar, în turneul final, 
unde am jucat în cea mai di
ficilă grupă, echipa noastră 
nu a mai confirmat așteptă
rile. Cu excepția meciului cu 
Anglia, în celelalte jocuri, 
fotbaliștii noștri au evoluat 
sub așteptări. Cauzele acestei 
comportări necorespunzătoare 
trebuie căutate în pregătirea 
defectuoasă făcută înainte de 
campionat. A constituit o gre
șeală faptul că jucătorii noș
tri au fost suprasolicitați în 
etapele de campionat (care au 
avut loc cu regularitate 
miercuri și sîmbătă) și, ■ ca 
atare ei au ajuns în Mexic 
obosiți, unde căldura și alti-

I. O.

echipei Cehoslo-

că ne-am calificat 
final a constituit 

pentru fotbalul

tudinea le-au creat și alte 
dificultăți. Cred totuși că e- 
chipa noastră este valoroasă, 
și în condițiile unei bune pre
gătiri ea va da un randament 
mai mare.

în continuare, dr. Richard 
Nejezchleb a vorbit despre 
pregătirile olimpice.

— La J.O de vară și de iarnă 
vom lua startul în toate pro
bele și de aceea ne străduim 
să prezentăm sportivi cit mai 
bine pregătiți. In acest scop 
vom organiza numeroase în
treceri de selecție. Vor pleca 
la Milnchen și la Sapporo 
numai aceia care vor obține 
rezultate de certă valoare.

în încheiere, președintele 
forului sportiv cehoslovac a 
vobit despre sporturile de 
iarnă.

— Pentru prima oară, în a- 
nul olimpic, se va organiza 
un campionat mondial de ho
chei, in afara turneului olim
pic. In 1972 C.M. de hochei 
va avea loc în Cehoslovacia. 
Obiectivul nostru pînă la a- 
ceste mari evenimente constă 
în pregătirea temeinică a 
echipei naționale, rodarea si 
lansarea elementelor tinere. 
In patinajul artistic dorim să 
ocupăm un loc de frunte în 
ierarhia valorilor mondiale.
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