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Marea Adiunare Națională 
a reluat, vineri dimineața, în 
ședință plenară, tiucrările ce
lei de-a paitra sesiuni a celei 
de-a VI-a legislaturi, începu
te îin luna martie. In perioa
da de la ultima ședință ple
nară, comisiile permanente 
de specialitate ele celui mai 
înalt for al țării au examinat 
proiectele de lege înscrise pe 
ordinea dte zi a actualei se
siuni.

Deputății iau în discuție 
documente de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea 
pe mai departe a economiei 
naționale a țării noastre. Elie 
se înscriu în ansamblul mă
surilor cu privire la perfec
ționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale, la 
creșterea eficienței activității 
economice, stabilite de Con
ferința națională și Congresul 
al X4ea al partildiuM. Unele 

. din aiciesite documente au fost 
supuse dezbaterii publice, un 
mare niuimăr de oameni ai 
muncii ariucîndu-și contribu
ția la îmbunătățirea și defi- 
și'tivarea lor. Dezbaterea pu- 

. bliică a documentelor de bază 
ale sesiunilor Marii Adunări 

. Naționale este încă o dovadă 
a caracterului larg deimocra-

tic al orindiuirii noastre, o 
expresie a spiritului demo
cratismului socialist, care ca
racterizează întreaga viață 
pOlitilcă și soicială a țării.

In sală se aflau deputății 
Marii Adunări Naționale, pre
cum și, numeroși invitați — 
conducători de instituții can
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții știih- 
t'ifiilce șl culturale, ziariști.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
București, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Este ora 10. întâmpinați cu 
.puternice . aplauze, sosesc în 
sală conducătorii partidului 
și statuluii. în loja din dreap
ta a marii incinte rotunde 
iau loc tovarășii Ni'cblae 
Ceaulșesiau, • Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodniaraș, Paul 
Niciutescu - Mizil, 
Pană, Gheorghe 
Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, 
Dănălache, Constantin 
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mâneam, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Lecnte Răuitu, 
Gheorghe Stailca, Vasille Vîlcu.

Gheorghe
Radulescu, 

Ilie Verdeț, 
Florian

Dră-

In Joja din stânga ocupă loc 
membrii Consiliului de Stat.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, 
Voitec, 
propune, 
M.A.N., 
de zi :

1. — '
mizării producției și 
în agricultură.

2. — Proiectul de 
vind gospodărirea 
lor materiale și bănești, or
ganizarea și funcționarea con
trolului' financiar.

3. — Raportul Consiliului 
de Miniștri cu privire la mă
surile pentru înlăturarea e- 
fecte'lor calamităților natura
le idiin primăvara anului 1970.

4. — Proiectul de lege cu 
privire la organizarea și func
ționarea cooperației de con
sum.

5. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul. de Stat de ila ultima se
siune a 
nalle.

6. —
vitatea

MEDICII TREBUIE SA CONVINGĂ
ÎNTREAGA POPULAȚIE

DE NECESITATEA SPORTULUI
Interviu cu dr. Alexandru CALOMFIRESCU,

adjunct al Ministrului Sănătății
— Avînd în vedere că me

dicina intră din ce în ce 
mai mult într-o fază profi
lactică, cum înțelege Minis
terul Sănătății să participe 
la acțiunea de difuzare a e- 
ducației fizice în rîndul ma
selor pentru a valorifica 
virtuțile preventive ale aces
teia? Avînd în vedere că în
treg corpul medical ar putea 
să devină o rețea de pro
pagare a exercițiului fizic, 
de educație sportivă a popu
lației. ce s-ar cuveni între
prins ca această forță edu
cativă potențială să 
acțiune ?

— Caracterul profund 
tactic reprezintă o 
fundamentală a medicinii 
derne. în contextul de factori 
care concură la realizarea pro
filaxiei, o deosebită importanță 
trebuie să se acorde educației 
fizice ‘ și sportului, datorită a- 
portului substanțial pe care îl 
aduce tn dezvoltarea fizică și 
psihică a organismului, în men
ținerea și întărirea sănătății oa
menilor. în societatea contem
porană, practicarea sistematică a 
educației fizice și sportului de
vine o necesitate pentru întrea-

intre în

profl- 
trăsătură 

■mo-

ga populație, un mijloc eficient 
pentru scăderea morbidității și 
mortalității, pentru creșterea ca
pacității de muncă și a duratei 
medii de viață. Necesitatea co
tidiană a mișcării în aer liber 
este o urmare firească a soli
citărilor intelectuale intense, a 
mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție, a dezvol
tării televiziunii și mijloacelor 
de tranasport, în scopul asigu
rării echilibrului fizic și psihic 
al oamenilor pentru combaterea 
efectelor negative ale sedentaris
mului. Această necesitate de 
mișcare organizată devine din ce 
în ce mai stringentă odată cu 
evoluția societății noastre, care 
prin procesul revolutiv tehnico- 
științific ce impulsionează feno
menul accelerației reduce con
siderabil activitățile fizice ale 
omului, lmpingîndu-l la sedentar 
rism.

Educația fizică șl sportul tre
buie să ocupe o mare parte din 
timpul liber al tinerilor, cunos* 
cînd

■
faptul că în condițiile unei

Interviu realizat de 
Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 2-a)

tovarășul Ștefan 
deschide ședința și 
în numele Biroului 
următoarea ordine

Proiectul legii orga- 
a muncii

lege pr:- 
mijloace-

Marii Adunări Națio-

Raportul despre .aeti- 
desfâșurată de orga-

(Continuare în pag. a 4-a)

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV LA CAIAC-CANOE

CAIAC 
CANOE

11-12 Iulie 1B1O jj

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH

NICOLAU Șl TfODORESCU CONDUC LASINAIA
SINAIA, 10 (Prin telefon). — 

In runda a IH-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Sinaia s-au Intîlnit doua 
dintre favoritele competiției, 
maestrele internaționale Mar
gareta Teodorescu și Alexan
dra Nicolau. Partida dintre ele 
a fost remiză. Același rezul
tat s-a Înregistrat în disputa 
dintre Rubțova și Holtzlein. 
Kalchbrenner • câștigat la

CU

Erenska iar Litmanowicz la 
Simu. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

Ieri dimineață, Nicolau a 
cîștigat partida întreruptă cu 
Makkai iar Teodorescu
Timmer. Baumstarck a remizat 
cu Vokralova.

După trei runde tn clasa
ment conduc Nicolau și Teo
dorescu cu 2l/3 p, urmate de 
Kalchbrenner cu 2 p.

ASTĂZI, OPT FINALE, DOMINATE
DE „REVANȘA" NORVEGIA-ROMANIA
DIN PROBA
După mai multe incertitu

dini, determinate poate și de 
tactica unor echipe adoptată 
acum, înaintea campionatelor 
mondiale, iată că se cunosc 
toate echipajele participante 
la Regata internațională Sna
gov, iată că ■— încheiate fiind, 
cu succes, și pregătirile tehni- 
co-organizatorioe — se poate 
da startul în competiția care 
în prezent domină calendarul 
sportului caiacului și caiioei.

Așadar, astăzi și mîine, pe 
apele Snagovului se vor în
trece, împreună cu reprezen
tanții ROMÂNIEI, echipe sau 
echipaje din R. D. GERMANA, 
R. S. S. UCRAINEANĂ, UN
GARIA, R. F. a GERMANIEI, 
CUBA, NORVEGIA, POLONIA, 
CEHOSLOVACIA, FINLANDA, 
OLANDA, BULGARIA, IUGO
SLAVIA. Consultînd lista în
scrierilor se desprind cu ușu
rință numeroase echipaje de 
valoare care, fără îndoială,

DE CAIAC 4-1000 M Si

vor conferi Regatei Snagov 
girul unui nivel calitativ ex- • 
trem de ridicat. Dintre oaspeți 
— pentru că cititorii au aflat, 
din vreme, componența echi
pei noastre — reține atenția 
prezența caiaciștilor norvegieni,

PROGRAMUL ZILEI

ora 9,30 : SERII în probele 
de K 1-500 m, K 1-500 m (F), 
K 2-500 m, K 4-1000 m.

ora 16,00 : FINALELE probe
lor de K 2-10 000 m, K 1-10 000 
m, C 2-10 000, C 1-10 000 m, 
K 1-500 m, K 1-500 m (F), K 2- 
500 m, K 4-1 000 m.

campioni 
europeni 
a celor
(K 4 —
„europenele” de la Himki, e-
chipajul feminin : locul II la 
aceeași Competiție), a campio-

olimpici și campioni 
(la K 4 - 10 000 m), 
din R. D. Germană
1000 m : locul I la

Azi și mîine, la „Tineretului14,
I

Romania-Spania o interesantă întrecere de sărituri
Aflată Ia a doua ediție 

(prima s-a desfășurat a- 
nul trecut, la Valencia), 
întîlnirea de sărituri din
tre selecționatele Româ
niei și Spaniei suscită un 
justificat interes, mai ales 
dacă ținem seama că ne 
aflăm în anul importan
tei confruntări care va fi 
campionatul european de 
la Barcelona. Deci, pe 
lingă disputa sportivă 
propriu-zisă, întrecerea are 
și caracter de verificare a 
pregătirilor efectuate de 
sportivii celor două echi
pe pentru marile con

Dr. Max Euwe, oaspetele șahiștilor români
în tara noastră se află, la invitația F.R.S., 

dr. MAX EUWE, fostul campion mondial 
de șah, sosit împreună cu soția să asiste 
la cîteva runde ale Turneului internațional 
feminin de la Sinaia. Ilustrul oaspete (care 
în această toamnă va candida la postul de 
președinte al F.I.D.E., prin retragerea lui 
Folke Regard) ne-a declarat că este încîn- 
tat de primirea cordială care 1 s-a făcut 
și de ambianța organizatorică și tehnică în 
care se desfășoară competiția. Domnia sa a

oferit, în numele Federației olandeze de șah, 
un premiu special pentru cea mai frumoasă 
partidă care se va juica la turneu.

Un amănunt: în prezent dr. Max Euwe 
este profesor universitar la catedra de ci
bernetică a Facultății din Rotterdam, iar 
puținul 
tregime 
voltarea 
duce o

său timp liber îl consacră în în- 
pasiunii din tinerețe, șahul, la dez- 
căruia pe plan internațional își a- 

prețioasă contribuție.

Max Euwe (dreapta), cu soția, însoțit, de prof, 
fah.
Foto : A. NEAGU

Fostul campion mondial de șah,
univ, ion Gudjii, vicepreședintele Federației române de

cursuri ale sezonului, mai 
ales pentru „europene".

în vederea acestui meci, 
antrenorii români au se
lecționat Următorii sări
tori : Ion Ganea, Constan
tin Nedelcu, Gerhard Fa- 
bich, Doru Nedelcu, lldiko 
Csiki, Ecaterina Dumitriu, 
Irinel Popescu și Mariana 
Voinea. Oaspeții, sosiți în 
Capitală joi seara, au și 
efectuat un antrenament 
de acomodare în cursul 
dimineții de vineri. Lotul 
este alcătuit din campio
nii Spaniei, Nieves Mateos 
și Manuel Garabato, în
vingătorul întrecerii de 
anul trecut, Jorge Head, 
și Javier Olivier. Antre
nor : Jose-Luis Hidalgo.

Menționăm că în meciul 
desfășurat în 19G9, primul 
loc la băieți a fost ocu
pat, în mod surprinzător, 
de Jorge Head. Desigur, 
însă, că reprezentanții noș
tri, și în primul rînd Ga
nea și C. Nedelcu, sînt a- 
nimați de dorința de a 
se revanșa pentru înfrîn- 
gerea suferită la Valencia. 
La fete, în absența Meta
niei ~ 
tă 
după 
rit),

Decuseară (afla- 
în convalescență 

accidentul sufe- 
sarcina de a 

ne reprezenta culorile re
vine unor săritoare tinere 
care au acum un foarte 
bun prilej de a se afirma.

DIVIZIA A DE FOTBAL

nului mondial de canoe, vest- 
germanul Detlef Lewe ș.a.

Nu numai valoarea deose
bită a unora dintre participanți 
caracterizează ediția din acest 
an a Regatei internționale Sna
gov ci și numărul mare al 
concurențelor, ceea ce va face 
ea încă din „serii" întrecerea 
să fie extrem de dificilă, în 
cazul unor probe fiind — de 
asemenea — posibil să se a- 
dopte chiar soluția a. 6 serii și 
3 semifinale ! Așa cum se 
poate întimpla la K 1 — 500 
m, băieți și fete...

După cum s-a anunțat, „se
riilor" programate în această 
dimineață, le vor urma 8 fi
nale care, fără excepție, se 
anunță extrem de echilibrate, 
făcînd hazardante pronosticu
rile, chiar în cazul curselor de 
fond. Este greu, din aceste 
motive, să facem cu anticipa-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Pe platforma pe care vor concura, săritorii români și 
spanioli au ținut să aibă o amintire.

Foto : V. BAGE AC
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ALERTA OLIMPICĂ NU SE FACE
M

ÎNCĂ SIMȚITĂ LA
Pregătirile olimpice 

derea marilor întreceri 
1972 își urmează cursul nor
mal, stabilit ln baza Planu-

ln ve- 
din

federațiilor 
alcă- 

și dislcutat cu

la taoeputul anului 
Firește că și Craiova 
unul dintre centrele

I

trecut de mult vremea antre
norului (sâ-i spunem oare ast
fel ?) naiv, ignorant, sclav al 
metodelor empirice, care de
clara cu dezinvoltură că pe 
el nu-l interesează „pisicul"

sportivului, ci numai capacitatea lui 
fizică. Pentru neinițiafi, să traducem 
exprimarea primară a presupusului an
trenor de altădată : el se referea la 
psihicul sportivului, considerînd că su
fletul, că toate resorturile interioare nu 
au nici o legătură cu performanța. Edu
catorul de acest fel nu credea decît în 
proporțiile musculaturii, în puterea 
gambei, în tăria suprafeței exterioare 
a scăfârliei. Singurul element nemate
rial pe care-l lua în considerare era 
șansa, mîna destinului, întotdeauna no
rocul adversarului, întotdeauna ghinio
nul propriilor săi elevi.

Vremea acestui antrenor a apus, din 
fericire. Antrenorii de azi se inițiază 
în studiul proceselor psihice și țin 
seama de reacțiile sufletești ale ele
vilor lor, încercînd chiar să le dirijeze, 
să le condiționeze, să le canalizeze în 
folosul scopului sportiv propus. Psiho
logii înșiși sînt solicitați ca elemente 
auxiliare, pe lingă antrenor și medic. 
Dar psihologul însuși nu va putea da 
randamentul scontat decît în cazul unei 
cunoașteri apropiate și imediate a su
biecților și a domeniului în care ei 
activează. El întîmpină două handica
puri delicate. In primul rînd, metoda 
sa principală de lucru esie observația ; 
în al doilea rînd activitatea sa este 
incredibil legată de necesitățile tactice 
de conjunctură ale mediului sportiv.

lată de ce ne-a surprins plăcut o 
veste tecentă. Un grup de oameni de 
știință din Heidelberg a elaborat un 
program de lucru pentru cercetarea 
psihologică a sportului. Medicii, psi
hologii, pedagogii și sociologii știu de 
mult ce cîmp vast de investigație este 
sportul, la cîte momente psihologice 
dă el naștere. Dar ansamblul acestor 
momente nu este încă destul de pro
fund studiat, se știe prea puțin despre 
procesul interdependențelor. Din 
tă cauză, inițiatorii programului 
duiesc ca rezultatele cercetării 
logiei sportului să fie utile nu
antrenorilor care se ocupă de sportivi 
de performanță, ci și profesorilor care 
se ocupă de educația fizică și de spor
tul școlar.

Pînă acum, psihologii-nu au inva’daf 
arena sportivă din proprie inițiativă; 
poate că au simțit o oarecare stînje- 
neală față de un domeniu tn care di
namismul fizic prevalează. De acum 
înainte, ei vor ști că sînt bineveniți 
pe stadion. In toate sporturile și cu 
deosebire în cele colective, tn care se 
înfruntă echipe, inevitabil înarmate cu 
un arsenal strategic, prezența psiholo
gului a devenit necesară.

Tinerii psihologi români sînt chemați 
să frecventeze mediul sportiv) să-i 
dedice teme de cercetare, cu convin
gerea că var găsi un teren de lucru 
extraordinar, oferindu-le un studiu pa
sionant. Tn același timp, el vor culege 
fructele mîndriel de o fl contribuit la 
succesele sportului românesc.

yictor BANCIULESCU

aceas- 
nădăj- 
psiho- 
numai
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LA STARTUL ETAPEI A XXVII-a • ••

CRAIOVA I

Ne apropiem de finalul acestui atât 
de disputat campionat. Mercurul ter- 
mometrului urcă, parcă, de la o zi la 
ai3i tot mai sus. Dar iubitorii fotba
lului nu-l bagă în seamă, pentru că... 
taitaparatura la care se dispută ulti
mele partide este mult mai mare. 
Mîine, pe gazoanele principalelor sta
dioane ale țării, .cu sau fără griji 
(dar, mai multe cu griji) cele 16 for
mații ale diviziei naționale A se vor 
alinia pentru disputarea partidelor din 
cadrul etapei a XXVII-a.

De 38^glSLS?RJaJlfi»..«.W'

reștiul. Stadionul Republicii găzdu
iește derbyul etapei. Meci de tradiție, 
azi cu implicații deosebite în clarifi
carea sau înăsprirea luptei pentru cu
cerirea titlului de campioană. Rapid 
se întîlnește cu Dinamo ~ 
timp ce la Arad, U.T.A. 
plica revelației 
Cluj. Dar care 
Cel de la Iași? 
Iată programul 
mîine;

Brașov» STEAGUL ROȘU—A.S.A. 
ȘȘlj flUfe = FARU&.

DINAMO

București în 
primește re- 
etape, C.F.R. 
e important?

ultimelor 
meci nu 
Partida de la Ploiești? 
complet al etapei de

Cluj ! UNIVERSITATEA — DINA
MO BACĂU

București: RAPID
BUCUREȘTI.

Iași : POLITEHNICA— CRIȘUL.
Pitești : F.C. ARGEȘ — STEAUA
Ploiești : PETROLUL — UNIVER

SITATEA CRAIOVA.
Arad; U.T.A. — C.F.R.

(Citiți în pagina a 3-a avancronică 
etapei: „Războiul" pentru locul 15 a 
ajuna la.,, marea bîtfijie directă"^ •

lui de acțiune ai 
noastre sportive, plan 
tult in 1968 C " ' 
reprezentanții tuturor jude
țelor ' *--------
1969.
este ___  —,---- -
sportive ale țării vizate să 
participe efectiv la acțiunile 
de pregătire judicioasă, pen
tru ca Mllnchenul să însemne 
un pas înainte față de Me

xico.
Vizita pe care am făcut-o 

nu da mult în „Cetatea Ba
nilor" ne-a oferit prilejul să 
vedem în ce măsură s-au 
angajat sportivii șl antreno
rii Saraloveni în această ac
tivitate migăloasă și plină do 
răspundere. Patru secții spor
tive de la clubul Electropu- 
tere își amplifică ritmul pre
gătirilor olimpice :

LUPTE gbeco-komane. 
La începutul anului 1969 au 
fost nominalizați pentru lo
tul olimpic sportivii C. Bu- 
șoiu, Gh. Berceanu, I. Stoica 
șl M. Vlad. Dar. între timp, 
lotul celor patru luptători s-a 
subțiat. Campionul mondial 
Berceanu a plecat la Steaua, 
iar Bușolu, după cum ne 
spunea recent secretarul 
F. R, H> WfeW» •

fost scos din lot, întrucît a- 
nul acesta n-a mal obținut 
rezultate și n-a participat 
nici la campionatele naționale. 
In prezent au rămas în lo
tul de perspectivă dcțar I. 
Stoica și M. Vlad. In schimb, 
intră acum in discuție tină- 
rul Eugen Negrea; care ln 
1969 a făcut parte din t echi' 
pa națională de j 
de anul acesta este selecțio
nat în reprezentativa de ti
neret. La federație < 
părerea că secția de 
de la Electroputere nu pro
gresează în măsura așteptă
rilor, deși anul acesta spor
tivii respectivi nu se r"' 
plînge că n-au avut prile
juri de a participa șl, la 
turnee • <-
R. D.
U.K.S.S. 
rul Iile 
dovedit 
nu mai ____ ,
timp atenție sportivilor de 
perspectivă. Dovada : anul 
acesta, la campionatele na
ționale d# Juniori ri-a fost

Romeo CALARAȘANU

l
l
l

e din echi- I 
juniori; iar I 
ste s’elecțio- I

exL 1 I 
lupte I 

i pro- ■

>or- | 
pot I 
lie- I

internaționale ; ' în 
Germană, Bulgaria, 
și Suedia- Aiîțreno- 
Marinescu, care și-a 
deseori capacitatea, 
acordă, de la un

Dovada :

I
I
I

I
I
l
l
l
I
I
I 
I
I
I

fa W “ te)
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Sportul sătmureun-in cadență
ȘI «cum, după aproape 

două luni de la inun
dația fără seamăn, care 
abătut eu o furie nemai- 

întîlnită asupra frumosului o- 
raț transilvănean, Satu Mare, 
urmele dezastrului mai sînt 
vizibile. Casele din jurul gă- 

. rii, de prin preajma Stadionu
lui Municipal, in special, car
tiere greu lovite, acoperite 
timp de peste 48 de ore cu 
zeci de milioane de metri 
cubi de apă, poartă pe ele 
o dîră neagră, un brîu mur
dar care indiei nivelul ma
xim la care » ajuns viitura 
Someșului în zilele de 14—16 
mai. Acest nivel variază de 
la un metru pînă la o înăl
țime ce depășește statura u- 
nui om. Urmările grele lăsate 
de calamitate se șterg încet, 
încet. Se refac locuințele, gos
podăriile avariate de ape, se 
curăță totul, se construiesc 
numeroase blocuri pentru cei 
rămași fără adăpost, se mun
cește cu hărnicie în tot orașul. 

N-au rămas în afara pre
ocupărilor refacerii generale 

nici amenajările sportive. Pre
cum se știe, patrimoniul spor
tiv al municipiului Satu Mare 
a avut și el pierderi mari. 
Pagubele, după o sumară eva
luare, depășesc suma de un 
milion și jumătate de lei. Cele 
mai afectate au fost Stadionul 
Municipal (gazonul s-a distrus 
complet și — după părerea

specialiștilor — șl drenajul te
renului de joc; «-a nimicit 
o mare cantitate de echipa
ment etc.) ți gala de «port de 
la Școala fqcestieră, amena
jată în urmă cu doi-trei ani. 
Lucrările de refacere a sălii, 
montarea unei noi pardoseli, 
repararea vestiarelor, a insta
lațiilor sanitare etc nu șe vor 
termina înainte de sjfrșitul 
lunii septembrie. „Pînă acum 
s-a lucrat foarte mult și cu 
rezultate imediate — ne spu
nea tov. Viorel Marchlș, pre
ședintele C.J.E.F.S. Satu Mare 
— la terenurile de joc. La 
puțin timp după inundație s-a 
redat in folosință Stadionul 
Someșul, apoi terenul Rapid, 
iar recent, stadionul Mu
nicipal, unde s-au șt dis
putat meciuri de fotbal. Aici, 
numeroși elevi ai liceelor din 
oraș, tineri din 
și alți iubitori 
au prestat sute 
muncă patriotică 
jarea de mil a 
fotbal, a tribunelor".

Despre Imensitatea muncii 
care a trebuit depusă pentru 
darea In folosință a Stadio
nului Municipal este suficient 
să amintim doar o singuiă 
cifră: 2 000 de metri cubi de 
mii scoși de pe patrulaterul 
de joc 1

In general, tineretul din o- 
raș s-a arătat deosebit de re
ceptiv la chemarea lansată de

intreprmderi 
ai sportului 
de ore de 

pentru degrt- 
terenului de

U.T.C. și C.J.E.F.S. de » re
face terenurile de sport. Tre
buie *6 menționăm că acti
viștii, ««lariați și voluntari, ai 
acestor organe au da# un fru
mos exemplu lucrind zii» în
tregi la repunerea In funcțiune 
a bazelor sportive. Acum sînt 
practicabile ți sălile de gim
nastică de la Liceul Mihail 
Eminescu, cele de la Liceul 
nr. 2. Se mai lucrează încă 
la reamenajarea arenei de 
popice Rapid, distrusă parțial, 
la hangarul de ambarcațiuni, 
de pe malul Someșului, 1» 
sala de sport Olimpia ș.a.

Conducerea asociațiilor spor
tive Olimpia, Someșul, ca șl 
Consiliul județean pentru 
cație fizică ți sport s-au 
duit, cu toate vitregiile 
tente, să asigure condiții 
de pregătire sportivilor 
secțiile de performanță, 
fel, scrimerii sătmăreni,

•du- 
«tră- 
exia- 
bune 

<JTn 
Ast- 

.............. , care 
sînt printre cel mai buni din 
țară, n-au întrerupt de loc pre
gătirile, luptătorii, care acti
vează în divizia A, au primit 
pentru antrenamente o sală 
improvizată, s-a asigurat un 
teren pentru antrenamente și 
jocuri oficiale 
chipe de fotbal 
tul republican, 
tați nici atleții 
care participă 
la diferite competiții.

T. RABȘAN

celor două e- 
din camplona- 
N-au fost ui- 
șl handbaliștil 
în aceste zile

MOTOCROSIȘTII ROMÂNI POT INTRA
IN POSESIA TROFEULUI BALCANIC

Primele două eta
pe ale celei de-a 
Vl-a ediții a Bal
caniadei de Moto- 
cros s-au desfășu
rat la Sofia și Prlș- 
tina. Beneficiind de 
avantajul terenului,

motocroslștil bulgari, actualii de
ținători al trofeului, au dorit să 
se distanțeze cit mal mult chiar 
din start, însă alergătorii noștri 
le-au opus o dîrză rezistentă. In 
duminica următoare, la Priștlna, 
românii au clștlgat etapa a doua 
a competiției. Rugindu-1 să ne 
împărtășească Impresiile culese în 
această deplasare (din Bulgaria, 
echipa noastră a plecat direct în

UNDE MERGEM?
SIMBATA

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 16 — „Cupa 
Steaua".

CAIAC-CANOE : lacul Sna- 
gov, de la orele 9.30 și 16 — 
Regata Internațională.

SCRIMA : sala Floreasca II, 
de la ora 10 — campionatul 
național al juniorilor mici.

TENIS DE MASA : sala
Floreasca, de la ora 17,30 — 
concurs internațional organi
zat de asociația Spartac.

NATAȚIE. Ștrandul Tinere
tului, de la ota 10 și de la 
ora 17, România — Spania la 

■ sărituri.; de la ora 10 și de 
la ora 17,30, întîlnirca de înot 

• dintre copiii și juniorii de la 
Șc. sp. nr. 1, Șs. sp. nr. 2 și 
Poseidon (R. F. a Germaniei).

POLO, Bazinul Dinamo, de 
la ora 17,30 : Progresul — 
Voința Cluj, Dinamo — Poli
tehnica Cluj ; ștrandul Tinere
tului, de la ora 17 : Rapid — 
Olimpia Oradea, de la or»
11.30 : meciuri în cadrul cam
pionatului do juniori II al 
Capitalei.

DUMINICA
CAIAC-CANOE : lacul Sna- 

gov, de la orele 9,30 și 16 — 
Regata internațională.

FOTBAL : stadionul Repu
blicii, de la ora 16.00 — Rapid 
— Dinamo București (div. A) ; 
în deschidere, meci de tineret.

SCRIMA : sala Floreasca II, 
de la ora 8 — campionatul 
national al juniorilor mici.

Tenis de masa •. sala 
Floreasca, de Ia ora 9 — con
curs internațional organizat de 
asociația Spartac.

NATAȚIE. Ștrandul Tine
retului, de la ora 10,30 și 17, 
întîlnirea de sărituri Româ
nia — Spania.

POLO. Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 10 : meciuri in 
cadrul campionatului de ju
niori II al Capitalei ; de la 
ora 11 : Olimpia Oradea — 
I.E.F.S., de la ora 19,30 : 
I.E.F.S. — Rapid, meciuri în 
cadrul diviziei A ; bazinul Di
namo, de la ora 10 : Politeh
nica Cluj — Progresul, Voința 
Cluj — Dinamo, de la ora
17.30 : Politehnica — Voința, 
meciuri in cadrul diviziei A.

Iugoslavia), antrenorul Gh. lonl- 
ță ne-a spus :

— ștefan Chițu ar II meritat 
cu prisosință victoria individuala 
in concursul de pe traseul de la 
Pancerevo. El a condus 10 din 
cele 14 ture ale primei manșe și 
nimeni nu I-ar ti putut opri să 
cîștige, dacă Boris Țvetkov nu 
l-ar fi jenat evident. Organizarea 
concursului a fost bună, însă ar
bitrajul — părtinitor.

— Vă rugăm să ne relatați, pe 
scurt, etapa de la Priștlna.

— Localitatea Priștlna e situată 
111 sudul Iugoslaviei. Concursul 
a avut loc pe un traseu cu un 
grad de dificultate mai redus de
cît cel de la Pancerevo, dar care 
din cauza ploii abundente, căzute 
Sn timpul întrecerilor, a devenit 
mult mai dur. Pe teren neutru, 
sportivii noștri și-au dovedit su
perioritatea, față de cei bulgari, 
cucerind următoarele locuri in 
clasamentul celor două manșe : 
1. Aurel lonescu, 2. ștefan Chițu, 
3. Adam Crisbai... 6. Cristian 
Dovids... 12. Mlhai Banu... 14.
Constantin Goran din 18 alergă
tori înscriși pe foile de concurs.

— Ce calificative acordați moto- 
clcllștilor noștri' după Cele două 
confruntări cu motocroslștil bul
gari șl iugoslavi.

— Chițu, lonescu, Dovids șl Cris
bai merită calificativul bine, iar 
Banu și Goran — mai mult decît 
mulțumitor. Deși rănit din prima 
etapă, Chițu și-a apărat cu un 
superb efort șansele, fiind omul 
nr. 1 al echipei. In revenire de 
formă, Aurel lonescu a avut o 
comportare constantă. Veteranul 
naționalei, C. Dovids a-a dovedit 
din nou util echipei șl am convin
gerea că poate mai mult, dacă 
se va antrena cu seriozitate. Un 
salt- neașteptat l-a înregistrat A- 
dam Crisbai. Mezinul reprezenta
tivei. M. Banu a fost ’același 
sportiv combativ pe care-1 știm, 
însă comite multe erori de orien
tare în teren, care îl costă scump. 
In sflrșit, Constantin Goran Încă 
nu s-a restabilit de pe urma ac
cidentului suferit la concursul 
Internațional de la Tg. Jiu.

Interlocutorul nostru, ne-a pui 
apoi la dispoziție clasamentele o- 
ficlalc :

INDIVIDUAL — 1. Ștefan Gheor- 
ghiev (B) 65 p, 2. A. lonescu 60 
P. 3. Șt. Chițu 56 p, 4. I. Seku- 
linov (B) 54 p, 5. G .Serafimov 
(B) 49 p, 6. C. Dovids 48 p, 7. 
V .Manolov (B) 47 p, 8. A. Crisbai 
45 p. 9. E. Pîrvanov (B), 41 p, 10. 
M. Banu 27 p.

ECHIPE : 1. Bulgaria 210 p. 2.« 
România 210 p, 3. iugoslavia 82 p.

Amintim eă ultima fază a com
petiției va avea loc la 6 septem
brie pe Valea Hăcădăului, din 
Brașov. Pină atunci, motocroslștil 
romani au suficient timp să se 
pregătească temeinic pentru a 
da asaltul decisiv în cele două 
clasamente.

Tr. I.

Tot zilei» tre
cute au «osit în 
Capitală și o par
te dintre rutierii 
care ne-au repre
zentat în „Turul

Iugoslaviei". O parte numai, 
pentru că Vasile Burlacu, A- 
lexandru Sofronîe și Vasile 
Selejan au mai rămas în 
Iugoslavia fiind solicitați să 
participe la „Turul Macedo
niei". împreună cu antreno
rul Nicolae Voicu, căruia 
i-am solicitat cîteva amănun
te în legătură cu evoluția 
„naționalei", au revenit Va
sile Teodor, Constantin Gri- 
gore și Nicolae David. Cei 
trei alergători, împreună cu 
Teodor Puterity, pleacă as
tăzi — însoțiți de N. Voicu 
— în Berlinul Occidental pen
tru a lua parte duminică la 
o cursă de 100 km contra
timp pe echipe.

— Așadar, cum a fost a- 
nul acest» în „Turul Iugo
slaviei ?"

— în general bine. Lastart 
s-au aliniat 12 echipe, din
tre care 8 de peste hotare : 
Italia, Polonia, Olan,da, Fran
ța, Cehoslovacia, Luxemburg, 
Bulgaria ți România. Au 
fost programați 1100 km, pe 
trasee de munte și plat La 
început a fost foarte cald, 
apoi a plouat. Cursa a avut 
4 etape de contratimp : 3 in
dividuale (47 km, 26 km și 
24 km) și una Pe echipe (a- 
proape 50 km) ! Lucrul aces
ta nu prea ne-a convenit, 
știut fiind că rutierii noștri 
nu sînt «peclaliștl al probei 
de contratimp. Cursa • fost

foarte disputat!, clasamente
le «uferind mari modificări 
de la o zi la alta.

— Care dintre cicliștii ro
mâni au evoluat la un nivel 
superior ?

— In primul rind Constan
tin Grigore care a cîștigat o 
etapă, apoi Vasile Teodor (de 
două ori pe locul II) și Ni
colae Ciumeti, unul dintre 
alergătorii care au luptat mul
tă vreme pentru un loc pe 
podium. în sfîrșit, Nicolae 
David a mers bine la contra
timp individual.

— Sîmbătă (nr. astăzi) pie
tăți în Berlinul Occidental 
pentru a participa la o com
petiție Internațională în care 
este programată o singură 
probă : 100 km contratimp 
pe echipe. Fiind probă pre
văzută la campionatele mon
diale și la Jocurile Olimpice 
îi acordați, desigur, multă 
importanță. C» sperați să 
realizați ?

— Echipa are o alcătuire 
nouă (Vasile Teodor, Con
stantin Grigore, Nicolae Da
vid șl Teodor Puterity), iar 
întrecerea este primul test 
din acest an. In condițiile a- 
rătate, la care se adaugă și 
faptul că nu cunoaștem nici 
traseul nici adversarii, este 
greu să estimez ce vom putea 
realiza.

Hristach» NAUM

Azi, la Dinamo:

CUPA STEAUA"

De la I.E.A.BS.
Pentru a evit* aglome

rația la casele de bilete 
pentru meciul de fotbal 
Rapid — Dinamo Bucu
rești, din ziua de 12 iulie, 
anunțăm publicul specta
tor : casele de bilete ară
tate mai jos vor fi des
chise atit simbătă cit și 
duminică începind de la 
orele 8 dim.

Stad. Republicii; stad. 
Dinamo ; stad. Giulești ; 
stad. 23 August; piața 
Unirii și Agenția Loto- 
Pronosport din calea Vic
toriei 1.

BASCHETBAL PE 33BASCHETBAL PE 33

S-A ÎNCHEIAT sezonul de... schi
Ultimul concurs de schi 

al „sezonului" de vară s-a 
desfășurat pe Valea Albă 
din Bucegi. 25 de schiori din 
Brașov, Predeal și din alte 
localități de pe Valea Praho
vei s-au întrecut într-o cursă 
de slalom special (două man
șe) trasat pe o lungime de 
350 m, ou 150 m diferență 
de nivel. Primele locuri: se
niori: 1—2.
(Dinamo) șl 
(A.S.A.) 58,4;
(Dinamo) 59,6;
Al. Bogdan 
67,4; 2. P.

1—: Dan Cristea 
D. Munteanu 

3. Gh. Vulpe 
juniori I; 1. 

(O. S. Sinaia)
Solu (Dinamo)

71,4; 3. A. Ciobotaru (Șc. 
sp. Sinaia) 73,0; funibri II: 
1. M. Burchi (Șc. sp. Sinaia) 
63,3; 2. C. Fîntînaru (Dina
mo) 68,0; 3. N. Szabo (Di
namo) 68,7; fete: 1. Daniela 
Munteanu (ASA) 68,0; 2. Mi- 
nodora Zerman (Șc. sp. Pre
deal) 69,4; 3. Luci Gătej (Ca- 
raimanul) 96)4.

Trofeele „Valea Albă* au 
fost cuaerite de schiorii cla
sați pe primul loc după cele 
două concursuri desfășurate 
în ultimele s&ptftmînl. și anu
me Dan Cristea, Al. Bogdan, 
M. Burchi și Daniela Mun
teanu.

LA VELODROM
Astăzi. începînd de la 

ora 16, pistarzii se vor 
afla din nou în întrecere. 
Ei vor lua startul în pri
ma etapă a „Cupe; Stea
ua* care programează 
probele de viteză, urmă
rire individuală și adițiu- 
ne de puncte — pentru 
seniori, 1 000 m cu start 
de pe loc și eliminare — 
pentru juniori. Etapa a 

se va desfășura, tot 
pe velodromul Dinamo, 
sîmbătă 18 iulie.

Adulată de new-york-ezi 
cum nu știu să fie vreo altă 
echipă de baschetbal, urmă
rită la fiecare meci pe Madi
son Square Garden, de 20 000 
de „fans", care răcnesc mai 
tare chiar decît sirenele pom
pierilor, vin la stadion îmbră- 
cați în tricouri cu numele clu
bului și*) năvălesc napolitan 
pe teren îmbrățișîndu-și idolii, 
tăind cu foarfecă șuvițe de păr 
celebru șl gesticulînd frenetic 
în fața camerelor de televiziu
ne, formația „Knicks" a sărit 
din zona sportului, lntr-aceea, 
perenă, a mitologiei Manhat- 
tanului. Jucătorii formației nu 
mai sînt persoane, ci persona
je, iar faptele lor nu mai sînt 
relatate, ci cîntate. Există poe
zii despre „coșurile" celor de 
la Knicks, cîntece închinate 
izbînzilor șl povestiri ce evocă 
momentele ieșite din comun. 
Iar, de curînd, meciurile echi
pei au fost întipărite pe 
discuri. Intri Intr-un magazin 
de muzică șl cumperi finala 
cu Universitatea din Los An
geles, așa cum achiziționezi 
Sonatele de Bach In interpre
tarea Iul Arthur Rubinstein 
sau ultimele versuri-cîntece 
de Bob Dylan. Apoi te 
acasă cu discul, deschizi 
up-ul...

...Așa precum aseară 
Ramsey jr. din Central 
West, cînd după masă 
întrebat, trtmlțind soției ru
găminți tăcute :

— Ce-al zice să ascultăm 
sezonul trecut ? Pentru că, 
an de an, campionatele 
„Kincks“-uTul 61nt notate, cu 
comentariile de cuviință, pe 
„33“ șl microsilloanele se-a- 
dună-n discoteca familiei ca 
o muzică nouă. . ,

Șl, tolănindu-ne pe fotolii, 
pornirăm să receptăm, cu o- 
chil închiși, Isprăvile „Knlcks”- 
llor din meciul cu Infamii din 
Chicago — cam așa cum, In 
ipoteza unul plus de Imagina
ția la „Electrecord", arădenii 
ar degusta, Iarna la gura so
bei, discul cu meciurile UTA-ei 
din '69— ’70, clnd Lereter și 
Domide *u adus suporterilor 
fideli titlul de

ducl 
plc-
Bill

Park 
m-a

an,

campioni.

SPORT ȘI MORALA

pa Broadway 
dificultate că

Plimblndu-t» 
observi fără 
patru cinematografe din cinci

PETROLUL PLOIEȘTI A RATAT CALIFICAREA

GALAȚI. Tn scopul atrage
rii unui număr cît mai mare 
de copii pentru practicarea 
organizată a fotbalului, 
mitetul municipal U.T.C 
colaborare cu C.J.E.F.S. 
lăți au decis organizarea unei 
interesante competiții dotate 
cu „Cupa cartierelor". La în
treceri participă 24 de echipe 
(a cîte 6 jucători) împărțite 
în trei serii. Jocurile se dis
pută săptămînal, pe terenu
rile bituminizate de ia liceul 
nr. 7, Școala nr. 26 și Cons
tructorul.

T. SIRIOPOL coresp. 
principal 

SIBIU. Cu prilejul dispută
rii celei de a 3-a ediții a în- 

. trecerilor de1 popice dotate cu 
„Cupa Construcții" (la care 
au luat parte cele mai bune 
formații masculine 
dețul nostru), a fost 
trat cel mai valors 
obținut vreodată în 
te : 2613 p.d. la 100 bile mix
te. El aparține echipei Cons
trucții (ciștigătoarea trofeu
lui) care a învins detașat pe 
Electrica Sibiu — 2513 p.d. și 
pe. .Gaz Metan Mediaș (din 
divizia A) — 2463. La indivi
dual, primii trei clasați au 
fost: C. Biciușca (Gaz Me- 
tanj 487 p.d., I. Crețoiu
(Construcții) 463 p.d. ; A. Ra
du (Construcții) 451 p.d.

Ilie IONESCU — 
coresp. principal

BEIUȘ. Recent, la școala 
profesională din localitate a 
luat ființă asociația sportivă 
„Stejarul". Ca președinte — 
de onoare 
fost ales ing. Ioan Iova, di
rectorul școlii.
put. asociația are următoarele 
secții : atletism, volei, hand
bal, fotbal, șah și tenis de 
masă. Culorile noii asociații 
«portive i alb — albastru, 

t Uie GIIIȘA —
coresp principal

După infructuoase înoeivărl 
de a stabili legătura telefo
nică cu unul din reprezen
tanții echipei Petrolul Plo
iești, aflată în localitatea Ozd 
din Ungaria, care a găzduit 
ultima rundă a primei grupe 
a C.C.E .la popice, am renun
țat la căutări, așteptînd re
venirea ploieștenilor în țară. 
După cum se știe petroliștii 
au ratat calificarea în finala 
competiției, în fața formației 
Iugoslave Medvesceak.

Aflate la egalitate de punc
te (5), echipele Petrolul Plo
iești și Medvesceak Zagreb 
s-au întîlnit, alături de for
mația locală Ozdi-Kohasz 
ieșită practic din competiție 
datorită slabei sale compor
tări în primele două runde, 
pe o sală neutră, necunos
cută pretendentelor la primul 
loc. Prin urmare, materialele 
de concurs au fost egale și 
pentru unii și pentru alții.

Fără să strălucească, adver
sarii principali ai petroliștilor 
au cîștigat Ia o diferență 
de 33 de puncte : 5216—5183
p.d. Victoria popicarilor din 
Zagreb a fost facilitată de 
evoluția neașteptat de slabă 
a trei oameni de bază ai plo
ieștenilor și anume Dumitru 
O. Dumitru, Gh. Silvestru și 
Ivan Victor. Dar mai bine să 
redăm rezultatele individua
le, în ordinea intrării jucă
torilor pe arenă, cifrele avînd 
darul să dea măsura exactă 
a valorii sportivului : Dumi
tru C. Dumitru 847 p.d. 
(847 — rezultatul înregistrat 
de adversarul 
Nițulescu 877 
sile Nicolescu 
Gh. Silvestru 
Ivan Victor 
Cristu Vînătoru 899 p.d.

Cercetînd și rezultatele par
țiale pe manșele „pline" și 
„izolate", se poate constata 
că ploieștenij s-au dovedit de-

ficitari la „figuri*, .singura
tice" și .canale", unde se 
cere un plus de precizie în 
lovituri. Lipsa unei pregătiri 
temeinice, care să poată pre- 
întîmpina eventualele obstaco
le pe care ți le rezervă orice 
arenă necunoscută, «-* răzbu
nat : Petrolul Ploiești a pier
dut o bună ooazie de * ră- 
mîne în cursa pentru cuceri
rea trofeului.

CLASAMENTUL FINAL 
AL PRIMEI GRUPE: 1.
Medvesceak Zagreb 8 p, 2. 
Petrolul Ploiești 7 p, 3. 6z- 
di-Kohasz 3 p.

Tn IOANIJESCU

Steaua
și Școlarul

■

din ju- 
înregis- 

rezultat, 
localita-

al asociației a

Pentru înce-

direct), Toma 
(901), Va- 
p.d. 
p.d. 
p.d.

p.d.
879
837
844

(885),
(855),
(836), 
(892).

neînvinse la juniori
Juniorii mici din Capitală 

îșl dispută de cîteva 
zile, la ștrandul Tineretului,, 
faza pe municipiul București 
a campionatului național. 
Este o întrecere interesantă, 
cu meciuri încheiate la sco
ruri strînse și care va de
semna cele patru formații ce 
se vor califica pentru turneul 
final al campionatului națio
nal, alături de șase echipe 
din provincie.

Iată, însă, rezultatele de 
pînă acum : Șleau» : 10—2 cu 
progresul, 6—5 cu Șc. sp. nr. 
i, 5—>1 cu Dinamo, 14—1 cu 
Șc. sp. nr. 2 ; Școlarul: 7—4 
cu Dinamo, 9—4 cu Progre
sul, 5—1 cu Șc. sp. nr. 2 ; 
Șc. sp. nr. 1 : 6—1 cu Rapid,
6— 4 cu Progresul ; Dinamo :
7— 4 cu Șc. sp. nr. 2, 5—4 
cu Rapid ; Progresul: 4—3 
cu Rapid.

Facultatea 
Facultatea 

geografie 4—0 
VOLEI : Facultatea 

— Facultatea 
geografie 3—0 

1, 15—8, 15—13) ; HAND- 
Facultatea de ma- 

— Facultatea de 
— geografie 20—11 
.Matematicienii" au 

asistentul

ORADEA. La Institutul pe
dagogic de 3 ani din locali
tate întrecerile organizate pe 
facultăți au devenit tradițio
nale. Iată cîteva rezultate fi
nale : FOTBAL; 
de matematică — 
de istorie 
(2-0);
de matematică 
de istorie — 
(15- 
BAL : 
tematică 
istorie 
(8-6). 
fost pregătiți de 
Ilie Puia.

G. ILIE —
TIMIȘOARA, 

sportivă Industria 
redeschis Centrul pentru în
vățarea înotului pentru co
pii. Centrul funcționează pe 
grupe de cîte 15 copii. După 
21 de lecții, în marea lor ma
joritate copiii intră în tainele 
acestui frumos și util sport, 
în final ei participînd la con
cursuri, la 
să asiste și 
nizează ca 
vețe înotul 
deosebire 
cursurile vor continua și iar
na, intrucît lucrările de aco
perire a bazinului sînt avan
sate.

coresp.
Asociația 

Linei a

care sînt invitați 
părinții. Se preco- 
anul acesta să în- 
300 de elevi. Spre 
de anii trecuți,

C. CREȚU — coresp.

afișează indicația : numai pen
tru adulți. (Sau notat) cu X). 
Ceea ce înseamnă că merii 
sub 21 de fcrd Mrsta majora
tului în S.U.A.) trebui» să mai 
aștepte.

Circulind pa 
hingtonului, pe 
Nevada sau la 
observi fără diflcultat» că toa
te barurile (da „zi", să fim 
bine înțeleși și foarte liniștite 
de altfel, locuri unda te-așezi 
pe-un scaun Înalt, ca-n fil
me, și comanzi o bere pașni
că) afișează : interzis persoa
nelor 6ub 21 ani. Ceea o» în
seamnă că tinerii aflați sub 
această virată trebuie să mat 
aștepte.

Umblind pe străzile Loa An- 
geles-ulul observi fără difi
cultate, că patru librării din 
cinci, afișează : „Numai pen
tru adulți". Ceea ce Înseam
nă că tinerii sub 21 da ani 
(mă refer in special la băieți) 
trebuie să se mulțumească cu 
vitrinele, cîteodată generoase 
fotografic, citeodită opace, și 
să mai aștepte.

In același timp, trednd la 
New York «Uda acestea prin 
fața lui „Madison Square Gar
den", întilneștl o reclamă ce 
anunță reuniunea de „Wrestling" 
(lupte extrem de libere) pen
tru două titluri de campioni. 
Capetele de «fiț l Bruno 8»m- 
martino contre lui Crusher 
Verdu ți t.Th« Mongol*" 
contra cuplului Viator Rl- 
vera+Tany Marina. Mai •- 
voluează Von Erloh contra 
Milano, Steele, Red Bastler, 
Tanaka și alții. Dar, preci
zează afișul, tinerii cub 14 
ani nu sînt admiși la acestt 
lupte. Ceea ee înseamnă nu 
numai că băieții respectivi 
trebuie să mal aștepte pînă 
la încuviințarea de a consu
ma încleștările totale, dar și 
că, prima oară în istoria 
sportului, eocletatea a des
coperit Înfiorată capacitatea 
luptelor prea libere de a 
traumatiza «piritei» prea sen
sibile.

«trăzil» Was- 
autostrăzlle din 
San Francisco,

») In om da victori».
New York, Mie 197#.

(Urmare din pag. 1)
accelerări a aezvoltărli, feno
men evidențiat prin manifestări 
cantitative somatometrice și 
schimbări corespunzătoare ale 
blomorfozel, tint posibile desin- 
cronizări ale. dezvoltării somato- 
fiziologice șl psihice.

Progresele tehnico-,tiințlflcc nu 
exclud pregătirea fizică a omu
lui paralel cu cea intelectuală. 
Dacă am aborda numai un e- 
xemplu deosebit de edificator, a- 
cela al călătoriilor spațiale, căre 
pretind omului nu numai o per
fectă stare de sănătate, dar ?î 
un înalt grad de antrenament 
fizic, ne putem da seama de ne
cesitatea practicării organizate 
a exercițiului fizic în societatea 
modernă.

Efortul intelectual al activității 
cotidiene, coeficientul ridicat de 
poluare a aerului atmosferic 
impun, de asemenea, o recreere 
tn aer liber, o participare la 
acțiuni turistice a tuturor, cu- 
nosdnd faptul că refacerea are 
o importanță covtrșitoare pentru 
activitatea organismului.

In această problemă 
rile efectuate au arătat 
facerea este facilitată

cercetă- 
că re- 

____ „„ ,_______ printre 
alți factori și de o judicioasă 
alternanță între odihna pasivă 
și activă. Asocierea unui regim 
rațional de odihnă cu activități 
recreativ-sportive contribuie la o 
mai bună refacere a organismu
lui, condiție esențială pentru 
menținerea potențialului psiho- 
fizic și a sănătății populației. De 
aici putem deduce cît de impor
tantă este problema organizării 
„weekend"-ului.

Dar educația fizică nu este 
numai apanajul celui care do
rește să se dezvolte în mod ar
monios, să-și mențină și sd-$l 
întărească sănătatea, ea se a- 
plică și la deficienți și bolnavi 
în scopul corectării lor și recă
pătării sănătății. Tratamentele 
complexe care se aplică în me
dicina modernă au în conținu
tul lor programe de gimnastică, 
adaptate particularităților sovia- 
to-funcționale, care contribuie 
In mare măsură la recuperarea 
bolnavilor șl deflcienților.

Iată de ce educația fizică șl 
sportul trebuie să devină o pre
ocupare cotidiană a întregii 
populații, în acest scop este ne
cesar ca educația sanitară în 
conținutul său să acorde o pon
dere mai mare acestei probleme, 
întreg personalul medico-sanitar 
să-și utilizeze capacitatea sa de 
convingere pentru ca acest act 
să devină cu adevărat o preo
cupare zilnică a fiecăruia, o 
grijă permanentă pentru sănă
tatea propri/ului organism. Mun
ca de educație sanitară desfășu
rată de cadrele medico-sanitare 
se integrează în sarcinile profe
sionale. Practicarea educației 
fizice șl sportului trebuie să se 
alăture complexului de măsuri 
profilactice șl curative pe care 
fiecare medic le recomandă în 
urma, consultațiilor, cît șl cu

ocazia diferitelor acțiuni de e- 
ducafie sanitară 
treprmde.

pe care le in-

de medicină 
aptă din punct 

cantitativ, calilta-

— Rețeaua 
sportivă este 
de vedere 
tiv șl ca dotare tehnică șă 
satisfacă exigentele de ordin 
biologic., din ce «In ce mal 
drastice, ale «bortului de 
performantă (număr de spe
cialiști, de unități, repartiza
rea lor geografică, Înzestra
rea cu aparatură de investi
gație fină, capacitate de a 
supraveghea nu numai sta
rea de sănătate, cl și des
fășurarea optimă a procesu
lui de antrenament)?

— Aspects complexe generate 
de activitatea sportivă practicată 
attt în scop profilactic, cît și 
pentru obținerea (ie performanțe, 
necesită ca întregul proces să se 
desfășoare în mod științific. A- 
cest context de factori deter
mină ca rețeaua de medicină 
sportivă să se dezvolte paralel 
vu activitatea sportivă, iar me
dicul sportiv, în concepția mo
dernă a antrenamentului, devine 
o necesitate strîns atașată de 
antrenor și de sportivul însuși.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 2024/1969 privind statu- 
tarea personalului medico-sani- 
tar a dus la o îmbunătățire a 
activității acestei rețele, prin 
normarea personalului medico- 
sanitar în raport cu numărul de 
sportivi din teritoriul respectiii 
prin prevederea de cabinete mr* 
dico-sportlve în toate policlinfc 
cile din centrele de județ și ma
rile complexe sportive. De ase
menea, prin completarea servi
ciilor de specialitate și a apa
raturii de investigații la Centrul 
de Medicină sportivă din Bucu
rești s-a reușit ca această uni
tate să poată satisface exigen
țele de ordin biologic ale spor
tului de performanță.

Pentru a crea posibilitatea 
completării cu cadre medicale 
de specialitate a unităților re
țelei de medicină sportivă din 
toate județele. Ministerul Sănă
tății în colaborare cu Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
șl Sport vor organiza în pe
rioada 1970—1975 cursuri de pro
filare în cadrul învățămlntului 
post-universitar.

In paralel se va urmări dota
rea cu aparatură medicală a a- 
cestor unități, incit ele să poa
tă contribui în bune condițiuni 
la dirijarea medlco-sportivă a 
procesului de antrenament.

Doresc să menționez colabora
rea fructuoasă care există între 
Ministerul Sănătății șl Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, colaborare care va 
exista șl în viitor în scopul spri
jinirii activității de educație fi
zică și sport din țara noastră.

renta «1 neglijează oarecum 
problema dezvoltării biologice 
a tinerelor generații? O seria 
de anchete au arătat c& me
dicii școlari nu cunosc sta
rea de dezvoltare fizică a e* 
Iovelor și elevilor, coiabori, .1 
prea puțin cu profesorii da 
educație fizică. Studii demna 
de toată încrederea, între
prinse in ultima vreme, au 
arătat că peste «0'/< din 
populația școlară prezintă de
ficiente fizice de grade va
riabile. Dacă la acest fap» 
mal adăugăm imperativele ce 
decurg din fenomenele obiec
tive al „creșterii accelerate", 
vă rugăm să ne spuneți ce 
masuri corective preconizează 
Ministerul Sănătății.

— Asigurarea asistenței medi
cale a școlarilor presupune o 
bună cunoaștere a stării de să
nătate, a dezvoltării fizice șl 
psihice a acestora. tn scopul 
realizării acestui obiectiv, Mlnisr 
torul Sănătății a Inițiat o serie 
de studii și cercetări care au 
demonstrat îmbunătățirea conti
nuă a indicilor somatometrici la 
copii și tineri, ca urmare a a- 
meliorărli condițiilor de viață șl 

,!le educație.
Cu toate acestea, s-a constatat, 

totodată, un procent crescut de 
deficiențe fizice de grade varia
bile. Acest fapt are o cauză 
principală, aceea că tineretul 
nostru nu participă suficient ?4 
în mod organizat la activitatea 
de educație fizică și sport.

Se naște o întrebare firească 3 
ce este de făcut In această pri
vință? tn primul rind o vastă 
acțiune de popularizare, urmată 
de cuprinderea tineretului în a- 
ceastă activitate, susținută de 
toți factorii care au sarcini in 
domeniul educației fizice și 
sportului.

in cadrul sarcinilor care revin 
Ministerului Sănătății, se pre
conizează o serie de măsuri din 
rîndul cărora voi menționa pe 
cele mal importante: Instruirea 
medicilor care asigură asistența 
medicală a elevilor șl pe pro
blemele specifice medlclnel edu
cației fizice și sportului; dez
voltarea colaborării intre medio 
șl profesorul de educație fizică; 
îmbunătățirea conținutului con
trolului medical tn vederea ela
borării indicațiilor cu privire la 
practicare dferențlată a educa
ției fizice șl sportului; organi
zarea de acțiuni privind depis
tarea și cuprinderea tn tratament 
a elevilor cu dlf latențe fizice; 
efectuarea controlului medlco- 
sportiv al elevilor din liceele cit 
program de educație fizică șî 
școlile sportive, tn cadrul rețe
lei de medicină sportivă etc.lei

— Medicina școlară nu este 
cumva orientată numai spre 
rezolvarea patologiei intercu

■Z’..

ALERTA OLIMPICA NU SE FACE ÎNCĂ SIMȚI TĂ LA CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

prezent nici un craiovean. Șl/ nu 
trebuie uitat faptul că secția da 
lupte de la clubul Electroputere 
nu arc în Craiova nici un con
curent în materie de lupte. Mari
nescu promite solemn 
detrona curînd pe 
mondial Berceanu 
Berceanu II, tînârul 
Manea". E oare deajuns ?

BOX. inițial, secția atît de co
mentată la Craiova, a avut doi 
sportivi în lotul de perspectivă : 
Eugen Lumezeanu la semlmuscă, 
și Ion 
Primul 
militar, 
discuție 
tru că 
tați olimpice nu există, 
vorbind, ne surprinde aducerea 
acestui boxer în lotul de perspec
tivă, deoarece evoluția sa îi Jiltimil 

doi ani este departe de y ne fi 
dat măcar speranțe. nu<n:ertifu

el a susținut 
în campionatul 
Alexe, și una 

de la Szczecin, 
nu poale emite 
întrucît mai

„că-1 va 
campionul 

printr-un...
Năsturică

Sănătescu la grea, 
a plecat între timp 
așa că a rămas în 
doar Sănătescu, pen
al t pugilist cu velei- 

Sincer

dini. Anul acesta 
doar două partide, 
pe echipe, cu Ion 
la recentul turneu 
Oricum, sănătescu 
pretenții olimpice 
mult decît ceea ce a tăcut pină 
acum in sportul preferat, nu poa
te realiza. In schimb, la Craiova 
se afirmă de la o zi la alta tî- 
nărul Marin Păunițâ (19 ani) ca
tegoria senuușoară, care nu de 
mult a luptat aproape de la egal 
la egal cu’ Calistrat Cuțov. Poate ' 
că acest tînăr ar necesita mal

multă atenție din partea antre
norilor federali.

GIMNASTICA. Două fete (Mar
cela Păunescu, 14 ani și Dorina 
Călineseu, 15 ani) au fost vizate 
pentru J.O. de la Mtinclien. Pri
ma s-a transferat la liceul cu pro
gram de gimnastică din orașul 
Gh. Gheorghlu-Dej, Iar secunda 
lucrează cu bune rezultate în sala 
Colegiului Nicolae Bălcescu din 
Craiova, cîte 4—5 ore pe zi, la 
categoria maestre. Ulterior. la 
propunerea antrenorului Marcel 
Mârășescu, clubul a mal nomina
lizat încă două gimnaste (Dobrița 
Donose și Virginia Bleotu) care, 
de asemenea, au fost transferate 
la liceul din orașul Gh. Gheoi- 
ghiu-Dej. Aceste sportive sînt însă 
legitimate la clubul craiovean.

SCRIMA, tn lotul lărgit cu 
care federația și-a propus să în
ceapă pregătirile pentru J.O., fi
gurează și cîțiva spadasini craio- 
venî. Este vorba de Constantin 
Duțu (titular). Marius Bunea șl 
Adrian Cărămidă (rezerve). iar 
tn lotul de tineret. Dan Podeanu 
șl Livid Isăilă. Antrenorul Paul 
Gînju, care pregătește și echipa 
națională de spadă, s-a dovedit 
un maestru în depistarea elemen
telor talentate.

Acesta este efectivul pe care 
se bazează, momentan, sportul 
craiovean. în tentativa sa de a se 
situa ...
gătire .olimpică. Are însă dorința 
de afirmare a sportivilor cralovent 
o temelie solidă ? Oare condițiile 
de antrenament asigură o pregă
tire judicioasă, științifică, în star»

să garanteze o prezență cralo- 
veană într-unul din eșaloanele ce 
vor pleca la Mtinclien ?
AU DISPĂRUT ȘI... CLANȚELE 

DE LA UȘI '.

Să vorbim „pe concret". Ca de- 
obicel, sala clubului Electroputere, 
in care se pregătesc toți sportivii 
din localitate, lie că sînt „olim
pici" sau nu, este aglomerată. 
Antrenamentele scrimerilor, bo
xerilor, luptătorilor se desfășoară, 
din motive obiective, concomitent, 
în baza planurilor individuale, 
știam că proprietarul sălii este 
clubul și, că cu toate greutățile 
provocate de înghesuială, i 
dintre sportivi, antrenorii lor, 
vedesc același sîrg. In aceeași 
lă, unde ușile erau deschise 
dimineață pînă seara tîrziu, 
organizau șl competiții, de

în planul activității de pre-

unit 
do- 
sa- 

\ de 
, se 

_____  . pe 
Urma cărora clubul Electroputere 
se alegea eu anumite încasări. 
Acum însă, aveam să aflu noua 
situație a sălii, deloc îmbucură
toare. Tat-o, expusă pe scurt, de 
tov. Ion Amărășteanu. secretarul 
clubului : .,fn ianuarie 1970 am 
pierdut sala, care a Intrat în ad
ministrația U.A.B.S. (Unitatea 
de Administrare a Bazelor Spor
tive) de pe lingă C.J.E.F.S. Doli. 
Nici acum parcă nu ne vine să 
credem. Pentru noi, sala era 
..aur", întrucît în afara încasări
lor de la manifestațiile sportive, 
anual intra în bugetul clubului 
încă 150.000 lei, ca urmare a în
chirierii ei de către clubul Uni
versitatea și Școala sportivă. A- 
cum am pierdut acesta venituri șt*

în plus, anual plătim chirie du 
160.000 lei la U.A.B.S. In această 
situație am indicat antrenorilor 
să limiteze pregătirea sportivilor 
la cele 18 ore săptămînale. Mai 
multe ore înseamnă majorarea 
chiriei, iar bani nu avem. Totul 
se răsfrînge deci negativ asupra 
procesului de instruire. Sala a 
ajuns într-o situație jalnică, nu 
mai sînt nici măcar clanțe la uși, 
iar instalațiile sanitaro se află 
într-o stare deplorabilă. Și, cînd, 
mă gîndesc că întreținerea ei nu 
ne costa nimic pe noi, deoarece 
reparațiile le făceam din sumele 
provenite din închirieri !..

Acestea sînt, deci, condițiile în 
care se pregătesc unii dintre can
didați! olimpici craioveni. E o si
tuație care va afecta, fără îndo
ială, evoluția viitoare a sportivilor 
fruntași de aci. Numai ambiția și 
talentul unor sportivi cum sînt de 
pildă cei de la scrimă, care de
seori au luptat de la egal cu 
Steaua, perseverența antrenorilor 
face ca Doljul să continue să 
încerce afirmarea în campania 
olimpică.
,VIN CAM RAR, TOVARAȘn*.»

Ca o ultimă apreciere asupra 
perspectivelor olimpice craiovene, 
nu putem să nu sesizăm faptul 
că controlul antrenamentelor este 
cu totul sporadic. Vin cam rar pe 
la noi tehnicienii federațiilor, ne 
spune secretarul clubului Electro- 
puterc. Excepție fac, într-o mă
sură, antrenorii de lupte Cornea-' 
nu $1 Cernea^ ’ ’

de medicină sportivă
— O ultimă chestiune 

lată cu precedenta. De 
la an se constată creșterea în
grijorătoare a procentului (»- 
proximatlv 15V.) de elevi scu
tiți total sau parțial de orele 
de educație fizică. Se presu
pune că majoritatea acestor 
certificate au la bază atitu
dinea conciliantă a medici
lor. Cum s-ar putea instaura 
un climat da exigență în «- 
ceastă direcție ?

— o cauză principală care de- 
termină ea procentul de elevi 
scutii; medical să fie ridicat o 
constituie concepția greșită a u- 
nor părinți șl elevi care nu în
țeleg rolul educației fizice in 
rnrectarea acestor deficiențe. 
Este cunoscut faptul elț în ca
drul tratamentului corectiv, edu
cația. fizică practicată tn mod 
diferențiat. conform particulari
tăților sorhato-funcfionale, joacă 
un rol hotărîtor. Or, tocmai a- 
ceștl elevi care au cel mal preg
nant nevoie de o gimnastică me
dicală corectivă sînt frustrați de 
a o practica prin 
„scutirilor de la 
educație fizici".

core- 
la sn

acordarea 
activitatea de

Nu ■putem trece 
însă ei faptul elf 
educație fizfâi, ca ei _______
de acordare a calificativelor ret 
prezintă o laxătate în raport cu 
particularitățile snmato-funcțlo* 
nale ale elevilor. De asemeneă, 
nici medicii de colectivități șco
lare nu colaborează suficient cu 
profesorii de educație tizlcă tn 
redarea aplicării aim.nn.nticlî co
rective. la elevii cu deficiențe fi
zice și nici nrofeaorii nu exe
cută. prooramul diferențiat tn 
caănit lecției, deal există, in 
areșt rene, tnrtruefîunl comune 
ale VI ini sterului tmiărămîntului 
și vrinlrtcrutul Sănătății.

Noi mm urmări iruleonraapti 
c-ce.arM problemă si conslBe.r eâ 
printr-n ac.tiune mai intensă ă» 
educație sanitară, cît sl prin 
creșterea extcentel cadrelor me
dicale, se va reuși ca număc 
rW. acestor scutiri să setuUL W 

. mod*. limtVtoxi ” ' " ——

cu vederea, 
programele de 

baremul
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•! Etapa... suspendafilor • Mîine se încheie campionatul pentru rrU^ Cluj 
un meci dinainte jucat?I • Partidă pe muche 

de cufit pentru Petrolul...

Oerat J
trei goluri — toate opera Iui 
Leon.

Milller a pătruns irezistibil printre apărătorii adverși și va ițiscrle primul din cele 
“î — toate opera lui — cu care R.F,G; a thi i'nt .'Peru '(3—l), îw grupa a IV-a, de la•! U. T. A.-C. F. R.,

1, 2, X în partida de mîine 
de pe Stadionul „Republicii"

Sub. „bagheta“ lud Aurel Bentu, unul dintre 
arbitrii noștri cei mal ap reci ați, mîine, la 
ora 16 (avansarea orei de începere a fost 
determinată de faptul că partida va fi televi
zată;, Rapid și Dinamo București se anga
jează în cea de a 40^a 
cadrul campionatului.

Partida se dispută sub semnul luptei pa
sionante pe care o poartă în aceste ultime e- 
tape formația feroviară, cu U.T.A., î>n primul 
rîr.d, dar și cu Steaua, care mai poate avea 
un cuvînt de spus și chiar cu... Dinamo 
București (teoretic I) pentru cucerirea titlului 
de campioană a țării.

Ca și în alte dăți, partida dintre aceste 
două formații este deschisă oricărui rezultat, 
argumentele în favoarea unuia dintre ele ne- 
fiind mai puternice decît... contra-argumen- 
teJe pe care le-ar putea aduce susținătorii 
formației adverse.

Este un meci în care nu se înfruntă numai 
două loturi de jucători valoroși, cl și două 
ambiții, două rivalități sportive care au cons
tituit, întotdeauna, un element de atracție al 
campionatului. S-ar putea spune, în plus, că 
e vorba de două echipe cu stiluri de joc ase
mănătoare, capabile de un mare efort fizic, 
dar ți de frumoase realizări pe plan tehnic.

La ora cînd scriem aceste rînduri. forma
țiile prezintă semne de întrebare, chiar pen
tru... antrenori. Totuși, din informațiile pe 
care le deținem, se pare, de pildă, că Di
namo București va trimite în teren unspre- 
zecele lui cel mai bun. Rapidul, In schimb, 
întîmpină dificultăți la alcătuirea liniei de 
fundași, dat fiind faptul

întâlnire a lor, din

pendat iar Dan, accidentat. Nu este exclus 
să-l vedem, în această linie, pe Angelescu, 
unul dintre puținii jucători rapidiști cu o ’ 
ălțime cît de cît corespunzătoare postului 
fundaș central.

în
de

că Lupescu • «u«-

19-16 pentru Rapid, In palmaresul 
meciurilor cu Dinamo București

Rapid — Dinamo București. Un meci care 
cheamă lumea la stadion, tn orice împreju
rări. Un meci cu atât mal Interesant astăzi, 
cînd Rapid vizează titlul de campioană, da 
care rezultatul partidei o poate apropia sau 
îndepărta aproape definitiv,

Pînă acum, cele două echipe «-au întâlnit 
de 39 de ori, în cadrul campionatului diviziei 
A, palmaresul fiind favorabil Rapidului, care 
a realizat 19 victorii, față de cele 16 obți
nute da Dinamo București. Celelalte patru 
partide s-au încheiat la egalitate.

Dar, să vă amintim rezultatele meciurilor 
Rapid — Dinamo București:

19-17—48 : 2—3, 1—0; 1948—49 : 1—0, 5—2 ; 
1950 : 4—2, 5—3 ; 1951 : 2—3, 1—5 ; 1952 ; Ra- 

1954 1 
„B“ ; 
1-0; 
0-2; 
1-0; 
2—5 ; 
0—0 ;
1- 3;

2— 0,7

pid a jucat în „B“ ; 1953: 2—0, 1—2 ;
2—2, 1—2; ----- “ “
1953 I 
1958—59 l' 
1960—61 1 
1962—63 1 
1964—65 : 
1966—67 I
1968- 69 l

»

Parcă niciodată n-a 
fost mai încîlcit —
și la bine și la rău 

— acest campionat, pe 
care un confrate cu minte 
ageră și condei jucăuș îl 
numea, prin referință cu 
„Mundialul", ceaiul nostru 
cu parizer...

Ei bine, iată, n-au mai 
rămas de consumat decît 
patru etape — și un sin
gur meci, ultimul, „țipătul 
lebedei" pentru simpati
cii studenți al Napocăi — 
și lucrurile sînt mal în
curcate ca oricând, pentru 
că nici campioana nu se 
cunoaște — șl noi n-am 
paria că arădenii pot dej* 
să-și croiască haine da 
gală și să-i aștepte la ae
roport pe Kindvall și 
compania —, pentru că 
nici în zona suferinței 
zâmbetele șl lacrimile, ne
lipsite din ritual, n-au 
fost împărțite cu... preci
zie.

Va aduce, oare, etapa 
<ie miin« mal multă lu
mină?

GHERGHEll LA HERIIIA!
în virtutea acordului sem

nat între Dinamo București și 
clubul Hertha din Berlinul 
Occidental, cunoscutul inter
național Vasile GHERGHEL1 
a primit drept de joc pen
tru Hertha, unde va activa 
în sezonul viitor.

înainte de plecare — pro
gramată pentru astăzi — 
Gherghell ne-a făcut o scurtă 
vizită la redacție, rugîndu-ne- 
să mulțumim în numele său 
publicului bucureștean pen
tru simpatia și înțelegerea 
cu care l-a înconjurat timp 
de opt ani.

Ceea ce și facem, cu gîndul 
la conștiinciozitatea și fair- 
play-ul cu care Ghergheli 
ne-a obișnuit...

num.*, apoi adăugați șl 
argumentul disperării u- 
nei foste campioane...

U.T.A. — C.F.R.,

trat cu prisosință, șl la reown-
. tul-- turneu ’din Mexic.

'Deși poziția a treia în lum* 
ni .se pare a fi mai mult

* decît ' onorantă, reprezentativă 
R.F.. a Germaniei se'poate to
tuși socoti oarecum nedrepți-- 
țiță. Ea s-a dpvedit a fi o. 
echipă solidă, bine închegată 
și excelent. pregătită, cu mart 
resilrse de forță 'și1 de energie, 

•' o .adevărată mașină de fotbal. 
Cum plastic o denumeau unii 
comentatori tân timpul campio- 

’ natului, mondial. Formația 
vest-germgnă dispune de ade
vărate personalități tn fotbal, 
cum Sînt Beckenbauer, .Ove- 

Sehnellinger, M filler și 
Uwe Seeler, Rar 
nici ceilalți jucă
tori (Libuda, Gra
bowski, Vogts, 
Lohr etc.), nu 1* 
sint vizibil lnfe-

• nori qelor dintâi, .
• astfel că ’ ântreno- ■ 

ml Helmuth Schon 
și-?a putut parmi- 

. te să țină pe tușă 
. nume, ca Haller 

și Schultz, • După 
un început mai 
slab, soldat cu a 
viotorie chinuită 
în dauna Marocu-

• Jui, echipa R.F. a 
‘ Germaniei a mar

cat o evoluție as
cendentă, al cărei 
apogeu a • fost în
registrat în parti
dele cu Anglia- și 
Italia. Fiind sin-

. gura participantă 
’ la. turneul final 
care a. «usținuii ,. 
prelungiri tn două

• întâlniri succesiv* 
(cu adversari din-

• tre cei mai vakj- 
roși), după ce. de

• ambele dăți a fost 
... condusă (prima

oară a remontat
• de la 0—2), echi-

. ., 1 . pa vest-germană
Domenghmi — unul dintre echipierii de . s-a văzut- nevoită 

bază ai „SquaȘrei a/zzurra". ...
. ticat, în general, un joc de
fensiv, închis, care îi este 
caracteristic. Așa se și explică

• . de ce in cele ' trei, meciuri din ' 
.grupă :a înscris numai lîn sin-, 
gur’-gol/ care, -prin'jjocul . ce-.

■ lorlalte rezultate, s-a dovedit.
• totuși «ufjcieht, pentț'u califi

carea în .sferturi. Abia’ în a- ■ 
ceartă etgpă, ’. și numai după 
Ce adversarul ă preluat con
ducerea, italiphil' au trecut la

' un joc ofensiv, fără de care1 
. , x , , eliminarea devenea iminentă.
Apreciind — țptuși — ca semifinală, după înscrierea.

tm succes al fotbalului eu- - - - - •
ropean «ițu-area echipelor Ita
liei și R.F.G. în primele trei 
locuri ale noii ierarhii. mon
diale. vom face remarca — 
îndreptățită după' opinia noas
tră — că ordinea clasării ce
lor două competitoare âr fl. 
trebuit, mai degrabă, ’ să arate. 
invers. Fără a scădea prea 
mult din meritele reale — ale 
peninsularilor, .ss poate «pu
ne că «i *u fost — de fapt .— 
beneficiarii unei conjuncturi' 
favorabile, . car* i-a ajutat să 
ajungă pînă în finală-..Ei au 
avut pe parcursul competiției

Fus în «vktență mal mult, 
poate, dedt le oricare dintre 
.ultimele ediții ale campiona
tului mondial de fotbal, due-’ 
iul Europa — America Latină 
a constituit unul din clou-- 
urile principal* ale recent’ 
Încheiatei competiții din Me
xic. El s-a conturat- încă din ’ 
faza jocurilor., disputate în 
cele patru grupe și a păs
trat, apoi (situație rar în-’ 
tîlnită în ’edițiile anterioare), 
un echilibru 
ultimul act 
finala.

Dacă In 
aoest duel

o comportare inegală, exprl- 
. mată într-o suiță de trei 

jocuri modeste ca factură în 
gr.upa de la Pueblă și Tola- ’ 
ca, urmată de o victorie oon- 

' cluden’tă asupra1, gazdelor, .a- 
poi a’oea splendidă. ■ evol-uție 

•din Semifinala .cu R.F.G.- (în
deosebi din prelungirile ei) și, 
cind pe așteptajn mai-’ puțin, 
căderea în. abis din finala cu 
Brazilia.

. Datorită mal; ales tocmal a- 
eestor.1 oscilații ‘ -de ’ comportare, 
„Squadra azzurra" nu s-a bu
curat de prea multe simpa
tii și nu a convins, pe, deplirj 
că iși rnepită locul o£upat îrt 
final. Echipa, italiană a 1 prac-

un 
meci dinainte jucat ? Cel 
mai mulți vor” băga mîna 
în foc pentru un „da* ră
sunător, și socoteala lor va 
fi fiind mai mult decît 
simplă. Ne vom abține, 
însă, de la orice prono
stic, mărginindu-ne doar 
să amintim că feroviarii 
se apără mai bine decît 
atacă, că Soos stăpînește 
senioral zona propriului - 
careu, că Mărculescu re
prezintă un nume ieșit 
brusc din anonimat, Cea 
mal bună taotâcă pentru 
C.F.R. ar fi, 
betonarea — 
spectacolul — 
rera. 
lescu, sîntem 
dicta betonarea, aliată eu . 
sacrificiul tactic.

Dacă Steagul roșu — 
A.S.A. și Jiul — Farul 
interesează mai puțin, 
pentru că gazdele pornesc 
mari favorite, atunci multi 
ochi sînt îndreptați spre 
Feleac : ,,U“—Dinamo Ba
cău.

După „remiza" de pe li
toral, zbuciumata echipă a 
studenților îșl joacă mîi
ne — șl la propriu și la 
figurat — ultima carte, pe 
care nu poate sta scris 
decît victorie. Abia cu 28 
de puncte clujenii pot res
pira ușurați, deși — teo
retic — ei mai pot fi a • 
junșl șl de Politehnica și 
de Crișul...

Ce va fi mîine? Credem 
într-o izbîndă a gazdelor 
pentru că singurul jucă
tor advers capabil să mu
tileze echilibrul universi
tarilor și să transform* 
sudoarea lui Anca în la
crimi — l-am numit . pe 
Dembrovschi —" rămîn* 
acasă, victimă « necumpă- 
nirii sale.

în sfirștt, F.C. Argeș — 
Steaua, o confruntare tra
dițională, în care a deci* 
cel mal adesea terenul 
propriu...

Bănuim că Dobrin — 
chiar fără «uspendatul 
Nuțu. alături — va face 
tot posibilul să recâștig* 
inima tribunei, după în
frângerea de miercuri.

Rămîne de văzut dacă, 
în fața zburdalnicului Tă
tarii, picioarele — miercuri 
de argilă — defensivei pi- 
teștene s-au uscat.,.

Altfel, n-ar fl exclus șă 
asistăm la doborîrea ținui 
alt mit. Care nu va fi — 
o, sîntem siguri — nici 
primul, nici ultimul...

spun unii, 
crudă cu 
gen Her- 

Și doctorul Rădu- 
alguri, va

perfect pin& in 
al întrecerii -r
cel* din iurmă 

pasionant a dat’, 
ciștig do cauză — cum era 
și normal să se întîmple — 
soccerului ®ud-american, ex
celent reprezentat de Pele și 
coechipierii săi, fotbalul eu
ropean, îndeosebi prin selec
ționatele R.F.G. șl Italiei, . a 
oferit, la rîndu-i, dovada u- 
nei certe valori, a multiple- • 

. lor sale valențe ' și capacități, ’ 
chiar dacă finala tiu i-a fost 
de loc favorabilă. Faptul că e- 
chipele Italiei și R.F. a Ger
maniei au urcat, în această 
ordine, pe podium, clasîn- 
du-se pe locurile 2 și 3, ex
primă, de altfel, convingă
tor realele potențe ale școlii 
fotbalistice de >pe’ bătrânul' 

continent. Se poate ■ spune, 
chiar, că fără handicapul pe 
care l-au constituit condiții
le de climă din Mexic și 
schimbarea de fus orar,’ ca 
și — pe de altă parte — ’ ă- 
cele prelungiri epuizante alo 
disputelor lor- directe, repre
zentantele Europei ar • fi pu
tut obține rezultate și mâi 
bune decît cele pe- care și 
le-au trecut cu această ’ oca-’ 
zie în palmares. Avem aici, 
desigur, în vedere și pe fosta 
campioană a lumii — echipa 
Angliei — care, cu toate că 
nu a strălucit în jocurile din 
grupa de la Guadalajara, a 
ieșit prematur din competi
ție, ratînd astfel șansa de a , 
merge mai departe și de a 
fnai’ Întîlni — eventual — o 
dată formația Braziliei, că- • 
reia i-ar fi dat, neîndoielnic, 
o replică cel puțin. la- fel de 
dîrză ca aceea de la Guada- ’ 
lajara. De altfel, una din 
marile șanse ale brazilienilor 
în . câștigarea titlului a fost 
și’ aceea că echipele euro- 
pene cele mai bune și-au , 
măcinat forțele între ele, eli- 
minîndu-se1 succesiv, în timp 
ce elevii lui Zagalo. au de
pășit relativ ■ ușor formațiile 
Perului și Uruguayului, mai • 
modeste ca valoare.
. Apreciind — totuși

HP - ■.

fi
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Rapid a juoat în
1957—58: '

1959—60 :
1961—62 1
1963—64 !
1965—66 :
1967—68 î

1—2 ; 1935 :
2—3, 3—2;

2-3;
2-1 ;
1- i;
1-0;
2- 0;

1—0 ; 1969—70 I

3-2, 
0—0.
2-1,
1-3,
1-2,

3—2,

0—4,
1—0,
1—2.
0—2,
2—0,
2—3,

Netndolo*. Dar numai 
dacă... în cazul în care... 
ținînd seama că... ș.a.m.d., 
de data aceasta între co
ordonatele unor rezolvări 
supuse — eu zîmbet de 
candel — la ceea ce ne 
place să numim, cu o tru
fie cel mal adesea zadar
nică, calculuP hîrtiei...

Dar — vorbă lungă, să
răcia omului.

lași. Politehnica — Cri- 
țul. Meci — cum ar vrea 
Fănuș Neagu să spună — 
cu pistoalele pe masă, 
ceea ce nu ne duce cu 
gîndul, doamne ferește, la 
indisciplină și dezordine, 
cl ne sugerează .aruncarea 
în joc a ultimelor energii 
în apărarea ultimelor șan
se..’ Pentru a se salva de 
retrogradare — mă ca? 
teoretic — ambele Echi
pe au o absolută nevoia 
de victorie. Dar cum a- 
cest lucru este imposibil, 
credem că cei care vor 
trece cu bine acest mare 
examen al valorii vor fi 
studenții?

Sîntem siguri — iată, în 
sfîrșit, o certitudine! — 
că cei doi năbădăioși K 
din atacul Crișului, Kun 
și Kassai, nu vor trece cu 
brațele pline de flori pe 
sub „arcul de triumf" la
nul — Stoicescu, reașezat 
pe picioare, curajos și 
demn; în timp ce vizavi, 
în cealaltă jumătate de 
teren, Moldoveanu, acest 
unic „zece" în cîmp al ul
timei etape, va aprinde — 
bănuim — imaginația cla
sicilor Lupulescu și Cu- 
perman.

Piezînd mîine — dacă 
va pierde — și rămânând 
să recupereze trei puncte 
în tot atâtea etape, Crișul 
va fi, probabil, ursit să 
asculte — cu nefericitul 
Ion Ionescu pe covertă — 
cîntul de jale, duios și re
semnat, al băieților din 
Tg. Mureș. Nu e o nou-

ta te: fotbalul • crud 
cei învinși...

După ce * adus 
punct cît roata carului de 
la Bacău. Petrolul întâl
nește acasă cea mai deze
chilibrată echipă a aces
tui final de campionat, U- 
niversitatea Craiova.

Prea bine știe profeso
rul Cemăianu că dacă 
pierde și mîine e... pier
dut, pentru că 23 de 
puncte din 27 de meciuri 
nu mai reprezintă, de fapt, 
niei o zestre, și toamai în 
virtutea acestui argument 
e greu de anticipat alt
ceva decît o izbîndă a 
gazdelor, în fața unei e- 
chipe ai cărei jucători au 
lăsat — miercuri — im
presia că «-au cunoscut 
doar cu 5 mînute înainte 
de meci. Crîngașu este 
numele ascensiunii ploieș- 
tene. Ivan este numele 
crizei studenților. Compa
rați numai aceste două

0U

un

Ovidiu IOANIȚOAIA

Azi, ultima etapă a barajului pentru „B“

Loto-Pronosport

Astăzi, la Brașov și la A- 
rad, pretendentele la promo
varea în campionatul diviziei 
B se vor întîlni în partidele 
decisive. După meciurile dis
putate miercuri, se pare că 
în grupa da la Brașov cele 
mai mari șanse de a ocupa 
primele două locuri le au 
echipele C.F.R. Pașcani și 
S.N. Oltenița. Ambele for
mații au acumulat cîte 3 
puncte, în timp ce Metalul 
Plopeni și Autobuzul Bucu
rești, doar cîte un punct. 
Deci, feroviarilor și jucători
lor de la S.N:O. le mai_ este 
necesar să realizeze cîte o 
remiză ca să-și vadă visul 
împlinit. Dar, cum meciu
rile nu sînt dinainte jucate 
mai bine să vedem ce se va 
întîmpla după-amiază.

în grupa de la Arad, Glo
ria Bistrița are 3 puncte, 
U.M.T. și Minaur — cîte. 2, 
iar Tractorul — unul. Aici-,

după cum se vede, lupta este 
destul de strînsă, toate echi
pele au încă șanse de a pro
mova.

Este posibil ca, după me
ciurile de azi, golaverajul să 
decidă pe ocupanta locului 
2. La această situație se poate 
ajunge, fiindcă în etapa de 
azi Gloria Bistrița, primind 
replica lui U.M.T., îi este de 
ajuns un scor egal pentru a 
se menține în frunte, iar re
zultatul celuilalt meci va de
cide formația de pe locul 2. 
Iată programul etapei :

BRAȘOV’ Metalul Plopeni 
— C.F.R. Pașcani (stadionul 
Metrom, ora 17,30), și Auto-

buzul București —-S.N. Olte 
nița (Stadionul Tineretului, 
ora 17,30).

ARAD : Minaur
Tractorul Brașov
Bistrița — U.M.

După două etape 
tele arată astfel: .

BRAȘOV

1. C.F.R. Pașcani
2. S. N. Oltenița 

Metalul Plopeni 
Autobuzul Buc.

Zlatna — 
și. Gloria 
Timișoara, 
clasamen- ■

3.
4.

2
2
2
2

i 
i
0
0

1 0 4—2 3
I 0 2—13
II 1—2 1
1 1 2—4 1

ARAD

Gloria Bistrița1. _ _________
2—3. U. M. Timișoara 2 0 2 0 2—2 
2—3. Minaur Zlatna 2 0 2 0 1—1 
4. Tractorul Brașov 2 0 11 3—4
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golului de către Boninsegna; 
ei gu făcut din nou, un joc’ do : 
strictă.apărgre, în scopul păs-' 
trării acestiii fragil avantaj, ■ 
fiind copios dominați ' în re- ' 
.priza' secundă, --cind numai’’ 
șansa și arbitrajul părtinitor 
i-ă salvat de' la O’ dhfrîngere •• 
pe care o meritau. în. prelun
giri, înșă, -cind 1 au. .foist ne- 
volți Să iasă la- joc,- italienii, 
au lăsat o impresie excelen
tă. pe care, .- la- numai patru 
■zile -după' aceea .(și .din cauza 
evidentei stări' de oboseală) 
au întunecat-o complet prin 
replica foarte slabă (mulți • cro- 

-nicari au considcrat-o'' chiar 
ca rușinoasă) dală noilor, cam
pioni-.-ai lumii.

Desigur, în ciuda tuturor 
criticilor ce i.se pot aduce, 
„Squadra azzurra" ■ a reali
zat o performanță pentru care 

.merită — neîndoios — feli
citări,. ‘-deși’ — ca . europeni — 
ne-a întristat’’ penibila ei evo-’ 
liiție . din repriză ..secunda 'a . 
finalei.- Este, însă, - regretabil . 
că o echipă cu asgmenea ju
cători valoroși. .-ca’ Mazzola, 
Domenghinj, Rivera (din . pă
cate, puțin -. folosit ' în ultime
le partide),. Boninstegna, Riva,-1 
De Siști continuă încă să r$-’ ■ 
mină tributara unui’ joc prin ■ 
excelență defensiv, închis ,și 
prin aceasta lipsit de ■ spectar ! 
col,‘ în loc să., pună în valoare ’ 
acele calități ofensive pe care, 
în cîteva ,'ocazii, le-a demons-

să. părăsească «cc- 
’ na 'înaintea fina

lei. ‘ La capătul' celor 90 de 
minute; regulamentare din par* 
tida cu - Italia, selecționata ” 
R.E.G. ar fi meritat, cu pri
sosință, victoria. Tn ■ prelungiri, 
însă,- apărarea s-a lăsat prea 
ușor depășită.- Epuizați de .-gre
lele’.încercări- la care au fost • 

■ supuși, ' vest-germanii . 's-au 
’comportat -slab în finala pen
tru locurile. 3-^4,. fiind' supuși 
jiT repriza- secundă unui lung • 

.și ■ puternic - ăsețliu. clin par
tea uruguayenilor. Golul lui 
Overa.tli, înscris în btfmeie 
ihiiiute, a rezistat însă; pînă 
•la ’.capăt, pecetluind astfel o 
performanță binemeritată. ■ ■

•Foarte rriulți dintre cel pre- 
sfenți 'în Mexic au -acreditat ■ 
idega oă’’O finală R.F.G.—Bra
zilia' ar fi dus la o dispută 

-mai. strânsă, mai echilibrat^. 
Subscriem ;și ‘noi acestui' p’uhct 

’ -de . Vedere. Dar bonfirmarea 
lui oficială nu va mai. putea 
veni decît eventual — in ’ -.
1974,. cu prilejul viitoarei edi
ții a campionatului mondial, 
dînd •. echipele europene vor 
încerca — cp mai mulți sorți 
de, izbin’dă — șă. ciștige net 

‘ du'ălul pu formațiile șud-ame- 
ricăne, ji îndeosebi cu șefa 
lor de promoție, Brazilia. ’.’ ’

C. FIRANESCU

’ ’ • 1
Campionatul echipelor 

de tineret rezerve
1. Din. Bacău 26 19 2 5 69—țS W1.
2 „£J“ > Cluj N 18 2 9-49—33 w,;

■ 3. Din. Buc. • 26 15 2 9 55—24
4.’ Crișul 26 17 1 8 41—41
5. St. roșu 26 11’'7 8 43—33 41',J
6. Petrolul 26 12 5 9 35—35'teri
7. Univ. CV.’ 26 10. 7 9 33—26 53 ri

' 8. U.T.A. 26 9 7 fO 38—32 53
JL Steaua 26 10 5 11 35—40 S2Vr

.10. Farul 26 9 6 11 »37—46 :i-ri
11. Politehnica 26 10 4 12 29—36 4S'j
12. Rapid 27 10 3 14 25—31 45^j
13'. Jiul 21' 8 5 14 26—46 Cî
14/a.s.a. 27 6 6 15. 32—52 40

'15. CFR Cluj 26 -5 7 14 30—52 37
16. F. C .Argeș 26 5 5 16 2(h*42 ’36 ’

BILETELE FRACTIONATE 
ții JOCUL „CAP DE POD”

Pentru a veni în sprijinul 
participanților în ceea ce pri
vește creșterea șanselor de 
cîștig la LOTO, PRONOEX
PRES și PRONOSPORT. în- 
eepînd cu concursul Prono
expres din 15 iulie a.c. tra
gerea LOTO din 17 iulie și 
concursul Pronosport din 19 
iulie a.c. se introduc biletele 
de participare fractionate la 
cele trei sisteme și forma de 
participare cu combinații 
„Cap de pod" la Loto și 
Pronoexpres. Iată cîteva amă
nunte :

scrierea unei variante combi
nate de 4—30 numere sau o 
combinație „Cap de pod" de 
2. 3, 4, sau 5 numere, achi
tate în cote de 10%, 23%
50% sau 100%.

De la concursul Pronoex
pres din 15 iulie a.c. și tra
gerea LOTO din 17 iulie a.c. 
se introduce și forma, de par
ticipare cu combinații „Cap 
de pod".

Amănunte în agențiile LO
TO-PRONOSPORT.

— La Pronosport se intro
duc bilete fixe 
variante simple 
riabile pentru 
1—5 variante < 
chițate în cote i 
50% sau 100%.

; (sfert) a 20 
(15 lei) și va- 

înscrierea a 
combinate, a- 
de 10%, 25%,

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 10 IULIE 
1970

Extragerea I:
58 70 26 7 79 50 64 52 12

Fond de premii : 386 664 lei

— La Pronoexpres se in
troduc bilete fixe (sfert) a 8 
variante simple (12 lei) și 
variabile pentru înscrierea 
unei variante combinate de 
6—15 numere sau o combina
ție „Cap de pod11 de 4, 5 sau 
6 numere achitate în cote de 
10%, 25%, 50% sau 100%.

Extragerea a II-a :
2 72 49 86 14 61 48

Fond de premii : 339 239 lei.

— La LOTO se introduc* 
biletul variabil pente"® fr1’

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : în Capitală : începînd de 
sîmbătă 18 iulie pînă la 24 
august 1970 inclusiv; în 
țară: începînd de marți 21 
iulie pînă la 24 august 1970 
incluși^

Arbitrii meciurilor 
eiapei a 27-a

STEAGUL
A.S.A. : C. Petrea, la centru, 
C. Drăgotescu și I. Gheor- 
ghiță, la linie (toți din Bucu
rești).

JIUL — FARUL : C. Ni- 
țescu (Sibiu) la centru, E. 
Martin și Gh. Retezan, la li
nie (ambii din București).

„U” CLUJ — DINAMO 
BAC AU : St. Birăescu, la cen
tru, I. Boroș și I. Sana, la 
linie (toți din Timișoara).

RAPID — DINAMO BUCU
REȘTI : A. Bentu, la cen
tru, V. Pădureanu și Fr. Co
loși, la linie (toți din Bucu
rești).

POLITEHNICA — CRI
ȘUL : N. Petriceanu, la cen
tru, R. Buzdun și S. Mîndreș, 
la linie (toți din București).

F. C. ARGEȘ — STEAUA : 
Z. Drăghici, la centru, N. 
Stavru și R. Cocoi, la linie 
(toți din Constanța).

PETROLUL — UNIV. CRA
IOVA : V. Dumitrescu, la 
centru, M. Bică și Gh. Mo- 
torga, la linie (toți din Bucu
rești).

U.T.A. — C.F.R.: C. Ghe- 
mingean, la centru, I. Dancu 
și D. Isăcescu, la linia (toți 
din București),

ROȘU

Nu mai este un secret pen
tru nimeni faptul că cel mai 
puternic lot divizionar din 
România — creditat înaintea 
oricărei ediții de campionat 
cu pronosticurile cele mai roze 
(„Cîștigați campionatul la 
pas“, „Dinamoviștii ? Se plim
bă în acest campionat”, „Di
namo are o elasă diferență 
peste orice altă echipă” etc...) 
— ratează an de an, cu o fa
talitate... previzibilă calenda
ristic, performanțele datorită 
unor „crize” extrafotbalistice 
care erup spectaculos în viața 
bucureșteană. Fiind, nu odată, 
de domeniul rubricilor „Omul 
față-n față cu el însuși’*, „e- 
venimentele" bîntuie (de obi-t 
cei primăvara și vara) bule
vardele și restaurantele și ba
rurile, pe urmele bătute de 
autorii lor... Am putea spune 
că, în ce-i privește pe unii di- 
namoviști, urmele «-au trans
format în poteci, potecile în 
căi... Și nimic nu se schimbă. 
Probleme „interne” ale aces
tei echipe au ajuns să facă 
parte integrantă din „viața, 
mondenă a Capitalei” (mon
denă în ghilimele, cu un sens 
peiorativ evident).

Șcuzîndu-ne pentru lungi
mea introducerii, al cărui rost 
este să definească și să pre
cizeze un cadru (de altfel 
binecunoscut), vom da cuvintul 
faptelor, premise în articolul 
nostru din ziarul de joi. Ex
plicam. în puține vorbe, cauza 
absenței dinamoviștilor Dinu «-ar fi inecat 
și Dumitrache la meciul cu ' ■ • - •
F. C. Argeș. Iată, pe larg, na
rate de antrenorul Nicușor, 
motivele scoaterii celor doi ju
cători din formație. „Sancțio
nat, adeseori, pentru viață 
nesportivă, Dinu a mers în 
continuare pe drumul abuzu
rilor alcoolice...”

Comprimând cele povestit*, 
(multe și nu mărunte) de an-

trenorul Nicușor, vom «pune 
că, după repetate escapade 
compania lui - Bachus, Dinu 
pus, cum se spune, capac 
toate în ziua de luni. De 
un restaurant de la Spagov 
(echipa aflihdu-se cazată un
deva prin apropiere), după o 
repriză „de pahar” pină la 2

venit, la ora 1 (după ora... că avem, ocazia’ să’scriem a- 
•zer®),' iar. înaintea celui cu ‘ J J: «—" —'■
Farul a' lipsit- din nou o .Pbap-

’ „te, Laf o discuție cu antrenorul -
Nicușor,’ t-â spus că lui ’ nu-i 
convine -regimul’-de. odihnă și 
pregătire al - echipei. , A fost 
sancționat. Urmarea ? ’La me
ciul cu Farul,’’ după cinci mi
nute ’ de la. începerea partidei,

’ a cerut să fie schimbat, pre-»

ceste.rînduri, dar adevărdî este 
și mai’ trist. Și revoltător.'' 

„Acești băieți — ne mărtu
risea • antrenorul Nicușor — 
dau un randament bun in 
behipă. Fac, filță abuzurilor 
pentru că sînt tineri." Rezist». 
Dar ;vî,ața tor sportivă se va 
scurta mult dacă acum, cind 
încă nu-i . târziu, nu se vor 
luă, odată pentru totdeauna, 

• •• • • i - i i rv o »* măsuri energice. • Eu aș pute»Vanațiuni noi pe o tema veche-la Dinamo București sa închid, ochii,să mă. mui- 
. țupiesc ctț randapientul .-lOr 

din teren, dar omenește ou 
este corect. Fotbalul, nostru 
are*, din păcate- (chiar și la 
Dinamo), destule exemple de 
mari talente- răt ăcite pe drum. 
Eu nu .vreau să-i am pe con
știință pc acești tineri excep
țional--dotați, ■ dar care la . or» 
asta nu îtsv-ultăi de nimeni..."

• Acesta este adevărul: -Dinu
și Dumitrache nu ascultă la 
ora., asta • de ■nimeni. , Șint 
„MARI" și. n-au.' cum se «PU- 
ne, "nici ’un stăpîn. Fac război 
cu antrenorii, așa cum;, altă 
dată, au făcut și’ alți fotbaliști 
de la Diiiarrtb. ■ Și' au ctștigat 
„războiul"... ' ’: • .

Vrem totuși’ să sperăm că 
acum — * în mod excepțional 
— abuzurile fotbaliștilor nu 
vor. mai avea, cîștig de cauză,

Marius POPESCU
p.s. După redactarea’ artico

lului de mai sus, ne-’a. vizitat 
ta redacție jucătorul Dinu. Rfc- 
cunpscînd doar o p»rțe din 
învinuirile aduse, de ’Nicușor, 
Dinu a „contraataoat", vor- 
.bindtl-ne despre așa-zisele

• greșeli .ale antrenorului său; 
care ;.-;ște ranchii/nos, n-a știut 
Cum să-l ia pe ’ Dumitrache 
ete.„.“

• Ascultîndu-1 și pe pinu, noi 
îi. dăm — totuși.— dreptat» 
antrenorului islcuîvr» tehnician 
apreciat ți om de o Integritate

. recuho/ sută de toată lupte».

in
a . 

la 
la

*■

VOR AVEA, OARt

noaptea, lui Dinu i-a venit 
chef să facă baie în lac. Fiind 
în stare de ebrietate, în loc 
să «ară în apă, a sărit in
tr-un... ponton. „Vă închipuiți 
— ne spunea antrenorul Ni- 
cușor — ce se întîmpla 
s-ar fi lovit mortal ? Sau

dacă 
dacă

Ne închipuim,
Aceasta este, pe scurt, .. 

ria (și cauza) scoaterii pe tușă 
a iui Dinu.

Cu Dumitrache, lucrurile 
sînt.., mai simple.

înaintea meciului cu Steagul 
roșu, nu s-â’ prezentat la 
locul de cazare al echipei 
o . noapte, înaintea celui 
cu Universitatea Craiova a •

isto-

țextînd. o durere. , După alte 
Cinci minute; și-a repetat ce
rerea. în roin. 30 l-a chemat’ 
la tușă pe antrenorul său pen
tru același motiv, declarîndu-i 
textual „Dacă vrei- război, 
hai să facem război !“ (A fost, 
bineînțeles,- înlocuit).» '

Aceasta; era '; „durerea" lui 
Dumitrache !! . -

Dintr-o ambiție . personală' 
(fiind vinovat în-repetate rân
duri)’, Dumitrache „face război”, 
cu antrenorul, său, uitând de 
echipă, părăsirid-o în mod laș !!

Iată,, așadar, alt -chip aljju-, 
cătorului iubit de toată. lumea, 
al fotbalistului nt. 1 .al anu
lui. . " ' ’ .

Ce să mai «punem 7 E trist ■

«



LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

nele Procuraturii tn anul 
1969.

7. — Darea de seamă asu
pra activității Tribunaului 
Suprem în anul 1969.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate or
dinea de zi propusă.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii 
și silviculturii, a prezentat 
expunerea la proiectul legii 
organizării producției «i a 
muncii în agricultură. Rapor? 
tul comisiei de specialitate și 
al Comisiei juridice la acest 
proiect de lege a fost pre
zentat de deputatul Dumitru 
Coliu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură.

A început apoi discuția 
nerală la 
lege.

Proiectul 
cutat apoi . 
pus în întregime 
creț cu bile.

Marea Adunare 
a adoptat Legea 
producției și a muncii în a- 
gricultură.

în continuarea ordinii de 
zi, deputatul Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, a 
prezentat 
iectuil de 
punderea 
nizațiilor 
gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești, organizarea 
și funcționarea controlului fi
nanciar. Deputatul Aurel Vi- 
joli, președintele Comisiei e- 
conomico-financiare, a expus 
apoi raportul acestei comisii 
și al Comisiei juridice la pro
iectul de lege supus dezbate
rii Marii Adunări Naționale.

Prin vot secret cu bile, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi, cu amendamen
tele făcute de deputați, Le
gea ppivind răspunderea con
ducerii organizațiilor socia
liste pentru gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești, 
organizarea și funcționarea 
c.on'trolului financiar.

După-amiază, lucrările se
siunii au început cu raportul 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la măsurile pentru 
înlăturarea efectelor calami
tăților naturale din primăva
ra anului 1970, prezentat de 
tovarășul Iosif Banc, vicepre-- 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri.

La discuția asupra raportu
lui au luait cuvîntul deputății 
Aurel Duca,membru supleant

acest proiect

legii a fost 
pe articole și 

votului

ge- 
de

dis-
su-
se-

Națională 
organizării

expunerea la pro
tege privind răs- 
conduceriloir orga- 
socaliste pentru

al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular Județean, An
drei Barta, președintele Co
operativei agricole de pro
ducție din comuna Uriu, ju
dețul Bistrița-Năsăud, Gheor- 
Khe Cocoș, director general al 
Grupului de șantiere-Lotru, 
Virgil Cazacu, secretar ai Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., și Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiști
lor Plastici.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Nu am de gînd să mă refer 
la problemele aflate la ordi- 
rifea de zi, pentru că despre 
acestea am vorbit îeri în ple
nara Comitetului Central. în 
legătură, însă cu propunerea 
tovarășului deputat Cazacu 
am hotărît să ofer indemni
zația mea de deputat pe anul 
1970 județelor Alba și Satu 
Mare pentru 
unor familii 
copii".

Deputății 
Naționale au 
nimitate să ofere indemniza
ția pe o lună pentru fondul 
de ajutorare a județelor si
nistrate.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat apoi că membrii Co
mitetului Executiv 
tului Central al 
Comunist Român ; 
urmînd exemplul 
Nicolae Ceaușescu, 
indemnizația lor de deputați 
pînă la sfîrșitul anului pen
tru fondul de ajutorare al si- 
nistraților.

Deputatul Ion Avram, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, în numele 
membrilor guvernului, care 
sînt deputați în Marea Adu
nare Națională, și deputatul 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, în nu
mele membrilor Consiliului 
de Stat, au anunțat că mem
brii acestor organe au hotărît 
să ofere indemnizația de de
putat pînă la sfîrșitul anului 
pentru ajutorarea celor ce au 
suferit 
fiilor.

După 
asupra 
de Miniștri, Marea Adunare 
Națională a adoptat o hotă
rî re prin care aprobă rapor
tul.

Marea Adunare ' Națională 
a adoptat Legea cu privire 
la organizarea și funcționa
rea cooperației de consum.

Lucrările sesiunii continuă. 
(Agerpres)

a fi împărțită 
cu mai mulți

Marii Adunări 
hotărît în una-

al Comite-
Partidului 

au hotărît, 
tovarășului 

, să ofere

de pe urma inunda-

încheierea discuției 
raportului Consiliului

Bogat program internațional
al luptătorilor juniori

Tinerii noștri luptători vor 
avea în perioada ce urmează 
un program competițional in
ternațional deosebit de bo
gat. Primii, care intră în con
curs vor fi componenții echi
pei naționale de libere, care 
în zilele de 17—19 iulie par
ticipă la tui mare turneu in
ternațional de juniori de la 
Kocane (Iugoslavia). Apoi, în 
intervalul de la 21 la 27 iu
lie, juniorii noștri vor avea 
ca oaspeți reprezentativa de 
lupte-.libere (juniori) a Ca
nadei. Luptătorii canadieni 
care ne vizitează pentru pri
ma oară, vor evolua la Bucu
rești (25 iulie), la Ploiești și 
la Brașov sau Constanța. în 
zilele de 25—26 iulie Capi
tala va găzdui triunghiularul 
de greco-romane dintre se
lecționatele de juniori ale 
României, Ungariei și Iugo
slaviei. Cu o zi mai tîrziu, la 
Pitești, se va desfășura în
tîlnirea dintre echipele Ro-

mâniei și Ungariei, iar la 28 
iulie, juniorii români și cei 
iugoslavi își vor disputa în
tâietatea la Cîmpulung Mus
cel.

TUPEUL DE ȘAH
DE LA CARACAS

CARACAS 10 (Agerpres). — Du
pă 14 runde. în turneul interna
țional de șah de la Caracas con
tinuă să conducă cehoslovacul 
Llubomir Kavalek cu 12 p urmat 
de Panno (Argentina), 
(U.R.S.S.) cu cîte 10 p, 
(Iugoslavia) — 9‘A p,

Karpov 
Ivkov 

______  ... .. ,. Steln 
(U.R.S.S.) 9 p, Parma (Iugoslavia) 
B’/s p etc. Maestrul român Victor 
Clocîltea ocupă locul 13 cu 5l/j 
puncte.

în runda a 14-a. Kavalek l-a în
vins p&» Clocîltea. Jonsson pe 
Slujssar Iar Karpov a cîștigat la 
Caro. Partidele Cullar — Parma, 
O’Kelly — Bisguier șl Benko — 
Barcza s-au încheiat remiză.

ECHILIBRU SPECTACULOS ÎN PRIMA 21 
A „MONDIALELOR" DE LUPTE LIBERE
• Ludovic Ambruș și Vasile lorga— au pășit cu dreptul
EDMONTON, 10 (prin tele

fon). — Campionatele mon
diale de lupte libere au de
butat deosebit de spectacu
los. Faptul a surprins pe toți 
specialiștii prezenți la com
petiția din Canada șl, în a- 
ceeași măsură, chiar și pe 
conducătorii F.I.L.A. Pentru 
că, așa cum eram obișnulți, 
mai ales în confruntările din 
ultimii ani, în tururile I și II 
majoritatea partidelor ••în- 
cheiau prin tuș datorită sor
ților care, de cele mai rfittLtp 
ori, puneau față în față coMe 
curențl cu reputație, cunos
cători rafinați ai procedeelor 
tehnice și luptători fără nume 
cunoscute, fără pretenții și 
deci ușor de învins, chiar 
înainte de limită. De astă 
dată însă, din primul tur a 
apărut echilibrul, cel care 
pînă la ediția canadiană nu 
exista decît spre final, cînd 
cei rămași în cursă erau că
liți în multe „bătălii". Așa se 
și explică, poate, numărul 
mare de victorii la puncte, 
în timp ce tușurile, aproape 
toate, au fost finalizate abia 
în ultima parte a meciurilor.

Luptătorii români, ale că
ror evoluții ne interesează, 
firește, în primul rînd. au 
început bine marila confrun
tări, îndeosebi Ludovic Am
bruș (cat. 74 kg) și Va'sile 
lorga (cat. 82 kg) care au 
obținut numai victorii în par
tidele susținute în prima zi 
de concurs.

R.F. a Germaniei

Tată cîteva amănunte. Lu
dovic Ambruș a dispus, mal 
întîi, la puncte, într-un mod 
categoric (25—0 p), de Mac
kay Bord (Noua Zeelandă). 
Impresionantul număr de 
puncte tehnice realizate de 
Ambruș ne scutește de co
mentarii. Apoi, în întîlnirea 
din turul al doilea, cu bine
cunoscutul luptător turc Meh
met Uzun el 'a reușit, în re
priza a treia (min. 7,25), să 
câștige prin tuș, rezultat de
osebit de prețios. Ambruș 
are însă, în continuare, o 
misiune foarte grea pentru 
că la categoria sa iau parte 
numeroși concurenți — 21. 
Vasile lorga, după o luptă 
aprigă cu sud-africanul Jim 
Gouws, care a stat sub sem
nul egalității pînă spre sfîr- 
șitul reprizei secunde, a fi
nalizat tușul, în urma unui 
izbutit rebur la coapsă.' în 
turul următor a fost liber. 
Deci după două tururi lorga 
nu are nici un punct de pe
nalizare. Petre Coman (cat. 
6’2 kg) și-a micșorat consi
derabil șansele de a ajunge, 
în final, pe un loc fruntaș 
deoarece a pierdut la punc
te partida cu sud-coreeanul 
Mun Ki Kim. Coman a avut 
avantaj pînă în ultima repri
ză cînd a greșit, nepermis 
pentru experiența sa, lăsînd 
adversarul să-i intre la pi
cioare fără a mai putea, evi
dent, să-i bareze acțiunea a- 
cestuia și astfel a pierdut 
meciul. în turul întîi Coman 
îl întrecuse la puncte pe sud- 
africanul Johaes Viljoen. Dar, 
«ă așteptăm întîlnirile din 
ziua a doua.

LA BERLIN De la trimisul nostru special. Elena LEUȘTEANU

FL0RETIȘTI1 ROMANI 
PE LOCUL II

10 (prin telefon). 
turneu de scrimă 
la Dynamo-Sport-

U.R.S.S. 6-5

la polo (juniori)
Turul Franței

întrecerile turneului final 
al campionatului european 
de polo juniori au debutat cu 
o șurprlză de proporții. La 
capătul unui meci spectacu
los și dramatic, selecționata 
B. F. a Germaniei a întrecut 
puternica reprezentativă a 
U.R.S.S. cu scorul de 6—5 
(1—2, 1—1, 3—1, 1—1), luînd 
o puternică opțiune pentru 
titlul de campioană. în cele
lalte două partide, Italia a 
învins Ungaria cu 4—3 (1—1, 
1—0, 0—1, 2—1), iar Olanda 
a terminat la 
Spania : 5—5
1—2, 2—0).

în clasament
meciurile din serii) 
a Germaniei 3 p (9—8), 
Spania 3 p (7—6), 3. Olanda 
2 p (7—7), 4. Italia 2 p 
(5—5), 5. U.R.S.S. 1 p (7—8) 
și 6. Ungaria 1 p (6—7).

Și etapa a 14 din Turul ci
clist al Franței a fost cîștigată 
de Eddy Merckx. El a parcurs 
distanța dintre Gap și Bedoin- 
le-Ventoux (170 km) în 
5h47:44, urmat de Van den 
Bosche la 1:11,0. în fruntea 
clasamentului genetral indivi
dual nu s-a produs nici o 
modificare. Conduce detașat 
Merckx ; 2. Zoetemenk ; 3. Pe- 
tersson.

BERLIN, 
— Marele 
desfășurat 
halle a continuat cu proba de 
floretă — echipe masculine, 
în care trăgătorii români au 
arătat adevărata lor valoare 
terminînd pe locul II. Ei au 
întrecut echipele R.D.G. I cue 
12—4, Poloniei cu 9—7 și Un-0 
gariei cu 11—5. în finală : 
U.R.S.S. — România 8—5. Cla
samentul : 1. U.R.S.S. ; 2. Ro
mânia ; 3. Ungaria; 4. Polo
nia. Turneul de floretă — fe
minin individual — clasament;
1. Novikova-Belova (U.R.S.S.) ;
2. Ana Ene Pascu (România) ;
3. Bobeș (Ungaria) ; 4. Cir- 
kova (U.R.S.S.) ; 5. H. Balon 
(Polonia) ; 6. Ileana Drîmbă 
(România).

FORMAȚIILE ROMÂNIEI

egalitate cu 
(1-1, 1-2,

(contează și 
: 1. R. F.

2.

Turneul din Polonia

Un important test
pentru voleibalistele noastre

KATOWICE, 10 (prin tele
fon). Reprezentativă feminină 
de volei a țării noastre va 
participa, începînd de dumi
nică la un turneu internațio
nal alături de formațiile 
R. D. Germane, Cehoslovaciei 
și Poloniei. In zilele care s-au 
scurs de la sosirea voleibalis
telor noastre în localitate s-a 
pus accentul pe pregătirea fi
zică și tactică ținînd seama 
dș valoarea adversarelor și 
de' condițiile oarecum specifi
ce ale actualei formații. A- 
ceasta datorită faptului că 
două din titulare, Aurelia Cău- 
ne'i și Florentina Itu, nu au 
putut să facă deplasarea, fiind 
reținute de examene. Antrena
mentele s-au desfășurat zilnic, 
dimineața și după-amiaza, toate 
componentele lotului dovedind, 
pînă acum., o bună dispoziție 
de joc.

Pentru verif i sarea potenția
lului valoric s-au susținut două 
Întîlniri de verificare. Garni
tura de bază a întîlnit „re
zervele" Poloniei pe cape le-a 
învins cu 3—0 (7, 3, 9), în timp 
ce reprezentativa primă a țării 
gazdă a întîlnit pe „secundele" 
noastre. Victoria a revenit e- 
chipei poloneze cu 3—0 (1, 13, 
11). Pînă în ziua începerii 
turneului vom mai disputa 
încă un joc de verificare, în 
care echipa primă a României

o va întîlni pe cea a Polo
niei.

In turneu va fi aliniată ur
mătoarea formație : 
Popescu, — —
Bogdan, 
Mariana 
bac, rezerve fiind Viorica Bin- 
checi, Gabriela Popa, Maria 
Cengher. Programul turneului, 
care începe duminică, de la 
ora 18, în sala „Mecanicii" a- 
ratâ. astfel : DUMINICA : Po
lonia — Cehoslovacia, Româ
nia — R. D. Germană ; LUNI ; 
România — Cehoslovacia. 
R.D.G. — Polonia ; MARȚI . 
Cehoslovacia — R.D.G., Româ
nia — Polonia.

Uzina de rulmenți — care 
patronează echipa noastră — 
ne-a oferit un bogat program 
cultural. Astfel, am vizitat 

orașul Cracovia, castelul Wa- 
wel, frumosul parc de distrac
ții al localității, stadionul de 
110 000 locuri, noua sală de 
25 000 locuri, aflată în , con
strucție, și — firesc — Uzina 
de rulmenți.

prof. Gh. BODESCU

Mariana
Rodiea Popa. Ilelga 
Carmen Marinescu, 
Baga, Eugenia Re-

DIN NOU VICTORIOASE
LA BALCANIADA DE TENIS

ATENA, (prin telefon). Echi
pele de tenis ale României 
continuă seria victoriilor din 
cadrul Balcaniadei. Astfel, 
la băieți reprezentativa țării 
noastre a dispus de Bulgaria 
cu 3—0, iar la fete cu 2—1.

Rezultate băieți: România 
— Bulgaria 3—0 : Năstase — 
Genov 6-3,6-0, 6-0, Mărmurea- 
nu — Velev 6—2, 6—0. 6—0, 
Năstase. Dron — Genov. Ve
lev 6—1, 6—1, 6—2.

Fete : România — Bulgaria 
2—1 ; Dibar — Ciakîrova

6—2, 7—5, Horșa — Berbe- 
rtan 2—6, 3—6, Dibar. Hor
șa — Ciakîrova, Ratkova 
6—3. 11—9. Mai ales meciul 
de dublu a fost extrem de 
palpitant, cu. dese răsturnări 
de scor în setul al doilea. De 
altfel, partida s-a încheiat 
tîrziu după miezul nopții.

Vineri, sportivii noștri nu 
au avut jocuri. Sîmbătă. for
mațiile României primesc 
replica echipelor Iugoslaviei 
— la băieți — și Greciei — 
la fete.

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
LA CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. 2) prezentanților 
rirea a 3—4

LA CONCURSUL SPERANȚELOR OLIMPICE, 
GIMNASTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI

DETAȘAȚI
Echipa României, pe

Orașul Gottwaldov, cunos
cut nouă din transmisiile de 
televiziune de la o ediție a 
campionatelor mondiale de 
handbal, a devenit pentru cî
teva zile gazdă primitoare a 
speranțelor olimpice la gim
nastică, reunite aici în tra
diționalul turneu al prieteniei. 
Specialiștii ce urmăresc între
cerea sînt unanimi în apre
cierea că asistă de fapt la un 
concurs-preludiu al viitorilor 
campioni mondiali, europeni, 
olimpici și naționali.

„Zimny Stadion", . locul de 
desfășurare a întrecerii gim- 
naștilor, este un splendid pa
lat ' .............................
în tribunele 
loc, 
aproape 3000 de spectatori.

Ediția din acest an a în
trecerii, intitulată „Prietenia”, 
a început cu disputa tinerilor 
gimnaști. S-au aliniat la start 
opt echipe reprezentative, îm
părțite în două grupe valorice, 
alcătuite pe baza rezultatelor 
de Ia ediția precedentă. Se
lecționatele U.R.S.S., R. D. 
Germane, României și Ceho
slovaciei au fost incluse in 
grupa valorică superioară, iar 
reprezentativele Bulgariei, Cu
bei, Poloniei și Ungariei în 
cealaltă grupă. Deși și-au a- 
nunțat participarea, gimnaștil 
din R.P.D. Coreeană nu au 

■ sosit in localitate pînă în mo
mentul

Lupta pentru primele locuri 
s-a dat, de la primele exe
cuții, între echipele Uniunii 
Sovietice, României și R. D. 
Germane. Gimnaștil sovietici, 
excelent dotați fizic, s-au de
tașat cu fiecare aparat, obți- 
nînd o victorie netă. Pentru

al sporturilor de iarnă, 
căruia pot lua 

în condiții confortabile,

inceperii concursului.

locul III
locul al 
mâni șl 
mană s-au angajat într-o dis
pută extrem de echilibrată. în 
care — pînă la urmă — cîști- 
gul a fost de partea echipei 
R. D. Germane, ca urmare, 
mai ales, a evoluției ceva mai 
slabe a sportivilor români la 
sărituri și paralele. Oricum, 
greutatea, compoziția și ținuta 
echipei noastre, omogenă pe 
întreaga desfășurare a con
cursului, chiar dacă la uncie 
aparate nu a fost „răsfățată" 
de arbitraj, au făcut o impre
sie bună. Au plăcut îndeosebi 
exercițiile prezentate la sol, 
probă la care doi component! 
ai formației noastre au reușit 
să se claseze pentru concursul 
pe aparate. Este vorba de Ni
colae Oprescu și Liviu Ma- 
zilu. De asemenea, Oprescu s-a 
clasat pirntre „primii șase” 
la inele.

Iată rezultatele tehnice : 
chipe — U.R.S.S. 279,90 
R. D. Germană 271,90 p, Ro
mânia 269,45 p. Bulgaria 267,65 
p, Ungaria 264,00 p, Ceho
slovacia 263,30 p, Cuba 260,85 
p, Polonia 258.80 p ; individual 
compus — Nikolai Adrianov 
(U.R.S.S. 57.05, Amiran No-
zadze (U.R.S.S.) 56,35, Rubin
Mikaelian (U.R.S.S.) 55,60...
7. Radu Branea 54,75, 8. Ni- 

• colae Oprescu 54,50... 15. Liviu 
Mazilu 53,70... 21—22. Gh. Iu- 
șan și Adrian Stoica, ambii 
cu 53,70.

doilea gimnaștil ro- 
cel din R. D. Ger-

Turnee

Și

e- 
P,

sportivilor americani, 
decurs de două săp
au programate trei 
cu cîteva dintre cele 

selecționate

în programul săptămînii 
sportive internaționale, atle
tismul deține, din nou, un 
loc de frunte. Cu mare in
teres este urmărit îndeosebi 
turneul 
care în 
tămîni 
întîlniri
mai puternice 
continentale. In prima ei e- 
voluție, armada atleților de 
culoare (cum o numește cu
noscutul specialist francez 
Robert Pariente) a fost ținu
tă în șah timp de 24 de ore, 
victoria ei conturîndu«-se pe 
tartanul rosy de la Colombes 
abia în ultimele probe. Mult 
mai dificil se anunță cel de 
al doilea test al oamenilor 
lui Stan Wright, care vor fi 
opuși în zilele de 15 și 16 iu
lie, la Stuttgart, puternicei 
reprezentative a R.F. a Ger
maniei, deoarece aceasta be
neficiază de o mînă de a- 
lergători cel puțin tot atît de 
valoroși ca cei ai Franței, dar 
în probele de concurs — â- 
dică exact acelea care repre
zintă pentru americani „căl-

117-94 cu Franța la Paris

Atleții americani au dominat
intrecerile zilei a doua

■ TOM HILL, MARKUS WALKER Șl WAYNE COLETT, PERFOR
MERII ULTIMEI REUNIUNI ■ REZULTATE MODESTE LA ARUN-

SARITURICARI Șl

va dis- 
incontes-

cîiul lui Achile" — 
pune de o serie de 
tabili performeri.

După un scurt 
înotătorii reintră în 
depline. 
Iilor" 
staruri 
Michel Rousseau va 
tentativă asuipra recordului

antract, 
drepturi 

„Gala internaționa- 
de la Paris, cu cîteva 

californiene, unde 
face o

■ ție o departajare valorică a 
• probelor, dar este cert că — 
rdin întrecerile de astăzi — 
dominantă in planul interesu
lui (credem și al spectacolului 
sportiv) <-'p fi cursa de caiac

. 4 — 1000 ‘ ‘ ‘
J norvegian
Johansen,

< limpic și
— într-o,

m în care echipajul 
(Amudsen, Berger, 

Siiby), campion o- 
european, va primi 
sperăm reușită, în

cercare de a obține revanșa 
— replica echipajului nostru 
(Vernescu, Sciotnic, 
Roșea);., vicecampion olimpic 
și european ! Va fi, de aseme- 

, nea, extrem de interesantă 
competiția directă între cele 
4 echipaje românești înscris» 
în proba de canoe dublu 10 000 
m (toate de valoare apropiată, 
toate candidate la... singurul 
loc pentru CM I).

Cum spuneam, însă, am pu
tea greși „sărind", în aceasta 
enumerare, peste celelalte 
be — K 1 — 500.m (F). 
va prilejui o pasionantă 
pută 
R. D.
R. F.
10 000, 
500 m...

Intr-o avancronică publicată 
anterior evaluam șansele re-

* lacob,

între caiacistele 
Germană și cele

a Germaniei, C 1 
K 2 •— 10 000; K 2

pro- 
care 
dis- 
din 
din

noștri la cuce- 
locuri I in a- 

ceastă importantă competiție. 
Cum însă o parte dintre cei 
mai puternici adversari (e- 
cbipaje ale Ungariei șl Uniu
nii Sovietice) n-au făcut de
plasarea la Snagov. se impune 
credem o rectificare. In aceste 
condiții se așteaptă mai mult 
de la sportivii români, desigur 
fără pretenția ca ei să sta
bilească eventuale recorduri de 
medalii. Este un punct de ve
dere pe care il împărtășesc 
și antrenorii însărcinați cu se
lecția și pregătirea echipei 
noastre. De altfel, antrenorul 
emerit Radu Huțan ne spunea, 
ieri : „Sigur, condițiile s-au 
schimbat oarecum, deși com
petiția rămîne în continuare 
destul de dificilă. Personal, 
consider că se poate ciștiga, 
bineînțeles cu o mobilizare 
totală a sportivilor respectivi, în . - -
ni,
500 
ma 
1000 m și ștafetă, în cea de 
a doua. Aș fi. desigur, bucu- 

echipaje ale 
realizeze a- 
posibil"...
decît să ur-

probele de K 2 — 10 000 
C 2 — 10 000 m, K 2 — 
m, K 4 — 1000 m. in prî- 
zi de concurs, la C 2 —

ros că și alte 
lotului nostru să 
celași lucru. Este

Nu ne rămîne 
mărim' finalele !

Atleții americani au trecut 
cu bine primul lor test din 
turneul european. Conduși cu 
56—50 după primele 10 pro
be, sportivii de peste Ocean 
au reușit să întoarcă rezul
tatul, obținînd 
clară în fața 
franceze 
94.

Peste 
au fost 
doua reuniune desfășurată pe 
pista de tartan a stadionului 
Colombes din Paris, aplau- 
dînd o serie de întreceri 
spectaculoase încheiate cu 
rezultate de valoare. Una 
dintre cele mai interesante 
curse a fost cea de 110 m 
garduri, în care Tom Hill și 
Marcus 
trați în 13,3, au cîștigat due
lul cu francezul Guy 
La fel de pasionantă 
și alergarea de 400 m, 
Jean Claude Nallet a 
300 m, pentru ca în 
dreaptă să fie depășit, pe 
rînd, de Wayne Colett (44,9) 
și John Smith (55,0).

Ca o suipriză poate fi con
siderată victoria lui Ken
neth Moore în proba de

cu scorul

o victorie 
selecționatei 

~ de 117—

20 000 de 
prezenți la

spectatori 
cea de a

Walker, cronome-

Drut 
a fost 
în care 
condus 

linia

Tiparul i I. P. .Informația", «Ir, Brezolanu nr. 23—25, Bucurt|tl
ss

10 000 m. Francezii Tijou și 
Jourdan au imprimat de la 
începutul întrecerii un ritm 
viu, conducînd mai bine de 
9000 m. Atletul american a 
avut însă un finiș excepțio
nal, cîștigînd în 28:47,5.

Iată și 
furnizate 
preș:

110 m
(S.U.A.)

european al „sutei", dar mai 
ales tradiționalul „Trofeu 
al celor 7 coline", găzduit în 
acest an de piscina de 50 m 
de la „Foro Olimpico" aduc 
la start noi candidați pentru 
un bilet la Barcelona. Un 
minunat prilej oferit lui Ma
rian Slavic de a confirma 
toate speranțele românești 
pentru „europenele" din seD- 
tembrie.

în sportul luptelor, marile 
competiții se țin lanț. Mîine 
vom cunoaște pe noii cam
pioni ai lumii la ..libere", 
iar în continuare, oficialită
țile F.I.L.A. se vor muta la 
Denver (statul Colorado), re
centul ciștigător de la „bursa 
olimpică" din Amsterdam, 
pentru a urmări disputa su
premă a juniorilor de astăzi 
— campionii olimpici de 
mîine.

Și din nou pe courts-urile 
de tenis pregătite pentru a 
desemna ambasadoarele Eu
ropei spre challenge-round-ul 
Cupei Davis. Finalele zonale 
programează la Madrid me
ciul Spania — Iugoslavia, în 
care învingătorii lui Țiriac și 
Năstase se prezintă cu șanse 
minime. Santana și Orantes 
s-au încălzit bine pentru a- 
ceastă întrecere, servind un 
aperitiv delicios de 5—0 în 
fața unei selecționate ad-hoc 
a S.U.A., din care n-au lipsit 
rachelfele lui Ashe, Smith și 
Lutz, astfel că victoria lor 
nu poate fi pusă nici un mo
ment la îndoială. în schimb, 
mult mai echilibrată și inte
resantă ni se pare confrunta
rea de la Stuttgart dintre te- 
nismanii vest-germani și cei 
sovietici, în care totul depin
de de forma și dispoziția lui 
Alexander Metreveli, capabil 
să cîștige ambele jocuri de 
simplu. Tot în săptămîna ce 
urmează 
primele 
„Cupei 
deschisă 
pete galoane de internațio
nali.

„Motoarele" și-au fixat de 
data aceasta rendez-vous-u- 
rile săntămînale la Watkins 
Glen (S.U.A.) și la Brno; cei 
mai tineri poloiști vor desem
na prima campioană a con
tinentului la Rotterdam, iar 
amazoanele secolului nostru 
vor smulge noi ropote de a- 
plauze pe malurile Atlanticu
lui, în hipodromul 
Baule. în 
tem mica 
Edinburgh 
diționalele 
care vor
13 discipline sportive cam
pioni din toate continentele.
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ȚIRIAC ELIMINAT 
DE ALEXANDER

turul doi al probei de

n

rezultatele tehnice 
de agenția Ager-

garduri: Tom Hill 
13,3 (vînt favorabil 

3.05 m/sec), Markus 
(S.U.A.) 13,3, Guy
(Franța) 13,5; 400 m: 
Colett (S.U.A.) ‘
Smith (S.U.A.)
Claude Nallet (Franța) 45,4; 
suliță: Roger Collins (S.U.A.) 
79.38 m; 1500 m: Howell 
Michael (S.U.A.) 3:44,3; tri- 
plusalt: Serge Frica (Franța) 
16,32 m, Prive (Franța) 16,29 
m; ciocan: George Frenn
(S.U.A.) 65,52 m; 10 000 m: 
Kenneth Moore (S.U.A.) 
28:47,5, Noel Tijou (Franța) 
28:49,4, Rene Jourdan (Fran
ța) 28:49,8 ; înălțime: Barry 
Shepphard (S.U.A.) 2,12 m: 
4x400 m: S.U.A. (Mills, Smith, 
Newhouse, Colett) 3:04,1, 
Franța 3:08,5.

44.9,
45,0,

Walker 
Drut 

Wayne
John
Jean

sînt programate si 
întreceri din cadrul 
Galea", competiție 
tineretului cu proas-

din La 
sfîrșit, să nu omî- 

olimpiadă de Ia 
prilejuită de tra- 
jocuri britanice, 

alinia la start în

în
dublu masculin din cadrul 
turneului „open" de tenis de 
la Baastad (Suedia), cuplul 
Ion Țiriac (România) — Jim 
Mc Manus (S.U.A.) a învins 
cu 6—0, 6—2 perechea sue
deză Nerell—Bengtsson. în 
proba de simplu, Ion Țiriac 
l-a întîlnit pe australianul 
John Alexander în fața că
ruia a pierdut cu 7—9, 10—12, 
0—6. Alte rezultate: simplu 
bărbați: Graebner (S.U.A.) — 
Lundquist (Suedia) 1—6, 6-4. 
6—1. 6—3; Franulovici (Iu
goslavia) — Nerell (Suedia)
5— 7, 4—6, 6—3, 6—2, 6—4.

în sferturile de finală ale 
campionatelor internaționale 
ale Țării Galilor, Nicola Pilicl 
l-a eliminat cu 6—1.
6— 4 pe sud-africanul 
Drysdale, iar australianul 
Ken Rosewall a cîștigat cu 
10—8, 9—7 în fața englezului 
Mark Cox. John Newcombe 
l-a întrecut cu 9—7, 6—3 pe 
englezul Gerard Battrick. Cel 
de-al patrulea semifinalist 
este australianul Owen Da
vidson, învingător cu 6—3, 
8—6 în partida cu englezul 
Roger Taylor.

în turneul internațional de 
la Dusseldorf, Kuhnke (R.F. 
a Germaniei) — Kurucz (R.F. 
a Germaniei) 6—4, 6—2, 6—8,
7— 9, 6—3; Jauffret (Franța) 
— Korpas (R.F. a Germaniei) 
1—6, 7—5, 6—1, 2—6, 6—3; 
Szoke (Ungaria) — Bungert 
(R.F. a Germaniei) 7—5, 
6—4. 2—6, 3—6.

2—6.
Cliff
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Boxerul italian Carmelo Bossî 
este noul campion mondial 
la categoria super-welter (ca
tegorie aproximativ echiva
lentă cu cea de mijlocie 
mică la amatori), în 
victoriei obținute la 
în 15 reprize asupra 
canului Freddy Little,
tat la Monza, pe stadionul 
„Municipal" în prezența a 
7 000 de spectatori, meciul a 
oferit o luptă strînsă în care 
succesul italianului, deși ob
ținut la limită, recompensea
ză pe cel mai combativ din
tre cei doi pugiliști.

După patru runde în turneul 
internațional de șah de la 
Debreczen conduc Andersen 
(Suedia). Bilek (Ungaria), Sa
von (U.R.S.S.), Hennings

. I » .JIU. Ml JJ UI LJll UH

(R. D. Germană). 
(U.R.S.S.) și Oszvat 
ria) — toți cu cîte

n
în prima zi a campionatelor 
de natație ale R. D. Germa
ne (intrecerile se desfășoară 
la Brandenburg), Barbara 
Hofmeister a stabilit un nou 
record național în proba de 
100 m spate cu timpul de 
1:09,2. O performanță bună 
a obținut și B r ig i ț t e 
Schuchardt, în vîrstă de 15 
ani, cronometrată în proba de 
200 m bras cu timpul de 
2:45,1.■
La Sofia s-a desfășurat întîl
nirea amicală de atletism 
dintre selecționatele feminine 
de tineret ale Bulgariei și 
Poloniei. Victoria a revenit

sportivelor poloneze cu sco
rul 
tre
100
200
săritura in lungime: Nova- 
kova (B) — 5,79 m ; arunca
rea discului : Zdulska (P) —• 
46,02 m.

de 71—64. Iată cîteva din- 
rezultatele înregistrate : 
m : Gruhala (P) — 12.2; 
m : Ivanova (B) — 25.4 ;

In semifinalele probei de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului „open" de tenis de 
la Dublin, Rod Laver l-a în
vins cu 3—6, 6—3, 6—2 pe 
olandezul Tom Okker.

0

Selecționa Ia de box a R . D. 
Coreene a întîlnit la Schwe
rin echipa locală Traktor. Pu- 
giliștii oaspeți au obținut vic
toria cu scorul de 10—8.

SS!fflffl!BSSS=5!BRSS-

40368


