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OLTENIȚA, i4 (prin telefon). — In sala clubului 
Șantierelor navale din Oltenița s-a disputat marți seara 
revanșa întâlnirii de box dintre reprezentativele de 
juniori ale României și Ungariei. Rezultatele celor 10 
întreceri au fost următoarele i cat. 48 kg. i Lazăr Ma
rian (R) b. prin . al), repr. 2 pe Kiss Mihaly (U).; cat.
51 kg. ~ — — - —- -
54 kg 
57 kg: Dumitrescu Cornel (R) 
cat. C0 kg: Bogdan N. (R) b. p. Schmik Imre (U); 
cat. 67 kg : Pokozdi Beno (U) b. “ 
cat. 71 kg: Florea St. (R) b. p. Tori Gabor (U) .; cat. 75 
kg : Cozma Bella (U) b. prin ab. r.' 3 Balotă Viorel (R); 
cat. 81 kg: Iacob Vilmoș (U) b. p. Mureșan Alex.’ (R): 
cat. -‘-81 kg: Klimisk Deszo (U) b. p. Pacioianu Tudor 
(R). In meci amical, la cat. 5.4 kg. Palfabry (U) b. p. 
Panait Nic. (R).

Condurat Dinu (R) b ,p. Fiko Gyorgy (U); cat.
Bodoș Andraș (U) b. p. Cuțov Simion (R); cat. 

b. p. Toth Tibor (U);

p. Popescu Traian (R);
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SPRE AL ȘASELEA START
în galeria de mari campioni 

și recordmani ai atletismului 
mondial iși are desigur locul 
și atleta româncă Lia Mano- 
liu. La ocuparea acestei pozi
ții au concurat, deopotrivă, 
cele cinci participări olimpice 
(ultimele trei onorate cu cite 
o medalie), recordul Jocurilor 
realizat de ea la acea super- 
olimpiadă a anului 1968, per
formanțele sale cu totul no
tabile, îndelung atari activitate 
competițională etc. etc.

Lia Manoliu reprezintă as
tăzi în atletism un exemplu 
singular dacă ținem seama de 
faptul ci se află în cel de al 
23-lea sezon de concursuri și 
că rezultatele ultimilor ani, 

• răzultttte! "carBT~I>tlf și sihlplii: 
răstoarnă teorii din domeniul 
științei sportului, sint inai 
bune — și încă cu mulți me
tri — decît cele realizate de 
ea in, să-i zicem, perioada 
optimă de dezvoltară fiziolo
gică a calităților fizice. Lia 
.Manoliu (născută la 25 aprilie 
1932) a dovedit, din 1968 și 
pină astăzi, că vîrsta nu i-a 
alterat în. nici un fel calită
țile de bază și că, prin viață

sportivă, printr-o muncă des
fășurată sub semnul celei mai 
depline seriozități și conștiin
ciozități s-a putut menține la 
un înalt plafon valoric, in a- 
cest sens, locul doi și cei 
58,62 m (cu 40 cm mai mult 
decît a aruncat la Ciudad de 
Mexico) realizați la sfîrșitul 
săptăminii trecute în concursul 
internațional de la Miinchen, 
sint o dovadă mai mult decît 
elocventă a valorii inestima
bile a acestei mari sportive. 
Și tiu mai cunoaștem un alt 
caz, cit de cit asemănător, din 
istoria de multe decenii
atletismului internațional, mai 
ales a celui feminin.

Acum, duminică, Lia a evo
luat la Manchân;-în ■ capitala 
Bavâriei, ora? spre care, în- 
cepînd de la 26 august 1972, 
se vor îndrepta privirile su
telor de milioane de iubitori 
ai sportului de pe întreaga 
Terra. Și, fără a exagera cu 
ceva, sîntem convinși că Lia 
Manoliu, așa cum o cunoaștem 
cu toți. va ști să se pregă
tească în continuare, cu aceeași 
rivnă, cu aceeași seriozitate, 
pentru a putea obține selec-

a

MARIN VOICU — corespondent

In zilele de 17 șl 1» 
lie se va desfășura, 
vecinătatea stațiunii Cheia, 
cea de a 13-a ediție a con
cursului de orientare tu
ristică organizat de Aso
ciația sportivă I.T.B. îm
preună cu Consiliul mu
nicipal al sindicatelor 
București șl dotat cu „Cu
pa munților — Victor Mă
ciucă".

Competiția va reuni la 
start în afară de peste 

30 de echipe (masculine și 
feminine) din țară și o 
serie de orientariști de 
peste hotare (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. H- Ger
mană, Norvegia și Unga
ria).

ționarea in echipa României 
participantă la cea de a XX-a 
Olimpiadă modernă. Ar fi a 
șasea (1) participare olimpică 
a Liei; ar fi un record unic, 
greu de egalat, necum de în
trecut, in perspectiva următo
rilor ani. Și mai e ceva... gra
nița aceea a 
tri, pe care 
propus să o 
care visează 
tea !

celor 60 de me- 
Lia Manoliu și-a 
depășească și la 
și ziua și no ap-

Romeo VILARA

Indirect, duelul Crișul—Politehnica continuă...
• ETAPĂ CU 7 MECIURI, FĂRĂ RAPID Șl „U" CLUJ... • LA 
SPERANȚE? • „ÎMPĂCAREA CU SOARTA" A MUREȘENILOR 
PUNCT PENTRU IEȘENI?! ♦ GREA ÎNCERCARE PENTRU C.

FARUL O NOUĂ SURPRIZĂ LA

Steaua s-a întors cu două 
puncte rotunde din Trivale,, 
Otto Dembrovschi — al cărui 
transfer la U.T.A. a născut, 
chiar la Arad, zîmbete col
țuroase și sceptice — și-a 
realizat „numărul", egal de

VINERI, LA CÎMPULUNG MUSCEL

Start in campionatul 
motoretelor românești

VINERI, TRAGEREA LA SORȚI ÎN CONCURSUL 
„EL MUNDIAL 70"

ÎN URNĂ, 25 000 DE CUPOANE
, Circa 25 000 de cupoane, 
din cele aproape 4 milioane 
care au... umplut sefurile și 
dulapurile redacției noastre, 
se prezintă vineri la trage
rea la sorți a premiilor cu 
care a fost dotat concursul 
,.E1 Mundial ’70“. Acest ul
tim act al concursului se va 
desfășura vineri, la ora 19,30, 
in sala Clubului Finanțe 
Bănci din București, imediat 
după obișnuita tragere Loto. 
. în general, rezultatele C.M. 
au fost cele așteptate. Pro
babil că numărul 'răspunsu
rilor exacte ar fi luat pro
porții și mai mari, dacă nu 
s-ar fi produs însă unele 
surprize din optimi: califica
rea Perului, în dauna favo
ritei, Bulgaria, a triat foarte 
multe buletine.

Ion, 
au 

fot- 
O

Printre cei mai tineri par
ticipant! cu răspunsuri exacte 
se numără Dan Plopu, din 
București, în etate de 10 ani, 
iar printre cei mai în vîrstă, 
pensionarul Radu Gh. 
din Pitești. La concurs 
participat și iubitori ai 
balului din străinătate,
performanță remarcabilă a 
fost realizată de miss Jac
queline King — 16, Cox Pla
ce, Sheffield — care n-a 
avut nevoie de multe bule
tine pentru a „găsi" pronos
ticul exact. Ea a trimis un 
SINGUR cupon, indicînd cu 
precizie echipele atît partici
pante Ia sferturile de finală, 
cit și pe cîștigătoarea cam
pionatului mondial. Miss 
King a „mers“ cu Brazilia, 
și nu cu Anglia...

ORADEA, JOCUL ULTIMELOR 
VA ÎNSEMNA, OARE, UN... 
F. R. CLUJ... • VA REUȘI 
BUCUREȘTI? I1

Din Câmpulung Muscel, 
oraș unde vor avea ioc toate 
plecările și sosirile, se va da 
vineri dimineața startul în 
prima etapă a campionatului 
de regularitate și rezistență, 
rezervat posesorilor motore
telor „Carpați“ ți „Mobra“ :

CWpuIung—Curtea de Argeș 
—Barajul Vidraru și retur.

Organizatorii au stabilit 
media orară, în funcție de 
duritatea drumurilor. Iși 
dispută întâietatea concuren- 
■ții din București, Brașov, 
Cîmpina, Sibiu, Pitești, Mo- 
reni și alte localități.

„CupaSteaua"la fond
Intre 17 și 19 iulie 

se va desfășura tradi
ționala competiție ru
tieră „Cupa Steaua". 
La start vor . fi pre- 
zenți și o serie de fon- 
diști care au concurat 
recent în probe peste 
hotare, unde au <5bți- 
nut frumoase rezultate, 
Ceea ce, desigur va 
spori interesul cursei. 
Ca în fiecare an, între
cerea este și un bun 
prilej de afirmare a ti
nerilor cicliști. Aceș
tia evoluînd alături de 
concurenți consaerați, 

doresc să traducă în 
fapt frumo-aselei’ pro
misiuni pe care le-au

această dată cu trei goluri, 
Neag'u a călcat (sau nu !) pe 
minge, ratînd o ocazie care 
putea însemna pentru Rapid 
însuși titlul, Tufan și Sasu 
s-au supărat din cale afară 
refuzînd să joace la Petro
șani (asta o scriem așa, ca 
să nu se uite...), în sfîrșit, a 
reintrat ..regele’1 driblingului, 
bărbatul cu suflet de copil 
oare este Niki Dumitriu —

ți iată-ne față-n-față cu o 
nouă etapă...

...Etapa a XXVIII-a. Etapă 
fără Rapid. Etapă fără „U‘ 
Cluj, plecată să apere culo
rile fotbalului nostru stu
dențesc la campionatul con
tinentului, după ce, dumi-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3 a)

MECIURILE DE AZI
Meciurile de azi : *
Pitești: F.C. ARGEȘ — U.T.A. 
Oradea : CRIȘUL — PETROLUL
Cluj: C.F.R. — DINAMO BUCUREȘTI 
Petroșani : JIUL — DINAMO BACĂU 
Craiova: UNIVERSITATEA — STEAGUL
Tg. Mure»: A.S.A. — POLITEHNICA
București : STEAUA — FARUL (pe stddionul „23 August")

Toate partidele încep la ora 17,45.

ROȘU

CARTONAȘELE
9

I
I

La Predeal, nu există nici un fel 
activitate sportivă.

făcut, mai de curînd 
sau mai de mult, a- 
tunci cînd au pășit în. 
rîndul „speranțelor", 

întrecerea se va des
fășura pe următorul 
traseu : etapa I, vineri 
17 iulie, pe șoseaua 
Alexandriei, 120 km. 
Plecarea la ora 16, de 
la km. 14,500 ; etapa a 
Il-a, sîmbătă 18 iulie, 
pe șoseaua Olteniței, 
25 km contratimp in
dividual. Start la ora 
16,' de la km. 13 ; eta
pa a IlI-a, duminică 
19 iulie, pe șoseaua 
Ploiești (varianta Buf- 
tea> 120 km. Plecarea 
la 'ora 9, de la km. 7.

raid anchetă Haine sportive mici
pentru stațiuni de odihnă mari
• Terenuri cu altă destinație ♦ „Nu vreau să fiu sclavul 
dansului și al barului" • Soarta bizară a unei săli ♦ Bufet, 
in loc de club • Cerințele depășesc posibilitățile • „Simțim 
nevoia să ne relaxăm" • „Metodistul sportiv" — un... post vacant
■W- -y acanță ! Odihnă, relaxare, 
Ț bucurii ! Sportul ademe- 

nește mai mult ca oricind 
acum, ștergînd frontierele) 
implacabile ale vîrstelor. 

Sub bagheta lui miraculoasă, bă- 
trînii devin dlntr-o dată tineri. 
Dar șl tinerii se pot transforma 
în bătrîni dacă nu cutează . să-i 
soarbă elixirurile.

Tradițional, ne punem șl în a- 
cest an întrebarea : Cum se ex
primă prezența sportului în locu
rile destinate odihnei celor ce 
muncesc ? Răspunsul l-am căutat 
prin cîteva stațiuni de pe Valea 
Prahovei și din depresiunea Ciu- 
cului.

METAMORFOZE LA TUȘNAD
Am avat prilejul să Vizităm a- 

desea Tușnadul, părăsindu-1 tot
deauna cu senzația stranie că el 
se află într-o permanentă schim
bare. Și de data aceasta, pito
reasca localitate nl s-a părut alta. 
La intrarea dinspre București a 
răsărit clădirea zveltă, în formă 
de stea, a restaurantului „Ana". 
Mal sus se dezvăluie noul hotel 
turistic, cu trei etaje, iar pe ma
lul iacului Ciucaș, in incinta e- 
legantului restaurant Terasă, au 
fost amenajate cîteva încăperi care 
vor servi drept vestiare pentru 
sportivi șl cabine pentru arbitrii 
concursurilor de înot (vara) 
patinaj viteză (iarna).

Pe vizitatori îi așteaptă,

asemenea, vile confortabile, co
chete cftsuțe din lemn, umbrite 
de brazi.. Terenul de camping 
e amplasat pe malul Oltului, ceea 
ce face ca popasul sau concediul 
să fie și mai plăcut pentru un- 
dlțari. La doi pași — lacul Ciu
caș, cu zeci ,de bărci, că vreo 
40 die cabine și cu un țarc de 
scăldat pentru copil. I'rlguroșH 
au la dispoziție un bazin, termal, 
utHat cu tot ceea ce este necesar. 
La Casa de cultură — metodist 
tînărul Eugen Szabo — se orga
nizează întreceri de șah, de tenis 
de masă, excursii în împrejurimi. 
Punctul principal de atracție 11 
constituie’ lacul s firma Ana, care 
a fost — după cum ne-a informat 
tov. Carol Blcsakț directorul 
I.B.C. Tușnad, amenajat ca loc 
de agrement, dotat ou 30 de 
bărci cu motor șl vele, șl 10 că
suțe de camping, alături de ca
bana existent*.

SPORT ? Fugi d-le de- 
la odihnă 
untul din

aici l Vine omul 
Si noi să scoatem 
el cu sportul ? !...

desen de AL,

Un succes

CLENCIU
O notă discordantă în peisajul 

sportiv al Tușnadului o fac te
renurile de fotbal, volei și bas
chet. Cel de fotbal, " ' 
nemarcat și năpădit 
este, totuși, folosit 
Terenurile de volei șl 
avut un destin mai

fără porți, 
de ierburi 
citeodată. 

baschet au 
crud, ele

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

TRADIȚIA IMPUNE,

al juniorilor 
șahiști

La Cesky Brod 
(Cehoslovacia) a 
avut loc un turneu 
Internațional de șah 
pentru juniori des
fășurat după siste
mul elvețian pe 
distanța a s runde. 
Reprezentanții Ro
mâniei, Aurel Ur
zică șl Monel Tra- 
tatovicl, s-au clasat 
pe locurile 1—î îm
preună cu Rainer 
Knaak (R. D. Ger
mană) și Dan Ud- 
denfeldt (Suedia), 
toți cu Ș’i p.

I
I
I
I
I
I
Fl

E
ste un fapt de necontes
tat. Actul de indisciplină 
sportivă provoacă protes
te vehemente, iritîna mai 
ales pentru că el se pro
duce acolo unde ar fi de 

așteptat cel mai puțin. Dincolo de re
acțiile spontane, ce sancționează moral 
impuritatea gestului, cazurile nedorite 
de, indisciplină sînt, apoi, pedepsite re

public 
exisTen- 

față de

gulamentar sau condamnate 
prin presă, ceea ce probează 
fa unei preocupări generale 
acest fenomen.

De fiecare dată, măsurile ,____ _
sau comentariile strict moraHizatoare 
urmăresc, în mod absolut firesc, o scă
dere o numărului de abateri de la re
gulile sportivității, pînâ la eliminarea 
lor definitiva din viața stadiocnelor 
și a sălilor de sport. Și totuși, indisci
plina râmîne prezentă, cu o diabolică 
încăpătînare, în. noianul de competiții, 
alimentînd rubricile de fapte di/erse.

Ce-i de făcut ?
Cu bogata sa experiența — cine ar 

avea curajul să conteste acest lucru ? 
— F.I.F.A. a concretizat în timpul lun- _:i_.----u /---- ij mexjcane 0|e

idee, avem curajul

punitive

I 
I

I
I
I
I
I

REALITATEA CONFIRMĂ
La Piatra Neațmț organizăm 

o operativă țnasă rotundă, 
rugind pe cel. care răspund 

■de destinul sportiv tel acestui ju
deț să-și spună cuvintul în cîteva 
probleme de actualitate. Ne inte
resează, printre altele# obiectivele 
principale în mun
ca de promovare a 
sportului, direcția 
în care le sînt în
dreptate eforturile 
și — contirjuînd un 
sondaj mai vechi, 
întrebăm șl aici — 
dacă se poate vorbi 
despre un profil 
sportiv al județului. 
Redăm „ntinuta" a- 
cestel fructuoase 
— considerăm noi 
— jȘlezfcaterl spoptlve.

CVARTETUL OFENSIV

CONTRIBUȚII
LA

I

Încrucișare de palete in luna iulie?!... Și totuși ave m de-a face cu o imagine de actualitate, pentru că aso
ciația sportivă Spartac a ținut să rupă cu tradiția vacanței din zilele de vîrf ale verii, organizînd recent un 
reușit concurs internațional de tenis de masă in sala Floreasca.

Foto ; THEO MAGARSCHI

I 
I

gilor nopți (pentru noi I) 
lui „El Mundial* o idee,
Să, Spunem, unică prin simplitatea și 
eficacitatea ei. Mai precis : ideea car
tonașelor. Vă mai amintiți î Un carto
naș galben — avertisment. Nu discu
ții, nu scuze, nu admonestări verbale, 
nu observații pe un ton mai ridicat 
spu mai... condescendent, 
de aureola unui sportiv, 
toate aceste i 
Simplu : arbitrul __
ben, indică jucătorul avertizat, îi tre
ce numărul pe spatele cartonqșului și 
arată, clar, îa toată lumea, decizia sa. 
Gest angajant pentru conducătorul jo
cului, care astfel nu mai poate suferi 
de o bruscă amnezie, uitînd pe par
cursul disputei cui a dat avertismente. 
Gest decisiv pentru sportivul în culpă 
care este, în acest mod, marcat și nu 
poate spune că nu a știut sau că nu 
a înțeles avertismentul. Un alt carto
naș, de această dată, roșu — exclu
derea din joc. La fel de simplu, da 
direct, eliminîndu-se semnalizările bi
zare, interpretabile, momentele penibi
le cînd un arbitru dâ din mîini pe te
ren, ca un matroz cu steagurile, comuni- 
cînd peste 
ghe.

Să nu ne 
Aici 
plificarea 
și de 
lingvistice.

determina

I
Iîn funcție 

Nimic din
mai...

I I 
I

momente de tîrg popular, 
rut scoate cartonașul gal-deosebit* asupra acelor discipline 

care — pe plan republican, ori 
local — s-au impus, cîșt.igînd 
popularitate, interes din partea ti
nerilor. Mă refer la ATLETISM, 
cu numeroasele lut — ’ 
nale și recorduri la

ducția 
unor 
prinși 
atletic
Centrul de atletism 
Ceahlăul. Este vor
ba. de 
de SCHI, de CANO
TAJ. de FOTBAL, 
tn dreptul acestor 
discipline sportive 
se pot aduce com
pletări care să sus
țină ideea detașării 

lor, a preocupărilor noastre spre 
dezvoltarea acestora, a profilului 
sportiv al județului Neamț. Voi în
cepe tot cu atletismul, adăugind 
un singur exemplu : GHEORGHE 
BĂDILIȚA, fiu de pădurar, a a- 
dus în comuna Borca TITLUL DE 
CAMPION AL CROSULUI TINE
RETULUI. Continui, spre a justi
fica „profilul" ales, cu schiul,

titluri națio- 
juniori, pro- 
calificată a 
antrenori cu- 

în Clubul 
Roman, la

PROFILUL SPORTIV
AL JUDEȚELOR

al
. . ___ , . . într-o

splendidă zonă mțmtănă, județul
R U 8 U, președinte 

C.J.E F.S.-N'eamț : A«ezat 
splendidă zxsnă mțmcer *. . 
nostru invită deschis Și direct la 
petrecerea timpului în eer 
Ia mișcare. De aici, 
principal al comisiilor 
de a trimite ,,in teren”

liber, 
’Obiectivul 

^sportive 
.. _____  __  ____ c>t mai

mulți virstnicl și tineri. iVadiția 
unor sporturi din 
Neamț, reclam» însă o

j vdețui 
atenție

----- v-

asemenea,

Vasil. TOFAN
(Continuare in pag. a 2-a)

Alexandra Nicolau — 
5 puncte din 6 partide
înv runda a, Vl-a a turneu

lui internațional feminin de 
șah. de la Siriaia s-au înregis
trat următoarele rezultate : 

Nicolau—Li trnanowiez ‘/a—’/î, 
Holzțeiri—Katehbrenner 1—0, 
Timmer — , Erenska 0—1, 
Vokrfelova — ț Rubțova

, Baumstarck Bilek 1—0,
Makkai — Tleodorescu 1—0.

In partida i întreruptă din

runda a V-a : Timmer—Rub
țova \ ’/z—’/2.

CL ASAMENTUL: Nicolau
5 (di U 6 partide), Teodorescu 
4 (6), Iiolzlein 3’ț (6), Lit- 
manotoiez 3 (6), Baumstarck, 
Makkai\ Halchbrenner Eren
ska 21/a* (5), Rubțova, Bilek 
2’,b (6), Vokraldva 2 (5), Simți 
2 (6), Tifnmer l'/2 (6).

Astăzi k?te zi liberă.

I
I
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ape de la postul de ve-

lăsăm furați de aparențe. 
..—L- ------ : de *: —

neplăcute 
confuzii 

mult tîlc. 
Ea determină eliminarea contac
tului verbal dintre arbitri și jucători și 
are darul de a face pe deplin cunos
cute publicului chiar și aceste decizii 
intime ale arbitrului. Cartonașele lim
pezesc, deci, „misterele" de pe teren 
și, implicit, discuțiile contradictorii ui- 
teriorare. Așa că ce-ar fi dacă la 
fotbal, rugby sau chiar și alte spor
turi unde inițiativa F.I.F.A. poate fi a- 
dapfatâ, s-ar face această încercare ? 
Cartonașele nu-s greu de confecțio
nat. Și apoi, pe toți cei ce am trăit 
intens, de la distanță sau de aproape, 
acest uimitor „Mundial", ne urmărește 
un gînd : nici un jucător eliminat! 
Quod erat...

nu-i vorba 
unor 

evitarea
Ideea

numai
operații 

unor 
are 

eliminarea

sim-

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ICălin ANTONESCU

_ _ _ _ _ _ J
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Blblul a găzduit In «cest an 
cea mal mare competiție rezer
vată speranțelor gimnasticii, cam
pionatul republican de copii. In 
cocheta sală a Școlii sportive to
tul a fost pregătit cu multă pri
cepere, pînă la cele mai mici a- 
manunte pentru ca întrecerea 
să se desfășoare în condiții op
time. Concursul băieților a fost 
la înălțime atît c,a amploare, cît 
și prin execuțiile gimnaștilor. La 
cele două categorii., a IV-a și a 
III-a, au participat 22 de echipe 
a cîte 6 gimnaști. Nivelul tehnic 
ridicat, în special la sol, unde 
s-au executat salturi cu înșuru
bare de 360 grade și alte elemente 
de mare dificultate chiar pentru 
categoria maeștri, a reliefat mun
ca atentă șl perseverentă a mi
cuților gimnaști sub îndrumarea 
pricepută a antrenorilor. In repe
tate rin duri crainicul concursului 
a trebuit să intervină pentru a 
tempera ropotele de aplauze stîr- 
nite în urma frumoaselor execu
ții. O sarcină dificilă au avut-o 
arbitrii, care au trebuit să alea
gă cea mai valoroasă execuție. 
La categoria a IV-a ne-au plă
cut echipele din Timișoara, Sibiu, 
■Cluj. Tg. Mureș. -O mențiune spe
cială pentru tî nărui antrenor 
Banh.egyi Zoltan, din Tg. Mureș, 
a cărui echipă a demonstrat un 
stil curat și o bună tehnică. La 
categoria a III-a o bună impre
sie au lăsat echipele C.F.R. Ti
mișoara, Clubul sportiv școlar 
București, Șc. Sp. Sibiu, Șc. Sp. 2 
București. Cu toată strădania an
trenorilor Hans Eisenburger și 
Gheorghe Simion (voluntar), a- 
tît Brașovul cît și Piteștiul au 
fost modest reprezentate. Și mai

îngrijorătoare este absența echi
pei din Petroșani unde știm că 
există un antrenor priceput și 
pasionat. Este probabil rezultatul 
firesc al slabei preocupări pen
tru acest sport a Consiliului Jude
țean și a Comisiei de gimnastică. 
Ar fi de dorit să se preia din 
stilul de muncă al Consiliului 
județean Mureș, unde pe lîngă 
pasiunea - și priceperea antreno
rilor s-a asigurat o sală exclusiv 
pentru gimnastică și .rezultatele 
nu au dezmințit eforturile între-

terpretarea exerclțlllor precum și 
propuneri pentru îmbunătățirea 

lor. Se simte nevoia revizuirii 
programei pentru sărituri.

Apreciind global, poate nu 
performanța în sine este cea mai 
importantă la acest nivel, ci cul
tivarea, în continuare, a unul 
stil specific gimnasticii, o șco
larizare a calităților fizice și mo
ral volitive. Nu trebuie făcut 
nici un compromis in ceea ce 
privește cultivarea forței (în. 
special la categoria a III-a), mo-

LA SIBIU:

„Speranțele" - la înălțime
prinse. La încheierea concursu
lui a avut loc o consfătuire în
tre antrenorii și arbitrii care au 
participat la competiție. Nume
roși dintre ei au ținut să facă 
aprecieri privind programa de 
clasificare și orientarea pregăti
rii viitoare. Interesul manifestat 
față de această competiție este 
justificat și prin %faptul că ac
tivitatea de gimnastică la acest 
nivel permite să se intuiască 
viitorul dezvoltării acestui sport. 
Cu mici excepții, ce se datoresc 
etapei biologice de dezvoltare — 
perioada pubertară — selecția este 
bună, dovedindu-se că antreno
rii s-au orientat către cel mai 
potrivit fond uman. S-au făcut 
precizări în ceea ce privește in-

cllitățli, ținutei eorecte, cît șl 
în realizarea justă din punct de 
vedere tehnic a elementelor de 
bază specifice fiecărui aparat.

Asigurarea unei pregătiri fizice 
generale și specifice cît și a u- 
nui vast bagaj .motric apare ca 
o condiție imperios necesară 
pentru trecerea cu succes la ca
tegoriile superioare. Astfel, tre
buie să acordăm mai multă a- 
tenție mersului, alergării, ateri
zărilor, mișcărilor simple de bra
țe și picioare, respirației în tim
pul exercițiilor, pozițiilor trun
chiului și capului. Numai pe un 
fond corect putem trece la în
vățarea de noi elemente. Preo
cupați de însușirea cu elevii lor 
a unor mișcări, mal grele, an

trenorii fac concesii, treCînd cu 
vederea executarea defectuoasă 
a mișcărilor mai simple. Va tre
bui ca pe viitor arbitrajul să 
sancționeze sever astfel de gre
șeli, Chiar dacă gimnastul a e- 
xecutat bine elemente foarte gre
le.

La această vîrstft se Impune 
o atenție sporită pentru menți-1 
nerea la indici superiori a ca
lităților morfo-biologice ale or
ganismului. Este necesar ca la 
fiecare antrenament să se exe
cute mișcări pentru corectarea 
ținutei generale, a poziției bra
țelor (palmele) șl picioarelor (ge
nunchii, vîrfurile). Pa lîngă men
ținerea mobilității să se asigu
re un bun indice de forță în 
toate segmentele corpului.

Se face tot mal mult simțită 
necesitatea apariției unor mate
riale cu caracter metodic și teh
nic privind pregătirea fizică și 
tehnică a unor elemente speci
fice categoriilor mici. Federația, 
de specialitate va organiza în
tre 20 iulie și 20 august, în o- 
rașul Baia Mare, o tabără de- 
gimnastică pentru copii. La a- 
ceasta vor fi invitați să partici
pe cei mai valoroși gimnaști ai 
categoriilor a IV-a și a III-a îm
preună cu antrenorii lor. Consi
derăm că atît condițiile create, 
cît și schimbul de experiență ce 
va avea loc între antrenori, va 
permite tragerea de concluzii și 
mai valoroase pentru dezvoltarea 
în continuare a măiestriei micu
ților gimnaști.

Gheorghe CONDOVICi 
antrenor federal

TUR DE ORIZONT...
La încheierea unei impor

tante etape de pregătire, care 
a inclus participarea — cu 
diferite echipaje — la mai 
multe regate internaționale 
(Decize, Sofia, 
Praga, Deventer, 
burg, Bochum, 
Belgrad, Moscova, 
Occidental și. recent 
s-au putut, desigur, 
ziona multe lucruri 
forma actuală a echipei noas
tre, ca și șansele ei la apro
piata ediție a campionatelor 
mondiale.

Dar, foarte important (ex
periența anilor trecuți o con
firmă) această perioadă de 
'pregătire și verificare a ofe
rit, în același timp, prilejul 
de a cunoaște mai bine și 
potențialul adversarilor, de a

Budapesta
Branden-

Bvdgoszcz, 
Berlinul 
Snagov) 
conclu- 
privind

BASCHETUL ROMANESC ?

CARE ESTE LOCUL REAL
AL MINIBASCHETULUI ?

Ce este pentru lumea aces
tui sport minibaschetul ? Sau 
mai precis oe ar trebui el 
să însemne pentru activita
tea de educație fizică a 
neretului nostru școlar 7 

Cind a fost introdus 
meleagurile noastre, s-a 
mărit, în primul rînd, 
scop social. Mai precis — 

dosirea sa ca un mijloc 
osebite de eficace în 
zarea sarcinilor ce revin 
ducației fizice școlare. Apoi, 
intr-o legătură indisolubilă, 
s-a urmărit ca prin practi
carea acestui joc să se creeze 
baschetului o largă bază de 
mase. Creîndu-se o asemenea 
temelie, posibilitățile de_
lecție pentru performanță ar 
crește. Familiarizarea 
lui de 8—10 ani cu 
baschetului, cu toate 
tele abecedarului său, 
zintă un cîștig Imens, 

vîrsta junioratului, 
elementelor 
ar deveni

ti-
pe 

nr- 
un 
fo- 
de- 

reali- 
e-

se-
copilu- 
ta inele 
secre- 
repre- 
intru- 

în- 
de finețe 
mai fa-

cît la 
suțirea 
tehnică 
cilă.

Din 
ritatea 
noastră __ ___
fost integral înțelese. Astfel, 
în locul unor centre puter
nice cu o largă participare a 
școlarilor, unde fiecare ele-j 
ment component al jocului! 
să fie bine aprofundat del 
un număr cit mai mare de 
elevi, ne-am trezit cu un 
mare număr de echipe puse 
pe picioare peste noapte. E- 
xistă, firește, și excepții ■; la 
Oradea, Satu Mare, Pitești, 
unde instruirea a cuprins 
sute și sute de tineri, echb 
pele reprezentante fiind ve
ritabile selecționate.

La ce a dus această grabă 
izvorîtă (nu ne îndoim cituși 
de puțin) dintr-un generos 
entuziasm ? La alcătuirea e- 
chipelor după o selecție su
mară și la urmărirea fe
brilă a obținerii unor rezul
tate imediate; procesul de 
instruire care trebuie făcut 
cu multă răbdare (și nu în 
salturi) a devenit astfel ar
tificial. Și, cum este normal, 
în asemenea condiții atinge
rea obiectivului propus nu 
poate fi decît jntîmplătoare.

Intr-o altă ordine de idei, 
aș vrea să amintesc pă prac
ticarea minibaschețului în ța
ra noastră nu s-a extins pe 
o arie suficient de mare...

păcate însă, 
centrelor 
aceste idei

in majo- 
din țâra 

nu aut

Entuziasmul pionierilor, 
pare, nu a devenit încă 
ilpsilor și axistă multe orașe 
ale țării (ca să nti mai vor
bim de marea majoritate a 
școlilor din. mediul sătesc) 
unde acest joc este incă ne
cunoscut. Se pretextează, a- 
desea, lipsa bazei materiale 
și îndeosebi a mingilor și 
panourilor. Dar aceste justi
ficări nu fac altceva decît să 
mascheze lipsa de interes. 
Nu este mai puțin adevărat 
că și numărul tehnicienilor 
capabili, să asigure un pro
ces de instruire minimal este 
neînchipuit de redus.

Iată, cîteva probleme esen
țiale spre a căror .rezolvare 
se 'îndreaptă permanent a- 
ter4ia federației de speciali
tate. Dar toate 
cesăui colectiv 
zadarnice dacă 
Bnvătămintului 
^Județene pentru
zică și Sport 
măsuri de sprijinire.
ca, într-o perfectă colabora
re, să putem face cunoscut 
minibaschetul tuturor copiilor 
și nu doar in sens competi- 
țional pentru a nu bara dru
mul acestui joc, în loc să 
i-1 ■”

se 
mo-

tî; x-’
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fe:
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fiiți

eforturile a- 
redus vor fi 

Ministerul 
și Consiliile 
Educație Fi- 
nu vor lua 

asJel

lărgim.
Constantin DÎRJAN 

antrenor federal

*

-

■
I

Aspect

In cadrul concursului de se
lecție pentru definitivarea lo
turilor reprezentative in vede-

PESTE DOUĂ ZILE

„Concursul Prietenia” la canotaj juniori
La. mai puțin de o săptă- 

mînăi de la puternica regată 
de caiac-canoe, Snagovul găz- 
duiejște o nouă competiție 
internațională — „Concursul 
Priptenia" — deschisă re
prezentativelor de sehifiști 
jumiori din țările socialiste, 
întrecerile ediției actuale, a 
IV-a, sînt eșalonate pe trei 
7 Ale, vineri, . sîmbătă și du- 
ifninică, . corespunzînd seriilor, 
recalificărilor și finalelor. în 
jfiecare dimineață, primul 
tetart va fi dat la ora 9,00.
Pe program figurează toate 

| 'Obișnuitele 7 probe mascu
line (4+1, 2 f. c., schif sim-

plu, 2+1, 4 f. c., 2 vîsle și 
8+1), pe distanța corespun
zătoare categoriei — 1 500 m. 
Deschiderea oficială a con
cursului va avea loc joi 
(orele 18,00), la Baza Nouă 
Se contează pe participarea 
a șapte reprezentative de 
peste hotare. Primii oaspeți, 
care au luat contact cu pista 
Snagovului, au fost canotorii 
sovietici, prezențj. cu un lot 
de 32 persoane. Ieri seară 
au sosit și schifiștii polonezi. 

. Astăzi sînt așteptați tinerii 
sportivi dm R. D. Germană, 
Ungaria, Cehoslovacia, Bul
garia și R. P. D. Coreeană.

' «HR
■I

din prima serie a cursei de 800

rea marilor concursuri care se 
apropie, Carol Corbu — una 
din puținele valori certe ale 
atletismului nostru masculin — 
și-a dovedit din nou marile 
posibilități, obțitîînd 16,68 m; 
cea mai bună performanță rea
lizată vreodată pe un stadion 
românesc. Rezultatele înregis
trate în celelalte probe desfă
șurate ieri nu -sint deosebite, 
alergările lungi avînd un ca
racter „tactic",
tru asigurarea unui 
soare. Acest aspect 
s-a manifestat, însă, 
imprimarea unor
lente, căci de cîștigat au ciș- 
tigat pînă la urmă toți favo- 
riții. Rezultate tehnice : BĂR
BAȚI : 800 m : 
chin (Steaua)
Zamtir (Rapid) 1153,6,
Ene (Metalul) 1:53,6 ; 5 000 m : 
1. I. Cioca (Dinamo) 14:53,8, 2. 
D. Nioolae (Dinamo) 14:57,8,3.

evident pen- 
loc.~ sub 
tactic nu 
decît prin 
tempo-uri

1. I.
1:53,0,

Damas-
2. Gh.
3. Gh.

Tradiția impune, realitatea confirmă
(Urmare din pag. I)

sport cu mari rezonanțe în rindul 
tineretului,, integrat lirefic în spe-( 
clficul locurilor. Din păcate, lnsă,( 
fără g avea pretenția unei disci-ț 
pline In continuă creștere, dar —l 
oricum — eu multă briză, cu fru
moase rezultate obțifiut.e. In dife
rite întreceri, de schiorii școlii: 
noastre sportive. Cu permisiunea; 
dv. voi , explica absența unor- 
succese mai nisd în schi : IN 
TOT JUDEȚUL NU EXISTA NICI 
O PIBTIE MECANIZATA. La a- 
ceasta adăugîndju-se lipsa de ma
teriale șl echipament de schi, ru
tina (ca să nu"i spun pasivitate)' 
unora dintre specialiști. Explica
bil, deci, de cei l-am plasat pe lo
cul secund, dvipă atletism. Păs- 
trînd, oarecum, ordinea în acest, 
neoficial clasament, canotajul aca
demic s-ar Șltua pe locul 3 în; 
Ierarhia vederilor noastre asupra; 
profilului sportiv al județului.. 
Prezența lui e motivată de pa
siune, de tinerețe. Vezi secțiile 
recent înființate, noul hangar ri
dicat pe malul lacului Bîtcai 
Doamnei, ambarcațiile, munca an
trenorilor. In sfîrșit, „cvartetull 
ofensiv" al sporturilor care nei 
stau în mod deosebit în atenție: 
este completat de fotbal. E spor
tul . rege, e marea dragoste a ti
nerilor din județ. Ii vom cultivai 
excepționala calitate de magnet 
al stadioanelor, înființînd — așai ’ 
cum de altfel am și început — 1 
noi centre de juniori și copil.

stau în față. încep cu turismul, 
sport accesibil tuturor, cu fru
moase tradiții In județul nostru. 
Ce am făcut în plus pentru dez
voltarea îndrăgitei drumeții 7 Un 
lucru, după părerea mea. simplu, 
dar de mare eficiență organizato
rică. S-a luat legătura cu unele 
ocoluri silvice și întreprinderi fo
restiere (care au în dotare dife
rite cabane turistice), spre a le 
pune la dispoziția amatorilor de 
drumeție, sîmbăta și duminica. 
Adică, în zilele cînd acestea sînt 
libere, prin plecarea acasă a 
muncitorilor forestieri. Vom avea, 
așadar, acces — în afara popasu
rilor obișnuite — și la cabanele 
de pe valea Secului, Agapia, Vă- 
ratec, valea Tarcăului. Petrecerea 
timpului în aer liber ne preocu
pă deosebit. In acest sens, or
ganizăm ^duminici cultural-spor
tive", în care — prin rotație — 
fiecare Întreprindere mare din 
județ este gazdă. O gazdă ad
mirabilă, prin încercarea firească 
de a depăși în amploare și ca
litate ce s-a făcut în ultima du
minică. Două cuvinte despre com
petițiile — să le spun — pro
fesionale. Ne întrecem. în „Cupa 
metalurgistului", (.Cupa chimis
tului", j,C u pa tractoristului", 
„Cupa textilistulul", „Cupa fo
restierului" șt iCupa campionilor

asociațiilor sportive". In curind 
și o întîlnire sportivă interjude
țeană. Aceasta, între sportivii U- 
zinei de Jevi Roman și cei ai U- 
zinei mecanice din Iași. Preco
nizăm ca această competiție să 
aibă loc la mai multe discipli
ne sportive, la hotarul dintre cele 
două județe, la Strunga. Up 
singur rînd despre investiții, des
pre cei 450 000 lei pe care îi afec
tăm dezvoltării bazei materiale. 
Am realizat un stadion la Roz- 
nov, vom amenaja un altul la 
Roman, avem în proiect construi
rea unei poplcării și a unei săli 
de sport.

80 DE NOI BAZE SPORTIVE 
SĂTEȘTI

I. BALCIZA, șeful secției sport- 
turism și pregătire militară din 
Comitetul județean U.T.C. : Sus
țin ldeea promovării inițiativelor 
sportive locale,, considerând că 
multe dintre întrecerile impuse 
pe plan central sînt practic fără 
eficiență, formale. De acord cu 
profilul ales, cu (.cvartetul ofen
siv" al județului. Vîrfurile de a- 
tac ale noastre rămîn, însă, com
petițiile organizate la sate („Cupa 
tineretului", „Cupa recoltei" etc.), 
amenajarea celor 80 de baze

sportlve sătești pe care nl le-am 
propus anul acesta.

ACEȘTI „COPU TERIBILI".
M. TATARU, șeful comisiei sport- 

turism din Consiliul județean al 
pionierilor : Organizăm „joaca" 
copiilor și. desigur, nu este un 
lucru ușor. Dificultatea provine 
din faptul că toată jpuștimea vrea 
să facă sport. Organizăm, deci, 

.. și. întreceri de fotbal, dar șl do 
rachete, cicloturism, înot etc. 
Micii noștri iubitori de drumeție 
activează în cele 40 de cercuri 
de turism înființate, șl parcă tot 
nu ajung. Vom completa „defi
ciența", prin transferarea teri
bilelor energii la Inert, la centre
le ce le deschidem in orașele Ro
man, Piatra Neamț și Bicaz. Toate 
acestea, se înțelege, in paralel cu 
trimestrul IV, trimestrul marii 
vacanțe pe șantier.

★
< ceasta ar fi „mlnuta" me- 
/X sei rotunde de la Piatra 

XSi Neamț. Cu obiectivele ei 
lăudabile în munca de 

promovare a sportului, cu „pro
filul" Izvorît din tradiție și rea
litate valorică, cu fructoasa co
laborare dintre toți factorii care 
răspund de destinul sportiv al 
județului Neamț.

(Urmare din pag. 1)

m plat
Foto : A. NEAGU

(C. A. Roman) 
g : 1. I. Rățoi 
2. I. Burcă 

3. Gh. Buhnilă

M. Pădureanu 
15:06,0 ; 400 m 
(Rapid) 51,7, 
(C.A.U.) 52.5.
(Steaua) 54.6 ; 3 000 in ob. : 1.
Gh. Ccfan (Rapid) 3:54,8. 2. I. 

w vD.ima (Steaua). 8155.3, 3. V. Ca- 
ramihai (Rapid) 9:10,3 ; triplu- 

■salt ; 1. C. Corbu (Steaua)
16.68, 2. V. Dumitrescu (Di- 
hamo) 16,27. 3* S. Ciochină
(Metalul) 16,25 ; ciocan : 1.
Gh. Costache (Dinamo) 62,66,
2. Fr. Schneider (C. A. Me
diaș) 61.64, 3. St. Sișcovici
(C.A.U.) 55,62 ; FEMEI, 400 m:
1. Doina Bădescu (Rapid) 56,0, 
!. Georgeta Drăghici (Rapid)

Șelarii 
1. An- 

2.
(C.A.U.)

2.
57,1, 3. Luminița
(C.A.U.) 60,2 ; suliță :
gela Zirbo (C.A.U.), 47,24, 
Elisabeta Prodan
45,06, 3. Stela C.iontu (Construc
torul) 41,42. S-au mai desfășu
rat citeva probe fără caracter 
de selecție. Iată cîștigătorii :

(b) : Gh. Zamfirescu 
21,7 ; suliță (b) : D. 

(C.A.U.) 71,68 ; 100 m
Anamaria Vitalios

14,2 ; disc (f) ; Car-

200 m
(Steaua)
Szilaghi 
g (f) : 
(C.A.U.)
men Ionescu (Dinamo) 47,67.

Vladimir MORARU

PREA MULTE ACȚIUNI 
' CERUTE DE LA CENTRU 
rf

Cu referire la sportul de raase,r 
participanțit la această discuție . 
au. evidențiat. o serie de Inițiative’ 
locale, traduse în tot felul de în- ' 
treceri sportive, cu priză în rindul 
tineretului. Bunăoară, Crosul 
„cravatelor roșii", Spariachiada 
fetelor etc. Numeroasele acțiuni, 
care se încadrează perfect în pro-i 
fllul sportiv, al județului. sînt» 
de multe ori estompate, diluate, 
Interferate, de șl mai numeroasele 
acțiuni cerute de la seentru“. 
Poate nu cu atîta ponderehn masa 
de Iubitori al sportului, xlar cu 
buget, cu obligativitatea de a tri
mite la faze superioare; campioni 
cu. performanțe ce nu. spun ni
mic. Sau, mă rog, spun *lotul, dacă 
avem în vedere loctsriZe precare 
ce le ocupă In clasamentul final. 
Opinăm pentru lnltfatiiva locală, 
pentru acele. întreceri propuse de 
specialiștii județelor respective.

UN LUCRU SIMPLU DE 
MARE EFICIENȚA 

i ORGANIZATORICA

cuC. DASCALU, șeftU secției 
probleme de sport din Consiliul 
județean al sindicatelor : Voi sub
linia cîteva^ din obiectivele ce ne

devenind (temporar, zic cel care 
le-au dat alte destinații) depozi
te de materiale ale întreprinderii 
de construcții Harghita.

COPIII NEGLIJAȚI LA 
SINAIA

Sinaia ne-a primit zîmbltoare, 
cu nenumărate fețe tinere. Sînt 
muncitori, țărani cooperatori, e- 
levi care se plimbă pe aleile par
cului din fața Casei de cultură, 
lăsîndu-ne Impresia că respiră 
cel mai curat aer din lume.

— Dv„ care vă ocupați de or
ganizarea timpului liber al celor 
care vin aici la odihnă și tra
tament, aveți, desigur, un cuvint 
de spus și în domeniul activită
ții sportive — ne-am adresat tov. 
Radu Moise, directorul Casei de 
cultură.

— Nu știu daca acțiunile spor
tive pe care le organizăm satis
fac toate gusturile, dar slnt con
vins că vizitatorilor noștri, de 
vîrste șl profesii diferite,, le plac 
voleiul, șahul, tenisul de masă 
și, mai ales, drumeția, Excursiile 
se fac des la izvorul Rece, Va-j 
lea lui Bogdan, Cascada Urlătoa- 
rea, Vîrful cu Dor șl tn 
locuri. Cînd plouă, oferim 
tlvități interioare de club, 
ceri de tenis de masă și 
concursuri „Cine știe clștlgă" șau 
■„Drumeții veseli" axate pe cunoș
tințele acumulate în excursii.

— Să înțelegem că apreclațl 
drept variată șt bogată activita
tea sportivă rezervată oamenilor 
muncii veniți la odihnă ’

— Nicidecum. Metodistul nos
tru, Visarion Moldoveanu, nu 
poate face față decît in part» 

t . _

alte 
ac- 

tntre- 
șahi

Haine sportive mici 
pentru stațiuni de odihnă mari
cerințelor. Nerar mai trebui încă 
un salariat pentru această treabă.

— Am văzut plimbîndu-se prin 
oraș toartei mulțl părinți cu co
piii lor. Nu ne-ațl spus nimic 
despre djdicatul domeniu al ac
tivităților rezervate celor mici.

— Dacă părinții au posibilitatea 
să se ' distreze, vlziontnd o piesă 
de teatru, mergînd la cinemato
graf sau . practicînd sportul pre
ferat, copiii in schimb n-au unde 
se juca. Nu există nici un parc 
pentru el, iar cînd ni s-a redat 
Casa de cultură (n.n. — pînă a- 
cum cițiva ani clădirea era fo
losită In alte scopuri) am sperat 
să nl se elibereze și încăperea 
unde era clndva clubul celor mici. 
Dar ea adăpostește, în continua
re, un bufet,' pe lingă un bar 
de zi șl un restaurant cu auto
servire. care funcționează 
tn incinta Casei de cultură.

Ne-am amintit că aici se afla 
odinioară o sală de sport, care 
găzduia diferite întreceil, chiar 
șl concursuri Internaționale de 
scrimă șl tenis de masă. Acum 
sala a fost compartimentată, de" 
venind magazia unei întreprinderi 
de alimentație publică. Este cu 
totul Inexplicabil faptul că în- 
tr-o stațiune de anvergura Si- 
nalel persistă de atîta vreme o 
astfel d« situație.

tot

HAI, SA NE PLICTISIM 
LA PREDEAL!...

Am revenit la Predeal după i 
an și credem că Inerția, care 
dăinuit alei destulă vreme,_ 
dispărut. Eroare gravă !... 
mal bine să dăni cuvîntul cîtorva 
dintre tinerii cu care am stat 
de vorbă.

SERGIU TICUȘAN, frezor la 
uzina Tractorul din Brașov : „Am 
venit pentru li zile cu bilet dat 
de sindicatul nostru ?l ml-a tre
cut jumătate din concediu mer- 
glnd doar la seri de dans. Dan
sul este intr-adevăr, contaminant, 
dar eu nu vreau să ajung sclavul 
lui și al Parurilor. Aș 
volei, fotbal sau să 
pista stadionului, care 
zile întregi nefolosit, 
că-mi pare rău că am

VOICILA NICOLAU, 
la Cooperativa Progresul 
Făurel : „Mtncăm, dormim șl ne 
plimbăm, cam asta facem zilnic. 
Simțim nevoia să ne relaxăm, 
dar activitățile sportive sînt foar
te rare. întreceri, dacă nu mă 
înșel, n-au avut loc de cind mă 
aflu eu tn stațiune".

In discuție Intervine un local
nic.

DAN COMAN, Instructor la 
Școala aanatorială ; .Îmi amintesc

un 
a 
a 

Dar,

dori să joc 
alerg pe 
văd că stă 

Aproape 
venit aici". 

contabil 
din

sesiza direcțiile principale de 
orientare actuală în lumea 
caiacului și canoei pe plan 
internațional.

De aceea, un „tur de ori
zont" mi se pare, la această 
oră cînd a început să se dis
cute despre... medalii, de u 
tilitete pentru toți cei intere
sați de evoluția Și fenomene
le manifestate în sportul ca
iacului și canoei. Este, desi
gur, vorba doar de cîteva no
tații, din multele însemnări 
și concluzii pe care colecti
vul de antrenori le studiază 
cu atenție, aplicîndu-le cores
punzător în pregătirea echi
pei reprezentative.

Dintre formațiile cu care 
ne-am întilnit, cea mai în 
formă pare a fi cea a R. D. 
Germane care manifestă o 
evidentă tendință de întine
rire (păstrîndu-1 doar pe ve
teranul Uwe Will) și o orien
tare generală spre probele , 
olimpice. Este, de altfel, e- 
chipa care a dominat rega
tele de la Sofia, Branden- ; 
burg, Budapesta și care a y 
confirmat, recent, la Bucu- ' 
rești. Cu o revenire specta
culară (Detlef Lews), cu o 
bază valorică sprijinită. în 
plus, pe Zander, Schiiltze, 
Gussa, Breu^r și Esser (cele 
două caiaciste n-au apărut, 
insă, în nici un concurs in
ternațional), echipa R. F. a 
Germaniei rămîne în pluto
nul fruntaș, cu șanse mari la 
medaliile unor probe. De doi 
ani fostul campion mondial, 
canoistul sovietic Buharin, 
antrenează echipa Bulgariei 
și acest lucru a început să 
se vadă. Cu toate progresele 
făcute, nu cred că sportivii 
bulgari au, însă, prea multe 
șanse de afirmare la Bags- 
waerd. Formația Cehoslova
ciei — cu cîteva individuali
tăți de valoare medie — nu 
a realizat pînă acum rezul
tate concludente. Nici chiar 
la regata Praga. O preocu
pare susținută pentru întine
rire s-a făcut remarcată în 
lotul polonez, în care există 
oîțiva sportivi talentați, dar

■ :i
cu posibilități de a se clasa 
doar în zona de mijloc, poate 
chiar mai jos. a clasamen
telor.

Franța — valoare medie, 
constantă : prea puține pro
grese 
ficări 
nală.
■care ...
(Hoekstra, Japîes). darșiciți- 
va tineri, impresionează prin 
puterea de luptă în orice 
competiție. Cred că în una 
sau două probe sportivii o- 
landezi pot produce mari 
surprize la C.M. Danemarca 
— același stadiu valoric me
diu, excepție făeînd cunos
cutul Hansen, se pare con
sacrat acum în proba de 
fond. Belgia — de remarcat 
grupul de Sprinteri, pe dis
tanța de 500 m, animatori la 
toate cursele, dar nu și... ciș- 

V tigători. Echipa Norvegiei 
este acum mai bine cunos- 

: cută. Cred că echipajul de
K 4 — 10 000 m este imba
tabil. Finlanda — doar cu 
Numisto și Mackela, sportivi 
de mijlocul clasamentului. 
Italia — o grupă de „spe
ranțe" pe care antrenorul ro
mân Gh. Cojocaru încearcă 
s-o apropie de nivelul per
formanțelor internaționale. 
Ungaria — în ciuda unor di
ficultăți în alcătuirea echipei 
(în acest sezon au Confirmat 
doar Wichman, Pfeffer și, 
parțial, Tatay) rămîne, mai 
ales prin garnitura tinerilor, 
un adversar redutabil.

„Turul de orizont" este, 
însă, incomplet deoarece pînă 
la această ofă nu se 
mic despre echipa 
Sovietice (care s-a 
tot timpul ndrnai la 
și despre echipajul 
Utteberg — Anderson, pre
tendent la o medalie in pro
bele de K 2 — 1 000 m și 
K2 — 10 000 m.

Rămîne, așadar, ca finalele 
de la Bagswaerd să ne arate 
ce altceva s-a mai schimbat 
între timp...

care să necesite modi- 
în ierarhia înternațio- 
Olanda — echipa în 

sportivi consacrați

știe ni- 
Uniunii 
pregătit 
Himki) 
suedez

Radu HUTAN

Viciile unui regulament
Cineva întreba, la închide

rea festivă a finalei pe țară 
a „Cupei României" la oină, 
pe ce locuri s-au clasat echi
pele eliminate în întrecerile 
preliminare. Nimeni nu știa, 
nici măcar inițiatorii compe
tiției, cinci din cele nouă par
ticipante la ultima bătălie pen
tru cucerirea invidiatului tro
feu neputînd fi ierarhizate, 
din cauza sistemului defec
tuos de desfășurare a finalei. 
Preconizînd doar ca formațiile 
calificate în ultimul ®ct al 
competiției să fie împărțite 
în două grupe prin tragere la 
sorți, iar primele două clasate 
să-și dispute apoi întîietatea 
într-un turneu final, regula
mentul are mai multe vicii, 
dind naștere’ la un lanț de 
reacții negative.

In primul rînd. nu-țl poți 
face o imagine de ansamblu 
asupra evoluției finalistelor, 
intrucit neîntilnindu-se între 
ele e greu să ai măsura exac
tă a valorii uneia sau alteia 
dintre echipe. Faptul că atît 
în preliminarii cit și în tur
neul final se joacă tur-retur, 
competiția se transformă într-o 
înlnecere-maraton, echipele 
fiind nevoite să susțină une
ori chiar și cîte zece meciuri 
într-o singură zi ! Să recu
noaștem că e extrem de obo
sitor pentru oinarl, șl în con
secință întilnirile din partea 
a doua a reuniunilor își pierd 
din valoare. Apoi, tchlpel*

fiind înainte de start la dis
creția sorților, se întîmplă a- 
desea ca o grupă să fie com
pusă numai din favorite. Ur
marea : nu o dată au rămas 
în cursa pentru trofeu forma
ții inferioare, clasate în final 
pe locuri fruntașe, nemeritate, 
oferite de capriciile sorților. 
In sfirșit, arbitrii s-au plîns 
că nu pot face față număru
lui mare de jocuri pe care 
trebuie să le conducă, fiind 
predispuși să comită, din cau
za eforturilor depuse, greșeli 
care nemulțumesc pe bună 
dreptate jucătorii.

Iată «iteva din argumentele 
care trădează absența unui 
sistem echitabil de desfășurare 
a finalei „Cupei României", 
sistem care să trieze judicios 
echipele după valoarea și pre
gătirea lor. Considerăm insă 
că e mai util să discutăm mai 
puțin despre ceea ce s-a pe
trecut și să atragem atent'j, 
asupra uneia dintre numero. 
sele propuneri făcute de spor
tivi, antrenori și arbitri pentru 
îmbunătățirea sistemului de 
joc și anume : finalistei* să 
se întâlnească într-un turneu 
(numai tur) pentru desemna
rea echipei cîștigătoare. Sub
scriem pentru această formulă, 
deoarece ni se pare cea mai 
realistă, avînd darul să creeze 
condițiile necesare ca echi
pele și arbitrii să acționeze 
în toată plenitudinea forțelor.

Ir. ANDRONACHE

SUCCESUL COMPETIȚIEI
MICILOR TENISMANI

telefon), 
la Ora- 
întrece- 
ediții a

ORADEA (prin 
Timp de patru zile, 
dea s-au desfășurat 
rile celei de a 12-a 
competiției de tenis dotată 
cu „Cupa dr. Petru Groza". 
Au fost prezențj 78 de copii, 
reprezentînd 14 asociații și 
cluburi sportive : Șc. sp. Bu
curești, Progresul București, 
Steagul Roșu Brașov, U.T.A. 
Politehnica Cluj, Construc
torul Hunedoara, Dunărea 
Galați, Industria Sîrmel Cim- 
pia Turzii, Șc. sp. Tg. Mureș, 
Mureșul Tg, Mureș, Metalul 
Salonta, Electrica Timișoa
ra, Voința și Sănătatea Ora
dea.

Iată cîștigătorli : SIMPLU

BĂIEȚI, cat. 8—10 ani : L. 
Reveș și Șt. Bondar (Sănă
tatea Oradea), cat. 
ani : V. Șandor 
cat. 13—14 ani :
(Sănătatea), cat. 
R. Giurgiu
SIMPLU FETE :
ani : Camelia Chiriac (St. r. 
Brașov), cat. 13—14 ani; Si
mona Munteanu (Progresul

Eleo-
11—12 

(Sănătatea), 
A. Dărăban 
15—16 ani : 
(Sănătatea) ; 
cat. 11—12

Buc.), cat. 15—16 ani
nora Usca (U.T.A.) : DUBLU 
BĂIEȚI: O. Vîlcioiu — R. 
Giurgiu (U.T.A.—Sănătatea), 
DUBLU FETE : Rodica Pre- 
cup — Rozalia Erk (Electri
ca Timișoara) ; DUBLU 
MIXT : Eleonora Usca — O. 
Vîlcioiu (U.TA..).

Vaiil* SERE, coresp.

ACEȘTI OAMENI MINUNAȚI Șl ■ ■

MACHETELE LOR ZBURĂTOARE
că pînă acum 6—7 ani, noi, lo
calnicii, susțineam tntilnirl de 
volei, baschet șl fotbal cu echi
pele celor veniți la odihnă. Am 
putea juca șl acum, dar nu are 
cine să organizeze aceste me
ciuri".

Cu același regret ne-au vorbit 
Nicolae Anton, electrician la As
censorul București, Stan Rădu- 
lescu din Constanța și alțl 
oameni veniți la odihnă în con
cediul cărora a apărut după cîte
va zile de la sosire musafirul 
nedorit, plictiseala. Cine se face 
responsabil de această stare de 
lucruri ? Lămuriri echivoce am 
primit de la tov. Iulian Berbe- 
caru, contabil-șef al întreprinde
rii climaterice Predeal.

•— Directorul Casei de 
ne-a spus Interlocutorul 
nu se află în localitate,
de sport se face curățenie. Pos
tul de metodist sportiv . este va
cant de cîteva 
răm că, o dată 
administrativă 
urma căreia și 
va fi patronată 
noastră, lucrurile se vor îndrepta.

Sperăm și noi, în numele... viitorilor ■ •• • • ■ • - - ■

cultură, 
nostru, 

La sala

săptămîni. Spe
cii reorganizarea 
a stațiunii, în 
Casa de cultură 
de întreprinderea

vizitatori ai Predealului.
¥

ă încercăm o scurtă con
cluzie : nu se poate spune 
că sezonul estival '70 
găsit bine pregătite, 
de vedere sportiv.

s
punct 
trei stațiuni vizitate, chiar 
în însemnările noastre am 
nalat și unele realizări. Dar 
vara de abia a început, 
timp pentru ca stațiunile și 
numai cele menționate să 
brace haina sportivă în care le 
va sta foarte bina.

a 
din 

cele 
dacă 
sem- 
cum 

există 
nu 

îm-

ARAD, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). ZI de 
jar, de caniculă, pe cîmpul 
aeroportului din localitate. 
Adăpostiți la umbra primi
toarelor hangare, concuren
ța își verifică aparatele î- 
naintea ultimului zbor. In
tensele pregătiri se fac pen
tru manșa a doua a întrece
rilor din cadrul campionatu
lui național de aeromodele 
(machete zburătoare), cate
goria avioane românești. La 
această probă, la stand con
duce bucureșteanul Ariton 
Casian, care, de bună seamă, 
va face totul să-și mențină 
avantajul punctelor acumu
late. în sfîrșit, primul con
curent este chemat la start. 
Micul avion rulează puter
nic pe pista de beton, prin
de înălțime și începe să-și 
execute programul propus, 
întrecerea pare de o sem
nificație deosebită : ea mar
chează începuturile concursu
rilor de machete zburătoare 
din țara noastră, debut avia
tic ce coincide cu împlini
rea a 60 de 
zbor al lui 
aniversarea 
la primele
nești do școală, construit* la

ani de la primul 
Aurel Vlaicu, cu 
a 45 de ani de 
avioane româ-

fosta fabrici .Astra’ din A- 
rad. '

Acum, în văzduh, ji-a în
ceput spectaculoasele evolu
ții un avion pilotat prin te
lecomandă. Privind zborul 
minl-aeronavelor, instalațiilor 
tehnice de concurs, gîndul 
ne duce — reflectînd asupra 
splendidei organizări a în
treceri Iar — la titlul filmu
lui „Acești oameni minu
nății" șj (am adăuga noi) ma
chetele lor zburătoare... Ni
mic mai adevărat. Concursul 
s-a bucurat de un frumos 
succes, evidențiind un real 
progres în tehnica și pilota
rea acestei categorii de aero
modele.

Rezultatele întrecerilor (cat. 
machete, avioane românești) : 
1. A. Casian (Semănătoarea 
București) 1934 p, campion 
național, 2. I. Bobocel (Se
mănătoarea București) 1372 
p, 3. I. Rădoi (Grivița Roșie 
București) 1 292 p. Clasament 
general pe echipe : 1. Semă
nătoarea București (I. Con- 
stantinescu, A. Casian, I. 
Bobocei) 3 892 p, 2. Grivița 
Roșie București 3 086 p. 3. 
Tehnofrig Cluj 2 0S7 p, 4. 
Rapid Bistrița 2 001 p.

T. VASILE
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Indirect, duelul Crișul-Politehnica continuă...

R a

Indirect, duelul Crișul-Politehnica continuă

urma der- 
deopotrivă 
de rezul- 

— cel de

nică, a umilit un Dinamo 
Bacău căruia nu i-au mai 
fost suficiente mîinile. Unse 
cu mir, ale portarului Ghiță.

Etapă cu 7 meciuri, între 
care cel mai zbuciumat ni 

:se pare a fi — în 
b; ului, revendicat 
de- tradiție, cît și 
ta tul momentului 
la Oradea.

Crișul—Petrolul — în fapt, 
ultima mare confruntare a 
celor cu jfbncte puține, tran
șantă 
denii 
cele 
„două
Jiul, și poate, unul la Bucu
rești, cu Steaua" — pentru 
care astăzi, pierderea unui 
singur punct ar fi similară 
cu iremediabila retrogradare.

Dacă ținem cont că, la 
Iași, Crișul a făcut o partidă 
bună, nemeritînd — susțin 
martorii oculari, la unison 
— înfrîngerea, datorată șu- 

neiertător al unui fun- 
romantic, atunci încli- 
să credem că, în fața 
biete echipe, ajunsă cu 
cu vai la liman, elevii

îndeobște pentru oră- 
frămîntați de calculele 
mai năstrușnice — 
cu Petrolul, două cu

tului 
daș 
năm 
unei 
chiu 
lui Ion Ionescu nu pot trece 
pe lingă izbîndă...

La Cluj, C.F.R.—Dinamo
București. De-o parte, elanul 
gazdelor, neevadate încă — 
în ciuda celei mai senzațio
nale victorii în 
acestui final de 
— din zona, cu 
și antinevralgic, 
loc 15, pe de 
unei „firme" în 
Sălceanu și Both se strădu
iesc să Îmbrace tricouri pe 
măsură proprie, iar Pîrcălab 
și Lucescu să demonstreze 
că evoluțiile de duminică — 
un Pîrcălab irezistibil și un 
Lucescu regăsit, exploziv și 
colorat, atunci cînd nu calcă 
varul marginii terenului — 
n-au fost simple răbufniri. 

( iha 
namo 
zece.
O.F.R. 
zece. Așa că..,

Lăsînd deoparte 
tide fără miză (Jiul—Dinamo 
Bacău și Universitatea Cra
iova—Steagul roșu), în care 
gazdele au de partea lor 
calculul hîrtiei în virtutea 
de loc ultimulu 1 argument} d e 

a fi... gazde, să poposim, o 
clipă mal mult, la Tg. Mu
reș, acolo unde deja retro
gradata A.S.A. primește vi
zita studenților ieșeni.

întâlnind astăzi o formație 
căreia nu i-a mai rămas 
deeît ciuntita onoare a re-

deplasare a 
campionat 

temperatură / 
a fatalului 
alta, trufia 
care Caval,

„■numelor", 
nouă

jocul 
are
La cel al 

are zece

Di- 
șanse din 

„mizei", 
șanse d'n

două par-

PERIOADA
DE TRANSFERĂRI
Biroul federal a schimbat, 

în mod excepțional, numai 
pentru acest an (spre a asi
gura buna desfășurare a ope
rațiunilor de transferări), 
unele termene prevăzute de 
regulament și anume :

Perioada de transferări 
prevăzută de articolul 23, ali
niatul a, pentru jucătorii 
care solicită transferarea la 
secții de aceeași categorie 
competițională sau de la o 
categorie superioară la alta 
Inferioară se fixează între 
15 iulie—5 august 1970.

Acordul scris al secțiilor 
de fotbal (dezlegarea), prevă
zut de articolul 31, alinia
tul 2, poate fi dat pînă cel 
mal târziu la 25 iulie, dată 
după care secțiile de fotbal 
nu mai pot scoate din lotu
rile lor pe jucători deeît cu 
oonsimțămîntul acestora.).

„CUBA UCENICULUI
Oficiul Sport UCECOM, în 

colaborare cu clubul sportiv 
Voința București, a organi
zat în perioada 18 iunie — 9 
iulie, un turneu de fotbal 
deschis tuturor elevilor șco
lilor profesionale din cadrul 
cooperației meșteșugărești 
din municipiul București și 
dotat cu „Cupa ucenicului". 
La acest turneu au luat par
te un număr de 24 de echi
pe, reprezentând același nu
măr de cooperative. „Cupa 
ucenicului" a fost cîștigată 
de echipa A. S. Mobilă și ta
pițerie (instructor N. Andre- 
escu, președinte N. Călin), 
urmată de A. S. Tehnica în
călțămintei și A. S. Avîntul 
îmbrăcămintea.

Aurel PĂPĂDIE

u

Deci, derbyul se joacă de data aceasta la Pitești. Ar
gumente pentru reușita lui — destule: 1) F. C. Argeș a 
pierdut duminică jocul cu Steaua și dorește reabilitarea 
în fața suporterilor; 2) in confruntarea cu liderul, Dobrin 
va încerca să-și arate clasa de joc, atît de contradictoriu' 
discutată azi; 3) după victoria la scor realizată în meciul 
cu C.F.R., U.T.A. țintește să realizeze la Pitești cel puțin 
un meci egal ș.a.m.d.

în orașul argeșean, U.T.A. vine și speră să-și realizeze 
visul, adică egalul, grație căruia să-și netezească drumul 
spre titlul de campioană. Speranțe întru totul justificate. 
Forma manifestată de arădani în ultima vreme și, mai, 
ales, meciul bun realizat în compania clujenilor, dau spe
ranțe elevilor lui Dumitrescu în realizarea obiectivului, 
propus. Dar sarcina lor ne e de loc ușoară. F. C. Argeș 
a arătat de atîtea ori că posibilitățile sale sînt cu totul 
altele. E de văzut, însă, dacă atacul va reuși să se des
curce în fața unei echipe echilibrate, cu o apărare sobră, 
condusă cu calm și luciditate de către „băt'rînul" Lereter 
Dar, să vedem... Cit privește componența formațiilor pe 
care F. C. Argeș și U.T.A. le vor alinia, nu se întrezăresc 
mari modificări. Poate, cîteva, la piteșteni.

„SCOR EGAL" ÎN PALMARESUL MECIURILOR
4 

% 
1-2 ;•
față'. V 

echipe '•

Așadar, se cunosc- cele patru for
mații care și-au cîștigat dreptul de 
a participa în ediția următoare a 
campionatului diviziei B. Acestea sint 
C.F.R. PAȘCANI. Ș.N. OLTENIȚA, 
U.M. TIMIȘOARA și GLORIA BIS
TRIȚA, care s-au clasat pe primele 
două locuri în grupele de la Brașov 
și, respectiv. Arad.

Desigur, lupta pentru promovare 
nu a fost de loc ușoară. Opt formații 
care se dovediseră a fi cele mai bu
ne în seriile campionatului diviziei C, 
au emis, ia începutul disputei, preten
ții justificate, angajîndu-se într-o în
trecere dîrză, caracteristică jocurilor 
de baraj, unde fiecare punct și chiar 
fiecare gol poate avea rol hotărîtor. 
Atît la Brașov, cît și la Arad, fără 
excepție, partidele au purtat ampren
ta mizei și ca atare echipele au făcut 
risipă de energie, însă spectacolul a 
lăsat de dorit. In puține meciuri su 
fost realizate combinații frumoase, de 
care echipele au arătat de atîtea al-

te ori că sînt capabile, și s-au apli
cat anumite tactici. Se pare că jucă
torii au uitat toate indicațiile pe care 
le-au primit de-a lungul întregului 
campionat în eeea ce privește evolu
ția lor. Am fost martorii unor stân
găcii tehnice, pase greșite, șuturi im
precise, ratări incredibile, ceea ce ne 
face să credem că nu este vorba de 
jucători fără pic de tehnică, ci mai 
degrabă de nervozitate, de lipsa pre
gătirii morale. Aproape toate echipe
le au pus accentul pe apărare, pe 
distrugerea acțiunilor ofensive ale 
adversarului în intenția de a nu pri
mi gol. Și, într-adevăr, la Brașov și la 
Arad, în cele trei etape ale barajului, 
s-au marcat puține goluri și au a- 
bundat 
această privință este cazul să rea
mintim <" 
zia C 
Tractorul Brașov sau Metalul Plopeni 
înscriseseră cîte 80, 
luri, iar săptămîna

marcat puține goluri
; rezultatele de egalitate. în

că în campionatul din Divi- 
formațiile Gloria Bistrița,

70 sau 60 de go- 
trecută, în cele

trei partide disputate, au marcat doar 
5, 3 și respectiv 4 goluri. Emoțiile 
le-au „tăiat" picioarele atacanților.

Turneele au avut condiții bune de 
desfășurare, organele locale din Bra
șov și Arad s-au străduit să pună 
oaspeților la dispoziție terenuri bu
ne pentru antrenamente și jocuri. 
Trebuie să amintim, însă, că arbitra
jele nu s-au bucurat, în general, de 
bune aprecieri, cu toate că erau de
legați cavaleri ai fluierului cu mul
tă experiență. La Brașov, C.J.E.F.S. 
a oferit o cupă celui mai bun arbi
tru, care a revenit lui Ion Rus — 
Tg. Mureș. Frumoasă inițiativă. S-ar 
putea spune multe lucruri despre a- 
ceste baraje. Crfedem Că antrenorii au 
tras toate concluziile și vor lucra în 
viitor ca atare, chiar și cei ce sînt 
nevoiți s-o ia de la capăt. Și acum, 
să facem, 
le patru 
în divizia

cît de cît, cunoștință cu ce- 
formatii care au promovat 
B î

C. ALEXE Șl P. VINT1LA

S. N. OLTENIȚA
» J

C. F. R. PAȘCANI U. M. TIMIȘOARA GLORIA BISTRIȚA5

F. C. ARGEȘ
Cele dOuă echipe s-au 

întâlnit de 15 ori, in ca
drul campionatului diviziei 
A. Iată cum arată palma
resul întâlnirilor F. C. Ar
geș — U.T.A. : 1961—62 :
3—1, 0—3, 1962—63 : F. C. 
Argeș (Dinamo Pitești) a 
jucat în „B“ ; 1963—64 :
3—0, 0—1 ; 1964—65 : 
0—0 ; 1965—66 : 2—2,
1966— 67 : 3—1,
1967— 68 : 0—0,

2—1, 
3—2 *. 
1-2 ; 
1—0 ;
MM*

- U. T. A.
1968—69 : 0—2,
196*9—70 : 0—3, ?.

în momentul de 
așadar, cele două __
se găsesc la egalitate, 'fie
care ^din ele avînd la ac
tiv cite 6 victorii. Celelalte 
partide din palmares n-au 
dat cîștig de cauză nici 
uneia din ele. Să vedem 
cu ce vom înlocui semnul 
de întrebare, pus la cea de 
a 16-a întîlnire, cea de 
astăzi ?

zulta tulul Imediat, Politeh
nica are nevoie de cel puțin 
un punct, în acest sfîrșit de 
campionat d£-a 
matic pentru ea, 
rezervat două 
echipe al căror 
totul: U.T.A.
București...

Cineva spunea că Politeh
nica își încheie astăzi contu
rile „normale", și că orice 
punct cucerit în săptămîna 
care urmează va fi de do
meniul ... surprizei, nefăcînd 
parte din calculele ieșeni
lor. Dacă acest cineva avea 
cît de puțină dreptate, atunci 
lanul, Stoicescu și compania 
vor trebui 
orașul lui 
puțin un punct.

dreptul dra- 
care i-a mai 
meciuri cu 

nume spune 
și Dinamo

să părăsească 
Caniaro cu cel

Selecționata

s-a antrenat ieri 
la Timișoara

TIMIȘOARA, 14 (prin tele
fon). în drum spre Skoplje, 
selecționata studențească a 
României a susținut azi (n. r. 
ieri) pe stadionul „1 Mai" din 
localitate ultima partidă de 
verificare în compania divizio
narei C. Electromotor. Studen
ții au cîștigat cu scorul de 
7—0 (4—0) prin punctele în
scrise de Țarălungă (2), Nai- 
din, Barbu, Arica, Adam și 
Maraton-autogol. Selecționata 
universitară părăsește țara 
miercuri la amiază, urmînd 
să sosească seara la Skoplje.

P. ARCAN-coresp. principal

‘ ■■ ■
Un punct să fie, numai să 

fie... de-ajuns ! ?
La Buciirești, ar fi greu 

de crezut că Steaua — în
vingătoare în tur la Constan
ța. și relansată în ceasul al 
12-!ea în lupta pentru co
roană de campion — va lăsa 
vreo speranță Farului, cu atît 
mai mult cu cît înșiși cons- 
tănțenii, nebîntuiți de mari 
Veleități, adormiți pe undeva, 
prin mijlocul clasamentului 
și obosiți de cele trei puncte 
cucerite în deplasare, 
par prea optimiști.

Judecata noastră este, 
babil, rudimentară : o 
rare „cu sînge rece", o 
mediană 
mai mult ca 
un atac 
rile lui 
greu în 
deeît o 
„mijloc" _____
pătimit în ratări copilărești...

...Va mai fi fiind o victorie 
în deplasare '— de ce nu a 
Politehnicii ? —, Cefan, notat 
cu 10 în Copou, va marca 
un gol în poarta lui Mișu 
Ionescu, 
firma 
duri, va... infirma, și peste 
cîteva ore etapa a XXVIII-a 
va fi luat sfîrșit, intrînd în 
domeniul amintirii.

O, tu, antepenultimă etapă, 
ce surprize vei mai aduce, 
cu ce vei mai încerca sufle
tele noastre de suporteri ii* 
deli și sensibilizați ? 
gură consolare : în 
astă seară, va fi

Dăr Ia Oradea ? 
Iași ? Dar la Cluj 7

Câștigătoarea turneului de 
baraj de la Brașov este o 
echipă tînără, avînd media 
de vîrstă de 23,5 ani. Toți 
jucătorii au o bună pregătire 
fizică, un bun moral, știu 
să-și apere cu succes șansele 
în meciurile din deplasare.

Iată lotul pregătit de an
trenorul Tind Popescu : FIo- 
rea Grădișteanu — portar 
(22 de ani), Gheorghe Nițu 
— fundaș dreapta Ț24), Ion 
Baltac — fundaș central 
dreapta (24), Ion Dima — 
fundaș central stingă 
Paraschiv Chivu — 
stîhga (28) -
chipei, Ovidiu 
mijlocaș stîhga (26), Glieor-' 
ghe Cîmpeanu 
dreapta (28), Nicolae Sțama- 
nichi — extremă stingă, (23), 
Florian Eftiitiescu — înaintaș 
central stînga (26), Aurel 
Constantin — înaintaș cen
tral dreapta (22), Laurențiu 
Enculescu — extremă dreap
tă (28), Ion Șerban — por
tar (25), Alit Patrachi — 
înaintaș central (18), Dumi
tru Mieluță — mijlocaș (19), 
Marian Lungu — fundaș 
dreapta (20).

(22), 
fundaș 

căpitanul c- 
Vasiiescu —

mijlocaș

După o absență de un an, 
echipa feroviarilor din Paș
cani a revenit în campiona
tul diviziei B. Antrenorul 
Marin Alexandru, care con
duce din nou echipa, a reu
șit să combine experiența 
unor jucători mai în virstă, 
ca Rozorea, Rusu și Mag, cu 
dorința de afirmare a tine
rilor Blejușcă, Banca, Vo- 
chin, Calrma.

Lotul se compune din ; Va- 
sile Catrina — portar (24 de 
ani), Mihai Moeanu — por
tar (33), Ion Mag — fundaș 
dreapta (26), Vasile Cosma 
— fundaș central dreapta (19 
ani), Leonard Rusu — fun
daș central stînga (32), Ignat 
Rîșniță — fundaș stînga (27), 
Dumitru Drăgan — mijlocaș
(25) , Vasile Fătu — mijlocaș 
(24), Petre Vochin — mijlo
caș (23), Cornel Dominte — 
extremă (22), Gheorghe Ble
jușcă — extremă dreapta 
(17), Theodor Rozorea — 
înaintaș central (36), Traian 
Ciupa — înaintaș central
(26) , Oprea Bunea — extre
mă (21), Gheorghe Muntea- 
nu fundaș (17), Gheorghe 
Artenie — înaintaș central 
(17), Constantin Rățoi — 
fundaș central (21).

promovarea C.F.R.- 
primu] eșalon al fot- 
nostru, iată, în ora- 
pe Bega se înregis-

După 
ului în 
balului 
șui de 
trează un alt succes : U.M.T.
a obținut dreptul de a activa 
în divizia B. La Arad, U.M.T. 
s-a impus cu autoritate. După 
două egalități cu Tractorul și 
Minaur, in ultima partidă a 
cîștigat cu 3—2 în fața Glo
riei. U.M.T. se bucură de 
condiții bune de pregătire, de 
ajutorul permanent al condu
cerii Uzinei metalurgice, de 
încurajările suporterilor, din
tre care 3—4 000 se deplasau 
de fiecare dată de la Timișoa
ra, la Arad, în zilele de meci. 
Formația c ăhtrenată dc fos
tul internațional Lipoczi, 
care a jucat ca portar la e- 
chipele Dermata • Cluj și 
C.C.A. Lotul prezentat la ba
raj a fost următorul: L. Szi- 
klai (34 ani), Gh. Amndea 
(25), T. Kotormani (25). Șt. 
Vieze (19), O. Enderle (31), 
A. Kukla (22). M. Popescu 
(25), T. Laurențiu (27), Gh. 
Kovacs (29), T. Strizu (18), 
I. Pop (20), L. Tunea
M. Codreanu (22), V. Minu 
(22), M. Tata (18), C. Mara
ton (33), R. Iancu (25).

(27),

După o întrecere dîrză cu 
Victoria Cărei, Gloria a cîș- 
gat seria diviziei C cu un 
golaveraj care poate spune 
multe despre această forma
ție : 82 goluri marcate și 
24 primite. Echipa are în V. 
Ciocan un atacant central 
deosebit de eficace. Tn cam
pionatul la care a luat par
te, el a marcat 46 de goluri, 
stabilind un adevărat record 
în materie. Alături de aces
ta, jucători de bază mai sînt; 
fundașul central D. Citu, ex
trema stângă I. Mureșan și o 
mai veche cunoștință, C. 
Treabă. înainte dc a prezenta 
lotul actual, să amintim că 
la Gloria Bistrița au jucat 
cu ani în urmă Copil de la 
„U“ Cluj, frații Munteanu de 
la Petrolul și alți divizionari 
A. Echipa este antrenată de 
Titi Popescu, fostul centru 
atacant al Juventusului. Ia ă 
lotul : N. Bocșa (24 ani), L. 
Kerekeș (25), J. Pădureanu 
(34), I. Rusu (29), M. Grea- 
bu (25), D. Citu (24), I. Cio
can (27), V. Ciocan (28), II. 
Oteanu (26), I. Mureșan 
Fi. Pantelimon (19), V. 
dovan (18), Gh. Kadar 
Gh. Dine (23) și M. 
ta (33).

(23). 
Mol- 
(17), 
Bar-

nu

pro- 
apă- 
linie 

decisă să alerge 
niciodată și 

luminat de scînteie- 
Tătaru atîrnă mai 

balanța valorică 
apărare greoaie, un 
lent și un atac îm-

Pîrcălab va con* 
sau ca în atîtea rîn-

! O sin- 
Giulești. 
liniște...
Dar la

RElNTÎLNlRE CU
de vreo 
la poar

SECVENȚE DE PE „SCENA“ EL MUNDIALULUI (VII)

DKCUTIND DESPRE 0 VIITOARE FORMULĂ
A ECHIPEI NATIONAL

Dembrovschi, jucător de bară
brazilieni.

printre apărătorii
PAUL ROMOȘAN

al echipei naționale, se infiltrează insidios
Foto :

Meciul S-a terminat, 
15—20 de minute. Afară, 
ta stadionului. Dumitriu II este 
înconjurat de suporteri. Pia, so
ția lui Nifty, nu-șl poale opri la
crimile. Plinge ca un copil.

— Se poate ? De ce ? — o în
treabă Nifiy, cu o voce evident 
qltuită de emoție, și, fără să prl- 
rhească răspuns, ochii lui, al
baștri ca cerul de primăvară, se 
umplu, de asemenea, de lacrimi.

...Cu ajutorul carnetului de în
semnări, încercăm o ' retrospecti
vă a celui mai scurt recital dat 
vreodată de ex-giuleștean.

Min. 69. Dumitriu primește o 
pasă de la Pescaru, dar. imediat 
transmite mingea mai departe, 
tn adtncime, la Necula. Cei doi 
ani petrecuți pe tușă să-i fi ră
pit, oare, pofta de fente șt dri- 

, blinguri ?
Min. 72. La marginea eapeulul 

allvers, Nlky trimite o pasă ex- 
cCilentă. cu călcîiul, lai Balint. 
care, „furat" de frumusețea exe
cuției. nu fructifică. Cineva re
marcă, în tribună : „Puiu Iones
cu ar fi dat gol..."

Min. 78. Ba 30 metri de poarta 
lui Bai. Dumitriu trece piciorul 
pe deasupra balonului, pe care-l 
strecoară, apoi, printre picioarele 
lui Ciutac ; îl depășește în vi
teză pe Toth, simulează o pasă 
spre dreapta, șl intră in careu,

NIKY DUMITRU
de unde șutează puternic șt pla
sat. tsplr intinde, insă, un picior 
salvator, deviind mingea in cor
ner.Min SI. Urmărit de un adversar, 
Nilty „lasă“ mingea din viteză 
th urmă, la Necula.

Min. 35. Gyor-fy, Ghergheli șl 
Dumltriu fac un „triunghi" care 
pune pe picior greșit întreaga de
fensivă adversă, dar Bai, inspirat, 
apără șutul lui Ghergheli.

...In sfirșlt, nimeni nu mal plin- 
ge acum: Se poate pleca. Mașina 
Sși face loc cu greu printre su
porterii care aplaudă și aclami Jfe - • •
de 
la

noul lor idol, pentru cele 23 
minute de spectacol, oferit 

reîntoarcerea sa in arenă...
Dumitru VIȘAN

LOTO-PRONOSPORT
cîștigAtorii excursiilor croaziera pe diware 
(A 2 LOCURI) ATRIBUITE LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES DIN 5 IULIE 1970
■ 11. Benko Catalina —Cluj;
12. Chlrilă Aurel — Cluj ;
13. Zorilescu Olimpiu: — 
Constanța ; 14. Filip Florian
— Hunedoara ; 15. Neacșu
Marin — Simeria juri. Hu
nedoara ; 16. Cretișteanu
Marin — Ploiești ; 17. Pie- 
triceanu Maria — com. Bre
bii juri. Prahova; 18. Filip 
Mihai — Mediaș ; 19. Suciu 
Nicolae — Timișoara1; 20. 
Csanade lise — Timișoara; 
21. Grosu Lucian — corn. 
Ivănești jud. Vaslui ; 22. Stă- 
triescu Ileana Iudit Laura — 
Rm. Vîlcea; 23.
Nicu — București ; 
■xandra Dumitru — 
rești ; 25. Spothaim
— București ; 26.
Gabi Petre — București; 27. 
Sohlee Aurica 1 — București; 
28. Doroftei Vasile — Bucu
rești : 29. Manta Emil' — 
Ploiești.

pare cu combinații „Cap de 
pod". Iată cîteva amănurMe 
despre biletele fraeționate ri

La Loto se introduce bile
tul variabil pentru înscrierea 
■unei variante combinate de 
4—30 numere sau o combi
nație „Cap de pod" de 2, 3, 
4 sau 5 num&re, achitate în 
cote dd' 10%, 25%, 50% sau 
.100%.

FOTBAL FEMININ
PLOIEȘTI—MEDIAȘ 

1-1 (1-0)
La lumina reflectoarelor, 

pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța, peste 3 000 de 
spectatori au asistat la pri
mul meci de fotbal susținut 
fn localitate de „urmașele E- 
vei“, rneci de la care au ple
cat foarte mulțumiți. Deși 
sceptici la începutul partidei, 
spectatorii au urmărit uri joc 
foarte bun, cu multe 
ihtoresante, cu execuții 
nice adesea demne de 
diăt, de către unii din 
zionarii noștri.

Au înscris : Mioara 
trescu (min. 2), pentru 
iești și Valentina Olteanu 
(min. 51), pentru Mediaș.

Cornel POPA 
coresp. principal

faze 
teh- 

invi- 
divi-

Pe- 
Plo-

C
um ar arăta, așadar, o- 
satura viitoare a echi
pei naționale a Româ

niei de care vorbeam într-u- 
nul din articolele noastre — 
concluzii post Mexic, gîndin- 
du-ne, desigur, și la apro
piatele meciuri din „Cupa 
Europei" ?

Pentru postul de portar, 
după părerea noastră, omul 
nr. 1 rămîne tot RADUCA- 
NU care, învățînd, 
din lecția „Guadalajara1 
aborda '
mai 
pe 
de 
chiar 
cînd, orgolios în sensul bun 
al cuvîntului, a fost slăpî- 
nul careului propriu, averti- 
zînd (prin intervențiile sale 
oportune și sigure) pe bra
zilieni că au în față un por
tar de certă valoare care nu 
poate fi învins cu una cu 
două. Golul lui Pelă a fost 
consecința unei greșeli co
lective de apărare: insufi
cient de energic la faza res
pectivă, Moeanu a permis în 
zona sa efectuarea unei cen
trări, mingea trecînd pe lin
gă cei doi fundași centrali 
surprinși pe picior greșit la 
șutul expediat de pe partea 
dreaptă și care l-a găsit pe 
Peld nemarcat în apropierea 
careului mic. Urmărind a- 
tent traiectoria mingii, Ră- 
ducanu a mizat pe interven
ția hotărîtă a unuia dintre 
fundașii centrali, altfel el

sperăm, 
i“ va 
sezon 

, mai matur, 
evoluției sale 

Lausanne și 
la Guadalajara,

următorul 
lucid, 

măsura 
la 
de

IN CĂUTAREA ADEVĂRULUI...

Sterescu
24. Li-

Bucu- 
Solomon 
Bădescu

® începînd cu tragerea de 
vineri se introduc la Loto 
biletele de participare frac- 
ționate si fonma de partici-

• Astăzi, în pauza meciu
lui de fotbal Steaua—Farul
care se va desfășura pe sta
dionul 23 August, spectatorii 
vor urmări .atribuirea unor 
autoturisme Obținute ca pre
mii de către "'participanți 
sistemele Lotd-Pronosport.

PRONOSPORT 
premiile covcrrnsui.t'i 
NR. 28 DIN 12 IULIE 1970

CATEGORIA I : (13 rezultate)
25.ao variante a 2.308 lei.

CATEGORIA a n-a-.: (12 rezul
tatei) 697,50 variante a 200 lei.

Valoarea unitară a premiilor de 
categoria a III-a fiind SUb plafo
nul regulamentar, fondiil s-a a- ' 
locat categoriilor supenioare. i

la

■Relatam în ziarul nostru 
de ieri întâmplarea petrecută 
la meciul de tineret Steaua- 
Universitatea Craiova, De la 
acest joc, întreaga brigadă 
de arbitri a absentat, creînd 
prin aceasta prejudicii bunei 
desfășurări a meciului. în 
legătură cu cazul respectiv, 
cei ce răspund în cadrul Co
legiului central de 
file arbitrilor ne-au 
mat : „la acest joc 
delegați G. Dragbmir (la cen
tru), Gh. Vasile seu II și M. 
Teodorescu. Fobia de arbitraj 
a fost trimisă sectorului teh
nic al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și 
sport București". Dar la sta

delegă- 
infor- 

au fost

dion n-au ajuns nici arbitrii 
(nici unul, ceea ce ne face 
să credem că n-au fost anun
țați) și nici... foaia. Așa stând 
lucrurile, de data aceasta, a- 
dresăm C.M.E.F.S.-ului între
barea: ce s-a întâmplat?

P. S. Tn legătură cu cele 
relatate de noi, am primit 
un prim răspuns din partea 
C.M.E.F.S. București, din 
care spicuim : „Foaia de ar
bitraj și delegațiile au ajuns 
la municipiu dar ele n-au 
fost înminate arbitrilor res
pectivi. Această defecțiune 
ne aparține în totalitate, și 
după ce vom elucida complet 
acest caz, vă vom informa 
în timp util".

n-ar fi ezitat să iasă la in
tercepție pentru a-i sufla ba
lonul sau pentru a plonja 
la picioarele perlei negre.

Apreciind pe ansamblul 
celor trei jocuri, apărarea i- 
mediată a avut în persoana 
lui CORNEL DINU jucăto
rul cu cel mai bun randa
ment. Atent și sobru, mun
citor și extrem de mobil, 
dinamovistui 
favoărea sa 
înaintași de 
gînd duelul 
fizic sau intuind desfășura
rea fazei cu o fracțiune de 
secundă mai repede deeît 
adversarii. Pentru un fot
balist care se dăruie, literal
mente. echipei sale) „scăpă
rile" din ultima vreme în 
activitatea extrasportivă a 
lui Dinu apar de neînțeles. 
Să Operăm, însă, că, măcar 
în cpasul al 12-1ea. valoro
sul nostru fundaș va reveni 
Ia sentimente mai bune față 
de antrenorul său.

Cîștigîndu-și cu multă tru
dă și destul de tîrziu locul 
în echipa națională, LUPES- 
CU a depus serioase efor
turi 'pentru 
meritoria sa 
crederea ce 
După Dinu, 
dulăi a fost, 
apărătorul cu cel mai bun 
randament.

Prdmovat anul acesta în 
prima echipă a țării, DUMI
TRU a jucat pe un post de 
mare răspundere — mijlo
caș de sprijin — cu o dezin
voltură de internațional cu 
vechi state de serviciu.

Cind tackling-ul său va 
fi ceva mai curat, apropiin 
du-se de accepțiunea engle 
zească a termenului, Dumitru 
va fi mult mai prețuit și sti
mat de către adversari, spec
tatori și tehnicieni. Păcat că, 
limitat la sarcini strict de
fensive, Dumitru 
demonstra la 
întreaga gamă a 
lor sale de pe 
ra, poate, 
echipi.

Desigur, 
WEILLER 
norat din 
ră a echipei noastre națio
nale (călită și, sperăm, ma
turizată în Mexic), dar noi 
l-am dori pe acest inimos 
jucător mai rațional in e-

care-1 depune în 
orientat, cînd e- 

de-

în 
cu 

cîști-

a tranșat 
rivalitatea 
valoare, 
la angajament

ei răsplăti prin 
comportare în- 
i s-a acordat, 
fundașul Rapi- 
la Guadalajara,

ar fi

n-a putut 
Guadalajara 
posibilități- 
urma căro- 
cîștigat și

nici RADU NUN 
nu poate fi ig 
viitoarea structu

fortul pe 
teren, mai 
fectuează marcajul și 
marcajul, în sfîrșit, l-am do
ri mai util în transmiteri. 
Cum, de pildă, a acționat el 
în meciul cu Cehoslovacia, 
cînd pasele sale în adînci- 
me, spre vîrfurile de atac, 
au creat două excelente si
tuații de gol, ambele exploa
tate la maximum.

In atac, dintre toți cîți au 
fost folosiți pe parcursul ce
lor trei meciuri, un nume, 
cel al lui EMERICH DEM
BROVSCHI s-a impus cu au
toritate. Bine pregătit fizic 
și dozîndu-și judicios efor
tul. rafinat în joc, băcăua
nul s-a plasat mai 
pe traiectoria mingii 
dulînd neobosit între, 
două careuri. Pentru dezvol
tatul său simț de orientare, 
pentru modul cum antici
pează desfășurarea fazei ca 
și pentru ușurința în mane
vrarea balonului, foarte 
mulți au fost tentați să fa
că o apropiere Albert — 
Dembrovschi, într-atît de a- 
semănător este stilul de joc 
al celor doi fotbaliști. Cu re
gret, însă, sîntem nevoiți să 
deschidem o paranteză și în 
cazul acestui talentat jucă
tor care, dînd frîu liber ner
vilor, a lovit după un meci de 
campionat, un component al 
echipei Petrolul. A fost un 
gest nesportiv care a venit, 
în final de sezon fotbalistic, 
să arunce o pată urîtă pes
te o activitate strălucită și 
laborioasă. Fie ca, cele trei 
etape de stat pe tușă, cu ca
re a fost pedepsit de către 
Comisia de ’ disciplină a 
F.R.F., să însemne pentru 
Em. Dembrovschi un prilej 
de reflecție, un avertisment 
demn de luat în seamă.

Hotărît lucru, la Guadala
jara, DUMITRACHE nu s-a 
bucurat de unanime apreci
eri, fiind la un moment dat, 
în meciul cu Brazilia, trimis 
pe tușă de propriii săi an
trenori. Subscriem și noi la 
părerea că Florică al nostru 
nu s-a prezentat (poate și 
din motive obiective : a nu 
se uita că el a fost o vreme 
accidentat) la acest turneu 
final chiar in plenitudinea 
forțelor. Oricum, Dumitra- 
che (aflat ,adesea, în con
diții de înaintaș rătăcit în

mereu 
pen- 
cele.

pădurea de apărători adverși) 
a reușit, totuși, să înscrie., 
două din cel patru goluri a- 
le echipei : unul în poarta 
lui Felix (un gol prețios mai 
ales prin efectele lui de or
din psihologic; remontând, de 
la 0—2, întreaga formație) și 
altul în poarta lui Vericel. la 
o fază fixa (penalty), de ma
re tensiune care, pentru se
cunde întregi, rie-a oprit lu- 

'tufror 'răsuffârea.
Dumitrache nea mal 

fixat tuturor în. memorie a- 
ce1! "neuitat dublu dribling eu 
care Labone și, apoi, Bobby 
Moore au fost ridiculizați și 
datorită căruia întreg sta
dionul „Jalisco Monumental 
de Guadalajara", cucerit de 
Florică, trecuse brusc in ta
băra noastră. A fost un mo
ment psihologic care trebuia 
să declanșeze, măcar tempo
rar, ieșirea din exagerata es- 
■pectativă a jucătorilor noștri, 
mai ales că adversarul se 
descumpănise pentru cîteva 
clipe.

Ddsigur, în viitorul sche
let al formației își pot gă
si, de asemenea, loc și NEA- 
GU, și MIRCEA LUCESCU, 
deși la Guadalajara 
mentul lor nu s-a 
constant la nivelul 
lor posibilități.

Suprinde, firește, 
din formula de echipă-sche- 
let, prezentată de noi, a ce
lor doi fundași laterali Săt- 
măreanu și Moeanu a căror 
comportare de ansamblu — 
în pofida strădaniilor și a 
unor reușite de moment — 
a lăsat mult de dorit. — 
inutil, poate, să mai 
nim asupra serioaselor 
ciențe (semnalate și* la 
pul lor) evidente în 
celor doi fundași (la Sătmă- 
reariu — stângăcie în încer
cările de deposedare, în pla
sament etc. ; la Mocsnu — 
de asemenea, plasament de
fectuos, joc dur, periculos) 
de pe urma cărora,, în zone
le lor, adversarii au creat 
numeroase breșe și... goluri. 
O facem, însă, reamintin- 
du-ne de serioasele implica
ții ivite în jocul echipei, in 
concepția ei tactică. In
tr-adevăr. pentru a întări zo
nele în care operau Sâtmă- 
reanu și Lupescu, antrenorii 
au apelat la doi jucători din 
linia de atac, la Dembrov
schi și la Lucescu, cărora 
le-au cerut ca — în fazele 
de apărare — să-și dubleze 
fundașii, să efectueze 
marcaj-tatonare față de 
lo Cesar și Jairzinho. 
ce, de pildă, în cazul 
Mircea Lucescu (ceva 
Slab pregătit fizic) s-a 
tuat cu marele preț al negli
jării sarcinilor de bază, adică 
acelea de înaintaș. Semna- 
lînd nu o dată (și după Stutt
gart, și după Reims) aceste 
evidente carențe, ne-a fra
pat faptul că la Guadalajara, 
antrenorii noștri î-au men
ținut, totuși, pe cei doi fun
dași laterali tot timpul 
teren, acordîndu-le pînă 
sfîrșit creditul lor.’ CI___ ,
dacă ne gîridim la perseve
rența cu care alți tricolori, 
foști titulari (Dan, .Deleanu, 
Dobrin) au fost ignorați to
talmente, refuzîndu-li-se cea 
mai mică încredere.

Dar poate în viitoarea 
formulă a echipei noastre 
naționale...

ran da. 
situat 

realelor

absența

Este 
reve- 
defi- 
tim- 

jocul

un 
Pau- 
Ceea 

lui 
mai 

efec-

în 
la 

Ciudat,

G. NICOLAESCU



Sportivi de marcă părăsesc UKIIJR SIDIimiK

activitatea competiționaiă
înCampionul Europei 

proba de 110 mg, italianul 
Eddy Ottoz, a anunțat că se 
retrage din activitatea compe- 
tițională. Adevărat premiant 
al. școlii italiene — care a dat 
și alți „hurdleri* de marcă — 
Morale, Frinolli. Mazza etc.— 
Ottoz a dominat, cu autoritate 
această probă în Europa în 
cea de-a doua jumătate a de
ceniului, fiind singurul atlet 
de pe continentul nostru oare

a reușit să se ridice la nive
lul alergătorilor americani. De 
două ori finalist la Jocurile 
Olimpice (la Tokio locul 4, 
iar la Mexico locul 3), de două 
ori campion european, atletul 
este considerat de specialiști 
drept cel mai bun 
de garduri european 
ror timpurilor.

★

IA TIR CU ARCUL

Unul din cei mai

,,TRUSOUL“

LUI PELE
. Vedeta fotbalului brazi
lian, Pele, a aprobat, în prin
cipiu, propunerea de a pre
zenta unele din obiectele 
sale personale la o mare ex
poziție fotbalistică ce va a- 
yea loc la Londra. El a pus 
însă o serie de condiții, în
tre care și asigurarea tutu
ror acestor obiecte. Iată de 
altfel, cum arată . evaluarea 
pe care a făcut-o Pele, res
pectivelor suveniruri perso
nale : un tricou al Clubului 
iF.C. Santos purtînd nr. 10 
pe care l-a purtat atunci 
cînd a înscris cel de-al 1000- 
lea gol din cariera sa — 
30 000 dolari ; chiloți purtați 
în același meci — 30 000 do
lari ; coroana din aur primită 
după cucerirea de către Bra
zilia a titlului de campioană 
mondială în Mexic — 60 000 
dolari ; tricoul echipei națio
nale pe care l-a purtat 

din 1970 — 30 000
la 

do
lari ; mingea cu care a în
scris al 1000-lea 
dolari; ghetele 
purtate la C.M.
60 000 dolari.
■ Nu șe poate 
„Perla neagră"
valorifice... trusoul. Se pune 
întrebarea ; cine va fi dispus 
să ofere aceste sume fante
ziste ?

C.M.

gol — 60 000 
de fotbal .

din 1958 —

spune că 
nu știe să-și

pe locul III la C.M.
de fotbal feminin
ROMA 14 (Agerpres). — 

Campionatul mondial feminin 
de fotbal' a programat la 
Torino meciul pentru locu
rile 3—4 între echipele Mexi
cului și Angliei. Victoria a 
«revenit fotbalistelor mexica
ne cu scorul de 3—2 (3—0).

alergător 
al. tirtu-

ren urni ți 
pugiliști sovietici, Boris La
gutin, s-a retras oficial din 
activitatea competitions!ă du
pă ce a cucerit de șase ori 
titlul de campion unional, 
precum, și titlurile de cam
pion european și olimpic. Tn 
cei 16 ani cît a evoluat 
diferite ringuri Lagutin 
susținut 250 de meciuri,
studiază în prezent la Univer
sitatea din Moscova și și-a 
propus să 
noștințele 
dornici să 
mănuși.

pe
a

El

împărtășească cu- 
sale studenților 

practice sportul cu

PRAGA (Agerpres). — Lo
calitatea câhosflovacă Hra- 
dekc Kralove a găzduit cam
pionatele . europene de tir cu 
arcul. La. masculin pe primul, 
ioc s-a clasat arcașul sovie
tic Viktor Sidoruk — 1166p, 
urmat de Ame Jakobsen. (Da
nemarca) — 1162 p și Kyasti 
Laasopen (EUnlanda) — 1158 
p. In concursul feminin titlul 
european a revenit suedezei 
Anelise Berglung — 1161 p, 
urmată de Emma Gabcenko 
(U.R.S.S) — 1144 p.

★
Federația internațională de 

tir cu arcul (F.I.T.A.) a sta
bilit normele și regulamen
tul concursului olimpic ce 
va avea loc în 1972 în ca
drul J.O. de la Munchen. Ti
rul cu arcul revine în pro
gramul olimpic diipă 52 de 
ani. Primele întreceri au a- 
vut loc în 1920 la Olimpiada 
de la Anvers.

A

In Turul Franței se afirmă rutierii belgieni
Etapa a 18-a din Turul 

Franței, desfășurată pe dis
tanța dintre St. Gaudens—Ea 
Mongie Tourmalet (135,5 lan), 
a fost cîștigată de francezul 
Bernard Thevenet în 411.49:36, 
urmat' de belgienii Van der 
Bosche (4:50,25), Lucien Van 
Impe și Eddy Merckx. In 
etapa de ieri a fost escaladat

piscul Aspet, unde au domi
nat cicliștii belgieni.

In fruntea clasamentului 
nu s-a mai produs nici o 
schimbare. Eddy Merckx 
conduce acum cu 9:57,0 față 
de olandezul Zoetemelk și cu 
■13:25,0, față de suedezul 
■Gosta Petersson.

la

meciul 
deschis 
oricărui 

despre

va avea loc, după cum se știe, meciul 
, dintre echipele U.R.S.S. 

echipa americană a venit în Europa 
săi campioni și recordmani. . întîlnîrea

Săritura cu 
cu adevă- 
al sovieti-

Viena, este cel 
săritori în lungime 
U.R.S.S., lgor <Ter-_

Valeri
și-a expus opiniile 

acordat

(188 
Ni-

(195
Vi-

(183

VALERI BRUMEL DESPRE MECIUL CU S.U.A
Șl CUPA EUROPEI LA ATLETISM

I
ntre 21—22 iulie va avea loc, 
atletic (devenit tradițional), 
și S.U.A. Deși echipa amet 

fără mulțî din marii 
de la Leningrad se bucură de un mare interes din partea 

iubitorilor atletismului si a specialiștilor.
Fostul campion olimpic la 

săritura în înălțime, 
Brumei, 
— într-un interviu, 
agenției de presă „Novosti" 
— asupra atletismului sovie
tic, în lumina apropiatului 
meci cu selecționata S.U.A.

în primul rînd, 1 după pă
rerea lui Brumei, 
U.R.SS.—S.U.A. este 
mai mult ca oricând 
rezultat. Vorbind 
pregătirile atleților sovietici, 
trebuie să ținem seamă în 
primul rînd de performan
țele realizate de aceștia în 
sală, în special la prima edi
ție a Campionatului euro
pean indoor.

în continuare, Brumei a- 
rată că atletismul sovietic a 
depășit perioada de criză, 
dezvoltindu-se nu numai can
titativ, ci și calitativ. Mai 
ales la sprint și semifond

BASCHETBALIȘTII JUNIORI IN PREAJMA
UNOR ÎNTRECERI INTERNATIONALE

După meciurile susținute 
în compania selecționatei si
milare a Cehoslovaciei (în
cheiate. după cum se Știe, 
cu victoria echipei române), 
reprezentativa de junioare a 
țării noastre va susține, vi
neri și sîmbătă, alte con
fruntări, de astă dată în 
compania echipei de tineret 
a Ungariei. Baschetbalistele 
românce vor juca vineri la 
Mediaș și sîmbătă la Sibiu. 
Partidele au drept scop ve
rificarea lotului care se pre
gătește pentru Balcaniada de 
la Pleven. Componența ac
tuală a lotului este următoa
rea : Doina Buga, Maria Ro- 
șianu, Aurora Constantines- 
cu, Liliana Rădulescu, Ma
riana Andreescu, Viorica Bo
ca. Rodica Goian, Elena Ca
priciu, Rodica Constantines- 
cu. Ana Farkaș, Maria Csi- 
kos, Gabriela lonaș, Luiza 
Tal, Ștefania Basarabia. A- 
cestora li se vor adăuga du
pă terminarea examenelor

școlare. Clara Szabo. Liliana 
Popescu și Rodica Marines
cu. Antrenori: Gh. Benone 
și M. Bărbulescu.

Juniorii, care se pregătesc 
pentru Balcaniada de la 
Rjeka și campionatul euro
pean de la Atena, vor ple
ca joi la Sofia pentru a sus
ține două întîlniri în compa
nia selecționatei țării gazdă. 
După aceste jocuri, baschet-

baliștii români vor pleca la 
Rjeka. Lotul este format din 
Oțelac (201 cm), Scutaru 
(200 cm), Braboveanu 
cm), I,. Nagy (199 cm), 
culescu (191 cm), Zisu 
cm), Poleanu (191 cm), 
dican (182 cm), Barna 
cm), Cernat (193 cm), Chiri- 
că (187 cm), Berceanu (199 
cm). Antrenori : C. Dîrjan 
și V. Dăscălescu.

TENIS PE TOATE MERIDIANELE
întîlni- 
Davis"

DUPĂ TURNEUL DIN CEHOSLOVACIA

COMPORTARE MERITORIE 
A VOLEIBALISTELOR JUNIOARE

Lotul de volei junioare al 
României, în noua sa alcă- 

. tuire, a trecut, primul exa
men cu ocazia turneului efec
tuat recent în Cehoslovacia. 
Pe parcursul a patru zile, ju
cătoarele au avut de susținut 
opt întîlniri, ceea ce a dat 
posibilitate antrenorilor Sandi 
Chiriță și Vera Pavlenco să 
verifice stadiul de pregătire 
a jucătoarelor. în primul joc, 
junioarele României au întîl- 
nit în orașul Spisska Nova Ves 
pe cele ale Slovaciei de care 
au fost întrecute cu 3—2 (7. 
—6, 8, —5, 9). Echipa noastră 
a dovedit inconstanță, uneori 
chiar și pe parcursul aceluiași 
set, . comițînd numeroase gre
șeli.

A urmat turneul de la Cîn- 
gov, dotat cu „Cupa Paradisul 
Slovaciei’! în serii voleibalis
tele noastre au obținut Urmă
toarele rezultate : cu Tesla 
Hradok 2—0 (8. 12), cu Iskra 
Mikulas 2—0 (13, 5) și cu Sla
via Bratislava 0—2 (—7, 
In urma acestor rezultate, 
chîpa română s-a 
pentru turneul final, 
de formația Slovaciei (j), și 
de divizionarele Tatran Praga 
și Slavia Bratislava, turneu în 
care a dispus de Slovacia cu 
2—1 (11, —10, 6) și de Tatran 
Praga cu 2—1 (—8. 5, 8), ocu- 
pind locul 2 în clasamentul 
general.

Ultimul joc al turneului din 
Cehoslovacia s-a desfășurat la 
Kosice, unde echipa a jucat 
sub denumirea de București 
junioare, întîlnind combinata 
divizionară a orașului. Gaz
dele au cîștigat cu 3—2 (12, 
—6, —2, 14, 14), după un joc 
în care în ultimele două se
turi reprezentativa Capitalei 
nu s-a mobilizat suficient. E- 
chipa de bază în cele opt 
jocuri a fost alcătuită din : 
Carmen Puiu, Ileana Teodo- 
rescu. Doina Stoian, Mariana 
Petrescu, Emilia Cernega, Au
rora Papeuța. Au mai fost 
folosite pe parcurs Margareta 
Bako, Anca Negrilă, Cătălina 
Celmare, Rodica Cilibiu. Ma
riana 
taru.
bună, 
reală, 
trescu.
Doina Stoian.

N. MATEESCU

Cloțeanu și Emilia Pi- 
Comportarea cea mai 
aproape de valoarea 
au avut-o Mariana Pe- 

Ileana Teodoreseu

La Barcelona a început 
rea de tenis pentru „Cupa 
dintre reprezentativele Spaniei și 
Iugoslaviei. După prima zl, gaz
dele conduc cu 2—0. Orantes a 
dispus de Spear cu 6—4, 6—2, 6—2, 
iar Santana l-a învins pe Franu- 
lovici cu 6—4, 6—4, 1—6, 6—1.

★
A început turneul „open” 
■Washington. lată primele rezul
tate : Gorman — Turner 4—6. 
6—4, 6—4 ; Pasarell — Palafox 
6—3, 8—6, 8—6 ; Parun — Guerry 
4_ș, 6—1, 7—5 ; Richey — Mckin- 
ley 6—1, 6—3 ; Rouyer — Cooper 
6—2, 6—2 ; Alvarez — Stone 6—4. 
6—2 ; Vilas — Osborne 1—6, 6—2. 
6—2 ; Fil'lol — Steele 6—6. 6—2 :
Vramer — Ocwens 6—1, 6—4. Nu 
au jucat în prima zi românii Iile 
Nâstase șl Ion Țiriac, francezul 
Goven și americanul Graebner, 
care participaseră la turnee 
Europa.

★
Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de la Diis- 
seldorf. Proba de simplu mascu
lin a fost cîștigată de jucătorul 
vest-german Wilhelm Bungert, 
învingător cu G—3, 6—0, 6—4 în 
fața compatriotului său Christian 
Kuhnke. în celelalte finale — 
dublu bărbați : Fassbender, Poh- 
mann (R. F. a Germaniei) — Sli
ding, Plotz (R. F. a Germaniei) 
2—6, 2—6, 6—2, 8—6, 6—4 ; dublu 
mixt : Betty Stove (Olanda), Plotz 
(R. F. a Germaniei) — Kazuku 
Bawamatsu (Japonia), Pokorny 
(Austria) 6—2, 12—10.

★
Ultimele finale ale campionate
lor internaționale ale Țării, Gali
lor : dublu bărbați : Davidson, 
Newcombe (Australia) — Pil iei 
(iugoslavia), Rosewall (Australia)
5— 7, 6—4. 6—2 ; dublu femei : Ro
semary Casals (S.U.A.), .Judy 
Dalton (Australia) — Patty Hogan 
(S.U.A.), Ann Jones (Anglia) 6—3,
6— 2 ; dublu mixt : Drysdale (Re
publica Sud-Africană), Rosemary 
Casals (S.U.A.) — Davidson, Judy 
Dalton (Australia) 5—7, 6—3, 6—5.

★
La Ruse a avut loc tradiționalul 
concur» de tenis între echipele

de la
4—6.

în

de pionieri ale cluburilor Dinamo 
București și Lokomotiv Ruse. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 13—12.

★
Proba de dublu bărbați din 
drul turneului internațional 
pen" de la Baastad (Suedia) 
fost cîștigată de perechea 
traliană Dick Crealy — 
Stone, învingătoare cu 2—6. 
14—12 în fața perechii Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — Zeliko FranuJo* 
Viei (Iugoslavia).

★
In ultima finală a turneului in
ternațional de la Dublin — ce» .de 
dublu mixt — cuplul Rlessen 
(S.U.A.), Pat Walkden (Republica 
Sud-Africană) a învins cu 1—6. 
8—6, 6—3 perechea Hewitt (Repu
blica Sud-Africană) — Virginia 
Wade (Anglia).

ca- 
„o- 

a’ 
aus- ■ 

Allan 
6—2.

Fotbalul
Comportarea slabă a re

prezentativei Bulgariei la 
campionatul mondial din Me
xic a produs o profundă dez
amăgire nu numai în lîndul 
specialiștilor și iubitorilor jo
cului de fotbal din țară, dar 
a afectat și întreaga opinie 

. publică.
Recent, biroul Uniunii bul

gare pentru cultură fizică și 
sport a ținut o ședință In 
cadrul căreia a fost analiza
tă evoluția naționalei în Me
xic. S-a apreciat, 
prilej, că ' 
rezultatele obținute în 
ciurile cu . ~"
Maroc constituie 
eșec pentru fotbalul bulgar. 
Reprezentativa , Bulgariei nu a

cu acest 
jocul prestat și 

■ / ' ’ i me-
Peru, R.F.G. și 

un mare

(probe în care sovieticii nici 
nu contau) au apărut veritabili 
performeri, ca Borzov, Brat- 
cikov, Arzalot, Korneliuk. 
Meritul principal în „fabri
carea" acestor atleți revine 
antrenorilor Evgheni Kuzne- 
țov și Valentin Petrovski. 
Contra americanilor, vor pu
tea fi câștigate puncte pre
țioase și în sprint și în semi- 
fond. Ia 200 m. 110 mg, 
’1500 m echipa sovietică va 
fi handicapată, neayînd per
formeri de valoare. La fond 
si cursa de obstacole, poziți
ile sînt. destul de echilibrate. 
Tn ce privește săriturile, Ga
vrilov, campionul de 
Viena, se află cu mult îna
intea partenerilor săi și este 
îri măsură de a-1 învinge pe 
adversarul său american. El 
este urmat îndeaproape de 
Skvorțov. Mospanov si Mar
tinov care, în ciuda unei 
oarecari instabilități, se vor 
strădui să-și susțină liderul 

lungime, 
sigur că

La săritura în 
Brumei nu este 
Lepik va putea să-i învingă 
pe săritorii din Lumea Nouă, 
fiind convins, în același timp, 
că 
și 
La 
în 
nicț Dudkin.
Kurkevici nu se vor da în 
lături în caz de necesitate, 
să-l înlocuiască pe recordma
nul mondial, 
prăjina constituie, 
rat, punctul slab 
cilor.

Lusis la suliță 
ci.uk și Kltai la 
liderii sovietici în 
cipline ; discobolul 
care a reușit anul trecut să-i 
depășească. pe americani la 
Los Angeles, va fi în stare 
și anul acesta să țină piept 
armadei de peste Ocean. Ju
mătate din echipa masculină 
sovietică este destul de pu
ternică 
opună o dîrză 
versarilor..

. Selecționata
U.R.S.S. oare cîndva era con
siderată foarte puternică 
constituie acum a mare de-' 
ziluzîe. Sportivele sovietice 

continuă șă progreseze, dar 
nu în cadența cerută de dez
voltarea atletismului mon
dial. în ultimii ani, marile 
puteri sportiv» din Europa și

se mai poate pune bază 
pe lgor Ter-Ovanesian. 
■triplusalt, Saneev va f’ 
afara concurenței.

Bessonov

și Bondar- 
ciooan sînt 
aceste dis- 

Liahov.

Tyhu Lepik, înbingătprul ..indoor 
care va trebui să dea replica puternicilor 
americani, -prețuind ștafeta recordmanului 
Ovanesian.

fiind în stare să 
rezistență ad-

. feminină a

*

America de Nord acordă o 
atenție deosebită atletismu
lui feminin, culegînd roadele 
eforturilor lor.

In încheierea interviului, 
Valeri Brumei a vorbit des
pre Cupa Europei, o com
petiție dificilă, un adevărat 
..război al nervilor4. Acest 
turneu , a devenit în ultimii 
ani obiectul unei dispute în
verșunate între sportivii din 
R. D.. Germană 
U.R.S.S. în care 
sovetici au fost 
pierzînd pentru prima dată, 
după mulțî ani, locul frun
taș în Europa. Iar Brumei 
este ferm convins că pentru 
recucerirea pozițiilor avute 
de atletismul sovietic pe plan

european 
numai o 
bună a sportivilor și antre
norilor, dar și a conducăto
rilor selecționatei naționale, 
care 
mai 
fice 
par

este necesară nu 
pregătire foarte

trebuie să prevadă cele 
mici detalii și să veri-' 
chiar acele aspecte care 
uneori nesemnificative.

bulgar la
îndeplP- 

și reali- 
în 
a-

reușit să aducă la 
nire sarcina trasată 
zabilă de a se califica 
sferturile de finală, nu jț 
uărat onoarea sportivă a ță
rii. știrbind prestigiul fotba
lului bulgar. O comportare 
deosebit de slabă au mani
festat Simeonov, Bonev, Je-

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ
DE LA SOFIA

și cei din 
sportivii 

întrecuți, Itv IASIN
A APĂRAT

MOSCOVA 14

răscruce

feminin de la Katowice

-1). 
e- calificat 

alături

au cîștigat turneul

atletic Franța
o frumoasă victorie in cursa de 400 mg (48,6).

:n meciul 
Mallet a obținut

SU.A., desfășurat recent, la Paris, francezul Jean Claude 
Foto : A.F.P.

Voleibalistele românce

KATOWICE, 14 (prin telefon). 
Cea de a doua zi a turneului In
ternațional feminin de vo\el ce 
s-a desfășurat în localitate a con
semnat o nouă victorie a repre
zentativei române — a noua, din 
tot atîtea jocuri ințerțări susținute 
în acest an al mondialelor — In 
fața Cehoslovaciei. Spre deosebire 
de meciul cu Polonia, din prima 
zl, jucătoarele cehoslovace au fă
cut o partidă excelentă în apă
rare, solicitînd la maximum ata
cul echipei române, învingătoare 
pînă la urmă cu 2—2, după două 
ore șl 20 de minute de joc. Acea
stă victorie s-a datorat, în prin
cipal, vitezei în acțiune, eficaci
tății atacului, promptitudinii blo
cajului și, în fine, unei mai bune 
pregătiri fizice șl unei rezistențe 
specifice superioare de care a be
neficiat echipa noastră.

în ultima zl, reprezentativa ro
mână — lipsită de două titulare 
— a întîlnlt, într-un joc decisiv 
pentru ocuparea primului loc, pu
ternica garnitură a Poloniei,

După ,un joc excepțional, care 
a durat 2 ore șl 26 de minute, e- 
chlpa României a cîștigat cu 3—2 
(4, —10, —9, 9, 13).

în celălalt med, R.D.G. a Învins 
Cehoslovada cu 3—0 
Clasamentul final al

(9, 13. «)• 
turneului :

lakimov, Șalamanov, Iv.
Popov și Gagane- 

iar Asparuhov, Nikodi- 
Marasliev și Jecev au

kov. 
Dimitrov, 
Iov, 
mov.
jucat nesatisfăcător. Compo- 
nenții echipei naționale 
au dat dovadă de 
patriotism și voință pentru a 
obține victoria.
tat sub

Starea 
cătoare a . __  __ .....
rămînerea Iui simțitor în ur
mă în comparație cu forma
țiile de frunte din Eurona 
și America de Sud — este 
apreciată de către biroul U- 
niunii ca fiind 
cipală a slabei comportări la 
campionatul . mondial din Me
xic. Ea se datorește nivelu
lui scăzut al activității de 
inst.ruire-antrenament din ca
drul cluburilor, concepțiilor 
eronate despre jocul defen
siv, promovarea șovăielnică 
și fără curaj a elementelor 
tinere și talentate etc. Fede
rația bulgară de fotbal și pre- 

Nedialko Don
au foet criticați pentru 

și metodele de lucru, 
ca și pentru alte aspecte ale 
activității federației. Pregă
tirea echipei naționale, des
fășurată sub conducerea an
trenorului principal Ștefan 
Boșkov, a fost apreciată ca 
avînd numeroase deficiențe 
în ciuda condițiilor optime 
asigurate. ' -

Biroul * trasat unei corni-'

.TIU 
bărbăție.

s-au prezen- 
posibilitățile lor. 
generală nesatisfă- 
fotbalului bulgar —

ședințele ei, 
ski, 
stilul

cauza prin-

sii speciale sarcina analiză
rii aprofundate a cauzelor 
care au dus la eșecul din 
Mexic, preconizîndu-se lua
rea de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității și dez
voltarea fotbalului bulgar 
Președintele federației. N. 
Don.ski, și antrenorul principal 
Șt. Boșkov, au fost destituiți, 
iar fotbaliștii care au parti
cipat la cele trei meciuri din 
Mexic au fost scoși din ca
tegoria jucătorilor naționali. 
După analiza definitivă a cau
zelor insuccesului din Mexic, 
se va stabili responsabilitatea 
personală a fiecărui partici
pant și se vor desemna vi
itorii selecționabili. Aprecieri
le și concluziile privind starea 
fotbalului bulgar și cauzele 
comportării slabe în Mexic, 
precum și măsurile pentru re
dresarea lui, vor fi înaintate 
la începutul lunii august spre 
examinare și aprobare de că
tre biroul Uniunii pentru cul
tură fizică și sport., iar după 
aceea și plenarei Consiliului 
Central al Uniunii.

In prezent, în coloanele zia
rului „Naroden sport" și în, 
publicația săptămînală „Fot-' 
bal” are loc o discuție publi
că pe----- .• -----------------
portări 
Mexic.
mă au 
se publice și în alte ziare co
tidiene și periodice..

(Agerpres);
— După 15 etape în campio-1 
natul unional de fotbal con4 
duce echipa Dinamo Tbilisi 
cu 21 p, urmată de Dinamo 
Moscova cu 20 p, Dinamo Kiev 
și Torpedo Moscova cite 19 p.

Rezultate din etapa a 15-a : 
Dinamo Tbilisi — Cernomoreț 
Odesa 2—0 ; Dinamo Kiev — 
Ararat Erevan 1—1 ; Spartak 
Moscova — Dinamo Moscova 
4—1 (în poarta echipei Dinamo 
Moscova a apărat veteranul 
Lev Iașin) ; Dinamo Minsk — 
Spartak Ordjonikidze 1—1 ; 
Șahtior Doneț — Torpedo Ku
taisi 3—1 ; Zaria Voroșilov- 
grad — Pahtakor Tașkent 
1—0 ; Zenit Leningrad — Ska 
Rostov pe Don — 0—0.

ÎNOTiND
120 OE KILOMETRI..;

1. România
2. Polonia
2. R.D.G.
4. Cehoslovacia

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

0
5
4
3

prof. Gh. BODESCU

PE PISTELE DE ATLETISM
• Turul Romandiei la marș 

a revenit atletului luxembur
ghez Charles Sova, care a 
cîștigat 6 din cele 7 etape 
disputate. Media orară într-o 
săptămînă de 
de 10,516 km.

• In cadrul 
de atletism 
Francisco Suarez a 
un nou record 
proba de 400 m garduri cu 
timpul de 50,6. Alte rezul-

' tate : masculin : lungi-

cursă a fost

campionatelor 
ale Spaniei, 

stabilit 
național în

me: Harrerias — 7,54
m; 800 m; Sarria —
1:50,0; 110 m garduri: Cano
— 14,0; , feminin: 100 m 
garduri Maria Sanchez — 
.14,8 ; 1 500 m : Coro Fuenta
— 4:53,9.

• Rezultate înregistrate în 
cadrul întîlnirii de atletism 
dintre selecționatele de tine
ret ale Ungariei și 
mane ; masculin : 
Scheibe (R. D. 
nă) — 48,0 ;

R.D. Ger-
400 m :
Germa - 

greutate :

Hlavatschke (R.D. Germană)
— 17,58 m ; lungime ; 
dar (Ungaria) — 7,55
5 000 m : ! 
mană) — 14:17,4, 1500
Bodenhausen (R.D. Germană) 
3:51,9 ; feminin ; 400 ‘m :

înălți- 
(Ungaria) — 
m ; Langham- 
- 2:10,3; disc: 

(R. D. G.) —

Kan- 
m; 

Scholz (R.D. . Ger- 
m :

Aben (R.D.G.) 55,0 ; 
me : Komka 
1,73 m; 800 
mer (R.D.G.) 
Blumenstein 
48,86 m.

• Cu prilejul unui con-

lacurs atletic desfășurat 
Stockholm, Lennart Hedmark 
a stabilit un nou record sue
dez la decatlon cu perfor
manța de 8011 puncte. Ve
chiul record era de 7779 
puncte și aparținea aceluiași 
atlet.

• Maratonul international 
de la Frauenfeld a fost cîști
gat de polonezul Woicek, 
cronometrat pe distanța 
42,195 km cu timpul 
2 h 24:54,8,

de 
de

Tiparul: I. P. .Informația*, air, Brwoiana nr. 33—25, Bucurritl

marginea slabei com- 
a naționalei bulgare în 
Articole pe această te- 
apărut și continuă să

Toma HRISTOV

VENEȚIA 14 (Agerpres). — 
înotătorul italian Fulvio Ber- 
gamini (37 ani) a doborît 
recordul mondial de rezis
tență și de distanță, reușind 
să înoate timp de 33 de ore 
și 27 minute, acoperind 120 
km între Triest și Veneția. 
Vechiul record, deținut de 
argentinianul Alzertondo, era 
de 88 kilometri.
■ In timpul tentativei sale, 
Fulvio Bergamini a consumat 
cîteva kilograme de glucoză 
și ceai, șase kilograme suc 
de roșii, mai multe duzine 
de ouă etc.

Telex • Telex © Telex
!n . turneul internațional de 

șah de la Varșovia după 6 
runde conduc Szmidt (Polo
nia) și Espig (R. D. Germană) 
cu cite 4l./2 p fiecare, urmați 
de Jansa (Cehoslovacia) — 4

într-un meci internațional .. _____ __________ ,_ _
Praga, echipa locală Sparta a întrecut cu scorul de 29—9 (8—-3) 
formația poloneză Spojnia Gdansk.

După 7 runde, în turneul 
internaționdi de șah 
Debrecen

p. Rezultate din runda a 6-a j 
Szmidt — Dobjinski remiză ; 
Murat — Troianescu 1—0 ; 
Jansa — Gromk 1—0 ; Adam
ski — Gerenski remiză și Es- 
pig — Szincelj 1—0.

amical de rugby disputat la

conduce
premiu
Germa- 
motoci-

,Marele
F. a 

la 
(clasa 500 
desfășurat

al R.
niei“
clism
cmc),
la Giessen, a re
venit concurentu-

sovietic Savon cu 5 puncte, 
urmat de Gufeld și Zaițev cu 
cîte 4>/2 p

lui suedez Bengt 
Aberg, urmat de 
compatrioții săi 
Ake Jonsson, Arne 
Kring, belgianul. 
Josef Teeuwissen 
etc. In

de la 
maestrul

clasamen.-

fiecare.

La Geneva, în cadrul „Cu
pei Rappan" la fotbal, echipa 
focală Servette și formația 
suedeză Gais Gotteborg au 
terminat la egalitate : 1—1 
(0—1). în cadrul aceleiași 
competiții formația austriacă

tul campionatului 
mondial continuă 
să conducă Arne 
Kring cu 80 de p, 
secundat de Bengt 
Aberg — 70 p, Ake 
Jonsson 55 p etc.

Innsbruck a învinsWacker
cu scorul de 4—0 (2—0) echi
pa daneză Horsens, iar la 
Ostrava, echipa locală Banik, 
a întrecut cu scorul de 1—0 
(1—0) formația F. C. Wattens
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