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Mîine, 200 de studenți și studente
la startul campionatelor universitare de atletism

150 de atleți și 50 de atlete re
prezentând peste 20 de institute de 
învățământ superior din Cap'tală 
șl provincie și-au câștigat dreptul 
de a participa la campionatele 
universitare de atletism care se 
vor disputa sîmbătă și duminică 
pe stadionul Tineretului din Cap'
tală.

Jumătate din participant! repre
zintă cel mai puternic centru 
universitar, cel din București, a- 
vantajat și de faptul că lui îi a- 
parține și Institutul de educație 
fizică și sport, prezent la start cu 
40 de atleți și 18 atlete.

Clujul, centru universitar cu tra
diții vechi și în sport și Timișoara,

de la care continuăm să așteptăm 
o mai vioaie activitate atletică, 
sînt celelalte centre universitare 
care trimit la finale un număr 
mai mare de coneurenți. Lor li se 
alătură tînărul centru universitar 
orădean (avantajat de existența unei 
facultăți de educație fizică în ca
drul Institutului pedagogic locai) 
și centrul universitar Iași, încă 
prezent cu timiditate pe pistele de 
atletism.

în orice caz cifrele înșirate mai 
sus dovedesc și caracterul repre
zentativ al campionatelor univer
sitare de atletism care vor și pot 
să devină o competiție de primă 
mărime.

rLA SNAGOV, ÎN AJUN DE ÎNTRECERI îflf Ț||ĂNSf[R“'|
Ostenit parcă decursă, mul ei start cei mai Așadar, din nou pe din agenda zllet de ieri JJ

I
Ostenit parcă de cursă, 

cite un schif mai po
posește sub umbra ră- 

O
a-

ceroasă a sălciilor, 
clipă doar, apoi se 
vîntă din nou pe luciul 
apei, în ultimul finiș, 
în ultimele pregătiri 

dinaintea marii compe
tiții : „Concursul Prie
tenia". întrecerea re
unește, astăzi, la pri-

buni canotori juniori 
din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Polonia, Bulgaria, Un
garia și România. Iar 
„seriile”, care încep de 
la ora 9, programează 
in ordine curse de 4 + 1, 
2 f.c., simplu, 2+1, 4 
f.v., 2 visle și 8+1.

lacul Snagov, un con
curs de amploare, un 
excelent criteriu de ve
rificare a pregătirii com- 
petiționale a tinerilor 
canotori, în vederea ma
rilor 
nation ■’ 
Jocur 
pion? 
europ

confruntări inter- 
■ din anii viitori. 
Olimpice, cam- 

mondiale și 
Două cuvinte

Boxeri români invitați in R. D. Germană

0 ACȚIUNE CE SE BUCURA 
DC 0 lAROA POPULARITATE

între 5 și 9 august clubul sportiv Chemmie Halle din R. D. Germană, 
organizează un mare turneu internațional de box, la care au fost invitați 
și pugiliștii români : Vasile Drăgan, Constantin Gruescu, Ion Magery, Anto- 
niu Vasile, Ion Hodoșan, Horst Stumpf, Petre Cîmpeanu și Ilie Dascălu.

Federația noastră 
studiază posibilitatea 
de a răspunde afirma
tiv invitației clubului 
Chemmie Halle.

„cmnniiiL

ora .(a concursului :■ la
12, la baza nouă, spe
cialiștii s-au reîntîlnit la 
obișnuita ședință tehni
că, premergătoare în
trecerilor. După-amiază, 
către ora 18, s-au adu
nat sportivii spre a 
participa la deschiderea 
oficială a concursului 
„Prietenia”.
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NAȚIONALA SECUNDĂ 
DE VOLEI, LA TURNEUL | 

INTERNAȚIONAL 
DE LA VARȘOVIA

Lotul național
masculin de volei par
ticipă între 17 și 21 
iulie la turneul inter
național de la Varșo
via. Au făcut deplasa
rea următorii jucători : 
Codoi, Oros, Duduciuc, 
Penciulescu, 
Cristian Ion,
Rauh, Paraschivescu, 
State și R. Enescu, în
soțiți de antrenorii 
N. Tărchilă și Gh. Pe
trescu.

Cătălin, 
Rotaru,

RAID-ANCHETA PRIN CITEVA ȘTRANDURI ALE CAPITALEI TINERETULUI-
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DE ANTRENORI?
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LA boi
Intre 25 și 29 

va avea loc La 
a patra ediție 
teriului tineretului 
box. Anul acesta com
petiția este subordonată 
pregătirii și selecției 
pugiliștilor români pen
tru C.E. de tineret din 
Ungaria. Vor participa 
boxeri născuți în anii 
1950—51, cite 4 pentru 
fiecare categorie de 
greutate.

august 
Ploiești 
a Cri- 

la
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SOFIA-BUCUREȘTI
LA CAIAC-CANOE

Ieri a plecat în R. P. 
Bulgaria lotul junio
rilor români de caiac- 
canoe, care va partici
pa la întîlnirea inter
națională SOFIA — 
BUCUREȘTI, progra
mată sîmbătă și du
minică.

Metalul București — C. F. R. Timișoara 
in finala campionatului republican de juniori
METALUL BUCUREȘTI și C.F.R. TIMIȘOARA — cîști- 

gătoarele semifinalelor disputate la Rm. Vilcea — se vor 
intilnl duminică în finala campionatului republican al 
Juniorilor șl școlarilor, in deschidere la meciul Dinamo 
București — Politehnica Iași.

Metalul București a învins în semifinală pe Universitatea 
Cluj — campioana de anul trecut — cu 1—0 ; C.F.R. Ti
mișoara a terminat , la egalitate (2—2) cu formația Steaua 
„Centrul 23 August", dar beneficiind de un raport de cor- 
nere favorabil (3—1) a obținut dreptul de a juca în finală.
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Lansarea acțiunii „Delfin *70“ a găsit o largă aderență 
in rîndul copiilor și părinților. Practicarea natației, a 
acestui sport dătător de sănătate și robustețe, se cerea 

revalorificată și ridicată la importanța cuvenită. Inițiativa, 
aparținînd Consiliului Național al Organizației Pionierilor, 
Ministerului invățămintului și C.N.E.F.S., are la bază o idee 
valoroasă menită să generalizeze experiența pozitivă din nu
meroase alte țări în acest domeniu.

Ce s-a făcut ? Cum au fost primiți copiii ? Ce măsuri 
s-au luat pentru ca totul să meargă bine de la îneeput ? — 
cam acestea au fost îr trebăriie la care redactorii noștri au 
vrut să afle răspuns în cursul vizitei făcute la cîteva din 
ștrandurile Capitalei.

I
UNIVERSIADA DE LA TORINO I

I

LA PALATUL PIONIERILOR,CERERI SPORITE;

Palatul pionierilor... Și la 
elegantul ștrand din șoseaua 
Cotrocenilor, aceeași animație 
estivală. „Cravatele roșii" în
drăgesc nespus de mult na- 
tația pe care — în zilele aces
tea de caniculă — o preferă 
atletismului, tirului, gimnas
ticii și chiar jocurilor spor
tive. Tocmai de aceea. „Del-

fin 70." a debutat mai mult 
decît satisfăcător. Lucrul 
acesta ține să-1 confirme prof.

Raid-anchetă realizat de 
Tiberiu ST AM A, 

Emanuel FÂNTÂNEANU 
și Ion GAVRILESCU

• Strămutată de la Lisabona la Torino, intrecerea 
contează pe aproape 
de țări

5000 de sportivi din 63

%

• Printre cei 103 membri
numeroși recordmani

ai delegației României 
și campioni naționali

• Pregătiri intense pe toate planurile

interviu cu prof. TITUS DEAC — șeful comisiei sport a U. A. S. R.

rintre marile 
nale ale anului 
Jocurile Mond 

UNIVERSIADA. Cea 
treceri, veritabilă(Continuare în pag. a 2-a)

Servit de Voinea — cu o minge-gol — Dumitriu III a șutat plasat și puternic, răpin- 
du-i orice speranță lui Ștefănescu. Fază din meciul Steaua—Farul (scor 1—3)

Foto : V. BAGEAC
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competiții sportive internațio-
— La loc de frunte — se află 

iale ale F.I.S.U., pe scurt — 
de a Vl-a ediție a acestei în- 
Oiimpiadă a sportivilor stu- 
denți, se desfășoară între 26 
august și 6 septembrie, în o- 
rașul italian Torino. După 
cum ne informează comitetul 
de organizare, la Universiada 
'70 și-au anunțat participarea 
aproximativ 5 000 de spor
tivi, reprezentînd 63 de țări 
de pe toate cele 5 continente. 
Cunoscut fiind faptul că prin
tre sportivii universitari se a- 
flă mari personalități, perfor
meri de seamă în diferite dis
cipline, se așteaptă ca dispu-

tele să ocazioneze întreceri de 
mare spectacol, rezultate de 
valoare mondială.

La această întîlnire de am
ploare va fi prezentă și re
prezentativa sportivă studen
țească a țării noastre. Partici
parea echipei României la U- 
niversiada ’70, pregătirile efec
tuate, importanța acordată a- 
cestei întreceri și amănunte 
privind competiția — iată ci- 
teva dintre subiectele pe care 
le-am abordat în discuția cu 
prof. TITUS DEAC, șeful Co
misiei sportive a U.A.S.R. 
Fostul atlet fruntaș este și 
membru al Comisiei Interna-

ționale de Control a F.I.S.U.
— ce va funcționa la Torino
— astfel îneît deține multiple 
informații despre modul cum 
va fi organizată Universiada.

— A Vl-a ediție a Uni
versiadei de vară trebuia, 
după cîte știm, să se des
fășoare anul trecut la Li
sabona, Am înțeles faptul 
că organizatorii portughezi 
au renunțat în ultimul mo
ment și că astfel întrece-

Hritloche NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

dupA etapa de miercuri
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Ion Corneanu 
antrenează în S. U.A.

La solicitarea federației de spe
cialitate din S.U.A., antrenorul e- 
merit ION CORNEANU a plecat de 
la Edmonton, unde s-au desfășurat 
campionatele mondiale de lupte, di
rect la Universitatea din Portland, 
unde va preda lecții teoretice șl prac
tice de lupte greco-romane. în con
tinuare va îndruma luptătorii din 
Chicago și Washington.

Campionatul
De la reluarea campio

natului, aproape flecare 
etapă a fort considerată 
DECISIVA pentru soarta 
acestei pasionante între
ceri, atât în zona ei su
perioară, unde strălucește 
titlul de campioană, cît și 
la periferia ei, unde, de 
fie are dată, lupta are un 
caracter ți mai dramatic, 
prin deznodământul ei 
amar.

Dar, iată că ne găsim 
în fața penultimei etape, 
fără ca semnele de în
trebare să-și fi găsit răs
punsul. Este mai mult ca 
probabil că va trebui să 
așteptăm verdictul ulti
melor partida, pentru a

își păstrează
ști atit echipa campioa
nă, cît șl cea die a doua 
formație care o va Însoți 
pe AS.A. Tîrgu Mureș, 
pe drumul trist — dar 
nu fără întoarcere I — al 
retrogradării.

Șl, totuși, se poate spu
ne că etapa de miercuri 
a mai risipit ceva din 
misterul care înconjoară 
acest pasionant final de 
campionat. Dacă n-a des
trămat toate vălurile, a- 
ceasta este, Insă, In fa
voarea competiției, care 
își păstrează astfel secre
tele, pînă în ultima clipă. 
Ce este dar, în urma eta
pei de acum două zile ? 
In primul rind, faptul că

„secretele"
la lupta pentru titlu, la 
acest sprint final cum 
•-ar spune, iau parte a- 
cum numai două echipe, 
și nu trei, cum s-ar fi 
întîmplat, dacă unul din
tre pretendent! n-ar fi 
fost făcut K.O., într-un 
med ale cărui puncte — 
probabil — le și contabi
lizase. Este vorba de 
Steaua, adică tocmai de 
echipa care, prin ultimele 
ei evoluții și prin progra
mul de desfășurare a ulti
melor trei etape (două

Jock BERARIU

(Continuare In pag. a 3-a)

u o dală, prin importan
te documente și legiuiri 
interioare ale mișcării 

sportive, a fost subliniat 
rolul însemnat, deseori ho- 
tărîtor al cadrelor tehni

ce în selecționarea și pregătirea spor
tivilor fruntași, în creșterea performan
țelor pe măsura cerințelor și condi
țiilor actuale.

Pentru aceasta este, desigur, nevoie 
— poate în primul rind — de multă 
pricepere, de pasiune. Firești și salu
tare ni se par, de aceea, în acest 
sens preocupările de esență ale orga
nelor sportive pentru a asigura, în co
laborare cu alți factori, posibilități de 
îmbunătățire și perfecționare a pregă
tirii cadrelor termice, cu deosebire a 
antrenorilor.

Ca în oricare alt domeniu de acti
vitate, în mișcarea sportivă talentul, 
competența, pasiunea, dorința de a 
face un lucru bun, durabil și de valoa
re, au însă nevoie de o anumită con
diție a exprimării și aceasta este sta
bilitatea muncii, indiferent de treptele 
organizatorice și de instruire la care 
ne-am referi.

Numai așa pot fi valorificate efi
cient calitățile cadrelor tehnice, nu
mai așa se poate realiza perspectivă 
în munca de selecție și de pregătire, 
începînd chiar cu copiii și juniorii.

Și, totuși, la finele fiecărui sezon 
competițional — în ultima vreme, a- 
desea și pe parcursul acestuia — apa
re un ciudat, de neînțeles „buletin" al 
transferărilor de antrenori (nu numai 
la fotbal I). Un cadru tehnic sau al
tul, pînă mai ieri adulat, e pus în 
situația să-și facă valizele, să plece 
în alt oraș, în căutarea unei alle echi
pe. Ce se întîmplă cu experiența acu
mulată pînă alunei, cu planul de pre
gătire în perspectivă ? Noul venit o 
ia de la început, pînă cînd, mai de
vreme sau mai iîrziu, mai rar din mo
tive serioase și cel mai adesea 
cauza unui meci pierdut (! ?), 
duce înlocuitorul I

Fenomenul nu este, desigur, 
el reflectă cazuri particulare, 
însă pentru a arăta că ceva __
în regulă și pentru a cere intervenții 
prompte, dar înainte de toate o altă 
înțelegere a lucrurilor.

Printre alte reglementări importan
te, C.N.E.F.S. a adoptat și introdus sis
temul contractului reciproc dintre clu
buri _și antrenori, în baza căruia sînt 

și care 
orice a-

stabilite drepturi și obligații 
împiedică astfel orice greșeli, 
buzuri.

„Transferările* de antrenori 
rtuă însă, cu toate implicațiile 
tele lor negative în procesul 
truire, dar și în consolidarea

din 
i se a-

general, 
destule 

nu este

conți- 
și efec- 
de ins- 

_________  unei at
mosfere bune, de care este atîta ne
voie, în viața oricărei echipe, a ori
cărui lot.

Explicația este simplă : fie din como
ditate sau ignoranță, fie din scopuri 
tactice (I), atît unele cluburi, cît și u- 
nii antrenori, nu au trecut nici acum 
la întocmirea și încheierea contracte
lor, deși această sarcină prezintă un 
precis act normativ de muncă și poar
tă girul forului suprem al mișcării
sportive.

Va fi 
nuă, să 
poate că 
tre timp 
nice determină în bună măsură con
ținutul și valoarea muncii lor.

Ce-ar fi să ne reamintim, de exem
plu, că echipele fruntașe de rugby, po
lo, atletism, volei, fotbal, din cadrul 
diferitelor cluburi, sînt pregătite de 
10—15 ani de aceiași antrenori ? Sau, 
sînt oare întîmplătoare rezultatele u- 
nor antrenori, cum ar fi cei de la lo
turile republicane de lupte, handbal, 
caiac-canoe, box, scrimă, unele probe 
atletice, unele probe de tir etc., care 
de ani de zile — poate tocmai de a- 
ceea — colecționează împreună cu 
elevii lor zeci de medalii la marile 
confruntări sportive internaționale I

Dacă și aici ar fi existat un „bule
tin" de transferări ale cadrelor teh
nice, poate că atunci...

nevoie, dacă lucrurile conti- 
se treacă la sancțiuni. Dar, 
cei în cauză vor înțelege în
că stabilitatea cadrelor teh-

Silviu FLORESCU
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FLORI Șl MEDALII LA AEROPORTUL OTOPENI
Aseară au sosit luptătorii români de la „mondialele" din Canada

Anunțată, conform orarului 
obișnuit pentru ora 17, pasărea 
de oțel care aducea luptătorii 
români plecați dincolo de At
lantic, în Canada, pentru a 
susține confruntările campio
natelor mondiale la ,, greco- 
romane" și „libere", a ateri
zat pe pista aeroportului in
ternațional București—Otopeni 
cu o intîrziere de peste trei 
ore. Deci, dnd inserarea se 
aștemea peste „liniile" kilome
trice de beton ale noului ae
roport, ccroorau treptele avio
nului merituoșii luptători ro

mâni care au reușit ca de la 
cea mai mare competiție a a- 
nului să se întoarcă cu o me
dalie de aur obținută de 
GHEORGHE BERCEANU, una 
de argint — SIMION POPES
CU și două de bronz — Nl- 
COLAE MARTINESCU Și VA
SILE IORGA.

Conducători al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, numeroși spor
tivi și pasionați susținători ai 
luptelor au așteptat cu răb
dare, păstrlnd cit mai proas
pete buchetele de flori pentru

La ctteva minut» de la sosire...
Foto: T. MACARSCHI

a le înmîna medaliaților. Cum 
era și firesc ne-am grăbit să 
le adresăm protocolara între
bare : Cum a fost ? Primul de 
la care am solicitat răspunsul 
a fost, se înțelege, campionul 
mondial Gheorghe Berceanu. 
cel care a reușit unica per
formanță din sportul luptelor 
românești — cucerirea pentru 
a doua oară — consecutiv _
a titlului de campion sl lu
mii : „Am avut mari emoți1, 
mai tatii, pentru că doream 
nespus de mult să realizez 
ceea ce nu a reușit nici unul 
dintre sportivii români care au 
cucerit lauri Ia marile confrun
tări internaționale. Șl anume, 
să obțin cel de-al doilea titlu 
mondial. Apoi, pentru că prin
tre adversarii pe oare trebuia 
să-i înfrunt se numărau doi 
redutabili sportivi, sovieticul 
Vladimir Zubkov șl «ud- 
ooreeanul Sounp Hyn Baek”. 
Sim Ion Popescu zgtrcit la vor
bă, ca de obicei ne-a mărtu
risit că „Întrecerile au rost 
foarte dificile dar. cr mai 
multă atenție, puteam să rein
tru in posesia titlului pe care 
l-am cucerit anu] trecut la 
Mar del Plata".

In sfîrșit, președintele Fe
derației române de lupte to
varășul Alexandru Crăciunes- 
cu, conducătorul delegației ne 
declară : „A fost greu, mult 
mai greu decit ne așteptam. 
După aprecierile unanime, edi
ția mondialelor din Canada a 
fost la fel de dificilă ca Jocu
rile Olimpice din Mexic. Deși 
rezultatele stnt bune, ou mai 
multă șansă am f! reușit să ne 
Înapoiem și cu alte medalii**.

Costin CHIRIAC
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MUȘTELE MEXICANE

I SEMICENTENARUL CLUBULUI UNIVERSITAR MEDICINA

I 
I
I

„CUPA CAROL DAVILA“ LA A XlV-a EDIȚIE
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Anul acesta se împlinesc 50 
de ani de la înființarea pri
mului Club universitar bucu
reștean, cel al studenților me- 
diciniști. Din 1957, cînd s-a 
sărbătorit centenarul învăță- 
mîntului medical și farmaceu
tic bucureștean, clubul spor
tiv Medicina organizează în 
fiecare an o competiție cu 
caracter intern (cea mai ve
che din țară, dacă excludem 
facultățile cu profil de edu
cație fizică), care angrenează, 
în numeroase ramuri sportive, 
studenții și echipele reprezen
tative de ani și facultăți. La 
prima ediție, competiția a fost 
dotată cu „Cupa centenaru
lui", iar din anul următor

Cupa a primit numele ctito
rului învățămîntulul medical 
și farmaceutic bucureștean, 
cunoscutul doctor Carol Da
vila. Anul acesta „Cupa Ca
rol Davila", ajunsă la a XlV-a 
ediție, a angrenat un număr 
record de studențl, care se 
întrec de aproape două luni 
pe frumoasa bază sportivă de 
la I.M.F., în nu mai puțin de 
9 ramuri sportive.

Sigur, la o asemenea com
petiție nu performanțele spor
tive au însemnătate. De altfel, 
cei ce au inițiat-o nicinusi-pu 
propus așa ceva. Scopul ei 
este de a antrena pe viitorii 
medici și farmaciști în 
țicarea educației fizice,

prac-
ade

„CUPA UCENICULUI"
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Devenită tradițională „Cupa 
Ucenicului" ocupă un spațiu 
mare în preocupările condu
cerii de resort a UCECOM- 
ului pentru angrenarea tine
rilor tn practicarea sportului. 
Desfășurată efectiv pe o pe
rioadă destul de lungă (18 
mai — 12 iulie) competiția a 
avut darul să atragă într-o 
activitate sportivă organizată 
peste 600 de elevi. Disputîn- 
du-și întîietatea în concursu
rile de atletism, handbal, po
pice, volei și fotbal, cei mai 
buni dintre ei s-au calificat 
în finală.

Iată dștigfitaril: ATLETISM 
100 m fete — Cornelia Dumi
trescu (Met casnica); 100 m 
băieți — Dumitru Gălățeanu 
(Avîntul îmbrăcămintea); lun- 
gime fete — Cornelia Dumi- 
treecu; lungime băieți — Ion 
Campa (Muncă șl artă); greu
tate fete — Camelia Dumi
trescu ; greutate băieți — 
Dan Crlstea (Met casnica). 
CLASAMENT FINAL băieții 
1. Avîntul îmbrăcămintea; 2. 
Tehnometalica; 3. Casa de

mode; 2. Metalocasnica;
Arta îmbrăcămintei. VOLEI, 
fele: 1. Avîntul îmbrăcămin
tea, 2. Igiena; 3. Casa de mo
de. VOLEI, băieți: 1. Casa de 
mode; 2. Mobilă și tapițerie; 
3. Muncă și artă. FOTBAL: 
1. Mobilă și tapițerie; 2. Teh
nica încălțămintei; 3. Avîn
tul îmbrăcămintea.

„Cupa ucenicului* prin adi
ționare de puncte, a revenit 
coop. Avîntul îmbrăcămintea.

Florin SANDU 
corespondent

3.

crea oameni viguroșl, care, 
prin exemplul lor, să dove
dească că, deși scurgerea mi
leniilor și-a pus amprenta, 
dictonul latin „mens sana in 
corpora sano" nu și-a pierdut 
nici azi actualitatea. Și, din 
acest punct de vedere, se poate 
spune că susnumita competi
ție — un adevărat festival al 
tinereții — șl-a îndeplinit in
tegral menirea. Cînd la o 
competiție sportivă universi
tară cu caracter intern iau 
parte 600 de studenți și 49 de 
echipe, cifrele ne scutesc de 
comentarii. Aceasta este PER
FORMANȚA cea mai valo
roasă obținută în cadrul 
„Cupei Carol Davila", pentru 
care întreaga catedră de edu
cație fizică de la I.M.F. Bucu
rești și comisia sportivă a 
asociației studenților merită 
sincere felicitări.

Dar, chiar dacă performan
țele sportive, așa cum am 
mal spus, nu s-au ridicat la un 
nivel deosebit, să inserăm aici 
— pro memoria — pe cîțiva 
dintre învingători. Fotbal : 
Facultatea de farmacie. Volei 
(băieți) Anul VI, medicină 
generală. Tir: Anul I, sto
matologie. Handbal (băieți): 
Anul IV, medicină generală. 
Baschet (fete): Anii clinici, 
medicină generală. Baschet 
(băieți): Facultatea de me
dicină.

întrecerile continuă.

Dan VLAD

națională școlară
O dispută aprigă au susți

nut formațiile de elevi volei
baliști în vederea promovării 
în divizia națională școlară. 
In urma acestor dispute, vor 
activa, din toamnă, între cele 
96 de echipe cîte numără di
vizia reprezentantele urmă
toarelor școli :

Liceul pedagogic Galați, 
Liceul nr. 1 Lugoj, Liceul din 
Nădlac, Școala sportivă Mier
curea Ciuc (toate feminine), 
Liceul „N. Gane" Fălticeni, 
Liceul din Beceni (Buzău ), 
Liceul „Oțelul Roșu“, Liceul 
agricol Blaj și Școala spor
tivă Făgăraș (echipe mas
culine).

Alături de acestea, au mai 
cîștigat dreptul de a activa 
în divizia școlarilor și junio
rilor tinerele voleibaliste de 
la Farul Constanța.

Adresăm felicitări compo- 
nenților noilor promovate, 
precum și entuziaștilor profe
sori și antrenori care le-au 
pregătit, urîndu-le, totodată, 
succes în această competiție 
de anvergură. Amintim, cu 
acest prilej, că startul în 
noua ediție se va da la 11 
octombrie, urmînd ca turul 1 
să se încheie la 8 noiembrie, 
iar între 21—25 decembrie să 
se desfășoare un al doilea tur, 
sistem turneu. Este o formu
lă nouă care se experimen
tează cu scopul de a pune pe 
micii voleibaliști tn condiții 
cît mai apropiate sistemului 
de desfășurare a competi
țiilor de volei internaționale.
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IN AMFITEATRELE RECONSTRUCȚIEI

I
Imode; fete: 1. Igiena; 2. A- 

vîntul îmbrăcămintea; 3. Mun-
' că și artă. Clasament general: 
II. Igiena; 2. Avîntul Îmbră

cămintea ; 3. Muncă și artă. 
POPICE, fete: 1. Magda Ilies
cu (Igiena); băieți: 1. Marin 
Bălescu (Arta încălțămintei). 
Clasament general: 1. Casa de 
mode; 2. Mobilă și tapițerie; 
3. Muncă și artă. HANDBAL, 
fete: 1. Igiena; 2. Avîntul îm
brăcămintea; 3. Casa de mode. 
HANDBAL, băieți: 1. Casa de

I
I
I

Zilele trecut», studenții 
bucureșteni — suta, mii, na 
are importanță, toți — au ui
tat pentru trei săptămîni de 
condei șl bibliotecă; au uitat 
de examenele lor intelectuale 
și s-au prezentat în fața al
tora, acelea din amfiteatrele 
reconstrucției țării. Iar mîi- 
nile deprinse să mîngîie pa
gina cărții, neobișnuite cu a- 
cest nou efort, încordate, to
tuși, Ia maximum, s-au prins 
în hora muncii, au făcut con
tact cu lutul din care — cîtă 
nevoie avem de eiel — se 
modelează cuburile cărămizi
lor. La marginea Bucureștlu- 
lui, în toate cele 12 secții 
ale întreprinderii de cărămizi 
„7 Noiembrie", studenții s-au 
apropiat la un pas de nă
pasta care s-a abătut în a-

ceastă primăvară asupra țării, 
asupra noastră. Din mîlntts 
lor, părticele din zidul vii
toarelor case trec direct în 
ale acelora care au văzut cu 
ochii lor buștenii uriași stri
vind straturile de flori din 
fața caselor și pietroaiele a- 
șezate în locul mesei din su
fragerie. Și, cu frunțile tran
spirate și spinările încordate, 
încovoiate de efort, noii mun
citori stivuiesc cărămizile Ia 
uscat în șoproane sau le bagă 
să ardă în cuptoare — în 
„ring" (cum au învățat deja 
să 6pună în limbajul muncii), 
sau ie încarcă în vagoane și 
în mașini pentru drumul a- 
cela... Și nimeni nu se-plînge, 
și nimeni nu se miră că acum 
se fac pe zi Ia unitatea nr. 
10, de exemplu, 70.Q00 de căr.

•o « »s»•< »

rămlai — aproape dublu 
cit într-o zi obișnuită, șl 
car# știe că mult» dintre 
au trecut prin mîinlle 
Poate, cîte unul mai zgîrie 
două inițiale pe o cărămidă, 
într-o pauză, și se întreabă 
cum va arăta casa care se va 
construi de aici la cîteva sute 
de kilometri și a cui va fi... 
Țigara fumată jumătate, fră- 
mîntată nervos între degete 
zboară Ia pămînt și vagonetul 
încărcat cu lut modelat se 
urnește, scîrțîind din loc, mai 
departe...

Este un drum scurt din- 
tr-unul mult mai lung, acela 
care leagă trecutul de viitor, 
pe care mergem toți, fără nici 
o deosebire.

de~ 
fie- 
ele 
lor.

I 
I 
I
I 
I

Radu TIMOFTE

I 
I LA PALATULPIONIERILOR.CEREIII SPORITE; A

Intr-o lună mai mulți cursanți
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(Urmare ăln pag. 1)

Constantin Țurcaș, responsabi
lul coordonator al centrului 
de inițiere de la Palat.

„Sîntem mulțumițt de felul 
cum s-a desfășurat activitatea 
primei serii. La cursuri au 
participat peste 500 de pio
nieri și școlari, cu alte cuvinte 
un număr aproape de capa
citatea maximă a bazinelor. 
Frecvența a fost bună, tn ciu
da unor zile nu prea ademe
nitoare, cu cer mohorît și 
chiar cu ploaie. De asemenea, 
capacitatea micilor 
de a asimila lecțiile 
ne-a surprins plăcut, 
facilitat învățarea
timp record a noțiunilor stric
te din notație. Am avut prin
tre înscrișii primei serii elevi 
și pionieri din aproape toate 
sectoarele Capitalei, ceea ce 
dovedește că -Delfin 70» se 
bucură in unanimitate de in
teres și prețuire. De altfel, in 
afara cursurilor care se des
fășoară numai după-amiaza, la 
ștrand pot fi întîlniți foarte 
mulți amatori de înot —din
tre cei ce s-au inițiat tn anii 
precedenfi — care, dimineața, 
activează tn cadrul taberelor 
de curte organizate de clubul

cursanți 
predate 
Asta a 
intr-un
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sportiv Cutezătorii și de Con
siliul municipal al organizației 
pioniertlor. Sigur, alături de 
celelalte forme de angrenare 
in sport, natația este și ea 
prezentă, și încă pe primele 
locuri".

De la același interlocutor 
am aflat că cererile pentru 
seria a Il-a a cursului de 
inițiere au fost și mai mari 
împreună cu prof. Șt. Negoiță, 
cu ceilalți profesori-instruc- 
tori încadrați la aceste cursuri, 
centrul de la Palat reușește 
să fpcă față cu brio acestei 
adevărate avalanșe de cereri. 
Asta înseamnă că „Delfin 70“ 
se va bucura în continuare 
de un frumos succes de par
ticipare.

în apropiere, la stadionul 
uzinelor Vulcan, un alt ștrand 
pentru Inițiere. Două bazine- 
liliput reușesc (totuși) să găz
duiască circa 300 de 
cursanți zilnic. Sînt elevii și 
pionierii din școlile generale 
ale sectorului 6. Doi antrenori 
inimoși au reușit să facă acolo 
o treabă dintre cele mai lău
dabile. Sublinierea este nece
sară, știut fiind că la „Vul
can" ștrandul s-a aflat în inac
tivitate ani de-a rîndul.

Acum, în fine, inerția a fost 
învinsă I

decît intr-un an!
In dimineața vizitei noas

tre la ștrandul Școlii spor
tive nr. 2, în cele patru ba
zine lecțiile de înot se des
fășurau Cin plin.

De puțină vreme cel de-al 
Il-lea ciclu de lecții s-a În
cheiat, copiii veniți aici pen
tru a pătrunde tainele nata- 
ției obținind... diploma de 
absolvire. De la deschiderea 
cursurilor, făcută acum mai 
bine de o lună, și pînă în 
prezent. S-au împrietenit cu 
apa 1216 elevi, cifră superi
oară anilor trecuți, dacă ne 
gîndim că In cel mai bun an 
pînă la 1 septembrie frec
ventaseră cursurile abia >050 
elevi. Acțiunea „Delfin ’70" 
se desfășoară, așadar, sub 
excelente auspicii.

Ce condiții oferă această 
bază sportivă solicitanților ? 
Dintre cele mai bune. Activi
tatea propriu-zisă are loc în 
patru bazine, a căror apă 
este mereu împrospătată. In
stalația de încălzire — pen
tru care Federația de nata- 
ție a alocat suma de 50 000 
lei — este aproape gata. Se 
așteaptă doar venirea unui 
instalator de la I.D.G.B. pen
tru a monta regulatorul la 
cazan. Dar acesta a intirziat 
să apară, deși există șl un 
ordin expres 
tor general 
cu. Operația

’ al tov. Direc- 
Ștefan Rădules- 
de montare ne-
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10000 DE• •• DELFINI!
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La Ștrandul Tineretului 
din Capitală — unul dintre 
complexele sportive de o 
irezistibilă atracție — „Del
fin '70* este în plină desfă
șurare. Un sport, poate cel 
mai complet sport din cîte 
există, înotul, tinde să devi
nă o deprindere care să nu 
fie străină nici unui copil. 
Ampla acțiune, inițiată In 
primăvara acestui an, a fost 
primită cu atîta receptivitate, 
îneît, pur și simplu, TOȚI 
școlarii Capitalei vor să de
vină... DELFINI.

După cum aflăm 
profesorul metodist 
Bărbulescu — care

la

I
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de
Adrian 
dirijea

ză întreaga acțiune — în a- 
cest început de sezon au în
vățat să înoate 3000 de co
pii. Pînă la 15 septembrie 
alți 7 000 vor deveni buni 
înotători, astfel ca la redes
chiderea anului școlar nu
mai Ștrandul Tineretului va 
avea scoși la... suprafață, din 
bazinele sale, 10 000 de...
delfini. Instructorii și an
trenorii care îi învață pe co
pii înotul sînt recrutați pe 
baza unui examen. La sfîr
șitul ciclului de lecții, fie-

care instructor se prexlntft, 
cu grupa ce i-a fost încre
dințată, în fața profesorului 
metodist pentru verificarea 

'cunoștințelor însușite de e- 
levi. Tot cu această ocazie, 
părinții micilor înotători sînt 
invitați la tribunele din ve
cinătatea bazinelor pentru a 
vedea cum copiii lor au în
vățat să înoate, au învățat 
să iubească apa, au învățat 
să facă mai multe ture de 
bazin.

în ziua cînd ne-am petre
cut cîteva ceasuri în preajma 
elevilor profesoarei Virginia 
Coinodzinschi, am intrat în 
posesia unor prețioase infor
mații, toate de natură să ne 
bucure. Dan Moraru, elev la 
Școala generală nr. 173. nu 
numai că nu știa să înoate 
cu două săptămîni în urmă, 
dar se temea, realmente, de 
apă. „Acum — ne spune pro
fesoara — el
cîteva stiluri de înot șl nu 
îi este frică să intre și in 
bazinul mare". Din grupa a- 
celetașî profesoare, au deve
nii bufii' înotători și Sorin

Cematschi de la Școala ge
nerală nr. 166, Andrei Radu 
de la Liceul nr. 32 și alții.

Ceilalți instructori — fireș
te, nu vom putea aminti nu
mele tuturor — se preocupă 
la fel de atențf de elevii lor : 
Coca Stăpînoiu, Sofia Petru- 
țiu, Dan Sprinceană, Nestor 
Covaci și Elena Covaci...

La sfîrșitul stagiului, tru
purile copiilor sînt mai vîn- 
joase, pielea mai bronzată, 
mersul mai drept, iar curajul 
mai mare. în ultimă instanță, 
ei sînt mai sănătoși și vor 
deveni șl mai sănătoși 
măsură ce vor practice, 
continuare, înotul. Toate 
cestea ne sînt confirmate
doctorul Nicolae Știrbu, pre
zent de dimineață pînă sea
ra printre micii înotători. 
„Sănătatea li se îmbunătă
țește de la o zi la alta; sta
rea de spirit le este din ce 
în ce mai bună".

Hotărit lucru. Inițiativa 
„Delfin ’70“ este ..demnă de 
toată lauda".

pe 
în 
a- 
de

a deprins bine

«4*

Sînt la Mangalia, sub un 
soare torid, alerg după „Spor
tul" ; aseară am văzut și eu 
la Eforie „Barul Acapulco" 
și am strigat și eu ca nea 
Jenică Barbu: „Vreau la
Mamaia !“ ; noaptea, la „Po
pasul Căprioarelor" de lingă 
Mangalia, m-au mîncat țîn- 
țarii. Roiau în jurul mesei, 
cădeau în vin, pe fripturi 
și peste cîrnăciorii oltenești. 
Țînțarii ăștia de aici sînt 
totuși moft față de impor
tul de muște mexicane cu 
care s-au întors băieții de la 
Guadalajara. Mal întîi — 
cum spuneam — una l-a 
înțepat pe Țopescu, dar 
acum văd că în mai toți s-a 
inoculat un virus necunoscut, 
care în bună limbă strămo
șească s-ar numi — ierta- 
ți-mă ! — streche. Dembrov- 
schi bătăuș, Lupescu elimi
nat, de Dinu și Dumitrache 
nu mai vorbesc... — ce mama 
dracului se întîmplă 7 A- 
ceștia-s băieții politicoși și 
amabili după care au murit 
fetele mexicane ? Se mai 
adaugă o nebunie : musca 
mexicană i-a mușcat și pe 
scriitorii fotbaliști — tagmă 
atît.de simpatică, atît de ne
cesară, în pofida ironiilor — 
cu care nu multe țări se pot 
lăuda. După ce directori de 
editură, și romancieri gran- 
dioși l-au luat la mișto pe 
Pele (să nu se culeagă din 
nou „mister" în loc de 
„mișto" — ca ultima oară — 
că nu e același lucru !), acum 
alți poeți de mare talent, 
alți nuveliștl de pastă grasă, 
alți dramaturgi superbi de
cretează că acest campionat 
e o plictiseală, o aiureală,

un pustiu, o prostie. De ce ? 
De ce, maeștri ai culturii ? 
Farc-aș știe eu de ce, clacă 
mă uit mai departe de Bucu
rești, spre Curticl... Dar 
tac.

Campionatul e frumos. E 
pasionant. _E pe viață și pe 
moarte.
puncte.

E pe goluri. E pe 
,_____ îmi place. Nu se
joacă la nivelul aztec — dar 
nici noi. maeștrii culturii, nu 
dăm în fiecare zl gț"' 
pere. Mai dăm și noi cîte

capodo-
o

nuvelă de valoarea Steagu
lui cu Crișul, o poezie nu 
mai bună decît... Să am eu 
atîția bani cite versuri nu 
ajung să-mi spună cîte mi-a 
spus Pîrcălab, duminică, în- 
tr-unul din cele mai bune 
meciuri ale vieții sale de 
poet atît de contradictoriu! 
Mi-a plăcut mult Dinamo- 
Rapid, duminică. Ce aveți 
cu campionatul ? De ce dracu 
dăm cu piciorul în tot 
are o valoare cît de cît 
nestă ? Ba-1 ridiculizăm 
Pele, ba-i facem praf 
toți Năstureștii că nu sînt 
Pele! Judecăm echipele

ce 
o- 
P* 
pe

noastre de fotbal de parcă 
ar fi cărțile confraților noș
tri. la ora dulce a închiderii, 
acolo, la Casa Scriitorilor : 
toate nu fac nici două pa
rale... Gea mal bună echi
pă — am eu impresia — 
rămfne tot cea a 
tineretului", de pe vremuri: 
Cu Fănuș șl Băieșu pe post 
de Beckenbauer — Overath, 
cu Mazllu pe stingă, iar eu 
— rezervă gen Dobrln 1

Dar, lăstnd glumele — 
cine-1 acest Caval ? Cine-1 
Otto Dembrovschl 7 Dar a- 
cest Cheran 7 Dar acest ®o- 
jocaru — care, dacă nu va 
deveni crainic, s-ar putea 
să-și depășească tizul la care 
țineam pe vremuri atît de 
mult, deși știam că nu e de 
valoarea lui Băcuț ? Cine-x 
toți acești băieți care nu 
apar la televizor decît cînd 
se îndură norocul de ei ? Se 
termină campionatul, la ori
zont e balaurul din Olanda, 
dar faceți un bilanț și soco
tiți de cîte ori într-un an au 
apărut pe micul ecran Jiul, 
Poli, Argeșul. A.S.A. asta 
care luptă atît de inutil și 
deci cu atît mai frumos, 
precum spune poetul fran
cez — de cîte ori a apărut 
U.T.A., care numai a bătrină 
doamnă nu seamănă ? Ce 
știm noi despre fotbalul ro
mânesc — dacă lăsăm deo
parte muștele mexicane care 
roiesc bezmetice în jurul 
trupului său ? Nu știm mal 
nimic, și destinul, ca să ne 
pedepsească, ne trimite peste 
noapte spectrul lui Feje- 
noord...

„Scîntell

BELPHEGOR

ASTĂZI, START ÎN „CUPA MUNȚILOR"
LA ORIENTARE TURISTICĂ

(SABANA MUNTELE
ROȘU, 18 (prin telefon de 1* 
trimisul nostru). — încă de 
miercuri seara, participanțli 
la concursul international de 
orientam turistică „Cupa 
Munților*, au sorit Ia cabana

Muntele Roșu, pitoresc așe
zată în masivul Ciucaș la o 
altitudine de peste 1200 de 
m. Joi dimineața a avut loc 
festivitate* de deschidere a 
conctuvului »i înălțarea dra
pelului de către câștigătorii

| PANORAMIC SPORTIV INTERN
■ anicula teribilă a a-
II. cestui iulie dezlănțuit
■ a coborît, parcă toată,
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în finalul campionatului de 
fotbal. Vreo cinci echipe, de 
la polurile opuse ale clasa
mentului, fierb în cazanul 
cu smoală al incertitudinilor. 
Locul I și, acela fatidic, 15 
se vor hotărî, probabil, în 
ultima etapă. Dacă nu cumva 
Farul își va continua „repre
saliile" împotriva formațiilor 
bucureștene șl învingînd Ra
pidul, duminică, la Constan
ța, va pune punct luptei 
pentru titlu. Oricum, însă, 
rareori un sfîrșit de campio
nat în fotbalul nostru s-a 
expus atitor calcule, supoziții 

Cuvintele la 
orice 

sînt

sării și a automulțumirii,' 
mucegaiul spiritului mercan
til, tn a cărei împărăție fie
care pas și fiecare mișcare 
este evaluată în bani. Para
doxal, dar sportului studen
țesc îi lipsește pasiunea și 
entuziasmul, adică tocmai 
acele virtuți proprii vîrstei 
sale.

De aceea, a aștepta prea 
multe de la aceste campio
nate ar însemna să ne facem 
iluzii. La sfîrșit, ele vor fi 
comparate cu cele de anul 
trecut și... se vor ciocni hal
bele de bere.

☆

si speculații, 
ordinea zilei în 
ție fotbalistică 
dacă !“...

discu-
„dar

ediției de anul trecut, ma
ghiarii Vajda Geza șl lanoș 
SBter. După festivitate, cei 
peste 100 de sportivi au par
curs traseul de probă. In 
programul silei mai figurează 
tragerea la sorți, excursii, iar 
seara ședința tehnică urmată 
de proiecții de diapozitive 
cu priveliști din Ciucaș.

Organizarea excelentă, deo
sebita ospitalitate a persona
lului a determinat aici o at
mosferă, caldă, entuziastă și 
frumoasă, în deplină armo
nie cu vremea.

Vineri. (N. R. azi) dimi
neața, la ora 6, are loc ple
carea primilor concurenți în 
probele individuale.

Horia ALEXANDRESCU

ÎNTRECERILE
DE „CAPTIVE"

cesită — să zicem 
ore. Atunci de ce __ __
să treacă atîtea zile ?

Discutăm cu prof. Alexan
dru Satmari, coordonatorul 
activităților tehnice.

— In ce măsură a fost re
alizat procesul de învățare ?

— Intr-o proporție de 70 
la sută. Diferența se dato
rează unor cauze obiective : 
frica de apă la unii copii,
frecvența neregulată a altora.

— Un ciclu de lecții se
desfășoară timp de două săp
tămîni. citc două orc zilnic. 
Este de ajuns ?

— In prima săptămînă se 
face inițierea, obișnulrea cu 
apa și învățarea mișcărilor 
de înot, pentru ca în a doua 
să se realizeze automatizarea 
acestora. Două săptămini sînt, 
totuși, Insuficiente, pentru că 
erevul nu reușește să capete 
încredere deplină în forțele 
sale. După părerea mea ar 
trebui ca lecțiile să se des
fășoare pe o perioadă de 3 
săptămîni.

— Ce părere 
acțiunea Delfin

— Excelentă, 
bule din plin 
armonioasa a organismului. Și 
lucrul acesta trebuie făcut în
că din primii ani ai vieții. 
Acesta ar fi un aspect. Mai 
este unul și nu lipsit de im
portanță. Printre copiii care 
frecventează cursurile avem 
posibilitatea să descoperim ți 
elemente talentate pentru 
sportul de performanță.

La Ștrandul Școlii sportive 
nr. 2 activitatea se desfășoară 
din plin, rezultatele fiind — 
după cum ne-am putut da 
seama — dintre cele 
bune.

— cîteva 
a trebuit

aveți despre 
■70?

înotul contri- 
la dezvoltarea
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Atletismul are 

de săptămînă 
București se desfășoară Cam
pionatele naționale univer
sitare. De multă vreme se 
pledează la noi în favoarea 
ideii potrivit căreia studen
țimea trebuie să constituie 
eșalonul calitativ de bază al 
acestei discipline clasice, 
învățat aproape pe de 
sloganul :

„în țările cu sportul 
intat, universitarii alcătuiesc 
nucleul echipelor olimpice 
sau al celor aliniate la cam
pionatele mondiale sau eu
ropene".

Toată lumea este absolut 
de acord cu acest punct de 
vedere, dar foarte puțini 
întreprind măsuri concrete 
pentru a-l transpune în via
ță. Cauzele sînt multiple șl 
nu este locul să le analizăm 
aici. S-ar părea că princi
pala vină aparține cadrelor 
tehnice (foarte numeroase) 
care se ocupă de educația 
fizică a tineretului studios. 
Peste munca multora dintre 
ele s-a așezat rugina nepă-

un 
bogat.

sfîrșit 
La

Am 
rost

îna-

EX-TERRA 70
Anul acesta, tradiționalul con

curs „Ex-Terra ’70“, adresat mi
cilor sportivi modeliști, ' 
șoară în faza finală 
la București în zilele 
șl 9 august.

Juriul „Ex-Terra IO* 
mește în mod excepțional, 
la data de 20 Iulie, lucrări 
date : aeromodelul ACROBAT, 
automodelul SPRII'JT, racheto- 
planul DELTA, robotul XY-001 
șl vehiculul cu pernă
VIFOR.

TEATRUL BULANDRA
PREZINTĂ AZI, 17 IULIE, ORA 20,30

LA TEATRUL DE VARĂ „23 AUGUST
Marele succes al stagiunii

PURICELE IN URECHE
comedie de GEORGES FEYDEAU

Biletele se vînd zilnic între orele 10—13 și 17—20 la 
casa teatrului din b-dul Schitu Mâgureanu nr. 1, Podul 
Izvor (tel. 14.60.60), iar în ziua spectacolului și la casele 
teatrului de varo.

„Regata Prieteniei" — o 
competiție internațională de 
scliif rezervată juniorilor 
ramei și a vîslei din țările 
socialiste — domină scena 
de apă a Snagovului. Com
petiția are în spate tradiția 
a trei ediții, care i-au de
monstrat din plin utilitatea. 
Pînă acum bilanțul nostru 
este modest (un loc III anul 
trecut) și 
ambițiile 
mai mari, 
canotajul
nesc succesele viitoare de
pind de felul cum se va lu
cra cu juniorii. De-o vreme 
încoace această muncă 
că a pornit pe o pistă

★

poate de aceea 
sînt ca niciodată

Este evident în 
academic romă-

pare 
bună.

Al 47-lea derby de 
programat duminică, este cea 
mai importantă alergare a 
trapului românesc. Cu sigu
ranță că mii de amatori ai 
acestui sport vor fi prezenți 
în jurul pistei de alergare.

trap,

Ieri după-a- 
miază, la Centrul 
experimental de 

/*** modelism de pe 
EȘffl malul lacului Bă- 

neasa, a avut 
loc deschiderea oficială a 
celei de-a 20-a ediții a cam
pionatelor naționale de ae- 
romodele captive. S-au ali
niat la startul acestor între
ceri cei mai buni sportivi 
modeliști din județele Sibiu, 
Constanța, Suceava. Bihor, 
Dîmbovița, Cluj, Buzău, Pra
hova, municipiul București 
etc. Concursul, care se ■ în
cheie duminică, programează 
probe de viteză pe kilome
tru lansat (2,5—5 și 10 cmc), 
acrobație, curse (pe 10 km), 
lupte aeriene.

Primii care au intrat pe 
arena pistei circulară de be
ton au fost viteziștii. Apara
tele lor au rulat la ..maxi
mum, încercind să se impună 
încă din această întîie man
șă a probei. Favorit, maes
tru] emerit al sportului Ște
fan Purice de la Grivița Ro
șie București Dar, concursul 
de viteză va desemna noul 
campion național abia. după 
cel de al treilea start. .

mal

se desfă- 
pe țară.
de

Valeriu CHIOSE

Faceți o sărbătoare din concediul dv. pe litoral alecjînd 
modele noi și elegante de confecții pentru plajă 1

at%25c3%25aet.de
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* 5T 1 Scrisoare de la Tache Macri
oprești în poarta 

federal „Luigi Ri- 
Coverciario-Firenze 
în jur ai impresia

(Urmare din pag. 1)

meciuri „acasă*) se anunța 
contra-candidata U.TA.-d la 
titlu. Dar lată că Farul, 
evblulnd tn maniera unei 
mari echipe, a pus capăt 
speran țelor fotbaliștilor de la 
Steaua, umilindu-i chiar, nu 
atît prin rezultat, cit prin 
JOC. Pe locul 7 în clasa
ment, acolo unde nu «e aude 
canonada de pe nld unul 
din cele două fronturi ale 
campionatului, echipa con- 
stănțeană încheie această e- 
diție ou o performanță care, 
pentru orgoliul sportiv al 
Constanței, echivalează a- 
proape cu un titlu de cam
pioană : victoriile, obținute 
la București, asupra lui Di
namo și Steaua, echipele de 
ivîrf ale fotbalului nostru. 
Și, în mod normal, printre 
„victimele" Farului ar tre
bui să numărăm, duminică, 
și pe a treia reprezentantă 
a Capitalei și a fotbalului 
din. primul eșalon, Rapid.
• Cum spuneam, în fruntea 
clasamentului, procesul de 
clarificare a evoluat, Dina
mo București pierzînd și a- 
cele infime șanse teoretice, 
iar Steaua pe cele practice. 
Eșecul acestor două echipe, 
în condițiile în care s-a pro
dus, nu poate decît să ne 
pună pe gîndurl. Cineva, re- 
tferindu-se la rezultatul par
tidei dintre echipa pffindită 
de pericolul retrogradării, 
Crișul, șl formația mereu șl 
pe drept aspirantă la titlu, 
Dlnamo București, ajungea 
la concluzia că, dacă ar e- 
volua tn divide B, în «aria 
„ardeleană*, Dinamo ar avea 
probleme greu da rerolvat 
Puțină răutate, poata. Dar 
șl puțin adevăr, da ea n-4Mn 
recunoaște ?

F&rfi să fi Jucat (aceasta a 
fost, se pare, un avantaj !), 
Rapid ar reintra în luptă, 
prin dispariția, fără preju
dicii pentru bucureștetnl, a 
meciului în minus pe care îl 
avea U. TA.. O simplă amă
gire ? O posibilitate reală ? 
Să vedem ce vor „spune" 
ultimele două etape. U.T.A. 
mai are, oricum, emoții.
■ Dar, campionatul are șl o 
a doua întrebare: cine re
trogradează ? S-ar părea că 
cei de la C.F.R. Cluj, cu 
cele 26 de puncte pe oare 
le-au adunat, ar putea răs
punde : noi, nu ! Desigur, 
cele două puncte cucerite în 
fata lui Dinamo București au 
valoarea platinei sau a bri
liantului. Dar, a rămas to
tuși acel procent de pericu
lozitate de 10 sau chiar l’/o, 
care în fotbal nu e totdea
una lipsit de importanță. A- 
celași comentariu s-ar putea 
face și pentru Petrolul, 
mai are nevoie de 
puncte (și speranțele 
puse în meciul de la
iești, cu F.C. Argeș) pentru 
a se salva. Puncte care pot

veni, dar pot și să nu vină, 
îndepărtate de un șut — de 
pildă — al lui Dobrin.

• Situația acestor două echi
pe este, totuși, de invidiat, 
pe lîngă cea în care se află 
Politehnica și, mai ales, Cri
șul. Duminică seara, clasa
mentul ar putea să nu mai 
fie atît de negru pentru oră- 
deni, în urma celor două re
zultate firești; victoria Ori- 
șului asupra Jiului și aceea 
a lui Dinamo București asu
pra Politehnicii Iași, 
fotbalul 
ceea ce 
normal, 
deauna.
zultatelor ne poate pune, în 
ultima etapă, in fața a două 
partide dramatice : Steaua — 
Crișul, la București, și Po
litehnica — U.T.A., la Arad. 
Cine are curaj să le arbi
treze ?

Dar, 
dacă 
ce e 
întot-

n-ar fi fotbal, 
credem, ceea 

s-ar întîmpla 
Si atunci ? Jocul re-

care 
două 
sînt 
Plo-

Campionatul echipelor 
de tineret - rezerve

33-54 41'/,
85-48 38'/,
30-59 87

1. Din. Bacău 28 19 2 7 71-33 »4'/,
2. „U- Cluj 30 19 2 9 53-35 85V,
2. Dta. Buc. 22 17 2 9 «1-25 83*/,
4. Crișul 22 17 1 10 42-45 73
K. Bt. roșu 22 12 8 8 47-34 67'/,
t. Petrolul 22 14 S 9 38-36 66
7. U.T.A. 22 10 7 11 43-34 5SV,
2. rolltehnlca 22 12 4 U 35-37 CTV,
9. Steaua 28 11 B 12 37-43 56’/,

10. Farul 28 10 « 12 39-48 55'/,
11. Unlr. Ct. 28 10 7 11 24-31 54
12. Ranid M 10 1 1B 20-34 44
12. Jlwl 29 • 5 11 H-48 4SV,

OPINII

REVALORIZAREA OFENSIVEI
în Jocul contemporan, con

strucția tactică Începe de obi
cei de la consolidarea apără
rii. O dată apărarea asigura
tă, pasul următor este con
struirea atacului. In acest 
spirit, jocul echipelor devine 
ofensiv In funcție de capa
citatea fizică șl tehnică a *• 
chlpel. Adică ataci dacă poți, 
dnd după asigurarea apărării 
mal al forță de atac șl bi
neînțeles dacă 
versarul.

»>■»Echipa ' Celtic 
. atacă . vehement 
cătorl, fiindcă

te lasă ad-

din Glasgow 
cu 6—7 ju- 

_____ se bizuia pe 
capacitatea jucătorilor el de 
a duce orice atac pînă la fi
nalizare datorită unei pro
tecții bune a balonului și da
torită capacității sportivilor 
de a se replia la timp în 
caz de contraatac al adver
sarului.

In mod oarecum asemănă
tor, și echipa Braziliei a re
alizat în Mexic atacuri pe 
front larg și bine articulate 
in adîncime cu 5—6 jucă
tori. dînd jocului ei un as
pect oarecum asemănător jo
cului de baschet : flux-reflux, 
mai toți în atac — mai toți 
în apărare. In acest sens, 
jocul brazilian a lost ofen
siv, fără a se încadra totuși 
.în canoanele traditionale aie 
acestui concept. Fiindcă în 
fond, așezarea echipei pe te- 
.ren, cu numai două vîrfuri 
de atac avansate (Tostao— 
Jairzinho), în toomcntul de
clanșării atacului și cu pa
tru jucători în mijloc (Fțle-f- 
fiivelino și Clodoaldo + Ger
son) nu hdate fl caracteri
zată nicidecum ofensivă, cel 
puțin nu în sensul a ceea 
ce se știa pînă acum despre 
o tactică ofensivă.

Dacă ar fi să tragem de 
aid concluzii generalizatoa
re, ar trebui să spunem că 
puterea ofensivă a unei e- 
chlpe nici nu depinde de a- 
șezarea în teren a Jucători
lor, ci de capatitatea ei de 
a-și asigura apărarea în con
dițiile desfășurării unei pu
teri ofensive suficiente.

Se pare că unele din e- 
chipele noastre au înțeles 
foarte repede această nece
sitate, începînd să aplice cu 
mult curaj ieșirea masivă- în 
atac, dînd jocului lor un as
pect mal dinamic, mai spec
taculos, dedt a fost cazul în 
trecut. în spedal la echipele 
Dinamo București, Rapid și 
U.T.A. s-a remarcat preocu
parea în această direcție, care 
nu poate fi lăudată suficient 
pentru efectul pozitiv, asupra 
dezvoltării jocului, cit și pen-- 
tru aportul ei dinamizant 
Dacă aceste încercări, încă 
timide, vor deveni obiceiuri 
cu timpul, însemnează că vom 
spune adio pentru totdeauna 
aglomerărilor disperate în a- 
părare, atacurilor duse ex
cesiv de timid cu un eșalon 
subțire de jucători

întronarea acestei concep
ții de joc ar sprijini dez
voltarea jocului echipelor 
noastre știind că aplicarea 
ei practică pretinde echipe
lor un plus de pregătire fi
zică (pendularea din atac în 
apărare cere multă rezisten
ță) și o tehnică mai îngri
jită (protecției mingii tre
buie să i se acorde 
tă atenție). Sperăm 
se generalizeze la 
noastre de frunte.

k

mai mui
ca ea să 

echipele

N. BRAȘOVEANU

li

. Mulțumind corespondenților care, înțeiegind rosturile de 
fond ale acestei rubrici, au dirijat ecourile „Mundialului" 
— încă numeroase — spre secția de specialitate, să începem 
dialogul săptăminal^

★
N. POPESCU — Brașov : Po*t« 

cu tatlrzlere, dar vom face pre
cizările pe care le cereți, absolut 
îndreptățit. Din păcate nu știu 
nld eu mai mult despre Kllly șl 
Nancy Green. Mal lăsațl-ml pu
țin răgaz. Vă contrazic șl vă rog 
aă fiți convins că am multe ar
gumente. Colegii din toate secțiile 
acordă o mare atenție scrisorilor 
primite la redacție, multe din ele 
văzlnd, de altfel, lumina tiparului. 
Nu este, insă, exdus să existe 
șl un caz de excepție. Dar nu 
ml-1 semnalați șl de aceea îmi 
este greu să vă răspund cu exac
titate. Mulțumiri pentru prețui
rea acordată rubricii.

M. FERESCU — Arad : Consl- 
derind tema „mexicană" îndea
juns de dezbătută la această ru
brică, să mergem mai departe... 
Cred că punctul dv. de vedere 
(șl exemplele date) privind acor
darea de note jucătorilor de fotbal 
este bine fundamentat șl ml se 
pare exact. Cu toate eforturile, 
vă asigur că discuții vor mai e- 
Xista I Nu este, însă, un motiv 
pentru a renunța la un mijloc 
de stimulare care și-a dovedit efi
ciența. Trebuie, în schimb — de 
acord — mai multă atenție 1 Pro
blema valorii, ă „vedetelor" recu
noscute (poate, uneori, prin fan
tezia sau intuiția ziariștilor) șl a 
„anonimilor" mi se pare de esen
ță intr-o discuție despre fotbalul 
nostru de performanță. Poate că 
exemplele citate de dv. nu sînt 
cele mal potrivite, dar aceasta 
nu schimbă cu nimic fondul lu
crurilor. S-ar putea să continuăm 
discuția pe care ne-o sugerați șl 
atunci am vrea să contăm și pe 
participarea dv. îmi place obiec
tivitatea șl falr-play-ul dv. de 
spectator, total nemulțumit și 
dezaprobator față de gesturile ne
sportive manifestate de unii spec
tatori arădani la meciul cu Dl
namo București. Da, vom urmări 
— mărturisesc că mă simt și eu 
atras de propunerea dv. — ce se 
întîmplă pe banca rezervelor, și 
apoi să discutăm, așa „între noi, 
sportivii"...

DOINA CAPUS — București : 
Frumoase șl adevărate aprecierile 
pe care le faceți la adresa por
tarului rapldlst Răducanu. De alt
fel, calitățile enumerate de dv. 
nu 1 le contestă nimeni. Atlceva
— după cum ați înțeles din tot 
ce a-a publicat In ultima vreme
— 1 se reproșează. Să sperăm că 
■e vor produce „retușurile" de 
care este, Intr-adevăr, nevoie. 
Nu e greu șl ce bine ar fl l

A. CHIFtr — com. Siliștea Cru
cii, județul Dolj : Interesantă pro
punerea organizării (la sfîrșitul 
campionatului) unui meci Intre 
„mexicani" șl o altă selecționată 
divizionară. Sînt, Insă, multe șl 
reale dificultăți. De altfel, o recu
noașteți șl dv., rugîndu-ne să 
transmitem, totuși, această pro
punere federației de specialitate. 
Ceea ce și facem...

I. MEZIN — com. Teremia Mare, 
județul Timiș : am mal discutat 
la federația de handbal asemenea 
sugestii primite și din partea 
altor corespondenți ai rubricii. 
Propunerea a fost bine primită, 
dar rămîne, totuși, o chestiune 
de perspectivă. Poate In 1971 I

C. ISTRATE — Arad ; . Am pri
mit rindurile dv. și un exemplar 
al programului editat la jocul 
U.T.A. — Universitatea Craiova. 
Ce să spun ? Aveți totală drep
tate. Tn afara unor informații ne
cesare (pe care Ie bănuiesc exac
te) programul cuprinde (de ce 
este, oare, nevoie ?) șl două 
„cursive" pline de agramatisme 
și teribilisme. Se scrie, de exem
plu, lntr-o Îndoielnică tabletă, In
titulată „A căzut cortina" că : 
„El Mondo (: 7) ne-a convins că 
In fața Iul Pele, Tostao, Jair
zinho, Gerson șl Rlvellno nu 
poate rezista nici selecționata U- 
niversulul, cu Sflntul Petru tn 
poartă și cu Dumnezeu pe post 
de libero"... Șl mat aflăm. tot 
aici. îndemnul ca antrenorii r,ă 
vorbească despre meciul Italia — 
R. F. a Germaniei cu. admirația și. 
înflăcărarea cu care profesorii de 
istorie vorbesc elevilor despre 
Călugăreni și Valea Albă.. "

Si dacă ar fi numai atît 1 
Rămîne să așteptăm, Împreună,

Azi, tragerea la sorți a premiilor concursului „El Mundial 70"
După cum am mal anunțat, as

tăzi, la orele 19,30, imediat după 
tragerea Loto, In sala clubului 
Finanțe Bănci din București, va 
avea loc tragerea la sorți a pre
miilor cu care a fost dotat con
cursul „El Mundial ’70". In urpă, 
slnt nu mai puțin da 25.000 de 
răspunsuri, 25.000 de cupoane pe 
care au fost indicate cele 8 echipe 
calificate In sferturile de finală 
ale campionatului mondial (grupa 
I : U.R.S.S., Mexic ; grupa a II-a : 
Italia, Uruguay, grupa a m-a : 
Brazilia, Anglia ; grupa a XV-a : 
R. F. a Germaniei, Peru) de 
bal, precum și cîștlgătoarea 
cestel competiții, Brazilia.

Keamlntlm premiile :
— 1 televizor, 1 aparat de

tot- 
a-

ra-

dlo cu tranzlstorl, un aparat de 
radio cu lămpi, 1 ceas de mină, 
o bicicletă, abonamente pe un an 
la ziarul Sportul și alte surprize 
— oferite de ziarul nostru.

— 1 aparat de radio cu tranzls- 
țprl, 5 aparate foto, 5 servicii de 
cafea, scrumiere, pprtvlzlte șl 
pixuri -- oferte de Administra
ția de Stat „Loto-Pronosport“.

Mesagerul... norocului va fl cu
noscutul fotbalist Ion Pîrcălab, 
care urmează să extragă, rind 
pe rtad, din urnă, cupoanele ciști- 
gătoare pentșu flecare din pre
miile instituite de redacția noas
tră șl — suplimentar — de către 
Administrația de stat „Loto-Pro- 
nosport".

FARUL RAPID, ÎN NOCTURNĂ
în urma acordului inter

venit între cele două clu
buri, meciul Farul—Rapid, 
din etapa a XXIX-a a cam
pionatului diviziei A, se va 
disputa în nocturnă.

în deschidere, o partidă 
între două echipe feminine : 
selecționata Mediașului va 
tntîlni pe cea a Aradului.

GOLUL ETAPEI!
Miercuri, în afară de vic

torii și înfringeri — fiindcă 
etapa se înscrie printre pu
ținele in care nu s-a înre
gistrat nici un scor egal — 
statisticienii, si nu sînt de 
loc puțini (la noi, cîțiva stu- 
denți la Științe 
■fac calcule peste 
pelează parcă la 
vată 
nat 
luri 
cent 
face 
rea : joacă înaintașii 
bine sau au obosit apărările ?

Dar, spuneam, s-au mar
cat 21 de goluri, unele chiar 
frumoase. La București, Ba
dea a trimis de ia distanță 
mingea la vinciul porții lui 
Sudu. Arădeanul Dembrov- 
schi a egalat la 2—2 cam la 
fel. A primit balonul la 25 
de metri de poartă, s-a răsu
cit și a șutat puternic cu 
ristul, trimițind balonul la 

de unde portarii 
pot scoate. Arge- 
conducerea cu 
driblingului de

economice 
calcule, a- 
tot ce în- 

au consem- 
21 de go

în materie), 
înscrierea a 
(în 7 meciuri). Un pro- 
satisfăcător, care ne 
să ne punem întreba- 

rriai

„păianjen", 
cu greu îl 
șui a luat 
2—1 grație 
neoprit al lui Dobrin, la ca
pătul căruia piteșteanul nu a 
mai pasat, pentru că se să
turase tot văzîndu-i pe co
legi ratînd, și — folosind un

Ediția a ll-a a turneului 

balcanic de fotbal tăcut
între 19 și 27 iulie, la 

Bușteni, se va desfășura e- 
diția a II-a a turneului 
balcanic de fotbal pentru 
echipele de sundo-muți. La 
actuala ediție vor participa 
selecționatele Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Turciei și 
României.

Iată programul (toate me
ciurile vor avea loc pe tere
nul

•
14 : 
re ;
Grecia ; ora 17,30 ; Iugoslavia 
—Turcia ;

® marți 21 iulie, ora 15,30: 
Bulgaria — Iugoslavia; ora
17.30 : România—Turcia ;

• joi 23 iulie, ora 15,30 : 
Grecia—Iugoslavia ; ora 17,30: 
România—Bulgaria ;

• sîmbătă 25 iulie,
15.30 : Turcia—Bulgaria ; 
■17,30 ; România—Grecia ;

9 luni 27 iulie: ora 
Turcia-----Grecia ; ora
România — Iugoslavia ;
33.30 : festivitatea de închi
dere.

Caraimanul din Bușteni): 
duminică 19 iulie; ora 
festivitatea de deschide- 
ora 15,30 : Bulgaria —

ora 
ora

9 :
11 : 
ora

ooo
un răspuns, sincer șl foarte se
rios. al celor In cauză.

UN SUPORTER GALAȚEAN : 
Prin excepție (am convenit, la 
Inaugurarea rubricii, că vom dis
cuta pe acest spațiu numai des
chis, ca „intre noi. sportivii") am 
să vă răspund. Nu numai pen
tru că v-ațl luat osteneala să 
aștemețl pe multe pagini opi
niile dv. despre cauzele reale — 
apredați dv. — ale regresului fot
balului gălățean, d mal ales pen
tru valoarea multor idei cuprin
se tn scrisoare. Anonimatul tn 
care țineți să rămlnețl nu ne 
Împiedică, Insă, să nu continuăm 
„masa rotundă" publicată de zia
rul nostru. Veți fl, cred, de a- 
cord eă este necesară o docu
mentare suplimentară. Poate, cu 
sau fără intenție, ne vom Intflnl...

Dan GARLEȘTEANU

rist „model" — a șutat de 
la 17 metri la colț.

Dar toate aceste goluri 
spectaculoase, adevărat, au 
fost roadele unor acțiuni in
dividuale. Iată de ce, 
pentru golul etapei — 
Ies reușita lui Roșu, 
mare a unei execuții 
șabile, dar 
combinații 
■După cum 
din schița
trimis p pasă în admdme, 
Radu a sprintat, a preluat,

azi — 
am a- 
ca ur- 
irepro- 

unorși fructul 
tactice de efect, 
se poate vedea, și 
alăturată, Vlad a

și, după cîțiva .pași, a cen
trat înapoi, la Dobrin. Un 
dribling în preajma careului, 
încă unul și... șut. Un apă
rător arădean a Încercat să 
pareze, mingea a sărit cu 
boltă la Roșu, aflat pe linia 
de 16 m, o întoarcere de 
180 de grade, un voi 6 cu 
dreptul, din cădere, și ba
lonul s-a îndreptat spre col
țul porții fără ca Gornea să 
mai poată face ceva... Acesta 
a fost golul zilei, pe care 
ne-am propus să-l prezentăm 
la fiecare etapă (AL. C.).

Cînd te 
Centrului 
dolfi" din 
și privești 
că ai pășit într-un paradis 
al fotbaliștilor. Trei terenuri 
gazonate și îngrijite cum 
numai în Anglia am văzut, o 
sală de sport înzestrată cu 
cele necesare pregătirii fi
zice, un teren de tenis, unul 
de volei, altul pentru tenis 
cu piciorul și un bazin de 
înot în care apa se schimbă 
în permanență. In interior, 
lîngă sala de mese, un bi
liard și trei mese de ping- 
pong.

Vai, însă, fotbaliștilor care 
intră în acest paradis amă
gitor.

După cîteva zile și antre
namente se conving că an
trenorul e un drac care-i 
chinuiește într-un iad din 
care nu pot scăpa. Aici face 
pregătirea echipa Italiei în
aintea confruntărilor 
naționale. x

Mă aflu de zece 
Coverciano, la cursul 
fecționare al antrenorilor 
profesioniști și semiprofesio- 
niști. Examenele. de absol
vire au loc la sfîrșitul lunii 
iulie și începutul lunii au
gust. La aceste cursuri par
ticipă antrenori italieni, 
foste glorii ale fotbalului in
digen. precum și antrenori 
străini, din toată lumea. Re
marc printre ei foști compo- 
nenți ai diferitelor echipe 
naționale — Angellilo (fost 
jucător argentinian). Arce 
(Peru),. Da.^ Costa (Brazilia), 
Comaskf și .duo. Casteletti- 
Robotti care, împreună cu 
Sarti, au jucat la Florentina. 
Dintre antrenorii străini, 
turcul Nazîm Koce (antreno
rul lui Constantin și Jenei), 
cu care stau în cameră și 
care mi-a vorbit așa de fru
mos de prietenul și colegul 
meu de națională Constan
tin, etiopianul Fenilli Massi
mo, americanul Previti Ro
sario și alții.

In total, 57 de antrenori. 
Cursurile au loc zilnic dimi
neața, de la ora 8 la 12, și 
după-amiaza, de la 15,30—19. 
Duminică — liber. Profesori :
1. prof. Giovanni Ferrari 
și Silvio Piola — «materia* i 
tehnica fotbalului actual,
2. prof. N. Camimuci — pregă
tirea fizică și metode noi de 
antrenament, 3.
Finni (directorul școlii și me
dicul lotului național) — me
dicina sportivă, 4. dr. Ma- 
rio Conticelli — psihopeda- 
gogiâ, 5. Zoii Giacorto—avo-

Tache 
văzut

inter-

zile în 
de per-

dr. Fino

Macri 
de Al. Clenciu.

cat (președintele ligii arbi
trilor) — regulamentul de 
fotbal, 6. Av. Lena Rodolfi ■ 
organizarea federației italiene 
de fotbal.

Interesant modul în care 
se desfășoară orele la prof. 
Ferrari, unul din cei 
mari fotbaliști ai 
După ce se tratează 
blemă timp de două ore, se 
trag la sorți cei 
exemplifica și demonstra cu 
exerciții, a doua zi, cele dis
cutate. Alaltăieri s-a predat 
despre „rolul portarului în 
echipă". La sorți a căzut să 
discute Luciano Comaschi 
(fost la Napoli și în echipa 
națională). După-amiază a 
dat telefon lui Sarti și l-a 
rugat să vină pentru o oră 
la Coverciano. De la ora 19 
la 20, cu picioarele în bazin ț 
și dicționarul în mînă, am 
asistat la una din cele mai 
interesante discuții 
omul în care toată 
antrenori, chibiți, 
își .pun atîtea speranțe : por
tarul !

Pentru problema „driblin
gul în fotbal* a fost invitat 
Amarildo.

Miercuri seana, am fost in
vitați de clubul Florentina 
la curse deoarece anual se 
organizează la Florența o 
întrecere hipică, avînd ca jo
chei fotbaliști și ziariști. Fa
vorit a fost portarul echipei 
naționale, Albertosi (cu calul 
Fugiliere), dar a cîștigat zia
ristul R. Paloscio, cu calul 
Bulgaro.

ing. Tache MACRI
maestru emerit al sportului

ma i 
Italiei, 

o pro-

ce vor

despre 
lumea, 

jucători,

SECVENȚE DE PE „SCENA“ EL MUNDIALULU (VIII)

DESPRE CELELALTE 12...
o analiză mai amămih- 
fiecârel echipe particl- 

la recentul turneu final ...... ... .
nu ni se pare posibilă 

— din lipsă de spațiu și din 
riscul unei Întinderi prea mari 
In timp — ne limităm doar — 
In acest nou capitol al serialului 
nostru despre El Mundial — la 
cîteva sumare considerații și 
observații pe marginea evolu
ției celorlalte 12 reprezentative 
naționale la importanta compe
tiție din ------- -------- ---------
Italia și 
spunem 
obiectul 
rloare.

Fără a respecta întocmai ie
rarhia nou stabilită pentru ur
mătoarea perioadă de 4 ani, pînă 
la viitoarea ediție a C.M., de la 
Mîinchen, va trebui, totuși, după 
cele treie laureate (Brazilia. Ita
lia și R.F.G.) de care ne-atn 
ocupat In numerele trecute ale 
ziarului, să dăm acum prefe
rință echipei Uruguayului, ulti
ma dintre semifinallstele ediției 
mexicane.

în lipsa de ia turneul final 
a reprezentativei Argentinei, eli
minată în preliminarii, echipei 
celeste l-a revenit, onorific, ro
lul de a seconda și susține 
,.U“-le brazilian în tentativa co
mună de a impune fotbalul 
sud-american asupra celui euro
pean. Aceasta cu toat-e ră în
tre echipele Uruguayului și Bra- 
zllei există o veche rivalitate șl 
că — deși ambele aparțin ace
leiași școli — prima dintre ele 
are o manieră de joc diferită 
de a celeilalte, mal aproape de 
ceea ce se vede pe la 
țlile europene.

După un Început mai 
o calificare cu destule 
(Ia golaveraj) tn sferturile de 
finală, echipa celestă a mani
festat un progres tn comportare 
ratînd, aproape incredibil, In ul
timul său meci, șansa clasării 
pe un Ioc șl mal bun, adică 
locul trei, ceea ee ar fl însem
nat un succes șl mal mare al 
fotbalului sud-american.

N-am văzut „pe viu" echipa 
Uruguayului In semifinala eu 
Brazilia (martorii oculari susțin 
că ea ar fi putut produce a- 
tuncl o surpriză), el numai tn 
partida finală eu ,,ll“-le vest 
german. Deși, mal alea ta re
priza scundă, am asistat la una 
dintre cele mal nete dominări 
ce se pot produce lntr-o partidă 
de fotbal (este adevărat. Insă, 
exercitată cam haotic) victoria 
echipei europene n-am conslde-

Cum 
țlt* a 
pante 
al campionatului mondial 
fotbal

Mexic, fiindcă Brazilia. 
R.F.G. (ea să nu mal 

de România) au făcut 
unor comentarii ante-

forma

slab și 
emoții

ratLo, sfentlfrtbntal vorbind, ca 
total nedreaptă, fiindcă, așa cum 
am mai spus-o într-un capitol 
precedent, ea Ișl cr’Câhe, oricum, 
merite mal mari In această 
competiție decît formația Uru
guayans.

Trecînd la alte competitoare, 
credem că nu greșim dacă a- 
firmăm că echipa Angliei a 
fost una dintre marile învinse 
ale aeestei ediții a C.M. Deși 
reprezentanta Alblonului —, în
conjurată și de o atmosferă osti
lă — n-a impresionat de loc 
în jocurile din grupă — cu ex
cepția parțială a calul dispu
tat în compania brazilienilor — 
ea ar fi putut trece de sfertu
rile de finală, fiindcă la 
a evoluat mult mai bine 
condus, în conseelntă. cu 
dar n-a știut să apere 
scor, datorită — inexplicabil — 
tocmai slăbiciunilor manifestate 
In ultima parte a meciului de 
către cel mai buh compartiment 
al său — apărarea — și în
deosebi gafelor fatale comise de 
portarul de rezervă Bonetti. Cu 
Banks între buturi. Anglia n-ar 
fi pierdut —.. . 
joc șl ar 
trece apoi 
tîlni din 
finală care 
lumea sportivă.
n-a mai fost, parcă, aceea din 
1966, cînd triumfa pe Wembley. 
Cel mal buni oameni aî săi a- 
narțln apărării — Banks. Bobby 
Moore și Cooper —, în timp 
ce Înaintașii nu ;
de temut. Iar celebrul om 
la mtiloc, Bobby Charlton, 
dovedit, evident, " _ 
apusul ’ carierei.

Echipa Uniunii 
încheiat evoluția 
xicană a C.M. 
decît o făcuse In Anglia, gra
ție — după cum se știe — i nel 
grave erori de arbitraj. Poate că 
fără acel gol Înscris în pre
lungiri de uruguavanul Esnarrago 
formația sovietică s-ar fi cali
ficat — In urma tragerii la 
sorți — tn semifinală, dar com
portarea sa generală In acest 
turneu nu s-a ridicat la Înălți
mea așteptărilor, tn ciuda faptu
lui că unul din fundașii săi 
centrali. Șestemev, și-a cucerit 
cu brio locul In echipa neoficială 
a lumii șl că alți doi-trei tocă
tori (BIșevet, Asatlanl și Mun
te) au dovedit o 
loare.

O altă calificată In 
Peru — s-a oprit alei, 
nea, eliminată fiind

Leon 
și a 
2—0. 

acest

— probabil — acest 
fl avut sanse de a 
de Italia și de a în- 
nou Brazilia. într-o 
ar fi pasionat enorm 

Totuși, Anglia

mal par atît. 
de 
a 

că se află la

Sovietice și-a 
la ediția me- 
mal devreme

buni va-

sferturi — 
de aseme- 
de către 

Pele șl coechipierii săi. Nu știm
tn oe măsură este vinovat an
trenorul brazilian Waldlr Pt- 
reyra (Dldl) de această nereu
șită (presa peruvlanl l-a «coe 
pe el țap ispășitorii dar putem

DC. . ■ f i. ------- -- ------

spune că șl așa —' lâ 'valoarea 
arătată — elevii săi au realizat 
o foarte bunăperformanță, Na- 
țioftăla ferului''Țoâcă •— poate 
— în cel mai pur stil sud-a- 
merlcan. Ea are cîțiva înaintași 
care știu să jongleze cu balonul 
(dintre ei se remarcă îndeosebi 
Cubilas), dar în rest nu im
presionează cu nimic. Apărarea 
este ușor de depășit, iar por
tarul Rubinos n-ar avea loc la 
noi decît cel mult pe la echipele 
mai slabee din divizia B.

Cît privește echipa Mexicului, 
ea a fost avantajată evident. de 
tragerea la sorți, ca și de con
diția de gazdă pentru a putea 
realiza cea mai bună perfor
manță din istoria part^cinării 
sale la campionatul mondial -- 
calificarea în sferturile de fi
nală. Plasată în cea mai slabă 
grupă a turneului final, forma
ția mexicană a smuls pe o căl
dură infernală un punct re
prezentativei U.R.S.S. si alte 
două echipei Belgiei (printr-un 
11 metri gratuit acordat). p’'o- 
movînd astfel în sferturi, dar 
neconvingînd că a depășit ni
velul modest cunoscut. De altfel, 
la prima confruntare, cu un ad
versar mai valoros (Italia), ea 
a capotat lamentabil. Este. însă, 
cert că. în ansamblul său, fotba- 

a avut mult de 
urma acestei corn-

Iul mexican 
cîștigat de pe 
petiții.

O decepție, 
noi. a constituit-o 
diei. pe care mulți o dădeau 
iniția] ca sigur calificată în sfer
turi. în ciuda prezenței în for
mație a unor valori autentice 
(Kindval. eroul ultimei finale 
a ,.C.C.E.“. Svensson. Norqvist 
și alții) ea nu s-a putut impune 
în fața modestei salecționate a 
Israelului, dovedind o eficaci
tate scăzută, care a împiedicat-o. 
chiar pe calea golaverajului, să 
continue drumul în competiție.

Evident, mai mult se aștepta 
și de la’ echipa Bulgariei, care 
a ratat — in meciul 
— o mare ocazie de 
faza grupei.

Dar — poate — cea 
decepție â furhizat-o 
tativa Cehoslovaciei, foarte mult 
creditată după acel 4—1 de la 
Marsilia, în fața Ungariei. Pro
babil, însă, că tocmai infatua
rea de pe urma acestei victorii 
a contribuit cel mai mult la se
verul eșec din campania mexi
cană. Da care s-au adăugat 
deficiențele în pregătire, perioada 
prea scurtă de acomodare la 
Guadalajara șl erorile 
în alcătuirea formației.

O comportare destul 
destă a avut șl echipa 
deși ea se poate socoti

nu numai pentru 
echipa Sue- 

mulțl o

cu Peru 
a depăși

mai mare 
reprezen-

săvîrșite

de mo-
Belgiei, 

_ ____ ___,______ nedrep
tățită pentru ace! 11 metri din 
meciul cu gazdele. în schimb, 
o plăcută surpriză a constltult-o 
echipa Marocului, care a jucat

• In cele 18 de etape 
(plus cele două meciuri 
ale iul „U“ Cluj) ale 
campionatului diviziei na
ționale A s-au Înscris 609 
goluri. Miercuri s-au mar
cat 21 de goluri.

• Golgeterll ultimei eta
pe : Dobrin (F. C. Argeș) 
șl Hajnal (A. S. Armata), 
cu cite două goluri.

mit calificative bune șl 
foarte bune. Cînd (Gh. 
Limona, N. Cursaru, V. 
Pădureanu, A. Bentu și 
C. Dlnulescu) au primit 
cite 5 stele, Iar doi 
Nlțescu șl Gr. Blrsan) 
4.

(C. 
cite

namo Bacău) 
Dembrovschl 
cău), Volnea 
au (Farul) șl 
Cluj) — 11.

- 1J, X. 
(Dlnamo Ba- 
(Steaua), Sa-

Adam („U“

nota maximă (10) În me
ciurile de miercuri.
• Din cele 21 de goluri 

marcate miercuri, 14 au 
fost realizate de gazde, iar 
1 de oaspeți.

• Miercuri «-au acordat

4 penalty-url, care au fost 
transformate ' '
Llbardl 
namo
(C.F.R.

___ de Dobrin, 
(Jiul), Vătafu (Di- 
Bacău) șl 

Cluj).
Soos

etapa a XXVUI-a 
auto- 

C.F.R. —

• In 
s-a consemnat un 
gol, tn partida 
Dlnamo București. Autor :
Petrică (Dlnamo).
• Cel 7 arbitri au pri-

• Un caz unic tn 
tualul campionat: 7 
cătorl dintr-o echipă

rul) au făcut parte 
formația etapei I

• Merită subliniată per
formanța lui o. Dembrow- 

ac- 
ju-

(Fa-

schi, care a marcat toate 
cele H goluri In returul 
campionatului.

• In șase partide dispu
tate miercuri, echipele care 
au deschlâ scorul au ter
minat Învingătoare.
• O singură echipă a

din

• In clasamentul golge- 
terUor diviziei A, pe pri
mul loc a trecut Oblemen- 
co (Universitatea Craiova) 
cu 17 goluri, urmat de Tă-
taru (Steaua) — 16, Neagn,„„, 
(Rapid), O. Dembrowschi 
(U.T.A.) și Dobrin (F. C. 
Argeș) — 15, D. Ene (Dl-

• Cri mal mlo număr 
de apectatori (1 500) a-a 
înregistrat la Tg. Mureș. 
După cum se vede, for
mația murețeanâ șl-a pier
dut foarte mulți dintre 
simpatizant!.

început șt a terminat me
ciul cu același jucători, 
antrenorul el ■. neoperind 
modificări. Aceasta a fost 
Dlnamo Bacău.

« Doar doi jucători (Tu- 
fan și Dobrin) au primit

• Primul gol al zilei de 
miercuri a fost realizat de 
JJbardl ln nUn. 9, din ii pir 
Iar ultimul de Oblemenqo 
in mln. 88.

cu un deosebit curaj partida 
cu vlcecampioana mondială de 
la Londra. Meritorii slnt șl. cele 
două rezultate de egalitate ob
ținute de selecționata Israelului* 
care se vădește într-un real 
progres. De altfel, spre lauda 
lor, aceste din urmă două echi
pe au ținut să arate că nu slnt 
dispuse în ciuda diferenței de 
valoare ce le separă de adver
sarele lor. să se limiteze la o 
prezentă formală în turneul fi
nal, așa cum, de pildă, a făcut 
formația Salvadorului, de de
parte cea mai slabă participantă 
la ultima ediție a campionatului 
mondial.

Constantin FIRANESCU

LGTO— 
H80N0&2S3T

După Pronoexpres și Loto, 
de duminică 19 iulie a.c. se 
vor introduce și la Pronosport 
biletele de participare frac
tionate.

în • legătură cu aceasta, vă 
prezentăm mai jos, cîteva 
date privind biletele fractio
nate.

— La Pronosport se intro
duc bilete fixe (sfert) a 29 
variante simple (15 lei) și bi
lete variabile, pentru înscrie
rea a 1—5 variante combinate, 
achitate în cote de IO»/», 25»/0, 
5O»/o sau lOOo/o, cu singura con
diție obligatorie că un bilet 
fracționat variabil să nu fie 
achitat cu o sumă mai mică 
de 15 lei.

• Campionatul se apropie 
de sfîrșit și încă nu este cla
rificată situația din fruntea 
și de la subsolul clasamen
tului.

Din această cauză șl con
cursul Pronosport de dumi
nică 19 iulie a.c. este extrem 
de interesant.

Dacă nu v-ați depus încă 
buletinele, este bine înainte 
de a le completa să studiați 
„Programul Loto-Pronosport“ 
de marți 14 iulie a.c. care cu
prinde amănunte asupra me
ciurilor incluse în programul 
de concurs.

• Publicăm anticipat pro
gramul concursului Prono
sport nr. 30 de duminică 26 
iulie 1970 care cuprinde în 
afara finalei Cupei României, 
12 meciuri din cadrul Cupei 
de Vară : I. Steaua — Dinamo 
București (Finala Cupei Ro
mâniei); II. Gloria Bîrlad — 
Ceahlăul Piatra Neamț; III. 
Portul Constanța — Oțelul 
Galați; IV. Politehnica Galați
— Progresul Brăila; V. Me
talul București — Dunărea 
Girugiu; VI. Poiana Cîmpina
— C.S.M. Sibiu; VII. Metrom 
Brașov — Gaz Metan Mediaș; 
VIII. Minerul Anina — Poli
tehnica Timișoara; IX. C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Arad; 
X. Metalurgistul Cugir — 
Metalul Hunedoara; XI. Vago
nul Arad — Olimpia Oradea; 
XII. Olimpia Satu-Mare — 
Minerul Baia Mare; XIII. 
Eleetroputere Crai >va — Me
talul Tîrgoviște.



f

In primul meci al „europenelor* studențești

România surclasează

Olanda cu 5-1!
TETOVO, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
3oi, au fost inaugurate în 

localitate — un frumos oră
șel, situat la 42 de kilometri 
de Skoplje — întrecerile 
grupei C a campionatului eu
ropean universitar de fotbal, 
deschis aici de partida .dintre 
reprezentativele României și 
Olandei.

înainte de a furniza cîteva 
amănunte de la această con
fruntare, trebuie să mențio
nez că „europenele" studen
țești sînt programate în trei 
grupe (Ia Bitola, Skoplje și 
Tetovo), cu participarea a 
numai 10 echipe — Spania, 
U.R.S.S., R.F. a Germaniei ; 
Iugoslavia, Belgia, Franța, 
Anglia România, Olanda, 
Cehoslovacia — prezență di
minuată prin abandonurile, de

Italiei fl Al-ultimi orft, ale 
băniei.

Joi seara, la 
meci plăcut, arbitrat de en
glezul Jack Taylor, „cavaler 
al fluierului” prezent la „El 
Mundial", selecționata Româ
niei a surclasat — cu 5—1 
(3—0) — echipa similară a 
Olandei, prin golurile realiza

te de Țarăiungă (tain. 25), Bar
bu (min. 38), Aclam (min. 
40 și 71, din If m), Uifăleahu 
(min. 68). ■ v- - •

Formația condusă de profe
sorul Roșculeț a avut urmă
toarea alcătuire: Moldovan— 
Crețu, Pexa, Măndoiu, Codrea, 
Strîmbeanu, Petrovici, Uifă- 
leanu, Adam, . Tarălungă, Bar
bu.

Voi reveni cu amănunte.
Romulu* BALABAN

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
capătul unul

W'
W-'J

■

■■■■/

ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA WASHINGTON

ION TIRIAC Șl ILIE NĂSTASE •x
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AU OBȚINUT NOI VICTORII

f TIMPUL CA SPECTATORII•••

Tenismanii români Ilie Năs- 
tase și Ion Tiriac au obținut 
noi victorii în cadrul turneu
lui „Washington Star Inter
national".

în turul doi al competiției, 
Ilie Năstase l-a învins în 
două seturi : 6—2, 6—0 pe a- 
mericanul Jim McManus, iar 
Ion Tiriac l-a eliminat cu 
7—5, 6—3 pe cehoslovacul Ste
pan Koudelka. O victorie sur
prinzătoare a obținut mexicanul

Joaquin Loyo Măyo iriviiigător 
cu 6—4, 6—3 in fața; cunoscu
tului jucător american Clark 
Graebner. Alte rezultate : Ashe 
(S.U.A.) — Parun (Noua Zee- 
landă) 6—4, 6—4 ; Smith
(S.U.A.) — Olvera (Ecuador)
5— 7, 8—6. 6—3 ; Goven (Fran
ța) — Cornejo (Chile) 6—3,
6— 3 ; Richey (S.U.A.) — Mac- 
key (S.U.A.) 6-2, 6—2 ; Fillol 
(Chile) — Vilas (Argentina) 
6—3. ’ ’6—1.

NI CHIH-CIN

2,26 m

(R. P. CHINEZA)

LA ÎNĂLȚIME!
PEKIN, 16 (Agerpres). 

Cu prilejul campionatelor 
atletism ale R.P. Chineze, a

VA JUCA
LA AJAX

de

MAZURKIEWICZ
AMSTERDAM?

Uruguayan La-Fotbalistul 
dislao Mazurkiewicz, cotat ca 
unul din cei mai buni portari 
la recentul campionat mondial 
din Mexic a primit o ofertă 
tentantă din partea echipei 
olandeze Ajax Amsterdam. Un 
conducător al clubului Pena- 
rol (căruia îi aparține Mazur
kiewicz) a declarat că propu
nerea este studiată cu atenție 
de conducerea clubului. Ma
zurkiewicz, în vîrstă de 24 de 
ani. a participat la ultimele 
două campionate mondiale de 
fotbal.

In concursul de pentatlon
modern de la Moscova

Concursul internațional de 
pentatlon modern de la Mos
cova a fost cîștigat de sporti
vul sovietic Serghei Lukianen
ko care a totalizat 5 011 punc
te. Locul doi a fost ocupat 
de Vladimir Driukov (U.R.S.S.) 

4 975 puncte. Dintre con- 
curenții străini, cel mai bine 
s-a clasat finlandezul Veiko 
Salminen — 4 753 p, pe locul 
șapte.

Pe echipe, a terminat învin
gătoare reprezentativa U.R.S.S. 
■— 14 406 puncte, urmată de 
Ungaria — 12107 puncte.

Emile Griffith din nou șalanger
la titlul mondial FINALA C. M.

(Agerpres). 
mondial de

fost înregistrat un rezultat de 
valoare mondială : Ni Chih- 
Cin a cîștigat proba la sări
tura în înălțime cu perfor
manța de 2,26 m

NEW YORK, 16 
— Fostul campion 
box la categoria mijlocie, a- 
mericanul de culoare Emile 
Griffith, l-a învins la puncte 
în 10 reprize pe nigerianul 
Dick Tiger într-un meci dis
putat la „Madison Square 
Garden" din New York. Mai 
tînăr cu nouă ani decît Tiger 
(41 de ani), dar mai ușor cu 
5 kg, Griffith (32 ani) a im
pus în cele 10 runduri un 
ritm infernal căruia nigeria-: 
nul nu i-a putut face față re- 
zistînd totuși miraculos în pi
cioare pînă la gongul final. 
Servindu-se fără încetare și 
în mod eficace de „jabul" său 
de stînga, Griffith l-a făcut 
să alerge mult pe nigerian 
care a căutat tot timpul lo
vitura decisivă. Singurul mo
ment dificil pentru pugilistul 
american a fost în rundul

șase cînd, recepționînd o stin
gă violentă la bărbie s-a clă
tinat dar și-a revenit repede 
reluînd inițiativa. Prin aceas
tă victorie Griffith revine în 
rîndurile șalangerilor lui Nino 
Benvenuti, deținătorul titlului 
mondial.

DE FOTBAL FEMININ
Bucurie în tabăra daneză ! Pri

ma ediție a C.M. de fotbal femi
nin a revenit echipei Danemarcei, 
care in finala desfășurată la To
rino, a învins Italia cu 2—0 (1—0). 
Iată pe căpltana echipei daneze 
purtată pe brațe de coechipiere.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

în Turul Franței: Wolfschohl primul la Bordeaux

Caravana cicliștilor din Turul 
Franței a ajuns ieri la Bordeaux, 
după ce au parcurs etapa a 20-a, 
lungă de 223,5 km. Primul a trecut 
linia de sosire vest-germanul 
Wolfschohl, care a parcurs distan
ța in 6 h 26:40, urmat de italianul 
Mori, cu același timp. Liderul cla-

samentului, Eddy Merckx, a so
sit tn fruntea unui pluton la 2:30,0 
de învingător și continuă să con
ducă în clasamentul general cu 
9:56 față de Zoetemelk și cu 13:21 
față de G. Petersson. Pînă la ter
minarea turului au mai rămas de 
disputat trei etape.

, Sub semnătura Iul A. 
Ratner, revista „SPORTUL 
ÎN U.R.S.S." publică un 
articol consacrat princi
piilor de etică ce trebuie 
să stea la baza activită
ții sportive, în absolut 
orice împrejurare. Repro
ducem din el cîteva pa
saje mai importante :

Adevăratul sport nu pre
supune numai mușchi an
trenați și o sănătate perfec
tă. dar și (poate, chiar, ,în 
primul rînd) o perfecționare 
morală a omului, noblețe 
sufletească, stăpînire de sine, 
generozitate în postura 
învingător și demnitate 
postura de învins, ca și 
trăsături care alcătuiesc 
țiunea de etică sportivă.

Nimeni n-a pus în discuție 
această noțiune pînă în vre
mea din urmă cînd voga 
crescândă a sportului profe
sionist a atras după ea un 
fel de revizuire a valorilor. 
Strigătul de luptă al adep- 
ților săi, „victorie cu. orice 
preț", «a devenit .nu atît un 
stimulent pentru realizarea 
unor frumoase performanțe, 
cît un pretext pentru a lăsa la 
o parte etica sportivă. Această 
stare de lucruri a avut in
fluențe și asupra sportului 
amator. Incidentele din ce în 
ce mal numeroase care au 
loc justifică preocuparea fe
derațiilor și a Comitetului 
Internațional olimpic pentru 
această problemă...
i Sportivii sînt, în primul 
rinei, răspunzători de situa
ția actuală. Dar antrenorii și 
arbitrii au și ei răspunderi 
■în acest sens. Meciurile de 
fotbal, acest sport care le 
întrece pe toate în popu-

de 
în 

alte 
no-

tarifate, dau loc adesea la a- 
semenea brutalități încât ești 
tentat să vorbești mal puțin, 
de abateri de la etică și mal 
degrabă de încălcări ale co
dului penal, fie-mi iertată 
această mică exagerare !
. Folosirea „micilor Incorec
titudini" a devenit, pentru 
•unii antrenori, ceva obișnuit, 
un. procedeu tactic. Așteptind. 
ca federațiile să găsească 
mijloacele eficace pentru a 
pune capăt acestui „răziboi 
invizibil" pe toate terenuri
le, spectatorul asistă la me
ciuri întrerupte mereu de 
fluierul arbitrului.
. Există si fotbaliști care 
gândesc așa : „O să mă pe
nalizeze dacă pun .piedică, 
dar e mai bine așa decît să1 
primim un gol". Datoria 
noastră este să le explicăm 
că aceste practici strică plă
cerea a milioane de specta
tori. Principiul pe care tre
buie să-l apărăm, este urmă
torul : adevărata victorie nu 
poate fi obținută decît în
tr-o luptă cinstită. E timpul 
ca spectatorii să intervină 
energic pentru a cere arbi
trilor să curețe, iarba rea de 
pe terenurile de fotbal...
. Un alt factor 
este comportarea 
Pentru că publicul 
ză în mod activ
pe cei ce realizează o per
formanță strălucită dar, une
ori, și fapte mai puțin stră
lucite. i
. Trebuie să ferim sportul 
■de manifestări neetice, să 
■veghem la păstrarea purită
ții lui.' Altf el îi vom sacri- , 
fica tocmai elementele 
fundamentale: noblețea 
fletească, frumusețea 
lui.

important 
publicului.' 
încurajea- 
nu numai

lui 
su- 

omu-

S-A ÎNCHEIAT SEZONUL ITALIAN
AL TRANSFERURILOR

„Piața” Italiană a transferurilor 
de fotbaliști, altădată una din 
cele mai înfloritoare din Europa, 
s-a încheiat la cel mai scăzut 
nivel înregistrat în ultimii ani. 
Deschisă la 14 iunie, ea a fost de
clarată închisă la sfîrșitul săp
tămânii . trecute, după ce a însu
mat cifre extrem de reduse pen
tru fotbalul italian, unde erau 
„rulate" sume importante chiar 
și pentru angajarea jucătorilor de 
renume.

Specialiștii „bursei" transferu
rilor pun această decădere pe sea
ma interzicerii importului de noi 
jucători străini, altădată o afacere 
cu care se cheltuiau sume extrem 
de consistente. Dar, această mă
sură a avut consecințe fericite 
pentru fotbalul italian. Specialișiti 
afirmă, și nu fără temei, că ocu
parea locului doi la actuala edi
ție a „Cupei Jules Rimet* se da- 
torește tocmai interzicerii im
portului de jucători străini și creș
terii propriilor cadre de fotbaliști, 
între care se remarcă astăzi nume 
sonore cum ar fi Luigi Riva, Ri
vera, Mazzola etc.

în actuala perioadă a transferu
rilor 250 de jucători și-au schim
bat cluburile.

Ca și în alți ani, vedetele străi
ne, în special cele sud-americane, 
aflate deja în Italia la diferite 
cluburi, au avut cea mai măre 
căutare. 20 de asemenea ju
cători și-au schimbat cluburile, 
în urma unor înțelegeri care, de 
obicei, au fost făcute peste capul 
lor. Cel mai surprinzător tran
sfer a fost al celebrului spaniol 
Luis Suarez, care a fost cedat 
de Internazionale Milano clubului 
Sampdoria. Deși a împlinit vîrstă 
de 35 de ani, Suarez se menține 
într-o formă bună. ceea ce a 
permis lui Internazionale să ob- 
ții}ă un schimb avantajos. Aflînd 
de transferul hotărît la nivelul 
conducerilor celor două cluburi, 
Suarez, altădată unul din arti
zanii victoriilor lui Inter în „Cupa 
campionilor", și-a exprimat amără-

ciunea pentru modul în care 
fost vîndut. In schimbul lui Sua
rez, Inter a achiziționat de la 
Sampdoria pe tînărul și talentatul 
Mario Frustalupi.

Un alt italo-spaniol, Luis del 
Sol, o fostă glorie a Real Madrid
ului, a fost transferat __<Le clubul 
său, Juventus din Torino, la e- 
chlpa A. S. Roma. Jnygntuș a ob
ținut, în schimb, de la Ă. Ș. 
Roma pe excelentul fundaș ‘ Fa
bio Cappello, nu fără a ceda alți 
doi jucători și a plăti' clubului ro
man o sumă importantă de bani.

Amarildo Tavares de Silveira, 
fosta aripă a naționalei braziliene, 
a fost vîndut de clubul Fiorenti
na pentru o sumă apreciabilă, 
iar Angel Benedicto Sormani a 
fost transferat de la Milan la 
Napoli, tot în mod avantajos pen
tru fosta sa echipă. Sormani, în 
vîrstă de 31 de ani, a aparținut 
pînă în 1961 echipei F. C. Santos 
și a fost cedat la început clubului 
Mantova. El a mai jucat la A.S. 
Roma, Sampdoria și apoi la Mi
lan.

Cel mai costisitor transfer a 
fost al italianului Sandro Vitali, 
cedat de clubul său Lanerossi, 
din Vicenza, echipei Fiorentina. 
Vitali a fost o revelație a sezo
nului trecut. El s-a clasat pe lo
cul doi pe lista golgeterilor cam
pionatului italian, după popularul 
Luigi Riva, aripă stingă la Ca
gliari.

Comentînd aceste transferuri, 
un specialist italian deplîngea 
practica înțelegerilor peste capul 
jucătorilor, care creează multe 
nemulțumiri și., în unele cazuri, 
duce la pierderea unor reale ta
lente. Se citează în acest sens 
cazul fostului stoper-măturător al 
echipei Inter din perioada sa de 
glorie, Picchi, rătăcit la periferia 
campionatului și avînd perspectiva 
sumbră să coboare tot mai mult 
în ierarhia fotbalistică.

I. SOCACIU

w

VERITABILA OLIMPIADĂ
(Urmare din pag. !) baschet (băieți 

înot, volei (bă-
rile au fost aminate cu un 
an pentru a se găsi o nouă 
gazdă. Cum s-a ajuns la 
„orașul superb" așa cum 
este supranumit Torino ?

— F.I.S.U. a primit mai în- 
tîi candidatura Londrei. Fo
rurile sportive universitare din 
capitala Angliei condiționau 
însă preluarea competiției de 
organizare a întrecerilor doar 
la 5 discipline sportive. To
rino, prin președintele F.I.S.U. 
Primo Nebiolo — originar din 
acest oraș, s-a arătat mai în
țelegător, în sensul că s-a 
oferit să găzduiască întrece
rile în formula preconizată de 
F.I.S.U. Așa se face că Uni
versiada se va desfășura din 
nou la Torino (prima oară în 
1959). întrecerile vor avea loc 
la inot (26—29 august), polo 
(26—30 august), atletism (2—8 
septembrie), baschet (27 auguat
— 5 septembrie), volei (27 au
gust — 5 septembrie), sărituri 
în apă (26—29 august), scrimă 
(27 august — 5 septembrie), 
tenis (27 august — B septem
brie) și gimnastică (81 august
— 3 septembrie).

— Echipa Românie! par
ticipă pentru a IV-a oară 
la Universiadă. în evolu
țiile anterioare, o 
dintre reprezentanții spor
tivi ai studenților din țara 
noastră au realizat rezul
tate deosebit de valoroase. 
La Torino, desigur, va fi
deplasată o delegație pu
ternică. V-am ruga să ne
spuneți din cine va fi al
cătuită, la ce sporturi vom 
fi reprezentațl și care slnt 
șansele pe care socotiți că 
le avem la aceste campio
nate mondiale universitare.

— Delegația României cu
prinde 103 persoane. Vom a- 
vea concurenți la atletism, te-

ierie

nis de cîmp, 
și fete), polo, ... ...
ieți) și scrimă. Printre spor
tivii care vor concura la To
rino se află o serie de per
formeri de prima mină ai Ro
mâniei : Carol Corbu, Șerban 
loan, Cornelia Popescu — la 
atletism, Titus Tarău, Matei 
RUhring, Gabriela Ciocan și 
Ecaterina Savu — la baschet, 
Stelian Scurei, Petre Kroner, 
Claudiu Rusu — la polo. Cris
tina Balaban, Agneta Sterner 
și Vasile Costa — la înot, A- 
driana Moroșan — la floretă 
fete și alții, sportivi care prin 
rezultatele lor se impun pe 
prima scenă a sportului nos
tru. Consider că atît calitativ 
cit și cantitativ, delegația re
prezintă la nivelul dorit spor
tul studențesc de la noi. Fără 
îndoială, alături de scopul 
primordial al aceste! tntil- 
nirl, crearea posibilităților de 
cunoaștere, întărirea prieteniei 
între reprezentanții tineretului 
studios din diferite țări ale 
lumii, Universiada reprezintă 
un prilej excelent pentru rea
lizarea unor performanțe spor
tive de răsunet. La Torino 
vor fi prezențl sportivi de re
putație mondială, medallațl o- 
llmpici și pretendențl 1* tltlu- 
.................................. J.O., 

con-
tpe-

rile viitoarei ediții a 
campioni mondiali șl ai 
tinentulul nostru, mari 
ranțe ale «portului Interna
țional. înt o astfel de com
panie nu este, fără îndoială, 
de toc ușor să te Impui. Cred 
că sportivii care vor alcătui 
delegația României la Univer
siadă au posibilitatea să cuce
rească noi galoane tn ierarhia 
mondială în condițiile in care 
vor atinge la acea dată maxi
mum de formă sportivă șl vor 
lupta cu abnegația recunoscută 
ca o calitate esențială a spor
tivilor români. în 1981, la So
fia, representative țări! aoas- 
tre a cucerit locul II, cea mai

prof. Camil MORȚUN

mai bune 
lume, do- 
că valoa- 

uneori, 
alții,

a- 
a-

83,92
73,18
77,04

fie 
în 
e-
cât

„din fugă".

EXEMPLUL LUI COLNARD

m.

ra iri lungime : 1.
(RFG) — 8,35 m. ;
(RFG) — 7,91 m. ; 3. 
(S.U.A.) — 7,88 m. : 
(S.U.A.) — 7,40 m.

„Neckar" din 
început dubla

m. :
- 10,0 ;
- 10,1 ;

i Numeroase au fost 
performanțele atletice 
excepționale realizate 
ân ultima vreme pe 
stadioanele din lumea 
întreagă. Din noianul 
rezultatelor, unul mi 
s-a părut că merită să 
fie cu deosebire sem
nalat.
, Este vorba de ispra
va atletului francez 
pierre Colnard. care în 
decursul a trei “săp®- 
mini a reușit să ahm- 
ce greutatea peste 19 
metri, ameliorînd de 
trei ori, în acest inter
val, (recordul Franței. 

. Dar ceea ce face cu 
adevărat uimitoare per
formanța sa este fap
tul că aruncătorul fran
cez este în vîrstă de 
42 ani si că ultima lui

victorie a obținut-o 
supra aruncătorilor 
mericani, apropiindu-se 
de 20 metri și imipu- 
nîndu-se ca unul din 
cei mai buni specia
liști din lume,
. Admirând performan
ța lui Colnard, fruct al 
unei lungi Și perseve
rente activități, ne gîn- 
dim cu. destulă tristețe 
cît de repede au aban
donat atletismul unii 
din valoroșii noștri a- 
tleți. cit de repede au 
dispărut din arena a- 
tletică, în plină activi
tate și avind înaintea 
tor frumoase perspec
tive. Aurel Raica, Ni- 
colae Ivanov, Ștefan 
Perneckl, pentru a nu 
menționa decât trei 
aruncători de greutate,

probă în care atletis
mul românesc este atît 
de sărac.
. în timp ce Colnard, 
la jumătatea unei vieți, 
Ași înscrie încă numele 
pe lista celor 
rezultate din 
vedind astfel 
rea infringe, 
numărul anilor, 
la vîrsta iul, au aban
donat de mulț atletis
mul și competiția.
. Exemplul iul Colnard,' 
pe care Lla Manollu 
l-a înțeles atît de bine, 
poate șl trebuie să 
pildă multor atlețî 
goana după succese 
femere, obținute 
mai rapid,

2. Gloeckler (RFG)
m. ; 3. Wilhelm (S.U.A.) —19,06 
m. : 4. Feuerbadh (S.U.A.) — 
19,06 m. ; aruncarea suliței :
1. Skinner (S.U.A.) — 88,94 m.;
2. Wolfermann (RFG) — 
m. ; 3. Collins (S.U.A.) — 
m. ; 4. Timmer (RFG) — 
m ; săritura cu prăjina 
Caruthers (S.U.A.) — 5,20
2. Heglar (S.U.A.) — 5,10 m.
3. Engel (RFG) — 5,00 m. :
Ohl (RFG) — 4,80 m. ; săritu- 

Schwartz 
2. Latzel 
Coleman 

4. Moore 
J șt 3 f A1!

4X100 m. ; 1. S.U.A. (Crockett, 
Vaughan, Hart, Taylor) — 39,3;
2. RFG (Hofmeister. 
Wucherer,
Iată primele două in 
feminine 200 m. : 1.
Laing (S.U.A.) — 23,2 ; 
Jahr (RFG) — 23,7 ; 
garduri : 1. Heide Rosendahl 
(RFG) — 13,1 ; 2. Pat Johnson 
-....................... 800 m.: 1.

(RFG) — 
Toussaint 

______ __ , Înălțime: 1. 
Remate Gaertner (RFG) — 1,78 
m. ; Z Ulrlke Jacob (RFG) — 
1,71 m. 1 disc: 1. Lieeel Westec- 
mann (RFG) — 59,99 m. ; 1 
Brigitte Berendonk (RFG) — 
57,60 m. î 4X400 m. t 1. RFG 
(Garhard, Bckhoff, 
Freem) — »:S5,1 >,
(Scott, Fltagereld, 
tnond) — 1^74.

Miinchen 16 (Agerpres).
Pe stadionul 
Stuttgart, a 
intilnire de atletism dintre se
lecționatele R. F. a Germanici 
și S.U.A. După prima zi de 
întreceri oaspeții conduc la 
masculin cu scorul de 58—48 
puncte, iar la feminin avan
tajul este de partea gazdelor 
cu 37—25 puncte. Atletul vest- 
german, Josef Schwarz, în 
vlrștă de. 29 de ani, a egalat 
recordul european ip proba 
de săritură în lungime cu 8,35 
m, rezultat care constituie și 
cea mai bună performanță 
mondială a sezonului.

Iată rezultatele tehnice În
registrate în prima zi : mascu
lin : 100 m. : 1.
(S.U.A.) — 10,0 ; 2. 
(S.U.A.) — 10,1 ; 3.
(RFG) — 10,3 ; 4. Bieler. ... ... t

2. 
— 45,3 ; 3.

45,4; 4.
45,9 ; 400 m. garduri: 

“ ‘ • 49,3 ; 2.
49,8 ; 3.

50,0 ; 4.
50,4 ; 1500
- 3 ; 40,0 ;
— 3:43,1 ;

(RFG) — 3:49>;
1. Letzerich (RFG) 
3. Bjorklund (SUA) 
3. Philipp (RFG) — 
Riley (8.UA..) —

bună performanță din istoria 
participărilor României la U- 
niversiadă, și cred că rezul
tatul acesta poate și trebuie 
să-i stimuleze pe tricolorii ca
re vor evolua la Torino.

— Ajungind 
punct, v-am 
vorbiți despre 
efectuate în ’ 
bune comportări.

— Prin grija Ministerului 
învățămîntului, C.N.E.F.S. și 
a U.A.S.R., sportivii selecțio
nați pentru Universiadă au 
condiții corespunzătoare de pre
gătire. Studențl din București, 
Cluj, Timișoara, Galați, Bra
șov șl din alte centre univer
sitare urmează un program de 
antrenament la cluburile din 
care fac parte, fiind sub în
drumarea, supravegherea șl 
controlul unor cadre cu cali
ficare Înaltă. Mulțl dintre stu
denții sportivi fac parte din 
loturile naționale. Federațiile de 
specialitate manifestă mult* 
grijă față de el șl avem certi
tudinea că la Torino se vot a- 
fla in plenitudinea forțelor. 
Exist* creat* o atmosferă . țar 
vorabll* pentru un lucru in
tens, atmosferă aere poate ge
nera optimism.

★
Am oprit aici discuția cu 

amabilul nostru interlocutor, 
socotind c* pentru moment 
datele pe care ni le-a furni
zat slnt suficiente pentru in
formarea cititorilor. Vom ur- 
mftri, desigur, pin* la startul 
Universiadei evoluția pregăti
rilor tricolorilor 
pe larg știrile 
din Torino. De 
nutrim speranța 
tlva studenților 
România va folosi din 
prilejul ce 1 se oferă de a ea ■ 
impune la Torino. In compania»,, 
unor mari vedete ale sportu
lui mondial. ' f nuhU - maghiar Guly»».

la acest 
ruga să ne 

! pregătirile 
vederea unei

și vom relata 
ce ne parvin 
pe acum ini* 
că reprezenta- 

sportlvi din 
plin

Vaughan 
Crockett 

Nickel 
(RFC) 
Smith 
Collet 

Jordan 
Schloeske

— 10,4 ; 400 m.
(S.U.A.) — 45,1 ; 
(S.U.A.) 
(RFG) 
(RFG) ■ . .
l. Mann (S.U.A.) 
Schubert (RFG) 
Whitney (S.U.A) 
Klauesner (RFG)
m. : 1. May (RFG) 
Z Michael G3.U.A.)
3. van Dyk (SAȚA.) — 3:43,5
4. Stecher
10 000 m. :
— 28:50,4 ;
— 38 40,4 ; 
98464 î 4.
39:33,3 1 aruncarea greutății: 1. 
BlrienbMh (RFG) - 90.35 m. |

Bieler,
Eigenherr) — 39.6. 

probele
Mavis

2. Rita 
100 m.

(S.U.A.) — 13,3 ; 
Hildegarde Janze 
3:04,8 ; 2. Sheril 
(S.U.A.) — 3:05j2 ;

Ahlsmeyer, 
». S.U.A 

HOX,

Liesel Westermann (R.F.G.) a cîștigat întrecerea cu a- 
runcătoarele americane de disc.

TURNEUL DE ȘAH DE LA AMSTERDAM
HAGA, 18 (Agerpres). — în 

runda a doua a turneului In
ternational da șah de La Am
sterdam (grupa marilor maeș
tri), campionul mondial Boris

TELEX » TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
tn Cupa Dori»; Spania—Iu

goslavia i—1. în ziua a treia: 
Franulovlcl — Orantes 5—7, 

8—2. (Spania 
pentru turul

4—8, 8—4, 8—8, 
sete edificat* 
următor).

tenis dee- 
La

Btomeul de
fișura.t tn localitatea 
Baule s-a încheiat cu victoria 
jucătorului francez Jauffret, 
învingător cu 0—6 3—6, 6—1, 
'lCf—g, 8—1 în fața camplo-

de >4 
Mexic 

km s-a 
soților

Raliul internațional 
de ore desfășurat tn 
pe o distanță de 1 548 
încheiat cu victoria 
Roger și Cathryn Bohl (S.U.A.), 
care au concurat pe o ma
șină .Ford Mustang”.

In runda a 8-a maestrul ro
mân dr. Octav Troianescu a 
cîștigat la polonezul Pytelj.

consumarea a opt 
intemațio- 
la Lublin 
D. Germa- 
urmat de 

. — J’/i p,
Szmldt (Poâonia) — B p (1).

După 
runde, tn turneul 
nai de șah de 
conduce Espig (R. 
nă) cu 6 puncte, 
Tabar (Ungaria)

Aflată In turneu tn U.R.S.S., 
echipa feminină de volei a 
R.P.D. Coreene a obținut două 
victorii. Jucînd Ia Minsk cu 
reprezentativa U.RJS.S., volei
balistele din R.P.D. Coreeană 
au învins cu scorul de 1—1 
(15—8, 15—9, 4—15, 15—13). 
Anterior, ele câștigaser* cu 
3—0 partida susținută cu se
lecționata de tineret a U.RJS.S.

Spasski (U.R.S.S.) l-a învins 
pe olandezul Jongscna, Polu- 
gaevski pe Gheller, Gllgorid 
pe Langeweg, iar Uhlanann * 
cîștigat la Trin.gov. O victoria 
de prestigiu a realizat tfnărul 
maestru dane» Eddie Scholl 
asupra marelui maestru Jan 
Donnsr. A tost consemnată re
miza în partidele Ree — Hartț 
Csom — Hartoch și dried — 
Janosevîcd.

în clasament candiuc Spasski 
(U.RJSJS.), Gligoricl (Iugosla
via), Uhlmann (R.D. 
nă), Scholl (Olanda) 
gaevski (U.R.S.S.) — 
cite l*/i p.

Gem ia
și Polu- 
toți cu

în
Lor,

turneul rezervat 
pe

maețtrl- 
primul loc se află 

Tatei (Ungaria) cu 2 p, urmat 
de Adorjan (Ungaria) l1/» p 
rtc, în runda a 2-a, Tatei l-a 
învins pe Timman.

8.UA
Trin.gov

