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Zilele trecute am primit la redacție 
o scrisoare din partea confratelui 
nostru, dl. Sevincll de la ziarul turc 
„Son Hevadis". Printre altele, ni se 
face .cunoscut că antrenorul român 
Dumitru Teodorescu (care a pregă
tit pînă acum formația Altai Izmir) 
a fost angajat de clubul Beșiktas din 
Istanbul, care dorește să creeze o 
nouă echipă pentru viitorul campio
nat. De asemenea, ne anunță că ju
cătorii români Nunweiller, Datcu, 
Kraus, Constantin și Octavian Po
pescu se bucură de multă simpatie 
din partea spectatorilor turci, 
ducerea clubului Beșiktas 
invite la Istanbul cîteva 
mânești șl pentru aceasta 
demersurile necesare la 
turcă de specialitate.

Iată cîteva vești pe care iubitorii 
fotbalului din țara noastră le vor 
primi, desigur, cu satisfacție.

Con- 
dorește să 
echipe ro- 
a și făcut 

federația

Dacă prin excepționalul 
scor realizat pînă acum de 
Alexandra Nicolau — 9
puncte din 11 posibile ! — 
problema primului loc în 
turneul internațional femi
nin de șah de la Sinaia 
este rezolvată, nici una din 
concurente nemaiputind . să 
ajungă din urmă pe exce
lenta șahistă româncă, în 
schimb pentru desemnarea 

secund 
și în 
între-

Alexandra Nicolau, câștigă
toarea turneului

deținătoarei locului 
lupta continuă dirz 
ultimele partide ale 
cerii.

In runda a 11-a, 
tată duminică seara, 
șahiste s-au distanțat 
pluton, ’ ” '
justificate la 
cestui 
pioana 
Teodorescu (învingătoare a- 
supra polonezei Erenska) și 
jucătoarea cehoslovacă Ste- 
panka Vokralova (care a

dispu- 
două 

din 
dovedind pretenții 

cucerirea a- 
Joc. Ele sint cam- 

noastră Margareta

învins-o pe campioana 
R.F.G., Holzlein, la a treia 
înfrîngere consecutivă). Iată 
și celelalte 
ale rundei : 
Bilet '/z—'/i, 
stark V»—,/i.
anunțat in numărul nostru 
de 
mai 
iar 
kai.

Aseară, în runda a 12-a 
a turneului, penultima, Teo
dorescu a fost stopată prin- 
tr-o înfrîngere în fața iu
goslavei Kalchbrenner, iar 
Vokralova a cîștigat la 
Timmer. Alte rezultate : 
Makai—Simu 1—0, Baum-
starck—Holzlein */2—'/i. în
clasament : Nicolau (Româ
nia) 9, 
vacia) 
mânia) 
nia) 6

două rezultate 
Litmanowicz— 
Simu—Baum- 

După cum am
ieri, Nicolau remizase 
de vreme cu Timmer, 
Kalchbrenner cu Ma-

Vokralova (Cehoslo- 
7, Teodorescu (Ro- 
6’/>, Makai (Româ- 
etc.

în vederea alcătuirii 
echipelor reprezentative 
ale țării noastre care vor 
concura la campionate
le europene de tenis de 
masă pentru tineret de 
la Teesside (Anglia), 
dintre 4 și 9 august, 
rul de specialitate a 
ganizat un concurs 
selecție, desfășurat 
Poiana Brașov. Au luat 
parte 8 băieți și 6 fete. 
Și-au cîștigat 
de a participa la între
cerile continentale jucă
toarea Lidia Ilie și ju
cătorii Aure) Ovanez, 
Gheorghe Teodor și 
Gheorghe Naftali. Pen
tru încă un loc, atît la

fo- 
or- 
de 
la

dreptul

fete cît și la băieți s-a 
hotărît ca în zilele de 
24— 25—26 iulie. la 
București, să se dispute 
două turnee de baraj de 
cite trei întîlniri între 
Nicoleta Spiridon și E- 
lena Condicaru și 
Nicolae Stelian și 
nel Gavriș.

★
Federația noastră ne-a 

finala 
republi
ca cele 
pînă la

între 
Cor-

comun’cat că 
campionatului 
can al copiilor 
două categorii,.
12 ani și 13—14 ani) va 
avea loc în sala Floreas- 
ca din Capitală, între 
31 august și 2 septem
brie.
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CURS DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ANTRENORII DE PERSPECTIVĂ

Ieri s-a deschis In 
Capitală un curs 
de perfecționare 
pentru antrenorii de 
perspectivă din " 
vlziile A șl B 
fotbal. F.R.F. a 
ganizat această 
țiune cu scopul 
a îmbogăți 
tlnțele lor teoretice 
și practice. La com-

til
de 
or
ac
le 

cunoș-

plexul sportiv „23 
August" din Capi
tală — unde sînt 
găzduiți cursanțil — 
vor fi predate lec
ții teoretice și prac
tice și 
zentate
precleri 
supra 
Mexic.

vor fi pre
print ele a- 

tehnice a-
C.M. din

Băneasa, 
decenii 
afaceri ja-.

„...am auzii 
petrol și o 
de tenis de

cu 
în I

I
!

P
e aeroportul 
aproape douâ 
urmă, un om de 
ponez declara :

-că România are 
excelentă echipă feminină 
masă...”

în 1956, la Tokio, reprezentativa fe
minină de tenis de masă a României 
cîștiga „Cupa Corbillon", iar băieții 
ocupau locul al treilea, după ce pier
duseră dramatic un meci (4—5) în fata 
niponilor, campionii

Peste cinci ani, la 
Maria Alexandru și 
singurele jucătoare 
cucereau laurii supremi la mondiale, 
devenite atunci apanajul reprezentanți
lor R. P. Chineze și Joponiei...

Doi ani mai tîrziu, C. M. de la 
Praga : Maria Alexandru și Ella Con
stantinescu ajungeau în finala pe echi
pe, iar prima noastră lucătoare ero 
învinsă Io limită, într-o partidă elec
trizantă, de Kimiyo Matsuzaki...

Anul trecut, cu ocazia ediției jubilia
re (a 30-a) a competiției supreme, Ma
ria Alexandru și Carmen Crișan eli
minau naționbla Japoniei (atunci cam
pioană a lumii) — producînd cea mai 
mare surpriză a întrecerilor de la 
Munchen. Cîteva luni după aceea, în 
turneul autumnal din Japonia, ca titu
lară a team-ului continental, Maria 
Alexandru a fost singura europeană 
care a obținut victorii la japoneze.

Acestei scurte incursiuni în trecutul 
tenisului de masă românesc 
adăuga faptul că viitoarele 
nate mondiale din 1971 vor fi 
de orașul Nagoya, în țara 
Răsare. Locul disputării competiției in
cumbă sportivilor și antrenorilor noș
tri obligații sporite, e drept onorante, 
dar de mare răspundere.

„Fetele dv au o mare faimă la noi, 
declara de curînd cunoscutul specia
list japonez Hikosuke Tamasu. De 
aceea, evoluția lor la Nagoya esle aș
teptată cu un interes inimaginabil".

Aureola de care se bucură tenisul 
de masă românesc în Japonia nu este 
depășită decît de prestigiul făurit la 
noi acasă. El va trebui confirmat în 
continuare, pe viu, în fa|a unu, public 
competent și obiectiv.

Afară de această atestare, competi- din țara ajj|or campioni 
anunță și de o dificultate 
special pentru europeni, 
aclimatizării, din cauza

lumii...
Pekin, româncele 

Geta Pitică erau 
din Europa care 

la
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COMENTARIUL NOSTRU

dar sint încă cu inima

Petrolul mai atacă o dată. nevoie de golaveraj. Niculescu respinge în corner 
Foto : Tr. GEORGESCU

APE LIMPEZI, APE TULBURI
® în fruntea clasamentului s-a făcut lumină 

® Mina lui Ștefan încurcă ițele Petrolul 
și Crișul au învins
îndoită • C. F. R. Cluj așteaptă replica 

echipei care nu iartă — Farul

PE VELODROMUL DINAMOIERI,

CICLIȘTII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII LA' PROBELE INDIVIDUALE

Ieri după-amiază, la ve
lodromul Dinamo, s-au 
desfășurat finalele campio
natului de ciclism pe pis
tă al juniorilor. Proba de 
urmărire individuală, ju
niori mici (2 000 m), a 
fost cîștigată de Gh. Tu
dor. de la Steaua. Iată

titlul. Cla- 
este urmă- 
DOLOFAN 
— campion 
1970, 2. N.

să-șl adjudece 
samentul final 
torul: 1. P.
(Steaua) 5:19,4 
republican pe 
Gavrilă (Steaua) 5:37,5, 3. 
M. Ferfelea (Steaua) 5:24,6, 
4. N. Murineanu (Șc. sp. 3) 
5:40,0.

proba de 1 000 metri cu 
start de pe loc și la proba 
de 500 metri cu start de 
pe loc. , Aceștia sînt: 
DOLOFAN (Steaua) 
respectiv, M. ROȘU 
namo).
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trecutul 
îi vom 
campio- 
gâzduite 
Soarelui
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Cei mai buni juniori ai țării — alergători in probele da velodrom, duc o luptă 
dirză „la roată". In fotografia i rulaj puternic In cursa „adițiune de puncte" 

Foto: NICOLAE TOKACEK

Un pas și 
a mai rămas 
pionat se va 
și cazul. Am 
locul verii. Dar nu-i nimic, 
n-avem motive de supărare. 
E adevărat, echipele sînt puse 
la încercare, mai mult ca ni
ciodată, sînt toropite. Unele 
de oboseală, altele de atîtea 
socoteli făcute în speranța să 
cîștige titlul sau să evite re
trogradarea. De aceea apar 
și rezultate neprevăzute. Dar 
mai sînt formații „roase" și 
de factori... neprevăzuți — a- 
nimozități, fumuri, șuete pre
lungite după miezul nopții in 
fața unui... pahar, într-o pe
rioadă cînd, într-adevăr, tre-

gata! O etapă 
și peste cam- 

lăsa cortina. E 
trecut de mij-

buia să se apeleze la laptele 
din poveștile despre Pele, la 
vitaminizărj și ore mai multe 
petrecute în pat. Dar, despre 
toate acestea mai tîrziu...

Duminică s-a desfășurat e- 
tapa a XXIX-a, penultima, și 
cîteva lucruri trebuie spuse. 
Mai întîi, despre limpezirea 
situației din fruntea clasa
mentului.

La Arad, în orașul lui Do- 
mide și Birău (i-am ales pe 
aceștia pentru că au făcut 
parte din echipa etapei) ce
rul s-a înseninat, oamenii, 
s-au luminat la față. Dumi
nică cu trei zile mai înainte 
decît ne-am fi așteptat, pe 
malurile Mureșului s-a băut

I
o halbă de bere (sau un pa
har de vin) în cinstea victo
riei. In acele clipe, amintirile 
neplăcute s-au dus (în defini
tiv, în fotbal nu numai 
U.T.A. a avut necazuri, ci și 
alte echipe mari care, după 
ce au ajuns la culme, au gus
tat. vrînd-nevrînd, din cupa 
amară a înfrîngerii). E 
a sportului... lată de 
Arad, duminică seara 
trăiesc în apropierea 
lului și-au amintit de Pet- 
schowschi și Farmati, de Ca- 
paș și Băcuț, au reînnodat

Constantin ALEXE |

o lege 
ce, la 
cei ce 
fotba-

(Continuare în pag. a 3 a)

După turneul de volei din Polonia

COEZIUNEA A CONTRIBUIT 
LA REUȘITELE NOASTRE“

De vorbă cu antrenorii lotului național
Recent încheiatul tur

neu internațional de 
volei feminin, desfășu
rat în Poloni*, • con
stituit pentru repre

zentativ* țării noastre

I
I
I
I
I

I,

cum arată clasamentul : 
1. GH. TUDOR (Steaua) 
t:42,l — campion republi
can 1970, 2. A, R.U3U (O- 
llmpta) 2:40,6, 3. N. Vol- 
can (Steaua) 3:44,1, 4. V. 
Barbu (Olimpia) 2:45,7.

Proba de urmărire indi
viduală juniori mari 
(4 000 de m) a fost domi
nată de alergătorii de la 
Steaua, care au reușit să 
ocupe primele trei locuri 
în clasamentul general. In 
disputa pentru locurile 1—2, 
P. Dolofan și-a depășit net 
colegul de club, reușind

■StSHHUJEr-

ția supremă 
mondiali se 
extremă, în 
Implicațiile _ _... ____
marii diferențe de fus orar, dar — 
mai cu seamă — întrecerea cu cei mai 
puternici adversari chiar în fieful lor, 
iată un pisc greu de escaladat. Nu însă 
inaccesibil.

Ne-am gîndit că ar fi bine' — acum 
cînd Maria Alexandru, Carmen Crișan 
și Eleonora. Mihalca încep pregătirea 
centralizată ‘ cu obiectiv final mondia
lele din 1971 — să rememorăm pen
tru ele și antrenorii lor cîteva dintre 
succesele tenisului nostru de masă (la 
a căror realizare și-au adus aportul 
și cei Care se lansează acum îh cursă 
pentru Nagoya). Doar printr-o dăruire 
totală și o instruire temeinică, pe par’ 
cursul întregii perioade de antrena
ment, este posibil ca Maria Alexandru 
și colegele ei să cucerească sufragiile 
spectatorilor japonezi, să se afte în 
seara finalelor pe podiumul premian- 
ților de la Nagoya.

Constantin COMARNISCHI
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La campionatele de la Timișoara

Cele mai bune garnituri

balcanice de gimnastică
tulul. Primul lnterv'e- 
vat a fost antrenorul 
principal, Gh. Bodescu: 

— Ce loc ați a- 
cordat acestui tur
neu, în planul de 
pregătire 7

— EI «< încadrează 
tn planul general, ea o- 
bieetiv intermediar. 
După o perioada, tn 
oare accentul »-a pus 
pe pregătirea fieieă ți 
tehnică, turneul a fost 
un util 
rifieare 
facții.

confirmarea succeselor 
anterioare. Ea a reușit 
— după cum se știe — 
«ă ocupe locul întîi, 
dștigîn.d toate întîlniri- 
le eustinute. Importan
ța acestei victorii m 
cere subliniată, avînd 
în vedere că turneul a 
fort deosebit de puter
nic, 1* startul Iul fiind 
prezente garniturile 
Poloniei, Cehoslovaciei 
șl R.D. Germane, tom
uri care au Ja or* «e> 
tuală o ridicată cotă pe 
plan valoric. De acsea, 
am așteptat, cu firesc 
interes, întoarcerea vo
leibalistelor noastre de 
la Katowice, pentru a 
afla amănunte. în plus 
despre turneu, de la 
cel doi antrenori al lo-

Gală de box la Satu Mare

tt a
Emanuel FANTANEANU

AUG. VERBA

tips* Jurtiflc*-
Florentinei Itu

Satu Mare dout re- 
localft Voința a în-

( Continuare 
tn pag. a 2-a)

criteriu de va 
și d«._ Mtie-

NICOLAE TOKACEK

Turcu,

Gheorghe ILIUȚA

speranțele 
pentru 

de 
spor-

sala Olimpia din 
a intrat în „fe-

Tot Ieri după-«mlază a-a 
desfășurat șl o probă de 
completare din cadrul 
campionatelor republicane 
de velodrom pe anul 1970 
în proba cu adlțiune de 
puncta (30 de ture cu 
sprint J* 3 ture) a-au în
scris 25 de alergători. Iată 
rezultatele tehnice: 1. H. 
Marinescu (Olimpia) 24 p,
2. I. Cernea (Olimpia) 17 p,
3. N. Gherghlnescu (Olim
pia) 17 p.

Au fost desemnați, de 
asemenea, și campionii re
publicani de juniori

PRIN SĂLILE DE BOX
ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

0 20 de sportivi 

aspiră la selecția In 
echipele României

• Formațiile oas
pete sosesc miercuri

Recent »-*u dliputat la 
uniuni puglllBtice. Echipa 
tîlnit formațiile C. S. Bala Mare șl Metalul 
Salonta, pe care le-a întrecut cu 12—10 și, 
respectiv, 13—0. Iată dteva rezultate tehnice! 
pană : I». Avram (V) b.p. I. Blrtan (M) ; semi- 
ușoară: Gh. Covaci (V) egal cu AL Vădan 
(M), Șt. Crlsan (V) b.p. Fr. Herdello (M) ; 
ușoară : Al. Matyaș (V) b.p. Gh. Covaci (M).

« OBIECTIVUL ETAPEI: TEHNICA ® PREGĂTIRILE ÎN VE- 
DUPĂ TABĂRĂ ♦ TRISTEȚEA 

ESTE ÎNTEMEIATĂ > CLUBUL
DEREA „NAȚIONALELOR",
LUI LUCIAN POPESCU
PROGRESUL: 4 ANTRENORI 
® MAI SÎNT Șl BOXERI CU

Șl NICI UN PUGILIST SENIOR!
SLABĂ PREGĂTIRE FIZICĂ...

Paula loan, 
din 
noastre 
concursul 
gimnastică 

tivă

Prima jumătate a acestui 
an pugilistic, nezbuciumat de 
„europene" sau de olimpiadă, 
dar pigmentat de numeroase 
evenimente interne și interna
ționale s-a consumat. In jurul 
ringurilor s-a așternut o liniște 
ce va dăinui pînă spre sfîrșitul 
lui august, cînd primul gong 
va consemna startul celei mai 
dificile competiții 
campionatele 
niorilor.

După cum 
trenorli și-au 
pe hîrtie, In

interne :
naționale ale se-

e fi ftreec, an- 
aștemut ipotezele 
speranța că elevii

lor vor transforma în certitu
dini visele legate, firește, 
primele trepte ale ierarhiei 
ționale.

Ne-am propus, așadar, 
aflăm și să Ilustrăm ceva 
atmosfera aceasta, pregătitoare 
a „furtunii" din toamnă.

Primul popas l-am făcut în 
sala lui Lucian Popescu, mai 
degrabă o veritabilă saună 
decît lăcaș de sport, un fel

(Continuare in pag. a t-a)
„Fiecăruia ce-i trebuie, pare să spună această imagine surprinsă in sala Clubului Sportiv 
Școlar"

De ieri, 
Timișoara 
bra" pregătir-lor pentru cam
pionatele balcanice de gim
nastică, una din cele mai 
mari competiții găzduite de 
orașul de pe Bega. Se 
toate măsurile pentru 
gimnastele și gimnaștii 
Bulgaria, Iugoslavia și 
m.ân;a să beneficieze de 
mai bune condiții de 
curs, pe aparate, care să 
mită sportivilor etalarea în
tregului baraj de cunoștințe 
tehnice și artistice.

După pregătirile efectuate 
la cluburi, s-au reunit pen
tru o scurtă acomodare co
mună cele două loturi ale 
țării noastre. La fem’nin in
tră în vederile selecționeri
lor următoarele gimnaste i 
Elen* Ceampelea, Rodica A-

iau 
ca 

din 
Ro- 
cele 
con- 
per-

păteanu, Elisabeta
OJga Ștefan, Paula Ioan, A- 
lina Goreac, Marcela 
nescu. Mia Variu, 
Constantinescu, 
nea, Elisabeta 
riana Mocanu. 
lin este ceva 
Petre M’haiuc, 
ghiu, Gheorghe 
Nicolae Achim,
Vasile Coșariu, Gheorghe To- 
hăneanu, Nicolae Oprescu. 
Ultimele decizii privitoare la 
alcătuirea definitivă a repre
zentativelor vor fi luate în 
preziua concursului.

Selecționatele oaspete și-au 
anunțat sosirea în România, 
cu oele mai bune garnituri, 
pentru miercuri, cele iugo
slave direct la Timișoara, iar 
cele ale Bulgariei cu escală 
In Capitală.

Pău- 
Mana 

Felicia Dor- 
Badea și Ma- 

Lotul mascu- 
mai restrîns : 
Mircea Gheor- 

Păunescu, 
Dan Grecu,
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CU ANTRENOAREA EMERITĂ ELENA PETROVNA STEPANENKO,
BASCHETUL ROMANESC ?

SĂ NU SE UITE CĂ BASCHETUL
DESPRE PREZENTUL SI VIITORUL

PATINAJULUI DE VITEZĂ
ESTE UN SPORT STUDENȚESC!

Echipa a crescut o dată cu 
antrenorul. A debutat acum 
7 ani în campionatul orășe
nesc; a promovat apoi în ca
tegoria B și iat-o acum, con
dusă de același antrenor, prof. 
Gheorghe Marcu, ‘ în prima 
divizie de baschet a țării. Po
litehnica Brașov, căci despre 
ea este vorba, se numără 
printre echipele noastre stu
dențești cu reputație. L-am 
abordat de curînd pe tînă- 
rul ei antrenor, discuția noa
stră ' nereferindu-se, însă, 
strict la ceea ce a realizat 
sau mai are de făcut forma
ția studenților brașoveni, ci la 
cîteva probleme generale ale 
baschetului, sport atît de în
drăgit de ștudenți. Deci...

— Considerați că între
cerile din divizia A și-au 
pierdut din interes? Dacă 
este așa, ce măsuri credeți 
că trebuie luate pentru 
repopularea tribunelor ?

— Este adevărat că tot mai 
puțini spectatori vizionează 

meciurile de baschet. O sin
gură explicație găsesc: con
centrarea celor mai valoroși 
jucători 
Dinamo 
xemplu, 
echipele 
vulescu, 
Steaua - 
lescu, Tarău ș.a. S-a creat ast
fel o disproporție evidentă 
între aceste două echipe și 
restul, așa că spectatorii știu 
dinainte că titlul național nu 
pot să și-l dispute decît Di
namo și Steaua.

Baschetul și-a pierdut din 
interes deoarece nu mai a- 
vem virtuozi de genul lui 
Nedef, Folbert sau Fodor, ju
cători care prin acțiunile lor 
subtile, spontane, făceau de
liciul tribunelor. Avem, tn 
schimb, echipe mai bine do
tate fizic, cu jucători mai 
înalti, cu o bună orientare 
tactică. Dar personalitatea ac
tualilor jucători este mal 
puțin pusă in valoare, sche
mele de joc sînt adesea ste- 
reotipe și, firește, duc 
la șablonlzare. Pe de altă 
parte, cred că lipsa întîlniri- 
lor internaționale a contri
buit din plin la stagnare. Ca
lendarele noastre sînt sărace. 
Ar fi cazul ca federația să 
permită echipelor de club 
(așa cum procedează forul de 
specialitate al handbalului) să 
contracteze întîlniri interna
ționale cu echipe de peste 
hotare și, cînd afirm așa ceva, 
mă refer, desigur și la cele 
universitare

— Se știe că baschetul 
se practică numai în sală, 
pe o perioadă destul de 
scurtă. Este posibilă o 
tivitate competițională 
referim la meciurile 
divizia A) și în aer liber7

— Baschetul e considerat 
un sport de sală, dar ținînd 
seama că nu toate sălile noa
stre sînt corespunzătoare, 
cred că e necesară și posibilă 
o activitate în aer liber. A- 
vantajul este acela că pe
rioada competițională s-ar 
lungi în timp, iar meciurile 
ar atrage mai mulți specta
tori, avînd în vedere capaci
tatea sporită a tribunelor în 
aer liber. Meciurile de bas-

din tară la echipele 
și Steaua. Spre e- 
Dinamo a luat de la 
studențești pe Chi- 

Săuca, Haneș, Albu; 
- pe Nosievici, Nico-

ac- 
(ne 
din

chet. disputate afară, în noc
turnă, să fie considerate ca 
un al treilea tur al campio
natului, 'întocmai ca la hand
bal. Opinez pentru organiza
rea unor astfel de partide, 
dar numai pe terenuri asfal
tate, întrucît zgura reduce 
spectaculozitatea jocului.

— Considerați că sînt 
necesare un sistem com- 
petițional și un regula
ment de transferări spe
cifice jocului de baschet?

— Indiscutabil că e necesar 
un sistem competițional spe
cific jocului sub panouri. 
Baschetul e sportul care im
pune o organizare strictă a 
sistemului competițional, ne
cesită împărțirea echipelor 
pe categorii de vîrstă. Pe de 
altă parte, cred că e absolut 
necesar să se acorde o mare 
atenție minibașchetului. Șă 
nu se uite că în țări în care 
acest sport e dezvoltat, com
petițiile de „mini" dau cam
pioni. Ar trebui ca și la noi 
să existe o divizie la nive
lul minibașchetului. Aceasta 
ar presupune pregătire con-

tinuă, întreceri săptămînale 
de la cele mai mici 
de vîrștă. Un sistem 
vizie la minibaschet 
mult mai util, cred, 
competițiile amicale în va
canțe. în ceea ce 
transferările, trebuie 
țină seama că marea majo
ritate a jucătorilor au fost 
sau sînt ștudenți. E normal, 
decj, ca perioada de transfe
rări să respecte structura a- 
nuțui școlar. Actualul sistem 
competițional dezavantajează 
echipele studențești. Și anul 
trecut, ca și anul acesta, re
turul campionatului începe 
prea devreme, la două șăn 
tămini după sesiunea de exa
mene. tn aceste condiții, fi
rește că studenții nu se pot 
pregăti corespunzător. Ținind 
seama că în campionatul di
viziei A 7 din cele 12 for
mații sînt studențești, propun 
ca returul să înceapă mai 
tîrziu. Astfel, 
libra cît de 
s-ar spori și 
cului

Romeo

grupe 
de. di- 
ar fi 
decit

privește 
să se

am putea echir 
cit țorțele și 
interesul publi-

CALARAȘANU

Finalele copiilor înotători 
și ale juniorilor săritori

în curșul 
natație va

acestei săptămîni, activitatea 
fi marcată de desfășurarea

Elena Petrovna Stepanenko, 
antrenoare emerită, șefă a ca
tedrei de patinaj viteză a In
stitutului central de cultură 
fizică din Moscova... Credem 
că această carte de vizită este 
suficientă pentru a-i fixa nu
mele specialistei sovietice 
lături de cei mai renumiți slu
jitori ai

a-
patinajului de '."teză. 
Vă aflați pentru a 

oară în România, 
cit ne amintim, prima 
ați fost invitată în

doua 
După 
oară 
1968 de forul nostru de re
sort pentru a conduce un 
curs de specializare cu an
trenorii. Ce impresie v-au 
lăsat actualele lecții ținute 
recent cu tehnicienii noștri?

— Ședințele de lucru cu an
trenorii dv au fost de fapt o 
continuare a cursului început 
acum doi ani, cînd am dezbă
tut probleme generale ale pro
cesului de instruire. De data 
aceasta am ales o singură pro
blemă, de o importanță capi
tală și anume formarea schim
bului de mîine, mai precis pre
gătirea copiilor și juniorilor.

— Ce v-a determinat să 
vă opriți la această temă ?

— Știu că federația română 
încearcă prin toate fQrțgle și 
mijloacele să pună bazele prac
ticării patinajului viteză in 
mod organizat și metodic. Ți
ntind seama că in țara dv acest

«ara

CAMPIONII DE SĂRITURI
- Al CAPITALEI

la 
, ._ a

două finale de campionate naționale. Este 
vorba, în primul rînd, de campionatul na
țional de înot al copiilor, competiție care se 
va desfășura, de vineri pînă luni, la bazinul 
olimpic Dinamo. Se contează pe participa
rea a 400 de copii care își vor disputa întî- 
ietateă * - ...
ora 17.
torilor 
loasple

în fiecare zi de la ora 9,30 și de la 
Cealaltă întrecere va fi cea a sări- 
juniori care vor executa spectacu- 
salturi vineri, sîmbătă și duminică, 

la ștrandul Tineretului, de la ora 
la ora 
de la 
formă 
doua), 
(ziua a treia).

10 și de 
săriturile 
zi), plat- 

(ziua a

16. în ordine vor avea loc 
trambulina de 1 m (prima 
fete și trambulină băieți 
platformă băieți și trambulină fete

Cu prilejul etapei pe municipiul București 
a campionatelor naționale de sărituri pen
tru seniori, au fost înregistrate următoarele 
rezultate : trambulina 1 m femei : 1. Eca- 
terina Dumitriu (Școlarul) 327,75 p, 2. Ma
riana Voinea (Școlarul) 326,05 p, 3. Irinel 
Popescu (Școlarul) 308,15 p ; bărbați : 1. C. 
Nedelcu (Școlarul) 445,95 p, 2. D. Nedelcu 
(Școlarul) 
334,40 p ; 
349,35 p, 
311,85 p ; 
2. I .Ilieș 
370,50 p ;

348,90 p, 3. V. Nedelcu (Școlarul) 
trambulina 3 m femei : 1. Voinea 
2. Popescu 328,60 p, 3. Dumitriu. 
bărbați : 1. C. Nedelcu 4(59,30 p, 
(Progresul) 428,90 p, 3. D. Nedelcu 

platformă femei : 1. Dumitriu
267,40 p, 2. Voinea 215 90 p, 3. Popescu 
203,35 p ; bărbați : 1. C. Nedelcu 429.10 p,
2. Ilieș 414,15 p, 3. D, Nedelcu 257.50 p ; 
combinată femei : 1. Dumitriu, 2. Voinea,
3. Popescu ; bărbați : 1. C. Nedelcu, 2. D. 
Nedelcu, 3. V. Nedelcu.

Lapoviță pe Semenic, 5 grade la Reșița
în vreme ce pe Semenic 

cădea lapoviță, la Reșița 
mercurul termometrelor nu 
s-a ridicat peste plus 5 gra
de, iar ploaia nu a contenit 
nici în ultima zi a concursu
lui republican de înot al 
școlilor sportive. în aceste 
condiții, eforturile tinerilor 
sportivi nu au fost încunu
nate de performanțele la 
care ne așteptam inițial. Nici 
un record, totuși cîteva re
zultate remarcabile așa cum 
s-a petrecut, de altfel, în 
fiecare din aceste zile frigu
roase. Sâ. amintim de pildă 
de 2:19,4 înregistrate de Wet- 
ternek la 200 m liber băieți 
13—14 ani, 2:08,2 la 200 m 
liber juniori (Miclăuș), 2:34,0 
la 200 m mixt (Wetternek), 
2:25,1 și 2:25,4 (după o cursă 
infernală) la 200 m mixt ju
niori (Manolescu și Țurcanu), 
1:31,3 și 1:31,6 la 100 m bras 
fete categoria B (Winkler și 
Moroșu).

Tată, însă, rezultatele: 200 
m liber băieți 13—14 ani : 
Wetternek (Reșița) 2:19,4 ; 
Crăciun (Șc. sp. 1) 2:23,6 ;
Sporea (Reșița) 2:25,4; 200 m 
liber juniori : Miclăuș (Sibiu) 
2:08,2 ; Rolik (Timișoara) 
2:13,5 ; Potecsnik (Timișoara) 
2:14,1 ; 200 m liber fete 13—■ 
14 ani : Lungu (Șc. sp. 1) 
2:36,3 ; Hluzin (Reșița) 2:36,4; 
Seild (Timișoara) 2:44,1 : 200 
m liber 
(Reșița) 
(Șc. sp. 
(Reșița) 2:36,5 ;
băieți 13—14 ani: Wetternek 
(Reșița) 2:34,0 ; Crăciun (Șc.

1) 2:42,6 ; Horvath (Șc. 
1) 2:44,2 ; 200 m mixt

juniori: Manolescu (Șc. sp. 
2) 2:25,1 ; Turcanu (Șc. sp. 2) 
2:25,4 ; Movanu (Șc. sp. 2) 
2:31,1 ; 100 m bras fete cat. 
B: Winkler (Reșița) 1:31,3; 
Moroșu (Reșița) 1:31,6 ; Fa- 
loba (Sibiu) 1:36,0 ; 100 m

bras băieți 11—12 ani: Crah- 
maliue (Ploiești) 1:34,0; Pau- 
lescu (Șc. sp. 1) 1:35,1 ; Gîn- 
ju (Sibiu) 1:37,1 ; 4 X 100 m 
mixt junioare : Reșița 5:12,9.

A. RUDEANU
— coresp. —

stadiusport se afli încă tn
<țe pionierat, am sentimentul 
că alegerea formulei respective 
cpgsțițuie o problemă primorr 
diată in acțiunea de creștere a 
viteziștilor de perspectivă.

— V-au plăcut „elevii" 
de la București ?

— Am văzut, în cadrul 
cursului oameni de toate vîâ» 
stele, antrenori pasionați de 
munca lor și de sportul pati
najului. Este evident că ei au 
studiat mult între timp. In 
discuții majoritatea au contri
buit la edificarea unor pro
bleme de teorie și practică și 
împreună am stabilit, in pro
cesul de formare a viitorilor 
performeri, următorul ciclu: 

9—12 ani — învățarea corectă 
a alunecării pe patine de vite
ză și nu pe cele obișnuite, cum 
s-a procedat pînă in prezent, 
copiii răminind cu deprinderi 
greșite, la unii imposibil de 
corectat; 13—14 ani — însuși
rea elementelor de tehnică și 
15—17 ani — desăvîrșirea pre
gătirii fizice și tehnice, perioa
dă care marchează startul în 
concursurile speranțelor olim
pice.

— Acest ciclu corespunde 
ultimelor noutăți mondiale 
în materie ?

— Da. Numai că in țările 
europene dezvoltate în patinaj,

cum ar fi Olanda, Norvegia, 
Suedia, R. F. a Germaniei, li
ni unea Sovietică și altele, car» 
beneficiază de un număr co
respunzător de piste artificiale, 
ciclul este mai scurt. Apoi, se 
știe că în căutarea 
ților de corectare a 
lor lumii, incredibile 
fac studii la care 
oameni de știință, 
du-se de la un sezon la altul 
calea spre atingerea unor viteze 
mai mari in diferitele probe.

— Să revenim la pati
najul românesc. Posibilită
țile care susțin concret dez
voltarea continuă a patina
jului de viteză sînt încă 
limitate. Cum pot suplini 
tehnicienii noștri lipsa pis
telor artificiale, care oferă, 
de regulă, 6—7 luni de 
gheață pe an ?

— E o muncă grea, în care 
deopotrivă antrenorii și elevii 
lor nu-și pot permite nici 
un fel de răgaz. După aprecie
rea mea, în condițiile in care 
cea inai mare parte a pregă
tirilor se efectuează pe uscat, 
patinatorii fruntași trebuie să 
aibă doar o singură lună de 
odihni, sau mai corect spus, 
o perioadă de vacanță activi 
în care să-și trateze eventualele

modalită- 
recorduri- 
cîrtdva, se 

participi 
deschizin-

traumatisme. începătorii nu-și 
pot îngădui nici un fel d» 
odihnă, daci var si ajungi 
in elita marilor valori.

Iată cîteva puncte de vedere 
Ia care subscriem Integral.

Interviu realizat de 
Tr. IOANIJESCU

(Urmare din pag. 1)

și a Aureliei Căunei v-a 
pus probleme deosebite ?

— Am știut despre aceasta 
cu destul timp înainte, pen
tru a putea să ne luăm mă
surile de rigoare. De fapt, e- 
xistența mai multor formule 
de echipă, credem că ne scute
ște de prea multe emoții. Ab
sențe mai mult sau mal pu
țin fortuite se pot ivi oriclnd 
și, pentru a le preîntîmpina, 
firesc, avem la dispoziție di
ferite scheme.

— Dacă ar fi să faceți 
mențiuni speciale, pe cine 
ați aminti ?

— Există un număr de 10 
jucătoare, care pot face ori
cînd față umor confruntări 
tari. Dar credem 
nejust să facem 
individuale, deoarece sche
mele tactice preconizate duc 
la formarea unor ansambluri 
unitare, în care un compar
timent depinde de altul.

— La acest turneu a 
fost prima dată cînd ați 
susținut trei jocuri în trei 
zile. A fost dificil ?

— Și — mai trebuie să a- 
dăugăm noi — cite cinci se
turi la fiecare meci. A fost,

că ar ji 
remarcări

fără îndoială, mai dificil, dar 
ne-a dat posibilitatea să ve
dem că dispunem de un po
tențial fizic și valoric capa
bil să facă față unei solici
tări intense.

— Ce alte elemente vi 
se par determinante ale 
succeselor obținute pînă 
acum?

— Trebuie să spunem că 
exiștă o altă atmosferă în e- 
chipă, de înțelegere, de aju
tor reciproc, de încredere în 
forțele, proprii și această co- 
e?țuție, ni se pare, a contri
buit din plin la reușitele noa
stre.

— Adversarele de la 
Katowice au prezentat 
noutăți în jocul lor ?

— Nu ni s-a părut că 
au fost noutăți. Fiecare echi
pă a fost reprezentanta școlii 
din țara respectivă. Voleiba
listele germane joacă cu pase 
înalte, cele poloneze — țn 
paranteză fie spus, un adver
sar deosebit de tenace și greu 
de depășit — încearcă un joc 
rapid, combinații 
scurte și întinse.
nu le reușesc 
iar jucătoarele 
formează aceeași
lidă, fiind posesoare ale unui

cu pase 
care însă 
întotdeauna 
cehoslovace 
echipă so-

sp. 
sp.

junioare : Coroiu 
2:29,4 ; Cehanzuc 
2) 2:31,2; Hoeher 

200 m mixt
ECOURI

remarcabil joc tehnic și tac
tic individual.

Să încercăm acum să a- 
flăm și opiniile antrenorului 
secund, prof. N. HUMA :

— în perioada cît ați 
participat la turneul din 
Polonia, au avut loc tra
gerile la sorți pentru C.M. 
Acceptînd ca sigură cali
ficarea, ce ne puteți spune 
despre șansele din serii ?

— Amîndouă seriile sînt 
foarte grele. Răniîne de vă
zut în care vom juca. Dacă 
vom intra în prima serie, ad
versarele cele mai valoroase 
vor fi, desigur, Bulgaria șl 
D.D. Germană, dacă însă 
vom participa la jocurile se
riei a treia vom avea de în
fruntat puternicele garnituri 
ale R.P.D. Coreene, Poloniei 
și S.U.A. Despre aceasta din 
urmă am auzit multe lucruri 
contradictorii, așa că prefe
răm s-o trecem printre ad
versarii „grei" decît să avem 
vreo surpriză.

— Ce obiective aveți In 
următoareapian pentru 

perioadă ?
— Pregătirea 

la Constanța ce 
șura intre 4 și

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

Pledoaria pe care articolul 
„O inițiativă interesantă: inini- 
voleiuj!" (apărut în coloanele 
ziarului nostru sub semnătura 
prof. Cornelia Ghibu) o făcea 
pentru introducerea mini-vo- 
îeiului a stîrnit un viu ecou 
în rîndul specialiștilor. Dintre 
scrisorile pe această temă so
site ]a redacție, ni s-au părut 
mai semnificative cele expe
diate de prof. Maria Săvi- 
nescu (Șc. sp. P. Neamț) și de 
Alexandru Răducu, „vechi slu
jitor al voleiului", cum se au
todefinește, președintele sec
ției de Ia Petrolul Ploiești.

„Părerea unor specialiști — 
spune prof. M. SAVINESCU — 
că învățarea voleiului este mai 
greoaie decît a altor 
sportive s-a format, 
m condițiile folosirii 
pele de copii a unor 
grele, neadecvate vîrstei aces
tora. Iată de ce — menționea
ză corespondenta noastră — pro
fesorii nu trebuie să uite că este 
vorba de niște copii, să nu 
ignoreze mingea lor ușoară din 
material plastic folosind mingi 
obișnuite, inadecvate pentru 
vîrsta lor." Bazîndu-se pe un 
experiment de inițiere a unor 
fetițe de 9—10 ani, experiment 
început tn 19G8 la Șc. sp. P. 
Neamț, prof. M. Săvinescu dă 
cîteva sugestii argumentate: 
încadrarea Tn cele 3 grupe de 
vîrstă: 9—10, 11—12 și 13—14

LA „MINI
ani să nu fie rigidă, ci să dea 
posibilitatea promovării ele
mentelor talentate într-o ca
tegorie superioară de vîrstă 
și, deci, de pregătire, puțind 
să participe în concursuri la 
grupe avansate; în privința 
dimensiunilor terenului, este 
de părere că sînt indicate te
renuri mai mari decît cele 
propuse In articolul citat, și 
anume: 12 6 m la grupa 9—10 
ani. 16/8 m Ia 11—12 ani și 
18'9 m la 13—14 ani. Argu
mentele: marea capacitate de 
mișcare a copiilor, 
lor spre executarea

VOLEI"

mari decît cele

jocuri 
desigur, 
la gru- 

mingi

(Urmare din pag. f)

de paradox ostentativ al stră
lucirii de odinioară a antre
norului emerit de astăzi, aflat 
aici, zi de zi, cu copiii, la „îm
părtășania" nobilei arte.

După suma curioșilor pre- 
zenți la antrenament — doi 
juniori — am înțeles că maes
trul Lucian are de ce să fie 
trist De multă vreme cei ciți- 
va metri — pe care cu greu 
li putem numi „pătrați" — 
sînț împărțiți milimetric cu 
ceilalți trei antrenori (Traian 
Ogrinjeanu, Ion Dumitru și 
Toma Rădulescu). Noi selecții 
nu pot face pentru că n-au 
unde să-i adune pe cei aleși, 
iar la mulți din cei vechi, po
vestea educației voinței prin 
condiții spartane — care a 
dat roade cu Aurel Dumitrescu
— nu mai folosește La nimic. 
Secția de seniori — de care 
răspunde — supraviețuiește 
doar prin numele unui sin
gur sportiv : Constantin Sta- 
nef. Sportivul acesta, însă, nea- 
vînd de ales, își desăvîrșește 
virtuțile în sala Rapidului, cu 
primul său dascăl. Tedy Ni- 
culescu. Judecind după timpul 
ce s-a scurs de la promisiu
nile referitoare la darea în 
funcțiune a noii săli, scepti
cismul desăvîrșit al antrenoru
lui emerit Lucian Popescu ni 
s-a părut întemeiat.

In sala de la Giulești, un 
antipod al primei în materie 
de spațiu, curățenie și instru
mentar, l-am întîlnit pe ve
chiul și eternul prieten al 
copiilor Îndrăgostiți de box, 
Mihal Fulea. Regăsind la el 
aceeași meticulozitate în corec
tări, aceeași claritate în expli
cații, aceeași căldură și calm 
în vocea-i guturală, am simțit 
regretul — împărtășit și de el
— că în curînd vîrsta pensio
nării îl va îndepărta de ring...

Luca Romano ne face cu
noscut programul seniorilor 
pînă la începerea maratonului 
din toamnă. Paisprezece spor-

tendința 
paselor 

întinse (fără boltă), ceea ce 
necesită distanțe mai mari in
tre ei. La grupa 13—14 ani te
renul trebuie să fie cel nor
mal, pentru a da posibilitatea 
copiilor să folosească lovitura 
de atac. Este virsta Ia care a- 
cest procedeu trebuie să fie 
învățat. Și, cum atacul lor 
este de regulă „lung", prin 
micșorarea terenului apare 
riscul ca tinerii să evite lo
vitura de atac din teama de 
a nu trimite mingea afară.

Tn scrisoarea sa, ALEXAN
DRU RADUCU spune printre 
altele: „sînt convins că, în 
scurt timp acegșță competiție 
(mini-voleiul — n.n.) ca și di
vizia școlară și de juniori — 
își va dovedi cu prisosință 
necesitatea. Pentru că, pe lingă 
faptul că ar satisface dorințele

caracteristice copiilor, ar servi 
ca pepinieră pentru divizia 
școlară, ale cărei echipe vor 
avea deja componenți inițiați".

După părerea sa, sînt nece
sare doar două grupe de 
vîrstă <11—12 și 13—14 ani) 
propriu-zise și o a treia (9—10 
ani) în cadrul căreia să so 
facă numai elementele de atle
tism necesare în jocul de vo
lei; terenul să fie proporțional 
redus (păstrînd forma pătrată a 
jumătăților sale pentru a nu 
se deforma imaginea lui ade
vărată; să se păstreze linia de 
centru pentru a-i obișnui pe 
copii să nu încalce regulile 
jocului (depășiri, atingeri do 
fileu); mingea folosită să fie 
cea actuală la dimensiuni mi
nime (gr. 13—14 ani), cea de 
gumă sau plastic, apoi una 
din piele de dimensiunile celei 
de handbal (gr. 11—12 ani): 
jocurile să se desfășoare în 
trei seturi obligatorii, dar în 
timp limitat (12 minute setul, 
la grupa mare și 10 minute, 
la cea mică), pentru a nu se 
abuza de posibilitățile de efort 
și de răbdarea copiilor.

Sînt cîteva sugestii la... su
gestiile date de prof. C. Ghibu 
în ziarul nostru și care merită 
— credem —a fi studiate la 
întrunirea celor ce pregătesc 
startul mini-voleiului.

A. B.

turneului de 
șe va desfă- 

11 august, pe 
care o vom face la Piatra 
Neamț- l-a turneu vor parti
cipa Polonia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Ungaria, Ita
lia și, bineînțeles, noi.

— Ce alte impresii atl 
dori să ne mai împărtă
șiți ?— Una singură, referitoare 

la gazde. Ne-am bucurat de o 
ospitalitate deosebită. Publi
cul — oare a umplut în fie
care zi sala pînă la refuz — 
a fost foarte obiectiv. Și nu 
uitați că noi le-am învins în 
meciul decisiv echipa favo
rită.

Am încheiat discuția cu 
cei doi antrenori ai lotului 
nostru național urîndu-Ie 
succes la confruntările vii
toare șl pnomițîndu-le o nouă 
discuție înaintea începerii 
campionatelor mondiale.

DE LA
I. E. A. B. S
Biletele pentru finala 

Cupei României la fotbal 
dintre echipele Steaua — 
Dinamo București ce te 
va desfășura duminică 26 
iulie a.c. pe stadionul „23 
August", se pun în vînzare 
începînd din ziua de, 23 iu
lie la casele obișnuite.

Sînt valabile biletele cu 
seria 36.

ia

DE LA PROGRESUL LA C. S. Ș.
tivi, paisprezece zile de tabără 
la Eforie. ...I. Mageri, Gh. Bă- 
doi, A. Bădică, P. Cojocaru, 
V. Diaconescu, V. Tecuceanu, 
C. Sțanef... Iar Stanef I De 
cîteva luni, numele acestui 
„rătăcit" și „tolerat" la Rapid, 
ne chinuiește : al cui este el 
de fapt ? Pentru cine va lupta 
și cine-i va sta în colț ? Va 
evolua pentru Progresul pregă
tit de Rapid ? Va sta în colțul 
Progresului antrenorul Rapidu
lui ? Cheltuielile Rapidului cu 
taberele, cu deplasările la com
petiții, cu pregătirile se decon
tează cumva la... Progresul ? 
Poate ar trebui făcut ceva 
pentru sportivul acesta, care, 
de curînd a fost revelația e- 
chipei noastre la Balcaniada 
de la Varna — cind campio
nul Europei, Aurel Dumitrescu 
fusese ingenunchiat.

Și iar ne întrebăm: pe pa
noul de onoare al căruia dintre 
cele două cluburi a fost așezată 
fotografia proaspătului cam

pion balcanic Constantin Sta
nef ? Cine poate și de datoria 
cui este să curme această tristă 
și paradoxală poveste? Fede
rația noastră de specialitate, 
care îl folosește în echipa na
țională, nu are nimic de spus ?

Dar, să revenim. După cum 
ne-a relatat Luca Romano, deo
camdată n-au început pregăti
rile speciale pentru campio
natul de seniori. Ele vor în
cepe după cele două săptămîni 
de tabără. Poate este bine, 
poate va fi tîrziu. In fond, 
după cum ne spunea, antrena7 
mente face și acum. Atacul 
pozițiilor din toamnă 11 vor 
începe imediat după tabără.

Cind poposeam la Steaua, 9 
dintre sportivii de bază erau 
angrenați în lotul reprezenta
tiv, iar alți doi într-o compe
tiție la Constanța. L-am găsit 
pe antrenorul Ion Chiriac la 
o „miuță" de baschet, împreu

nă cu cîțiva sportivi, între care 
și „scutitul" Aurel Dumitrescu, 
„suspendatul" Gheorghe Chivăr 
și „neînțelesul" Gheorghe 
Pușcaș. Văzîndu-ne, a renun
țat la plăcerea de a gusta șo
tiile lui Aurică, devenind, ca 
întotdeauna, o gazdă amabilă, 
și, după cum ne spunea, „in
terlocutor pe cită vreme dorim 
și în orice problemă". Am aflat 
astfel că în perioada actuală 
se lucrează intens la perfec
ționarea tehnico-tactică. Sute 
și mii de repetări la fiecare 
antrenament. Tot după o scurtă 
vacanță va începe și atacarea 
pregătirii speciale pentru „na
ționale". Un amănunt : la fi
nalele din acest an, clubul 
Steaua va fi reprezentat de 
peste 20 de pugiliști !!

La Voința, Sandu jon ter
minase un antrenament ceva 
mai „tare" decit ne așteptam. 
Aflăm, însă, că deocamdată, 
Voința se află în, fața uno-r 
competiții de verificare pentru 
alcătuirea unui lot al UCECOM. 
Observind interesul nostru 
pentru instalațiile din sală,

— de multă vreme devenite 
inutile și irecuperabile —, sim
te nevoia unei explicații : „în 
curînd se va schimba fața 
acestei săli. Cind vom fi in 
tabără, sala va intra în repa
rații".

Și, ca și la ceilalți, atacarea 
campionatului va începe după 
tabără.

Pentru că o cronică recentă 
a unei gale din Giulești evi
denția evoluția unor sportivi
— intre care și cîțiva seniori
— ai Clubului sportiv școlar, 
am încheiat raidul nostru La 
stadionul Tineretului. La o oră 
matinală, undeva, la umbra 
unor pini, profesorul Marin 
Diaconescu începuse antrena
mentul. II găsim în plin efort, 
ud leoarcă, într-un exercițiu 
de lecții la mănuși cu George 
Agapșa (finalist al campiona

telor de juniori din acest an), 
îmi reamintesc rezultatul său 
menționat în cronica ultimei 
gale : învinsese prin k.o. Au 
trecut, pe rînd, încă vreo 1 
prin acest exercițiu, incit, la 
terminare, îmi întinsese o mină 
tremurîndă, de parcă n-ar fi 
fost a unui om sănătos... Parcă 
jenat, ne spuse că după 5 re
prize de acestea nu este în 
stare să semneze. După o 
scurtă pauză reluă : „cîțiva din 
ei lovesc al dracului de tare l1'

Am aflat, apoi, că sînt cîțiva 
care abia au ieșit din juniorat, 
și, pentru că au fost formați 
aici, clubul îi menține mai de
parte. Evoluția lor este promi
țătoare. Marile sale speranțe 
sînt Gheorghe Stroe și stu
dentul în arhitectură Loredan 
Tranulis. Nu i-am putut ve
dea, pentru că au un program 
Preocupări actuale ? Evident, 
separat de cel al juniorilor, 
tot tehnica.

Am renunțat la vizitarea 
dinamoviștilor, cunoscînd fap
tul că majoritatea sportivilor 
din Ștefan cel Mare sînt an
grenați în competiții și în lot. 

■âr
Sinteza este facilă. Peste tot 

tehnică, tehnică, tehnică. Pro
blema confruntărilor din toam
nă reprezintă încă un obiec
tiv îndepărtat.

Să fie oare chiar așa de în
depărtat ?

Preocuparea pentru cizelarea 
procedeelor tehnice în boxul 
nostru este salutară, dar, ne 
gîndim că avem încă mulți 
pugiliști care o duc relativ 
bine cu tehnica, nu însă și cu 
pregătirea fizică. Să nu uităm 
că boxul nu cere numai re
zistență, ei în special rezis
tență în regim de viteză, ca
litate ce se pregătește mal di
ficil și în timp mai Îndelun
gat. Taberele trebuie să fie 
nu numai destindere și con
fort psihic rezultat din ne
mișcare, ci mijloc de pregătire 
care prin forma diferită de 
mișcare odihnește, deconec
tează.
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Fotbal la T.V

APE LIMPEZI, APE TULBURI ■ ■■

(Vrmar» rin p*g- O

tit-
ac- 
su- 
dar

firul vechilor victorii șl 
luri cfștlgata cu cele ale 
tualel echipe, lipsită de 
per vedetele de altădată,
care are ea deviză modestia 

?șl disciplina, camponențU săi, 
: cu talent «1 migală, învățînd 
să dezleg* această ecuație a 
fotbalului șl să răstoarne cal

icul» prea de timpuriu făcute 
de unii (adică de Rapid, de 
Steaua, de Dinamo).

1 Șl Jn timp ce, la Arad, Do- 
znide șl Axente Q învingeau 
de trei cri pa Adamache, tot 
d» atîtea ari, pe malul mării, 
Răducanu scotea mingea din 
plasă pentru a o trimite la 

feentru, de flecare dată spe
ranțele In cucerirea titlului 
tiăruindu-se mal mult.

Poate că în această luptă 
încordată pentru supremația 
în fotbalul autohton Rapida 
avut o neșansă. A întîlnit pe 
Farul, o echipă în formă cum 
d» mult n-a mal fost, ne
iertătoare, dar sportivă, ho- 
tărttă să n» facă în acest fi
nal dc campionat să ne a- 
duoam aminte eu plăcere că 
Badea, Sasu, Tufan fi Kallo

M îmbrăcat cfndva tricouri!» 
primei reprezentative. Ne-am 
adus aminte, și n-am prege
tat să adresăm Încă o dată 
un bravo pentru Farul I

Șl, vorbind de meciul de la 
Arad șl Constanța să spunem 
cu aceasta că etapa a 
XXIX-a a pus punct luptei 
pentru titlul de campioană.

Dar etapa ne-a mai oferit 
și alte aspecte. De pildă, trei 
victorii cu scoruri de forfait 
(la Constanța, Craiova și O- 
radea), șase goluri într-un Joc 
cu miză da Ploiești), reveni
rea lut Dobrin pe poziții de 
realizator. Penultima etapă a 
încurcat însă situația la sub
solul clasamentului, prelun
gind calculele pînă în ceasul 
al 12-lea. Abia atunci vom 
ști ce echipă o va însoți pe 
'A.S.A. pe drumul spre di
vizia B. Dar, în definitiv, de 
ce să dăm... vina pe întreaga 
etapă a XXIX-a și nu, de 
pildă, pe nonșalanța lui Ște
fan, care, într-un meci cu

• aMHMML «IU • vrut 
sâ-șl arate calitățile de por
tar, deși știa că M află în 
suprafața de pedeapsă, și să 
intre astfel In isteria campio
natului. Cu ce gînduri a fă
cut-o? Probabil numai el 
știe. Oricum, în Copou, du
minică seara, cu siguranță 
că mulți au pomenit numele 
lui Ștefan! Ceri este că Pe
trolul și Crișul, în ciuda vic
toriilor clare obținute, mai au 
încă 
hora 
vrea 
nou,
Craiova, ca și Ia Arad, în ur
mă cu 7 zile, a jucat lamen
tabil, a capotat tără drept de 
apel, încasînd în două meciuri 
9 goluri și rămînînd acum la... 
mîna Farului.

De Steaua, de Dinamo 
București, pent.ru azi nimic. 
Probabil că jucătorii acestor 
echipe se gîndesc acum la 
Cupă. Deci, să nu-i tulbu
răm...

Cea mal importantă com
petiție rezervată juniorilor și 
școlarilor s-a încheiat dumi
nică. După ctle 80 de minute 
ala finalei, titlul de campioa
nă a revenit formației bucu- 
reștene Metalul, care a între
cut fără drept de apel pe 
C.F.R. Timișoara. Deci, întîie- 
tatea și-au disputat-o două 
formații aparținînd unor clu-

Timișoara, n»-a arătat, ca de 
altfel și în jocurile anterioare 
ale turneului final, că pune 
accentul pe jocul colectiv, că 
nu se intimidează eu ușurin
ță, că știe să speculez» cu 
promptitudine orice greșeală 
a adversarului. în plus, antre
norul Vasile Gain a reușit să 
alcătuiască o lin'.e defensivă 
destul de bună, care să rezis-

apărarea Metalului, ultimul în
scriind primul gol al finalei. 
Dar, așa cum timișorenii au 
abordat jocul și apoi s-au 
desfășurat ostilitățile, ei nu 
puteau pretinde a termina În
vingători. Totuși, reprezentan
ții orașului de pe Bega me
rită felicitări pentru ocupa
rea locului 2, performanță ce 
se adaugă celorlalte obținute

Tabăra națională de juniori

inima strînsă. Iar în 
lor (unde nimeni nu ar 
să șe bage) a intrat, din 
și G.F.R Cluj, care la

In Bulgaria
de cinci zile, meta-

'W

. ft

Varna. Cele două

Metalul București

Campîoiiatul echipelor 
de tineret -rezerve
1. Dinamo Be. W 20 1 7 TS-33
2. „U“ Cluj 30 19 2 9 53-35 S5‘/a
3. Dinamo Buc. 29 17 2 10 «1-26 83‘/j
4. Crișul 29 18 1 10 46-45 78 '
5. St. roșu 29 13 8 8 49-35 Șl'h
6. Petrolul 29 15 5 9 40-37 70
7. Politehnica 29 13 4 12 36-37 61
8. Farul 29 11 6 12 41-49 59‘/,
9. U.T.A. 29 10 7 12 44-36 59

10. „U“ Craiova 29 11 7 11 36-31 58
11. Steaua 29 11 5 13 40-47 58
12. Rapid 29 10 3 16 27-3t 46%
13. Jiul 30 9 5 16 27-52 45%
14. A.S. Armata 29 6 7 16 33-56 41’/>
15 F.C. Argeș 29 7 S 17 26-45 39
16. C.F.R. Cluj 29 6 7 17 30-61 37

Iată juniorii selecționați 
pentru tabăra națională care 
își va desfășura activitatea 
între 20 iulie — 15 august 
la Snagov: Enache Gramoș- 
teanu — atacant (Farul), 11- 
hap Mustafa — fundaș (Fa
rul), Alex. Pescaru — portar 
(Oltul Sf. Gheorghe), Adrian 
Boescu — fundaș (Minerul 
Baia Mare), Petre Purima — 
fundaș (Gaz metan Mediaș), 
Ion Munteanu — mijlocaș 
(Șc. sp. Sibiu), Carol Onutan 
— fundaș (A S.A. Tg. Mu
reș), Ladislau BOloni — mij
locaș (Chimica Tirnăveni), 
Nicoale Enache — fundaș 
(Politehnica Galați), Firu

Arbitrii ultimei etape a campionatului
diviziei A

F. C. ARGEȘ — UNIVER
SITATEA CRAIOVA : V. Pă- 
dureanu, ajutat la linie, de M. 
Cîțu și C. Dragotescu (toți din 
București).

M.
bii

Biolan și S. Drăgulici (am- 
din Tr. Severin);

G.F.R. CLUJ — FARUL: 
Gh. Limona, ajutat la linie de 
N. Petriceanu și R. Buzdun 
(toți din București);

POLITEHNICA IAȘI — 
U.T.A. i C. Petrea, ajutat la 
linie de I. Drăghici și N. Că- 
tănoiu (toți din București).

STEAUA — CRIȘUL 1 I. Rus 
(Tg. Mureș), ajutat la linie de

RAPID — DINAMO BA- 
CÂU i Gr. Bîrsan, ajutat la 
linie de V. Liga și O. Turcitu 
(toți din Galați);

Meci amical International

STEAGUL ROȘU — PE
TROLUL : A. Bentu, ajutat 
la linie de G. Gestică și Gh. 
Vasilescu I (toți din Bucu
rești) ;

METALUL HUNEDOARA -
METALIOS VAL1EV0 (Iugoslavia)

3-0 (1-0)

A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
— DINAMO BUCUREȘTI i M. 
Rotaru, ajutat la linie de I. 
Ciolan ’ și V. Buimistruc (toți 
din Iași).

Smarandache — fundaș (U- 
niversitatea Craiova), Costică 
Nonos» — mijlocaș (Univer
sitatea Craiova), Valentin 
Dinu — atacant (Electropu- 
tere Craiova), F.rhardt Schepp
— fundaș (U.T.A )^ Ladislau 
Barani 
juniori Pecica), Ni 
cîrlan — fundaș 
Aiud), 
caș (Crișul
Dănilă — atacant (Politehni
ca Iași), Alex. Asmarandei — 
atacant (Politehnica Iași), 
Marin Toma — atacant (Pe
trolul), Gheorghe Tudor — 
portar (Petrolul). Gabriel Co- 
jocaru — atacant (Comerțul 
Brăila), Andrei Sabados — 
atacant (Mureșul Deva), Flo
rian Marin — fundaș (Ra
pid), Alex. Grigoraș — mij
locaș (Rapid), Marian Cinca
— fundaș (Rapid), Gabriel 
Ion — portar (Steaua), Tra
ian Stoica — mijlocaș (Stea
ua), Gheorghe Blejușcă — 
atgeant (C.F.R. Pașcani). Va
sile Aeienei — atacant (Cen
trul .23 August" Buc), Ion 
Ion — mijlocaș (Centru .23 
August" Buc), Ștefan Moca
nu — portar (Centrul ,23 
August* Buc.), Ion Batacliu
— atacant (Dinamo Buc.), Va
sile Dobrău — fundaș (Dina
mo Buc.), Cristian Sămărea- 
nu — mijlocaș (Pipamo Buc.), 
Vasile Bupani — portar (Me
talul B.u.c), Gabriel Sandu — 
mijlocaș (Metalul Buc), 
Gheorghe Trandafilos — fun
daș (Metalul Buc.), Mircea 
Sandu — atacant (Șc. sp. 2 
Buc.), Viorel Năstase — ata
cant (Progresul Buc), Alex. 
Dumitru — fundaș (Progre-

— portar (Centrul dă 
“Farcis Cio- 

___ aș (Metalul 
loan Bedea — mijlo- 

Oradea). Mihai

sul Buc.).

Echipa 
a întîlnit 
amical formația Metalios Va- 
lievo (Iugoslavia), de care a 
dispus cu scorul de 3—0 (1—0). 
Golurile au fost realizate de 
Macovici (min. 39, autogol), 
Iancu (min. 53) și Popa II 
(inin. 74).

Metalul Hunedoara 
in cadrul unui meci

V. ALBU-coresp.

RfLUAREA ANTRENAMENTELOR
LA OLIMPIA ORADEA

Jucătorii de la Olimpia O- 
radea (formație care activează 
în divizia B — seria a Il-a) 
s-au întîlnit la stadionul Ti
neretului, unde și-au reluat 
pregătirile pentru noul sezon 
fotbalistic. Alături de jucătorii 
folosiți în campionatul trecut, 
la prima ședință au luat par
te i Constantinescu și Vogi 
(promovați de la juniori). Co
vaci (care anul trecut a acti
vat la Metalul Hunedoara), 
Harșani (fost la Crișul Ora
dea) și Hădărean (provenit 
de la C.F.R. Cluj). Ca și In 
sezonul trecut, conducerea teh
nică este încredințată antre
norului L. Silaghi.

VASILE SERE-coresp.

Trandafilov (Metalul) In acțiune... (fază din finala campionatului republican al juniorilor 
și școlarilor, Metalul — C.F.R. Timișoara) Foto: B. VASILE

în această vară de fotbalul 
timișorean i G.F.R- a promovat 
în ,A“ șl U.M.T în .B". Să 
sperăm că, în viitor, vom a- 
vea prilejul să facem alte 
constatări la fel de frumoase 
despre juniorii 
vom încredința 
multă plăcere...

buri ce pînă acum nu erau 
prea cunoscute oa avînd e- 
chipe puternice de juniori. 
Dar, ambele finaliste au în
trecut adversari cu nume, re- 
ferindu-ne doar la penultima 
fază a competiției : Metalul a 
eliminat pe »U“ Cluj — cam
pioana ediției trecute, iar 
C.F.R pe reprezentanta puter
nicului club bucureștean Stea
ua .Centrul 23 Angust*.

Desigur câ. în primul rlnd, 
merită felicitări antrenorul 
metalurgist Leon Lazăr și ele
vii săi pentru performanța 
realizată. în evoluția lor de 
pe stad;oriul din Șos Ștefan 
cel Mare, juniorii Metalului 
au arătat frumoase calități, 
ceea ce denotă că pe terenul 
Pantelimon se lucrează cu 
multă tragere de inimă. .11“- 
le prezentat de Leon Lazăr a 
jucat în stilul unuia ce acti
vează în campionatul seniori
lor 1 pregătire fizică foarte 
bună — ceea ce i-a permis 
să imprime și să mențină tot 
timpul un ritm vioi i majo
ritatea jucătorilor cunosc pro
cedeele tehnice de bază ale 
jocului pe care-1 îndrăgesc. 
Dintre ei, însă. Ș-au detașat 
Sandu. Stan, Savu și Tranda- 
fiiov, elemente ce se vor a- 
firma într-un timp scurt în 
fotbalul nostru. Dar. cei pa
tru amintiți mai înainte păcă
tuiesc prin jocul individual, 
căutînd să și etaleze calitățile 
tehnice în tot timpul meciu
lui, uneori dăunlnd echipei. 
Chiar în finală, metalurgiștii 
au fost cpnduși In prima re
priză datorită carențelor ară
tate de cei amintiți. După 
pauză, cînd ei și-au subordo
nat calitățile jocului echipei, 
superioritatea bucureștenilor 
a fost mai netă și s-a concre
tizat pe tabela de marcaj.

Cealaltă finalistă. C.FR.

te solicitărilor intense, pe pe
rioade mai îndelungate. Du
minică, mijlocașii Domșa și 
Dă.escu n-au mai reușit să a- 
copere o zonâ mai mare de 
teren, mulțumindu-se doar să 
acționeze pe spații reduse și 
să d'strugă acțiunile ofensive 
ale adversarilor. O singură 
dată Domșâ s-a avîntat In
tr-un atac și atunci, împreună 
cu Balog, au creat o fisură In

feroviari. Le 
tiparului cu

GOLUL ETAPEI
Faza s-a petrecut în minutul 

51 al întîlnirii derby a etapei, 
dintre echipele Farul Con
stanța și Rapid București. 
Scorul era 1—0. Deci, victoria 
constănțenilor nu se conturase 
prea net și, implicit, speran
țele feroviarilor bucureșteni 
rămăseseră încă în... picioare.

în acel moment, Sasu s-a 
angajat pe partea dreaptă în- 
tr-o acțiune pe extremă. Por
nit în viteză, el l-a driblat 
inteligent, pe Greavu, evitînd 
prin fenta atacul prin alune
care al acestuia. Căzut, Grea
vu a oferit un spațiu mare de 
acțiune lui Sasu, care și-a 
continuat cursa. Ajuns în po
ziție laterală, atacantul Faru
lui a centrat cu efect și, ceea 
ce este mai Important, nu 
prea înalt. Mingea a plutit 
efectiv spre careul bucurește- 
nilor. Răducanu i-a apreciat 
direcția greșit, probabil n-a 
ținut seama de efectul ei, șl 
a plonjat în față. Spre minge 
a sărit și Lupescu, cu inten
ția de a o degaja cu capul. O 
fracțiune de secundă, tot sta-

dionul a înțeles că centrarea 
se va încheia fie în brațele 
masivului portar rapidist, fie 
printr-o degajare a lui Lupes- 
cu. în febrilitatea lor specta
torii urmăresc mingea. Pentru 
acest motiv nimeni — sau în 
orice caz, foarte puțini l-au 
observat pe Caraman (căruia 
amatorii de fotbal din Con
stanța îi spun, „Clodoaldo") 
care venea ca un bolid din 
urmă. El a sesizat plasamen
tul și intențiile celor doi apă
rători bucureșteni și a sărit 
înaintea deviind ușor

mingea cu capul. Lovitura Iui, 
excelentă prin finețe, a trimis 
balonul Ia colțul de sus al 
porții lui Răducanu, în timp 
ce acesta, ciocnindu-se de Lu- 
pescu, n-a mal putut prinde 
mingea.

.Gol de kinogramă" — a 
exclamat un antrenor aflat în 
apropierea noastră. Sincer 
vorbind, nu este nici o exa
gerare. Cu atît mai mult, cu 
cit în acel moment scorul a 
devenit 2—0 pentru Farul și, 
practic, arădenii erau campi
oni I

a In cele 29 de etape 
(plus meciul Jlul-„U“ 
Cluj) s-au marcat 632 de 
goluri. Duminică s-au în
scris 23 de goluri.

« Din cele 23 de goluri, 
19 au fost realizate de gaz
de șl 4 de oaspeți.

• Duminică, gazdele au 
cedat un singur punct : 
Dinamo București echipei 
Politehnica Iași.

0 Cavalerii fluierului au 
primit următoarele califi
cative t O. Comșa, A. Pîr- 
vu șl C. Nlțescu, cite 5 
stele ; Z. Drăghici, N. Ral- 
nea șl I. Rus cite 4 șl unul 
(P. Badea) _ 3 stele.

0 Golgeterll etapei: Do- 
mlde (U.T.A.), --------
(Universitatea 
Dobrin (F. C.
Pană (Dlnamo 
două goluri.

Neagu 
Craiova), 

Argeș) șl 
Bacău) cite
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0 Duminică au fost a- 
cordate două lovituri de 
pedeapsă. Ambele au fost 
transformate: Cuperman
(Politehnica) șl Popovlcl 
(Crișul).

0 Scoruri Identice 
registrate duminică : 
trei ori 3—0.

0 încă un „mexican" e- 
llmlnat : Tătaru, la Bacău. 
Cauza ț Injurii grosolane

în
de

adresate arbitrului de li
nie.

0 tn clasamentul golge- 
terllor campionatului di
viziei A conduce Oblemen- 
co (Univ. Craiova) cu 18 
goluri, fiind urmat de Do
brin (F. C. Argeș) — 17. 
Tătaru (Steaua) — 16, Nea
gu (Rapid) șl O. Dembrov- 
schl (U.TA.) — 15, D. Ene 
(Dinamo Bacău) șl Duml- 
trache (Dlnamo București) 
_ 13, Volnea (Steaua), E.

Dembrovschl (Dlnamo Ba
cău), Adam („U“ Cluj), 
Sasu (Farul) și Domule 
(U.T.A.) - 11, Oprea („U“ 
Cluj) — 10. Nuțu (F. C. 
Argeș), Oyorfi (Steagul 
roșu), Creinlceanu (Steaua), 
Dincuță ' ' ‘ '
perm an 
— 9.

(Farul)
10, Nuțu 
Gyorti
(Petrolul) șl 
(Politehnica

Cu
tași)

_ _ _ baza notelor 
date în această etapă, clasa
mentul „constanța echipe
lor", după 29 de etape, se

• Pe «cor-

12. C.F.R. Cluj 2131 (Soos 
215), 13—14. Steagul roșu 
(Adamache 208), Politeh
nica Iași 2 110 (Constanti
nescu 206), 15. Crișul 2 093 
(Popovlcl 200). 10. A.S.A. 
Tg. Mureș 2 047 (Șleam 
184).

e Situația tn „Trofeul 
Petschowschl", după 20 de 
etape, este următoarea : 1. 
Petroșani 8.92, 2. Oradea 
8,63, 3. Arad 8,40. 4. Pitești

OUJ

prezintă astfel : 1. FARUL 
2 256 (Mareș 200), 2. U.T.A. 
2 242 (DOMIDE 22X), 3. Ra
pid 2 237 (Lupescu 219), 4. 
Dlnamo București 2 233 
(Radu Nunwelller 193), 5. 
Jiul 2 229 (Stan 203), 6.
Universitatea Craiova 2 225 
(Oblemenco 206). 7. Pe
trolul 2 223 (Mocanu 213), 
8. Steaua 2 211 (Sătmărșanu 
217), 9. F. C. Argeș 2 209 
(Niculescu 215). 10. Dlnamo 
Bacău 2 197 (Ghiță 215), 11. 
,U“ Cluj 2156 (Pexa 202),

8,28, 5_6. Constanța și
Ploiești 6,26, 7. Cluj 8,06, 
8. București 7.90, 9—10. iași 
șl Brașov 7,85, 11. Craiova 
7,73, 12. Tg. Mureș 7,28, 13. 
Bacău 6,66.

0 Din domeniul pro
babilităților : dacă In ul
tima etapă Politehnica, 
C.F.R. șl Crișul vor ter
mina Învingătoare, tar Pe
trolul va pierde, atunci 
golaverajul va decide 
echipă va ocupa locul 15.

ce

Pentru ultima etapă a 
campionatului național, fe
derația de fotbal a aprobat 
o derogare de la convenția 
încheiată cu Studioul de 
Televiziune privind ora de 
începere a meciurilor tele
vizate.

Astfel, miercuri, pe «mi
cul ecran", începînd de la 
ora 17,30, vom viziona o 
transmisie alternativă de 
la Iași (Politehnica-U.T.A.) 
și București (Steaua—Crir 
șui).

Comentatorii — M’rcea 
Radu lacoban și Constan
tin Diamantopol.

Tn pauză, va fi comuni
cat numele telespectatoru
lui care va primi un pre
miu surpriză pentru cea 
mai frumoasă scrisoare tri
misă echipei României în 
zilele .El Mundfsl*-ului 
mexican.

Turneul echipei

Timp
Iurgtștii bucureșteni au fost 
oaspeții echipei divizionare B 
Spartak 
jocuri disputate între aceste 
formații au fost prilejuite de 
revanșa meciului din primă
vară, de Ia București (scor 
2—2).

în primul Joe, victoria a 
venit gazdelor cu scorul 
3—2 (1—1) prin golurile 
scrise de Goncearov (2) 
Venkov. Pentru bucureșteni 
a înscris Roman (ambele go
luri).

Al doilea joc a fost deștul 
de disputat și s-a încheiat cu 
un rezultat de egal’tate i 2—2 

Pentru metalurgiști au 
Roman ți Rădoi, iar 
gazde Venkov (2).

(1-1). 
înscris 
pentru

re
de 
în-

91

Balog, au creat o fisură In
ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI

a Duminică seara,
Ploiești, deși echipa lo
cală obținuse o victorie 
foarte prețioasă în lupta 
pentru evitarea retrogra
dării — și aceasta grație 
unei evoluții unanim a- 
preciate de cei 
zenți pe stadion 
mosfera nu era prea ve
selă. Șl nu din motivul 
că localnicii n-ar fi gus
tat bucuria acestui suc
ces, ci pentru că, făcînd 
tot felul de supoziții, mai 
mult sau mai puțin înte
meiate, ei se gîndeaucu 
oarecarl temeri la ceea 

Ce va fi în ultima etapă, 
programată miercuri. „Me
ciul de ta Brașov va fi 
foarte greu pentru noi — 
susțineau unii dintre plo
ieșteni — dar mai teamă 
ne este de aranjamentele 
pe care, sub perdeaua 
așa-zișelor rezultate-sur- 
priză, le pot face alții*.

Fără a respinge, 
posibilitatea ivirii 
astfel de surprize, vrem 
să credem că miercuri 
toate echipele își vor apă
ra șanseie în modul cel 
mai corect, pentru a se 
evita denaturarea anumi
tor rezultate și a spiritu
lui echității

na

pre- 
at-

net, 
unor

sportive.

a fost dumi- 
de la • re

9 Dobrln 
nicâ inegal 
priză la alta. El a acțio
nat ca autentio vîrf de 
atao, fiind, în lungi pe
rioade din prima parte a 
jocului, complet izolat 
printre apărătorii ploieș- 
teni. De altfel, în aceste 
45 de minute, Dobrin nici 
nu s-a prea omorlt cu 
firea, 
scris 
drept, 
trie).
mult 
Mocanu.
însă, Dobrin a fost parcăi 
cu totul altul. Ei a deve
nit foarte activ tn joo, 
s-a bătut pentru fiecare 
minge, a driblat, a dat 
nenumărate pase 
lente coechipierilor, 
ntnd la 
apărarea 
deci, de 
buchetul 
s-a oferit 
lui, s-au 
zele sincere prin 
spectatorii ploieșteni 
răsplătit golurile și alte 
acțiuni reușite 
Dobrin.

in afara golului în- 
în min. 23 (ce-i 
cu destulă măies- 
limitîndu-se mai 

Ia unele șuete cu 
După pauză,

exce- 
pu- 

grele încercări 
gazdelor. Nu-i, 
mirare că la 
de flori ce 1 
înaintea Jocu- 

adăugat aplau- 
sincere care

au

P.
9
ar

V1NTILA

ECOURI •

IntențioBazil Marian
na să se despartă de F. C. 
Argeș, pentru a reveni la 
o echipă din București, 
locul său urmînd a fi luat

9

ale Lui

9 Cineva din 
piteștenilor ne 
neoficial, că antrenorul

anturajul 
spunea,

DUMITRESCU-coresp.
ECOURI • ECOURI • ECOURI

D.

de Ștefan Vasile, 
mal condus tn 
,11*-Ie argeșean. 
oare numai un 
zvon ?

care a 
treeut 

Să fie 
simpiu

9
/

® Este singura speranță a oltenilor, „Cupa Balcanică" 
ș-a dus, de titlul de campioană nici vorbă. Iată de ce 
la avancronica apărută duminică în ziarul „înainte" 
din Craiova am citit acest titlu: „Poate tu, Oble- 
menco Ihimea așteaptă ca „tunarul" să devină din 
noul golgeternl campionatului. Dar, duminică. Dobrin a 
mai recuperat un gol. Așadar, totul se va decide 
miercuri, la Pitești, în duel direct.

• Cine i-a văzut pe elevii doctorului Rădulescu evo- 
luind la Argd și Craiova niei acum nu-și poate da 
seama cum aceștia au reușit să cîștige (și încă la scor) 
în orașul aurului negru. „Dacă C.F.R. Cluj va reuși să 
scape de retrogradare, spunea cineva, această formație 
trebuie să ridice în fața gării din Cluj statul fotbaliș
tilor de la Petrolul. Cît de prețios e acum acel 3—0 
de la Ploiești".

• La adăpostul punctelor acumulate în turul cam
pionatului, jucătorii de la Universitatea Craiova n-au 
avut emoții că vor retrograda. Datorită, însă, slabei lor 
evoluții, conducerea clubului a avut mari neplăceri, 
mai ales de prdin material. La ultimele partide au 
asistat mereu mai puțini spectatori. Duminică, doar 
vreo 10 000. Și dacă ne gîndim bine, la Craiova, uneori, 
noul stadion cu 30 000 de locuri era neîncăpător.

• La Craiova, telefonul de la care trebuie să vor
bească trimișii diferitelor publicații este Instalat în... 
sala cazanelor, sub tribună. Că e cald, că în cazane 
duduie jeturile de gaze, n-ar fi nimic. Balul e altul: 
telefonul nu funcționează cum trebuie. Degeaba strigi 
în receptor, Bucureștiul nu te aude. Poate, totuși, ne 
vor auzi acum proprietarii stadionului sau conducerea 
clubului Universitatea 
suri pentru instalarea 
pentru presă.

• Să sperăm că în 
secției de la C.F.R. Cluj va reuși să facă 
numerele de pe tricourile jucătorilor, 
urme vag! ale acestor numere pun în derută pe arbitri, 
pe crainicii de radio și pe cei de la stațiile de amplifi
care de pe stadioane, pe ziariști șl spectatori. De ce să 
nu știe lumea că nr. 2 e Soos, 3 — Costea, 4 — Dra- 
gomir ș.a.m.d. Că doar nu este vreun secret 1

•

și în viitorul sezon vor lua mâ- 
unui telefon (bun 1) în cabinele

pauza care va urma conducerea 
descifrabile 

Deocamdată,

9

9
Z 
3 
O U
IM

9
E
§ 
u ui

z3 
o 
id

Z 
=3
8
IU

ae3 
O 
y
9

9 Min. 45 al 
meciului Crișul 
— Jiul. Conducă
torul partidei, P. 
Badea, acordă lo
vitură de la 11 
metri tn favoa
rea gazdelor, la 
un henț tn ca
reu comis de Do- 
brescu. Nimic de 
zis.

Min. 601 un 
henț tn careu și 
mai flagrant se 
produce tn ca
reul Grișului. A- 
flat doar la clți- 
va metri, arbitrul 
nu fluieră nimic, 
susțintnd după 
meci ci, pur și 
simplu, nu văzu
se infracțiunea.

Dacă acest as

privește 
arbitrajul, 

poate spu-

pect 
doar 
ce se 
ne insă despre 
publicul orădean, 
care, în momen
tul etnd craini
cul Radiodifuziu
nii, Dan Voicilă, 
menționa faza 
cu pricina și gre
șeala de arbitraj, 
l-a acoperit pe 
crainic cu un val 
de huiduieli.

Unde este 
biectivitatea ? 
trebare care 
pune cu atît mai 
mult tn cazul 

spectatorilor res
pectivi, cu cttO- 
radea aspiră la 
„Trofeul Pets- 
chowschi*.

9 Sătmăreanu

o- 
/n-
se

de la Srișul, 
fundaț talen- 
un nume care

de către 
de... dis- 
dacâ iu~ 

orădean

Z/. 
un 
tat. 
ar putea fi reți
nut tntr-un viitor 
apropiat. Dar el 
ar putea fi reți
nut și 
Comisia 
ciplină, 
cătorul
va încerca sd-și 
etaleze calitățile 
fizice tn afara 
regulamentului de 
joc și, mai ales, 
etnd jocul este 
oprit.

De fapt, arbi
trul ar fi trebuit 
să-l trimită pe 
tușă, pentru a re
flecta, de pe a- 
cum, la acest lu
cru.
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9 Unul dintre jucătorii care S-au impus 
în ultimul timp este, fără îndoială, și sim
paticul constănțean Marin Tufan Prezent 
In cîteva „echipe ale etapei", autorul unor 
goluri frumoase — să nu uităm : din cen
trarea căruia a rezultat acel miraculos gol 
de la Lausanne 1 — Tufan a cucerit apre
cieri unanime.
- Ce

ECOURI

s a intimplat Marine, de joci in
9 ECOURI 9 ECOURI 9 ECOURI

asigura programePentru a 
atractive concursurilor Pro
nosport în perioada dintre 
campionate și în același timp, 
pentru a da posibilitate echi
pelor să se pregătească în 
vederea începerii campiona
tului 1970/1971, să-și verifice 
unii jucători pe care doresc 
să-j legitimeze. Federația Ro
mână de Fotbal în colaborare 
cu Administrația de Stat Lo- 
to-Pronosport și comisiile ju
dețene de fotbal, organizează 
.Cupa de vară“ ediția 1970.

Competiția se desfășoară pe 
8 grupe, a 4 echipe fiecare, 
iar jocurile se dispută la da
tele de 26 iulie, 2 și 9 august 
a.c. sistem turneu simplu, fie
care echipă jucînd cu fiecare

9
S
O u ui

•
acest final de sezon așa 
întrebat cîteva clipe după 
tidei Farul — Rapid.

— Ce să se intimpîe ?
M-am antrenat serios la
și cum in Mexic nu am „consumat" nimic — 
din pregătirea acumulată am acum rezerve, O 
de unde iau cind 
cum se vede,
• ECOURI O

de bine ?, I-am 
terminarea par-

Nimic deosebit. w 
echipa națională g 

‘ ‘ 3

îmi trebuie. Și, 
este nevoie cam des...
ECOURI • ECOURI •

de un t'Jm artistic, 
liberă.

după u ui

ECOURI

Intrarea

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 29 

DIN 15 IULIE 19Î0.
adversară o singură dată.

Amănunte găsiți In Pro
gramul LOTO-PRONOSPORT 
din 14 iulie și 21 iulie 1970.

e Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru con
cursul Pronoexpres de 
miercuri 22 iulie 1970. Tra
gerea va avea loc la Bucu
rești în strada Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 19. Ea 
va fi radiodifuzată șl urmată

Extragerea I î Cat.
0,50 variante a 79.530
III- a : 2,10 a 18.936
IV- a: 23,70 a 1.678 lei | 
63.45 a 627 leii a Vl-a: 
a 50 lei.

Extragerea
3,25 variante
1,50 a 24.007 
leii D: 60 
a 100 lei ;

a Il-at 
leii a 

lei | a 
a V-at 
2.645,65

a H-a: Bat. Al 
a 11.080 lei i Bi 

lei | Gi 5 a 7.202 
500 teii E: 417,20 

F : 5699,85 a 20 lei.
a

de 79 530 lei a tos»Premiul 
obținut de participantul TR1- 
FAN VASIUE din Huși.

pent.ru
C.FR


De îa trimisul nostru special Ia Tetovo, ROMULUS BALABAN

CAMPIONATUL EUROPEAN
STUDENȚESC DE FOTBAL

Campionatele europene uni
versitare de fotbal au intrat 
în etapa sferturilor de finală.

După numeroase discuții, 
pînă la urmă s-a optat pen
tru o formulă de disputare 
greoaie și cam inechitabilă, 
cu sferturi de finală, jocurile 
preliminare neeliminînd în 
fond decît trei echipe din 
zece. Reprezentativa noastră, 
deși s-a comportat mediocru 
în partida cu formația stu
denților cehoslovaci, s-a cla
sat pe primul loc în grupa de 
la Tetovo, totalizînd 3 puncte 
după două jocuri. Pe locul 
secund s-a situat echipa Ce
hoslovaciei, care duminică 
după-amiază a realizat O—O 
în compania ultimei clasate, 
formația Olandei, compusă 
din studenți veniți parcă din 
Heidelbergul de altădată.

în grupa de la Bitolia, me
ciul U.R.S.S.—Spania, termi
nat la egalitate (1—1), a ca
lificat ambele echipe, etimi- 
nînd indirect reprezentativa 
R.F. a Germaniei.

Cea mai tare grupă, cea 
de la Skoplje, a fost mereu 
în furtună. în afară de e- 
chipa Iugoslaviei, nepregătită 
și improvizată, în rest, Anglia, 
Franța și Belgia, loturi pu-

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ
DE POLO LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 20 (prin tele
fon). In localitate s-a desfă
șurat dubla întîlnire dintre 
echipele Industria lînil și 

Anilana Lodz (Polonia). în 
primul joc, gazdele au înre
gistrat o victorie dară asupra 
formației oaspe, clasată pe 
locul 3 în campionatul Polo
niei, cu scorul de 9—6 (3—2,

PE COURTS-urile DE TENIS
După două zile de între

ceri în întîlnirea pentru 
„Cupa Davis" (finala zonei 
americane) care se dispută 
la Sao Paulo între echipele 
Braziliei și Canadei, scorul 
este favorabil cu 2—1 gaz
delor. In partida de dublu, 
perechea Thomas Koch — 
Edson Mandarino a învins 
cu 6—3, 3—6, 0—6. 6—4, 6—3 
cuplul Mike Belkin — John 
Sharpe.

*
La Dtlsseldorf, finala zonei 

europene B s-a încheiat cu 
rezultatul: R. F. a Germa
niei — U.R.S.S. 3—2. Ulti
ma partidă a fost atribuită 
sovieticului A. Metreveli, 
care conducea la întrerupere 
cu 6—4, 5—5 în fața lui W. 
Bungert.

Turneul internațional de la 
Hoylake (Anglia) a fost cîș- 
tigat de campionul australian 
John Newcombe, recentul în-

ȚIRIAC Șl NĂSTASE 
ÎNVINȘI...

1 NEW YORK, 20 (Ager
pres). _ Turneul internațio
nal de tenis de la Washing
ton s-a încheiat cu victoria 
jucătorului american Cliff 
Richey învingător în finală 
cu 7—9, 6—2, 6—1 în fața 
compatriotului său Arthur 
Ashe.

In finala probei de dublu 
bărbați, cuplul sud-afrlcan 
Bob Hewitt — Fred McMil
lan a dispus cu 7—9, 6—Ode 
perechea română Iile Năs- 
tase — Ion Tiriac.

★

în urma rezultatelor înre
gistrate la acest turneu, în 
clasamentul Marelui premiu 
internațional pe primul loc 
a trecut francezul George 
Goven cu 18 puncte. IlieNăs- 
tase ocupă locul • cu 12 
puncte.

panoramică a startului tn marea cursă de la Brands 
cu marii ași in prima linie (de la stingă la dreapta):

Rindt, Brabham și IckxJochen Rindt înaintea tuturor!'*
Marele Premiu automobi

listic de la Brands Hatch 
(Anglia), care a reunit pe cei 
mai cunoscuți ași ai formu
lei I, a fost cîștigat de aus
triacul Jochen Rindt, care 

temice șl ambițioase, s-au 
ciocnit între ele de parcă le-ar 
fi înlănțuit o rivalitate ve
che de zeci de ani. Am vă
zut duminică seara la Skoplje 
meciurile Anglia — Franța 
(0—0) și Belgia — Iugoslavia 
(2—1). Francezii au fost mai 
buni, mai ordonați, mai plini 
de vitalitate. I-a stimulai 
probabil grupul aceia de fete 
frumoase ca niște cover-girls. 
care le-au cîntat tot timpul 
„Allez France* A fost un 
meci cu numeroase reușite, 
înfocat dar fair, în schimb 
iugoslavii și belgienii aveau 
să scoată scîntei unii din 
gleznele altora. Belgienii, 
descendent! din „dracii roșii*, 
au înscris repede două go
luri, grație valorii celor 6 
jucători de primă divizie. 

Apoi, fotbaliștii țării gazdă 
mereu învinși în această 
competiție, au făcut un mo
ment de orgoliu din această 
ultimă partidă pe care mai 
aveau dreptul s-o dispute, 
între ei, încrîncenați, și ad
versarii lor, jucători dintre 
aceia gata să facă drept răz
bunare trei faulturi pentru

Și în cel de al doilea meci 
victoria a revenit tot forma
ției timișorene, care s-a im
pus prin acțiuni combinative. 
Scor final: 8—4 (0—1, 2—0, 
5—1. 1—2), Au marcat Kugel 
3, Ladani 2, Somorl, Reuter 
și Roth, respectiv Miskerics 2, 
Grambo și Pianek.

P. ARCAN-coresp. princ.

vingător de la Wimbledon. în 
finală, Newcombe l-a învins 
cu 4—6, 9—7, 6—4 pe com
patriotul său Owen David
son.

*
La Bratislava au luat sfîr- 

șit campionatele internațio
nale ale Cehoslovaciei. în 
finala de simplu bărbați, Jan 
Kodes l-a învins cu 3—6, 
6—3, 6—2, 7—5 pe Milan Ho- 
lecek. Turneul feminin s-a 
încheiat cu succesul jucătoa
rei cehoslovace Vlasta Vo- 
pickova, învingătoare cu 
6—4, 6—4 în fața american
cei Valerie Ziegenfuss în ce
lelalte finale: dublu mascu
lin : Machan. Szoke (Unga
ria) — Kodes. Kukal (Ce
hosl.) 5—7, 7—5, 8—6 ; dublu 
femei: Kodesova. Holubova 
(Cehosl.) — Vopickova, Neu- 
manova (Cehosl.) 6—1, 9—7.

★

Proba de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Elveției (în
trecerile se desfășoară la 
Gstaad) a revenit cunoscu
tului jucător australian Tony 
Roche, care în finală a dis
pus cu 6—3, 7—5, 6—3 de 
olandezul Tom Okker. în se
mifinale î Roche — Drys
dale 15—17, 6—2, 6—3; Ok
ker — Taylor 6—3, 6—2. în 
finala probei de simplu fe
mei, Rosemary Casals (SUA) 
a întrecut-o cu 6—2, 5—7, 
8—2 pe Franțolse Durr 
(Franța).

Baschetbalistele italience învingătoare
In turneul feminin de bas

chet de la Messina, selecțio
nat* Italiei a învins cu sco
rul de 94—47 (27—30) echi
pa Iugoslaviei. Cele mal 
bune jucătoare au fost lugo- 

a acoperit 350 km în timpul 
de lh57:02. Pe locul doi s-a 
clasat australianul Jack 
Brabham — lh57:34,9. Patru 
dintre marii favoriți ai cursei, 
scoțianul J. Stewart, belgia- 

unu. s-a încins o papară 
de-ți venea să oprești meciul, 
să arunci pe ei căldări de 
apă rece șl să le vorbești 
despre mila de aproapele... 
lor.

Pînă acum, competiția s-a 
bucurat de un interes inegal. 
La Bitolia, un stadion de 
5 000 de locuri a fost mereu 
invadat de 7—8 mii de spec
tatori, la Tetovo vreo mie de 
oameni s-au lăfăit într-o tri
bună în care încăpeau vreo 
3 000, iar la Skoplje a fost a- 
tîta public cît ar fi încăput 
în vreo zece taxiuri. Pe un
deva, faptul este explicabil, 
dacă te gîndești că orașul e 
saturat de fotbal (echipa 
Vardar a retrogradat anul 
acesta din prima divizie) și 
că ne aflăm după campiona
tul mondial, eveniment re
cent. care ne-a îndestulat cu 
toate rafinamentele fotbalu
lui.
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EDDY MERCKX REUȘEȘTE EVENTUL GIRO-TOUR
„Seul contre tous". Parcă 

niciodată expresia nu s-a po
trivit mai bine ca în cazul lui 
Eddy Merckx și a zdrobitoarei 
sale victorii în disputa cu cei 
150 de cicliști care, cu trei 
săptămîni în urmă, luaseră 
startul din Limoges. Singur 
împotriva tuturor... Și totuși, 
dacă ne gîndim bine, în acest 
a! 57-lea Tour de France asul 
belgian a fost chiar dezolant 
de singur, avînd de luptat nu 
cu ceilalți, ci doar cu ei în
suși și cu excesele talentului 
său, într-atît de slabă a fost 
opoziția celor cîteva duzini de 
așa-ziși „giganți ai șoselelor*. 
Deși echipa „Faemino” era 
pusă exclusiv la dispoziția sa, 
practic Eddy Merckx n-a tre
buit să facă apel la „servi
tori* în nici un moment al 
cursei. Poate că nemăsuratul 
său orgoliu nu concepe ca alt
cineva să fie înaintea lui, ca 
el, Merckx, să stea în plasa 
unui „gregario*, să fie tras 
sau purtat spre sosire.

Altădată Bartali, Coppi, sau 
Bobet își trimiteau „locote- 
nenții* să anihileze evadări, 
să schimbe trena, mai stăteau 
la căldurică, urzeau intrigi pe 
șosea, făceau coaliții. Dar vine 
Merckx și dă peste cap tot ce 
se știa și era acceptat de un 
secol în domeniul tacticii 
curselor, cicliste. El, .omul in 
galben", atacă totdeauna pri
mul, fără nici un ajutor, nu 
acceptă nici o companie, so
sește detașat Ia Forest, la Di- 
vonne les Bains, in Ventoux 
și la Cipale în Paris, făcînd a- 
proape contracronometru un 
întreg Tur al Franței de peste 
4 000 km. Și asta cînd nimeni 
nu-i declarase război, iar a- 
vanstil său era mai mult de
cît suficient pentru o victorie 
comodă. Directorii tehnici din 
generația lui Vietto rămîn cu 
gura căscată, cicliștii fac gar
gară cu Perrier. Pingeon a- 
bandonează.

Recapitulînd cele petrecute 
pe scena fierbinte a Turului 
Franței totul pare la prima 
vedere o scamatorie. Eddy a 
purtat 17 zile tricoul galben, 
a cîștigat 8 etape (egalînd re
cordul absolut al Ch. Pelissier) 
și-a adjudecat „Le grand prix 
de la Montagne*, probele con
tracronometru, inclusiv pro
logul de la Limoges, lăsînd 
doar tricoul verde (premiul 
sprinterilor) compatriotului său 
Walter Godefroot. Gu victoria 
din acest an Merckx își ocupă 
definitiv locui meritat în gale
ria marilor celebrități ale pe
dalei pentru că el a reușit 
ceea ce înaintea lui făcuseră 
doar doi cicliști (Coppi și An
quetil), să cîștige în același an 
Tururile Italiei și Franței.

Acest ciclist care în 1954, 
la Olimpiada de la Tokio, pă
rea atît de cuminte, sosind a- 
nonfm în pluton cu Moiceanu 
și Cosma, a devenit repede un 
trustman al sportului cu pe
dale, Ambiția și setea sa de 
victorii nu cunosc limite. Re
porterii francezi îi spun l'ogre 
(căpcăunul) pentru că nu iar
tă nimic. A cîștigat tot ce-șl 
poate visa un ciclist: două 
titluri mondiale, 3 Milano — 
San Remo, Pari»—Roubaix,

«lava Veger (21 puncte) *1 
italianca Agostinelli (13 punc
te). In prima zi a competi
ției, echipa Iugoslaviei a sur
clasat cu 70—29 (26—12) re
prezentativa Belgiei.

nul J. Ickx, mexicanul P. 
Rodriguez și elvețianul J. 
Siffert, au abandonat.

în urma acestor rezultate, 
în clasamentul campionatu
lui mondial de automobilism

Turneul de șah de la Amsterdam 
continuă să aibă 4 lideri

Slavic pe locul II (2:02,4 la 200 m craul) 
la „Trofeul celor 7 coline"

HAGA, 20. — în runda a 
5-a a turneului internațional 
de șah de la Amsterdam 
(grupa marilor maeștri), cam
pionul mondial Boris Spas
ski l-a învins pe Cirici. 
Gheller a cîștigat la Jong- 
sma, Gligorici la Hort și 
Uhlmann la Langeweg. A 
fost consemnată remiza în 
partidele Tringov — Ree, 
Donner — Janosevici și Po- 
lugaevski — Csom.

în clasament conduc Spas
ski (URSS), Uhlmann (R. D.

Merckx, supercampionul pedalei, savurindu-și triumful...

Paris—Nisa, 6 tururi Interna
ționale etc. etc.

Părînd condamnat din pri
cina gabaritului (peste 1,80 m 
înălțime) să nu fie un căță
rător. Merckx s-a format și în 
această specialitate printr-un 
antrenament riguros, intensiv, 
pedant chiar. (Iarna schiază la 
Chamonix). Pregătirea sa este 
perfectă, studiată, matematică 
și el acționează conform unei 
programări de computer. Dar 
Merckx e în definitiv și el 
om. Era cît ne aci s-o scrîn- 
tească... tocmai în acest tur afi 
Franței, la escaladarea mun
telui Ventoux, Fortînd prea 
mult pe ultimele serpentine, 
el a ajuns in vîrf epuizat și a 
leșinat sub flashurile fotore
porterilor. In mintea celor de 
fată, pentru o clipă a apărut 
spectrul lui Simpson. Eddy 
și-a revenit repede, i s-a dat 
puțin oxigen și totul a fost în 
ordine astfel că Chapatte a 
putut să scrie că Eddy Merckx 
este cel mai mare ciclist al 
tuturor timpurilor, lucru care 
l-a iritat însă pe Jacques An
quetil. Acesta a declarat fără 
înconjur că în epoca lui, bel
gianul nu s-ar fi clasat nici 
pe locul 5 într-un tur al 
Franței. Reporterii din Bru
xelles au ripostat punind în
trebarea: „Ce ar mai fi făcut 
Coppi sau Anquetil dacă ar fi 
existat pe vremea lor un 
Merckx”?

Pentru edificare, răsfoind 
arhivele Turului Franței, vom 
vedea că în 1952 Coppi a do
minat cu o asemenea autori
tate cursa fneît organizatorii 
au instituit (după trecerea Al- 
pilor) un premiu suplimentar 
pentru locul doi, lumea pa»lo- 
nîndu-se atunci pentru duelul 
dintre Ockers, Ruiz șl Bartali. 
Atunci Sopp! • cîștigat acel 
Tur al Franței eu un avans 
tie peste 28 minute față da 
Stan Ockers.

In urma Iul Merckx se si
tuează doi alcllștl veniți pen
tru tnttla oară tn marele plu
toni olandezul Eoetemalk «1 
suedezul fi. Pettersson. 81

continuă să conducă Jochen 
Rindt cu 36 de puncte, ur
mat de J. Brabham 25, J. 
Stewart 19 p, D. Hulme 16 p, 
C. Amon 14 p, P. Rodriguez 
10 p, J. P. Beltoise 9 p etc.

Germană), Gligorici (Iugosla
via) și Polugaevski (URSS)
— toți cu cite 3!A p, ur
mați de Gheller (URSS) — 
3 p etc.

★

în turneul rezervat maeș
trilor, pe primul loc se află 
Adorjan (Ungaria) cu 4’A p, 
urmat de Timman (Olanda).
— 3'A p. în runda a 5-a, 
Adorjan a cîștigat la Tatai, 
iar Timman l-a învins pe 
Van Geet.

tunci am putea Invoca celebra 
butadă a lui Charles Pelis
sier: „Important nu este că ai 
sosit primul, spune-mi cine a 
fost al doilea!"

Dar Merckx nu este un 
Walkowiak. El confirmă un 
palmares formidabil și apoi 
avea un etalon sigur: contra
timpul, mediile orare care ex
primă valoarea intrinsecă a 
ciclistului. Desigur, epoca lui 
Coppi era mai bogată în cam
pioni, toți unul și unul, dar 
comparațiile în timp sînt alea
torii. Fausto Coppi a fost cam-

0 interesantă experiență științifică

Inima sportivilor 
va stabili disciplinele 

în care aceștia pot avea 
cel mai mare succes

Jocurile sportive *1* Com- 
monwealth-ulul, car* m des
fășoară actualmente la Edin
burg, prilejuiesc experimen
tarea unui nou sistem de de
limitare * celor mal indicate 
discipline sportive care pot fi 
Ei te de un tînăr in func- 

actlvitatea cordului său. 
a fost elaborat* de 

dr. John Ferguson, flzlolog 
de 1* Universitate* Edinburg, 
care a instalat in acest scop 
o clinică specială da cardio
logia in Incinta satului sporti
vilor. „Cercetările noastre, eels 
mal completa întreprinse vreo
dată asupra unor sportivi da 
clasă mondială — a spus el — 
vor permite îmbunătățirea teh
nicilor , de antrenament șl vor 
oferi stleților ce vor participa 
la aceste experiențe un avan
taj asupra concurenților lor. 
Sîntem în stare să acoperim 
o largă varietate de discipline 
sportive — de la sprinteri la 
alergători pe distante lungi, 
luptători, boxeri, înotători, ci-» 
cliști și halterofili".

Din cei 2 000 de sportivi 
din 42 de țări participanți la 
Jocurile sportive ale Common- 
wealth-ului, echipa de specia
liști condusă de dr. Ferguson 
a ales 100 de „subiecte" pen
tru a fi supuși experiențelor. 
Ele sînt întreprinse cu ajuto
rul unui electrocardiograf spe
cial care oferă fotografii în 
două dimensiuni ale activității 
cordului, înregistrează bătăile 
inimii pe o bandă de magne
tofon și le analizează cu aju
torul unui computer.

..Fiecare tip de sportiv pre
zintă o formă diferită de ac
tivitate a cordului, înainte și 
după efort, și pornind de Ia 
aceasta noi putem evalua ca
pacitățile sale" — a declarat 
dr. Ferguson. Cînd cercetarea 
este încheiată noi putem, de 
pildă, să sugerăm unui aler
gător pe distanța de 400 metri 
că ar obține rezultate mai bune 
pe 1500 metri, ș.a.m.d.“. Pen
tru a exemplifica cele afir
mate, savantul a luat, la !n- 
tîmplare, în fața ziariștilor 
prezenți, o „fișă cardiacă" pur- 
tînd numai un număr. „Această 
persoană — a spus el după

ROMA, 20 (Agerpres). — 
Ziua a doua a tradiționalu
lui concurs de înot „Trofeul 
celor 7 coline" a fost do
minată de sportivii din R. D. 
Germană, care au terminat 
învingători în majoritatea 
probelor. La 200 m liber, pe 
primul loc s-a clasat Udo 
Poser (R.D.G.), cronometrat 
cu 2:01,1, urmat de românul 
Marian Slavic cu 2:02,4 (re-

Giacomo Agostini învingător și la Brno
La Brno s-a disputat un 

mare concurs internațional 
de motociclism (contînd pen-

Fotoi A.F.P.

pionul anilor ’50. Merckx este 
ciclistul de excepție al anilor 
'70. In condiții diferite, fiecare 
s-a situat cu un pas înaintea 
generației sale. Dacă sînt deo
sebiți ca stil, sau metodă, ce
lor doi ași le sînt comune 
trăsături esențiale pentru un 
campion, o enormă putere de 
muncă, seriozitate, pasiune, 
conștiința lucrului bine făcut, 
ceea ce în fond contează mai 
mult decît stabilirea de cla
samente și ierarhii.

I. GOGA

Scoțianul Jan Ste
wart, învingător 
pe 10 000 m, îna
intea celebrului 
recordmen austra
lian Ron Clarke

Telefoto 1
A.P.-AGERPRES

corectarea fișei — este proba
bil un alergător pe distanța 
medii iau un înotător". Con
fruntarea numărului fișei cu 
un registru a stabilit că era 
vorba despre un Înotător neo
zeelandez specializat în probe 
pe distanța de 400 metri.

„Dacă noi vom putea sta
bili cu precizie capacitatea 
cordului și caarcteristicile plă- 
minilor și mușchilor unui spor
tiv, a continuat dr. Ferguson, 
atunci este pe deplin posibil 
să indicăm fiecăruia dintre ei 
disciplina pe care să o practice 
și regimul cel mai propice de 
antrenament al său".

Noi campioni ai Jocurilor

Commonwealth-ului
EDINBURG, 20 (Agerpres). 

în concursul de înot din ca
drul Jocurilor sportive ale 
Commonwealth-ului, tînăra 
Karen Moras (16 ani), noul 
fenomen al natației austra
liene, a doborît recordul 
mondial la 800 m liber cu 
timpul de 9:02,45. Proba de 
200 m liber bărbați a fost 
cîștigată de dublul campion 
olimpic Mike Wenden (Aus
tralia) — 1:56,69. Canadianul 
William Mahoney a terminat 
învingător la 200 m bras în 
2:30,29.

Iată și rfștigătorli unor fi
nale din competiția de atle
tism : înălțime — Peckham 
(Australia) 2,14 m; 100 m

cord național egalat), Rober- 
to Pangaro (Italia) 2:02,4 și 
Borloy (Ungaria) 2:04,0. Po
ser a cucerit și proba de 
200 m fluture cu 2:11,0. Alți 
cîștigători i 100 m bras i 
Henninger (R.D.G.) 1:09,9,
200 m spate t Borloy 2:14,8, 
200 m mixt i Pechman 
(R.D.G.) 8:15,2, 1500 m I
Sperling (R.D.G.) 17:08,9.

tru campionatul mondial). La. 
clasa 350 cmc, victoria a re
venit campionului Italian 
Giacomo Agostini (pe „M. V.

• Agusta"), urmat de compa
triotul său Pasolini și de sue
dezul Andersson. întrecerea 
rezervată motocicletelor de 
la clasa 250 cmc s-a încheiat 
cu victoria australianului K.,; 
Carruthers. Alte rezultate: 
clasa 50 cmc : A. Toersen (O- i 
landa) ; clasa 125 cmc: G. 
Parlotti (Italia) ; motociclete 
cu ataș : Enders — Engel
hardt (R. F. a Germaniei).

TELEX
Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa Rappan" la fotbal, e- 
chipa poloneză Zaglebie Sos- 
nowiec a întrecut cu scorul 
de 3—2 (0—1) formația fran
ceză Olimpique Marsilia. La 
Braunschweig, în cadrul ace
leași competiții, formația lo
cală Eintracht a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) pe
I.F.K. Norrkoping.

■
După consumarea a 12 run
de, in turneul internațional 
de șah de la Debreczin pe 
primul loc se află Savon 
(U.R.S.S.) cu 8>/g p, urmat de 
Bilek (Ungaria), Sydor (Po
lonia) — ambii 7'A p, Hen
nings (R. D. Germană) — 
6>/t p (1), Gufeld (URSS) 6p 
(2) etc. Rezultate înregistra
te în runda a 12-a : Dely — 
Zaițev 1—0 ; Ribly — Ozs- 
vath 1—0 ; Savon — Filip 
1—0 ; Bilek — Paoli 1—0 ; 
Lengyel — Sydor >/2—Va, 
Liptay — Hennings ‘A—'A ; 
Gufeld — Bukicl */»—>/j.

■
Concursul internațional de 
călărie de la Deauville a 
continuat cu desfășurarea u- 
nei noi probe de obstacole, 
în care victoria a revenit 
după baraj sportivului fran
cez Philippe Jouy pe calul 
„Stella". învingătorul a par
curs traseul în 51,8 și 0 
puncte penalizare. Pe locul 
secund — Daniel Lamour (pe 
„Orsietein") 57,2 și 0 p.p., iar 
pe locul trei — Nelson Pes- 
soa (pe .Nagir") cu 50,7 și
4 p.p.

Speeiallstul englez șl-a ex
primat părerea că actualele 
ceroetărl vor permite să se ob
țină o serie de date prețioase 
in cazurile unei activități a- 
normale a cordului la unii 
sportivi și să afle de asemenea, 
cauzele pentru care Inima are 
nevoie de cîteva ore pentru 
a reveni la normal după un 
efort intens. „In acest scop — 
a spus el — alergătorii de 
fond și maratoniștii vor fi cer
cetați imediat, înainte și după 
cursele Ia care vor lua startul".

I. R.

plat femei — Raelene Boyle 
(Australia) 11,2 ; 100 m plat 
bărbați — Don Quarrie (Ja
maica) 10,2 ; disc femei — 
Rosemary Payne (Scoția) 
54,46 m.

Alte rezultate : haltere, cat. 
pană — Pert in (Anglia) 
342,500 kg; cat. ușoară — 
Newton (Anglia) 375,500 kg; 
scrimă, floretă bărbați pe e- 
chipe — 1. Anglia ; 2. Aus
tralia ; 3. Canada.

Adunarea generală a „Bri
tish Commonwealth Games 
Federation" a hotărît ca edi
ția a 10-a a Jocurilor Com
monwealth-ului să aibă loc 
în anul 1974 la Christchurch 
(Noua Zeelandă).

Tiparul; 1. P. „Informația", *tr, Brezoiaau nr, 23—25, București „


