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Mitingul balcanic
al atletilor juniori

Z. Gașpar.' câștigătorul probei rie 
>00 m la recenta infilnire de ju
niori Roindnia-Cehia-'Slbvacia.'.

Foto : P. .NAGHi-Cl.lj

La sfîrșiful acestei săptă- 
mîni,: stadionul’ Karaiskakis. 
cu pistă de tartan, din- veci
nătatea Pireului, va găzdui în-

trecerile ediției inaugurale a 
Mitingului balcanic pentru ju
niori și junioare, competiție 
similară Jocurilor Balcanice 
r.ezervate atleților seniori.
.în vederea 

tant concurs, 
rală înaintea 
campionatelor 
juniori de la Paris, au făcut 
deplasarea între alții: Eleo
nora Monoranu. Leontina Să- 
Tăjan, Natalia Andrei, Valen
tina Cioltan, Florica 
Lucia Jinga, Andrei 
runezi; Cornel Dima. 
Negomireanu, Gheorghe Suha, 
Gheorghe Dumbravă.

★
înaintea plecării la 

unii dintre atleți au 
pat la o verificare a 
luj de pregătire, prilej cu 
care au realizat citeva rezul
tate promițătoare: 
Sorin Păsulă 27,0; 
marș: Miron- Cectcoi 
(la : 2 . secunde de 
țării);. 100 m, fețe :. 
Recu 12,6; 1.00. rhg: 
Szatmari. 14,3; 2000 
talia . Andrei. 6:34.2 
record republican de junioa
re mari.

acestui impor- 
repetitie gene-' 
primei ediții a 
europene de

Bocet.
Ku~

Mihai

Atena, 
partici- 
stadiu-

250 m:
5 km 
21:58,0 

recordul 
Viprica

Marta 
m: Na- 
— nou

Meci atletic feminin

România - S. U. A.
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haltere,

'.-a 
va 
va 
cu

și o probă cu adițiune de 
la care cei 13 alergători au 

cu

septembrie 
proba

Em. F

și mea ceva...

CONSTANȚA
sportiv al județelor

au loc

de azi :
B

II) 
II

lată cum arată clasamentul 
înaintea

Azi, la Pitești, Cluj, București, lași. Brașov și Tg. Mureș 
ultimele jocuri din cadrul campionatului național de fotbal, ediția 1969— 
1970. Cum lupta pentru titlul de campioana este încheiată, etapei a XXX-a 
ii revine misiunea să stabilească numai echipa care va ocupa locul al 
15-lea și va activa in sezonul viitor In divizia B. Dar iată programul 
complet al etapei 29

29
29
29

O știre interesantă pentru iubitorii atletismului : după ce 
evolua tu U.n.S.S., reprezentativa feminină a Statelor Unite 
putea fi văzută și în București, cu prilejul meciului pe care il 
susține, în zilele de 5 și s august, pe Stadionul Republicii, 
selecționata țării noastre.

Ieri, la velodromul Dinamo

JUNIORII DE LA STEAUA
Șl AU ADJUDECAT TITLURILE

La velodromul Dinamo, ieri 
după-amiază au fost desemnate 
campioanele republicane de 
niori în proba de urmărire 
echipe.

Disputele au fost dominate 
alergătorii de la Steaua care 
cucerit titlul republican atît 
juniori mari cît și la juniori mici. 
La juniori mari cicliștii au avut 
de parcurs 4 000 de metri în 10 
ture. Iată rezultatele înregistrate : 
I. STEAUA (P. Dolofan, N. Gavri
la, I. Gavrilă, M. Ferfelea) — cam
pioană națională pe 1970, 2. Școala 
sportivă 3, 3. Olimpia, 4. Școala1 
sportivă 1.

Juniorii mici au avut de efec
tuat numai cinci ture de pișcă 
însumînd 2 000 de metri. Rezulta
te tehnice : STEAUA (Gh. Tudor, 
Gh. Pîrvulescu, C. Colța, I. Șer- 
ban) — campioană națională pe 
1970, 2. Școala sportivă 3. 3. Olim
pia. 4. Școala sportivă 1.

Tot ieri s-a desfășurat in corn-

ju
pe

de 
au 
la

pletare 
puncte 
avut de efectuat 30 de ture 
sprint la trei ture. Primele trei 
locuri au fost ocupate de : 1. X. 
Rimă (Șc. sp. 2) 26 p, 2. V. lor- 
dache (Șc. sp. 1) 20 p, 3. Șt. Radu 
(Dinamo) 13 p.

Campionatele de pistă pentru ju
niori vor continua în 
cu proba de viteză și 
adi(iune de puncte.

e aflăm de citva timp sub 
zodia unor finaluri competi- 
jionale, încărcate ca de obi
cei cu doze serioase de pa
siune, împărțind, așa cum le 
slă bine, clipe de bucurie sau

de amărăciune, oferind satisfacții în
vingătorilor și, dacă nu altceva, măcar 
speranțe învinșilor. S-au terminat, pe 
rînd, campionatele tării la mai multe 
discipline și, la fel ca în alfi ani, am 
asista* la obișnuitele scene în care 
fericiți! „șefi de promoție" și-au pri
mit, fulgerați de blilz-urile fotorepor
terilor, distincțiile. »

Este — chiar și cel mai blazat ama
tor de spori o va recunoaște — un 
moment cind șampania are gusiul cel 
mai bun și cînd toate clipele de ne
caz, deznădejde sau oboseală, chiar 
dacă le aduni la un loc, nu mai fac 
nici doi bani. Cine a trăit minutele 
podiumului și ale distincțiilor știe că 
nu este nici o exagerare...

Insă, minutul sau minutele festive 
sînt trecătoare. Un nou campionat 
apare implacabil pe filele calendaru
lui. Și toiul pornește de la începui, in
tr-un ciclu identic, dacă nu mai difi
cil, cu antrenamente, jocuri, cu emoții, 
speranțe, certitudini și îndoieli. Asia 
este, poate, frumusețea competitiva a 
sportului. Victoriile sînt strălucite, însă 
efemere. Nu rămîn decîl amintirile și 
— palpabile — distincțiile...

Dor — iată întrebarea I — care dis
tincții 3 O plachetă de campion și, 
nelipsitul tricou, tot de campion. Pla
cheta se așează într-un raft, undeva 
acasă, la vedere, și rămîne, peste ani, 
un simbol al victoriei, al minutelor de 
intensă satisfacție. Tricoul, în schimb, 
se îmbracă o singură dată, fără ex
cepție, la festivitatea de premiere și 
apoi dispare din circuitul valoric al 
distincțiilor sportive. Apare, purtat de... 
frați sau de surori, pe la ștranduri și, 
mai grav, prin piețe. Pentru aceasta a 
fost el conferit ? Noi credem că pre
zenta tricoului de campion pe masa 
încărcată cu premii are alt scop. Și 
anume acela de a fi purtat in com
petiții ca un semn aparte al celui mai 
bun. Nimeni nu-l îmbracă, 
atunci nu cumva am mitizăt oare acest 
tricou, care în fond nu își dovedește 
valoarea distinctivă ?

Lucrurile, din păcate, așa stau. Con- 
statînd acest fapt, nu dorim doar să 
deplîngem o situație, ci să încercăm 
depășirea momentului. în acest scop, 
n-cr fi deloc rău dacă ne-am moder
niza un pic. Să ne gîndim, spre exem
plu, că un ecuson de campion ar fi 
mult mai util, el urmînd să fie atașai 
pe tricoul sportivilor și purtat în com
petiții, iar după un an așezat, lîngă 
medalie, în panoplia succeselor. Sau 
o insignă sau altceva, dacă nu ne 
place ecusonul, deși în majoritatea ță
rilor așa se procedează acum. Insă 
trebuie să înțelegem că tricoul nu mai 
folosește practic la nimic și costă, nu-i 
greu de bănuit, mai 
Un sportiv talentat 
nu mai vorbim și de 
de longeviiate — în 
titluri de campion, 
astfel de sportiv — 
lolandei Balaș 
de tricouri, toate la fel. Cum îl deose
bește pe cel cucerit, poate la capătul 
unei lupte superbe, în anul X, de cel 
din anul Y ? Imposibil I Ceea ce nu 
este deloc bine...

Colin ANTONESCU
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Jiul—,.UU Cluj s-a jucat in ziua de. 26 aprilie

Ele- 
Maia

(fe- 
Ște- 
Ivan

ARGEȘ—UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— FARUL

ROȘU — PETROLUL
— DINAMO BUCUREȘTI.

de
Și Bulgaria ț_ 

Vesela

Reamintim că meciul . .
șl s-a încheiat cu victoria formației din Petroșani cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul înscris de I. Constantin in min
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(Citiți in pagina a 3-a avancro
nica etapei).

7.
8.
9

10.Mira 
și Rie 
p ; 11.

Alergătorii din echipa de juniori mari a clubului Steaua, in timpul cursei care avea să le 
aducă tricourile de campioni.

Foto : Theo MACARSCHI

însă. Și

AUTOMOBILISMULUI
DOBRUOJA (TOLBUHIN)-

majoritatea constructorilor de mașini

ii

Gh. BP’JRAN

și 
spate, 
ea. Flăcările

talentat.
mai tîrziu, tot dm 
element stabiliza- 

î desprinde de pe 
care o încerca.

U.T.A. 
RAPID 
STEAUA 
DINAMO 
„U“ CR.

6. JIUL 
FARUL 
DINAMO 
F.C. ARGEȘ 
„U“ CLUJ

11. ST. ROȘU
12. PETROLUL
13. C.F R.
14. POLITEH.
15. C RIȘUL
IB. A.S A.

La 30 mai, .în ultima jumă
tate de oră a‘ încercărilor din 
ajunul cursei .de 100.0 kilo 
metri de la Nurburgring, tînă- 
rul ’ pilot finlandez Hans 
Laine se urcă în mașina să 
— Porsche 908 — pentru a 
încerca o noua serie de pne 
uri. Un element stabilizatei 
rupt (și a cărui reparare a 
fost animată) face insă ca la 
trecerea unei „cocoașe" ma
șina Să decoleze, să se ridice

apoi să se răs- 
blocîndu-1 

car- 
in li
sai 
ani, 

pilot

la verticală 
toarne pe 
pe pilot sub 
izbucnesc cu violență fac
tile toate tentativele de 
rare și astfel, la 24 de 
se sfirșește cariera unui 
deosebit de

Două zile 
cauza unui 
lor care se 
mașina pe care o încerca, își 
pierde viața Bruce McLșiren,

federațiile din 
Iugoslavia. la- 

Anastasia 
Pașăva, 
Hitrova, 
Petrova 

Hristov,

La Căminul 13 din Timi
șoara, devenit in aceste zile 
cartier general al gimnasticii 
balcanice, a avut loc marți la 
prinz o conferință de presă, in 
cadrul căreia organizatorii au 
comunicat ultimele noutăți 
legate de cea de a doua edi
ție a campionatelor balcanice 
de gimnastică. între altele, au 
fost făcute cunoscute loturile 
anunțate 
Bulgaria 
tă-le : 
Mitova,
na Kirova, Irina 
Blagoeva, Anka 
minin) ; Raieio- 
Ian Zoeu, Gueno Radev, 
Kondev, Rumen Gabrovskt, 
Gheorghi Adamov (masculin); 
Greta Ganeeva. Ludmila Pe
trova, Boiana Ganciovska. Mu
ia Anghelova, Snejana Dece- 
va (modernă) ; IUGOSLAVIA : 
Erna Havelka, Inge Poje, 
Maia Labovici, Ema Nalici, 
Magda Miloșvici, Marlenka 
Kovaci (feminin) : Drago Șos- 
1 arici, Ivan Hmelovaț, Zoran 
Ivanovici, Damir Anici, Avgust 
Iiisel, Anton Plestenjak (mas
culin) : Miriana Vuciuici, Liu- 
bița Kraljevici, Svetlana Radi- 
novici (modernă).

între personalitățile car» 
și-au anunțat prezența la în
trecerea gimnaștilor se numă
ră și Milovoe Radovanovici 
Farbin, președintele Federa
ției iugoslave și președinte al 
Comitetului de organizare a 
C. M. de la Ljubljana, S. Ne- 
dclkovici, secretar al federa
ției de specialitate din Iugosla
via. Todor Kukuvanov, secretar 
general al Federației de gim
nastică din Bulgaria, Adrien Ga- 
zoianis, președinte al Federa
ției de gimnastică din Grecia.

Tn foto : Petre Mihaiuc, 
campionul absolut al țării 
noastre, intr-o „mișcare" la 
bară.

După cum se știe, U.E.F A. organi
zează, din patru in patru ani, campio
natul de fotbal ai Europei pentru re
prezentativele naționale. Echipa Româ
niei figurează — după cum ani anunțat 

la timp — tn grupa 1, împreună cu 
selecționatele Cehoslovaciei, Finlandei 
și Țării Galilor-

Paralel cu întîlnirile pentru titlul de 
campioană a Europei, se va desfășura 
o competiție deschisă reprezentativelor 
de „speranțe" (alcătuite din jucători 
sub 23 de ani).

Tată programul grupei I :
CEHOSLOVACIA — ROMANIA, 16 

mai 1971 ; 14 noiembrie 1971 
(speranțe): ROMANIA —

CEHOSLOVACIA, 14 noiem
brie 1971 ; 16 mai 1971 (sp.); 
ROMANIA —FINLANDA, 10 
octombrie 1970; 22 septem
brie 1971 (sp.); FINLAND A— 
ROMANIA, 22 septembrie

1971 ; 10 octombrie 1971 (sp.) :
Cehoslovacia — Finlanda. 7 octombrie 
1970 ; 16 iunie 1971 (sp.) : Finlanda — 
Cehoslovacia, 16 iunie 1971 ; 7 octom
brie 1971 (sp.); Finlanda — Țara Ga
lilor, 26 mai 1971 ; Țara Galilor — 
Finlanda, 13 octombrie 1971 : ROMA
NIA — ȚARA GALILOR. 24 noiem
brie 1971 : ȚARA GALILOR — RO
MANIA, 11 noiembrie 1970.

De reținut că Țara Galilor nu parti
cipă și in . campionatul speranțelor și, 
de asemenea, că datele meciurilor e- 
chipei -acestei țări cu reprezentativa 
României nu au fost/încă, confirmate.

I
I

Finiș in turneul de șah de la Sinaia

SAHISItLE ROMANCE PE LOCURI FRUNTAȘE
SINAIA. 21 (prin telefon). —- 

în saloanele Casei de cultură 
din localitate s-au jucat marți 
seara (n. r. ieri), ultimele par
tide din cadrul celui de al 
IV-lea turneu internațional fe
minin de șah. Fruntașa tur
neului, maestra internațională 
Alexandra Nicolau. asigunn- 
du-și victoria cu două runde 
mai înainte, a făcut o remiza 
cu cea de a doua clasată, șa- 
hista cehoslovacă Stepanka 
Vokralova. A fost desemnată, 
in ultima rundă, deținătoarea 
locului trei, jucâtoarea noastră 
Suzana Makai.

Celelalte rezultate ale ulti
mei 
cu 
1-0

runde : Simu—Teodores-
1—0, Timmer—Baumstark 

Erenska—Rubțova */•—'/t. 
Holzlein—Makai 0—1. Partida 
Kalchbrenner—Bilck se mai 
joacă, la ora transmisiei. Iată 
și alte două rezultate din run
da precedentă : Bilek—Erenska 

Rubtova—Litmanowicz

un pilot consacrat, în plină 
maturitate (33 de ani. din care 
18 de curse), un pilpt.ee pă
rea, că și Jim Clark, indes
tructibil.

Aceste două accidente au 
fost doar începutul unei ser i 
negre cum nu știm să mai fi 
avut vrebdată autoinobilis 
mul La 20 iunie, la ăntreni-

mult. Și încă ceva, 
poate cuceri — 

frecventele cazuri 
cariera sa cîfeva 
lmaginați-vă un 

- sâ luăm cazul 
cind privește vraful

Clasamentul turneului : 1.
Alexandra Nicolau (România) 
9 >/3 puncte (din 12 parțide : 
7 "victorii, 5 remize, 0 înfrân
geri) ; 2. Stepanka Vokralova 
(Cehoslovacia) V'ș p ; 3. Suzana 
Makai 7 p ; 4. Margareta Teo- 
dorescit (România) 6'/, p ; 5. 
Elena Ruhțova (U.R.S.S.) 6 p; 
6—7. Edith Bilck (Ungaria) și 
Vlasta Kalchbrenner (Iugosla
via) 51/z (1) p ; 8—10. Gertrude 
Baumstark (România), 
Litmanowicz (Polonia) 
Timmer (Olanda) 5'/,
Kristine Holzlein (R.D.G.) 5 p; 
12—13. Veturia Simu (Româ
nia) și Hanya Erenska (Polo
nia) 4 p.

DE TREI ORI CAMPIOANA...
La Addis Abeba au avut lo< 

recent campionatele naționale d< 
tenis ale Etiopiei. Lin succes deo
sebit a fost obținut de jucătoare* 
Daniele Binay, care, a cucerit 3 
titluri de campioană, fiind lau
reată In probele de simplu femei, 
dublu femei și dublu mixt.

Ș. N. OLTENHA 7-4 LA BOX
La Tolbuhin (Bulgaria) s-a dis

putat, recent, meciul de box in
tre echipele Dobrudja și S. N. ol
tenița. Gazdele au cîștigat cu 7—4. 
tn cej inai frumos meci al ^alei; 
juniorul. Ștefan Flo.rea a învins 
prin âbandon in repriza secundă 
pe ștefan Hristov. Iată celelalte' 
rezultate : V. Velikov b-k. o. 2 M. 
'Vâ'siiî'e : S, Ga nev b.p. I. Grigore : 
B; Iliev b.p. D. Oprea ; Ivi. iVli- 
l'anbv b.p. C Ginită :.M. Con.r.an- 
tin b.p. V. Gheurglîiev.; Gh. Fi- 
Teață b.k.o. 2 F. Mâncev : S., Aii- 
lănov b.p. V. Sandu : 1, *7ance-' 
b. k'-.o, M. Chintă : P. Nieulae b. 
ab. 1 P. Spari'-.v . R Ghectghiev 
b.p. Al. Gheorghiu.

Pitești : F.C.
Cluj : C.F.R.
București : STEAUA—CRIȘUL (meciul are loc pe stadionul 

„23 August", cu începere de Ia ora 17,30)
Iași : POLITEHNICA — U.T.A.
București : RAPID — DINAMO BACAU (partida se desfă

șoară de Stadionul Republicii, de la ora 17,30)
Brașov : STEAGUL
Tg. Mureș : A.S.A.

53—10 39 
38-31 35
55 —3b 33
51 —39 32
33-36 32
37-3Î 32
14-3J 31 
37-41 30
50-46 28 
40—37
31-33 28
33-33 27

13 28-44 '6 
15 35—38 25
14 37-13 25
18 21—49 15

TOTUL E BINE, 
CÎND SE TERMINA

CU BINE...
Joclien tlindt, au

tomobilistul aus
triac care domini 
în acest sezon lu 
mea așilor colanu
lui, era pe pune ui 
de a-și pierde lau
rii cu e-, iți in ..Ma
rele Premiu al fu- 
• illei". alergat la 
finele săptiminli trecute pe cir 
ctiitul de la Brands Hatch ha 
ord după finișul său victorios, 
contestație viziiid anumite a 
dausurt — apreciate ca ejnrahe 
uulamcntare _ aduse înstelată 
de răcire a motorului mașinii sui 
t.olus-Ford, il descalifica pe 
vlmiător. Nu <i fost 
insă ultimul cuvint 
al disputei... Bindt u 
făcut, imediat o con- 
tra-contestatie și a 
obținut „in ex. remis" 
decizia favorabilă a 
juriului. tată l. sa- 
iiurindu-și succesul 
deplin. alături de 
soita sa. frumoasa 
Tina tiindt.
I Odi . ASSOCIATED
PRESS

pilpt.ee
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Studenții, profesorii 
si atletismul

Contribuții la profilul sportiv al județelor.

CONSTANTA-

»
Sîmbătă și duminica trecu

tă două concursuri, unul dis
putat la București și altul la 
Cîmpulung Muscel, au făcut 
bilanțul atletismului universi
tar și școlar.

Programarea acestor între
ceri la sfîrșitul anului școlar 
după perioada examenelor și 
în momentul răspîndirii stu
denților și elevilor spre în
deletnicirile de vacanță, poa
te că au privat atît campio
natele universitare cît și fi
nala concursului republican 
rezervat școlilor sportive și 
liceelor cu program de edu
cație fizică tocmai de atmos
fera lor specifică. Cum însă 
motive obiective au determi
nat schimbarea calendaristică, 
nu putem să reproșăm nimic 
organizatorilor, care s-au a- 
chitat în condițiuni bune de 
sarcinile ce le reveneau. Re
gretăm însă clocotul absent 
din tribune care trebuia să 
însoțească asemenea întreceri; 
regretăm lipsa entuziasmului 
colegilor și duelurile galerii
lor fără de care un campio
nat universitar sau școlar 
devine un concurs oarecare, 
de rutină, rămas în amintiri 
doar prin cîteva cifre inte
resante pentru bilanțuri ■ și 
perspective, dar care rămîn 
în sfera restrînsă a celor cîș- 
tigați pentru această activi
tate, fără ca întrecerea res
pectivă să-și îndeplinească 
rolul propagandistic.

Se pare că în noianul pre
ocupărilor tineretului nostru 
școlar și universitar, specta
colul sportiv, chiar cînd este 
vorba de colegi, ocupă un 
loc tot mai restrâns, că însăși

0 ARMA GREA CUM E SPADA...
Recenta finală a campiona

tului juniorilor mici a scos în 
evidență o serie de aspecte 
care merită a fi comentate, 
pentru că astfel se poate a- 
junge la o mai eficientă orien
tare de perspectivă, atît pe li
nia instruirii, cît și pe cea 
organizatorică.

S-a prezentat un număr re
cord de participanți — 54 la 
floretă masculin, 36 la floreță 
feminin, 28 la spadă, 29 la sa
bie — datorită noilor preve
deri regulamentare. Rămîne 
de văzut dacă această larghe
țe, care a făcut din probe (în 
special din floreta-băieți) ve
ritabile maratoane de calibrul 
seniorilor, dublate fiind și de 
deshidratarea produsă de ca
niculă, nu a solicitat peste mă
sură organismele insuficient 
de coapte ale micilor mușche
tari ce s-au întrecut. Personal, 
cred că participarea copiilor 
în competiții trebuie limitată 
numeric spre a nu se depăși, 
prin amploare și durată, limi
tele rezistenței lor fiziologice. 
Totodată, consider neinspirată 
programarea și ca timp și ca 
loc a finalelor, mai ales dacă 
ținem seamă că această com
petiție nu este subordonată, de 
exemplu, calendarulu’ interna
țional.

Probele de floretă au fost 
mai populate și aceasta nu sur
prinde, dar lipsa de dinamism 
din proba de spadă m-a con- 
vjns, o dată în plus, că spe

Cu ocazia campionatelor In
ternationale de tir ale Ro
mâniei, Confederația euro
peană de tir, in colaborare 
eu Comisia de coordonare a 

activității științifice a C.N.E.F.S., 
a organizat prima reuniune inter
națională de comunicări științifice 
în domeniul tirului sportiv.

La această reuniune, care s-a 
bucurat de o bună primire in 
cercurile de specialitate, au parti
cipat specialiști din România, 
U.R.Ș.S., R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Ungaria, Spania, Ita
lia și Cehoslovacia.

Iată, așadar, că, după caiac-ca- 
noe, atletism și gimnastică, încă 
o ramură de sport pășește cu ho- 
tărlre pe calea fundamentării ști
ințifice a pregătirilor pentru ob
ținerea unor performanțe superi
oare, lărgind astfel familia spor
turilor In care tehnicienii apelează 
într-o măsură din ce în ce mai 
evidentă la aportul știipței.

Este meritoriu faptul că specia
liștii români au avut atît iniția
tiva organizării acestei acțiuni, cît 
și o contribuție majoră in ceea 
ce privește numărul și valoarea 
lucrărilor prezentate.

Pe adresa comtsiel de organi
zare a reuniunii sosiseră 32 lu
crări din 9 țări, dintre care — da
torită timpului scurt — au putut 
ti prezentate doar 14 lucrări, ur- 
mtnd ca celelalte să apară in ex- 
tenso intr-un volum ce va fi pu
blicat ulterior.

Raportul reuniunii, întocmit de 
conf. dr. A. Demeter și lector V. 
Paladescu, a făcut o succintă tre
cere in revistă a problemelor ac

sportul continuă să rămină 
— deși toată lumea este con
vinsă de necesitatea lui — o 
dexteritate și că doar cei ce 
l-au îndrăgit înainte de stu
denție continuă să-i acorde 
atenția care o merită.

Fără îndoială, popularitatea 
atletismului în rîndurile ele
vilor și studenților rămîne 
cea mai acută problemă a 
sportului școlar și universi
tar și rezolvarea ei este încă 
departe de a fi întrevăzută. 
Avem cîțiva campioni de cla
să, avem cîteva cluburi, dar 
oare este de ajuns ? Sîmbătă 
și duminică mai mulți pro
fesori cu părul nins, oameni 
pe care de cîteva decenii îi 
întîlnim pe stadioane, antre
nori care au cheltuit nespus 
de mult entuziasm și o in
calculabilă energie — conti
nuau să se întrebe: ce-i de 
făcut ca întrecerile elevilor 
și studenților să nască în rîn- 
dul colegilor entuziasmul pe 
care avuseseră ocazia să-l 
constate cu ani în urmă cînd 
distracțiile extra-școlare și 
sportive acaparau mai puțin 
tineretul ?

Soluții se pare că există, 
chiâr mai multe, dar credem 
că peste toate una s’ngură 
se ridică hotărîtoare: activi
tatea profesorului de educa
ție fizică, acest apostol al 
mișcării care din păcate prea, 
adesea devine un funcționar 
și crede că și-a făcut datoria, 
și-a îndeplinit misiunea în- 
cheindu-și ora de educație fi
zică.

Iată de ce revenind la cam
pionatele universitare de at
letism. dincolo de cifrele mai 

cializarea directă pentru vîrs- 
tele mici, la o armă grea cum 
e spada, e prematură și con
traindicată. Și dacă la sabie 
a existat un bun tehnician în 
finală și încă alți cîțiva, care 
s-au pierdut pe parcurs, la spa
dă nu am văzut nici o tehni
că demnă de aprecieri. Nu e 
deloc de neglijat faptul că a- 
ceasta e vîrsta perspectivelor 
și că o perspectivă la vîrste 
crude nu se apreciază atît 
după rezultatele imediate, cît 
după baza tehnică, singura 
capabilă să asigure progresul. 
Concludent ni se pare însuși 
faptul că valoarea probelor 
de floretă a fost net superioa
ră celorlalte.

L-am văzut pe Toma Mac
kay alergind să-și îmbrățișe
ze antrenorul (Andrei Covaci), 
după o luptă solitară între 
cinci sătmăreni în finala pro
bei de floretă băieți. Această 
luptă, însă, venea să scoată 
în evidență o cu totul altă 
concluzie : în orașul de pe So
meș a apărut o nouă pleiadă 
de tineri, care vin să asalteze 
titlurile și locurile fruntașe, 
de cînd antrenorul Alexandru 
Csipler s-a reîntors la matcă. 
Nu cumva este acesta un în
ceput de pledoarie vie în fa
voarea descentralizării pregă
tirii, pusă pe tapet de bătrînul 
mușchetar care a părăsit lotu
rile naționale pe scara de ser
viciu ?

Magda Bartoș, campioana

tuale și de perspectivă ale meto
dicei șl fiziologiei tirului sportiv, 
evidențiind, pe de o parte, pre
ocupările care există in aceste do- 
denii în diferite țări șl principalele 
realizări obținute pînă in prezent, 
iar pe de alta, jalonind principalii 
parametri ce se impun a fi a- 
bordați în studiile ce trebuie 
întreprinse pentru a asigura an
trenamentului in această ramură 
de sport un caracter cît mai a- 
decvat efortului specific din tir 
și in concordanță cu principiile 
elaborate cu sprijinul științelor 
ajutătoare.

0 REUNIUNE ȘTIINȚIFICA UTILA
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Dintre lucrările care s-au refe
rit la diferitele aspecte ale acestei 
largi problematici, menționăm :

in domeniul selecției ș! al me
todicii de pregătire :

— O contribuție românească la 
tehnica tlrulUi : un nou stil de 
tragere la poziția „în genunchi” 
— antrenor N. N. Prescurea (Ro
mânia).

Nichifor Ligor (I. E. 
F. S.) s-a oprit dumi
nică la 4,30 m. Să fi 
fost numai vîntul și 
prăjina de vină ?

bune sau mai rele pe care 
le-am consemnat în cronici, 
dincolo de disputele strinse 
din unele probe sau slăbi
ciunea altora, ținem să subli
niem inițiativa organizatorilor 
de a premia pe profesorii-an- 
trenori care de ani de zile 
muncesc cu sîrguință, cu dă
ruire pentru atletismul uni
versitar. A fost un moment 
poate puțin observat de spec
tatorii prezenți, dar un mo
ment emoționant și plin de 
semnificație pe care am dori 
să-l revedem în ocazii ase
mănătoare. Totodată am re
gretat însă că centrele uni
versitare nu au fost și ele 
angrenate într-o întrecere co
lectivă. chiar în acest sport 
individual. Poate din punct 
de vedere organizatoric era 
greu să se găsească o solu
ție echitabilă pentru o în
trecere pe echipe. Dar me
rită să fie studiată — pen
tru viitor — o formulă de a 
angrena și răsplăti efortul 
colectiv, efortul fiecărui cen
tru universitar.

Anul acesta Bucureștiul a 
dominat net campionatele uni
versitare, datorită faptului că 
11 titluri la băieți și 7 la 
fete au revenit I.E.F.S., dar 
lăsîndu-i de o parte pe stu
denții în educație fizică ve- 
niți în Capitală din toate 
zările, vedem că celelalte 
centre universitare au fost pe 
un plan sensibil egal la îm
părțirea titlurilor de cam
pioni.

Gh. Ep.

junioarelor mari, și-a dominat 
cu autoritate egalele de vîrstă 
și a cîștigat de o manieră 
care nu poate fi decît rodul 
unei pregătiri conștiincioase. 
S-ar părea că a înțeles ceva 
din greșelile „tinereții", dar 
aceasta, mai mult decît me
ritul victoriei obținute, consti
tuie o angajare a ei și a ce
lor ce se ocupă de pregătirea 
ei, în fața frumoaselor pers
pective ce-i stau în față.

Am văzut primul titlu de 
campion luînd drumul Gala- 
țiului și-mi declar deplina sa
tisfacție pentru un centru nou 
care începe să se impună prin 
activitatea unui antrenor tî- 
năr, Alecu, și a unor tineri 
sportivi plini de entuziasm, 
dintre care s-a detașat Viorel 
Ștefănescu.

In fine, după multă vreme, 
am văzut un titlu de cam
pion plecînd la Cluj și m-am 
bucurat enorm că acest cen
tru cu tradiție, din care s-au 
ridicat multe elemente de va
loare, cu cîțiva ani în urmă, 
și-a găsit, se pare, lima de 
plutire și tinde să redevină 
puternic, după o perioadă de 
mediocritate. Sper că acest în
ceput să fie de bun augur și 
nu numai un foc de paie, iar 
proaspătul campion Ioan Pop 
să se dovedească un demn ur
maș al lui Zoltan Uray sau 
al Olgăi Szabo.

Cornel GEORGESCU

— Elementele principale ale an
trenamentului trăgătorilor — S. 
Arnold (R. F. a Germaniei).

— Studiul asupra dinamicii e- 
fortului în perioada competițională
— M. Toader (România).

— Adaptarea trăgătorilor la e- 
fortul competițional — dr. M. 
Meik (U.R.S.S.).

— Aspecte cronoselețiografice ale 
trăgătorilor de tir de performanță
— C. Răduț (România).

in domeniul fiziologiei tirului :

— Aspecte ale metabolismului 
hidroelectrolitic la trăgători — dr.

I. Ștefan și colectivul (România).
— Echilibrul fruncțional acomo- 

datlv și hemodlnamica retinlană 
în tirul sportiv — M. P. popescu 
și Th. Paladescu (România).

— studiul corelativ asupra mo» 
dlficărllor electromiografice și 
electroelencefalografice la trăgă
tori — F. Topliceanu și colectivul 
(România).

— Timpii de reacție și modifi
cările saturării cu oxigen a tră
gătorilor, drept efect retroactiv al

sporturi nautice, box, haltere, 
lupte și încă ceva...

Ziarul nostru a organizat la sediul Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport Constanța o dezbatere 
pe tema profilului sportiv ai acestui județ. Au fost 

invitați și au avut amabilitatea să participe: Leonida_Florea 
— șeful secției sport si învățămînt din cadrul Comitetului 
județean de partid. Dumitru Ivan — președinte al C.J.E.F.S., 
Ștefan Cozoniade — membru al Biroului executiv al Consi
liului sindical județean, Mihai Lungu — șeful sectorului sport 
al Comitetului județean U.T.C., Cornel Dinescu — vicepre
ședinte al C.J.E.F.S., Victor Albu — directorul Școlii sportive 
nr. 1, Traian Bucovală — director adjunct al aceleiași școli 
și Cornel Popa — corespondent principal al ziarului 
„Sportul". „ , , .

Au fost exprimate puncte de vedere care au tratat tema 
din variate incidențe, interesante și remarcabile, prin limpe
zime și coeziune. Tentru a sublinia esența discuțiilor, noi vom 
evita modalitatea redării intervenției fiecărui participant, 
selectind numai ideile si realizările în stare si redea activita
tea sportivă a județului, profilul ei particularizant.

0 etapă
Cu 8 ani în urmă, sportul 

constănțean se rezuma ia ac
tivitatea unei echipe de fot
bal (divizia B) și a alteia de 
volei (Petrolul) cu aspirații 
pentru prima divizie. Astăzi, 
există în județul Constanța 
8 echipe divizionare A, 8 e- 
chipe divizionare B, 5 forma
ții în divizia terță și 13 echi
pe de juniori în campiona
tele republicane. Pe lingă 
fotbal și volei s-au dezvoltat 
de atunci încoace boxul, 
luptele, rugbyul, handbalul, 
atletismul, popicele etc. Po-

Devine oportună profilarea
Din 1970 a devenit opor

tună problema profilării, 
chestiunea stabilirii unui spe
cific, deoarece această etapă 
nu putea fi inaugurată decît 
după consolidarea unui po
tențial sportiv general. In 
acest moment s-a hotărît 
necesitatea menținerii și con
solidării capacității ramurilor 
sportive ajunse pînă acum la 
un grad apreciabil de dez
voltare, alături de stabilirea 
unui profil, adică de susți
nerea intensivă a cîtorva 
sporturi pentru obținerea de 
înalte performanțe. Pentru ce 
ramuri au optat conducătorii 
sportului constănțean ? P;n- 
tru cele recomandate de spe
cificul natural al județului 
sau de o tradiție manifestă 
de multă vreme. Condițiile 
naturale impun sporturile 
nautice și înotul, iar tradiția 
luptele, boxul și halterele.

Să vedem, în continuare, 
ce anume susține și va dez
volta acest profil. Dintre 
sporturile nautice, la început 
va fi propulsat yahtingul. Se 
preconizează construirea u- 
nul mare centru nautic la 
Mamaia, centru care să fie 
valorificat atît pentru spor
tul de performanță, cît și 
pentru activitatea turistică, 
ultimul aspect fiind în mă
sură să-i confere o înaltă 
eficiență economică, pi va 
începe să fie edificat din 
acest an.

Constanța ar putea fi una 
din zonele cu mare randa
ment pentru înotul de per
formanță, fiindcă multe luni 
în fiecare an copiii din par
tea locului au posibilitatea 
să înoate timp de 10 ore 
pe zi. Ar putea fi, dar deo
camdată nu e. Fiindcă lip
sește un.., bazin de înot (e 
nevoie, deci, și la mare !) în 
care sute de virtuali cam
pioni să-și poată șlefui teh
nica și celelalte calități sine 
qua non. Bazinul, vechiul de
ziderat al animatorilor de 
aici, va începe, în sfîrșit, să 
capete contur în anul viitor.

Pentru lupte, box sau hal
tere există încă de pe acum 
o rețea de baze sportive. în 
ultimii doi ani s-a ameliorat 
substanțial cantitatea și ca
litatea terenurilor și săl’lor 
de sport din județ.’ Vom e- 
numera: Complexul Tomis 
(sală de box, lupte, gimnas
tică), Complexul Școlii spor
tive de elevi nr. 1 (4 tere
nuri de baschet, două de 
volei, unul de handbal, 4 
săli de gimnastică, sală de 
jocuri), sala de lupte și box 
de la Medgidia, Complexul 
C.F.R. Constanța, stadionul 
Portul, un teren de rugby în 
complexul „1 Mai“, Parcul 
sportiv al pionierilor, Com
plexul sportiv al școlii din 
Medgidia, baza sportivă de 
la Cernavodă, precum și a- 
menajările sportive dintr-o

agneti — dr. J. Doka (Ungaria).
— Tirul sportiv șl influența lui 

asupra organelor auditive.
— Aspecte de neurodinamică ce

rebrală raportate la unii parame
tri ce determină precizia la tir — 
conf. dr. A. Demeter șl colectivul 
(România).

In domeniul psihologiei tirului :

— Pregătirea psihologică a tră
gătorului — F. G. Riera (Spania).

— O metodă psihoflziologică de 
măsurare a emotivității la trăgă
torii rruntașl — Iudlth Moscu (Ro
mânia).

— Sindromul trăgătorului obosit 
— dr. G. Calderaro (Italia).

— Posibilitățile de concretizare 
a unor aspecte ale antrenamentu
lui autogen la tir — R. Frester 
(R. D. Germană).

A face spicuiri sau o trecere in 
revistă cît de succintă a conținu
tului acestor materiale ar fi un 
lucru care depășește limitele de 
spațiu ce se acordă unui aseme

încheiată
tențialul sportiv al județului 
Constanța s-a ridicat în ulti
mii ani la capacitatea unor 
centre ca Timișoara și Cluj, 
devenind — în bună măsură 
— egalul celor mai puter
nice focare sportive ale ță
rii. Acesta a fost țelul stră
daniilor celor ce au avut res
ponsabilitatea sportului con
stănțean în ultimii ani: să-1 
dezvolte pînă ia capacitatea 
județelor recomandate de o 
puternică tradiție. Etapa vi
zată s-a încheiat la finele 
anului trecut.

serie de sate (Cobadin, Mur- 
fatlar, Negru Vodă, Chirno- 
geni etc.). Succesiunea este 
elocventă, deși necesitățile 
tot, mai mari întrec constant 
capacitatea realizărilor de 
mai sus.

Un alt aspect subliniat de 
interlocutorii noștri, aflat în 
strfnsă legătură cu hotărîrea 
de a menține și consolida o 
serie de ramuri sportive, pre
cum și de a susține dezvol
tarea optimă a sporturilor de 
profil este orientarea școli
lor sportive. Și aici lucrurile 
sînt tranșante. Școala spor
tivă nr. 1, instituție cu re
zultate excelente la ora ac
tuală, pregătește elevi pro- 
veniți din școli generale și 
licee, pentru ramurile spor
tive situate în afara specifi
cului. De ce nu și pentru 
celelalte ? Deoarece majori
tatea sportivilor tineri bine 
înzestrați pentru sport, ab
solvenți ai școlilor generale 
și liceelor, pleacă din oraș 
(de regulă, spre facultăți), 
provocîndu-se astfel o ade
vărată hemoragie a talente
lor depistate și dezvoltate pe 
acest teritoriu. Randamentul 
global al scolii este însem
nat, dar adesea • niște exce- 
lenți sportivi • tineri pleacă în 
alte părți și nu vor juca 
niciodată în echipele divizio
nare ale județului.

De curînd a fost înființată 
Școala sportivă nr. 2. Noua 
instituție își selecționează 
elevii din cadrul școlilor pro
fesionale, iar secțiile ei co
incid cu sporturile de profil. 
Raționamentul care a de
terminat o asemenea struc
tură s-a bazat tocmai pe 
premisa că absolvenții șco
lilor profesionale sînt repar
tizați la întreprinderile din 
județ și municipiu, astfel că 
alternativa de a pierde niște 
sportivi formați devine, prac
tic. fără însemnătate.

Și organizarea sportului să
tesc va începe să fie orien
tată, printre altele, către 
sporturile desemnate ca spe
cifice. U.T.C.-ul preconizează 
valorificarea tot mai accen
tuată a tradiției sportului 
luptelor în comunele și sa
tele din județ, iar de anul 
acesta va stimula și răspîn- 
direa înotului prin organiza
rea unei Cupe pentru tra
versarea Ghiolului de la 
Mamaia.

Ne-am interesat, în con
tinuare, dacă în cuprinsul ju
dețului există corpul de teh
nicieni necesar susținerii cu 
precădere a sporturilor de 
profil. Ni s-a răspuns că pen
tru etapa actuală necesități
le sînt acoperite, dar pentru 
cele de perspectivă s-a ma
nifestat îngrijorare. Activita
tea antrenorilor Kenan Is
mail, C. Ofițerescu, Gh. Va- 
limoreanu (lupte), IonescuLi- 
sias (haltere). Ștefan Văcaru

nea articol. Este suficient totuși să 
amintim că materialele prezentate 
au fost apreciate favorabil de toți 
cei care au participat la reuniune, 
iar dl. G. Vlchos —, vicepre
ședintele U.I.T., le-a considerat, 
în cuvîntul său, ca fiind extrem 
de importante.

In curînd va fl pus la îndemina 
specialiștilor români un volum cu 
toate lucrările primite de către or
ganizatorii acestei reuniuni știin
țifice, urmînd ca ulterior, prin 
grija Confederației europene ne 
tir, volumul să fie tradus și ti
părit într-una din limbile oficiale 
ale U.I.T.

Fără îndoială că această primă 
reuniune a constituit un impor
tant punct de plecare în funda
mentarea științifică a tirului spor
tiv și că tehnicienii români au da
toria să folosească din plin și cit 
mai operativ învățămintele prac
tice ce se desprind din lucrările 
prezentate, întrucît este clar că, 
astăzi, simpla pregătire tehnică nu 
mai poate asigura obținerea de 
performanțe care să se situeze pe 
primele locuri din lume. Antre
norii trebuie să colaboreze strins 
cu alți specialiști : psihologi, fl- 
ziologi, fizicieni etc., întrucît pon
derea acestor componente ale 
antrenamentului in tir este liotă- 
ritoare.

prof. Ilie ISTRATE 

(box) este bine cotată, dar, 
în viitorul apropiat, va fi 
nevoie de un număr mult 
mai mare de specialiști re
comandați de elan și price
pere, Iar șansele de a-i găsi 
sînt foarte mici. Se speră 
că tinerii constănțeni, stu- 
denți la I.E.F.S., se vor în
toarce la terminarea facultă
ții o dată ce noua lege pen
tru repartizarea absolvenților 
respectă în mare măsură și

Clubul Farul—spre o etapă calitativ nouă
Să vedem acum ce loc 

ocupă clubul Farul în con
textul sportiv al orașului ? 
Prezent cu 6 secții în cadrul 
diviziilor A, avînd de curînd 
la conducere o echipă de 
specialiști șl perspectiva de 
a deveni curînd proprietar al 
stadionului și al sălii de 
sport, clubul se îndreaptă 
spre o etapă calitativ nouă. 
Paradoxal, la prima vedere, 
clubul Farul nu are nici una 
din secțiile care tind să con
fere specificitate sportului 
constănțean. El cultivă acele 
sporturi față de care res
ponsabilii n-au decît inten
ția menținerii și consolidării. 
Explicația ce ne-a fost fur
nizată sună aproximativ ast- 

în sezonul estival—
de ținută

în profilul sportului con
stănțean intră încă ceva cu 
totul aparte. E vorba despre 
obligația de a asigura pe li
toral în timpul sezonului es
tival spectacole sportive, a- 
dică competiții cu partici- 
panți de marcă, în stare să 
ofere întreceri cu ținută și 
nu simple șușanele. Consiliul 
sportiv județean sau clubul 
Farul au fost deseori critica
te pentru contractarea unor 
echipe care nu spun nimic 
nici prin nume, nici prin 
evoluție. Cei vizați acceptă 
că majoritatea formațiilor in
vitate n-au fost valori auten
tice, dar la rîndul lor au 
argumente redutabile. Echi
pele cu faimă și valoare pre
tind onorarii mari și acestea 
plătite în valută. De aceea, 
forurile locale se văd obli
gate să admită pe cei ce vin 
cu pretenții infime; Dar cum 
sînt pretențiile, așa e și va
loarea. Iar alte posibilități ei 
nu au. Pentru ruperea aces
tui cerc vicios, este necesară 
intervenția unor foruri mai 
puternice din punct de ve
dere financiar. De pildă, F. R. 
Fotbal și O.N.T. Un exemplu 
va fi și mai convingător. 
Cînd echipa braziliană Sao 
Paulo a jucat la Constanța, 
să fi avut stadionul 100 000 
de locuri și tot n-ar fi în
căput toată lumea care so- 

, licita bilete. O.N.T.-ul a vîn- 
dut atunci turiștilor străini 
7 000 de bilete și alte mii de

Arene care produc... recorduri, 
sau cum încearcă unii 

să vicieze rezultatele
Campionatul republican de 

calificare in divizia națională 
de popice se apropie de sfir- 
șit. Dintre numeroasele e- 
chipe care au luat startul in 
această competiție, cinci for
mații feminine și șase mascu
line, care au mers din victo
rie în victorie, se află în 
cursa pentru ocuparea celor 
patru locuri rămase vacante 
prin retrogradarea sexteturi- 
lor Metrom Brașov, Gloria 
București (f), Constructorul 
București și Voința Cluj (m). 
Sîmbătă și duminica trecută, 
pretendentele la prima cate
gorie a țării au susținut jocu
rile turului etapei a IV-a, în
cheiate cu următoarele rezul
tate : feminin: Voința Timi
șoara — Petrolul Băicoi 
2 470—2 425 p d. Cetatea Giur
giu—Voința Craiova 2 458— 
2 278 p. d. Echipa Derma- 
gant Tg. Mureș nu a evoluat. 
Masculin: Metalul Plopeni — 
C.F.R. Tg. Mureș 5 362—5 182 
p d, Petrolistul Cîmpina — 
Electrica Sibiu 5 621—5 360 
p d, Gloria București — La- 
romet București 4 809—4 755 
p d.

După cum se poate vedea, 
Petrolistul Cîmpina a înre
gistrat un rezultat de valoare 
mondială. Autorii lui fiind 
popicari anonimi, am cerut 
amănunte asupra evoluției 
jucătorilor cîmpineni de la 
arbitrul meciului, Valentin 
Carianopol (București): „Ci
fra popicelor doborîte de e- 
chipa gazdă — ne-a spus el 
— nu ilustrează adevărata 
valoare a jucătorilor. Cunos- 
cînd particularitățile arenei 
proprii, el au fost mult a- 
vantajați și de pistele de joc, 
canalizate spre una dintre 
ulițele lăcașului de popice. 
Fără teama de a greși, pot 
afirma că arena i-a ajutat pe 
cîmpineni să obțină victoria 
la o asemenea mare diferen
ță de scor".

Prin urmare, din nou frau
da și-a făcut apariția în în
trecerile de pe arenele de 
popice. In repetate rindurî 
am inserat în coloanele zia
rului nostru acțiunile unor e- 
chipe care, în goana după 
obținerea rezultatelor cu o- 
rlc.e preț au făcut arenelor 
proprii divei se modificări, 

criteriul locului de baștină,’ 
Dar carența de cadre nu se 
va atenua pînă cînd nu vor 
fi scoase și cîteva noi pro
moții de instructori. Repre
zentanții Consiliului sportiv 
județean, care ni s-a părut 
că au o concepție foarte 
clară despre chestiunea pro
filării, au mai arătat inten
ția de a susține și printr-un 
sistem competițional local,’ 
stimulatoriu și sincron cucei 
republican.

tei: tntr-un club care are 
secție de fotbal e riscant 
să crezi că vreo altă ramură 
de sport va ajunge la per
formanțe redutabile. Cînd se 
vor rezultate deosebite în 
sporturi cu mai puțină popu
laritate decît fotbalul ebine 
ca ele să fie cultivate în 
unități lipsite de această 
concurență primejdioasă. A- 
poi, s-a menționat că dacă 
clubul Farul va avea și 
yahting și lupte și haltere el 
va monopoliza tot ce este 
remarcabil în județ și va con
damna asociațiile sportive la 
mediocritate și blazare. Acest 
punct de vedere se pretează 
la comentarii pentru inedi
tul și logica lui.

spectacole sportive

amatori aflați în vilegiatură 
pe litoralul românesc ar fi 
vrut să vadă această partidă, 
fapt ce a determinat Oficiul 
Național de Turism să pro
pună pe loc organizarea u- 
nui al doilea meci pentru 
ziua următoare. Deci, echipe
le cu faimă fac rețete ex
celente. Patru-cinci echipe de 
renume, aduse să joace vara 
la Constanța și nu neapărat 
numai cu Farul, ar duce, în 
ultimă instanță, la realizarea 
de mari beneficii. Dar pentru 
aceasta e nevoie și de mai 
mult spirit comercial.

★
Am enunțat în rîndurile de 

mai sus sinteza principale
lor puncte de vedere expri
mate de cei ce răspund de 
destinele sportului constăn
țean. Am remarcat cu oca
zia acestei mese rotunde o 
viziune clară și o puțin obiș
nuită înțelegere și colabora
re între toate forurile impli
cate în organizarea și susți
nerea activității sportive de 
masă și de performanță 
(C.J.E.F.S., U.T.C., Consiliul 
sindical județean, clubul Fa
rul, școlile sportive etc.). Ni 
se pare interesant de urmă
rit în viitor cum vor căpăta 
acoperire faptică ideile și in
tențiile interlocutorilor noștri 
cuprinse în această relatare 
succintă.

Retnus BOGDAN

menite să le favorizeze în 
disputa cu adversarii. Astfel, 
s-a micșorat orificiul unor 
rozele pentru ca popicele să 
cadă mai ușor, sau s-a așe
zat lăcașul popicelor la dis
tanțe inegale față de pereții 
de protecție ai spațiului de 
explozie. De asemenea, s-a 
creat pe scîndura de lansare 
o denivelare, greu de obser
vat pentru neavizați, care 
dirijează traiectoria bilei spre 
un anumit canal. Cea mai 
frecventă modalitate de a 
influența rezultatele o con
stituie culoarele, aproape invi
zibile, formate din cauza u- 
zurii asfaltului pe pistele de 
joc.

Am redat numai cîteva din 
defecțiunile constatate de 
specialiștii federației la are
nele echipelor divizionare 
C.S.M. Reșița, Petrolul Plo
iești, Gaz metan Mediaș și 
altele. Cerîndu-li-se să-și rea- 
menajeze sălile după cerin
țele regulamentare, echipele 
menționate au făcut de ochii 
lumii cîteva retușărl, conți- 
nuînd să joace, aproape în a- 
celeași condiții, pînă la ter
minarea campionatului. Vă- 
zînd că forul de resort nu 
reacționează cu hotărîre, u- 
nele echipe angrenate în lup
ta pentru promovarea în di
vizia națională au început să 
calce și ele pe urme necin
stite. Conducerile echipelor 
Petrolistul Cîmpina, C.F.R. 
Tg. Mureș și Cetatea Giur
giu, la care s-au observat în
cercări de viciere a rezulta
telor, s-ar putea să ne con
trazică, afirmind că sălile lor 
sînt omologate. De acord, a- 
renele au fost omologate. Dar 
se pune o întrebare firească: 
de ce sportivii respectivi nu 
mai reeditează în alte săli 
recordurile obținute de re
gulă pe arenele proprii ? Ca 
să fim mai concreți, amin
tim echipelor C.F.R Tg. Mu
reș, Petrolistul Cîmpina și 
Cetatea Giurgiu că în depla
sare cu greu depășesc 5 000 
p d și, respectiv, 2100 p d, 
iar cînd evoluează acasă ob
țin cifre pe care nici repre
zentativele țării, fie ele in 
formă excelentă, nu le vot 
realiza.

Ir. lOANIJESCU
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OPINII

NU NUMAI GĂURILE
DIN SCHWEITZER

1 în ultima vreme, accentul 
discuțiilor purtate pe margi
nea comportării echipei noas
tre la campionatul mondial 
din Mexic s-a pus pe diverse 
aspecte 
au fost 
și chiar, 
m-au și 
prim opinia în public, convins 
fiind, ca unul care a evoluat 
acolo în teren, la Guadalajara, 
investit și cu răspunderea că
pitanului de echipă, că nu a- 
semenea aspecte au definit 
comportarea reprezentativei 
României Ia ediția mexicană 
a C.M. De aceea îmi și 
permit ca încă de la începu
tul acestor opinii să apreoiez 
această comportare drept dem
nă și conformă nivelului ac
tual al fotbalului din țara 
noastră.

Cred că popularitatea Iotu
lui nostru in Mexic s-a si
tuat la un plafon ridicat, da
torită, în< primul rînd, modu
lui prietenesc, deschis și sin
cer de comportare a delega
ției noastre, caracteristică, de 
altfel, poporului român. Chiar 
de la sosirea pe solul aztec, o 
dată cu primele acorduri cin- 
tate de băieții noștri alături 
de.mariacii ce veniseră să ne 
întîmpine la aeroport, simpa
tia localnicilor ne-a însoțit 
mereu. în teren și în afara 
lui. N-a fost o strategie pu
blicitară. și acest sens pro
fund, al amiciției sincere, în
țelegerea faptului că acolo nu 
reprezentam numai o disci
plină, fotbalul, ci și un tine
ret. o concepție, o pasiune 
pentru viață și o dorință de 
înțelegere prin sport, a gă
sit imediat ecoul cuvenit in 
inimile localnicilor, fie ele fo
ruri organizatorice, fie publi
cul stadionului Jalisco, sau 
oameni simpli de pe stradă, 

vor spune u- 
fost în afara 

l v-ați dus a-

negative. Și, ciudat, 
amplificate, exagerate 
uneori, inventate. Ele 
determinat să-mi ex-

„Bine, bine, 1 
nii, dar asta a 
terenului și voi 
colo să jucați..."

Acestora am 
următorul fapt, 
cred eu : la sfirșitul ultimul 
lui meci, cu Brazilia, brigada 
de arbitri condusă de austria
cul Marschall și avindu-1 drept 
purtător de cuvint pe bel
gianul Loraux (care ne mai 
arbitrase un meci) mi-a adre
sat in calitate de căpitan de 
echipă următoarele cuvinte: 
„Felicitări pentru felul cum 
ați știut să reprezentanți cu 
cinste România, fotbalul din 
țara dv., soccerul european".

Este adevărat că aceasta se 
lntimpia la sfirșitul suitei jo
curilor de la Guadalajara, iar 
după primul meci, cu Anglia, 
nu puțini au fost cel care 
au incriminat maniera noas
tră de joc. Aci simt nevoia 
unei precizări. între ultimul 
meci de pregătire din țară, 
cu Iugoslavia — cînd, după 
părerea noastră, a jucătorilor, 
am evoluat bine — și cel cu 
Anglia, noi pierdusem mult 
din formă. Am constatat acest 
fapt, pe drept cuvînt îngri
jorător, chiar în primul meci 
de antrenament disputat în 
Mexic, la Torreon, în compa
nia unei echipe care, fără a 
fi Ia nivel de reprezentativă, 
ne-a servit o replică puter
nică. Am ajuns atunci la con
cluzia că trebuie s-o luăm, în 
bună măsură, de la început, 
că aclimatizarea ridică pentru 
noi probleme serioase. Radu 
Nunweiller, de pildă, după 
cinci minute de joc a spus că 
nu mai este în stare să a- 
lerge, iar cu toții am fost 
spuziți in jurul gurii ca de 
o cumplită arșiță internă. Și a- 
ceasta in timp ce englezii „se 
plimbau" în Columbia (victo
rie cu 4—0) și Ecuador (cu 
2—0). Era, deci, normal, să 
privim cu circumspecție dc-

să le relatez 
semnificativ,

butul nostru. Dacă mai adău
găm și faptul că pe Wembley 
i-am pasat pe adversarii noș- 
trii atit pînă i-am scos din 
ritmul lor de metronom, ceea 
ce nu Ie-a convenit de fel. 
se explică, cred eu. modul 
cum am abordat jocul cu An
glia.

De fapt, ce ni se Impută ? 
Că n-am atacat vehement în 
spre final. Se uită, însă, că 
Banks a salvat, incredibil, de 
două ori (vă mai amintiți șu
tul violent, la colțul de sus. 
al Iui Nunweiller?). că eu am 
fost cosit în imediata apro
piere a careului de către 
Mullery, cind scăpasem singur 
spre poartă. Cred că englezii 
abia așteptau să ne lăsăm 
descoperiți după deschiderea 
scorului. Dacă pierdeam la 
debut cu un scor sever, mora
lul nostru ar fi fost zdrunci
nat și evoluția echipei mult 
sub cea intrată acum, deja, în 
istorie.

Păstrarea mingii la mijlocul 
terenului n-a fost- un scop in 
sine, nici în acest meci, nici 
in celelalte. Noi am încercat 
să înclinăm balanța rezultatu
lui aci, prin aportul consis
tent al compartimentului mc. 
dian. Dar celelalte echipe din 
grupa de Ia Guadalajara n-au 
avut centrul de greutate tot în 
liniile mediane ? Nu intim- 
plător, Gerson, Rivelino, Clo- 
doaldo, B. Charlton, Peters. 
Ball, au fost printre cei mai 
buni jucători ai campionatu
lui. în schimb, compartimen
tul nostru ofensiv nu benefi
cia nici de aportul unor ju
cător „buldozeri" ca Hurst, 
penetranți ca Lee, „rachetă" 
ca Jairzinho, insidioși ca Tos- 
tao sau compleți ca Pete...

Despre programul nostru a- 
colo, pe toată durata șederii 
de o lună în Mexic, nu vreau 
să spun decît citeva cuvinte, 
care sînt departe de a se voi 
scuze sau perdea de fum, ci 
doar exprimarea unei stări de 
fapt, omenește de înțeles : 
cind luni și luni trăiești in
tr-o febră continuă, cind acea
sta atinge apogeul încordării

ULTIMUL ACT AL CAMPIONATULUI..

Azi, Neagu va ji din nou față în față apărarea lui Dinamo Bacău. Faza de mai sus a
fost luată la „amicalul" din primăvară, de pe Giulești Foto : V. BAGEAC

• La Brașov, Petrolul n-are nevoie decît de un punct... < Crișul
— o echipă pe fruntea căreia nu poate sta scris decit „victorie44
• C.F.R. Cluj față-n față cu „elefanții44 dezlănțuiți ai litoralului

♦ Giuleșteni
Așadar, punct final !
început parcă in timpuri ui

tate — uitate datorită pauzei 
mexicane, care ne-a înstrăinat 
ideea continuității — traversat 

de multe incertitudini, dintre 
care una — cea a retrogradă
rii — continuă să trăiască, 
întristat, în final, de tempera
mentul „incandescent" al prea 
multor eliminați, împins în 
plin concediu, cu plajă, ghiol 
și cărări de munte, CAMPIO
NATUL iși consumă astăzi ul
timul act, lăsînd duminicii cu 
finală de Cupă trufia de a 
trage cortina peste un sezon 
cu culori și trăiri violente...

Acum, înaintea etapei fi- i

ii, într-un meci al
Dcmbrovschi și calmul olim
pian al unui jucător — pe 
nume Lereter — pe care, pro
babil, oricare antrenor din 
lume l-ar fi lăsat în tribună.

Și astfel, într-un peisaj do
minat de răzbunările — parcă 
siciliene — ale celor trei 
„mari" bucureștene, U.T.A. a 
păstrat linia de mijloc, cîști- 
gînd — cu arsenal clasic — 
un campionat început cu o- 
chii lipiți de iarba gazonului. 
Elogiul chibzuinței...

Dacă în fruntea clasamen
tului totul este clar, atunci 
Ia celălalt pol, în zona vecină 
fatalului loc 15, lupta este 
grea și surdă, fiecare dintre

mindriei

POLITEHNICA IAȘI, ÎN CEASUL
AL 12-lea,

imaginați sub ce 
auspicii s-ar fi desfășurat
partida de azi, de la Iași, 
dintre U.T.A. și Politeh
nica, dacă Rapidul ar fi 
învins Farul, la Constan
ta (ceea ce, evident, ar fi 
constituit un rezultat-sur; 
priză), Iar Ștefan n-ar fi 
comis henful care i-a dat 
posibilitate formației ie
șene să nu piardă intîl- 
nirea cu Dinamo Bucu
rești ?

La ora aceasta, U.T.A. 
s-ar fi aflat la egalitate 
de puncte cu Rapid, Iar 
Politehnica ar fi avut un 
punct în urma Crișului. 
Ar fi urmat, deci, cum se 
spune, „meciul vieții”, a- 
tit pentru U.T.A. cit si 
pentru Politehnica. Arăde
nii, pentru a smulge punc
tul care să-i urce pe po
diumul de campioni ; ieșe
nii. pentru a obține vic
toria și, astfel. salvarea 
în ultimul ceas.

Rezultatele penultimei 
etape au dat însă un ca
racter mai puțin drama-

INCEARCA...
tic acestei partide, 
faptul că unul din 
batanți, U.T.A., și-a 
tins țelul. Elevii lui Du
mitrescu și Reinhardt vor 
aborda partida de pe alte 
poziții, ceea ce pare să 
ofere un avantaj gazde
lor, care nu vor mai a- 
vea in față o echipă gata 
să angajeze bătălie fă
ră cruțare.
alte aspecte: in condițiile 
unui meci în care n-are 
nimic de pierdut, de mul
te ori, o echipă joacă mai 
bine, acționează cu mai 
multă siguranță și efica
citate, mai ales cind 
campioană. Este o a 
fată a monedei, de 
de neglijat.

Oricum, 
ușor decît pentru... U.T.A. 
Politehnica 
tule emoții pină ia fluie
rul final, mai ales dacă 
tranzisloarele nu-i vor a- 
duce veștile cele mai bune 
de pe celelalte „«impuri 
de luptă".

prin 
coni- 

și a-

Dar apar si

meciul nu

e si 
doua

Ioc
este

va avea des-

și tensiunii, cind din 22 de 
jucători joacă doar 11, nu fie
care temperament iși găsește 
calea ideală de manifestare. 
Ce reproșez eu colegilor care 
n-au jucat la Guadalajara nu 
este supărarea și nemulțumi
rea lor (le-aș fi condamnat 
indiferența !), ci felul greșit 
in care unii și le-au exterio
rizat. N-avem dreptul să ui
tăm că omul se cunoaște nu 
numai la bucurie, ci și la ne
caz. Cit despre mîncare, timp 
liber, distracții și alte ase
menea chestiuni adiacente, o 
singură precizare : „De gusti- 
bus..."

în încheierea acestor opinii 
nu mă pot opri să-mi exprim 
nedumerirea pe marginea u- 
nui așa-zis interviu publicat 
recent in revista clujeană 
„Tribuna", care caută cu lu
minarea numai găurile din 
schweitzer, și unde ni se atri
buie, subsemnatului și altor 
coechipieri din echipa națio
nala, nefondat și incorect, a- 
firmații și acuze născu te doar 
de imaginația celor doi autori.

niș, soarta campioanei 
cunoscută și medaliile de aur 
ale fotbalului românesc iau 
—• in repetitio — drumul Mu
reșului, spre Arad, acolo unde 
Coco Dumitrescu, cu lucidita
tea și înțelepciunea unui cum
pătat, a avut temeritatea, 
după durerosul eșec de la 
Varșovia, să recheme sub a- 
celași steag „plutirea" Iui Do- 
mide, pasul de urs al lui

cei antrenați în acest vîrtej al 
supraviețuirii trebuind să a- 
runce astăzi pe gazon, deopo
trivă, toate cunoștințele, cit și 
cele mai nebunești dintre spe
ranțe.

La București, Steaua, pe 
care doar izbînda din Trivale 
a salvat-o de Ia blazare, pri
mește vizita Crișului, echipă 
pe fruntea căreia nu poate sta 
scris decît „victorie". într-a-

devăr, în conjunctura de as
tăzi a clasamentului, un nou 
rezultat egal în dreptul Cri- 
șuluî ar putea să nu însemne 
prea mult, poate chiar nimic.

Steaua joacă fără Tătaru, 
tot mai recalcitrant și mai 
mofturos în ultimul timp- 
Este, desigur, o șansă în plus 
pentru elevii lui Ion Ionescu, 
o șansă pe care aceștia vor 
trebui s-o exploateze la ma
ximum... Cefan, Bule și com
pania știu că a pierde astăzi 
înseamnă... a pierde totul.

La Cluj, meci pe muchie de 
cuțit pentru C.F.R., aflat în 
față cu un adversar — Farul 
— care a dovedit în acest fi
nal de campionat virtuți o- 
fensive nebănuite. După se
vera admonestare de la Cra
iova, cînd frații Bretan și ex
plozivul Soo au făcut simple 
acte de prezență, este de aș
teptat ca astăzi feroviarii să 
încerce să obțină punctele 
salvatoare Punînd în balanță 
miza extraordinară a parti
dei, gazdele au prima șansă, 
dar să nu uităm că Farul este 
echipa care a decis și anul 
trecut, printr-un singur gol, 
trimiterea Progresului în di
vizia secundă...

La poalele Tîmpei, Steagul 
roșu — Petrolul, o partidă în 
care oaspeții n-au nevoie de
cît de un singur punct pen
tru a răsufla ușurați. Imper
turbabilul Adamache se va 
afla astăzi față în față cu

în palmares, 8-7
întîlni rilor 

U.T.A. arată 
echipe a.u 

tot de atî-

Palmaresul 
Politehnica — 
eă cele două 
fost, aproape 
tea ori, în postura de în
vingătoare și învinse.

Iată, de altfel, rezulta
tele celor 15 meciuri din
tre Politehnica Iași și 

cadrul divi-U.T.A. in 
ziei A :

1960—61 :
1961—62 :

0—3, 1—2 ;
Politehnica

pentru U. T. A.
(C.S.M.S.) a jucat în B ; 
1962—63 : 3—2, 3—0 ; 1963 
—61 : 0—2, 5—1 ; 1964—65 : 
0—3, 4—0 ; 1965—66 S 1—2, 
3—1 ; 1966—67 : 3—1, 0—1 ; 
1967—68 : Politehnica a ju
cat în „B“, 1968—69 : 0—2, 
2—1 ; 1969—70 : 2—4, ?

Așadar, 8 victorii ale 
U.T.A.-ei, 7 ale Politehnicii 
și nici un joc terminat la 
egalitate.

Mircea LUCESCU
căpitan al echipei naționale

COMISIA DE DISCIPLINĂ ÎȘI
CONTINUĂ ACTIVITATEA...
Iată, ne aflăm în finalul 

sezonului competițional (cînd 
nu mai sînt nici jocuri de 
divizia B și C) și totuși Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a F.R.F. are de

lucru. Aseară, întrunită în 
mod special (datorită faptu
lui că azi este etapă) ea a 
luat în discuție abaterile să- 
Vîrșite 
hotărît

de unii fotbaliști și a 
următoarele :

TURNEUL BALCANIC DE FOTBAL TĂCUT
GH. 

a fost 
etape, pentru injurii 
arbitrului de linie la me
ciul de la Bacău și eliminare 
de pe teren.

TATARU 11 (Steaua) 
suspendat pe patru 

aduse

BUȘTENI, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dionul Caraimanul din loca
litate a găzduit un nou cu
plaj din ediția a doua a tur
neului balcanic de fotbal tă
cut. în meci-vedetă, selecțio
nata României a debutat în 
competiție, evoluînd în com
pania echipei Turciei, de care 
a dispus cu scorul de 1—0 
(0—0). în deschidere, două 
dintre favoritele turneului, 
Bulgaria și Iugoslavia, au ter
minat la egalitate 1—1 (1—1). 
Iată scurte relatări despre 
meciurile disputate astăzi du- 
pă-amiază. .

ROMANIA—TURCIA 1—0 
la limită, 

bun nivel 
selecționata 
net superi- 
duzină de

(0—0). Victorie 
după un joc de 
tehnic, în care 
României a fost 
oară, irosind o

Plecarea — deocamdată, 
prezumtivă — a lui Mircea 
Sasu la Fenerbahce, ca și a 
lui Badea, probabil tot la o 
echipă din campionatul Tur
ciei, a pus probleme antre
norului Robert Cosmoc de la 
Farul. Există, evident, la a- 
ceastă formație intenția de a 
fi împrospătat lotul de ju
cători. în afara lui Oprea de 
la „U“ Cluj, care a primit 
repartizare în orașul Con
stanța, alți fotbaliști se află 
acum în tratative cu clubul 
Farul. Este vorba de Păciu- 
lete de la Chimia Rm Vîl- 
cea, precum și de alți doi 
clujeni: Remus Clmpeanu și 
Solomon.

ocazii. în prima parte, ju
cătorii români au dominat în 
majoritatea timpului și au 
ratat cît pentru trei meciuri. 
Nu trecuseră decît trei mi
nute de Ia începutul partidei 
și Gnadt, din poziție favo
rabilă, a trimis mingea pe 
lîngă poartă. Apoi, în min. 10, 
Dominte și Gnadt au depă
șit apărarea adversă, au 
intrat în careu, unde s-au 
jenat reciproc și portarul En
ver a cules balonul de la 
picioarele lor. în continuare, 
selecționata României a avut 
inițiativa, a combinat frumos 
în cîmp, însă Datcă, Dominte 
și Gnadt au ratat din situa
ții bune. în primele 45 de 
minute, echipa Turciei s-a a- 
părat cu dîrzenie, remareîn- 
du-se în special portarul En
ver prin intervenții de ultim 
moment. După pauză, jocul 
s-a menținut echilibrat 10 
minute, perioadă în care Sel
cuk, de la 6 m lateral, a tras 
în bară. Apoi, componenții 
formației României au con
trolat din nou jocul și au 
înscris unicul gol în min. 63. 
La o acțiune ofensivă a îna
intașilor români, apărătorii 
turci au acordat o lovitură 
liberă la 25 de metri de poar
ta lor. A executat Gnadt și 
mingea expediată năpraznic 
de el s-a oprit în vinciul por
ții lui Enver : 1—0 pentru 
România. Pînă la sfîrșit, Do-

minte, Gnadt și Popescu, ca 
să fie în nota evoluției lor 
generale, au mai irosit cî- 
teva ocazii de a majora sco
rul. A arbitrat bine D. Isă- 
cescu (București), ajutat la 
linie de E. Păunescu și M. 
Moraru (ambii din Ploiești).

ROMANIA : Cot — Capră, 
Goaită, Nicloș, Gheorghiu, 
DrăgUș, Pop, Constantin (min. 
63 Popescu). Datcă (min. 60 
Treza), Dominte, Gnadt.

TURCIA : Enver — Ismet, 
Nalil, Ertugrul, Erdinc (min. 
46 Mustafa), Okan, Iusuf, 
Mehmet, Selcuk (min. 75 Nev- 
zat), Bilal, Feruk.

BULGARIA — IUGOSLA
VIA 1—1 (1—1). Jocul a fost 
echilibrat și cu puține faze 
la poartă. S-a combinat mult 
la mijlocul terenului și îna
intașii au încercat de puține 
orj vigilența portarilor. Se
lecționata Bulgariei a deschis 
scorul în min. 25, prin Sto- 
ianov. Egalarea s-a produs 
după 5 minute, cînd apărăto
rii bulgari au fost simpli 
spectatori la faza finalizată cu 
capul de Dragan. în min. 72 
am consemnat eliminarea lui 
Zlatibor (Iugoslavia) și a lui 
Katzarov (Bulgaria) pentru 
lovire reciprocă. A arbitrat 
foarte bine Gavril Pop, aju
tat de O. Calugherovici și 
N. Iliescu (toți din Brașov).

V. ȘTEFAN și C. MUȘAT 
(ambii de la Rapid), care du
minică au jucat la Constanța 
în formația de tineret, se 
suspendă pe cite șase etape, 
pentru insulte la adresa ar
bitrilor și recidivă în materie 
de disciplină.

V. SUCIU (Steaua), avertis
ment. S-a avut în vedere fap
tul că n-a mai fost sancțio
nat pînă în prezent.

Pompiliu VINTILA

„MINGEA DE AUR" LA MINI-FOTBAL

SORIN AVRAM 
LA DINAMO BACĂU?

Zilele trecuta l-am întîlnit 
pe Sorin Avram, care și-a 
încheiat, nu de mult, cu suc
ces studiile la I.E.F.S. între*. 
bîndu-1 cu privire la inten
țiile sale de viitor, atacantul 
formației Farul Constanța 
ne-a mărturisit că în' cam
pionatul următor speră să 
evolueze la fosta sa echipă, 
?ea în cadrul căreia s-a fă- 
:ut, cu ani în urmă, cunos
cut: Dinamo Bacău

Cu prilejul Zilei Construc
torului, pe terenul Ciurel din 
Capitală — inaugurat cu a- 
ceastă ocazie — s-a disputat 
o frumoasă competiție de 
mini-fotbal, rezervată copiilor 
în vîrstă de 12—14 ani, do
tată cu „Cupa mingea de 
aur". La întreceri au luat 
parte opt echipe formate din 
cîte opt ,,mini-fotbaliști‘‘ 
Trofeul, pus. în joc de către

Asociația sportivă „Construc
ții", a fost cîștigată de e- 
chipa I.P.A.C., urmată de 
I G.M. 1, care a primit 
„Cupa mingea de argint", și 
I.C.H.F. De asemenea, s-au 
mai decernat premii constînd 
în echipament sportiv, diplo
me și... ciocolată

AUREL PĂPĂDIE,
coresp.

„jonglerul" Grozea — ispășit 
și cuminte — a cărui reintra
re, duminică, a marcat cel 
mai frumos joc al Petrolului 
în retur... Deși calculul hîr- 
tiei îi indică cîștigători pe 
brașoveni, n-ar fi exclus ca 
elevii lui Cernăianu să-și rea
lizeze visul.

Cu meciul Rapid — Dinamo 
Bacău intrăm in zona liniș
tii... Atit giuleștenii, îngenun- 
chiați în bfttrînul Tomis, cit 
și băcăuanii, rătăciți pe un
deva prin mijlocul clasamen
tului, și-au încheiat conturile. 
La urma urmei, meciul a ră
mas numai al mindriei.

La Pitești, în meciul cu U- 
niversitatea Craiova, se anun
ță un nou „recital" Dobrin. 
Cel mai în formă jucător al 
returului post-mexican, cel 
care și-a făcut o specialitate 
din... echipa etapei se află în 
fața unei apărări greoaie și 
ezitante. înclinăm să credem 
că va trece cu ușurință prin

ea, chiar dacă studenții cra- 
ioveni reprezintă echipa care 
a pierdut, cu resemnare, prea 
multe puncte în această vară...

La Tîrgu Mureș, diviziona
ra B. A.S.A-, primește vizita 
dinamoviștilor bucureșteni, 
preocupați — se pare — mai 
mult de finala Cupei decît de 
un loc pe podiumul de pre
miere. Va fi, desigur, o par
tidă în care se vor ciocni, pe 
de o parte, dorința gazdelor 
de a H părăsit elita fotbalu
lui cu fruntea sus, și pe de 
altă parte, intenția lui Nicu- 
șor de a realiza o bună repe
tiție generală înaintea dumi; 
nicii. Ce-ați zice de un meci 
egal ?

Și cu aceasta, lăsînd de o 
parte derbyul, a luat sfîrșit 
și... avancronica 
firea lucrurilor,

La revedere, 
natul viitor !

noastră. Prin 
ultima.
la... campio-

Ovidiu IOANIȚOAIA

Trimisul nostru special la Skoplje, Romulus BALABAN, transmite:

LA TETOVO, ROMÂNIA-DELGIA 
SFERTURILE DE FINALĂ

® La Skoplje: Anglia—Spania ® La Bitola: Cehoslovacia -U. R. S. S.
® Franța

Invingind Belgia cu 1—0 
(0—0) — luni seara, la lumina 
reflectoarelor — Franța a cu
cerit primul loc în grupa de 
la Skoplje și va juca direct în 
semifinale. De cînd există 
fotbal pe lume, partidele din
tre francezi și belgieni, indi
ferent de valoarea echipelor 
angajate, se dispută cu înver
șunare, poate fiindcă așa cum 
încerca să ne explice un mem
bru al delegației franceze de 
aici, belgienii sînt un popor 
mai mic și vor mereu să le 
arate francezilor că in fotbal 
sînt mai dibaci și mai puter
nici decît ei. Nu știm cit va
lorează acest punct de vedere. 
Dar cert este că și meciul vă
zut de 
mental 
jamerit 
fi luat
lentă, dar noroc că ambele e- 
chipe jucaseră și cu o seară

noi a fost aspru și pig- 
cu momente de anga- 
dur. Poate lucrurile ar 
o turnură și mai vio-

Pionierii fotbaliști în întrecere
Bucșoaia, 21 (prin telefon), 

în localitate a început tur
neul final de fotbal rezervat 
echipelor școlilor gene
rale. Iată primele rezul
tate : Șc. 2 Vaslui — Șc.
16 București 0—4 (0—1): 
Șc. 5 Alexandria—Șc 19 Arad 
3—1 (0—1); Șc. 15 Buzău — 
Șc. 3 Tg. Jiu 5—2 (0—2); Șc. 
15 Buzău — Șc. 2 Vaslui 2-0 
(0—0).

La turneu participă 6 echi
pe, cîștigătoarele zonelor.

De notat atmosfera însu
flețită în 
meciurile, 
1000 de 
și școlari 
tabere organizate în localitate 
și împrejurimi.

Turneul continuă.
CONSTANTIN ALEXA, 

coresp. principal

care se desfășoară 
în prezența g peste 
spectatori, pionieri 
aflați în diferitele

PROGRESUL

direct in
astfel incit vi- 
fost mai redusă

va juca
mai înainte, 
goarea lor a 
chiar din punctul inițial.

Meciul a avut destule sec
vențe interesante, capacitatea 
tehnică a echipelor fiind re
marcabilă. Francezii, mai ra
pizi și mai inventivi, au ma
nifestat spre sfîrșit o supe
rioritate oarecum nescontată. 
După meci, dl. Michăl Her- 
mal, antrenorul echipei bel
giene, un om tot atit de tî- 
năr ca și jucătorii săi, ne spu
nea, cu un ton cam furios, 
că Belgia pierduse partida cu 
Franța cu o zi mai înainte, 
cînd a trebuit să înfrunte in
tr-un meci dramatic, epuizant 
și nervos, echipa țării gazdă 
(pînă atunci blîndă și fără 
veleități, dar dezlănțuită peste 
noapte în căutarea unei șanse 
inconsistente Ca o umbră). Și 
dl. Michâl Hermal s-a apucat, 
în continuare, că critice pro
gramul competiției. Se cuvine 
să explicăm. Unele echipe s-au 
văzut obligate să joace două 
zile consecutiv. Formula aleasă 
de organizatori a fost evident 
prejudicianlă, mai ales dacă ne 
gîndim că e vorba despre e- 
chipe studențești, formate din 
jucători amatori, după cum 
prescriu regulamentele. Și 
chiar dacă sorții au ocrotit e- 
chipa română, trebuie să re
cunoaștem că echitatea com
petiției a fost lezată, fapt cu 
atit mai de neînțeles cu cit 
nu era neevitabil.

Antrenorul echipei belgiene 
avea să afle de la noi că în 
meciul următor va întîlni for
mația României, la Tetovo, el

semifinale
fiind convins că Belgia urma 
să joace cu echipa U.R.S.S., 
la Bitola. Asta fiindcă a- 
proape toate informațiile cir
culă aici pe căi orale.

Cîteva amănunte despre ad
versarii noștri de azi. totul 
Belgiei s-a pregătit timp de 
o săptămînă în centrul uni
versitar Louvain, înainte de 
venirea în Iugoslavia. El cu
prinde, printre alții, 6 jucă
tori care aparțin unor echipe 
din prima divizie și doi pro- 
veniți din divizia secundă : 
Martini (Diest), frații Lcekens 
și Mesmaeken (Crossing), Co
met (Daring), Daffe (Standard 
Liege), Hevens și Van Herp 
(F.C. Malinois).

Antrenorii echipei române, 
prof. N. Roșculeț și A. Șepci, 
au urmărit de două ori for
mația Belgiei, în timpul jocu
rilor cu Iugoslavia și cu Franța.

La hotelul Makedonja, din 
Tetovo, e din nou liniște după 
zarva ultimelor zile. Cehoslo
vacii au plecat la Bitola, unde 
vor întîlni. în sferturi de fi
nală, echipa U.R.S.S., iar 
olandezii, după un chef de 
pomină făcut după un vechi 
ritual studențesc. și-au luat 
rămas bun de la colegii lor 
români, pentru care nutreau 
o simpatie ieșită din comun, 
și s-au întors acasă.

Pînă marți seara, antrenorii 
noștri nu stabiliseră forma
ția. După toate probabilitățile, 
nu ne așteaptă una din acele 
partide la care ți-e groază să 
te gîndești, adversarul părînd 
destul de comod.

LOTO-PRONOSPORT
Autoturisme la alegere

..Alte vremuri. Progresul se 
pregătește intens pentru vi
itoarele jocuri din divizia A. 
VICTOR STANCULESGU, an
trenorul principal al echipei, 
este senin la față, dispus să 
spună lucruri noi despre for
mația sa. Deci, nu ne-a 
fost greu sâ aflăm amănunte 
privind viitoarea actiyițate a 
echipei din str. dr. Staicovici.

— După încheierea campio
natului diviziei B, ce program 
a avut echipa ? ___ _

—’Cîteva zile de concediu, 
o scurtă perioadă la mare, a-

C.F.R. TIMIȘOARA ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE
ziilele trecute. echipa C.F R. 

Timișoara, recent promovată 
în divizia A, și-a reluat an
trenamentele. Pregătirile, care 
au Ioc zilnic, sînt conduse de

antrenorul Petre Becker, a- 
jutat de prof. Carol Bode, 
fost jucător în echipa C.ER.

Noutăți în lotul feroviari
lor : Panici și Seceleanu (re

aceasta, ne vom stabili pen
tru 10 zile la munte. In pe
rioada 6—23 august avem in 
perspectivă jocurile de defini
tivare a formației. între 15 și 
25 august probabil vom între
prinde un turneu în U.R.S.S.

— Știam că trebuia să e- 
voluați în „Cupa de vară ” ?

— Datorită situației speciale, 
promovarea, în jocurile din 
cadrul „Cupei de vară" vom 
folosi formația de tineret. Un 
bun prilej de rodaj.

— Ce ne poți spune despre 
lotul Progresului ?

poi presătirt Ja«Capita|ă. Dypă. . Mal -jntii despre cei ce
—_____ »ii  b» •' - ’ȘU plecat. Mateianu va activa

in R.F.G., iar lui Pavlovici și
- „ t; Neacșu le-am dat dezlegarea.

' - Despre noile achiziții, vă pot
. . .. .... ---- L‘: spune că mizăm pe aducerea' D'i.K' -.>r:gs;A . ra 0U«. jui Tănăsescu (de Ia Flacăra

venițî : de la Polltefinica) și ' roșfeL ,M. Sandu (Șc. sp. 2),
SeHMiWa <tat la CS.M g',. âaSlln<C->ȘfX 
Reșița). reni), Ciurea (Petrolul Tîrgo-

PETRE ARCAN ^te)V *i!“ Craiova) șiXlherghel, (Vagonul Arad), 
coresp. principal Deocamdată atit. (C. ALEXE).

La toate tragerile și con
cursurile obișnuite Loto, Pro
noexpres și Pronosport se a- 
tribuie — săptămînă de săp- 
tămînă — autoturisme, dacă 
valoarea unitară a unui pre
miu obținut pe o variantă de 
6 lei (la Pronoexpres), 5 Iei 
(la Loto) sau pe orice fel de 
bilet sau buletin (la Prono
sport), este egală sau mai 
mare decît contravaloarea u- 
nuia dintre autoturismele o- 
ferite.

Vă reamintim că pentru 
Juna iulie a. c. participanții 
la Pronoexpres, Loto și Prono
sport au' posib'litatea să cîști- 
ge la alegere autoturisme: 
Moskvici 408 cu radio și ru
lotă, Moskvici 408 6u carose
rie 412, Dacia 1 100, Skoda 
S100, Skoda 1 000 M. B.

10 Major Tot de la aceleași 
date, participanțij pot opta și 
în alegerea autoturismelor 
Fi at 850

Deci o listă deosebit de bo
gată care cuprinde autoturis
me de diferite mărci și capa
cități cilindrice, din care par- 
t’cipanții cîștigători pot alege 
după preferință

Nu vă rămîne decît să ex
perimentați cele de mai sus, 
participînd la tragerea Loto 
de vineri 24 iulie a.c Astăzi 
și mîine sînt ULTIMELE ZILE 
pentru procurarea biletelor.

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 29 DIN 19 IULIE 1970
CATEGORIA I t 

te) 25,20 variante
(13 rezulta-
a 2.430 lei.
II-a: (12 ,
variantei a »

în plus, cu începere dela 
concursul Pronoexpres. din 15 . 
iulie și tragerea Loto din 17 
iulie a. c. se oferă — la ale
gere — și autoturisme Renault

CATEGORIA a 
rezultate)- 1.311,75 
109 lei.

Premiile de categoria a IIT-a 
avînd valoarea unitară sub 
plafonul minim de 20 Iei, nu 
s-au plătit, fondul fiind atri
buit la categoriile I și a II n 
conform regulamentului.



„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM
Azi, la Rjeka,

meciuri

Bohumil Nemecek, campionul olimpic 
și european de la Roma 
la Dinamoviada de box

!

întrecerile He

MARIANA GOTH (România)

• „Miracolul atletic11 din R. D. G. va stopa 
victoriile de pină acum ale sportivilor sovi
etici? • Disputa echilibrată in grupa femi

nină de la București

baschetbaliștilor juniori

Cîteva mari orașe europene 
vor găzdui în primele zile ale 
lunii august întrecerile semi
finale ale „Cupei Europei" la 
atletism, competiție pentru e- 
chipe reprezentative masculi
ne și feminine, aflată la a 
3-a ediție.

După cum poate vă mai a- 
mintiți, primele două ediții au 
revenit echipelor U.R.S.S.,, dar 
sovieticii nar să nu mai aibă 
astăzi — în special la femei 
— marea echipă de acum 4—5 
ani și de aceea victoria lor ni 
se pare mai puțin probabilă 
în acest an. Sistemul de des
fășurare — cu un singur con
curent la fiecare probă — nu 
este poate cel mai nimerit 
pentru o apreciere reală a for
ței atletice a unei țări, dar 
acesta constituie singura mo
dalitate de a permite întrece
rea simultană — la alergările 
pe culoare •— a tuturor con
curenților țărilor participante. 
Oricare ar fi însă sistemul de 
desfășurare,
mai mari șanse 
au în acest an 
tele din R.D.G. 
tletic“ din R. 
este o realitate 
tele celor mai

credem că cele 
de victorie le 
atleții și atle- 
„Miracolul a- 
D. Germană 
evidentă, lis- 
bune per fer

REGULAMEN- INCA două etape 
ÎN CAMPIONATUL 

BULGARIEI

NOUTATI IN 
TUL DE DESFĂȘURARE A 

CUPELOR EUROPENE
Cu prilejul tragerii la sorți a 

meciurilor din primul tur al „Cu
pei campionilor europeni" și „Cu
pei cupelor", U.E.F.A. a stabilit 
cîteva criterii judicioase în ceea 
ce privește regulamentul de des
fășurare a acestor competiții. Nou
tățile se referă la sistemul de ca
lificare, in cazul cind partidele 
se termină la egalitate.

în situația cînd după două jocuri 
scorul general este egal, se cali
fică. formația care a marcat în 
denjasare mai multe goluri (se 
dublează numărul golurilor înscri
se). Dacă scorul general după 
două partide este egal șl după 
dublarea golurilor marcate tn de- 
.plgsșre ,âl doilea meci se. prelun
gește (2X15). Dacă in prelungiri 
ambele echipe înscriu un număr 
esal de goluri, atunci se va cali
fica formația aflată in deplasare, 
datorită dublării punctelor mar
cate.

Dacă egalitatea persistă șl dună 
prelungiri (scor egal și prin du
blarea golurilor marcate in de
plasare). fiecare formație va bene
ficia de o lovitură de la 11 m. 
pină ce scorul va fi in ravoaiea 
unei formații. In legătură cu or
dinea executării penaltvurilor, 
tJE.F.A. va face în viitorul apro
piat cîteva precizări.

PALMARESUL UNOR FORMA
ȚII TN „CC.E." Șl „CUPA 

CUPELOR"
Z’arul „Sport” Zurich publică un 

interesant bilanț al echipelor care 
participă la actuala ediție a „Cu
pei campionilor europeni” și „Cu
pei cupelor”, în clasament sînt 
trecute trei cifre : prima se refe
ră Ia numărul participărilor _ în 
competiție, a doua la numărul 
Tocurilor susținute și a treia la 
numărul punctelor realizate (2 p 
victorie. 1 p meci egal și 0 p în- 
frinsere.L

„Cupa campionilor eun
Celtic Glasgow 
Feijenbord Rotterdam 
Ațax Amsterdam 
Standard Liege 
Steaua roșie Belgrad 
Atletico Madrid 
Legia Varșovia 
St. Etienne 
Sporting Lisabona 
Jeuneșse .Luxemburg 
xAustria Viena 
Panathinajkos. 
Fenerbahce Istanbul 
I.F.K. Goteborg

„Cupa cupelor”

Primele trei cifre se refecă la 
palmaresul in „Cupa cupelor”, iar 

' “ ' ‘ „Cupa cam pi o-

Cu două etape înainte 
încheierea campionatului 
Bulgaria. liderul, Levski- 
Spartak, are patru puncte a- 
vans față de Ț.S.K.A. în e- 
tapele următoare, însă, 
Levski-Spartak are meciuri 
mai dificile, din care unul 
în deplasare, la Plovdiv, cu

următoarele trei la 
mior europeni”.

Cardiff City 
Manchester, City 
Ilonved
GSzfepg Izmir
Aberdeen
Eindhoven
Linfield
E. C. Brugge 
Vorwarts Berlin 
Valkeakoski
Partizani Tirana

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

oară

de 
în

/Urmare din pag. I)

G H IO RG Hl AS PA RUHOV

manțe europene ale sezonului 
începînd la multe probe cu 
atleți din această tară. Este, 
desigur, prematur să vorbim 
de un posibil ciștigător încă 
înaintea semifinalelor, dar a- 
tletismul, un sport strict o- 
biectiv, „măsurat" 
metri și secunde, 
evaluare precisă a 
lor competitorilor.
vom încerca o analiză a celor 
trei grupe semifinale masculi
ne și feminine care vor de
semna finalistele întrecerii.

La bărbați, în grupa de la 
Helsinki, al doilea loc care a- 
sigură calificarea pentru fi
nală — primul va reveni ne
îndoios echipei R.D.G. — va 
fi disputat de echipa țării 
gazdă și cea a Poloniei. Crs- 
dem că superioritatea netă a 
alergătorilor de viteză polo
nezi va înclina balanța de 
partea lor, în celelalte probe 
existînd un echilibru evident. 
La Sarajevo, favorită este e- 
chipa R. F. a Germaniei, dar 
lupta pentru locul secund va 
fi foarte strînsă între forma
țiile Italiei, Ungariei și Ceho
slovaciei, în care rezultatul fi
nal poate fi determinat chiar 
de ultima probă a concursului. 
La Zurich, atleții noștri vor 
avea ca adversari SDortivi din 
Anglia, Franța. Elveția, Spa
nia și U.RS.S Tot ce sperăm 
este obținerea unor perfor
manțe individuale valoroase, 
la cit mai multe probe. în- 
trucît șansele de a învinge 
vreuna din partenerele de în
trecere sînt reduse. Pentru fi
nala de la Stockholm (29—30 
august), cele mai serioase 
candidaturi aparțin U.R.S.S. și 
Franței.

în întrecerea feminină — 
în grupele de la Berlin și 
Fulda (R.F.G.) — echipele
R.D.G. și Angliei, respectiv 
R.F.G. și Ungariei, nu vor a- 
vea dificultăți in obținerea 
calificării. In schimb, la Bucu
rești — ca o recunoașteri a 
valorii atletismului nostru fe
minin, forul european ne-a 
încredințat pentru a doua oară 
organizarea unei întreceri se
mifinale — disputa pare mijit 
mai echilibrată. Desigur, e- 
chipele U.R.S.S. si ' Poloniei 
sînt a priori favorite, dar re
prezentantele României nu 
sînt lipsite de șanse și o e- 
ventuală prezență în finala 
de la Budapesta (23 august) 
ar fi o mare izbîndă,

Vladimir MORARU

în centi- 
permite o 

posibilități-
De aceea.

Astăzi începe în Iugosla
via, la Rjeka, a VIII-a ediție 
a campionatului balcanic de 
baschet pentru juniori. Iau 
parte, alături de două echipe 
ale țării gazdă, reprezenta
tivele României, Bulgariei, 
Turciei și Greciei. Lotul ro
mân. a făcut deplasarea în 
următoarea componență: O- 
țelac, Scutaru, Braboveanu, 
L. Nagy. Niculescu, Zisu, Po- 
leanu, Vidican. Barna. Cer- 
nat, Cirică și Berceanu. An
trenori : V. Dăscălescu și C. 
Dîrjan, Programul competi
ției prevede ca formația 
noastră să joace, în ordine, 
eu: Iugoslavia A (miercuri), 
Grecia (joi). Turcia (vineri). 
Iugoslavia B (sîmbătă) și cu 
Bulgaria (duminică).

Amintim că în edițiile pre-

cedente. baschetbaliștii 
mâni au ocupat următoarele 
locuri: 4 (1963, în Bulgari?), 
1 (1964, Grecia), 1 (1965, Iu
goslavia). 3 (1966, Turcia). 5 
(1967. România), 3 (1968, Bul
garia) și 5 (1969. Grecia).
Titlurile de campioane bal
canice au fost cîștigate de: 
Bulgaria (1963 și 1968) Ro
mânia' (.1964 și 1965), Iugo
slavia (1966 și 1967) și Gre
cia (1969).

ro-

An de an.
box din cadrul Dinamoviadei 
stîmesc un tot mai mare in
teres în rîndul spectatorilor, 
datorită participării unor 
sportivi de elită. Desigur, 
nici ediția de la București 
(a Xl-a) nu va face excepție 
de la regulă. La clubul dina- 
movist din București sosesc 
zilnic telegrame care anun
ță prezența unor pugiliști de 
certă clasă. Iată, de pildă, o 
telegramă sosită de -la Praga, 
din. partea clubului Ruda 
I-lvezda. ne aduce la cuno
ștință că reputata echipă ce
hoslovacă îl va avea în frun
te pe binecunoscutul campion 
olimpic de la Roma și cam
pion european în 1967, Bohu- 
mil Nemecek. Deținător a nu 
mai puțin de șase titluri na
ționale, maestrul sportului

ește, într-adevăr, 
bun produs al bo

Nemecek 
cel mai 
xului din țara sa în ultimii
20 de ani. Alături de acesta,
Ruda Hvezda va mai fi re
prezentată de următorii bo
xeri: Ladislav Majorov —
cat. muscă — 25 de ani, cam
pion al Cehoslovaciei în an i 
1968 și 1970, Arnost Russ — 
cat. semiușoară — 22 ani, fi
nalist în campionatul țării 
sale în anii 1969 și 1970, Pa
vel Znamenacek 
șoară — 23 ani, 
campionatul din 
Havlicek — cat.
21 de ani, Pavel 
cat. semigrea — 20 ani, cam
pion de juniori în 1968. Petr 
Cemerys — cat. grea — 24 de 
ani, campion al Cehoslovaciei 
în anul 1970. participant. la 
C.E. de la București.

— cat. u- 
finalist in 
1970, Petr 

mijlocie — 
Cepelik —

Prezențe poloneze in sportul internațional

openi'
4 26
4 25
5 24
4 22
7 25
2 15
3 12
5 14
5 14
6 17
4 13
6 16
5 15
3 12

8 9 —
6 7 —
4 6 —
4 6 —
2 2 —
2 2-
2 2 —
4 2
22—364

33
32
28
27
25
19
16
13
12
12
12 
’.0
9
9

o
2
2
0
0

o
1
1
o 
o

2 8 11
5 13 10
0 0 0
6 22 19

-3 6 2

în această 
în' noua e- 

au 
in 

Real Madrid. Benfica 
F. C. ZUrich, F. C. Nan-

Pentru prima 
competiție se înscriu 
riiție echipe renumite,1 care 
un palrpares. Impresionant 
„C.C.E." : 
Lisabona, 
teș ele.

ȘI-A
BERGMARK 

ÎNAINTAT DEMISIA

demisia mai multor 
condus e- 

final al 
urmat și 

antrenorului echipei

După 
antrenori care au 
chipe în turneul 
C.M, dip a
aceefa a 
Suediei, Orvar Bergmark. A- 
cesta a declarat că intențio
nează să pregătească în vi
itor o echipă de club. Berg- 
mark, acum în vîrstă de 40 
de ani. a fost de 93 de ori 
selecționat în echipa Suediei, 
a activat ca jucător la A. S. 
Roma și timp de 5 ani a 
condus reprezentativa „Tre 
Kronors".

IN CUPA CAVIS
Tntîlnirea de tenis pentru „Cupa 

Davis“ (finala zonei americane) 
dintre echipele Braziliei și Ca
nadei s-a încheiat cu scorul de 
3-2 £n favoarea gazdelor, tn ulti
mele două partide de simplu. Mike 
Be.likjn l-a învips cu 6—8, 8 -6, 
6—3.'6—4 pc Thomas Koch, iar 
Edson' Mandarine a dispus cu 
6—1, 6—0, 6—2 de John Sltaroe. 
Tenis'msiTB brazilieni s-au califi
cat pentru semifinala inter-'onală 
în pate vor intilni echipa Spaniei.

de caiac - canoe
COPENHAGA 21 (Agerpres). — 

Au fost stabilite seriile elimina
torii ale campionatelor mondiale 
de căiac-canoe, programate între 
31 iulie și 2 august pe lacul Bag- 
svaerd (in apropiere de Copen
haga). în proba de caiac 1—1 CM 
m. România a fost repartizată in 
prima serie alături de Suedia, ca
nada, Austria și Italia, iar în cea 
de ca'ai 1—500 m face parte clin 
seria a 6-a împreună cu Franța. 
Canada și Austria. La canoe 
1—1 000 na. echipajul român va lua 
startul in seria a 3-a. alături c:e 
echipaje clin Cehoslovacia. Fin
landa, Ungaria și Danemarca.

în seriile C. M

polonezi, cunoscutul alergător 
primind „Cupa Dickson'. 

1 milăELISABETA POLIHRONIADE
PE LOCUL II DUPĂ 9 RUNDE

După consumarea a 9 
runde, in turneul feminin de 
șah de la Szarvas (Ungaria) 
conduce Kozlovskaia (URSS) 
cu 81'., p. urmată de Elisa- 
beta Polihroniade (România) 
cu 6>/9 p. Elena. Juncu ocupă 
locul 7, cu 4 p.

TURNEUL FEMININ
DE BASCHET DE LA MESSINA

ROMA 21 (Ager preș). —
Turneul internațional femi

nin de baschet de la Mes
sina a continuat cu partida 
dintre selecționatele Franței 
și Belgiei. Victoria a revenit 
baschetbalistelor franceze cu 
scorul de 75—48 (34—20).

cei mai buni atleț-i
Henryk Szordykowski,
zile, după victoria in clasica alergare de 

pe stadionul olimpic din Stockholm

sportivilor polo-Activitatea 
nezi se împle!ește cu vechi și 
frumoase tradiții. Deși au tre
cut ani mulți de la- vremea 
marilor lor performanțe, nu
mele unor sportivi celebri ca 
atletul Janusz Kusocinski. 
campion olimpic Ia Los Ange
les, tenismana Jadwiga Jedr- 
zejowska, atletele Stela Wala- 
siewicz și Maria Kwasniews- 
ka. schiorul Stanislaw Maru- 
sarz sau boxerul Antoni Kolc- 
zynski, sînt încă in amintirea 
tuturor.

Dar toți aceștia au consti 
tuit doar apariții izolate pe 
firmamentul marilor competi
ții. Adevărata înflorire a 
sportului polonez a avut loc 
in perioada de după ultimul 
război mondial. Sportivii Po
loniei populare au repurtat

TENISMANI ROMANI LA ZAGREB
La invitația clubului Ml'nddșt 

din Zagreb, ieri au părăsit Capi
tala tenismanii clubului sportiv 
universitar Construcții București 
— Ton Sântei, Gheorghe Boaghe, 
Bebe Almăjan. Agneta Kun, Adri
ana Călin și Florica Butoi — în
soțiți de antrenorul Alexandru

Bardan, care vor participa, intre 
23 și 28 iulie, la a patra eliție a 
turneului international de la Za
greb. delegația tenismanilor stu- 
denți este, condusă de Ștefan Geor
gescu, secretar al clubului C.S.U. 
Conșirucții..

RADAR MONDIAL

rod al 
în tpa- 

stadionului. 
reamintim

de reprezentanții 
polonez în ultimele 
supremei întreceri. 

Olimpice, lată un 
la J. O. de la

succese remarcabile, 
progresului înregistrat 
te disciplinele 
Este suficient să 
cîteva dintre marile rezultate 
obținute 
sportului 
ediții ale 
Jocurile
scurt bilanț :
Roma, în 1960, spbrtivii din 
R. P. Polonă au cucerit 21 de 
medalii,, clasîndu-se pe locul 
6.în lume; la Tokio,, ei, au 
obținut 23 de medalii: iar la 
Ciudad de Mexico, bilanțul 
delegației poloneze a fost 'de 
19 medalii.

Dacă fotbalul este pentru 
multe țări sportul Cel mai în
drăgit. în Polonia se poate 
spune, fără exagerare, că el 
ocupă abia locul doi, după 
atletism. Tot conform unei 
vechi tradiții, competițiile a- 
tletice se bucură în această 
țară de o popularitate neîn-

unei

trecută. Vedetele fotbalului a* 
bia dacă pot concura celebri
tăți ale pistei și stadionului 
ca multipla medaliată olimpi
că Irena 
winska, 
mondial la triplu salt Jozef 
Szmidt, 
Badenski, 
Marian Dudziak și încă alții. 
Aceștia se bucură de o apre
ciere unanimă. Pentru a de
monstra ascendența atletismu
lui polonez, putem menționa 
că în această țară ființează 
actualmente peste 500 de gru
pări atletice, cu 36 000 de 
sportivi angrenați în compe
tiții oficiale.

De un bun renume se bu- 
îră —. și peste hotarele ță- 
i — boxerii Poloniei. în pe

rioada de după eliberarea ță
rii, boxerii polonezi au cule* 
în întrecerile Olimpiadelor nu 
mai puțin de 24 de medalii. 
Vom cita, pe maeștrii neepn- 
testați ai ringului ca Zbig
niew Pietrzykowski. (actual
mente antrenor). Jozef Grud- 
zien. Jerzy Kulej, Jan Galaz- 
ka. Fondatorul Unei adevărate 
*școli poloneze de box" este 
considerat renumitul pedagog 
Feliks Stamm, inspirator a nu
meroase succese repurtate, de 
elevii săi .pe ringurile marilor 
competiții.

Dacă vom mai aminti de in
firmările prestigioase și ale 
ă.lt,or campioni și recordmani 
din această țară, ca scrimeri 
.ferzy Pawlowski . și Ryszard 
Parulski. halterofilii B.as?a- 
nowski, Zielinski, Trebicki si 
Ozimek,. automobiliștii Zasada 
și Wachowski, aviatori, moto- 
crosiști, cicliști, trăgători, dar 
chiar și echipierii naționalei 
de fotbal, atunci vom avea o 
imagine cuprinzătoare a pre
zenței tot mai marcate pe care 
sportul din Polonia populară 
o deține azi în arena marilor 
competiții internaționale.

Kirszensztejn-Sze- 
fostul recordman

alergătorii Andrzej
Wieslaw Maniate,

Trakia. in timp ce militarii 
vor susține ambele partide 
la Sofia. In ultima etapă, li
derul a dispus lejer de Cer- 

■ nomoreț cu 4—0.. Veselinov 
confirmind buna sa formă 
prin marcarea a două goluri. 
La Plovdiv. Ț.S K.A. a făcut 
meci egal cu Lokomotiv : 
3—3. La pauză, militarii con
duceau cu 2—1, dar în două 
minute gazdele au egalat și 
au preluat conducerea, după 
care Jekov a egalat dintr-o 
lovitură liberă. Alte rezulta
te : Cerno More — J.S.K. 
Slavia 4—0. Etar — Marek 
5—1. Dunav — Spartak 1—l, 
Krakra — Trakia 1—1, Aka- 
demik — Botev 1—1. Clasa
ment : Levski-Spartak 48 p.

Trakia și 
p Lokomo- 
Cerno More 
etc.

T.S.K.A. 44 p. 
J.S.K.-Slavia 34 
tiv și Etar 30 p, 
și Cernomoreț 27

Toma HRISTOV

Intr-un meci amical inter
national. disputat la Reykja
vik, echipa Islandei a între
cut cu scorul de 2—0 (0—0) 
reprezentativa Norvegiei.

mentul cursei de coastă de 
pe Mont-Ventoux (Franța), se 
accidentează mortal pilotul 
belgian Andre Willem; la 21 
iunie, în marele premiu al 
Olandei își pierde viața pi
lotul englez Piers Courage, 
carbonizat sub sfărîmăturile 
mașinei sale de formula 1; 

" la 28 iunie, intr-o cursă de 
formula 5000 (în urma unei 
ciocniri, urmată de incendiu) 
piere pilotul .englez Derek 
Williams ; în aceeași zi, în- 
tr-o cursă de formula 3, dis
putată la Rouen (Franța), 
intr-un pluton care nu se 
poate risipi, se produc suc
cesiv trei accidente, din care 
două mortale, cărora le 
victime doi din cei mai 
lentați piloți francezi ai 
nerii generații, Jean Luc 
lomon și Denis Dayan.

Deci, în 4 săptămîni de com
petiții, 7 accidente mortale. 
Un bilanț îngrijorător, care 
readuce în discuție problema 
securității în competițiile au
tomobilistice. Fără îndoială, 
aceste întreceri implică un a- 
numit risc, pe care piloții îl 
cunosc și îi acceptă, iar ac
cidente au fost întotdeauna 
și — din păcate — vor fi atît 
timp cit vor fi întreceri de 
automobile. „Piloții de cursă

cad 
ta- 
ti- 

Sa-

Jocurile sportive 
ale Commonwealthului

EDINBURG. 21 (Agerpres). 
La Edinburg au continuat în
trecerile din cadrul jocurilor 
sportive ale Commonweilthu- 
lui. In concursul de înot au
stralia nea Karen Moras a ob
ținut o nouă victorie, cîști- 
gînd proba de 400 m liber 
cu performanta de 4:27,38. 
Compatriotul său Mike Wen
den a terminat învingător in 
cursa de 100 m liber cu tim
pul de 53.0. Pe 100 m flu
ture femei Diane Lansley a 
fost cronometrată în 1:07 9. 
iar Michael 
Galilor) și-a 
ria în proba 
cu 2:14,53.

Concursul 
continuat cu 
categoria ușoară în care vic
toria a revenit lui R. Perri 
(Australia) cu un total de 
412.500 kg. Proba individuală 
feminină de florelă a fost 
cîștigată de scrimera engleză 
J. Wardeli-Verburah. care a 
învins-o. în barai cu 4—0 pe 
M. Exelbv (Australia).

Richards (Țara 
adjudecat victo- 
de 200 m spate

de haltere a 
întrecerile de la

vi-In seriile probei de 
teză la ciclism, s-a remarcat 
australianul Nicholson care a 
realizat pe ultimii 200 m 
timpul de 11.57.

In turneul de 
mă pugiliștii 
Kenya, Uganda 
La cat. mijlocie, zambianul 
Soose l-a învins prin k.o. în 
repriza a doua pe irlandezul 
McKormack, iar la mijlocie 
mică Attan (Kenya) l-a 
întrecut la puncte pe engle
zul Simonds.

box se afir- 
africani din 
și Zambia.

aparțin — cum scrie, intr-un 
comentariu recent, Jackie 
Stewart — unei curioase spe
cii. Noi avem tendința, cind 
sîntem la volan, să ținem de
parte de gindurile noastre 
ideile negre, ba chiar să eli
minăm oricare alt gînd. Sîn
tem atunci intr-un fel de 
stare secundară, aproape o 
stare de amnezie totală".

Concentrarea pe care o pre
tinde conducerea un.ei mașini 
de curse lansată cu peste 200 
km pe oră și pasiunea pentru 
acest sport sînt, desigur, cau
zele acestei amnezii. Dar asta 
nu înseamnă că cei ce orga
nizează cursele și cei ce con
struiesc mașinile trebuie să 
lase pe plan secundar proble
mele securității.

Or, practic, așa se întîmplă. 
Pe de o parte, fiindcă la 
multe curse se urmărește prea 
mult spectacolul, iar pe de 
alta parte, fiindcă unii con
structori au ajuns (încadrîn- 
du-se în niște reglementări 
insuficient studiate) să aducă 
pe piste niște mașini sofisti- 
cate, cum nu vom vedea ni
ciodată pe drumuri, numai din 
dorința de a cîștiga în vi
teză. Analizînd cauzele valu
lui recent de accidente (anun
țat de cele cu care au fost 
presărate sezoanele trecute) 
specialiștii au tras următoa
rele concluzii :

— Multe din circuitele pe 
care se aleargă astăzi nu sînt 
corespunzătoare, fiind con
cepute cu decenii în urmă, 
cind vitezele mașinilor de 
curse de abia atingeau 200 
km pe oră. Din această cauză, 
ele sînt necorespunzătoare azi.

Corectările aduse unor cir
cuite (lărgirea curbelor, insta
larea șinelor gl'soare de se
curitate pentru ca mașinile să 
nu mai iasă din pistă etc.) au 
rezolvat partial problema, dar 
sînt încă multe circuite care 
dau frisoane concurenților.

— Mașinile actuale nu pre
zintă suficientă securitate. 
Astfel, monoplasurile de for
mula 1, deși au fost dotate cu. 
stingătoare. prezintă încă un 
mare pericol de incendiu, can
titatea de benzină transportată 
de ele făcînd adesea ineficace

combinezo'anele ignifuge 
stingătoarele. în plus, goana 
după reducerea greutății ne
suspendate (un minimum to
tal este respectat) a făcut ea 
pneurile (tot atît de late, pe 
cit de înalte) să fie făcute tot 
mai subțiri", pericolul sparge
rii și dezumflării lor crescînd 
mereu. De altfel, se crede că 
accidentul lui Piers Courage 
se datorește unai pane de cau
ciuc. pe aceași pistă 
cercări — ~ 
curba în 
pistă Courage) și 
avind accidente datorită 
rilor. Numai că ei au 
șansa ca mașinile să nu 
prindă.

— Pentru cursele de
Și prototip se construiesc ma
șini de mare putere, cu greu
tate cit mai mică și cu forme 
aerodinamice care nu vor găsi 
utilitate in construcția mașini
lor de serie. Astfel, Porsche 
917 dezvoltă aproape -600 
C.P. pentru circa 800 kg. iar 
Porsche 908^3 — 360 CP pen
tru mai puțin , de 500 kg.

Folosirea largă a metalelor 
ușoare la realizarea acestor 
bolizi face ca prețul lor să f;e 
foarte ridicat și, deci — prac- 

' tic — fără efect asupra con
strucției de serie. după cum. 
fără efect practic rămîn și 
formele aerodinamice folosite 
și înălțimea mașinilor care 
este în jur de 90 cm.

Toate acestea fac ca tot mai 
multe glasuri să se ridfce pre- 
tinzînd securitate pentru pi
loți și rațiune practică în 
construcția mașinilor d? curse. 

întrecerile automobiliștilor 
trebuie să rămînă ceea ce au 
fost întotdeauna : bancul de 
probă al noutăților, care tre
buie să perfecționeze automo- 
bilul-vehicul, și nu curse spre 
moarte.

la în-
• Brabham (chiar în 
care a ieșit de pe

Rodriguez 
pneu- 
avut 

se a-

sport

ANI]—NOU RECORDCOLNARD [42 DE

O pînză în largul portului Sevastopol. 
Este a iahtului de clasa „Tempest**, apar- 
ținînd maestrului emerit al sportului' so
vietic, campionul olimpic Valentin Man- 

Foto : TASS

AL FRANȚEI LA GREUTATE

Concurs de atletism la Mairz
Rezultate din concursul 

let ic de Is Mainz : 100
Greene (S.U.A.) 10.2 ; 200 
Evans (S.U.A.) — 21.2 :
m : Lvanș (S.U.A.) — ■
110 m a: Ridoedo (Elveția).— 
14.2 ; l.Wm : Liquoii (S;U.A.) 
— 3 :44,6; suliță ; Salomon

at- 
) m : 
l m : 

. 400 
46.1 ;

(R.F.G) — 76. 59 m ; prăji
nă : Engel (R.F.G.) 3.21 m ;
5 000 m : Wagner (R.F.G.) — 
14 :14.2 : greutate : BiiTenbach 
19 46 m : înălțime : Sugioka 
(Japonia) 2:12 m ; ciocan : Be- 
ver 72.11 m.

PARIS 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul campionatelor de 
atletism ale Franței, desfă
șurate la Paris, au fost sta
bilite două noi recorduri na
ționale: 19.77 m la arunca
rea greutății — Pierre Col- 
nard și 45.1 la 400 m —

Jean Claude Nalle. Pe 400 
m plat femei Eliane Jaco,, a 
învins-o pe campioana olim
pică Colette Besson. Ambele 
au realizat 53.9. Guy Drut a 
egalat recordul francez in 
proba de 110 m garduri cu 
timpul de 13,6.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Au luat sfîrșit întrecerile cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției desfășurate 
la Gstaad. In ultimele finale' 
disputate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : dublu 
bărbați : Drysdale (Republica 
Sud-Africană). Taylor (Anglia) 
— Okker (Olanda). Riessen 
(S.U.A.) 6—2. 6—3. 6—2: du
blu femei : Fran-.-oise Durr 
(Franța), Rosemary Casals 
(S.U.A) — Helga Niessen
(R. F. a Germaniei), Betty 
Stove (Olanda) 6—2, u—2 : 
dublu mixt: Francoise Durr, 
Ribssen — Rosemary Casals. 
Drysdale 7—5. 6—4.

In runda ă 13-a a turneului 
ele șah de la Debreczin. Zai- 
țev l-a învins pe Gufeld. iar 
Andersson a cîștigat la Ozs- 
vath. Liderul clasamentului, 
Savon, a remizat cu Sydor..

în
Savon (U.R.S.S.) cu 9 p„ 
mat de Bilek (Ungaria)
8 *'•> p., S.vdct (Polonia), Ribly 
(Ungaria) — 8 p., etc.

clasament conduce 
ur-

După consumarea a șase run
de. campionii! mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) a trecut 
singur pe primul loc în. cla
samentul turneului 
țional de șah de la Amster
dam. El totalizează

interna-

4 !/z P-

fiind urmat de Polugaevski 
(U.R.S.S.), Gligorici (Iugosla
via) și Uhlmann (R. D. Ger
mană) — toți cu cite 3 1 -. p. 
și cite o partidă întreruptă.

In runda a 6-a, Spasski Cu 
piesele negre) a cîș'tigat la 
Janosevici. Hort la Jonesnia, 
Ree la Csom și Cinci la l.rin- 
geweg-

Cu prilejul campionatelor de 
marș al R. _ ______ : ,
desfășurate la Eschborn, Pe
ter Schuster _ ‘ "_______
bună performanță mondială a 
anului în proba de 50 tem 
marș cu timpul de 4h06:28,6.

F. a Germaniei,

a stabilit cea mai

40363


