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De azi, la „Tineretului"

Sătitorii juniori
în luptă

pentru titluri

ROMANI
LA TURNEE

INTERNATIONALE
Cei mai buni săritori de Ia 

trambulină din categoria ju
niorilor își dispută, de azi 
pină duminică, la ștrandul 
Tineretului din Capitală, tit
lurile de campioni naționali. 
Se anupță o întrecere intere
santă, mai ales la fete unde 
Tatiana Dumitriu, Sorana 
Prelipceanu, Mariana Voinea 
(în fotografie) și Irinel Po
pescu sînt principalele favo
rite. La băieți, Constantin 
Nedelcu nu are rival la pri
mul loc, dar pentru urmă
toarele frații lui, Doru și Va- 
slle, vor fi principalii candi
dați ai Capitalei în tradițio
nala dispută cu Sibiul.

Programul zilei de azi pre
vede desfășurarea salturilor 
de la trambulina de 1 m 
(băieți și fete), începind de 
la ora 10 și de la ora 16.

Azi, la Timișoara:

ÎNCEP
CAMPIONATELE BALCANICE

DE GIMNASTICA
De astăzi, sala Olimpia din 

Timișoara devine pentru trei 
zile un punct de atracție pen
tru iubitorii spectacolelor 
sportive de înaltă ținută: se 
întâlnesc cei mai buni gim- 
naști din România, Bulgaria 
și Iugoslavia la cea de a Il-a 
ediție a campionatelor balca
nice.

Organizatorii concursului, 
Federația română de gimnas
tică și Consiliul județean Ti
miș pentru educație fizică și 
sport, au asigurat toate con
dițiile pentru ca reuniunea 
elitei gimnasticii din Balcani 
să se desfășoare sub cele mai 
bune auspicii. Nu ine referim 
numai la condițiile pentru 
concursul propniu-ziș, ci și la 
ambianta din jurul lui. Ast
fel, ne bucură să consemnăm 
faptul că numeroase acțiuni 
vor marca și onora prezența 
echipelor participante în ora
șul de pe Bega. Intre aces
tea, recepția și primirea de

POPICARI

Federația de specialitate 
din Cehoslovacia a invitat 
doi popicari români să par
ticipe la marele turneu in
ternațional care se va des
fășura la sfîrșitul lunii au
gust în orașul Bratislava. 
Biroul federal a stabilit ca 
țara noastră sa fie reprezen
tată la acest concurs de ti
nerii sportivi Ildiko Sziszig 
și Ilie Băiaș.

0 semifinală a campionatului european
de atletism feminin, la București
Stadionul Republicii va găzdui, in 

ziua de 2 august, o importantă între
cere atletică internațională. Este vorba 
de întrecerile din cadrul semifinalelor 
campionatului feminin. In grupa ce 
se va desfășura la București, se întrec 
7 țări, dintre care unele cu o puterni
că tradiție atletică.

Dar, să anunțăm reprezentativele 
feminine care își vor măsura forțele, 
peste puține zile, pe Stadionul Repu
blicii : U.R.S.S., Italia, Cehoslovacia, 
Austria, Polonia, Elveția și România. 
Primele două echipe se califică pen
tru întrecerile finale.
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la primăria municipiului Ti
mișoara, spectacolul folcloric 
de Ia Casa de cultură, de
monstrația cu ansambluri de 
gimnastică modernă a gim
nastelor de la Universitatea 
Timișoara și Școla sportivă 
nr. 2 București.

Nu intenționăm să facem 
prea multe referiri asupra 
șanselor pe care le au gim- 
naștii angrenați în concurs. 
Se cuvine totuși a aminti că, 
anul trecut, în capitala Bul
gariei, gimnaștii români au 
obținut cîteva remarcabile 
6ticcese, care ni se pare fi
resc a fi nu numai repetate, 
dac și întrecute. Astfel, se
lecționata feminină a Româ
niei a ciștigat întrecerea pe 
echipe,, iar la individual com
pus masculin primul s-a cla
sat tin component, al repre
zentativei române. In orice 
caz, cert este că lupta pen
tru locurile fruntașe se va da 
între gimnaștii români și 
bulgari, vedeta principală a 
echipei iugoslave,. Miroslav 
Cerar, absentând 
aceasta.

în prologul 
propriu-zise, azi 
este programată în sala d.e 
marmură a Universității con
ferința balcanică.

Luna
august 
luna 
atletismului!

și de data

întrecerilor 
dimineață

Ârbitri români de fotbal
peste hotare

colegiul central al arbitrilor, 
răspunzînd solicitării ce 1 s-a fă
cut, a fixat o nouă brigadă de 
arbitri români, care vor evolua 
peste hotare, mai precis, in Al
bania. Conducătorul acestei bri
găzi este Aurel Bentu, iar cele 
două ajutoare ale sale slnt Nl- 
culae petriceanu și Petre Sotir.

In cursul lunii august, ei vor 
conduce, (probabil, un meci In 
cadrul Cupei balcanice.

CANOTOARELI ROMÂNCE LA „REGATA BDSBAAN**
Astăzi dimineață urmează 

să părăsească Capitala, pe 
calea aerului, cu destinația 
Amsterdam, . o reprezentativă 
feminină de canotaj a țării 
noastre, care cuprinde 18 
schifiste aparținând în mare

nautic
Lotul

DEZBATERI

majoritate Clubului 
universitar București, 
de sportive — care include 
și reputatul echipaj de 4 + 1 
vîsle (Ioana Tudoran, Mitana 
Botez, Elisabeta Lazăr, Ilea
na Nemeth 4- Ștefani® Bo
risov) — va participa sim- 
bătă și duminică la puterni
cul concurs internațional 
„Regata Bosbaan", aflat la 
a treia ediție.

Nicicînd atletismul româ
nesc n-a avut o perioadă 
activitate atît de bogată 
manifestări de amploare, 
aceasta care urmează să 
ceapă peste cîteva zile, 
dată cu luna august. Ca să ne 
referim numai la competițiile 
internaționale pe care iubi
torii sportului din țara noas
tră vor avea ocazia să le ur
mărească fie direct, din tri
bunele stadioanelor, fie prin 
intermediul radioului și al te
leviziunii, vom 
gramul acestor

BUCUREȘTI,
semifinala feminină a Cupei 
Europei „Bruno Zauli“ pe 
națiuni (participă: Austria, 
Cehoslovacia, Elveția, Italia, 
Polonia, România și Uniunea 
Sovietică) de 
două clasate 
pentru finala 
la Budapesta

BUCUREȘTI, 
întilnirea internațională ami
cală dintre reprezentativele 
feminine ale României și Sta
telor Unite ale America.

CtMPULUNG MUSCEL, 
7—9 august: concursul inter
național „Prietenia" (vor lua 
parte cîteva sute de atlețî 
și atlete din noua generație, 
autentice speranțe olimpice, 
din majoritatea țărilor socia
liste din Europa).

BUCUREȘTI: 13—ÎS august: 
cea de a XXX-a ediție — 
jubiliară — a Jocurilor Bal
canice pentru seniori și seni
oare.

Sînt, deci, suficiente prile
juri pentru a urmări nu nu
mai evoluția atleților fruntași 
din țara noastră, ci și pe cea 
a unor sportivi de prestigiu 
în arena internațională. Și sâ 
sperăm că atleții români vor 
ști să se comporte în com
panii atît de valoroase ia 
înălțimea așteptărilor.

2 august:

aminti pro- 
concursuri:

la care, primele 
se vor califica 
continentală de 
(23 august).

5—6 august:
• întrecerile semifinalei de la 

București se vor desfășura pe 
Stadionul Republicii în ziua de 
2 august, după următorul pro
gram : ora 17,30 — festivitatea de 
deschidere ; ora 17,45 — goo m ; 
ora 17,50 — 100 m. înălțime, su
liță : ora 18,05 — 400 m ; ora 18,20
— 4X100 m,greutate ; ora 18.30
— lungime ; ora 18.50 — 200 m : 
ora 18,55 — disc ; ora 19,05 — 100 
m garduri ; ora 19,15 — 1500 m. 
ora 19,30 — 4X400 m ; ora 19,40 — 
festivitatea de închidere
• Juriul de spel stabilit de

Comitetul european din I.A.A F. 
pentru competiția de la București 
cuprinde pe Adriaan —
(Olanda) — președintele 
continental, Dimiter 
garla) și Emanuel 
hoslovacla).
• Pentru comisia medicală care 

va proceda, conform regulamen
tului internațional, la controlul 
sexului participantelor și la con
trolul antidoping, forul atletic 
internațional a desemnat-o pe dr. 
Franziska Rodbauer de la Insti
tutul austriac de medicină spor
tivă din Viena.
• In vederea importantelor 

competiții pe care urmează să le 
găzduiască în săptăminlle vii
toare, stadionului Republicii 1 s-au 
adus 
Intre 
pistă 
și au 
toare 
șl aruncări.

Ion Rățoi, speran
ța noastră la 400 m 

garduri

umai cunoscînd greutățile 
întîmpinate de înaintași, 
numai apreciind succesele 
lor dobîndite 
fiuni vitrege, 
reprezentanții 

să-și mobilizeze 
înzecească eforturile 

tru creșterea necontenită a prestigiu
lui sportiv ol patriei noastre". Aceste 
cuvinte servesc drept simbol și motto 
recentei expoziții de fotografii și do
cumente legate de istoria sportivă a 
orașului, deschisă recent la Casa pio
nierilor din Cluj.

La deschiderea ei, veteranii mișcă
rii sportive din vechiul oraș transilvă
nean au ascultat cu vădită emoție 
cuvintele calde rostite de un minuscul 
purtător al cravatei roșii. Garoafele 
purpurii împărțite apoi fostelor glorii 
de către pionieri au fost ca o punte 
vie de legătură aruncată între cele 
două generații.

Surprinzător de bogată a fost pen
tru toată lumea această galerie a ac
tivității sportive clujene. Au fost sur
prinse în obiectiv primele formații de 
fotbal ale orașului, echipe de gimnas
tică, scrimă și popice, ca și secvențe 
din activitatea unor personalități pro 
eminente ale sporturilor individuale sau 
ale jocurilor sportive.

Virgil Salvanu și Marian Popu, fra
ții Ștefan și Andrei Somodi, Albin Mo- 
roriu, Rudolf Konz și Maxim Bindea, 
Guga și Bindea, Sepi și Sfera, Andrei 
Sepc-i și Ionel Arnăutu, Teofil Moraru 
și lori Moina, multi care au contribuit 
la trecutul istoiic al Clujului, sînt imor
talizați. de memoria precisă și lucidă 
a obiectivului fotografic.

Puțin se poate scrie despre o activi
tate sau o acțiune prin excelență vi
zuală. Un fapt e cert : inițiativa Casei 
pionierilor din Cluj este extrem de 
prețioasă, ea înscriindu-se pe linia re
considerării juste și obiective a trecu
tului, pentru temeinica zidire a viito
rului.

Expoziția semnalată poate fi un nu
cleu al viitorului muzeu al sportului 
clujean, pentru că acest oraș a avut 
un mare trecut sportiv, care trebuie 
cunoscut și apreciat. Și pentru că is
toria nu se scrie decit prin fapte, după 
cum ea însăși nu poate fi o reaiitate 
decît în fapt.
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de 
sâ-și

N
azi

în condi- 
vor putea 
generației 

forjele, 
pen-
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Patilen 
forului 

Nikolov (B’->1- 
Bosak (Ce-

o seamă de îmbunătățiri, 
altele a fost amenajată o 
pentru încălzire din elbitex 
fost nivelate actualele sec- 
pentru probele de sărituri

Romulus LUCIAN

motocros. Iată-i pe cu-Duminică sc reiau — Ia Moreni — cursele de_____  ...... .
noscuții alergători C. Dovids și Șt. Chițu atacînd o porțiune accidentata 

a traseului de ia Focșani.
Foto : ȘT. CIOTLOȘFINAL DE SEZON FOTBALISTIC

CUPA MĂRII NEGRE**

Miine, la Snaqov:

unor 
și a 
nota- 
chiar

de dezvoltare a cali- 
motrice, s-a ajuns la 
paradoxale în care 
elevilor (uneori și a

stanța echipelor"

• Comentariul ultimei etape
• Campionatul in cifre
• Un clasament inedit: „ccn-

PANORAMIC 
SPORTIV INTERN

înainte de
în sfera problemelor care 

pot contribui la sporirea e- 
ficienței educației fizice șco
lare, un loc important îl o- 
cupă și sistemul de notare a 
elevilor la acest obiect de în- 
vățămînt.

în general, sistemul de no
tare răspunde unor cerințe 
majore, urmărind să stabi
lească o ierarhie a valorilor 
și promovarea acestora, pe 
diferitele trepte ale învățămîn- 
tului, cît și în viața socială, 
după criterii cit mai obiecti
ve, și să stimuleze interesul 
pentru însușirea temeinică de 
către elevi a cunoștințelor și 
deprinderilor prevăzute de 
programele școlare.

Dacă pentru marea majori
tate a obiectelor de învăță
mânt primele două elemente 
— ierarhizarea și promovarea 
valorilor •— se situează pe 
un prim plan, pentru educa
ția fizică școlară, după păre
rea noastră, stimularea inte
resului elevilor pentru aceas
tă activitate reprezintă ele
mentul principal care trebuie 
avut în vedere, deoarece poa
te determina realizarea, la un 
nivel mai ridicat, a obiecti
velor educației fizice școlare.

Probele finale

în prezent, datorită 
interpretări personale 
luării. în considerare la 
re cu prioritate (uneori 
în exclusivitate), a gradului
de stăpînire de către elevi a 
deprinderilor tehnice și a ni
velului 
taților 
situații 
teama 
părinților) de a nu-și dimi
nua media generală conduce 
la scutirea elevilor (deseori 
obținută cu concursul larg al 
unor medici), la sustragerea 
de la activitate sau generea
ză corigenți în situații com
plet nejustificate. Un caz re
cent, care arată cît de defor
mată poate fi optica unor 
profesori în folosirea de o 
manieră personală a sistemu
lui de notare, ni l-a furnizat 
prof. Mihai Haciu de la Li
ceul din Negrești, jud. Vas
lui. La sfîrșitul acestui an 
școlar au fost declarate cori
gente numai la educație fizi
că, printre altele, și două e- 
leve din clasa >a XIl-a (me
dia anuală 4,96). Menționăm 
că elevele respective au avut 
o comportare corectă în 
timpul anului școlar, au par
ticipat cu regularitate la ore 
și s-au străduit să realizeze 
cerințele, dar nu au putut

prof. Gheorghe MITRA 
prof. Alexandru MOGOȘ

• Golul etapei s-a mai'ai 
la Pitești

• Și acum. Cupa I
• Dinamo și Steaua in aleită
• Campionatul european stu

dențesc
(pag. a 3-a)

LA FOTBAL 
RECUNOSCUTĂ DE F. I. F. A,

ZURICH 23 (Agerpres). — Se
cretariatul federației internaționale 
de fotbal a anunțat că a fost a- 
probat In mod oficial regulamen
tul competiției „Cupa Mării Ne
gre", la care participă echlne de 
fotbal din porturile Constanța 
(Farul), Istanbul (Fenerbahce), 
Odessa (Cernomoreț) și Varna 
(Cerno More).

Iată că, în sfîrșit, canicula 
nu ma.i stopează 
compețiționale ale 
estival, tot mai 
în ultimele zile - 
pinia noastră — 
tind . fericit, spre 
amatorilor de sport, calenda
rul oficial al întrecerilor de 
amploare. .Spre

★
înaintea unei’ 

care, desigur, o 
fotbalul se înscrie, fără con- 
curenți în planul interesului 
general, drept cap de afiș al 
panoramicului nostru săptă- 
mînal. E drept, s-a consumat 
— miercuri după amiază — 
pasionanta dispută prilejuită 
de meciurile fierbinți ale re
turului’ campionatului și: cele 
mai multe din stadioanele 
marilor orașe vor avea du
minică tribunele goale. A ră
mas, însă, „Cupa" — actul 
final al unei competiții care 
ni s-a părut, la această edi
ție, puternic revitalizată. Așa
dar, Dinamo sau Steaua ?

inițiativele 
sezonului 

numeroase 
- după o- 
și comple- 

satisfacția

convingere...

vacante (pe 
vom resimți),

vacanța...
Rubrica de specialitate oferă 
cititorilor destule amănunte 
pentru a facilita pronosticu
rile (atît cît este posibil în 
fotbal). Nu ne rămîne, deci, 
să spunem — în plus — că 
așteptăm finala nu doar cu 
dorința de a cunoaște câști
gătoarea „Cupei1*, ci și cu se
rioase pretenții Ia calitate...

★
Generoasă gazdă a multor 

competiții de gimnastică (se 
poate, deci, crea și o aseme
nea frumoasă și importantă 
tradiție, Timișoara este din 
nou prezentă în actualitatea 
sportivă). De data aceasta, în 
orașul de pe malurile Begăi 
sînt programate întrecerile 
celei de a 
campionatului 
gimnastică. 1 
vedem 
centre 
acordă

a
'de
să

II-a ediții 
i balcanic 
Ne bucură 

astfel recompensate 
sportive puternice care 
gimnasticii consecven-

Silviu FLORESCU

(Continuare în pag. a 4 a)

in CRITERIUL (Continuare în pag. a 2 a)

Fl. ' Dumitrescu, privit de Domide, reia spectaculos cu capul. 
Fază din meciul Politehnica — U.T.A.

Foto: I. MIIIAICA

DIN NOU PE PLANȘA

SPERANJELOR
Snagovul nu cunoaște ră

gaz... Miine, pe anele cunos
cutului lac din apropierea Ca
pitalei, sînt programate între
cerile finale ale unei impor
tante competiții de caiac-ca- 
noe : CRITERIUL SPERANȚE
LOR. întrecerea va reuni la 
startul probelor sportivi aflați 
acum la începutul drumului 
spre marile performanțe, u- 
nii dintre ei autentice talente 
ale aedstui sport.

Va fi o zi „plină" : de Ia 
ora 9 sînt prevăzute finalele 
la : K 1, 2, 4 ; C 1, 2—
5 000 m, iar de la ora 17, la 
următoarele probe : K 1, 2, 
4 ; C 1, 2—500 m, K 1, 2, 4— 
500 m (F).

SUCCESUL SCRIMERILOR
DIN SATU MARE

Recent a avut 
internațional de . . _
țiilor Olimpia Satu Marc, DVTK Diosgyor (Unga
ria) și Slovaciei. Scrimerii sătmăreni s-au cla
sat pe primul loc la floretă bărbați (12—4 cu 
Slovacia și DVTK), spadă (10—6 cu aceleași e- 
chipe) și sabie (9—7 cu DVTK și 8—8, victorie 
la tușe, cu 53—56, la Slovacia). învingătorii au 
avut că trăgători de bază pe Atila Csipler (8 v.), 
St. Szentkiraly și Al. Prujinski (cite 7 v.), Gavril 
Gogoman, I. Csokdr și V. Mezel II (cîte 5 v.).

loc la Bratislava triunghiularul 
scrimă cu participarea forma-

Augustin VERBA, corespondent

Reprezentativele 
de handbal (tineret) ale României 

la „Cupa Prieteniei <<

Reprezentativele 
ximă 20 de ani) 
noastre vor participa 
tradiționalul turneu 
Prieteniei". Competițiile, atit cea mas 
culină, cit și cea feminină, vor avea loc 
în. stațiunea balneo-climaterică UMAG. 
situată în Iugoslavia, pe malul Mării 
Adriatice. Cele două echipe române vor 
fi însoțite și de doi arbitri internaționali 
din țara noastră : D, Purică și V. Cojo- 
caru.

de 
la

tineret (vîrsta ma- 
handbal ale țării 
și anul acesta la 
dotat cu „Cupa

Trăgătorii fruntași iși dispută, începind de azi 
titlurile de campioni ai țării

„Eq garde . Tradiționa
lele cuvinte care deschid dia
logul scrimerilor pe planșă 
vor fi rostite astăzi, din nou, 
în sala Progresul din Capita
lă, care devine pentru trei 
zile gazda campionatelor re
publicane de scrimă ale se
niorilor. Vom vedea, cu acest 
prilej, evoluînd pe planșa de 
concurs toate lamele frunta
șe din cele patru arme, ac
tuali campibni și aspiranți la 
acest titlu.

Fiind vorba de ultima com
petiție a elitei scrimei noas
tre înaintea campionatelor

mondiale — care vor avea 
loc .în septembrie la Ankara 
—. miza . întrecerilor din acest 
sfîrșit de săptămînă se du
blează. îni afara titlurilor de 
campioni ai țării, ele vor 
oferi. și prilejul unor clarifi
cări utile în dilemele exis
tente în ceea ce 
componența 
Ankara.

Programul 
fost alcătuit

25 iulie: sabie
masculin (finalele 
și, respectiv, 18);

campionatelor a 
astfel

privește
loturilor . pentru

i
și floretă

la orele 17
26 iulie: spadă (finala la 

ora 18);
27 iulie: floretă feminia 

(finala la ora 12).
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REPORTAJ ESTIVAL

pur- 
sccus

școlile sportive 
program de c-

dintre cele- 
f luciu ații în

lipsit nici surprl- 
3 000 m, cișligăto-

caro 
ad-

șco- 
ve- 
de

ca 
dintre 

sec.
(S. 
la

Material realizat de
Tiberiu STAMA

Totul era, 
de puțină 
în.arenă să

șt 
Ad- 
șco- 
aso- 
se- 

chlar, 
ca

in ge- 
schimb

și liceelor cu program de educație fizică

care s-a 
ritmului
La săritura

de data aceasta
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SPORIREA EFICIENTEI

ntei talentul nu sînt judicios 
împărțite în lumea cuvîntului 
scris și rostit. Toți scriitorii 
care se ocupă, de pildă, cu 
fotbalul sînt foarte talentați. 
Ei se socotesc în consecință 
invulnerabili, logic și stilistic. 
Ei își arogă dreptul să rîdă 
cînd și de cine vor. Nu c 
drept. Nu e așa. Nu toți crai
nicii sînt talentați. Dar toți 

pot 
foar- 
face 
cînd4

comporta* 
mai multe 
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este mult apreciat la complexul de la lacul Tei
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A triumfat... FOTBALUL!

După concursul republican de atletism al școlilor sportive

Reflecții după
național

turneul
școlar

orașului 
clndva

final al campionatului
rezervat liceelor

I 
I

Cine vizitează în aceste zile 
municipiul Pitești, cu gîndul 
de a-i vedea locurile sale de 
agrement, nu poate să nu se
sizeze preocuparea organelor 
locale pentru asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoa
re cu solicitările tot mai in
tense ale locuitorilor.

în nodurile ce urmează nu 
ne vom referi însă Ja con
strucțiile prevăzute a se face 
aici, destinate pentru cei 
„mari*, ci Ja cele înfăptuite 
în mod special pentru mai 
tinerii cetățeni ai Piteștiului, 
elevii de toate vîrstele.

Evident, în fruntea listei va 
trebui să trecem cartodromul. 
Realizare unică la noi, car
todromul pionierilor de la 
Pitești a apărut din inițiati
va Consiliului popular muni
cipal și în urma străduinței 
a zeci și zeci de tineri care 
prin muncă patriotică, au reu 
șit să efectueze o lucrare a 
cărei valoare depășește un 
milion de lei. De fapt, parcul 
orașului se transformă pe zi 
ce trece într-un modern cen
tru de recreare prin sport. în 
diferite puncte ale sale au 
fost instalate mese de tenis, 
Ja care — ne-am convins 
cursul vizitei noastre — 
„lucrează" intens. (Trebuie 
mai adăugăm că astfel 
mese au fost instalate și 
alte cartiere i Domnești. Tri- 
vale, Graiovei). Micii fotba
liști vor avea la dispoziție 
patru terenuri de minifotbal, 
dintre care două sînt deja 
gata, urmînd ca și celelalte 
să fie cît de curînd termina
te. La acestea, se mai adaugă 
șj stadionul atletic, și el în 
curs de finisare, ale cărui 
porți vor fi deschise cu pre
cădere tineretului. Va fi o 
construcție modernă, dotată 
cu toate cele necesare, îneît 
sperăm că atletismul va 
noaște la Pitești o largă 
voltare.

La cele menționate 
aici trebuie să adăugăm și 
activitatea bogată desfășura
tă la bazinul de înot, care 
cunoaște o afluență sporită de 
copii în urma lansării acțiu
nii „Delfin ’70'. precum și 
alte construcții terminate (te
renuri de volei, baschet, hand
bal) sau în curs de amena
jare (terenuri de tenis).

Grija pentru a oferi tine
rilor orașului 
a-și petrece 
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îndeplini unele din normele 
pretinse. Mai mult, una din
tre elevele respective s-ar fi 
situat, în capul promovării, 
printre fruntașele clasei. Pro
fesorul a rămas neînduplecat 
la insistențele repetate ale 
organelor locale de învățâ- 
mînt, aduaînd argumentul că 
elevele nu au îndeplinit nor
mele de control, deși trebuia 
să cunoască că. pe lîngă nor
mele de control, pot fi luate 
in considerare și alte elemen
te.

Situația relatată relevă, pe 
lîngă o interpretare greșită a 
indicațiilor în vigoare privind 
notarea elevilor la educație 
fizică, si unele carențe ale ac
tualului sistem, tare promo
vează, în principal, ideea ie
rarhizării valorii elevilor din 
fiecare clasă șt nu tine sea
ma de posibilitățile foarte va
riate ale acestora determina
te de cauze independente de 

ereditate, condiții de me- 
anumite deficiente fizi

ce, practicarea sportului în a- 
fara școlii etc.) precum și de 
specificul acestui obiect de în- 
vățămînt la care nu se poate 
realiza, din motive cunoscute, 
însușirea la același nivel a 
unui minimum de deprinderi 
motrice unitare.

După opinia noastră, crite
riile care stau la baza siste
mului de notare la educație 
fizică trebuie să aibă ca efect, 
în principal. STIMULAREA 
INTERESULUI ELEVILOR 
$1 DETERMINAREA UNEI 
PARTICIPĂRI ACTIVE. CON
ȘTIENTE LA ACTIVITATEA 
DE EDUCAȚIE FIZICA. Ie
rarhizarea valorilor trebuie 
urmărită și la educație fizi
că, dar nu după criterii care 
să diminueze interesul elevi
lor, plasîndu-i pe aceștia tn 
afara activităților orientate 
spre întărirea sănătății și mă
rirea capacității lor de mun
că, rațiuni majore care im
pun educația fizică «a obiect 
de învățămînt.

Pentru a aplica o astfel de 
concepție referitoare la nota
rea. elevilor la educația fizică 
considerăm că trebuie să se 
renunțe la sistemul în care 
norma de control are un rol 
determinant ei să se aplice 
un sistem complex în cadrul 
căruia ca elemente de bază 
să avem i

— progresele realizai© de 
fiecare dintre elevi, «eea ce 
pretinde profesorilor să rea

t.

discuție cu prof. GHEORGHE MITRA, reprezentantul Ministerului Tnvâțâmîntului
Pentru a doua oară tn a- 

ceastă vacanță de vară, ora
șului Cimpulung Muscel 1 
s-a acordat cinstea de a găz
dui concursuri școlare de an
vergură - 
tatlonului 
cent, tot o întrecere atletică 
rezervată 
școlilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică. 
Prin amabil ilatea prof. Ghcor 
ghe Mitra, reprezentantul Mi
nisterului Invățămîntului, am 
putut afla principalele carac
teristici ale acestui concurs, 
care într-un fel — încheie ac
tivitatea competițională de virf 
a școlarilor noștri.

„O primă și îmbucurătoare 
constatare — a ținut să 
ne spună interlocutorul 
nostru — se referă 
numărul 
te 690 t 
precedent

spună
se referă la 

participanților : pes- 
Estc o cifră 
la nivelul 

întreceri. Inițial, 
noi contam pe 
concurenți, care 
oficial sosirea 
Muscel, Dar. în 
cerii, au mai 
propriu, alți peste 150 de ti
neri atlcți. Intr-un fel ne-am 
bucurat. Pe de altă parte, insă, 
am avut Ce rezolvat unele 
probleme destul de dificile le
gate în mod deosebit de ca
zare. Remarc aici înțelegerea 
promptă manifestată de orga
nele administrative locale, ca
re ne-au ajutat efectiv, eli- 
minind posibile improvizații. 
Incăodată Cimpulung Muscel 
nu-și dezminte faima de gaz
dă primitoare".

Cu privire la concursul pro- 
priu-zis, prof. Mitra a remar
cat înainte de toate succesul 
reprezentanților Școlii sportive 
de atletism din București :

„Această foarte tinără insti
tuție de invățămint speciali
zată in atletism a intrat in 
posesia celor mai multe locuri 
1—10. Faptul trebuie să ne 
bucure, deoarece este atestată 
incăodată utilitatea unor ast
fel de școli, eficiența lor. Ceva 
mai mult, se apreciază că ti
nerii exponențî ai Școlii spor
tive de atletism din București 
ar fi putut obține și mai mul
te locuri fruntașe, dacă o par
te dintre ei n-ar fi venit di
rect de la o altă întrecere, 
desfășurată în ajun, la Timi
șoara, 
concursului 
tirnat greu

în rîndul 
terlocu torul 
insă, și alte școli :

„Clujul a fost și el la înăl
țime. mai ales prin reprezen
tanții Liceului „Nicolae Băl- 
ccscu", care au urcat pe prima 
treaptă a podiumului in nu 
mai puțin de 7 probe. La fel. 
o comportare merituoasă au 
avut și elevii care au purtat 
însemnele școlilor sportive din 
Bacău și Cluj, liceelor nr.

fără 
acestei 

este adevărat, 
circa 450 de 

își anunțaseră 
Ja Cimpulung 
preziua între- 

sosit, pe cont

Efortul drumului, 
precedent au 

în cumpănă**, 
evidențiatelor, 
nostru a amintit,

Uzeze o evidentă precisă 
valorii inițiale a acestora 
elementele la care se va face 
notarea ;

— interesul manifestat de 
elevi șj participarea activă la 
însușirea cunoștințelor și de
prinderilor predate |

— O arie largă și diversifi
cată de elemente pe baza că
rora să se facă notarea (pro
be atletice, structuri și com
plexe de procedee tehnice din 
jocurile sportive, exerciții com
plexe din gimnastică și nu 
numai elemente izolate, a- 
precierea dezvoltării calități
lor motrice sau a 
me de manifestare 
ra).

în cadrul acestei 
trebuie și poate să

concepții 
se bucure 

de o mai mare frecvență uti
lizarea criteriului clasic al 
sistemului de notare folosit 
în învătămînt ■— NOTAREA 
CURENTA.

Aprecierea progreselor rea
lizate de elevi nu trebuie să 
se rezume numai la probe de 
control care pot fi cîntărite 
prin secunde, centimetri, nu
măr de repetări- Ea trebuie 
extinsă Ia o arie mai largă 
de elemente care să incluaa, 
pe lîngă cele amintite, și Pe 
cele dio gimnastică și Jocuri, 
lucru perfect posibil.

Din experimentările și ob
servațiile efectuate, precum 
și din discuțiile cu unii pro
fesori a reieșit că aprecierea 
activității elevilor pe baza 
progreselor realizate în dife
rite perioade (trimestru, se
mestru. an școlar, ciclu de în
vățămînt) poate determina 
imbiinălfițiri simțitoare în a- 
titmlinea și activitatea aces
tora

Folosirea acestui sistem ae 
notare contribuie la sporirea 
interesului elevilor mai slab 
dezvoltați fizic care întreză
resc posibilitatea obținerii u- 
nor note mai mari (în cadrul 
sistemului propus neexistînd 
norme de control unice), dacă 
realizează un progres fată de 
începutul activității și la creș
terea preocupărilor pentru ac
tivitatea independentă a ele
vilor. în special în ceea ce 
privește dezvoltarea unor ca
lități motrice. Referitor la 
activitatea independentă, pro
cedeu larg răspîndit în alte 
țări, considerăm că este mo
mentul ca stimularea și în
drumarea el să stea mai mult 
în atenția profesorilor, con
stituind un miiloc important 
pentru realizarea sarcinilor 
sociale ale educației fizice.

din Cimpulung Muscel (și nu 
Cîmpina, cum din greșeală a 
apărut in ziar) și nr. 4 din 
Timișoara. Sînt unități 
lare în care, precum se 
de. atletismul se bucură 
prețuire, existind temeiuri ca 
rezultatele, performanțele, 
marcheze sensibile îmbunătă
țiri".

Prof. Mitra a subliniat tot
odată valoarea ■ unora dintre 
rezultatele înregistrate •

„In condițiile nefavorabile 
în care s-au desfășurat în
trecerile — ploaie, timp rece 
vînt, pistă moale — perfor
manțele n-au putut fi, în 

toate cazurile, cele dorite, cele 
așteptate. Totuși 
aprecia 
unele 
dă 10,2 
nioare II 
12,7 sec. 
II (E.

s-ar putea 
promițătoare 

ele. De pil- 
po 80 m ju- 

Cubleșan—Cluj): 
100 m junioare 

Mirza—București) : 
57.2 sec. Ia 400 m junioare I 
(Rafira Fița—Galați) ; 9,2 sec. 
la 80 m juniori II (D. Cris- 
tudor—Cimpulung Muscel) ; 
6,13 ni Ia lungime juniori 1! 
(A. Marinescu—Rm. Vilcea) ;

1,81 m la înălțime juniori II 
(G. Cuțuleac — Timișoara) ; 
57,60 m la ciocan juniori II 
(G. Călin — București) ; 11,1 
sec. pe 100 m juniori 1 (V. Mai- 
dic—Cluj) ; 1,97 m Ia înăl
țime juniori I (R. Gorok—Tg. 
Mureș).

Ca la orice întrecere spor
tivă n-au 
zeie... La

Tenisul

Complexul sportiv 
sitar de la lacul Tei 
pe merit — de cîțiva 
coace, locul cel mai comun — 
în sensul bun al cuvînlului
— al verilor studențești. In
trat esențial și plin de ele
ganță în viața de vacanță 
bucureșteană, cochetul ștrand
— refugiul zilelor de 30 și 
ceva de grade, înconjurat de 
ghirlanda terenurilor de sport, 
a teraselor și a aleilor um-

rul. A. Dineseu (Constanța), 
a trecut în frunte abia 
ultima turnantă, 
dominată net de E. Negară 
(Iași), 
cauza 
de el.
gime junioare I, Școala spor
tivă de 
rești a 
de patru 
loc. Dar,

atletism din Bucu- 
avut nu mai puțin 
aspirante la primul 
Ia ultima încercare. 

A. Marinescu din Rm. Vilcea 
a realizat un 6,43 m cu 
și-a lăsat in urniă toate 
versarcle."

în încheierea discuției 
late, prof. Gh. Mitra a 
in relief și unele slăbiciuni 
ale atletismului școlar :

„Dacă in probele de aler
gări pe diferite distanțe sau 
în cea de lungime numărul 
concurcnților a fost 
neral satisfăcător, în 
am notat puține prezențe Ia 
startul probelor de aruncări, 
la săritura cu prăjina. Re
iese de aici că atenția antre
norilor din 
și liceele cu 
ducație fizică nu îmbrățișea
ză, nu reușește să cuprindă 
întreaga sferă a probelor at
letice și mai ales se negli
jează unele dintre acelea in 
care pe planul marii perfor
manțe încă nu stăm chiar așa 
de strălucit. De aici conclu
zia...

Tradiția fotbalistică a 
a cărui echipă l-a avut 
la cîrma sa și pe Ioslf Petschow- 
schi, un frumos stadion, pasiunea 
miilor de locuitori pentru jocul 
cu balonul rotund — lată ar
gumente care pledau pentru ale
gerea Cuglrului ca loc de desfă
șurare a turneului final al cam
pionatului național școlar (licee) 
de fotbal. Și nu s-ar putea spu
ne că cugi renii " nu " și-au onorat 
cartea de vizită. Comisia tehnică 
a competiției (Marinei Oancea, 
din partea Ministerului învăță- 
mîntului, Ion Truță. inspector-șef 
al județului Alba, V. Berțea, vi
cepreședinte C.J.E.F.S. Alba, șf 
D. Voicuiescu, reprezentantul ‘ ' 
ministrației bazelor sportive 
lare) a avut în conducătorii 
ciației sportive de aici un 
rios sprijin. Mai mult 
C.J.E.F.S. Alba a făcut totul 
partidele acestui turneu să fie 
conduse de cei mai buni arbitri 
din județ (I. Călărașu, I. Suluțiu 
și C. Studianschi). 
deci, pregătit (și nu 
vreme). Rămînea ca 
intre sportivii...

Dacă una sau alta 
lalte formații au avut 
comportare, echipa Liceului in
dustrial din Galați și-a depus de 
la început candidatura la cuceri
rea titlului de campioană. Jocul 
lor elastic și eficace, calmul și 
luciditatea pe teren au făcut ca, 
de-a lungul a cinci zile grele de 
turneu, să înfrîngă rind pe rind 
rezistența adversarilor, cedînd 
doar un singur punct (Argeșului). 
Fotbaliștii Liceului din Curtea de 
Argeș nu se pot plînge că au fost 
lipsiți de noroc ; au întîlnit un 
C.F.R. încă netrezit după înfrînge- 
rea din prima zi, au cîștlgat în 
fața ludușenilor datorită portaru
lui acestora etc. Dar asta pînă 
sîmbfttă. cînd poate un meci pre
lungit cu încă cinci minute le-ar 
fi adus primul loc. Ei au practicat 
un fotbal deosebit de spectaculos, 
foarte curat, au dat dovadă de 
multă dăruire în joc. Nu același 
lucru îl putem spune despre prea 
repede blazații reprezentanți ai 
Moldovei, elevii din Iași. Se părea, 
duph primele etape, că ei vor reu
și cel puțin un loc 2. Dar fotbalul 
rămîne un sport aspru, în care 
„aerele" senioriale nu au ce căuta.

Capitala 
tanta în _ ___________________
tul voleibalist N. Pavel — Liceul 
industrial C.F.R. Elevii fotbaliști 
bucureșteni și-au privit cu destulă 
ușurință adversarii, trezindu-se 
din dulcele lor somn de-abla după 
ce pierduseră patru puncte (din 
tot atîtea posibile). Și ce păcat, 
căci comportarea lor din jocurile 
ulterioare, cu formațiile liceelor 
2 Iași și din Luduș a fost de-a 
dreptul excelentă !

Liceul 1 Hunedoara a fost e- 
chipa cea mal norocoasă. Cele 
două puncte cucerite în meciul 
cu echipa din Luduș au făcut ca 
cifra celor 19 goluri primite să 
fie parțial trecută cu vederea, iar 
lanterna roșie să treacă în mîi- 
nile singurilor săi învinși. Despre 
fotbaliștii din Luduș, nu putem 
spune decît că rar poate exista 
o asemenea lipsă de șansă. O e- 
chipă „construită** timp de trei 
ani de prof. D. Stoica, cch/pă 
ce a deschis scorul în toate 
meciurile pe care le-a jucat, prac
ticanta unui joc prin excelență 
tehnic — o echipă pentru care, 
însă, a fost de ajuns ca buturile 
sale să fie încredințate unui por
tar cu gîndul mai mult la parade 
fotogenice, pentru ca punctajul 
din dreptul formației liceului lu- 
dușan să fie zero.

A cîștlgat. deci, Cupa și titlul 
de campioană pe 1970 echipa Li
ceului industrial din Galați. Dar, 
mai înainte de orice și oricine, a 
cîștigat fotbalul, bine „servit** aici 
de tineri ca I. Arion, N. Bădilă, 
V. Preda (care a și primit diploma 
de cel mai bun jucător al turneu
lui). I. Bodoc, M. Bcjenaru, S. 
Teodorescu, G. Florescu, I. Ita- 
rinca sau de antrenori cu vechi 
state de serviciu : C. Bordeianu- 
Iași și T. Dima. (fost secund al 
lut C. Teașcă). Șl dacă elevii po
meniți mai sus (cărora li se pot 
adăuga încă pe atîția) vor fi câș
tigați definitiv pentru fotbal, prin 
trecerea la un club de performan
tă, și dacă mai există șase echipe 
ca cele prezente aici, campionatul 
național școlar își justifică pre
zența pe agenda competițională
F. R. Fotbal.

Așadar, din nou la anul, la 
doua ediție.

șl-a desemnat reprezen- 
echipa antrenată de fos-

Dracul nu e niciodată atît 
de negru pe cit apare. ln8er“’ 
nu e niciodată atît de alb pe 
cit vrea, fața locului nu o 
nicictnd alit de umflată pe 
cît doresc ziariștii in vervă 
de șut. Duminică, orice toițmt 
înțelegea fără explicații com
plicate că Federația nu a ac
ceptat dereglarea orarului ei 
de vară (pentru a păstra pro
babil o atmosferă onestă «n 
jurul campionatului), tar stu
dioul nu a admis să-și s^ci- 
fice ora de cultură populara. 
Așa se face că la ora șuturi
lor am urmărit chemarea la 
clasicism lansată de o stimata 
profesoară universitară... Trea
că de la noi — că mult rău 
am provocat în nopțile „Mun- 
dialului» celor care vroiau să 
citească la ore mici un sonet, 
în liniște, de Shakespeare. 
Marele prieten al lui Pcle, nea 
Jenică Barbu, s-a prefăcut 
neinițiat și a scris un articol 
strașnic, cerînd fotbal, ce dra- 
cu, pe micul ecran ; joia tre
cută — în lipsă de tele — tot 
nea Jenică al nostru s-a luat 
tare, la mare garagață, de 
crainicii radio ; luni — le im
puta insă că duminică au fost 
prea sobri, prea laconici, -că 
nu i-au oferit nici o perlă. E 
norma! — ce să facă băieții ? 
Joacă și el la ofsaid, căci „jo
cul c inegal" — vorba Iul 'J?o- 
pescu. Și jocul e inegal fiind
că nici bunul simț — contrar 
celor spuse de filozof — și

Geo RAETKI

brite, gazdă a efortului fi
zic și a distracției — invită. 
Ne-a invitat și pe noi în- 
tr-una din zilele trecute in 
mijlocul trupurilor arse ca
feniu de soare. Și, trecînd, 
— tu, spectator ocazional — 
te impresionează în primul 
rind tinerețea, niciodată și 
de nimic obosită. Dar tenta 
filozofică a primului contact 
dispare nemăsurat de repede, 
căci infinitatea, totdeauna

Reșița a găzduit timp de patru 
zile finalele concursului ------
blican de înot al 
tive. Organizatorii 
să creeze condiții 
rare a competiției 
șl au reușit, spre lauda 
Păcat că vremea a fost potrivni
că (4 zile de ploaie, ca in no
iembrie, cu temperaturi intre 
5 șl 10 grade) și din această cau
ză. evident, nu am putut con
semna la stîrșitul competiției re
corduri. Obținerea unul loc în 
finale a prilejuit însă dispute 
dîrze. cronometrele maretnd nu
meroase recorduri personale.

Urmărind acest concurs, se 
despriod cîteva concluzii Îmbu
curătoare. Pentru prima dată 
aceasta competiție s-a desfășurat 
cu serii șl finale. Din punct de 
vedete tehnic, cea mai mare par
te a participanților ne-a arătat 
o îmbunătățire spectaculoasă a 
stilurilor. Este Interesant că ma
rea majoritate a celor ma! mici 
înotători au o dezvoltare '
armonioasă și o Înălțime 
ciabllă, fapt constatat la 
înotători. Multitudinea 
telor bune ne convinge că finale
le de înot pentru copil, juniori 
și seniori ale tării noastre, de 
anul acesta, vor înregistra re
corduri republicane șl câștigători 
din rîndul elevilor școlilor spor
tive.

Comparativ cu edițiile ante
rioare. rezultatele ciștigătorlior șl 
ale unor Analiști sînt net su
perioare. Um exemplu concludent 
ne pot oterl cîștlgătorii r"" 
lor de copii din grupa 11—12 ani. 
aie căror rezultate le consemnăm: 
I. Svetz — 1:02.8 la 100 'm liber, 
Juljeta Miroșu -- 1:12,1 la 100 m 
liber, Karin Parutsch — 1:19,0 ia 
100 m spate, șl Dora Gropșan — 
1:17.8 Ja 100 m spate.

Să ne oprim puțin și asupra 
componențllor loturilor naționale 
care au evoluat In această com
petiție. Din rîndul înotătoarelor 
se desprinde Rodica Pătruică, al 
cărei timp (1:24,3) in proba de 
100 bras se înscrie printre cele 
mai bune performante obținute 
în ultimul timp. Carmen Cehan- 
zuc (1:07,3 la 100 m liber. 3:21.0 
la 400 m liber) a constituit o re
velație pentru totî. Acest fapt 
înseamnă că este capabilă de per
formante superioare, cu condiția 
unor eforturi susținute. în con-

tlnuare. Pe linia ultimelor evo
luții s-au comportat bine Daniela 
Coroiu, S. Slecian, D. Hluzin și 
R. Lungu. Indiferent de scuzele 
obiective Invocate de 
Măzgăreatiu, aceasta 
declt foarte puțin din 
țile de care dispune.

In ceea ce privește 
rea Înotătorilor, ar fi 
de spus. Elevul profesorului 
Heltz de la Școala sportivă din 
Sibiu. I. Miclăuș, a concurat cu 
mai mult curaj, abordînd dis
tanțe mai lungi (400 m Uber : 

4:39,5) și arătîndu-ne că șl aici 
nivelul periormanțelor sale se 
apropie de cele cotate în nata- 
ția noastră. Reprezentanții șco
lii sportive nr. 2, D. Turcanu. E. 
Manolescu șl M. Movanu, au e- 
voluat departe de posibilitățile 
lor. Mal ales în pragul unor con
fruntări de mare amploare cum 
sînt campionatele naționale șl 
Balcaniada. Surpriza probelor 
masculine a oferit-o jucătorul de 
polo pe apă Cristian Păun care, 
la primele starturi în competiții
le Importante, a arătat că pose
dă un stil curat și resurse pen
tru rezultate mai bune. Am lă
sat Intenționat la stîrșit pe re- 
șițeanul D. Weternek, acest fe
nomen al natației noastre, cate 
ne-a Impresionat nu numai prin 
numărul de locuri întîi eîștigate. 
d, mai ales, prin maniera de e- 
voluție și timpii realizați la toa
te cele patru procedee. Probabil 
că In viitor vom putea avea în 
el un înotător de talie internațlo- 

probe- ' hală, cli pretenții de participare 
la marile competiții.

Ca notă generală a concursului, 
remarcăm buna comportare 
ansamblu a participanților, 
inta cu care au înfruntat 
mea neprielnică, strădania 
cărui înotător de a obține 
zultate cit mal valoroase, 
putem Încheia fără a 
munca depusă în secțiile 
Iilor din Timișoara, Sibiu, 
șlța și București, ai căror 
prezentanțl au fost permanent în 
lupta pentru primele locuri. Să
sperăm că aceste aprecieri nu
vor diminua munca profssoril-jr 
din celelalte școli sportive, 
încearcă <șl au dovedlt-o) 
pătrundă în eșalonul celor __
buni înotători școlari din tară.

prof. Alex. SCHMALTZER

nouă, a mișcării, întîlnită 
pas de pas — baschet, cano
taj, volei, tenis de cimp, înot, 
fotbal, gimnastică la aparate 
sau jocuri distractive pe apă 
-U alături de statuile îndră- 
gostiților de raza soarelui, te 
aruncă brusc în sentimentul 
vieții trăite sănătos, din toate 
resorturile firii.

De pe 
un trup 
roșu de zgură pe picioarele 
bronzate 
nuit al bazei — își face apa
riția. Intrăm în vorbă nor
mal, cu nonșalanță — aici 
toată lumea se cunoaște din 
ochi, nu se poate să nu aibă 
măcar o pasiune sportivă co
mună Facem cunoștință: este 
Matei Haiducu din anul IV 
la Comerțul exterior.

— De ce vin aici atît de 
des? Pentru că mă simt foar
te bine! Și, în special, pen
tru că-mi satisfac o veche 
pasiune: baschetul. Acum, 
fug la duș, căci sînt înscris 
la concursul de ping-pong de 
pe terasa centrală.

Pe teren, întîlnirea 
hoc" continuă. Locul pasio
natului necunoscut de pînă 
acum câteva clipe, îl și luase

altcineva. Iar pe terasa, gru
puri, grupuri, înconjoară me
sele unde favoriții — prieteni 
sau simpatii ocazionale —, se 
întrec cu ardoarea, cu ni
mic mai prejos decit aceea a 
unui concurs de mare anver
gură. Lăsăm însă ochii ațin
tiți pe jocul „glumeț" al min
gii de celuloid și paleta strin- 
să nervos în mină și ne a- 
propiem de o construcție ine
xistentă pină anul trecut, fn 
partea dinspre lac, două uși 
uriașe, glisante. O privire a- 
runcată înăuntru, in întune
ricul accentuat de soarele or
bitor de afară, ne lămuresc 
existența unui hangar de am
barcațiuni nautice. Caiace 
lungi, fine, clindhere sensi
bile, schif uri, rasteluri cu ra
me, padele și pagae — un 
întreg arsenal sportiv demn 
de invidia unui complex de 
mare performanță! Ne inte
resăm și aflăm că sînt puse 
toate la dispoziția amatorilor 
de forță, mușchi și viteză pe 
apă. Și lacul brăzdat de 
„pescărușii" minați de oa
meni, confirmă...

între timp, tumult pe sta
dion; se anunță că partida 
de fotbal dintre echipa stu
dențească
(cu drept nelimitat la schim
bări de jucători) și o echipă 
„profesionistă" din oraș, a- 
nunțată încă de dimineață la 
stația de amplificare, înce
puse de curînd...

Și acum, din nou la baie! 
Dar... există totuși și un dar! 
Lacul scăzut ne răspunde 
ascunzîndu-se pe alocuri prin 
iarba care l-a năpădit. Scăzut 
nu de secetă, cum s-ar pu
tea crede; poate și secetă, 
dar una aparte, de... interes 
mai mare din partea celor 
care răspund de normala 
funcționare a stăvilarului. 
xistă, deci, și un „dar" 
dorit.

Și, pe nesimțite, soarele 
coboară în spatele plopilor. 
Peluzele, terenurile, terasele se 
golesc și natura respiră eli
berată de atîta energie con
sumată, de căldura toridă a 
zilei, o odihnă binemeritată 
a acestui colț invidiat din 
București, care, mîine, ca în 
fiecare dimineață, se va pune 
din nou la dispoziția celor 
3—4 000 de invitați, obișnuiții 
lui — îndrăgostiți de soare, 
apă și sport.

sînt vulnerabili. Ei nu 
rîde de perlele scriitorilor 
te talentați. Ei nu pot 
garagață de cine vor $i
vor — deși să recunoaștem că 
tuturor ne place sportul a- 
cesta, de a-1 lua peste picior 
pe ăl din față. Cine nu se a- 
muză cînd Fănuș împodobește 
vun zmeu 7 Cine lasă 
loc un articol de-al 
Jenică, atunci cind 
zmalțul 7 Dar lui Gută
ce-i lipsește 7 Și alunei de ce 
n-aș admite că un pamfletar 
îndreptățit doarme și în cel 
mai onest crainic 7

Ne dăm în vînt după „băcă
nie**, după bășcălie și alte ar
ticole care se numesc la Aca
demie — ironii. Ăștia sîntem, 
ăștia defilăm, dar căutăm so
luții, tovarăși î

Căci povestea nu-i așa sim
plă și cere soluții. Sugestiile 
lui Țopescu — in spiciul său 
din pauza cuplajului de 
miercuri — au fost surîzătoare, 
pașnice, de bun gust. Alături 
de cele cîteva accente spon
tane din transmisia lui Iaco- 
ban, vorbele lui Țopescu mi 
s-au părut partea cea mai 
substanțială a sfirșitului de 
etapă. EI a mers cu fair-play- 
ul pînă la a populariza o ex
presie care nu ii e de loc fa
vorabilă. aparținînd însă unui 
om „pe care nu te poți su- 
păra“, în speță Fănuș. Dar 
între două zimbete, Țopescu 
nc-a invitat cu toată gravita
tea de care e capabil să re
nunțăm la garagațe excesive, 
Ia șolticării și tiribombe. E- 
xemplul „naționalei** — echipă 
dezbinară Ia ora actuală —, ar 
trebui să ne pună pe gin 
duri, pe toți, scriitori și vor
bitori, pînă unde ne putem 
permite jocul cu stilul sti
letul pe pielea unor oameni 
care au nervii întinși la ma
ximum și din cauza noastră, 
a celor care iubim fotbaliști • 
de la Dobrin pînă la Dinu. 
Nimeni nu e inocent în acea
stă problemă.

Răminînd pe ginduri, pot 
spune însă cu ce bucurie am 
văzut-o pe U.T.A. din nou cam
pioană. Orice s-ar zice, e o 
victorie a seriozității (nu o dată 
vecină cu mediocrul, dar asta 
e situația î) asupra miticismu
lui, o ripostă demnă dată 
bășcăliilor, o replică frumoasa 
împotriva atitor bancuri de
fetiste. Mă bucur. Feijenoord 7 
Dacă și în clipele de bucurie 
mă voi gîndi mereu la even
tualele dezastre, înnebunesc și 
nu vreau. Meseria asta e a 
altora, nu a mea.

I
I

ECHIPAJELE A.C.R. ÎN RECUNOAȘTEREA TRASEULUI
fizică
apre- 
marii 

rezulta-

vo- 
vre- 
fler 
re- 
Nu 

remarca 
șco- 
Re~ 
re

care 
să 

mal

I
I
I
I
I
I
I
I
I
î

!

PENTRU RALIUL DUNĂRII ELAN ELF
Marți dimineață patru echi

paje care vor reprezenta au
tomobilismul românesc în ra
liul Dunării Elan -ț- Elf au 
pățăsit Bucureștiul îndreptîn- 
du-se spre Viena. Ele vor a- 
junge în capitala Austriei 
în seara zilei de 27 iulie, în- 
trucît vor profita de zilele 
pe" care" Te au la dispoziție 
pentru a recunoaște traseul 
raliului, mai -ales în sectoa
rele în care el traversează 
teritoriul Ungariei și Austriei 
(de-a lungul cărora se vor 
disputa și primele trei probe 
speciale).

Cele patru echipaje sînt 
formate din : Florin Popes
cu—Petre Vezeanu (Renault 
8 — Gordini): Gheorghe Ro
taru—Dan Rădulescu (R. 8- 
Gordini); Constantin Pescaru— 
Ladislau Kovaci (R 8—Gor
dini) și Horst Graef—Gheor
ghe Florcscu (Dacia 1100 S). 
Primele trei echipaje dispun 
de mașini noi, de grupa a 
doua, al căror rodaj de a-

ii ia 
au 
recunoașterea sectorului 
mânesc al traseului. O ex
cepție: echipajul 
Kovaci nu a putut 
pînă ieri de mașina 
concurează, ea fiind 
tată de un tînăr care 
să se plimbe din
A.C.R. de la Ploi ști. De alt
fel, pentru toți participanții 
perioada de pregătire a fost 
și anul 
tă, mai 
ma că 
taru și 
alcătuiesc o echipă omogenă, 
celelalte echipaje s-au for
mat în ajunul acestei dificile 
confruntări internaționale. Să 
sperăm însă că automobiliștii 
noștri vor reuși să se com
porte, cît de cît, onorabil în 
această întrecere care se va 
disputa între 29 iulie și 1 au
gust între Viena și Brașov.

Raliul Dunării, aflat la a 
Vil-a ediție, este și anul a-

a fost terminat și pe care 
făcut între 15 și 20 iulie 

ro-
de O.A.S.C.

Automobil
A.C.R., cu

Pescaru— 
dispune 
pe care 
acciden- 
a luat-o 
garajul

acesta destul de scur- 
ales dacă ținem sea- 

în afara lui Gh. Ro- 
Dan Rădulescu, care

cesta organizat 
(Osterreichischer 
Sport Club) și 
sprijinul a două companii 
petroliere (Elan și Elf) care 
au luat locul fabricii de lu- 
brifianț.i Castrol. Raliul con
tează pentru campionatul eu
ropean (conducători), fapt 
care îi asigură o participare 
internațională de clasă și, 
implicit, un grad de dificul
tate sporit.

Traseul ediției de anul a- 
cesta străbate trei țări (Aus
tria — 167 km, R.P. Ungară 
— 809 km și România — 

km), totalizînd 2 110 km. 
prevăzute 10 probe spe- 
(în total 133-km) din 

doar una se va disputa

1 134 
Sînt 
ciale 
care
în Austria, două în Ungaria 
7 fiind incluse în sectorul 
românesc al traseului, sector 
care va fi, fără îndoială, ho- 
tărîtor în alcătuirea clasa
mentului final.
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ȘI ACUM, CUPA!

ETAPA LUI „DACĂ ii

Ajunsă cu... „procesul" Ia 
cel de al 30-lea termen, In
stanța supremă a fotbalului 
nostru și-a pronunțat cu gra
vitate sentința. Am așteptat 
transpirați acest verdict — 
chiar dacă cununa învingăto
rului era, Ia ceasul ultim, 
gata ambalată și cu adresa 
fericiților cîștigători lipită pe 
colet — pentru că el trebuia 
să ne facă cunoscut și nume
le celui de al doilea coh- 

1 damnat. Așa că, cele din 
urmă clipe le-am trăit in
tr-un suspense demn dc arta 
inegalabilă a lui Hitchkok 
și abia după ce ultimele e- 
couri ale hanziStoarelor s-au 
stins, am aflat ceea ce ne 
interesa : Crișul Oradea este 
cea de a doua echipă obliga
tă să coboare tristă treptele 
și să se instaleze stoică pe 
fatalul fotoliu cu nr. 15 al 
clasamentului.

în felul acesta — ne-a plă
cut, de ce să n-o mărturi
sim... — am petrecut ultima 
zi de fotbal (suplimentul Cu
pei rămîne încă, din păcate, 
un capriciu estival cu rezo
nanțe 
ceput 
tiști" 
orice 
boala 
mește 
mele ci exact este : campio
nat. întrecerea aceasta galo
pantă, cu emoții săptămîna- 
le, cu ceasuri de euforie și 
momente dc necaz, cu ver
dicte și pronosticuri de o 
certitudine dezarmantă și 
care, totuși, se năruie incre
dibil. în cîteva secunde. 
Asta-i realitatea. Ne place 
campionatul și după ei oftăm 
acum, tolăniți pe plăjile lito- 
ratului sau căscînd cu plic
tis în timpul unui „atrăgă
tor" program al Casei de 
cultură din Tușnad sau de 
prin alt colț răcoros de țară.

Și pînă vine ceasul reîn
tâlnirilor — vine el, nici o 
grijă — din tribune sau de 
prin pragurile agențiilor de 
Pronosport, să rămincm la 
această ultimă etapă, pe care

am numi-o etapa lui „dacă". 
Miercuri, pînă pe inserate, 
discuțiile fotbalistice au fost 
copios împănate cu „dacă". 
Dacă Farul face și drege Ia 
Cluj, dacă Steaua zimbește 
elegant Ia București, dacă și 
dacă de mii și mii de 
spus cu speranță 
mă, în ceasurile 
acestui asfințit, 
amintim, pentru 
vorba de „dacă", de cîteva 
lucruri. Să le așezăm, aci, 
frumos pentru că este foarte 
instructiv și, dincolo de orice 
alte considerente, pentru că 
ne face plăcere.

S-a spus — dar cite 
s-au spus în antractul 
tre penultima și ultima 
pă !... — că Farul va

ori, 
sau cu tea- 
fierbinți ale 
Să ne ro
că a venit

ne-ani în
de „suflc- 
Pentru că 
să facem,

modeste) și 
primele ore 
în vacanță.
am vrea

de care suferim se nu- 
doar vag fotbal. Nu-

nu 
din- 
eta- 
face 

un voiaj de agrement la Cluj.
Așa-zisa plimbare a constăn- 
țenilor pe sub dealurile Fe- 
leacului s-a soldat, însă, cu 
un gol egalizator semnat 
Tufan, omul de „echipa 
tapei" în ultimul timp și cu 
un penalty apărat de Ștefă
nescu, al cărui plonjon dis
perat l-a făcut să lovească 
nu numai mingea, ci și ini
mile suporterilor fevoriarilor 
clujeni. Cu cîteva minute 
mai înainte, în alt decor, dar 
cu aceeași dramă. Ia Bucu
rești, balonul fericirii, expe
diat de Arnoțchi, mergea si
gur spre plasa salvării oră- 
dene, cînd, in ultima frac
țiune de secundă, Cristache, 
printr-un salt acrobatic, l-a 
degajat, aruneînd în corner, 
odată cu el, și speranțele fot
baliștilor de Ia Crișul. La 
pauză, un om bine informat 
ne spusese că Steaua vrea 
să-1 ia pe Kun II și că e- 
xîstă chiar în acest sens un 
„gentleman agrement**... Tot 
în aceste minute, pe gazonul 
din curba căii ferate brașo
vene, elevii lui Valentin Sță- 
nescu (cineva aminea că el 
era antrenorul Rapidului cînd 
„vișinii!" au cîștigat campio
natul la Ploiești...) au căpătat 
subit un apetit al golului, în
scriind patru puncte blondu
lui Mișu Ionescu. Dacă

de
e-

nu

Puțină statistică...

și 
cu

ori

® în campionatul diviziei 
naționale A, ediția 1969—1970 
s-au marcat 651 de goluri.

• Miercuri s-au marcat 19 
goluri: 12 au fost realizate de 
către gazde și 7 de oaspeți.

• Golgeterii etapei: Gher- 
gheli (Steagul roșu) — 3 go
luri, Crîngașu (Petrolul) 
Fazekaș (A.S. Armata) 
cîte 2 goluri.

• Scoruri identice: de 3 
1—1.

® Din cele 19 goluri mar
cate miercuri, 9 au fost rea
lizate în prima repriză și 10 
în dea . de a doua.

e Merită să subliniem, din 
nou, performanța lui O. Dem- 
brovschi (U.T.A.). Transferat 
Ia echipa textiliștllor înainte 
de începerea returului, Dem- 
brovschi s-a dovedit un îna
intaș foarte eficace mareînd 
15 goluri !

a Cavalerii fluierului au pri
mit următoarele calificative: 
8 (A. Bentu Gh. Limona și 
M. Rotam) cîte 5 stele și 4 

*(C. Petrea. I. ~ 
reanu și Gr. 
stele.

• Și ultima 
ratat că un meci durează 90 
de minute. In ultimul minut 
s-au marcat două goluri. Au
tori: Marica (Politehnica Iași) 
și Iuhasz (Petrolul). Prin go
lul înscris de Marica, studen
ții au terminat învingători!

o Miercuri au fost acordate 
două lovituri de pedeapsă. 
Una a transformat-o Neagu 
(Rapid) și una a... ratat-o 
Soos (C.F.R. Cluj).

o Cel mai mic număr de 
spectatori (2 000) a fost în
registrat în Capitală -Ia un 
meci cu miză: Steaua—Cri
șul.

«în toate 
miercuri, 
scorul. în 
terminat 
meciuri.

o Cele 
conduse 
bitri din București, cîte una 
din Iași și Galați, și una 
mixtă (Tg. Mureș + Tr. Se
verin).

® Pe baza notelor acordate 
în ultima etapă, clasamentul 
final al „constanței echipe
lor11 se prezintă astfel :

1. U.T.A. 2327
(DOMIDE 229)

Rus, V. Pădu-
Bîrsan) cîte 4

etapă ne-a a-

partidele de 
gazdele au deschis 
schimb, oaspeții au 
la egalitate în 3

7 meciuri au fost 
de 4 brigăzi de ar-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Farul
(Ștefănescu 208) 

Jiul
(Stan 211)

Rapid
(Lupeșcu 226) 
Dinamo București 
(Radu Nunweiller 
Petrolul
(Mocanu 219)

„U“ Craiova
(Oblemenco 213)

8. Steaua
(Sătmăreanu 223)

F.C. Argeș
(Niculescu 215)

Dinamo Bacău
(Ghiță 223)

„U“ Cluj
(Pexa 212)

C.F.R. Cluj
(Sooș 221)

Steagul roșu
(Adamache 215)

14. Politehnica
(Constantinescu

15. Crișul 
(Popovici 208)

16. A.S.A. Tg. Mureș
(Sleam 191)

9.

10.

11.

12.

13.

2319

2311

2307

2305
193)

2297

2293

2291

2276

2266

2237

2201

2J93

2191
215)

2172

2131

ne înșeală memoria, este cel 
mai mare număr de goluri 
marcate de jucătorii de la 
Steagul roșu într-un meci din 
cadrul suplimentului estival 
al campionatului!

S-a spus... Tot Ce s-a spus, 
n-a avut nici măcar tăria 
unei cafele făcută și servită 
distins la barul „Continental" 
din Cluj (nu numai pe tera
sa „Lido“ din București!). 
Toate cîte s-au spus au ră
mas, de fapt, vorbe de clacă. 
Foarte puțini au fost cei ce 
au avut curajul să afirme, 
însă, un lucru care azi a de
venit o realifate plăcută : e- 
tapa lui „dacă" a devenit, 
în cele din urmă, etapa ce a 
confirmat că poate exista 
demnitate în fotbalul nostru 
cel dc toate zilele, pe care 
ne lăudăm că îl iubim, chiar 
atunci cînd îl înjurăm, că
ruia îi închinăm ceasuri de 
odihnă și care. uite, ne oferă 
asemenea gînduri. Am trăit 
miercuri, acesta este cel mai 
important lucru, ceasurile u- 
nei onestități competiționale 
de netăgăduit și plecăm în 
vacanță cu această mare sa
tisfacție, salutind victoria a- 
rădenilor, care ne reamintesc 
cu perseverența ardeleanului

că succesul într-o astfel de 
competiție nu poate veni 
dintr-o singură sau mai mul-■ 
te seîntei, ci dintr-un foc 
mocnit, ce arde constant, 
degajînd energia necesară u- 
nci lupte cu 30 dc momente 
și cu un vraf de file de ca
lendar. Că adevărurile pe 
aci trebuie căutate, adică pe 
tărimul seriozității și îndeo
sebi al constanței, nc-o do
vedește un alt fapt: valorile 
certe ale acestui final de cam
pionat au fost U.T.A. șl Fa
rul. Cu aceasta sîntem toți 
de acord. Atunci de 
socotim drept un fapt 
constanța antrenorilor 
cătorilor la 
stanța ?

Călin

Arad și

ce să 
divers 
și Ju-

Con-

ANTONESCU

înțeles cum deP.S. N-am 
miercuri jocul" de la Brașov 
s-a terminat cu 7 minute îna
intea celui de Ia București. ? 
Există intre aceste două ora
șe o diferență dc fus orar ? 
Ce părere au arbitrii în cau
ză ? Ora de începere a me
ciurilor nu este, totuși, o 
chestiune de amănunt. Mai 
ales în ultimele etape, cînd 
pronosticurile încep cu 
„dacă".

Sfîrșit de iulie... Cald, zile 
frumoase, cu soare. Zile de 
concediu. Cînd trupuri bron
zate se întorc de pe însori
tul litoral, cînd pe cărări de 
munte, luînd pieptiș pantele 
abrupte, oamenii urcă spre 
înălțimi, căutînd aerul ozoni- 
ficat și reconfortant, fotbalul 
continuă să fie în activitate. 
La o scară mai redusă, de
sigur, dar el continuă să re
țină atenția noastră, a tutu
ror.

La trei zile după ce cam
pionatul a luat sfîrșit, după 
ce lupta pentru cucerirea ti
tlului de campioană, dar mai 
cu seamă întrecerea „pe viață 
și pe moarte" pentru evitarea 
retrogradării s-a încheiat, arc 
loc finala „Cupei României".

Cunoscînd. deci, echipa ce 
va reprezenta țara noastră în 
,,Cupa campionilor europeni", 
precum și pe cele două for
mații care, cu părere de rău, 
se despart (poate pentru nu
mai un an, poate...) de pri
mul eșalon al fotbalului ro
mânesc, așteptăm acum, cu 
înfrigurare, finala...

Cupa a „ales** și în acest 
an o finală Steaua — Dinamo 
Cărți de vizită remarcabile. 
In ciuda formei mai slabe 
manifestate de cele două 
team-uri în finalul, campio
natului, prin tradiție, meciul 
se anunță disputat, plin de

promisiuni. Năzuințe înte
meiate. Gîndurile zboară spre 
finalele anilor 1964 și 1969. 
5—3 pentru Dinamo, după 
spectaculoase răsturnări de 
scor. Apoi, 2—1 pentru 
Steaua la capătul unui meci 
cu momente dramatice, cu un 
11 metri ratat de către în
vinși. Deci, avem de-a face 
cu o reeditare a finalei de 
anul trecut. Iată de ce me
ciul de duminică e așteptat 
cu atita interes.

Lipsită de surprize de ca
librul celor din anii prece- 
denți (exceptînd doar elimi
narea Rapidului de către 
C.I.L. Gherla, echipă pe care, 
o lună mai tîrziu, Gloria Bis
trița avea s-o învingă in 
campionatul diviziei C cu 
11—2), „Cupa" din acest an 
a fost apana jul formațiilor de 
divizia A. Echipele mici s-au 
strecurat mai greu în „înalta 
societate", drumul lor a fost 
curmat în optimile de finală, 
pentru că în sferturi au ră- 

' mas 8 formalii din primul 
eșalon al fotbalului nostru. 
De la jocurile cîtorva faze 
(optimi, sferturi) au lipsit 
„mexicanii'*. Dar Steaua, Di
namo. Steagul roșu. F.C. Ar
geș. V.T.A., Petrolul, și Fa
rul s-au impus, primele două 
— mai ales — avind o evo
luție bună la ora jocurilor res
pective.

Așadar, de data aceasta va
loarea tehnică superioară a 
fotbaliștilor, experiența com- 
petițională, diferența de clasă 
și-au spus cuvîntul. „Cupa" 
n-a mai fost „competiția 
k.o"-urilor. Desigur, prilej de 
regrete pentru cei ce așteptau 
rezultate senzaționale. Motive 
de satisfacție pentru cei ce 
privesc în perspectivă fotba
lul nostru, gîndindu-se că di
vizia A și-a impus valoarea 
și n-a mai avut necazurile de 
altă dată. Legînd toate aces
tea și de participarea echi
pei naționale la turneul fi
nal al campionatului mondial, 
avem senzația că elita fotba
lului românesc (ne referim la 
formațiile din prima divizie) 
a reușit un pas important 
spre maturizare, spre cali
tate.

Sfîrșit de iulie... Soare, 
zile frumoase, cald. Gîndu
rile zboară spre litoral sau 
spre pădurile de conifere. Și 
totuși, duminică avem fot
bal. Se joacă finala „Cupei". 
Meci de tradiție, de promi
siuni. Există toate condițiile 
ca acest sezon (perioadă de 
care ne leagă amintirea Me
xicului) să se bucure de un 
final dintre cele mai reușite.

După aceea, pauză. Este, ca
zul!

Constantin ALEXE

GOLUL ETAPEI

La Steaua-incertitudini 
in linia de atac

15.000 de spectatori au aș
teptat acest gol, 15 000 de 
spectatori l-au vrut pe Do
brin golgeterul acestui' cam
pionat. Și se părea că spe
ranțele lor erau în 'pragul 
realizării în min. 37 al par
tidei F.C. Argeș — Universi
tatea Craiova.

De altfel, tot ce se petre
cuse pînă atunci cu F.C. Ar
geș, tot ce s-a petrecut ulte
rior, cu excepția „sincopei" 
din min. 38 cînd Oblemenco 
a restabilit echilibrul pe ta
bela de marcaj și infimul a- 
vantaj pe care l-a deținut 
în clasamentul golgeterilor, a 
mizat pe golurile lui Dobrin 
Și, deși acestea n-au mai 
venit, iar, speranțele supor
terilor piteșteni nu s-au ma
terializat, frumusețea unicu
lui gol pe care adulatul tri
bunelor argeșehe l-a înscris, 
merită să-și găsească consem
narea în această rubrică.

Deci, minutul 37 al parti
dei. Mijlocașul Prepurgel in
terceptează un balon la apro
ximativ 25 de metri de butu
rile adverse și îl deschide, cu 
precizie, pe Radu, pe partea 
dreaptă a terenului. Acesta, 
intrînd în posesia balonului 
la marginea careului de 16 m, 
lateral, centrează fără să e-

zite, cu boltă, pe lîngă Ve- 
lea, care ieșise la intercep
ție. Mingea ajunge la Dobrin, 
aflat în afara suprafeței de 
pedeapsă, care, fără preluare, 
o expediază înapoi la Jercan, 
nemarcat 
lescu. în 
mingea a 
clorul lui
piteștean a sprintat decis spre 
interiorul careului advers, e- 
vitîndu-1 pe Bîtlan. Centra
rea luj Jercan l-a găsit pe 
Dobrin la aproximativ 14 m 

’ de poarta lui Plică, flancat 
îndeaproape de adversarul 
său direct, Mincă. în ciuda o- 
poziției acestuia.
șutat cu piciorul 
săritură, trimițînd 
mingea în colțul 
al porții lui Pilcă. Plonjonul 
acestuia a fost inutil căci 
mingea a intrat în plasă, a- 
proape de „păianjen".

Imensă bucurie în tribune, 
care n-a durat, însă, decît o 
clipă...

de fundașul Nicu- 
momentul în care 
și pornit din p1- 
Dobrin, atacantul

Dobrin a 
sting, din 

puternic 
din stînga

Trimisul nostru special la C.E. universitar

De ieri dimineață, jucătorii de la Steaua 
sînt reuniți la o viiă din apropierea Bucu- 
reștiului. Antrenorul Șt. Covaci a întocmit 
programe diferite pentru elevii săi. Cei care 
au jucat miercuri după amiază în partida 
cu Crișul s-au odihnit toată dimineața, iar 
ceilalți au participat la un antrenament.

După amiază, programul a fost unic : șe
dință de analiză a comportării echipei în 
ultima etapă a campionatului diviziei na
ționale A și pregătire teoretică pentru fi
nala „Cupei României".

Antrenorul St. Covaci a lipsit de la pro
gramul de ieri dimineață (el a participat 
Ia consfătuirea antrenorilor echipelor divi
ziilor A și B). Imediat după terminarea 
expunerii, făcută în fața antrenorilor. Șt. 
Covaci s-a alăturat echipei, preluînd con
ducerea pregătirilor. Antrenorul formației 
Steaua se arăta — în cursul zilei de ieri 
— destul de îngrijorat, deoarece cîteva din 
„piesele" de bază ale formației nu iau par
te la pregătiri. Celor 3 jucători acciden
tați — Pantea, Voinea și Creiniceanu — 
li s-a alăturat un alt înaintaș : Tătaru, 
suspendat de Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației române d» 
fotbal.

Se știe că în timp ce la Oradea, Ploiești, 
Iași și Cluj suporterii fotbalului, și mai ales 
ai echipelor favorite, așteptau încordați mi
nutul 90 al ultimei etape a campionatului, 
Ia Tg. Mureș, echipa de... rezerve a clubu
lui Dinamo București încheia meciul ple- 
cînd steagul în fața formației A.S.A. Pentru 
dinamoviști, nu era o dramă, gîndurile lor 
zburînd la meciul duminică, la finala 
„Cupei României". C.nd Moldovan, Stana, 
Dobrău și colegii lor intrau în vestiarele 
stadionului de pe malurile Mureșului, un
deva în apropiere de București (căutind ră
coarea unei pădurici) Nunweiller VI și fra
tele său Lică, Lucescu, Deleanu și ceilalți 
titulari ai primei echipe a clubului din șo
seaua Ștefan cel Mare terminau antrena
mentul de menținere a condiției fizice.

Joi dimineața, titularii și „rezervele" s au 
reunit, iar după-amiază au luat parte la 
un antrenament comun ce a constat într-un 
ușor joc de omogenizare și de exersare a 
unor scheme tactice în compania juniorilor 
de la clubul Dinamo.

In lot domnește buna dispoziție. Nu există 
indisponibilități, medicii neavînd de lucru 
decît în privința refacerii potențialului fi
zic.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR BALCANIADA
Joi. dimineața, la comple

xul sportiv 23 August din 
Capitală, a început consfă
tuirea antrenorilor echipelor 
divizionare A și B. La con
sfătuire participă și antre
norii care urmează cursul 
de perfecționare. Ieri dimi
neață. antrenorul federal din 
R.F.G.. prof. Karl Henz He- 
delgott, a prezentat un re
ferat cu privire la concluzii
le desprinse din campionatul 
mondial din Mexic. De ase
menea, antrenorul Șt Covaci 
a vorbit despre organizarea și 
dinamica jocului în apărare

șl atac, prin prisma turneu
lui final al campionatului 
mondial. După amiază, an
trenorul. Hedelgott a ținut o 
lecție1 practică pe stadionul 
23 August.

Consfătuirea continuă as
tăzi.

DE FOTBAL TĂCUT
.. . <■■

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI

DE TINERET-REZERVE

Florea, despre emoțiile Petrolului
Venit în Capitală, Florea, 

fundașul Petrolului, ne-a vi
zitat ieri dimineață la re-

de fotbal, Romulus BALA BAN, transmite:

Echipa României s-a calificat,
fără dificultate, în semifinale

TETOVO, 23. 
care nu se 
fiindcă a fost 
nat: echipa 
decimat adversarul (sleit de 
cele două jocuri susținute 
duminică și luni), etalînd o 
superioritate generală pe care 
nici dacă ar fi fost odihniți 
belgienii nu ar fi avut ou ce 
să o neutralizeze. Băieții 
noștri au făcut, în fond, un 
joc de antrenament. Ion Va
sile a avut timp să numere 
toate firele de iarbă din ca
reul său, fundașii se gîndeau 
acasă și întrebau pe cei cu 
tranzistoare de pe margine 
dacă retrogradează Petrolul, 
Crișul sau C.F.R. Cluj, iar

. — Un meci 
poate povesti, 

disproiporțio- 
României și-a

înaintașii au 
căruia 

socotească, 
mari, din 
goluri, au 

pe restul

mijlocașii și 
creat, pentru cineva
i-ar
vreo 
care 
tras 
le-au ratat fie 
du-le în momente de come
die, fie trăgînd milimetric pe 
lîngă poarta lui Leekens. Au
torii golurilor: Duțan (min. 
8 și 26), Adam (min. 54) și 
Țarălungă (min. 83). Eviden
țierile nu-.și au rostul — toți 
jucătorii români părînd niște 
demonstranți pe lîngă adver
sarii lor. Antrenorii Roșculeț 
și Șepci au utilizat formația : 
Ion Vasile — Crețu, Pexa, 
Măndoiu, Codrea, Strîmbea- 
nu, Anca (din min. 30 Petro-

fi plăcut să
30 de ocazii 
au înscris 4
3 bare, iar

transformîn-

viei, datorită accidentării pri
mului), Uifăleanu (min. 63 
Barbu), Adam, Duțan, Țară- 
lungă. A arbitrat la centru 
Antonio Camacho (Spania), 
ajutat la linie de Jack Tay
lor și David Smith (ambii 
din Anglia).

Pentru semifinale s-au mai 
calificat Franța (direct), 
U.R.S.S. — a învins marți, 
la Bitola, echipa Cehoslova
ciei cu 3—1 (1—1) — și Spa
nia, care a învins miercuri, 
la Skoplje, echipa Angliei cu 
3—2 (1—1). Azi dimineață
(n.r. ieri) s-au tras la sorți 
semifinalele. România va ju
ca cu U.R.S.S. la Skoplje, iar 
Franța va întâlni la Bitola 
formația Snaniei.

dacție. Firește, discuția a 
avut ca subiect partida de 
miercuri, de Ia Brașov.

— La sfîrșitul meciului, 
ne-a declarat Florea, nici u- 
nul dintre noi nu era în 
stare să scoată un cuvînt. 
Dacă colegii mei ar fi jucat 
la nivelul posibilităților, am 
fi putut termina întîlnirea 
cu un alt rezultat. Și am 
avut prilejul, după ce ega
lasem în repriza a IX-a. Dar 
noi am crezut că socotelile 
s-au încheiat și nu am mai 
insistat. în ultimele minute 
am trecut prin asemenea e- 
moții cum n-am avut în cei 
16 ani de cînd joc fotbal 1

Azi, In nocturnă, la Constanța 
Dinamo Bacău intilnește 

pe Tasmania 1900
Echipa Tasmania 1900 (Berlinul 

Occidental) își Începe azi turneul 
în țara noastră, evoluind, pe sta
dionul 1 Mai din Constanța, in 
compania formației Dinamo Ba
cău. Meciul va începe la ora 20.

Duminică, tot în nocturnă, echi
pa oaspe va juca cu formația 
eonstănțeană Farul.
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Iată plăcutul ecou al îndemnu
lui adresat — doar cu o sâptă- 
mînă înainte — corespondenților 
rubricii de a aborda și alte teme 
decît „El MundialUl”. Scrisorile 
primite Ia redacție în ultimele 
zile prilejuiesc, dc aceea, un dia
log mai variat. Aceasta nu în
seamnă, bineînțeles, că nu mai 
avem nimic de discutat despre 
fotbal. După cum se va vedea...

»plasarea peste hotare ș.a.) unii 
sportivi uită surprinzător că mai 
au și obligații.

O asemenea dezbatere ar fi, de
sigur. binevenită — coresponden
ții furnizîndu-ne cazurile speci
fice cele mai recente — Ia această 
rubrică. Nu, însă, în maniera pe 
care o folosiți dv ! Ci cu un mai

dorinței și dăruirii totale pentru 
obținerea unor performanțe de 
autentică valoare.

„De aceea — îmi scrieți. în con
tinuare — subscriu întrutotul mă
surilor luate de unii antrenori 
(Nicușor) pentru întărirea disci
plinei în cadrul echipelor lor“.

Despre problema „notelor** am

ces de intenție pentru a afla răs
puns la o simplă întrebare 7). 
Cred că impresia dv. că „se pro
cedează cu Gaue, Ia fel ca și cu 
jucătorul Rivera...” este cam exa
gerată. Șl acum răspunsul : un 
accident la genunchi îl împiedică 
pe Gane să joace în plenitudinea 
forțelor. El face parte din lotul

■ir

ION POPESCU — Gherla : La 
începutul răspunsului — o pre
cizare : nu, nu . stă în drepturile 
noastre nici să selecționăm ju
cătorii pentru echipa națională, 
nici — așa curn afirmați dv. tex
tual — să îi trimitem pe tușă a- 
tuncl cînd ei nu onorează încrede
rea acordată.

Trebuie, însă, să luăm poziție 
in asemenea cazuri (ceea ce și 
facem), să informăm, prin co
loanele ziarului, opinia publică. 
Asta este altceva...

în continuare, dacă înțeleg bi
ne, puneți în discuție o temă ex
trem de interesantă, aceea a ra
portului dintre promisiunile și 
realizările unor sportivi. Sînt. 
într-adevăr, astfel de exemple 
care arată că, o dată scopurile a- 
tinse (selecționarea in echipă, de-

•9

î
O

occ
atent control al vocabularului (ca 
să spun numai atît). Așa cum îl 
cere, printre altele, și titlul ru
bricii : „Intre noi, sportivii".

GHEORGKE COADA — Bucu
rești ; Ce plăcut este să citești 
scrisoarea unui corespondent o- 
biectiv și atît de familiar cu des
tul de complicatele probleme ale 
vieții sportive ! Vă împărtășesc 
integral opiniile despre greutatea 
răspunderilor care apasă pe ume
rii sportivilor fruntași. Da, talen
tul nu Înseamnă mare lucru dacă 
el rămîne în afara efortului, a 
muncii neobosite de pregătire, a

mai discutat, chiar la această ru
brică, Exemplele pe care ni le o- 
teriți sint, intr-adevăr, flagrante. 
Cred, însă, că vom continua 
notăm evoluțiile jucătorilor și 
campionatul viitor. Bineînțeles, 
mai multă atenție. Mulțumiri.

CECIL ALEXIU — Brașov : 
M-am interesat de ce jucătorul 
Gane nu mai apare in formația 
echipei dv. favorite. Fiți liniștit. 
Nu este vorba de o trimitere dis
ciplinară pe „tușă", nici de prefe
rințele clubului pentru „achiziții" 
(dar, de ce este nevoie de un pro-

să 
Jn 
cu

Steagului roșu și este posibil ca 
peste puțin timp (depinde foarte 
mult de el) să-l vedeți în „U“-le 
de bază brașovean.

TOMA STOEAN — București : 
Am citit cu foarte multă atenție 
scrisoarea adresată de dv. redac
ției noastre. Sînt in cele cîteva 
pagini multe adevăruri pe care, 
de altfel. „Sportul" le-a adus nu 
odată în discuția publică a spe
cialiștilor, sportivilor, cititorilor. 
Pentru că nu așteptați alt răspuns 
decît confirmarea că scrisoarea 
dv. a ajuns la destinație, mă u- 
presc aici. Poate, cu permisiunea

dv, vom relua unele din Ideile pe 
care la exprimați (ca un bun cu
noscător al vieții stadioanelor).

NELU MARIAN — Iași : ^Pe
nița șl balonul" mi-a plăcut, con- 
vingtndu-mă că ați trecut de
mult de ora debutului literar. Dar 
nu de versuri e vorba. La ce bun 
o polemică — fie chiar Prin in
termediul unui colaborator ex
tern — fotbalistică 7 Sînt șl așa, 
credeți-mă, destule opinii contra- 

r dictotii. .... .... .

TEODOR PACURARU — Arad :
Frumoase cuvinte 1 Nici o clipă 
nu trebuie să uităm, oricît de su
părat) am fl (îndreptățit ori nu) 
respectul pe care, la rindul lor, 
suporterii îl datorează sportivilor. 
Atunci, de ce — adesea — atîtea 
apostrofări, jigniri și insulte 7 

Poate că în curfnd vă vom so
licita Și alte opinii Ia o dezbatere 
pe această temă. Pînă atunci, mul
țumiri.

TIBERIU SZAKACS — Lugoj : 
Etapa de miercuri v-a dat aproa
pe toate răspunsurile (plăcute sau 
nu). Da, din cîte știu, Ioan Chl- 
rilă e aproape gata cu cartea care 
cuprinde impresiile lui de specta
tor la „El Mundîal".

Dan GARLEȘTEANU

1. DINAMO BC. 30 21 2 118-3» 104
30 19 2 9 53-30

B. 30 17 2 11 61-29
30 18 2 10 49-49
30 14 8 8 52-36
30 15 5 10 42-40
30 14 4 12 39-33
30 12 5 13 44-50
30 12 6 12 42.-49

. 30 11 8 11 38-33
30 10 7 13 45-37
30 10 3 17 27-39

7 7 16.36-56
9 5 16 27-5?
7 6 17 28-47
5 7 18 30-62

2. „U" Cluj
3. Dinamo
4. Crișul
5. St. roșu
6. Petrolul
7. Politehnica
8. Steaua
9. Farul

10. „U" Craiova
11. U.T.A.
12. Rapid
13. A.S. Arrtiata
14. Jiul
15. F.C. Argeș
16. C.F.R. Cluj

•) Rezultatul 
Crișul este 4—3 
cum a apărut 
de corectură.

30
30
30
30

85’/i
83*/a
79*/3
36 
71 
6S*/a.
63
63 
60 
so'/,: 
46‘/i
40 
«*/a
41
37

meciului steaua— 
(3—1) și nu 4—4, 
dintr-o greșeală

BUȘTENI, 23 (prin tele
fon). Miza jocurilor din cea 
de a treia zi a Balcaniadei 
de fotbal tăcut a atras un nu
meros public în tribunele sta
dionului din localitate. în me
ciul de deschidere, echipa Iu- 
goslaviei a surclasat — scor 
7—0 (3—0) — formația Gre
ciei. Au marcat: Ianici (2), 
Besirevic (2), Novosel, Dragi- 
sic și Stoimenovschi . Meciul 
vedetă a opus două valoroase 
pretendente la titlu, formați
ile României și Bulgariei, ca
re au oferit un spectacol de 
calitate. Au învins pe merit 
fotbaliștii români — scor 
1—0 (1—0) — prin golul mar
cat de Gnandt în min. 13. 
Fotbaliștii bulgari au ratat e- 
galarea în min. 83, cînd min
gea trimisă de Gheorghi a 
întâlnit bara transversală.

Echipele României (cu două 
jocuri) și Iugoslaviei (cu trei 
jocuri) au fiecare cîte 4 punc
te, ele urmînd a se întâlni 
luni, în ultima zi a întreceri
lor, într-un meci decisiv .pen
tru ocuparea locului I.

Victor ZBARCEA coresp.

Dunărea Giurgiu și-a reluat pregătirile
vacanță, 
Dunărea

După o scurtă 
fotbaliștii de la 
Giurgiu, conduși de antre
norii P. Mîndru și N. Nem- 
țescu, și-au reluat pregătirile 
în vederea viitorului sezon 
competițional. Pe stadionul 
fabricii de zahăr, dunărenii 
au susținut și un meci de 
verificare în compania for
mației bucureștene Progresul 
(campionatul orășenesc). Cu 
acest prilej au fost folosiți și 
unii jucători, pe care secția

de fotbal are intenția să-i le
gitimeze: Coman (Dinamo
București), Martinescu ?i 
Savu (Petrolul Videle), Al’n 
(Danubiana), Goran (Minerul 
Lotru), Rădoi și Iliescu (O- 
limpia Giurgiu). Dunărea va 
mai susține în continuare 
meciuri de verificare cu Elec
tronica, Metalul București 
etc.

TRAIAN BARBALATÂ 
corespondent

LOTO-PRONOSPORT
Finala Cupei României in programul 
concursului Pronosport de duminica

Programul concursului Pro
nosport de duminică 26 iulie 
1970, este deosebit de atrac
tiv prin „capul" de afiș ; me
ciul Steaua — Dinamo Bucu
rești, care își dispută și în 
acest ari trofeul Cupei Ro
mâniei;

In rest, 12 meciuri din ca
drul competiției „Cupa de 
Vară". Dar iată acest pro
gram : I. Steaua — Dinamo 
București; II. Gloria Bîrlad 
— Ceahlăul Piatra Neamț; 
III. Portul Constanța — O- 
țelul Galați; IV. Politehnica 
Galați — Progresul 
V. Metalul București 
nărea Giurgiu; VI. 
Cîmpina — C.S.M. 
VII. Metrom Brașov 
metan. Mediaș ; VIII. Mine
rul Anina — Politehnica Ti
mișoara ; IX. C.F.R. Timișoa
ra — C.F.R. Arad ; X. Me
talul Cugir — Metalul Hu
nedoara : XI. Vagonul — A- 
rad — Olimpia Oradea ; XII.

Brăila ;
— Du- 
Poiana 
Sibiu ;

— Gaz

Olimpia Satu Mare — 
rul Baia Mare ; XIII, 
troputere Craiova — 
Iul Tîrgoviște.

• Publicăm din vreme și 
programul concursului Pro
nosport de duminică 2 august 
1970 : I. Ceahlăul Piatra 
Neamț — Știința Bacău ; II. 
Chimia Suceava — Gloria 
Bîrlad ; III. Oțelul Galați — 
Politehnica Galați; IV. Pro
gresul Brăila — Portul Con
stanța ; V. Dunărea Giurgiu
— Flacăra Moreni; VI. 
C.S.M. Sibiu — Metrom Bra
șov ; VII. Gaz metan Mediaș
— Poiana Cîmpina; VIII. 
C.S.M. Reșița — Minerul A- 
nina; IX. C.F.R. Arad — 
Metalurgistul Cugir ; X. Me
talul Tîrgoviște — Chimia 
Rm. Vîlcea ; XI. Olimpia O- 
radea — Olimpia Satu Mare; 
XII. Minerul Baia Mare — 
Vagonul Arad ; XIII. Meta
lul Hunedoara — C.F.R. Ti
mișoara.

Mine- 
Elec- 

Meta-



Campionul olimpic din Mexic,
Valeri Sokolov,

la Dinamoviada bucureșteană
Printre participantele de e- 

ffltă care se vor duela în cea 
de a XI-a Dinamoviadă de, 
box se numără și echipa so
vietică Dinamo. , întotdeauna 
pugiliștii sovietici au consti
tuit obstacole grele pentru, 
orice adversari. Nu încape în
doială că și la București ei 
se vor strădui să confirme 
prestigiul școlii lor, de box. 
Oaspeții vor prezenta în rin
gul stadionului Dinamo cîte- 
va individualități de certă 
clasă. Peste to.ți se detașează 
campionul olimpic din Mexic,

Baschetbalistele sovietice

au surclasat (107-21)

echipa Belgiei
La Messina, selecționata U.R.S.S. 

a surclasat cu scorul de 107—21 
(50—12) echipa Belgiei, tntr-un alt 
meci, reprezentativa Franței a 
întrecut cu .68—63 (31—32) forma
ția Iugoslaviei.

V’aleri Sokolov, cel pe care 
numai neșansa l-a făcut să 
piardă, la C.E. de la Bucu
rești, titlul continental. Cu 
vădită curiozitate este aștep
tată și evoluția 
Vladimir Babarîka, 
cu o victorie la 
pra americanului 
thews în turneul 
U.R.S.S. de la Las 
ca de altfel. și a 
roian, care anu.1 trecut la Di
namoviada de la Berlin 
învins prin abandon în . 
ma repriză pe Mariuțan I în 
sfirșit, o prezentă remarcabi
lă o va constitui „musca" 
Zaiporojeț, învingător în 1969 
asupra lui Vasile Ivan, la cea 
de a X-a Dinamoviadă.

Performanțele celorlalți 
pugiliști sovietici nu ne sînt 
încă cunoscute, dar este cert 
că boxerii Abrahamov, Gra- 
nicikov, Borbatov, Kudrias- 
cev, Koșevin, Nikolaev, Te- 
rauds și Torgovcev nu vor 
veni la București... să se 
plimbe.

semigreului 
crediat 

puncte asu- 
Dav.id Mat- 
selecționatei 
Vegas (1969), 
greului Sa-

l-a 
pri-

Michel Rousseau învins la Paris!
• Galina Prozumenșcikova iși face o promițătoare reintrare
• Cui aparține recordul Europei la 200

liber : Edeltraudt Koch 
m delfin ;

_  ____ i Gurr (Canada)
69,5 și Angelika Kraus (R.F.G.)
69.7 la 100 m spate; Novella 
Calligaris 2 :34,3 și Kathy 
James (Canada) 2 :34,5 la 200 
m mixt ; (Spania)

Marea surpriză a galei, in- 200 m -------
temaționale de înot desfășu- (R.F.G-) 69.0—100
rată în piscina Georges Val- Dohna Mafia
lerey din Paris a constituit-o Ko' A
înfringerea lui Michel Rous
seau, favoritul nr. 1 al pro
bei de 100 m pentru „C.E." 
de la Barcelona, de către spa
niolul Jose Chicoy, ambii 
sprinteri fiind cronometrați Ir 
54,7. Alte rezultate de valoa
re ale

W.
Menu
bras: ---- ----
62,8—100 m spate; Menu 68,9 
—100 m bras; Novella Calli- 
garis. (Italia) 2:13,0 — record, 
Claude Mandonnaud (Franța) 
2 :13,9 și Elisabeth Berglund 
(Suedia) 2:14,5 — record la

concursului :
Kusch (R.F.G.) 2:31,7,
(Franța) 2 : 32,3-200 m 
J.P. Berjeau (Franța)

ATLETII SOVIETICI CONDUC 
ÎN ÎNTÎLNIREA DE LA LENINGRAD
• Marile surprize ale zilei : victoria lui Bcrzov la 100 m și cea a lui Shorter la 
10 000 m • Tn întrecerea masculină’ gazdele au un avantaj de trei puncte (55—52)
• Sportivele sovietice au cîștigat 6 din cele 7 probe ale reuniunii
Peste 30 000 de spectatori au 

urmărit ieri, la Leningrad, sub 
rafalele unei ploi violente, în
trecerile primei zile a tradi
ționalei întîlnlri atletice din
tre selecționatele Uniunii So
vietice și S.U.A. Timpul ne
favorabil a stînjenit foarte 
mult desfășurarea concursu
lui, influențind 
tehnice. De altfel, 
torii au și. fost obligați să a-

rezultatele 
organiza-

americani Vaughan și Crockett 
și... în revanșă, dublul succes 
al fondișlilor de peste Ocean. 
Shorter și K. Moore, pe dis
tanța de 10 000 m, unde gaz 
■dele porneau mari favoriți. De 
altfel, Mikitenko și Sviridov 
au condus pe prima parte a 
cursei, trecînd în 
5 000 m în 13:55,0, 
nu au mai rezistat 
lui atac declanșat 
americani, 
întrecerea 
mai bună 
zonului.

în probele masculine, 
subliniat, victoriile duble 
oaspeților la 110 m garduri 
și 400 m, ca și performanța 
lui Arzanov (1:45,6) în cursa 
de 800 m, pe care marele fa
vorit, K. Swenson (accidentat 
pe parcurs), a încheiat-o cu 
dificultate in 1:55.2. în sfirșit. 
în întrecerea ‘ 
minine, gazdele 
goric.

REZULTATE 
ni (b) : Borzov

(S.U.A.) 10,5. Crockett 
10,5, Korneliuk 

10.7 ; 110 m g (b) :
(S.U.A.) 13.8, HUI

frunte la 
după care 
puternicu- 
de atleții 
a ciștigat 

cea 
se-

Shorter 
în 28:22,8 — 
performanță a

de 
ale

formațiilor fe- 
■ domină cate-

TEHNICE. 100
(U.R.S.S.) 10.4,

Vaughan
(S.U.A.)

(U.R.S.S.)
Walker 
(S.U.A.) 14,1, Balîhin (U.R.S.S.) 
14.5, _ - ----------
14.6 ;

m mixt
(Leonid Ilicev s-a clasat 

locul 3 cu 56.2), 2 : 00.9— 
m și 4 ; 15,9—400 m liber ;

2:36,0—200 m și

ber
pe200
Petrova
5 : 28,3—400 m mixt ; Kudașe- 
va 4:51,0—400 m liber; Lek ■ 
veisvili 2 : 29,6—200 m spate 
(record).

înălțime
(U.R.S.S.)

29:36,2 ;
A. Lazareva

m, A. Gertik (U.R.S.S.)
m, Simson (S.U.A.) 1.60 

Pleyhal (S.U.A.) 1.60 m :
m (b) : Arzanov (U.R.S.S.)

Winzenried (S.U.A.)

Recordmanul mondial Anatoli 
Bondarciuk a cîștigat proba dc a- 
runcare a ciocanului din prima 
zi de concurs.

mine pentru astăzi proba de 
prăjină, care figura in — 
gram.

• întrecerile inaugurale 
produs două surprize dt 
porții : victoria ■ lui Valeri

pro-
au 

pro- 
Bor

zov (10,4) în fața sprinterilor

Podterguera (U.R.S.S.)
100 m (f) : Davis (Ș.U.A.) 
Besfamilnaia '

Golomazova
Smalwood (S.U.A.) 12,2 ; 

400 ni (f) : Popkova (U.R.S.S.) 
54.1, Hammond (S.U.A.) 54.8,
Nikanorova (U.R.S.S.) 
Scott (S.U.A.) 55.3 ; 20
marș : Golubnicii (U.R.S.S.) 
28:34.4, Smaga (U.R.S.S.) 
28:34.4, Romanski (S.U.A.) 
29:59.0. Dooley (S.U.A.) 
32:31.0 ; suliță (f) : Ebert 
(U.R.S.S.) 53,30 m. B. Friede- 
rich (S.U.A.) 49.40 m. Saven
kova (U.R.S.S.) 48,34 m, Kalvet 
(S.U.A.) 45,12 m “ '
55,08 m) ; 10 000 
(S.U.A.) 28:22,8. 
(S.U.A.) 28:50.2,
(U.R.S.S.) 28:51,4,

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

55.5. 
km 

■ lh.
Ih. 
lh. 
lh.

(H.C. Saulite 
ni : Shorter 
K. Moore 

Mikitenko 
Sviridov

Comportarea echipei U.R.S.S. la C.M.

-a

in discuția suporterilor săi
Comportarea echipei URSS 

la campionatul mondial de 
fotbal constituie în prezent 
un subiect mult comentat de 
ziarele sovietice.

Cotidianul ,,Soviețchi Sport" 
a publicat o serie de mate
riale critice privind evoluția 
echipei reprezentative în Me
xic. Unul din articole, pe 5 
coloane, este întitulat: „Să 
ascultăm cuvîntul iubitorilor 
de fotbal", în care cititorii 
ziarului își spun părerea des
pre pregătirea și 
rea echipei, ca și 
despre aportul- 
adus de antre
nori.

Majoritatea scri
sorilor semnate de 
cititori relevă fap- 

evoluția 
U.R.S.S.

A ÎNCEPUT
CIRCUITUL (Urmare din pag. I)

CICLIST AL BRAȘOVULUI
- BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Azi s-a dat startul, în cea de 
a XVI-a ediție a Circuitului 
ciclist al județului Brașov, la 
care participă fruntași ai spor
tului cu. pedale din țara noaș- 
tră. Cei 57 de alergători s-au 

. întrecut, de-a lungul a 140 km, 
pe ruta Brașov—Tg. Secuiesc— 

’■ Brețcu—Brașov, disputîndu-și
cu ardoare întîietatea. A fost 
o cursă, animată, cu tentative 

: interesante
iate cu o 
39.850 km.

Cea mai 
a fost oea 
doua a cursei, la ieșirea din 

' Tg. Secuiesc, unde plutonul 
s-ă fărâmițat în 4 grupe, din 
care două, formate din 11 și 
respectiv 7 alergători și-au 
disputat locurile fruntașe. 
Sprintul final, desfășurat în 
cartierul Steagul roșu din Bra
șov, a fost cîștigat de dinamo- 
vistul Iulian Constantin, care a 
reușit să-1 întreacă pe Mir- 

; cea Rîndașu (Metalul Plopeni), 
cîștigînd astfel etapa.

Azi se dispută etapa a doua: 
Brașov—Sf. Gheorghe—Băile
Tușnad—Brașov, parcursul mă- 
surînd 138 km.
CAROL GRUIA, coresp. princ.

tă atenție și sprijin (și cîtă 
nevoie este de așa ceva în 
acest sport al îndelungatelor 
căutări și străduințe pentru o 
posibilă reafirmare interna
țională !). De aceea, poate că 
nu vor lipsi nici spectatorii—

★

de evadare, înche- 
medie orară bună :
importantă acțiune 
creată în partea a

De astăzi, pină duminică 
inclusiv — parada mușcheta
rilor, în fapt o aprigă dispută 
(sîntem convinși și de valoa
rea tehnică a întrecerilor) în 
finalele campionatelor (indi
viduale) naționale ale senio
rilor.

Scrima nu înregistrează — 
de ce, oare ? — recorduri de 
spectatori și poate că nici a- 
cum, în ciuda selectei „distri
buții" anunțate, nu ne va 
oferi un asemenea prilej. Ar 
fi însă păcat ca și la finale, 
fără îndoială un spectacol 
sportiv de calitate, să întîlnim 
în sala Progresul doar... ru
dele și prietenii scrlmerilor 
fruntași. Am uitat, oare, de

naționalelor" de inotJ

competiții in- 
contin uă. 

școlilor 
agenda acestei

Șirul marilor 
terne ale natației 
După campionatul 
sportive, pe 
luni se află înscrisă întrece
rea speranțelor înotului ro
mânesc, care se află de cîte- 

. va zile în 
, cepînd de 

de la ora 
de la ora 
înotători 
din 23 de 
sportive vor urca pe blocstar- 
turtle piscinei Dinamo pentru 
a-și desemna noii campioni.

„Naționalele1* copiilor, afla
te la cea de a 6-a ediție, pro
gramează în acest an finale 
doar la trei categorii de vîrs- 
tă: 7—8 ani, 9—10 ani și 
11—12 ani, șefii promoției 
(categoria de 13—14 ani) ur-

capitala țării. Tn- 
mîine (dimineața 
9 și după-amiază 

17), cei mai tineri 
(aproximativ 350) 
cluburi și asociații

mind să fie cunosouți o dată 
cu întrecerile juniorilor.

Printre performerii .noului 
val**, care, vor rîvni cu pre
tenții justificate la titluri și 
medalii în aceste zile se află 
bueureștenii Ilarion Sveț, 
Emil Tschiltsche. Andrei Ur- 
su, Minola Vasiiiade, Daniela 
Georgescu, Marina Cristea, 
Eugenia Cristescu, Daniela 
Juster, reșițenii Doru Grop- 
șan, Mircea Bîcleșan, Jnlieta 
Mirosu, Mariana Giurcă, E- 
dith Puel, Monica Winkler, 
ploieștenii Adrian Popovici, 
Dragoș Aldea, C. Constanti- 
nesou, Domnica Dumitru, ti
mișorenii Holger Habetler, 
Karin Parutsch, gălățeanul 
Ștefan Mitu, mureșanul Ște
fan Fazekas, orădeanu] Leo
nid Cotroanță șa.

fost hotărîtor în pierderea 
partidei din sferturile de fi
nală. Oare echipele Italiei și 
R.F. a Germaniei — se spune 
într-una din scrisorile publi
cate — n-au avut condiții a- 
semănătoare de joc? Și to
tuși, aceste formații au des
fășurat un joc de înaltă clasă.

După părerea unui cititor, 
echipa U.R.S.S. a desfășurat 
un joc lipsit 
care șablonul 
tea. Aplicînd 
tică ineficace,-comp or ta-

(U.R.S.S.) 
(f) : '
1.80
l. 76
m,
800 
l :45,6,
1:46.4, Kriucek (U.R.S.S.) 1:48.4. 
Swenson (S.U.A.) 1:55.2 ; 1500
m (f) : L. Bragina (U.R.S.S.) 
4:16.8, Pangelova (U.R.S.S.) 
4:20,6, Larrieux (S.U.A.) 4:24,5, 
Stern .. ........................... .
(b) : Gollett
Smith (S.U.A.) 46,3,
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.) 46,9_;
Solontova
T. Danilova (U.R.S.S.) 56.36 
Kletchka (S.U.A.) 
Lendford (S.U.A.) 
(H.C. Melnik 57,96 m) ; 4X100 
(f) : ---------- '' * ‘ '
45,0
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.) 
helm i 
Voitin 
triplusalt :
16.56 
Tate 
Smi th 
(H.C.
4X100
(U.R.S.S.) 39.2 : 
darciuk (U.R.S.S.) 
Klim I---------
Frenn (S.U.A.) 
Autremont (S.U.A.)
După prima zi : U.R.S.S.— 
S.U.A. 55—52 la masculin și 
48—26 la feminin.

(S.U.A.) 4:41,4; 400 m
(S.U.A.) 45,7, J.

Bratcikov
46,7, Savciuk 

disc (f) :
(U.R.S.S.) 56.64

46.02
44.04

44.8, 
(b): 
m, 
m,

Galina Prozumenșcikova din nou în piscină. Brasista sovietică 
anunță că-și va apăra titlul de 

la' in 1966
campioană europeană cucerit 
Utrecht

I. 
m, 
m. 
m.
m

de fantezie, în 
și-a pus pece- 
o schemă tac- 
jucătorii sovie

tici și-au încheiat 
acțiunile o dată 
cu intrarea in ca
reul advers, unde 
au fost întâmpi
nați de fundași.

Numeroși citi
tori au relevat 
faptul că jucăto
rii sovietici n-au 
arătat o pute
re de luptă co
respunzătoare, așa 

cum au dovedit cu prilejul 
altor confruntări internațio
nale. Și la acest capitol ei au 
fost mai slabi decît fotbali
știi italieni sau vest-germani. 

Alți cititori arată că a so
sit momentul să se împros
păteze lotul reprezentativ. E- 
iementele tinere, talentate, cu 
perspectivă, nu trebuie cău
tate numai în formațiile din 
prima ligă a campionatului, 
ci și în echipele de categorii 
inferioare.

In fine, o parte dintre ci
titori critică metodele înve
chite folosite de antrenori. 
Aceștia vor trebui să mun
cească mai serios, să fie mai 
exigenți, 
creatoare 
mațiilor, 
acest fel 
putea ajunge în fruntea soc- 
cerului mondial.

tul că 
echipei 
a fost apreciată 
ca mediocră. Ea 
a desfășurat un- 
joc slab datorită
unei pregătiri defectuoase fă
cute înaintea C.M.

— Au trecut acele timpuri 
scrie unul dintre cititori 

— cînd numai prin jocul co
lectiv și o pregătire fizică 
corespunzătoare se putea ob
ține un rezultat bun. Astăzi, 
în afară de aceste calități, se 
cere o excelentă pregătire 
tehnică. Mai bine zis, jucă
torul zilelor noastre trebuie 
să fie înarmat cu o gamă în
treagă de atribute tehnice.

în continuare, alți cititori 
subliniază faptul că împre
jurările speciale în care s-au 
desfășurat meciurile în Mexic 
nu pot constitui scuze. Altitu
dinea și căldura neobișnuite 
pentru unele formații europene 
nu pot fi explicații plauzibile 
pentru a motiva comportarea 
echipei reprezentative. Nici 
arbitrajul lui Van Ravens (în 
meciul cu Uruguay) nu a

4 : 20,2—400 m liber ; 
soo (Canada) 
delfin : 
m liber ;
2 : 14,9 și 
la 200 m 
da) 59,8—100 
veila Calliaaris 4 :41.9—400 m 
liber.

După terminarea 
antrenorul francez 
Zins a hotărit să 
pregătirile 
Mosconi în 
zine, aflată 
1600 m.

REINTRAREA 
GA UNEI 

PROZUMENȘCIKOVA
Concursul de verificare

T. Aru- 
2 : 15,4—200 m 

Rousseau 2:02,0—200
M. Caligaris (Italia) 
J.P. Berjeau 2: 15.(1 
spate ; Jacks (Cana

lii delfin; Nn-

întrecerii, 
Lucien 

continue 
cu Rousseau șl 
piscina din Mor 

la o altitudine

UN NOU RECORD 
EUROPEAN 

PENTRU ROLAND 
MATTHES ?

în urmă cu două săptămîni, 
agențiile de presă anunțau că 
in concursul de la Lakewood, 
Hans Fassnacht a i 
2 :10,9 pe distanța de 
mixt, cifră superioară 
s. recordului european, 
aparținind unor surse 
formare v.est-germane, 
mai fost confirmată însă, ast
fel că federația de speciali
tate din R.D. Germană pre
cizează că timpul de 2 : 12.8 
inregistrat de R. Matthes in 
cadrul campionatelor naționale 
poate fi considerat ca un nou 
record al continentului.

realizai
200 m 
cu 2,1 
Știrea, 
de in- 

, nu a să aibă o fantezie 
în pregătirea for- 

pentru că numai in 
fotbalul sovietic vă

, (S.U.A.)
Karasev 

Feuerbach 
S. 

19.01 
18.93 
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.) 
greutate 
~ i 19.74 

19.36 
(S.U.A.) 
(U.R.S.Ș.)

Saneev
Besonov (U.R.S.S.),

(S.U.A.) 
(S.U.A.) 

Kurkevici
(b) : l

Wil- 
m. 
m;

m.
15.83 

I 15.76
16.60 

(S.U.A.) 
ciocan : 1

72.48 
(U.R.S.S.) 70,02

64,62 m,
58.80

m. 
m ;

m) ;
39,1. 

Bon- 
I m.

m. 
De 
m.

a 
lotului. Uniunii Sovietice, care 
se pregătește 
ne“, a adus 
piscinei diii 
recordmană
na Prozumenscikova-Stepano- 
va. care cu această ocazie și-a 
făcut o promițătoare reintrare 
in arena cpmpetițibnală, după 
o absență de 18 luni. Perfor
manțele sale — 1 : 16,7 pe dis
tanța de 100 m bras și 2 :46,0 
la 200 m — o îndreptățesc 
pe renumita brasistă sovietică 
să aspire cu succes la una 
din medaliile ce se vor de
cerna la Barcelona. Alte re
zultate ale întrecerilor: Vla
dimir Bure 54,9 Ia 100 m li-

BALCAMADA DE BASCHET (JUNIORI) 
DE EA RIJEKA

ZAGREB, 23 (prin telefon). 
Au început întrecerile cam
pionatului balcanic de bas
chet rezervat echipelor de 
juniori. In prima partidă, se-

lecționata Iugoslaviei a între
cut formația României cu 
107—65 (46—27). Gazdele au 
dominat categoric, impunîn- 
du-și neta superioritate de 
talie în lupta sub panou. Al
te rezultate: Turcia — Bul
garia 70—69 (32—34) ; Grecia 
— Iugoslavia B 90—63 
(43—24).

pentru „europe- 
pe. blo.c-starturilr 
Kutaisi pe fosta 
mondială Gali-

vitrina cu trofeele olimpice 
și mondiale ale scrimei ro
mânești ?

★

Tur de orizont pe alte baze 
sportive.

• Snagovul — la numai o 
săptămînă după competiția 
internațională de juniori a 
canotajului — împrumută 
caiacului și canoei splendi- 
du-i decor și pista balizată 
multicolor. Ce multe răspun
suri poate da „Criteriul spe
ranțelor" la întrebările privi
toare la schimbul de mii ne 
al acestui sport al campioni
lor și medaliilor !

• Continuă — se pare cu 
mare succes de participare — 
Circuitul ciclist al județului 
Brașov, competiție de tradi
ție, care a reunit întregul lot 
de specialiști ai acestor în
treceri.
• în diferite orașe se dis

pută duminică 
ti mei etape 
de calificare 
națională A 
cere extrem 
mai ales că din nenumăratele 
echipe participante au rămas 
în cursa calificărilor doar 5 
formații feminine și 6 mas
culine.

a

la

returul penul- 
campionatului 
pentru divizia 
popice. Intre- 

de interesantă,

ale motocicliștilor. La 
— toți components 10- 
național care se pregă- 

pentru „Cupa Dunării"

I. NASTASE 
DEBUTEAZĂ
VICTORIOS

LA CINCINNATI
NEW YORK 23 (Agerpres).' 

— în turneul internațional de 
tenis de la Cincinnati, jucă
torul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—4 pe Jim 
Osborne (Honolulu). Alte re
zultate din proba de simblu 
bărbați: Richey (S.U.A.) — 
Cornejo (Chile) 6—0, 3—6,
6—3; Rosewall (Australia) — 
McManus (S.U.A.) 6—2, 8—6 ; 
Smith' (S.U.A.) — • Parun
(Noua Zeelandă) 6—2, 6—

Sezonul estival e m toi. Marea atrage atît pe performeri, cit 
și pe amatori. De data aceasta, vă prezentăm o imagine din 
stațiunea balneară bulgară „Țărmul însorit", în apropiere de 
orașul Nessebar, unde a avut loc regata internațională „Țăr
mul însorit". Au, participat concurenți din Cehoslovacia, Polo

nia, R.D.G., U.R.S.S. și Bulgaria
Foto: B.T.A.

LEVSKI SPARTAK-CAMPIOANĂ
A BULGARIEIDE FOTBAL

Derbiul penultițnei etape 
s-a disputat la Plovdiv între 
formațiile Trarkia și Levski 
Spartak. Meciul a fost de 
mare importanță pentru am
bele echipe — gazdele urmă
rind ocuparea locului trei, 
iar oaspeții — titlul. Partida 
s-a jucat în fața unu număr 
record de spectatori (45 000) 
și a luat sfirșit cu victoria

de 
ski 
marcat în min. 50 de extre
ma dreaptă Vaselinov. In ur
ma acestui succes Levski 
Spartak este campioana Bul
gariei. La Sofia, formația mi
litară TSKA, 
egalitate 1—■

1—0 în favoarea lui Lev- 
Spartak, prin punctul

Nici lui 
Beckenbauer

nu i se iartă...

Jocurile sportive Common-
wealth-ului și-au desemnat noi cam
pioni. Protagonistul concursului atle
tic a fost de data aceasta campio
nul olimpic Kipchogc Keino (Kenya), 
care a terminat învingător în pro
ba de 1 500 m cu timpul de 3 :36,6, 
fiind urmat de Tneodorus Quax 
(Noua Zeelandă) în 3 :33,1, Lynn 
Davies, a cîștigat săritura în lun
gime cu 8.06 m, iar canadianul 
George Pucc aruncarea discului cu 
59.02 m. Proba dc pentatlon a luat 
sfirșit cu victoria atletei Mary Pe
ters (Irlanda de Nord) cu 5 148 
puncte. In proba do inot 200 m 
mixt. sportivul canadian George 
Smith a cîștigat cu 2 : 13,72.

In foto '’Klpcltogc Keino

a terminat la 
1, cu Botev (Vra- 

ța). întrecînd dificil pe Kra- 
kra cu 2—1, JSK-Slavia 
păstrează șansa de a ciștiga 
medaliile de bronz. Alte re
zultate : Cernomoreț — Du- 
nav 1—0 ; Spartak — Loko
motiv 2—2 ; Marek — Cerno- 
more 2—1 ; Marita — Etar 
2—1. Clasament: Levski
Spartak 50 p, TSKA 45 p, JSK 
Siavia 36 p, Trarkia 34 p, 
Lokomotiv 31 p, Etar 30 p, 
Cernomoreț 29 p etc.

T. HRISTOV

TURNEUL DE ȘAH

DE LA BUENOS AIRES
După trei runde, In turneul in

ternațional de șah de la Buenos 
Aires conduc Najdorf (Argentina) 
și Bisguier (S.U.A.) cu cite 21/: p. 
Marele maestru Robert Fischer a 
jucat pină acum o singură par
tidă — cea din prima rundă - 
obținînd victoria in fața lui Vla
dimir Tukmanov.

• Duminică, la Moreni se 
reiau spectaculoasele concur
suri 
start 
tului 
tesc
și Balcaniadă.
• în București, la bazinul 

Dinamo — patru zii?’ (de azi, 
pină luni inclusiv) de star
turi în campionatul național 
al copiilor. La ștrandul Tine
retului — o altă importantă 
competiție: finalele campio
natelor naționale de sărituri 
rezervate juniorilor. Constan
tin Nedelcu nu poate pierde 
titlul ! Rămîne să vedem cum 
se va încheia disputa sărito
rilor sibieni cu Doru și Va- 
sile Nedelcu, frații virtualu
lui campion. Vor fi, însă, 
mult mai multe lucruri de 
văzut.

TELEX «TELEX • TELEX • TELEX « TELEX
A luat sfirșit turneul in

ternațional 
Debreczen. 
cite 10 p. 
sat Bilek 
von (U.R.S.S.). La un punct 
diferență urmează în clasa
ment Ribly (Ungaria) și 
Gufeld (U.R.S.S.).

dc șah de la 
Pe primul loc, cu 
fiecare, s au cla- 
(Ungaria) și Sa-

Potrivit agenției France 
Presse, Federația de tenis a 
Indiei a respins oferta de 
20 000 de dolari prin care 
federația vest-germană soli
cita ca meciul pentru semi
finala interzonală a „Cupei 
Davis" dintre echipele In
diei și R.F. Germaniei să se 
dispute la Diisșeldorf și nu

fipwUj (. P, «Injlormiția*, »t», BrțiroUuHj «u^ 83—Bueui«fU

la Poona (în apropiere de 
Bombay), cum este progra
mat conform regulamentului, 
în telegrama federației in
diene se arată că propune
rea este inacceptabilă.

La trei zile după încheie
rea Turului ciclist al Fran
ței Eddy Merckx și-a reluat 
șirul victoriilor, cîștigînd 
Criteriul de la Renaix. Cu
noscutul campion belgian a 
parcurs 81 km în timpul de 
1 h 25’.

Boxerul mexican Ruben 
Olivares l-a învins la punc
te în 10 reprize pe japone
zul Shuji Chiyoda. Olivares,

care este campion mondial
la categoria cocoș, a boxat

oară în limi-
pană. El este 
58 de me-
ca profesio-

pentru prima 
tele categoriei 
neînvins după 
ciuri susținute 
nist.

a turului ci- 
disputată

Prima etapă 
clist al Poloniei, 
pe traseul Kurov—Zamoscie 
(164 km), a fost cîștigată 
de rutierul polonez Zenon 
Czehovsk în 3 h 27:14,0. Au 
luat startul 108 alergători. 
Ciclistul bulgar Ivanov Bo- 
jidar a fost descalificat 
fiind surprins în plasa unui 
automobil.

Fie 
mult 
milioanelor 
fotbalului, 
manifestări 
acestuia nu pot fi trecute 
cu vederea sau iertate. Cel 
mai elocvent exemplu în 
această direcție îl oferă cu
noscutul fotbalist vest-ger- 
man Franz Beckenbauer. 
După terminarea campiona
tului mondial, vedeta de 
la Bayern Miinchen a pri 
mit așa cum se cuvenea 
elogiile specialiștilor, ale 
ziariștilor și. bineînțeles 
ale suporterilor pentru spi
ritul său de luptă, pentru 
aportul de necontestat adus 
echipei reprezentative in 
marea confruntare mexica
nă. lată, însă, că, pe lingă 
aceste aprecieri, in „dosa
rul Beckenbauer" există 
citeva piese care nu-i fac 
cinste. Despre ce este vor
ba ? La 29 aprilie, la Bre- 
ma, f 
mația 
yern 
gazde 
gere 
campionatul), 
kenbauer a avut o atitudi 
ne ireverențioasă față de 
arbitrul jocului și față d<- 
spectatori. Atunci, cazul 
nu a fost pus in discuție, 
pentru a nu influența pre
gătirile lotului în vederea 
campionatului mondial, în 
care a fost inclus și Bec
kenbauer. Acum, la cere
rea arbitrului și a clubului 
Werder, dosarul a fost 
din nou in actualitate, 
in loc să-și recunoască 
na. măcar in ceasul 
12-lea, Beckenbauer a 
blicat un articol în ziarul 
„Bayern Echo" in care a 
acuzat publicul din Brema 
pentru nesporiivitate și a 
criticat 
Plontek 
der) pentru stilul brutal de 
joc practicat in formația 
lor de club.. Pentru acest 
fapt, ca și pentru insulta a- 
dusă arbitrului, internațio
nalul de la Bayern va tre
bui să 
in fața 
plină a 
cialitate
pedeapsa cuvenită 
semnează presa 
mană.

un jucător cit de 
apreciat, fie el idolul 

de iubitori ai 
unele ieșiri și 

nesportive ale

în meciul dintre for- 
: locală Werder și Ba- 

Miinclien. cîștigat de 
• (prin această infrin
Bayern a pierdut și 

Franz Bec

pu.\ 
Dar 
vi

at 
pu-

pe internaționalii 
și Hdttges (Wer-

dea acum socoteală 
comisiei de disci- 
Federației de spe- 
și să-și primească 

— con- 
vest-ge.r-

!. O.


