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DEFINITIVAREA ECHIPELOR DE TENIS DE MASĂ T
IALE ROMÂNIEI PENTRU CAMPIONATELE

1-31 AUGUST,

TRANSFERĂRILE

POPICARILOR

F. R. Popice a- 
nunță că a stabi
lit perioada de 
transferări intre 
1—31 august. Se 
atrage atenția că 
cererile de trans
ferări; 
toate , 
regulă' 
luate

care nu 
actele 
nu vor

in discuție.

au 
în
fi

EUROPENE DE JUNIORI I
LINIȘTEA

~l
i

Ultimele meciuri de selecție 
pentru definitivarea echipelor 
de tenis de masă ale României 
care vor participa la campio
natele europene de juniori s-au 
încheiat cu victoriile Nicoletei 
Spiridon și ale lui Nicolae Ste- 
lian. Ei se vor alătura Lidiei 
Ilie, lui Aurel Ovanez, Gheor
ghe Teodor și Gheorghe Naf
tali pentru a concura la 
Teesside (Anglia), între 4 și 9 
august, în compania celor mai 
buni juniori continentali.

Federația de specialitate ne-a 
anunțat ca a schimbat locul 
de desfășurare pentru douăt 
competiții importante de ju
niori. Este vorba de campio
natul republican individual 
(3—3 septembrie) și campiona
tul pe echipe (returul) 
6—8 septembrie care se 
disputa în Capitală (sala 
reasca) in loc de Bacău 
fuseseră inițial programate.

din 
vor 

Fio- , 
cum:

PATRU

ATLEȚI ROMAN!
CONCUREAZĂ

CABANEI

I
I

I
I
I
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După încheierea vlUmuRtl 
iKt competițional al anului fot
balistic’ 69—70, finala Cupei 
României, pe stadionul „23 
August" au fost distribuite 
‘premiile cuvenite echipelor, 
antrenorilor, jucătorilor și ar
bitrilor care s-au remarcat, in 
decursul unui an de activitate.

Cupele și premiile au fost 
luminate de către președintele 

• C.N.E.F.S., tov. Anghel Alexe, 
și de către conducători at F. R. 
Fotbal.

Aplauzele spectatorilor s-au 
adresat astfel echipei campioa
ne a țării, U.T.A., ciștigătoa- 
rei „Cupei", echipa Steaua, 
echipei campioane la tineret. 
Dinamo Bacău, ciștigătoarei 
Cupei Fair-Play, Steagul roșu 
Brașov, și celui mai bun ar
bitru al anului, Gh. Uimne.

Redacția noastră se alături 
aplauzelor îndelungi primite de 
fotbaliștii noștri pe stadionul 
„23 August" și le adresează 
felicitări și urări de progres 
in campionatul viitor.

IN FOTOGRAFIE : tov. An- 
ghel Alexe, președintele 

C.N.E.F.S., felicită pe antreno
rul N. Dumitrescu pentru per
formanța obținută de echipa 
U.T.A., campioana națională.

HANDBAL1ȘTII DE LA „U“ CLUJ 
VOR JUCA ÎN UNGARIA Șl IUGOSLAVIA

Echipa de handbal Universitatea Cluj — locul III în 
ultimul campionat — va participa între 31 iulie și 2 august 
la un turneu ce va avea loc la GYUR, în R. P. Ungară. 
Alături de studenții clujeni, la acest turneu vor mai lua 
parte selecționatele Slovaciei, Varșoviei și a orașului gazdă, 
Gybr.

De la Gydr, Universitatea Cluj se va deplasa la DOBOJ 
(Iugoslavia) unde va participa la un alt turneu, împreună 
cu echipele Dukla Praga, Spartakus Budapesta, Partizan 
Bjelovar, Dinamo Pancevo, Crvenka, Banja Luka și selec
ționata orașului Doboj.

IN IRAN

La sfîrșitul săptămînii, fe
derația iraniană de atletism 
organizează la Teheran un 
mare concurs internațional. 
La această întrecere, Româ
nia va fi 
următorii

IN ITALIA
în a doua jumătate a lu

nii august echipa de fotbal 
campioană a țării U.T. Arad, 
va întreprinde un turneu în 
Italia răspunzînd unei invi
tații recente. Nu au fost sta
bilite echipele adverse, ele 
vor fi însă toate din prima 
divizie italiană. Un bun pri
lej de pregătire în vederea 
sezonului internațional.

NAVOMODELELE

ȘI-AU AMINAT FINALA
Campionatul național 

navomodele (veltere, machete 
ți autopropulsate) ce urma să 
aibă loc între 1—8 august la 
Mangalia, se va desfășura tot 
pe litoral, la Mamaia (8—13 
septembrie), împreună cu con
cursul național de nave tele
comandate.

înaintea starturilor de caiac-canoe de la Bagswaerd

acestei probe care de fiecare dată reunește la startul 
Foto : A. NEAGU

reprezentată de 
sportivi : Astafei, 
Hidioșanu, Dima 

și Suciu. Grupul 
de atleți va fi 
condus de prof. 
Camil Mortun.

Petre Astafei. tn- 
tr-o spectaculoasă 
desprindere de pră
jină, deasupra 
chetei.

OFICIALII

DE

SELECȚIONATEI AMERICANE

BASCHET
baschet a 
universitar

Secția de 
Consiliului 
din S.U.A. a desemnat 
următorii oficiali care 
vor însoți echipa AII 
Star 
prins 
9—14 
nia :
Murray College Illinois) 
— conducător, Bob Da
vis (Georgetown College 
Kentucky) — antrenor

în turneul între- 
de aceasta, între 
august, în Româ- 
Bill Wall (May

ALL STAR
I
I

principal, Ed. Badger t 
(Wilbur Wright j. | 
College Illinois) — an-- 
trenor secund, Oscar_f 
Smukler (Erie Comm/j 
College New York).

Lotul selecționatei a-' j 
mei-icane va fi anunțat J 
de către Secția de bas-.' 
chet a Consiliului uni
versitar, imediat după 
ce va fi alcătuit.

I
I

e pare că în toate caba- 
ara noastră e- 
ișat la loc vizi- 
anunț conținînd 

extrase din regulamentul
de funcționare a acestor 

locuri de popas, printre care si men
țiunea : „LINIȘTE OBLIGATORIE DUPĂ 
ORA 22". Este cert, însă, că în foarte 
multe cabane această indicație este 
complet dată uitării. Amatorii de dru
meție în munți și corespondenții zia
rului nostru ne scriu deseori despre 
lipsa de liniște la cabane, ba chiar 
despre unele excese de turbulentă 
care au totdeauna aceeași sursă : 
prezența unor importante cantități de 
băuturi alcoolice la bufetul cabanei, 
dublată și de zelul depus de anumiți 
cabanieri de a-și realiza și depăși în 
felul acesta pianul de încasări. (Ca 
și cum acest obiectiv financiar nu ar 
putea fi atins și prin realizarea mult 
solicitatelor preparate culinare speci
fice zonei montane sau a zonei geo
grafice respective. Este drept, cu 
ceva mai multă bătaie de cap decît 
desfacerea băuturilor alcoolice).

Tntr-o scrisoare recentă, corespon
dentul nostru din Sibiu, Ilie , lonescu, 
ne informează că : „Deși cabanele tu
ristice din zona Sibiului sînt renumi
te pentru ospitalitatea lor, pentru bu
na servire a turiștilor, mai există to
tuși excepții pentru că s-a încetățenit 
în unele cabane PRACTICA DE A SE 
SERVI BĂUTURI ALCOOLICE PESTE 
MĂSURĂ".

In continuare, corespondentul nos
tru ne dă cîteva exemple concrete. 
Cabana „Curmătura", de pildă, a de
venit un fel de bodegă de,., altitudine. 
De asemenea, la cabana „Surul", ser
barea organizată pentru a cinsti, po
trivit unei vechi tradiții, înflorirea bu
jorului de mur.te s-a transformat in
tr-un chef de mari proporții. Urma
rea, unii turiști (merită ei, oare, acest 
nume?) au tulburat liniștea celor aflați 
în cabană, au deschis în plină noap
te ușile încăperilor și au proferat in
jurii ia adresa celor care nu voiau să 
petreacă alături de ei. Cunoscutul an
trenor de alpinism T. Boerescu, precum 
si o serie de turiști din Sibiu ca Du
mitru Niculescu, Renate Kiickel ș.a., 
confirmă, în declarațiile lor, prostul 
serviciu pe care l-a făcut turismului 
adevărat cabanierul Gh. Ciocoiu, ser- 
vindu-i zelos cu băutură pe acești hu
ligani ai muntelui. Sîntem icurioși să 
aflăm dacă I.B.C. ----- —
cunoștință de cele întîmplate, a luat 
măsuri și în cazul respectiv și în ve
derea prevenirii unor asemenea situa
ții.

Păltiniș,' care are

Ion F. BACIU
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Pe traseele turistice ale fării
.l,Mar.".: -iiiiiiL..iimi i n.u . .i.u. im____ i J r.—acest sezon, incluzînd și participarea la nu- 

________ __o__ _______ t_____ ______ _ competiția de prestigiu găzduită de apele Sua- 
govuiui), cele mai valoroase echipaje de caiac-canoe din 24 de țări sînt gata pentru star
turile de Ia Bagswaerd, mica localitate din apropierea capitalei daneze, unde sînt progra
mate întrecerile celei de-a VIII-a ediții a campionatelor mondiale.

editeze la Bagswaerd per
formanțele de prestigiu rea
lizate Ia 
ale ♦ campionatelor 
diale; îndeosebi succesele ca
re le-au răsplătit evoluțiile 
pe pistele nautice de la Jaj- 

ce și Grunau-Berlin.
Sublinierea dificultăților 

de afirmare (pentru oricare 
dintre echipele înscrise) are 
doar scopul de a arăta că 
ediția daneză a campionate
lor mondiale — poate și 
pentru că peste doi ani sînt 
programate Jocurile Olimpi
ce — va reprezenta cel mai 
dificil examen din istoria 
competiției. Și că învingăto
rii, ceilalți laureați, poate

Echipajul de caiac 4—1000 m, unul din favorlțil 
finalei elita „padelelor".

După intense pregătiri, desfășurate în tot 
meroasele regate internaționale (ultima fiind

Comentariul nostru

PRIMELE GÎNDURI
DUPĂ UN HAPPY-END I!

'Așadar, „Gupa" a venit, a 
plecat, și peste lunile cele 
mai... calde din ultimii 30 
fie ani ai fotbalului românesc 
itt căzut cortina.

TncepUnd cu sfîrșitul, vom 
<rec.moaște tnci o dată că am 
fost gratificați cu un happy- 
end la care nu mai speram, 

finala „Cupei" a fost un meci 
de zile mari, cu remarcabile 
virtuți tehnice și spectacu
lare, jocul plicind mai ales 
pentru spiritul său ofensiv, 

ambele formații atacind a- 
proape permanent, ceea ce a1 

dus la crearea a zeci de faze 
de poartă, la multe din ele 
golul plutind în aer, în au
tentice „numere" de suspense.

Poate că nu exagerăm sus- 
ținînd ideea că fără doi por
tari în zi bună (SUCIU a- 
lînd și citeva parade sen
zaționale) și doar cu un mi
nim de șansă a atacanților, 
in destule situații în care go
lurile păreau iminente, du
minică am fi fost martorii 

unui scor dacă nu fluviu, în 
orice caz totalizînd 5—6 go
luri.

Subliniind din nou caracte
rul binemeritat al victoriei 
echipei Steaua, mult mai sis
tematică în gîndire și în ac
țiune de-a lungul celor 
de minute decît adversara 
vom (re)sublinia, privind 
nala la rece, distanțați 
timp și emoții de desfășura
rea ei, marii „actori" din dis
tribuția de duminică.

90 
ei. 
fi- 
în

După părerea noastră, re
plicile de mare efect le-au 
dat Suciu, Naom, Voinea, lor- 
dănescu, Cavai, Dumitrache 
și Dinu.

Portarii văzîndu-se (de o- 
bicei) cel mai mult într-un 
joc de fotbal, nu mai adău
găm nimic la ceea ce au... a- 
rătat ei, pentru că au arătat 
foarte mult. NAOM a făcut, 
probabil, cea mai bună par
tidă a sa ca... senior la Stea
ua. Laborios și clarvăzător 
de-a lungul întregii partide, 

acest talentat minicentrocam- 
pist ne-a amintit de spiridu- 
șul Tănase de la „Poli". In
tre Voinea și Iordănescu, alți 
doi mari artizani ai victo

riei Stelei, ne este foarte greu 
să... alegem.

VOINEA a jucat ca la carte, 
a marcat golurile victoriei, a 
fost sobru și fără cusur; 
IORDĂNESCU, în schimb, a 
ratat citeva goluri ce păreau 
„gata făcute", dar se poate 
spune că tot el a fost omul 
care a răscolit cum a vrut a- 
părarea 
practic . 
servind, 
(atenție, 

scop în sine I) cu citeva perle 
de spectacol fotbalistic. Dis- 
cutind cu doi MARI ai fot
balului românesc, cu Ozon și 
cu Constantin, primul l-a

Pe listele de înscriere fi
gurează — fără excepții — 
toate numele marilor perfor
meri ai acestui sport, lau- 
reați ai Jocurilor Olimpice 
din Mexic, ai campionatelor 
mondiale de la Griinau-Ber- 
lin, ai campionatelor euro
pene de la Hâmki-Mosco- 
va. Lor li s-au adăugat, fi
resc, în cazul multor echi
pa (R. D. Germană, Unga
ria, R. F. a Germaniei etc.) 
numele autenticelor „spe
ranțe" (poate chiar și. olim
pice !) care au constituit re
velația ultimului sezon com- 
petițional internațional.

Așadar, adversari nume
roși, de valoare, pentru spor
tivii români, dornici să re-

BUCUREȘTI BARAJUL DE LA VIDRARU
ultimele ediții

mon-

Dan GARLEȘTEANU

Circotaș prin excelență., 
turistul nu va putea fi nici
odată mulțumit. Varietatea 

infinită a gusturilor, a pre
ferințelor face imposibilă 
satisfacerea lor integrală de 
către industria turistică, a- 
cordindu-i chiar, printr-un 

cec în alb, creditul maximei 
bunăvoințe.

Din fericire, însă, dinco
lo de multitudinea și diver
sitatea opiniilor pe care le 
pot exprima turiștii, există 
o seamă de criterii obiecti
ve, medii, a căror respecta
re nu înseamnă concesii fa
ță de extravaganțe, ci alinie
rea la citeva cerințe ale tu
rismului civilizat.

Pentru a nu înota în con
siderații teoretice, să încercăm 
a exemplifica printr-o re
centă experiență turistică, 
de loc deosebită, de vreme 
ce stă la îndemâna oricărui 
doritor de „ieșiri duminica
le'1.

Ne-am hotărit să vizităm, 
intr-un week-end, barajul 
de pe Argeș. Am abordat în 
acest scop noua autostradă 
București-Pitești, care nu-și 
merită deocamdată, decît 

parțial numele întrucît într-a- 
devăr, nu traversează nici 
o localitate (îngăduind deci 
oarecare viteze mari),

în schimb, se circulă pen
tru moment în ambele sen
suri, alăturat, pe cite o sin
gură bandă, (depășirilie fi
ind deci îngreuiate) ;
pe aceste benzi fac mane
vre prelungi utilaje 
stînjenind fluența circulați-

chiar

grele,

Victor BANCIULESCU
(Continuare în pag 0 2 a)

JUNIORII ROMÂNI
AU DOMINAT

Dinamoviștii bucureșteni
gata de a urca în ring

dinamovistă, fiind 
imposibil de ținut, 

în plus, tribunele 
să nu ajungă un

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a S-a)

între doua campionate,
15 antrenori

din prima divizie 
fotbalistica a far ii 

răspund „Anchetei Sportul1'
(pag. a 3-a)

Pe antrenorul emerit Con
stantin Nour nu l-a putut 
răbda inima să stea departe 
de foștii săi elevi, mai cu 
seamă acum, cînd echipa din 
șoseaua Ștefan cel Mare este 
angrenată într-o competiție di
ficilă și de prestigiu. Iată de 
ce Nour s-a oferit să-1. ajute 
pe colegul său mai tînăr, Titi 
Dumitrescu.

Cei doi antrenori au avut, 
la înoeputul pregătirilor în ve
derea Dinamoviadei, unele di
leme. Se știe că anumite cate
gorii de greutate prezentau 
semne de întrebare. îndeosebi 
la 48, 51 și 54 kg, unde dinamo
viștii nu dispun de boxeri care 
să ofere prea mari garanții. Pe 
parcurs, lucrurile s-au lămurit 
intrucîtva, în sensul că diți 
efectivul disponibil au fost ti
tularizați Ștefan Boboc (la 

semimuscă), Vasile Ivan (mus
că) și Adrian Moraru (cocoș).

La categoria pană, culorile 
dinamoviste vor fi apărate de 
tînărul din Reghin, Eugen Go
rea, un boxer foarte înzestrat, 
care realizează deseori spec
tacole agreabile. Nicolae Pă- 
pălău a avut ca partener de 
categorie (pană) pe Gheorghe 
Drugă, alt puncheur reduta
bil. Antrenorii au optat pentru 
Păpălău, a cărui mare putere 
de luptă este binecunoscută. 
Și la ușoară au existat unele 
dileme, întrucît aci emiteau 
pretenții Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu. A fost preferat 
campionul european, mai ex
perimentat, dar — după cum 
ne spunea Titi Dumitrescu — 
și din dorința de a-1 feri pe 
Dobrescu de adversarii duri 
(indeosebi sovieticul Abraha- 
mov) de la această categorie. La

Alexe, Ene, Go- 
Constantinescu; 

Ivan, Boboc, Ol-

(Continuare In pag. a 2-a)

stingă la 
Păpălău,

Sus (de la
dreapta) î
Cuțov; mijloc : Mora
rii, 

rea, 
jos i
teanu, Gyorffi.

J. 0. DE ATLETISM
ATENA, 27 (Agerpres). — Jocu

rile Balcanice de atletism pen
tru juniori desfășurate timp de 
două zile la Atena, au tost do
minate de tinerii sportivi români 
care au cucerit 17 medalii de aur, 
adică jumătate din numărul ce
lor atribuite.

Iată titlurile balcanice ciștiga- 
te de reprezentanții noștri in cea 
de-a doua zi a jocurilor : mascu
lin : 200 m plat : Sorin Pasula 
21,6 ; înălțime : Csaba 2,06 ni ; 
800 m : Gaspar 1:52,7 ; 110 m
garduri : Glava 15,2 ; decatlon : 
Gavrilă 5 963 puncte ; ștafeta 4x 
400 m : România 3:15,3 ; fe
minin : înălțime : Roxana Vu- 
lescu 1,68 m ; suliță : Eva Zorgo 
40,88 m ; ștafeta 4x400 m : Ro
mânia 3:47,4.

CIIUtlHIJI TINERfTULUI
Văzuți de 

AL. CLENCIU LA BIH

semimijlocie, titular 
Gheorghe Ene. în 
timp, el n-a apărut 
pe ning, dar are avantajul că 
se pricepe să-și încurce ad
versarii, să nu primească lo
vituri. între Ion Gydrfi și Ion 
Covaci 
primul, 
xează 
permis 
asemenea competiție dură, cum 
va fi Dlnamoviada, Covaci ni 
se pare mai indicat, datorită 
curajului șl puterii sale de 
luptă, calități care nu prea se 
observă la coechipierul său mai 
tînăr.

La ultimele trei categorii, ti
tularii n-au avut emoții : Ion 
Olteanu (mijlocie), Marin Con- 
stantinescu (semigrea) și . Ion 
Alexe (grea). Iată deci forma
ția pe care antrenorii dinamo- 
viști o vor trimite între corzi, 
și căreia îi dorim succes.

sigur — 
ultimul 

prea des

alegerea a căzut pe 
pentru faptul că 

mal dar. Fie-ne însă 
să spunem că la o

bo-

R. CALARAȘANU

15 meciuri
in reuniunea inaugurală
a Dinamoviadei de box

La 6 august
Snagov — t:’___ _____
pregătire a juniorilor mari, 
box. Paralel,
rativele în vederea campionatelor 
europene .................. -
perioadei
Juniorilor 
mde se
„Criteriul ________  __________
vor avea loc sub egida F. R. Box 
și a ziarului Munca. Sîntem in
formați că redacția ziarului va 
acorda boxerilor și antrenorilor 
numeroase premii...

se deschide — la 
tabăra națională de 

___ la 
vor începe prepa- 

’___  ___ - ---
de tiperet. La sfîrșitul 

(25—29 august) caravana 
se va muta la Galați, 
va organiza competiția 
tineretului". întrecerile

Ieri după amiaza, la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu“ an
trenorii celor 7 echipe participante la întrecerile Dinamoviadei au trăit 
primele emoții, cele prilejuite de tragerea la sorți a boxerilor care vor 
urca astă-seară treptele ringului.

Iată programul : cat. pană : Sokolov (Dinamo U.R.S.S.) — Eugen 
Gorea (Dinamo România), Kovacs (Dozsa Ungaria) — Werner (Dynamo 
R. D. Germană), Slajs (Ruda Hvezda Cehoslovacia) —Aiurhaza (Aldar 
Mongolia) ; cat. semiușoară : Helinbold (Dynamo R. D. Germană) — Ni
colae Păpălău (Dinamo România), Altancluiiag (Aldar Mongolia) — 
Russ (Ruda Hvezda Cehoslovacia), Petenyi (Dozsa Ungaria) — Grzegor- 
zewski (Gwardia Polonia) ; cat. semimijlocie : Nemecek (Ruda Hvezda 
Cehoslovacia) — Kulkowskl (Dynamo R. D. Germană), Csjef (Dozsa Un
garia) — Batmunch (Aldar Mongolia), Zakrzewski (Gwardia Polonia) — 
Gheorghe Ene (Dinamo România) ; cat. mijlocie : Gronau (Dynamo 
R. D. Germană) — Havlicek (Ruda Hvezda Cehoslovacia), Kudreasov 
(Dinamo U.R.S.S.) — Batsur (Aldar Mongolia), Ion Olteanu (Dinamo Ro
mânia) — Turos (Dozsa Ungaria) ; cat. semigrea : Babarîka (Dinamo 
U.R.S.S.) — Cepelik (Ruda Hvezda Cehoslovacia), Jorig (Aldar Mongo
lia) — Domack (Dynamo R. D. Germană), Terenyi (Dozsa Ungaria) —

Watroba (Gwardia Polonia). Primul gong, la ora 18,30.

Luptătorii juniori 
victorioși

Echipa de lupte libere ju
niori a României, care se pre
gătește pentru campionatele 
europene din Suedia, a susți
nut un turneu de trei me
ciuri în Iugoslavia, soldat cu 
tot atitea victorii : România— 
Iugoslavia B 8*/a — l‘/2. Ro
mânia — Iugoslavia A 7—3 
și România — Spartak Ko- 
ciani 8—2.
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o
despre

twswu
precizare : 
handbalul

Mai întîi 
vorbind 
constănțean trebuie făcută 
observația că reporterul care 
pornește să investigheze rea
litățile existente 
sport din orașul 
țile județului se 
fața unor situații 
greu de explicat. Despre ce 
este vorba ?

în primul rînd, apare cu
rios faptul că în competițiile 
republicane rezervate junio
rilor și școlarilor echipele de 
handbal din orașul Constanța 
realizează unele succese (de 
pildă, anul trecut titlul de 
campioană a țării la junioare 
a luat drumul acestui oraș), 
în timp ce formațiile de se
niori se complac într-o me
diocritate inexplicabilă, fi- 
gurînd, doar sporadic, cu ani 
■în urmă, prin categoria B 
și ratînd, după retrogradare, 
cu regularitate apoi califica
rea în această competiție se
cundă. în al doilea rînd — și 
nu ultimul — este greu de 
crezut că un oraș cum este 
Constanța, unde în lunile de 
vară se adună cu o „preci
zie* matematică majoritatea 
formațiilor fruntașe din țară, 
ca să nu mai vorbim de nu
meroase echipe de peste ho
tare venite și ele pe litoral 
pentru vacanță sau pregătiri, 
nu are în calendarul său o 
competiție de amploare, care 
să solicite interesul amatori
lor de sport, care să consti
tuie, în ultimă instanță, un 
excelent mijloc de propa
gandă în rîndurile tineretu
lui. în sfîrșit să nu uităm 
că în timp ce județul și 
orașul Constanța se poate 
mîndri cu faptul că în ultimii 
ani a realizat progrese de 
prestigiu în numeroase disci
pline sportive (fotbal, box, 
lupte, volei, baschet și altele) 
la handbal continuă să bată 
cu încăpățînare pasul pe loc.

Culmea este că activitatea 
competițională pe plan local 
a prins de cîțiva ani aripi 
și, în prezent, activiștii con- 
stănțeni se pot mîndri, de 
pildă, cu faptul că la campi
onatul județean, la care iau 
parte 16 echipe masculine și 
6 feminine, vin în Sala spor-

în acest 
și localită- 

va afla în 
paradoxale,

CAMPIONATELE
DE HANDBAL

turilor numeroși spectatori, 
că jocurile sînt de un bun 
nivel tehnic, că se organi
zează, cu un deplin succes, 
un campionat de juniori, că 
în calendar se află o compe
tiție (Cupa școlilor generale) 
care s-a desfășurat cu un 
nebănuit succes și că există 
în județ formații bine înche
gate, care se pregătesc și 
iau parte cu regularitate la 
întreceri. Atunci cum se ex
plică absența aproape totală 
a formațiilor constănțene de 
seniori sau senioare din 
cuitul competițiilor in 
de amploare ?

Ceea ce 
de orjce, 
analiză a 
listice din 
lipsa de 
din sînul comisiei locale. Deși 
în acest organ activează oa
meni atașați handbalului, 
majoritatea dintre ei cu o 
bună pregătire, totuși unele 
mărunte neînțelegeri — care 
nici măcar nu merită a fi 
amintite într-un material ca 
acesta — duc la o stagnare a 
muncii In anumite perioade, 
la crearea unei atmosfere 
deloc propice obținerii unor 
bune rezultate în 
afară de aceasta 
toți activiștii din 
handbalului, aflați 
sau județul Constanța, o su
părătoare lipsă de inițiativă, 
un imobilism fatal parcă, 
așteptîndu-se totul de la cen
tru, de la federația de spe
cialitate. Majoritatea celor 
cu care am stat de vorbă 
au reproșat o oarecare lipsă 
de atenție a federației față 
de orașul și județul lor. Se 
poate să fie adevărat. Consi
derăm că federația de hand
bal ar fi putut să facă ceva 
mai mult pentru acest județ, 
dirijînd unele acțiuni centrale 
în această parte a țării și 
contribuind în acest fel 
creșterea 
capacității 
comisiei
Nu-i maj puțin adevărat însă 
că, așa cum precizam mai 
înainte, și organele de spe
cialitate locale nu au mani
festat un prea mare interes 
pentru acest sport.

Un singur lucru apare a- 
tunci absolut clar i în orașul 
și județul Constanța există 
mari și încă nefolosite posi
bilități de relansare a hand
balului. Și dacă lucrurile așa 
stau, de ce să consemnăm 
un astfel de „divorț" ? (c.a.)

frapează. înainte 
la o mai atentă 
activității handba- 
acest județ este 
colaborare, chiar

muncă. In 
există la 
domeniul 

în orașul

la 
a 
a 

specialitate-

prestigiului și 
organizatorice 

de

IACEI' EA 30 AUGUST
Program special pentru

Cerințele mereu crescînde al» 
procesului de instruire în ge
neral impuneau și la tenis de 
masă nevoia unei consultări â. 
tehnicienilor acestei ramuri 
sportive, a unor clarificări, a 
unei alinieri în lumea atît de 
controversată a specialiștilor 
noștri de la acest joc spor
tiv. Design 
ba decela.------ -«—dră â ufior rețete cu'o valâ- 

labsojută la multitodi- 
intrebări căre se ridica

ir, nuîfțiteia â'vor- 
iljorarea de la cate-

■■

«e într<____», •
în antrenamentul jucăto

rilor de tenis de masă, ci, de 
tțașarea unor jalâase dirigui
toare, un îndreptar orientativ.
De aceea salutăm inițiativa fe
derației noastre de resort de

• organiza consfătuirea meto
dică a antrenorilor, încheiată 
recent.

Color peste 30 de antrenori 
adunați la complexul sportiv 
23 August le-au fost prezen
tate în numele colegiului cen
tral de antrenori (președinte : 
antrenor federal Ella Constan- 
tinescu) o eerie de prelegeri 
urmate de demonstrații- prac
tice (în sala de la stadionul 
Republjcii), Au. fost audiate lec
ții teoretice interesante privind 
..Orientarea metodică în con
cepția modernă de joc" (profi
lul de joc și caraCterișticile 
lui, orientarea în alegerea pro
filului), ' „Pregătirea fizică". 
„Metodica instruirii copiilor și

■7
CHINĂ GIURGIU (f) Șl GLORIA

Patru echipe - In ultimele întreceri • 0 finală va avea loc

a juniorilor", „Indicații peda
gogice", „Metodica selecției”, 
„Tactica”, „Conținutul și struc
tura procesului da instruire în 
funcție de etape", „Planificarea 
și evidența activității". De 
asemenea, s-au bucurat de 
aprecieri și lecțiile practice 
susținute de antrenorul Marius 
Lăzărescu (antrenament mixt 
pentru copii cu prezentarea 
grupelor de exerciții necesare 
in pregătirea fizică) ca și a 
altor colegi de profesie.

într-un cuvînt, s-a căutat 
aducerea la același numitor, la 
găsirea unui limbaj comun pe 
plan teoretiC-metodic-practic, in 
principalele probleme ale pre
gătirii. Fără îndoială, lucru 
dificil dacă ne gîndim la ni
velul diferențiat al cunoștin
țelor auditorilor. Dar, comple
tările și precizările aduse au 
înlăturat și ele multe dintre 
nedumeriri.

în încheierea acestui coloc
viu a fost alcătuit un punctaj 
cuprinzind norme concrete o- 
bligatorii pentru activitatea 

vor 
în 

te- 
vor

In sală... neutră
Cursa pentru calificarea In di

vizia națională e pe jumătate în
cheiată. Două dintre pretenden
tele la locurile rămase vacante 
prin retrogradarea formațiilor Me- 
trom Brașov și Gloria București 
la tete, Constructorul București și 
Voința Cluj la băieți și anume 
Cetatea Giurgiu (feminin) șl Glo
ria București (masculin) și-au vă
zut visul împlinit : Gloria a în
vins și în retur pe Laromet Bucu
rești cu 4 807—4 759 p.d., Iar giur- 
giuvencele, deși au pierdut sim- 
bătă cu 2 267—2 394 p.d. la Voința 
Craiova, au obținut totuși califi
carea grație avantajului substan
țial (180 p.d.) din prima confrun
tare. Prin urmare, suporterii bucu- 
reștenl se vor resemna cu gîndul 
că locul sextetului feminin a fost 
luat de băieți. în schimb, în loca
litatea de pe malul Dunării sa
tisfacția este deplină, jucătoarele 
de la Cetatea fiind primele re
prezentante ale orașului Giurgiu 
care vor activa în divizia de po
pice. Iată componența celor două 
formații, care au mers din victo
rie în victorie în campionatul re
publican de calificare :

CETATEA : Ileana Sfetcu, Eil- 
sabeta Lupea, Stela Boba, Petra 
Străulescu, Ileana Onicluc, Elena 
Rada, Florica Tudor, Antrenor : 
I. Petrescu.

GLORIA : Gh. 
Marcu, S. Dinu( 
Iozu, Gh. Popa, 
nor : I. PoszgaL

în lupta pentru celelalte două 
locuri din prima categorie au 
mal rămas echipele feminine Pe
trolul Bălcol (care a eliminat pe

Voința Timișoara cu 2 460—2 283 
p.d. ; 2 425—2 470 p.d.) șl Derma- 
gant Tg. Mureș (aceasta treetnd 
peste etapa a 4-a direct in finală 

, datorită... sorților), precum șl for
mațiile masculine Petrolistul Cim- 
plna " ‘ - - ■ ■
5 029 
biu) 
5 362
talul__ __________
vor desfășura tur-retur. însă fe
derația a stabilit ca Petrolistul 
Cîmplna Și C.F.K. Tg. Mureș să 
se întilnească pe o arenă neutră, 
pentru că sălile lor constituie un 
avantaj pentru echipele acomoda
te cu particularitățile pistelor.

(5 621—5 360 p.d. ; 4 944—
p.d. cu Electrica Si- 

și C.F.K. Tg. Mureș (5182— 
p.d. ; 5 451—5 008 p.d. cu Me- 
Plopenl). Jocurile finale se

Tr. ANDRONACHE

Dumitrescu, A. 
Gh. Tudor, D. 
A. Carp. Antre-

Curse de real spectacol

bligatorii pentru 
viitoare a antrenorilor. Ele 
constitui repere precise 
munca tehnicienilor de la 
nis de masă după care se 
ghida toate controalele-test ce 
voi- fi efectuate in cadrul sec
țiilor.

Sperăm că această reuniune 
a antrenorilor din sportul cu 
mingea de celuloid va avea 
repercusiuni favorabile în îm
bunătățirea procesului de In
struire și ca o consecință, ri
dicarea pe o treaptă nouă a 
performanțelor tenisului de 
masă românesc. Am mai dori 
ca astfel 
trem de 
frecvență 
stabilită, 
vrem să 
promisiunilor făcute 
tul de încheiere de 
cretarul general al 
tov. Sever Dăneț.

Concursul republican de 
viteză pe circuit, programat 
recent la Arad șl menit să 
verifice stadiul pregătirii 
alergătorilor în vederea apro
piatului start în campionatul 
național, nu a mai avut ioc- 
Motivul invooat de organi
zatori ! timpul nefavorabil. 
Dar după opinia unor spor
tivi și antrenori de la clubu
rile Steaua Și Metalul Bucu
rești, nu aceasta ar fi expli
cația reală a anulării con
cursului.

Gh. Ioniță (Steaua), antre
nor și delegat al F.R.M.i 
„O bură de ploaie a „înspăi- 
mîntat" pe organizatori (aso
ciația sportivă Vagonul), a- 
ceștia propunînd anularea 
concursului. Ploaia a stat Ș'> 
firește, 
pledat 
cursei, 
și-au 
pentru 
traseului, numai tov. 
Csorba, ț. . 
moto de la asociația 
Arad și al comisiei 
de specialitate, s-a 
vit“.

Traian Macarie 
București), antrenor

BANI ARUNCAJI ÎN... VlNT
/
tele asociației sportive Va
gonul i „Ploaia a dat peste 
cap concursul. Antrenorii au 
fost de acord să începem 
întrecerile, dar (nimeni nu 
și-a asumat răspunderea ți
nui eventual accident provo
cat de traseul alunecos. E 
adevărat că în Jurul orei 10 
burnița s-a oprit. Dacă ani 
fi redus numărul turelor Ia 
fiecare clasă, am fi reușit 
să terminăm- Noi regretăm 
sincer cele întîmplata".

Punînd față în față opiniile 
e clar că organizatorii s-au 
pripit suspendînd întrecerile. 
Cum cazuri asemănătoare au 
mal existat în ultima vreme, 
federația trebuie să renunțe 
In viitor la serviciile unor 
astfel de organizatori. locul 
de-a organizarea concursuri
lor a făcut ca mii de lei 
să fie cheltuiți inuitil cu tran
sportul mașinilor șl concu- 
renților. Cine va recupera, 
acești bani aruncați în vînt ?,

Tr. IOANITESCU

au
desfășurarea

toți antrenorii 
pentru ‘ *". 
organele de miliție 
asumat răspunderea 
asigurarea securității 

‘ " r. Vasile 
președintele secției 

Vagonul 
județene 
împotri-

de consfătuiri ex- 
utile să-și aibă o 
mai mare și bine 
Și în !
acordăm

s-ens,aoest
tot girul 
in cuvin- 
către se- 
F.R.T.M.,

(Metalul 
_____ ________ șl con
curent i „La Brăila și In alte 
orașe am concurat pe ploaie. 
Sînt 
s-au 
și-au 
tate.
ori: _____
tățit și asistența ar fi fost 
numeroasă; 2. au subestimat 
pe cei aproape 80 de aler
gători din Baia Mare, Reșița, 
Constanța, Pitești etc., care 
au ținut 
tiția".

Iată și 
lui Petru

convins că organizatorii 
împotrivit, deoarece nu 
realizat încasările scon- 
Dar au greșit de două 
1. vremea s-a îmbună-

să onoreze compe-

declarația tovarășu- 
Corodan, președin-

BARAJUL PEHTRU 
DIVIZIA B,

I fJ LA VOLEI
La Bacău ți 

șit Întrecerile 
elor de caltflcara pentru divizia 
B la volei. După cum na Infor
mează corespondenții noștri S. 
Nenlță șl T. Sirlopol, au obținut 
dreptul de a juca In campionatul 
diviziei B echipele I.T.B.—INFOR
MAȚIA București, SAnATATEA 
Ploiești — la feminin șl VOINȚA 
București, SIDERURGISTUL Ga
lați — la masculin.

Galați au luat sftr- 
din cadrul turne-

Echipa României să-și reconfirme valoarea
(Urmare din pag. 1)

categoria A feminini
Cu cîteva zile în urmă, co

misia de competiții a F.R.H. 
a elaborat programul întrece
rilor republicane pentru sezonul 
competițional 1970/1971. în ge
neral, principiile de desfășu
rare — după cum se știe spe
cifice handbalului, cu trei tu
ruri, dintre care unul organi
zat sistem turneu numai în 
sală — au rămas aceleași. 
Toate întrecerile naționale 
(campionatele republicane A și 
B, masculin și feminin) încep 
în ziua de 30 august. Cu o 
singură excepție: campionatul 
categoriei A feminin, a cărui 
primă etapă este programată 
în ziua de 24 august și in ca
drul căreia turul sistem turneu 
va avea loc între 2 octombrie 
și 1 noiembrie 1970. De aseme
nea, două etape din primul 
tur (de toamnă, în aer liber) 
au fost aminate pentru pri
măvara anului 1971. Toate a- 
ceste modificări au fost nece
sare pentru a se acorda un 
răgaz de timp ce va fi afectat 
pregătirii lotului reprezentativ 
în vederea participării la cam
pionatul mondial. Data și lo
cul de desfășurare a acestei 
mari competiții urmează să fie 
stabilite la apropiatul Con
gres al F.I.H.

Conform tradiției, după un 
„grand prix" ca Derbyul, 
reuniunea succesivă, adresa
tă de regulă cailor cu valori 
medii, generează o primire 
plină de indiferență din par
tea publicului- Astfel nici 
reuniunea de ieri n-a făcut 
excepție, atrăgînd în incintă 
o asistență de dimensiuni 
reduse, deși în fond ștache
ta calității spectacolului a 
fost la un nivel ridicat.

Victoria principală a zilei 
o atribuim lui Raport, care, 
beneficiind de o foarte inspi
rată conducere a lui Traian 
Marinescu, a marcat cel mai 
bun record din carieră. Tre
buie remarcat, însă, că în 
această alergare nu s-a mai 
„ars foto-celula", în schimb 
placa comenzilor de plecare 
a funcționat cu... întrerupere! 
Procesul tehnologiei pe hi
podrom merge cam de prea 
multe ori în contradicție cu 
ceea ce arată bieții cai !... 
Din rest, menționăm dublul 
succes al antrenorului Dinu 
— care s-a comportat, deose
bit de grijuliu să-i asigure 
lui Nica primul succes din 
carieră —, o cursă plină de 
măiestrie a lui Solcan cu O-

bădar și că orice fac marii 
maeștri Ștefănescu sau Tă- 
nase, Serafim Mihăilescu îi 
contracarează cu cîte o vic
torie, care-1 menține pe pri
mul loc în clasamentul neofi
cial al antrenorilor. Este și 
asta o artă! Menționăm per
formanța victorioasă a lui Hu
luba, dar dublată de o contra
dicție a recordului, care de
monstrează că lui Ion Niculae 
nu îi priesc decît sancționările 
severe! Au mai cîștigat me
ritat Don, Săraca— cu care 
Ștefănescu era „acoperit" de 
ultima victorie — si Oblon, 
fiindcă Bănică a fost mai 
calm decît Vasile Gheorghe!

Rezultate tehnice : 1. Hulu
ba (Ion Niculae), Mercur, 
Telega 37,6 ; 2. Don (V. 
Gheorghe). Hrișcă, Malița 
35,4 ; 3. Habar (T. Dinu), 
Fresca, Tanța 29 ; 4. Obădar 
(G- Solcan), Hirondița, Ob
stacol
Nica), Tapir,

Săraca 
Manon 
rinescu), Lavena, Județ 30 ; 
8. Oblon (I. Bănică), Juna, 
Tamisa 54,1.

45,4 ; 5. Foratic (G. 
Cuc 29,9 ; 6. 

(M. Ștefănescu), Garon, 
39,1; 7. Raport (T. Ma-

Niddy DUMITRESCU

BUCUREȘTI BARAJUL DE LA VIDRARU
(Urmare din pag. 1)

ei; benzile sînt intersectate 
de drumuri lăturalnice (ab
solut inadmisibil și pericu
los pentru o autostradă); 
circulă pe aceste benzi: bi- 
cicliști, căruțe, autocamioa
ne (în ciuda semnelor de 
interdicție !), anulînd astfel 
toate avantajele pe care, te
oretic, le oferă o autostra
dă. Dar poate tot noi sîntem 
prea pretențioși și trebuie 

să așteptăm răbdători în
cheierea întregii lucrări pen
tru a putea susține, fără șo
văire, că avem cu adevărat 
o autostradă. Probabil că pî
nă atunci va apare pe acest 
traseu și o benzinărie, a că
rei desăvîrșită absență pe 

un traseu de 110 km nici 
măcar nu este semnalată, 
cu fireștile și ușor de ghicit 
consecințe!

In sfîrșit, din Pitești, am 
pornit pe valea Argeșului, 
printr-o pitorească regiune 
deluroasă spre vechea ceta
te de scaun cu nume evo
cator : Curtea de Argeș. Lă- 
sînd in urmă vechile monu
mente de arhitectură pe care 
le cunoșteam, am căutat să 
ne apropiem, pentru înnop
tare, de baraj. Din păcate, 
ieșirea din orașul mic, cu 
drumuri încîlcite, nu este de 
loc semnalizată, deși ar fi 
mare nevoie din cauza oco
lurilor impuse de lucrări ru
tiere urbane ce nu se mai 
sfirșesc cam de multișor!

Am ales, pentru popas, 
primul loc marcat în acest 
scop, în comuna Corbeni. 
Pe pancartă i se spune: 
„Cabană și camping", fără 
nume, deși i s-ar fi putut 
născoci vreunul. Colegul 
nostru Gh. Epuran, în „Ghi
dul auto-moto", i-a spus 
mult mai frumos: Han tu
ristic, nume potrivit clădi
rii din deal, care amintește 
în arhitectură de culele ol
tenești. La poale, în ime-

diata vecinătate a șoselei, 
spațiul de cazare a fost com
pletat cu cîteva căsuțe cu 
cerdac (improvizate din 
plăci de placaj) în stilul ar
hitecturii populare din re
giune (dar fără soliditatea 
caselor din regiune!). Pere
ții nu-s prea bine potriviți 
la încheieturi și suflă vtn- 
tul prin căsuță, ceea ce nu 
e prea plăcut intr-o noapte 
răcoroasă cum ne-a fost nouă 
dat să avem. Cămăruța de 
două persoane mai este în
cărcată și cu un imens gar- 
derob, inutil, care mănlncă 
spațiul și stinjenește mișcări
le. Deși în plin sezon, bufe
tul cabanei nu este nici 
măcar satisfăcător aprovi
zionat, lipsindu-i produse e- 
lementare (cum ar fi plinea, 
de pildă), în schimb are 
te cele necesare pentru 
transforma refectoriul 
circiumă sadea.

în industria turistică 
năvoința nu este 
Responsabilului de 
cere simț igienic, 
gospodărească, o 
civilizație și. dacă 
puțină inventivitate. Un po
pas turistic nu este numai 
un prilej de mîncat și dormit. 
Locul trebuie să invite, prin 
mijloace variate, la mișcare, 
la destindere, la sport.

în acest sens ar trebui să 
punem poate în discuție și 
amplasamentul acestor cam
pinguri (impropriu numite 
astfel în cazul de față). Lo
cul de popas cere liniște, o 
aproximativă izolare, che
mare la relaxare. Cum poate 
fi vorba de așa ceva la Cor- 
beni. unde căsuțele sînt am
plasate lingă o șosea cu in
tens trafic industrial, de zi 
și de noapte! (De altfel, ca
zul e identic la popasul 
Dirste, de la intrarea în Bra
șov, sau ta Piatra Craiului 
între Cluj și Oradea). In a- 
semenea împrejurări, proiec- 
tanții par a fi lucrat după

toa- 
a 

în

bu- 
suficientă. 
aici i se 
pricepere 

cîtime de 
se poate,

concepția „hanului la dru
mul mare", uitînd probabil 
că fluxul pe drumurile mo
derne, cu toate defectele a- 
ferente (zgomot, praf etc.), 
anulează vechile precepte și 
impun altele noi.

Situația descrisă mai 
nu e mai fericită nici 
continuarea drumului, 
valea superioară a Argeșu
lui. Frumusețea cheilor Ar
geșului, senzația de măreție 
pe care o lasă înaltul ba
raj în 
tul de 
cului 
toate 
ne ajungă. Dar am convenit 
că turistul e cîrcotaș. El 
fi vrut ca drumurile să 
bune în șurul lacului de 
cumulare pentru a putea 
junge la „.Valea cu pești"; 
el ar fi vrut ca localul rus
tic „Casa argeșeană" să se
mene mai puțin a bodegă (să 
servească, deci, și altceva 
decît băuturi alcoolice și să 
nu țină sub lacăt salonul 
frumos mobilat — pentru 
cine ?); el ar fi vrut ca 
splendida terasă de deasu
pra barajului de la Vidraru, 
care permite o privire pano
ramică și la care duce o sca
ră spiralată (poate una din
tre cele mai frumoase con
strucții strict turistice din 
țara noastră), să fie valorifi
cată la nivelul calitativ al 
operei arhitectonice 
printr-o primitivă 
de răcoritoare și 
singură inscripție 
„Interzis a se muta 
le !“.

Am întilnit în această 
scurtă excursie o mulțime 

de turiști străini și români 
(din Tg. Mureș, Timișoara, 
Cluj. Ploiești, Brăila etc.). 
Pentru a ușura această 
transhumanță voluntară, cu 
caracter sportiv și fără în
doială cultural, orice efort 
este justificat.

sus 
în 
pe

arc de cerc, simțămîn- 
aparentă liniște a la- 
cu ape zăgăzuite — 
acestea ar trebui să

ar 
fie
a- 
a-

și nu 
tejghea 
printr-o 
uriașă : 

mese-

chiar finaliștii, în cazul u- 
nor probe, vor merita, în 
plus, o anumită apreciere 
din partea specialiștilor, a 
spectatorilor (și telespectato
rilor) și cronicarilor.

In nici un caz aceste ade
văruri nu trebuie nici să 
„sperie", nici să fie înțelese 
ca o posibilă acoperire 
eventualitatea cu totul 
dorită a unei comportări 
dește. Spunem acestea 
dindu-ne la echipele frunta
șe, bineînțeles și la repre
zentativa

Va fi, 
— poate 
dată —, 
niei poate și trebuie să-și re
confirme valoarea, să păstre
ze și, pe cît va fi posibil, să 
consolideze pozițiile cucerite 
pe plan mondial. De altfel, 
care competiție, 
mai mult 
mondial, 
cîștigătorii după 
rii decît cele ale 
țelor superioare obținute în
tr-o luptă sportivă dîrză, e- 
chilibrată, solicitînd talentul, 
o excelentă pregătire și e- 
forturi deosebite ? Desigur, 

cu cît întrecerea este mai 
grea, cu cît adversarii sînt 
mai puternici, cu atît satis
facția victoriei va fi 
mare.

Iată ceea ce doream 
reamintim caiaciștilor și 
noiștilor romăni, actin’ 
foarte puțin timp înaintea 
campionatelor mondiale.

Așadar, echipa noastră 
păstrează — credem — mari 
șanse de a se situa pe 
loc ’
Pe 
rii 
ci 
de 
spre o asemenea opinie. Să 
ne explicăm.

în ciudă faptului că o 
parte dintre sportivii frun
tași s-au retras din activi
tatea. competițională sau — 
din diferite motive — au 
coborît sub nivelul cerințe
lor unui campionat mondial, 
echipa României, în plin 
proces de reîntinerire, și-a 
păstrat forța și valoarea <2e 
ansamblu. A dovedit-o con
vingător participarea 
mai prin rezultatele 
te) la toate regatele 
ționale ale acestui

de la De- 
Bochum, 

etc. spor- 
cucerit

— foarteci
ales pentru 
campionatele 
un plus de

tuturor celor 16

în 
ne- 
mo- 
gîn-

țării noastre, 
neîndoielnic, greu 

mai greu ca altă- 
dar echipa Româ-

un
își

și cu atît 
campionat 

desemnează 
alte crite- 
performan-

mai

un 
fruntaș în clasamentul 

națiuni. Nu numai crite- 
subiective, sentimentale, 

în primul find punctele 
vedere obiective conduc

(nu.nu- 
obținu- 

interna- 
sezon.

Pe pistele de apă 
cize, Deventer, 
Bydgoszcz, Snagov 
tivii români n-au 
doar medalii, 
important, mai 
debutanțli la 
mondiale — și
experiență. De ia o compe
tiție la alta a crescut evi
dent omogenitatea valorică 
a echipei, au putut fi îm
bunătățite formulele de al
cătuire a echipajelor, s-a ve
rificat eficient (cu concluzii 
îmbucurătoare) potențialul 
unor sportivi tineri, promo
vați nu de mult în lotul re
prezentativ. în sfîrșit, se pa
re că s-a reușit, tocmai prin 
aceste curajoase promovări, 
acoperirea în mai bune con
diții (în comparație cu C.E.

din 1969) a 
probe.

Față de 
recunoscute 
cent — cu 
internaționale 
am avut prilejul să înregis
trăm și un salt calitativ (pe 
care-1 dorim confirmat la 
Bagswaerd) al echipajelor 
feminine, ceea ce a sporit 
încrederea antrenorilor că 
se poate anticipa realist o 
bună reprezentare a caiacu
lui și canoei din țara noas
tră la un mare număr din 
probele cuprinse în 
mul 
le.

Ne 
ticuri 
relative decît în alte spor
turi), dar — în baza rezul
tatelor anterioare, ca și din

„punctele forte" 
ale echipei, re- 
prilejul Regatei 

Snagov —

campionatelor
progra- 

mondia-

pronos-vom feri de
(la fel, sau poate mai

analiza capacităților tehnice 
și fizice ale unor ^chipaje 
— credem că sportivii ro
mâni au șanse reale să se 
impună în cîteva probe, cum 
ar fi : K 2—500 m, K 4— 
1000 m, ~ ‘ 
ștafetă, 
buie să 
victorie, 
cît mai 
curselor

La un campionat mon
dial răspunderea pentru a- 
firmarea de ansamblu a e- 
chipel nu este împărțită ar
bitrar, fiecărui sportiv i se 
cere să evolueze la nivelul 
maxim al pregătirii și posi
bilităților lui, să contribu
ie — exact pe măsura aces
tor posibilități — la cuceri
rea titlurilor, medaliilor și 
punctelor

C 2 — 1000 m și 
Fiecare echipaj tre- 
lupte, însă, pentru 
sau pentru un loc 

bun în clasamentele 
finale.

puse în joc.

NU NUMAI „MONDIALELE
echipa 

caiac-canoe 
la Copenhaga 

cum se știe,

națională
va

Mîine 
de 
ca 
după 
mează să participe la 
de a VIII-a ediție a campio
natelor mondiale. Este firesc 
ca în aceste zile amatorii 
de sport, în special cei în
drăgostiți de întrecerile de 
caiac-canoe, să aștepte, să 
urmărească cu interes deo
sebit lupta pentru titluri și 
medalii, în care — spre sa
tisfacția noastră — este di
rect angajată și echipa Româ
niei.

Nici un eveniment compe
tițional, oricîț de mare, 
important ar 
buie însă — 
mea — să-i 
antrenorii și 
atribuții în cadrul lotului în 
simpli spectatori, sau — 
du,pă consumarea finalelor — 
în comentatori neobosit! zile 
și săptămîni întregi.

Campionatele mondiale re
prezintă un mare examen 
pentru componențij și antre
norii lotului reprezentativ.

p le- 
unde, 

ur- 
cea

de 
fi el, nu tre- 
după opinia 
transforme pe 
sportivii fără

Acolo, însă, pe apele lacului 
Bagswaerd vor fi 
doar o parte dintre 
caiacului și canoei 
noastră' Sperăm că, 
actuală, ei dețin cea 
bună formă, că vor 
să-și dovedească valoarea și 
că se vor număra printre 
învingători. Regulamentul 
campionatelor limitează drep
tul de participare — un sin
gur echipaj de probă — așa 
încît mi se pare inutil să 
mai amintesc că, prin forța 
lucrurilor, la Snagov au ră
mas destule echipaje reduta
bile, unele chiar cu șanse la 
medaliile C.M., dacă regu
lamentul ar fi fost, de exem
plu, asemănător celui pentru 
fostele campionate europene.

Alături 
sfi află, 
compuse 
cu mari 
mare,

prezenți 
fruntașii 
din
la

țara 
ora 
mai 

reuși

campionatele mon- 
bucure 
de in-

• ZIUA CONFIRMĂRILOR
Ieri, la piscina Dinamo care 

găzduiește întrecerile naționa
le ale celor mai tineri înotători 
a fost o zi a confirmărilor. 
Dinamovista Eugenia Cristescu 
— în fine, iată și o demnă re
prezentantă a Capitalei — s-a 
„plimbat" dimineața pe dis- 
stanța de 800 m liber în 11:03.0, 
pentru ca după amiază să re
înnoiască victoria asupra timi- 
șorencei Karin Parutsch, cîș- 
tigînd și 200 m spate, timpii 
celor două sportive (2:45.8 și, 
respectiv, 2:46,5) reprezentînd 
a doua și, respectiv, a patra 
performanță românească a a- 
nului. Și ploieșteanca Domni- 
ca Dumitru și-a repetat suc
cesul de la „sută”, 
de o manieră netă
brasistelor la 200
schimb, coechipierul 
Popovicl, a gustat pentru pri
ma oară din cupa înfringerii, 
fiind întrecut la 400 m de Ila- 
rion Svetz. Ultimele probe 
sînt programate astăzi de la 
ora 9.30 și 17.

2:45,8 (r. p.) Karin Parutsch 
(Șc. Sp. Timiș.) 2:46,5 (r. p.), 
Mariana Giurcă (Șc. Sp. Reș.) 
3:00,4 ; 100 m delfin (b) : AN
DREI URSU (Șc. Sp. 2 Buc.) 
1:15,4, D. Gropșan (Șc. Sp. 
Reș.) 1:16,9, C. Răducanu 
(Petr.) 1:17,9 ; 200 m bras (f) : 
DOMNICA DUMITRU (Praho
va) 3:11,7 (r. p.), Marina Cris- 
tea (Steaua) 3:14,9, Julieta Mi- 
rosu (Șc. Sp. Reșița) 3:15,8, 
Monica Winkler (Șc. Sp. Reși
ța) 3:18,5 ; 4X100 m mixt (b) :------ _ Sp 2 

Reșița
PETROLUL 5:18,5, Șc.
Buc. 5:28,0, Șc. Sp. 
5:46,8, Crișul 5:50,0 .

dominind 
plutonul 
m. în 

ei, Ad.

100 ni

REZULTATE TEHNICE. CA
TEGORIA B. — 800 m liberi 
(f) : EUGENIA CRISTESCU 
(Din.) 11:03.0. Cătălina Pănu- 
lescu (Petrolul) 12:15,2, Emilia 
Călin (Petr.) 12:28.6, Carmen 
Mocanu (C.S.Ș.) 12:35,5; 400 m 
liber (b) : I. ȘVETZ (Șc. Sp. 2 
Buc.) 5:17.4, Ad. Popovfci 
(Petr.) 5:26,9, L. Cotranță (Cri
șul) 5:36.2 : 200 ni spate (f) : 
EUGENIA CRISTESCU (Din.)

CATEGORIA C.
spate (b) : H. HABETLER (Șc. 
Sp. Timișoara) 1:25,2, Șt. Mitu 
(Dunărea Galați) 1:25,2, 
Alexandru (Petr.) 
Mandache (Petr.) 
m delfin (f) : 
GEORGESCU (Petr.)
Ines Hellebrandț (Șc. Sp. Re-

Juster 
mixt

Dună- 
Reșița 
: PE- 
Reșița

Ad. 
M.
100

1:27,0, 
1:27,8
MIHAELA

1:40,0,
șița) 1:45,5, Daniela 
(CSS) 1:47,0 ; 4X50 ni 
(b) : PETROLUL 2:49,0, 
rea 2:54,8. Șc. Sp. 
2:55,5 ; 4X50 m mixt (f) 
TROLUL 2:54,5, Șc. Sp.
3:01,0, Șc. Sp. Sibiu 3:06,8.

CATEGORIA D. — 4X50 m 
mixt (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 
3:34,2, Dinamo 3:37,4, Șc. Sp. 
Timișoara 3:41,6 ; 4X50 m mixt 
(f) : ȘC. SP. REȘIȚA 3:32,4, 
Petrolul 3:59,1, Șc. Sp. 2 Buc. 
4:08,1 (a. v.).

de aceste echipaje 
însă, multe altele, 
din sportivi tineri, 
posibilități de afir- 

în pregătirea cărora, 
mai ales în această perioadă, 
nu trebuie să existe nici o 
întrerupere, dacă vrem ca 
progresele să fie pe măsura 
așteptărilor.

Nu este vorba doar de Sna- 
gov. în toate centrele 
caiac-canoe activitatea 
pregătire trebuie 
cu exigentă, 
chiar de 
naționale 
lumii.

Nimic
dăunător, 
tehnicieni ai federației, 
s-au .preocupat pînă a- 
de selecția și pregătirea 

fi

de 
de 

continuată 
stimulată 

participarea echipei 
la campionatele

n-ar fi mai greșit, 
ca absența u-mai 

nor 
care 
cum 
lotului, iar ulterior vor 
ocupați un timp cu analiza 
atentă a rezultatelor obținu
te la C.M., să devină o invi
tație la relaxare, la slăbirea 
exigențelor, la o mică „va
canță".

Un sport, oricare ar fi el, 
este reprezentat de echipa 
națională, dar nu se poate 
confunda cu ea, nu poate 
trăi doar prin succesele ei.

De aceea cred că aoum, de 
fapt în acest întreg sezon,

nu numai 
diale trebuie să se 
de atenție, de grijă, 
teres.

în primul rînd, antrenorii 
secțiilor de caiac-canoe au 
datoria să asigure deplina 
continuitate a procesului de 
pregătire, pe întreaga scară 
a categoriilor de vîrstă, ori 
de clasificare sportivă. Am 
vrea să-i știm pe toți — ca 
și pe sportivi și suporteri — 
ținînd pumnii strînși în mi
nutele finalelor de la Bags- 
waerd, dar ne-ar bucura și 
mai mult să aflăm că, înain
te și după decernarea titlu
rilor, antrenamentele au 
continuat conform planurilor 
de pregătire. La Șnagov, la 
Arad, la Timișoara, la Tul- 
cea.-. ț

Este, deci, vorba' de a în
țelege foarte bine nu numai 
misiunea de moment, ci toate 
acele nevoi importante ale 
sportului caiacului și canoei.

Aceasta, în primul rînd. în 
cel de-al doilea, să nu uităm 
că filele calendarului com- 
petițional nu se vor epuiza 
la Copenhaga. Dimpotrivă. 
Rămînt multe alte competiții 
care — firește pe alte pla
nuri — au însemnătatea lor 
deosebită.

în luna august sînt pro
gramate, în ordine, finalele 
campionatelor naționale de 
juniori și cele ale seniorilor, 
în septembrie vor avea 
„Criteriul olimpic" și 
cursul republican de 
Aceasta ca să nu mai amin
tesc și de alte două compe
tiții internaționale („Criteriul 
speranțelor olimpice" și întîl- 
nirea de juniori R.D. Germa
nă—România) pentru care 
loturile respective trebuie să 
se pregătească intens.

Pentru că, după această e- 
diiție a campionatelor mon
diale, va urma alta, chiar în 
anul viitor.

loc 
con- 

fond.

Radu HUȚAN

ÎNTREPRINDEREA economica 
DE ADMINISTRARE 

A BAZELOR SPORTIVE
din București, bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, telefon 21 39 71, 

angajează de urgentă :
— tehnician sau inginer frigotehnist
— electromecanic radio
— mecanic frigorist
— tîmplari manuali
— zidari
— instalatori sanitari apă, gaze — autorizați.
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FARUL NU ARE VACANȚA!
de la 
rugat DUMITRESCU - U.T.A.

Pag. a 3-a

LA SFlRȘITUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

ANTRENORII AU CUViNTUL

< La sfîrșitul meciului 
Cluj, cu C.F.R, l-am 
pe antrenorul constănțean 
să ne vorbească despre vii
toarele pregătiri ale echipei 
sale în vederea noului cam
pionat. De la început, spre 
surprinderea noastră, Ro
bert Cosmoc ne-a spus că 
elevii săi nu vor avea nici 
o zi de vacanță !

între 28 iulie și 24 august, 
Farul va susține nu mai pu
țin de 8 întîlniri. Nume noi 
în formație ? Deoaamadată, 
numai Oprea de la „U“ Cluj.

Cit despre Cimpaanu șl So
lomon, antrenorul constăn- 
țean ne-a asigurat că nici 
nu s-au purtat discuți... 
Deci, zvonul s-a dovedit fals. 
In schimb, Etern, Biliboacă, 
Boțea, Stancu și Girip 
evolua, începînd din 
sezon, la Portul.

vor 
noul

Jucători români

solicitați în străinătate
După cite am fost informați, 

jucătorii Flarea Votnea (Stea
ua) și Ion Pircălab (Dinamo), 
cunoscuți și în arena interna
țională, au fost solicitați să 
evolueze la echipe de club din 
Franța. Am aflat, în același 
sens, că fostul jucător dinamo- 
vist și argeșean Ivan va activa 
în această toamnă în liga a 
II-a din R. F. a Germaniei și 
că fundașul central al echi
pei F. C. Argeș, Barbu, este 
în tratative avansate cu echipa 
turcă Beșiktas.

Fotbaliștii de la Rapid 
în turneu in R. D. G.

și R.F.G.
Echipa de fotbal 

pleacă mîine peste 
într-un turneu de trei 
Fotbaliștii feroviari vor sus
ține între 29 iulie și 8 au
gust un meci în R.D.G. și 
alte două în R.F.G.

Rapid 
hotare 
jocuri.

FRĂȚILĂ LA F.C. ARGEȘ?
Se pare că încercările de 

întărire a lotului piteștean au 
găsit înțelegere la 
■bucureștean Dinamo, 
clubului argeșean de 
acorda jucătorului 
fiind pe cale de rezolvare-

dlubuil 
cererea 
a i se 
Frățilă

CANIARO
LA UNIVERSITATEA CRAIOVA?

Frații Caniaro, Atila șl De- 
zideriu, se găsesc de cî
teva zile la Oratova. Moți ■ 
vul ? întocmirea formelor 
pentru a juca fotbal la echi
pele din cetatea Băniei. 
Fostul divizionar A, Atila, a 
optat, se 
versitatea 
tele său 
■tere.
i ȘT. GURGUI — coresp. 
■ principal

NOI DEZLEGĂRI
■ Au primit dezlegare de la 
Universitatea Craiova Papuc, 
Țană și Tacoi. Este în curs 
de rezolvare cererea de tre
cere la altă echipă a lui Ga- 
■boraș.

Vrefi să deveniți

1

pare pentru Uni- 
Cralova, iar fra- 
pentru Electropu-

fotbaliști ?...
Catedra de fotbal a Școlii spor

tive nr. 2 organizează concursuri 
de selecție rezervate școlarilor 
născuți în anii 1955 și 1956. Con
cursurile vor avea loc miercurii 
joi și vineri, între orele 8—10 la 
sediul școlii din bd. Gh. Dimitrov 
nr. 128 (troleibuz 85). Cei intere
sați vor avea asupra lor tenlși, 
chilot de sport și maieu.

----- r* D sâptamînd cortina s-a lâsat peste ediția 1969—70 a 
campionatului diviziei naționale A de fotbal. Cu toate câ echi
pei? au intrat într-o binemeritată vacanță/ antrenorii lor au fost 

convocați zilele trecute la București pentru a analiza desfășurarea com
petiției. Folosindu-ne de acest prilej, ne-am adresat celor 15 antrenori 
fa lipsit doar A. Șepci — antrenorul echipei „U" Cluj, plecat în Iugoslavia 
la Universiada europeană de fotbal) cu rugămintea de a răspunde la 
următoarele întrebări :

1. CUM APRECIAȚI CAMPIONATUL RECENT ÎNCHEIAT?
2. CUM CARACTERIZAT! COMPORTAREA ECHIPEI DV.?
3. AVEȚI DE FĂCUT PROPUNERI PENTRU ACTIVITATEA DIN SEZO- 
NUL VIITOR ?
lată răspunsurile primite «

folosit corespunzător perioa
da de întrerupere, automul- 
țumlrea din sinul echipei 
după obținerea unor succe
se, precum șl oboseala acu
mulată în meciurile din 
campionat și „Cupa europea
nă a târgurilor".

Nu am.
*

I

substanțială a capacității de 
efort.

că tori, 
clipe

3
0.

1

i, ne-a făcut să trăim 
extrem de grele.

Nu am.

S-a desfășurat normal, 
în concordanță cu ne
cesitățile loturilor re

prezentative. Nivelul acestei 
ediții putea fi mai ridicat 
dacă jucătorii selecționați în 
loturi s-ar fi străduit să aibă 
o comportare valoroasă și la 
cluburi. La acest neajuns 
s-a adăugat și lipsa meciuri
lor internaționale 
■buri, care ar fi 
experiența jucătorilor, 
cînd astfel clasa de 
chipelor șl implicit 
pionatuLul Intern.

interdlu- 
îmbogățit 

ridi- 
joc a e- 
a cam-

2 Comportarea a fos
stant bună, deși

fost con- 
i au 

existat și unele curbe 
descendente. Buna evoluție 

s-a datorat contribuției tota
le a jucătorilor, aderării lor 
la procesul de instruire, se
riozității cu care ei au pri
vit competiția și viața extra- 
sportivă- Jocul de ansamblu 
a fost superior celorlalte 
formații.

3 Multe meciuri interna
ționale intercluburi. De 
asemenea, să se cre

eze
■tru 
tineri din categoriile inferi
oare.

condiții mal bune pen- 
proimovarea jucătorilor

M. BARBULESCU - Rapid

IDeși nu a avut o pro
gramare normală, cam
pionatul a marcat un 

progres. Unele formații au 
căpătat o mai mare persona
litate, remarcată în special 
în partidele din deplasare. 
Calitatea jocului a fost ușor 
îmbunătățită, remarcându-se 
tendințe la unele echipe de 
a-și impune idea • tactice noi, 
precum șl o îmbunătățire

în condițiile reconstruc- 
i care 

au fost promovați 
țineri provenițl din

2 In condițiile recon
ției echipei, în 
au fost pror 

mulți 
propria pepinieră (al căror 
randament imediat nu putea 
fl cel mai bun), a scăderii 
randamentului unor jucători 
de bază, a accidentării unor 
jucători (Dinu, Angelescu și, 
în special, Dan), a participă
rii unui număr de 5 jucători 
în lotul național, socotesc că 
echipa s-a comportat satis
făcător. Ar fi o greșeală să 
apreciem că numai acestea 
ar fi cauzele care au dus la 
comportarea cunoscută, pen
tru că pe parcurs au existat 
și altele : 
comis erori 
ve, alții au 
și, în plus 
cată infatuarea unor compo
nent! ai lotului deplasat în 
Mexic.

unii jucători au 
în jocuri decisi- 
fost indisciplinați 
s-a făcut remar

— întocmirea judicioasă a
1 pentru 

ca noua ediție să aibă 
o desfășurare cît mai nor
mală.

3 întocmirea ju 
programului

1

Vicepreședintele Federației române de fotbal, Ion Dumitrescu, oferă cupa celui mai bun ar
bitru al anului fotbalistic, Gh. Limona.

ȘT. COVACI - Steaua

ICred că a fost cel mai greu 
campionat din ultimii 
10—20 de ani. De ce? 

Fiindcă a fost 
total C.M. în tur 
asigurarea calificării echipei 
naționale, în retur — un tur 
de forță, pregătiri șl jocuri. 
Un efort nemaiîntâlnit de 
jucătorii noștri. Luînd în 
considerare cele de mai sus, 
sînt într-un fel mulțumit de 
nivelul jocurilor, dar se pu
tea, totuși, mai mult.

2 în ansamblu — bine,
eu toate că am scă
pat printre degete

câștigarea campionatului- Cri- 
ticile și scuzele merg mină 
în mînă... dar ceea ce este 
mai important este faptul că 
jucătorii noștri tineri au că
pătat o mare experiență și 
s-au călit pentru viitor ! O- 
■biectivul propus l-am rea
lizat : ocuparea unui loc frun
taș :

subordonat
— pentru

1 la 3 !

3 Respectarea 
gram bine

■tulul
în mai mare măsură 
cluburilor.

Respectarea unui pro-
> chibzuit, 

în care interesele lo-. 
național să se

COIDUM - Univ.

îmbine 
cu cele

Craiova
o ase-

PRIMELE OINDURI DlIPA UN HAPPY END • (f
(Urmare din pag. 1)

preferat pe Voinea („a jucat 
perfect"), în timp ce „pro
fesorul" l-a ales, după... un 
baraj, pe Iordănescu („puș
tiul are seînteie de mare fot
balist").

Referindu-ne la dinamo- 
viști, în afara lui CAVAI — 
un tînăr de real talent, care 
a scos 2—3 goluri —, ne vom 
opri în primul rînd la DU
MITRACHE, singurul jucător 
care putea „întoarce" finala 
de duminică. Deși a avut 

momente de eclipsă, apariții
le sale la suprafață au fost 
pe cit de spectaculoase, pe 
atît de periculoase. Mai ales 
fn ultimele 20 de minute ale 
partidei, Dumitrache s-a bă
tut cu o mare ambiție, dar a

fost singur în fața unui zid...
Un capitol special pentru 

DINU. Duminică, foarte ta
lentatul și capriciosul nostru 
internațional a făcut un gest 
care se vede mai rar. Deși 
echipa sa era condusă cu 
1—0, Dinu a recunoscut că a 
marcat un gol neregulamen
tar, gol pe care arbitrul era 

gata, gata, să-l omologheze. 
După meci, discutînd cu unul 
din colegii săi de echipă a- 
cesta era de părere că Dinu 
A PIERDUT prin atitudinea 
sa. Fals. Duminică, Dinu a 
CÎȘTIGAT enorm. In fața o- 
piniei publice în primul rînd. 
Intr-un moment în care tăria 
de caracter a multora s-ar fi 
topit, Dinu s-a purtat ca un 
bărbat integru. Atitudinea sa 
ne-a impresionat, convingîn-

p LOTO-PRONOSPORT
INTRODUCEREA 
REPORTURILOR 

LA PRONOEXPREX 
ȘI LOTO

tra- 
1970 

la

mă-acestei 
participanți- 
obținerii u-

. Incepînd cu concursul Pro- 
noexpres din 5 august și 
gerea Loto din 7 aiugust 
se introduc reporturile 
aceste sisteme.
■ Prin aplicarea 
suri se asigură 
lor posibilitatea
nor premii de valoare spo
rită.
■ Toate prevederile regu
lamentare referitoare la su
mele rămase nedistribuite 
datc^ită absenței variantelor 
câștigătoare sau depășirii 
plafonului maxim, au fost 
modificate corespunzător. Mo
dificările sînt publicate în 
Programul Loto-Prono-seort 
care a apărut azi.

mărul mare de cîștiguri în
registrate la această formă 
de participare.

De un succes deosebit s-a 
bucurat și jocul cu combinații 
„cap de pod", care a adus 
satisfacții depline multor 
partioipanți.

Forma de participare frac- 
ționată dă posibilitate par- 
ticipanților de a achita, 
după preferință, cote de 10%, 
25% sau 50% din valoarea 
biletului. Condiția obligato
rie ca un bilet fractional să 
fie valabil 
■fie achitat 
mică de 15 
12,60 lei la 
Pronoexpres.
PREMIILE CONCURSULUI 
NOEXPRES NR. 30 DIN 22

1970

du-ne, o dată în plus, că sto
fa acestui tînăr (nu cea fot
balistică, recunoscută) merită 
o atenție și o grijă sporite, 
pentru că un „Dinu de dumi
nică" nu are voie să facă ceea 
ce uneorț face un „Dinu din 
alte zile". Acest băiat are toa
te calitățile să ajungă pe toa
te planurile un „vîrf". Cu

vintele de față nu pledează în 
nici un caz pentru concesii, 
ci se vor un îndemn la o în
drumare reală, exigentă, cu 
simț de răspundere.

Este cazul ca toți factorii 
care se ocupă de fotbal să 
manifeste o altfel de grijă 
— mai puțin „la general" și 
mai mult direct, „la om" — 
pentru vlăstarele soccerului 
românesc. Avem tineri de 
mare viitor, unii deja afir
mați — să nu uităm că Dinu, 

Dobrin, Dumitrache, Dumitru 
au între 20 și 22 de ani —, 
alții, ca acest Iordănescu, de 
pildă, care bat la poarta unei 
mari cariere.

îndrumați inteligent, acești 
tineri pot urca fotbalul nostru 
pe trepte mai înalte.

Pentru a face
menea apreciere ar fi 
fost necesar să fi vi

zionat minimum 30% din 
meciurile campionatului, iar 
pentru restul să fi avut date 
din partea altor specialiști. 
Deoarece nu am avut aseme
nea posibilități, consider că 
nu sînt în măsură să fac a- 
precieri. Forul care are totul 
Ia îndemînă este F.R. Fotbal, 
care, de altfel, a și făcut cu
noscut punctul său de vedere. 2 Sînt mai multe aspec

te. Iată-le: poziția 
bună în clasament, 

comparativ cu aceea din e- 
dlția trecută ; constanță bună 
în tur și evoluție mai slabă 
în retur, mai ales în a doua 
jumătate a lui.

3 Nu am.

D.

1
2
cont o- 

de

NICOLAE-NICUȘOR - 
Dinamo București
Fată de situația spe
cială de disputare, îl 
consider ca bun.

Randament foarte bun 
pînă la jocul cu Gre
cia. în retur, ținînd 

de unele condiții
biective, dar mai ales 
faptul că o parte din jucă
tori n-au știut să împleteas
că viața particulară cu cea 
sportivă, randamentul a fost 
necorespunzător. In general, 
se poate spune că echipa di- 
namovistă n-a avut o com
portare bună în acest cam
pionat.

Nu am.

< BILETE FRACTIONATE 
, ȘI COMBINAȚII 
, DE POD"

„CAP

introdu- 
Loto și

■ De curind au fost 
6e La Pronoexpres.
Pronosport biletele fractiona
te care și-au arătat roadele 
chiar de la început prin nu-

este ca el să nu 
cu o sumă mai 
lei la Pronosport, 
Loto și 10 lei la

PRO- 
1ULIE

n-a : 
IlI-a : 

45,65 
lei ;

Extragerea I : Categ. a 
1 variantă a 75 218 lei ; a 
10,80 a 3 482 lei ; a IV-a : 
a 824 lei ; a V-a : 79,25 a 475 
a vi*a : 3 190,85 a 50 lei.

Extragerea a II-a : Categ. 
1,10 variante a 37 448 lei ; B : 
a 14 454 Iei ; C : 8 a 5 .149 lei : 
41,35 a 500 lei ; E : 461,50 a 100 
lei ; F : 5 971,20 a 20 lei.

Premiul de categoria a II-a de 
la extragerea I, a revenit parti
cipantului Răduleseu Ion din Că
lărași, jucat pe un bilet X frac- 
ționat 100%.

a :
2.85
D :

R. COSMOC - Farul
în primul rînd, s-a vă
zut o creștere valorică 
a așa-zisului eșalon 

compus din Jiul, Univ-
1
doi,
Craiova, Farul. Apoi, o mai 
bună organizare a jocului e- 
chipelor în partidele susținu
te în deplasare. In sfîrșit, o 
creștere a eficienței atacului, 
datorită unei circulații mal 
raționale a jucătorilor și a 
mingii.

2 In prima parte a cam
pionatului — modes
tă, datorită modifică

rilor survenite în cadrul con
ducerii tehnice a echipei. 
Odată cu reluarea returului, 
formația a arătat o
organizare a jocului, atît 
casă cît și în deplasare, 
cumulînd 11 puncte din 
posibile și atrăgîndu-șj 
precieri elogioase 
cui prestat.

pentru

bună 
a- 
a-
16 
a- 

jo-

3 Posibilitatea de
tea asigura pri

de a pu- 
in echi- 

de tineret-rezerve 
promovarea de jos 
și un schimb de

pa 
nu numai 
în sus, ci 
sus în jos, în urma cedării 
unor jucători pe baza unor 
avantaje reciproce.

T. OZON - Jiul

1 Bun pînă la întreru
perea pentru C. M.
Ultimele 7 etape au 

fost un chin. La interval de 
3 zile, după ce parcurgeam 
o distanță de 1500-—2000 km, 
cu mașina, aveam de 
nut două meciuri, în 
bineînțeles, oboseala 
și nervoasă și-au spus 
vîntul. 2 Față de lotul pe

l-am avut 
că se poate 

ca bună comportarea 
toate punctele de 

fizic, tehnic, 
plinar.

tactic,

susți- 
care, 

fizică 
cu-

care 
consider 
aprecia 

din 
vedere : 

diisci-

3 Să se respecte riguros
datele de programare
a partidelor. Campio

natul să se dispute fără în
trerupere, cu pauza respecti
vă dintre tur și retur.

V. STĂNESCU-Steagul roșu

ICu toate că a purtat 
amprenta campiona
tului mondial și, în 

special, a depins de progra
mul echipei naționale, a a- 
vut resurse suficiente pen
tru ca la sfîrșit s-l apre
ciem ca mulțumitor.

2 A fost îndeplinit
biectivul propus, de

’ * ' îndeplinit o-
* a

ne plasa între locu- 
5—10. Totuși, nu sînt 

factura unor 
acasă și,

rile 
mulțumit de 
meciuri disputate 
deci, de pierderea unor punc
te, care ne puteau fi fatale-

3 Dores
diție

— Doresc ca viitoarea e- 
j să aducă o sub

stanțială creștere a 
calității jocurilor, a maturi
tății jucătorilor și încadrarea 
campionatului nostru prin
tre cele mai bune din Euro- 

Pentru aceasta trebuie 
îmbunătățit procesul de in
struire, iar jucătorii să în
țeleagă că fără aportul lor 
nu putem ajunge la progre
sul pe care îl dorim. De a- 
semenea, trebuie îmbunătăți
tă 
cit

pa.

V.

disciplina, atît în teren 
șl în viața particulară.

NEAGU — Dinamo Bacău

1
în
ceastă pauză, majoritatea e- 
chipelor, cu mici excepții, 
s-au prezentat slab, iar ran
damentul jucătorilor — des
tul de scăzut. Nu pot apre
cia dacă această ediție s-a 
situat peste cea din anul 
anterior, deoarece, cu un an 
în urmă, am activat la o for
mație din divizia B.

Pină la întreruperea 
din aprilie, campio
natul s-a desfășurat 

bune condiții. După a-

Destul de bună pînă la 
i acea 

___ necores-
Locul 9, ocupat 

Bacău, nu mă 
Cauze : nu am

2 Destul de bună pi
19 aprilie. După 
dată, total nei 

punzătoare. 
de Dinamo 
mulțumește.

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL I
LA BALCANIADA DE FOTBAL TĂCUT

BUȘTENI, 27 (prin telefon, 
de la triimieul nostru). — 
Stadionul Caraimanul a găz
duit luni dimineața ultima 
etapă a ediției a II-a ,a tur
neului balcanic de fotbal tă
cut. In programul zilei a 
figurat partida derby dintre 
echipele României și Iugo
slaviei. La capătul unui joc, 
în care au avut inițiativa 
majoritatea timpului, fotba
liștii români 
limită : 1—0
nînd neînvinși 
cîștigînd astfel 
editi» a turneului 

în prima parte, 
români au dominat 
au creat multe 
gol, dar înaintașii 
După pauză, în

au cîștigat la 
(O1—0), termi- 

competiția și 
cea de a doua 

balcanic, 
jucătorii 

copios, 
ocazii de 
au ratat, 

min. 51,

nu a
Și

portarul 
putut 
Datcă, 
plasă : 
După 
oadă, fotbaliștii iugoslavi au 
avut inițiativa și au obținut 
cîteva cornere, nefructificate 
însă. Apoi, tricolorii au re
venit în atac- In decurs de 
5 minute (min. 75—80), 
Gnadt și Dominte au irosit 
trei ocazii favorabile. A ar
bitrat foarte bine I. Drăghici, 
ajutat la linie de R. Stîncan 
și G. Dragomir, toți din 
București.

ROMANIA : Cot-Mickloș, 
Gheorghiu, Șoaită, Neagu, 
Constantin, Drăguș (min. 66 
Szabo), Pop, Datcă, Dominte, 
Gnadt.

oaspeților
reține balonul
atent, l-a trimis în 

1—0 pentru România, 
aceea, o scurtă peri-

IUGOSLAVIA: Slobodan- 
Duzan, Strahil, Adam, Rado
van, Adem, Ganko, Ștephan, 
Dragan, Zlatibor, Vlada.

în deschidere, selecționata 
Greciei a întrecut Turcia cu 
2—1 (0—1), după un meci
dîrz în care arbitrul Gh. 
Popovici a eliminat pe Do- 
dolias (pentru proteste), pe 
Theodoroi și Halik pentru 
lovire reciprocă. în urma ul
timelor rezultate, clasamen
tul final arată
1. România
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Grecia
5. Turcia

4
4
4
4
4

astfel
4
2
1
1
0

0
1
2
0
1

0
1
1
3
3

5— 0
6— 2
9— 3
2—1!
2— 5

8
5
4
2
1

V. POMP1LIU

BAZIL MARIAN-F. C.

ICampdanatul a avut 
două părți distincte: 

turul — nivel bun 
(jocuri dinamice, de bună 
calitate, sportivitate) șl re
turul — care nu s-a ridicat 
la nivelul așteptat. Și încă 
un aspect care trebuie să ne 

dea de gîndit: în ultima par
te a competiției 
meroase cazuri 
plină.

2 în tur : o
d,e

zT ,ae+i

Argeș

au fost nu
de indisci-

comportare
> un nivel calitativ 

destul de bun; în re- 
în loc ca echipa să setur :

mențină pe aceeași linie, a 
urmat una sinuoasă, atît prin 
rezultate, cit și prin joc, 
nereușind astfel să se ridice 
la nivelul așteptat.

3 Să se lupte pentru mă
suri rezonabile și sus

ceptibile să asigure un 
progres substanțial într-un 
timp scurt. Să se facă un pas 
înainte în fotbalul școlar și 
să se înființeze (cu adevărat) 
cluburi de fotbal.

S. JUSTIN - Politehnica lași

1 Mulțumitor, ținând
seama că în această 

ediție principala com
petiție internă a fost su
bordonată intereselor echipei 
naționale (pare s-a pregătit 
pentru campionatul mondial, 
unde a avut o comportare 
foarte bună). Pentru Poli
tehnica, a fost un campionat 
suportat destul de greu.

2 Nesatisfăcătoare față 
de lotul existent. Cau
zele ? Desele schim-

în formație și unelebări 
neînțelegeri între secție, an
trenori și jucători.

"J Regularitate în desfă- 
fășurarea competiției ;
partide internaționale 

mai multe, care vor da 
mai multă încredere jucăto
rilor în forțele proprii.

eît

c. CERNĂIANU - Petrolul

1 Inegal și zbuciumat. E- 
chipele care au avut 
efectivele complete în 

pregătire s-au simțit mai 
bine. De asemenea, compe
tiția a fost echilibrată, dis- 
părînd disproporția dintre 
formațiile „mari" și „mici“, 
dintre echipele din Capitală 
și cele din provincie. Cam
pionatul a dovedit, î,n con
diții grele (oboseală, final de 
întrecere în plină vară), că 
și fotbaliștii noștri pot face 
față meciurilor la intervale 
scurte

1 Inegal ș
chipele
zsf rx/T-4-5 Tîn

Echipa a avut trei eta
pe distincte : a) debut 
slab, determinat 

intoxicația despre care 
știe ; b) un retur, pînă la 
trerupere, cu jocuri bune, 
a dus la recîștigarea simpa
tiei suporterilor noștri -și o 
poziție „liniștită" în clasa
ment ; c) după C.M., prin 
pierderea a două partide 
consecutive acasă, am ajuns 
într-o situație disperată, care, 
asociată cu lipsa de expe
riență a tinerilor noștri ju-

2 de 
se 
în-
ce

HULEA - C. F. R. Cluj
Pentru finalul lu! —' 
dramatic, fiindcă și 
echipa mea a fost în 

retrogradării- în an* 
s-a desfășurat sub 
neregularității

zona 
samblu 
semnul neregularității și 
foarte obositor în ultimele 
8 etape. Nivelul: pînă 
plecarea selecționatei 
Mexic — în general bun și 
chiar foarte bun, apoi — 
modest, dar ou nuanțe de 
luptă pînă la epuizare, mai 
ales pentru echipele din sub
solul clasamentului.

la 
în

t 2 Satisfăcătoare, gîndin-
du-mă atît la valoa
rea jucătorilor, cît și 

la experiența pe care o a- 
vem noi, cei ce ne-am ocu
pat de pregătirea echipei. 
Teama retrogradării a mobi
lizat la maximum pe jucă
tori, care s-au dăruit total 
la antrenamente și în timpul 
partidelor.

Desfășurare normală 
a campionatului, în 
așa fel ca jucătorii să

nu piardă ritmul evoluțiilor.
3

V. VLAD - Crișul Oradea

1-Prea tulburat și încăr
cat, din cauza între
ruperii. După reluare 

— prea aglomerat. Unele e- 
chipe, cum a fost Dinamo 
București, au cedat puncte 
prea ușor adversarilor noș
tri direcți în lupta pentru e- 
vitarea retrogradării.

2 Nu s-a comportat la 
nivelul așteptat- Sînt 
multi factori care au 

contribuit la retrogradarea 
noastră. Echipa este încă 
■prea tînără, nu a reușit să 
facă față jocurilor grele, iar 
atunci când jucătorii s-au dă
ruit total — a fost prea tîr- 
ziu. Nici arbitrajele n-au 
fost Ia înălțime, frustrfndu-ne 
de
nu

2 Nu s-a comporte 
nivelul așteptat- 
mu îl 4-4 ■fnr'tni’i

6—7 puncte. Consider că 
meritam să retrogradăm.

A. S. Armata Tg. Mu
reș să facă parte din 
seria I a diviziei B, 

pentru că altfel, din start, 
una din cele două retrogra
date nu ar avea, teoretic, 
posibilități de revenire în 
divizia A.

3

M. BOCIARDI- antrenor serund 
la A. S. Armata Tg. Mureș

IUn campionat cu mul
te dificultăți. Multe 
partide au fost echili

brate, cu toate că o serie 
de echipe au avut în lot ju
cători valoroși, iar altele e- 
rau considerate ca inferi
oare.

Necorespunzătoare. A- 
i în pri

mul rînd, dlfllcultăți- 
organizatorice. Schimba- 
antrenorului înaintea în- 

a-

2Necorespunzatoa 
ceasta datorită mi 11 n zT zî'î

lor 
rea 
ceperii campionatului și, 
poi, readucerea iul au creat 
dificultăți în omogenizarea și 
formarea unei idei de joc la 
nivelul cerințelor.

3 Preocupări mai exigen
te în formarea unor 
echipe la nivelul celor 

fruntașe pe plan european ; 
să fie organizate mai multe 
întîlniri amicale internațio
nale nu numai pentru divi
zionarele A. ci și pentru 
cele din B.

Anchetă realizată de
P. VINTILA

Campionatul diviziei A

RETROSPECTIVA
STATISTICA

• în acest campionat s-au 
marcat 651 de goluri, cu o 
medie de 2,71 de meci și cu o 
medie de 21.70 de etapă. în 
prima repriză s-au marcat 
297 de goluri, iar după pau
ză 354 de goluri,

• Gazdele au marcat 196 
de goluri în prima repriză 
și 241 în repriza secundă. 
Oaspeții au marcat 101 de 
goluri în. prima repriză și 
113 în repriza secundă.

• Pe lista golgeterilor s-au 
înscris 151 de jucători. Cri- 
șul figurează cu 13 jucători, 
Dinamo București cu 12 ju
cători, Steaua, C.F.R. Cluj, 
U.T.A. și Rapid cu 11 ju
cători, Universitatea Craiova 
doar cu 6.

• Situația 
compartimente 
astfel : 22 de 
marcat 51 de 
golgeter pe fundașul central 
Soos, cu 7 goluri ; 39 de 
mijlocași și 90 de înaintași-

• O echipă a marcatorilor 
din acest campionat se pre
zintă astfel : Soos (9), Lupes- 
cu (6), Lereter (7), Popovici 
(4), Dincuță (9), Dobrin (18), 
Sasu (11), Tătaru (16), Oble- 
njenco (19), Gyorffj (10).

• O situație 
pe minute : 14 
marcat în min. 
s-au marcat în 
85. 88. în min. 
min. 33 în retur, nu s-a 
marcat nici un gol. în min. 
70 și 75, gazdele au marcat 
cele mai multe goluri, adică 
11. în min. 55, 77 și 85 oas
peții au marcat cele 
multe goluri, adică 6.

O Scorul de 0—0 a

in

golurilor pe 
se prezintă 
apărători au 
goluri, avînd

a golurilor 
goluri s-au 
77, 13 goluri 
min. 70, 75, 
6 în tur, și 

retur, nu

mai

fost

consemnat de 69 de ori la 
pauză și de 19 orj în final. 
Scorul de 1—0 de 67 de ori 
la pauză, de 39 de ori 
final. Scorul de 2—0 de 22
de ori la pauză și de 27 de 
ori în final- Scorul de 1—1 
de 25 de ori la pauză și de 
22 de ori în final.

• Cele mai multe goluri 
s-au înscris în etapele 9 și 
15, adică cîte 34. Cele mai 
puține, adică 13 goluri, s-au 
marcat în etapa a 19-a.

• în acest campionat au 
fost consemnate 21 de auto
goluri. Acestea fiind „opera" 
a 19 jucători. Pojoni și 
Georgevici au dat cîte două 
autogoluri.

A. VASILESCU

în sala Dalles

„EPILOG - FOTBAL 
MEXIC 1970"

Universitatea populară Bucu
rești și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
organizează miercuri 29 iulie, 
ora 19, in sala Dalles din Ca
pitală, simpozionul sportiv cu 
tema „Epilog — fotbal Mexic 
1970“ (II), Ia care participă re
dactorii de specialitate Vasile 
Căbulea (ziarul „Scinteia tine
retului"), Constantin Firănescu 
(„Sportul"). Eftimie Ionescu 
(revista „Fotbal”), Valentin 
Păunescu (..Scinteia"), precum 
și Corne) Dinu, component al 
lotului național.

în program mai figurează 
filme documentare și un film 
artistic.



★

actualc a 
Etiopia ?

dezvoltării 
tutui din

consacrata in lumea atle
tismului. Ea a fost recordma
nă mondială pe 80 mg cu 10.5 
— performanță stabilită in 
1964, iar după înființarea pro
bei de 100 mg, a deținut și 
recordul lumii pe această dis
tanță cu 12.9.

Karin Balzer are 32 de 
ani. este profesoară de edu
cație fizică la Leipzig și că
sătorită cu săritorul de pră
jină Karl-Heinz Balzer.

In finișul ei victorios, Karin Balzer a mai smuls o zecime de secundă recordului mondial. 
Telefoto : AP-Agerpres

Tracanelli 
record na-

la 100 m 
posesia 

din R.D.
concurs

Recordul mondial 
garduri reintră în 
atletei Karin Balzer 
Germană. Intr-un 
desfășurat la Berlin, cu pri
lejul închiderii Spartachiadei 
tineretului, valoroasa sportivă 
germană a stabilit un nou re-

cord al lumii pe 100 mg cu 
timpul de 12,7. Vechiul record 
aparținea atletei poloneze 
Sukniewicz și taivanezei Chi 
Cheng cu 12,8. In reuniunea 
de la Berlin, a doua clasată 
după Karin Balzer a fost A- 
neliese Jahg cu 12,9.

Un rezultat excelent a rea
lizat în același concurs și 
Renate Meissner pe 100 m 
plat: 11,2 (cu vînt din față), 
performanță care egalează re
cordul R.D. Germane.

Recordmana mondială Ka
rin Balzer este o personalila-

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat pe stadionul 
Colombes din Paris, atletul 
francez Francois 
a stabilit un nou
tional la săritura cu prăjina, 
trecîncf înălțimea de 5,40 m. 
Vechiul record aparținea lui 
Herve D’Encausse cu 5,37 m. 
Tracanelli (19 ani) a i 
zat astfel cea mai bună 
formanță mondială de 
niori.

reali-
i per-

Corespondențe speciale pentru SPORTUL

CAMPIOANA OLIMPICA 0 ECHIPĂ
LA BUCUREȘTI

Atletele din Cehoslovacia vor veni la 
București animate de dorința de a rea
liza pe pista stadionului Republicii 
care, altfel, le este destul de familiară, 
rezultate de o valoare ridicată și, de ce 
nu ? — de a obține calificarea pentru 
disputa finală din cadrul acestei a treia 
ediții a ,,Cupei. Europei". Vedetele echi
pei sînt, fără îndoială, săritoarea în înăl
țime Milena Hubnerova cu recordul său 
de 1,85 m, și sprintera Jana Smerdova 
cu 23,7 s (record cehoslovac) pe 200 m. 
Poate că pentru unii dintre cititorii 
„Sportului" să constituie o surpriză nu
mele noii recordmane naționale la înăl
țime. De aceea pentru aceștia voi pre
ciza că nu este vorba de o atletă nouă, 
ci de Milena Rezkova, cea care a cîști
gat medaliile de aur ta Jocurile Olim
pice de 
tiv, la 
tena I

Lotul 
rești va cuprinde următoarele 
100 m: Jitka Birnbaumova 11,6; 200m: 
Jana Smerdova 23,7; 400 m : Libuse
Macounova 55,6; 800 m • Marie Pospisi- 
lova 2:08,8; 1500 mi Nadezda Varca- 
bova 4:29.7; 100 mg i Vera Slavicova 
13,8; 4x100 nu Eva Putnova, EvaGleșko- 
va, Zuzana Glossova, Birnbaumova; 
4x400 m i Alena Simeckova, Marie Oto
va, Libuse Suchankova, Macounova; 
lungime > Jarmila Nygrynova 6,21; înăl
țime! Milena Hubnerova 1,85; greutate: 
Helena Fibingerova 16,35 (record); disci 
Marie Simânkova 52,68; suliță! Jana 
Linkova 52,30.

la Ciudad de Mexico și, respec- 
campionatele europene de la A-

pentru semifinala de la Bucu- 
atlete :

Jiri KURTA

Lotul de atletism al S.U.A. 
a evoluat după meciul de Ia 
Leningrad intr-un concurs ami
cal cu atleții sovietici pe sta
dionul „Lokomotiv” din Mos
cova.

Rezultate tehnice : masculin : 
100 m — Turner (S.U.A.) 10,2 ;

ÎNTRECERI ATLETICE
PIONIEREȘTI

In concursul atletic pentru 
pionieri, care se desfășoară 
la Sofia, la băieți conduce 
România, cu 689 puncte, ur
mată de Ungaria — 666 p., 
Polonia 658 p., R.P. Mongolă 
656 p„ Bulgaria 631 p.,
U R.S.S. 619 p., Cehoslovacia 
615 p. La fete. în frunte se 
află Bulgaria 706 p.. urmată 
de U.RS.S. 677 p.. România 
630 p., R.P. Mongolă 623 p.

Prietenii capabile să șteargă orice distanțe...
Interviu' tu dl. FEKROU KIDANE, secretarul general

al Uniunii ziariștilor sportivi din Africa

D« obicei, gazetarii nu acordă Interviuri, cl le «alicită... DaF 
dl. FEKROU KIDANE, cunoscut gazetar sportiv etiopian, cumu
lează tn bogata sa activitate o serie întreagă de calități ce-l 
recomandă drept un execelent interlocutor pentru colegii săi da 
breaslă. D-sa este secretarul ganeral al Uniunii ziariștilor spor
tivi africani, președintele Asociației publiciștilor sportivi din 
Etiopia și membru al Comitetului olimpic etiopian. într-un cu- 
vînt, un om extrem de bine informat asupra tuturor problemelor 
sportului african. Recenta sa vizită 1n Capitală, Ia invitația Aso
ciației Presei Sportive din Românra, ne-a oferit prilejul unei 
interesante discuții.

D« obicei,

CU NUMEROASE
RECORDMANE NAEUINALE
Șase atlete care și-au înscris în acest 

sezon numele pe tabelul recordurilor 
poloneze fac parte din „naționala" care 
va evolua la 2 august pe stadionul Repu
blicii din București, în întrecerile pen
tru „Cupa Europei". Este vorba de : 
Skowronska — 400 m, Wierzbowska — 
800 m, Kolakowska — 1500 m. Suknie
wicz —-100 mg, Chewinska — greutate 
și Wojtczak — disc. Adică, cu alte cu
vinte, aproape jumătate dintre compo
nentele echipei sînt recordmane ale țării 
și cum performanțele au fost realizate 
în acest sezon, apare limpede faptul că 
aceasta este cea mai bună formație pe 
care o putem alinia la ora actuală. Este 
o formație redutabilă în primul rînd 
prin omogenitate, cu care sperăm ca a- 
tletismul polonez să fie prezent și pe 
Nepstadion din Budapesta în ziua fina
lelor.

în ordinea probelor, iată numele se
lecționatelor ■ 100 m ; Helena Kerner 
11,5; 200 ni î Danuta Jedrejek 23,9; 
400 m : Elzbieta Skowronska 54,3 ; 800 
m : Danuta Wierzbowska 2:03,7 ; 1500 
m : Zofia Kolakowska 4:21,3 ; 100 mg : 
Teresa Sukniewicz 12,8 ; 4x100 m : Mi
roslava Sama (campioană europeană la 
lungime în 1969), Jedrejek, Jozwik, Ker
ner; 4x1100 m : Hanna Kowal, Czeslawa 
Nowak, Danuta Fiecyk, Skowronska;
lungime: Ryszarda Warzocha-Rurka 6,28; înăl
țime: Danuta Konowska 1.76; greutate; Lud- 
wika Chewinska 17,44 ; disc: Jadwiga Wojtczak 
54.08 ; suliță : Daniela Jaworska

Tereza Sukniewicz, fosta recordmană a lumii 
Ia 100 m garduri.

Varșovia, iulie.

58,22.
Jerzy PUCHAL

OE VALOARE PE PISTELE DE ATLETISM
400 m — Mills (S.U.A.) 46,4 ; 
1 500 m — Prefontaine (S.U.A.) 
3:44,9 ; 200 m — Turner (S.U.A.) 
20.3 ; lungime — Lepik (U.R.S.S.) 
7.78 m ; înălțime — Gavrilov 
(U.R.S.S.) 2,15 m ; feminin : 
100 m plat — Davis (S.U.A.) 
11,3; 1 500 m — Braghina
(U.R.S.S.) 4:19,5; 400 m —
Hammond (S.U.A.) 52,4 ; 100 m 
garduri — Johnson (S.U.A.) 
13,5.

(S) 8:40,6 ; 5 000 m — Brehmer 
(P) 14:19,6 : 400 m garduri — 
Oeberg (S) 51,8 ; 400 m — Ba- 
lachowski (P) 47,2 ; înălțime — 
Lundmark (S) 2,11 m ; ciocan 
— Lubiejewski (P) 66,38 m ; 
lungime — Stepien (P) 7,54 m , 
prăjină — Isaksson (S) 5,10 m.

Cititorii ziarului nos
tru au luat cunoștință de 
afirmările recente ale 
sportivilor etiopieni și nu
mele unui mare campion 
ca Bikila Abebc este fa
miliar tuturor. Ați putea, 
totuși, să ne oferiți o ima
gine mai cuprinzătoare a 

spor-

mai toate 
țara mea.

țările 
spor-

în
în 
mai răspîndit este 
Deși nu ducem lip-

— Ca 
lumii, și 
tul cel 
fotbalul, 
să de elemente talentate și 
în alte domenii ale sportu
lui, absența unei baze ma
teriale adecvate face difici
lă abordarea acestora, 
tuși, diriguitorii noștri 
eforturi meritorii pentru 
da posibilitate 
țării de a lua parte la com
petițiile internaționale. Nu 
pentru a cîștiga, ■ ci doar 
pentru a participa — în spi
ritul celebrului dicton olim
pic — contribuind astfel la 
întărirea legăturilor de prie
tenie dintre sportivii tuturor 
țărilor.

Etiopia are vechi tradiții 
sportive. La noi, festivită
țile populare, organizate cu 
prilejul sărbătorilor tradițio
nale, sînt însoțite totdeauna 
de concursuri sportive. Ast
fel, în zilele Crăciunului, e- 
tiopienii se întrec în jocul 
denumit Guenna (ceea ce 
înseamnă chiar Crăciun), 
foarte asemănător cu cric- 
ket-ul. Aruncarea suliței, a- 
lergările, natația, sportul că
lare au fost și ele practica
te din. timpuri 
niciodată n-au 
nor activități

Nu cred că 
nînd că dacă Etiopia 
poseda antrenori calificați în 
diverse discipline sportive, 

ca și materialul și instala
țiile necesare, această 
ar produce în foarte 
timp 
pioni 
diali, 
tigiu 
la Abebe, n-ar constitui un 
caz izolat.

— Cele spuse despre E- 
tiopia se repetă probabil, 
în linii mari, pentru în
treaga mișcare sportivă de 
pe continentul african. Ca
re sînt problemele la or
dinea zilei în acest dome
niu ?

To- 
fac 

a 
sportivilor

străvechi, dar 
luat forma u- 
organizate.
exagerez spu- 

ar

mari performeri, 
și recordmani 

iar prezențe de 
ca aceea a unui

țară 
scurt 
cam- 
mon- 
pres- 
Biki-

★

— Și in alte țări africane 
se face ceva mai mult pen- 

• tru fotbal decît pentru ce
lelalte sporturi. Problema 
ia uneori aspecte direct vi
cioase. De dragul cîștigării 
unui turneu, sau a unei cu
pe, se sacrifică uneori în
treaga mișcare sportivă, văr- 
sînd toate fondurile 
neficiul fotbalului, 
moment, totuși, cu 
competiții, cum sînt 
Africii, Jocurile : 
Cupa campionilor și 
cursurile pe diferite 
sportul african face pași ina- 
i.nțg. Pași timizi, dar îi 
face... Vă asigur însă că in 
ziua cînd sportivii Africii 
vor fi dotați cum se cuvine, 
multe medalii olimpice își 
vor schimb proprietarii !

Mai 
cii de 
vință, 
după 
și de 
•nii. Republica Sud-Africană, 
țară în care este practicată 
discriminarea rasială, n-are 
loc în lumea sportivă. Atitu
dinea adoptată de Alexan
dru Șiperco, membru al 

C.I.O. pentru România, este 
elocventă în acest sens.

In privința Rhodesiei, alt 
punct de disensiune în spor
tul african, lucrurile 
oarecum diferit. Acolo, 
pare, albii și negrii 
practica sportul împreună, 
dar primii beneficiază de 
un regim preferențial fără 
echivoc. Această țară, fostă 
colonie britanică — 
statut este incert — 
recunoscută ca stat 
și reprezentanții ei 
nu pot apărea în competiții 
internaționale. Iată de ce 
ne-am opus, în toate foru
rile sportive, ca Rhodesia să 
fie admisă în competiții.

— Ce șanse acordați 
sportivilor africani în vii
toarele Jocuri Olimpice 
vară, din 1972 ?

i în be- 
Pentru 

noile 
; Cupa 
africane, 

con- 
zone,

este și problema Afri- 
Sud. In această pri- 
părerile noastre sînt, 
cîte știu, împărtășite 
dumneavoastră, româ-

stau
se 

pot

al cărei 
nu este 
suveran 
sportivi

de

a- 
o-

— Strălucitele rezultate 
le africanilor la Jocurile 
limpice din Mexic ar trebui 
să încurajeze țările noastre 
în pregătirile pentru olim
piada de la Munchen. Mai 
apropiate ca distanță, 'viitoa
rele Jocuri Olimpice pot a- 
trage mai mulți atleți afri
cani. Consiliul superior al 
sportului african — orga
nism nou creat — avea 
chiar intenția de a organiza

echipei Steaua in „Cupa Cupelor" 

Fotbaliștii de la KARPATÎ LVOV 
fac primul pas in arena internațională

Viitoarea adversară

*
o întîlnire Europa — Africa,’ 
urmată de Jocurile africane, 
în pregătirea Olimpiadei. 
Dar nici una din aceste ac
țiuni nu pare a avea șanse 
certe de realizare. Rămîne 
deci ca fiecare țară în parte 
să-și desfășoare pregătirea 

olimpică ce-i este accesi
bilă. Ceea ce, de fapt, re
prezintă un handicap foar
te greu de recuperat pentru 
africani. Consider, totuși, că 
rezultate bune pot obține 
sportivii Kenyei, care va fi 
din nou port-stindardul spor
tului african, urmați de 
cei ai Etiopiei.

— Prezența dv. în Ro
mânia este o mărturie di
rectă a interesului purtat, 
de ambele părți, pentru 
continuarea și întărirea re
lațiilor prietenești ce exis
tă între sportivii țării 
noastre și cei ai Etiopiei. 
Cum priviți, pentru viitor, 
dezvoltarea acestor rela
ții ?
— Este pentru a doua oa

ră că vizitez România. Ds 
fiecare dată, contactele pe 
care le-am avut cu repre
zentanții Comitetului Olim
pic Român 
Asociației 
ve din 
dovedit 
tuoase. 
întîi, că organizarea sportu
lui în această țară mi se 
pare de-a dreptul fantastică. 
Cred că, de pildă, în materie 
de medicină sportivă, ca și 
în domeniul cercetării știin
țifice, realizările obținute 
aici sînt un adevărat model 
de urmat pentru alte țări.

Iată motive care mă în
deamnă să depun străduință 
pentru ca relațiile dintre 
sportivii țărilor noastre să 
ia amploare și mai mare în 
viitor. România poate să a- 
jute mult la consolidarea 
mișcării sportive africane și 
aceasta nu numai în foru
rile internaționale unde i-am 
simțit mereu sprijinul, ci 
chiar în domeniul practic. 
Privind viitorul cel 
propiat, menționez 
Ia București a trei 
sportivi africani, care 
face aici un stagiu de spe
cializare de cîte 15 ziie. In
tenționez, personal, să fac 
un demers pe. lîngă forurile 
sportive române, pentru a 
obține și o asistență tehnică 
specializată, ca antrenori, 
medici, conferențiari.

Pentru sportul african, a- 
ceasta este o problemă de 
viață, căci nu vom putea su
praviețui decît cu ajutorul 
prietenilor. Iar pe terenul 
de sport se leagă prietenii 
frumoase și trainice, capa
bile să șteargă orice distan
țe ce ne separă.

Radu VOIA

Și i 
Presei 
România 

deosebit de 
Aș spune,

cu cei ai 
i Sporti- 

s-au 
fruc- 
mai

mai a- 
venirea 
ziariști 

vor
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La Goteborg s-a disputat în- 

tîlnirea internațională de atle
tism dintre echipele masculine 
ale Suediei și Poloniei. Victoria 
a revenit atleților polonezi cu 
scorul de 111—98 puncte. Cele 
mai bune performanțe au fost 
realizate de polonezul Komar 
(19.07 m la aruncarea greută
ții) și de suedezii Bruch 
(63.68 m la aruncarea discului) 
și Pihl (81.10 m la aruncarea 
suliței). Alte rezultate : 200 m
— Werner (P) 21,5 ; 800 m — 
Kupczyk (P) 1:53,6: 1 500 m
— Szordykowski (P) 3:44,9 ;
3 000 m obstacole — Berqvist

/ DECATLONIȘTII
DIN R.F. a GERMANIEI

ÎNVINGĂTORI
La Ebensfeld (R.F. a Ger

maniei) au luat sfîrșit între
cerile întîlnirii amicale dintre 
selecționata secundă a R.F. a 
Germaniei și cea a României 
Gazdele au terminat învin
gătoare cu 36 475 — 35 865 p 
Rezultatele individuale : Gru
be (R.F.G.) 7 919 p, Bock
(R.F.G.) 7 730 p. Sokol (Ro
mânia) 7 677 p, Șepci (Româ

nia) 7 509 p, Eickmeier (R.F.G.) 
7 437 p, Bogdan (România) 
7 421 p.

De aproape un an de zile, 
Muzeul orășenesc din 
s-a îmbogățit cu un 
nat în jurul căruia
mereu vizitatori :
U.R.S.S. la fotbal. Cînd, în 
ziua de 17 august 1969, echi
pa Karpatî a învins în finală 
pe S.K.A. Rostov pe Don cu 
scorul de 2—1, Lvovul, oraș 
cu tradiții istorice, a cucerit 
(pe lîngă prețiosul trofeu de 
cristal) și cinstea de a repre
zenta fotbalul sovietic în edi
ția 1970—1971 a competiției 
internaționale „Cupa cupelor". 
Prin voia sorților, formația 
Karpatî Lvov va fi adversa
ra echipei Steaua București, 
cîștigătoarea „Cupei Româ
niei" din acest an.

înființată în anul 1963, Kar
patî Lvov a urcat una după 
alta treptele ierarhiei, ajun- 
gînd în grupa a doua a cla
sei A, iar actualmente bate 
la porțile categoriei superioa
re. După 19 meciuri dispu
tate, fotbaliștii din Lvov se 
află pe locul I (la egalitate cu 
Dnepr) cu 27 de puncte și

,Western tennis championships1*

REZULTATE DE VALOARE
IN PISCINA DIN PRATER

(R.D.G.) 62,6 la 100 m liber (O ;.... ----- -- . 2;26,7 ]a
Atwood 

spate (O: 
șl S.U.A. 
(O.

Lynn Collela (S.U.A.) 
200 m delfin (f) : Sue 
(S.U.A.) 2:30.» la 200 m 
R. D. Germană 4:37,1 
4:40,1 la 4x100 m mixt

In foto : Gabrielle Wetzko.

(S.U.A.)

Noi rezultate de valoare tn în
trecerile de înot din cadrul „Ma
relui premiu al națiunilor", com
petiție ce se desfășoară în bazi
nul Prater din Viena : H. Lampe 
(R.F.G.) 58,6, I. Szentlrmay (Un
garia) 50.4, G. Hal! (S.U.A.) 59,7 1a 
100 m delfin (m) : Gabrielle Wetz
ko (R.D.G.) 4 :43,6, Karin Neu
gebauer (R.D.G.) 4 :48,2 la 400 m 
liber <0 ; Kim Brecht
1 :19.0, Hannelore Putz (R.D.G.) 
1 :19.3. Brigitte Sebuchardt 
(R.D G.) 1 :19,4 la 100 m bras (f); 
Wojtakaltis (Polonia) 4:21,8 la 
<00 m liber (m) ; Krieehbaum 
(Austria) 1 :10,1 — record la 100 m 
bras (m) ; Stamm (S.U.A.) 2 :11,1 
la 200 m spate (m) ; Pacelt (Polo
nie) 2:18,3, TUrpe (R.D.G.) 2 :19,3 
!i tM m mixt (m) ; Wendy For
dyce (S.U.A.) 62,2, Judit Turoczy 
(Ungaria) 62,2, Martina Grunnert

Lvov 
expo- 
roiesc
Cupa

TIRIAC Șl NĂSTASE, 
ÎNVINGĂTORI LA DUBLU

NEW YORK 27 (Agerpres). 
Tenismanij

Năstase și 
purtat un 
în cadrul 
țional de 
minînd învingători în proba 
de dublu bărbați. In finală 
(o reeditare a celei disputate 
în urmă cu o săptămînă la 
Washington); perechea româ
nă a jucat excelent și s-a 
revanșat în fața cuplului 
sud-african Bob Hewitt—Fred 
McMillan de care a dispus 
cu 6—3, 6—4.

Proba de simplu bărbați a 
revenit asului australian Ken

români Iile 
Ion Țiriac au re- 
remarcabil succes 

turneului interna
ta Cincinnati, ter-

Rosewall învingător cu 7—9, 
9—7, 8—6 în partida cu ame
ricanul Cliff Richey. Turneul 
feminin a fost cîștigat de ju- 
cătoarea americană Rosemary 
Casals, victorioasă în finală 
cu 6—3, 6—3 în fața compa
trioatei sale Nancy Richey.

TURNEUL DE ȘAH
DE

excelentul golaveraj de 27—8, 
astfel că promovarea lor în 
prima divizie este foarte pro
babilă. Interesant de remar
cat faptul că, după primele 
șase meciuri, echipa se afla 
pe modestul loc 11, dar apoi, 
după acumularea a nu mai 
puțin de 13 victorii consecu
tive, a ajuns să preia șefia.

De anul trecut și pînă azi, 
lotul cîștigătorilor Cupei 
U.R.S.S. a suferit foarte pu
ține schimbări. . Media . de 
vîrstă este în jur de 25 de 
ani. Portari sînt Vaida și 
Lupol despre a căror măies
trie vorbesc de la sine cele 
numai 8 goluri primite în 19 
meciuri. Apărarea se bazea
ză pe Ivan Gereg, un fun
daș ofensiv, Rostislav Potoci- 
niak (fundaș central), neîn
trecut în jocul aerian și bun 
tactician, Sarabin (libero) și 
Soroka, fundaș stînga, ju
cători calmi și bine dezvoltați 
fizic. Mijlocul terenului se 
află în „grija" lui Lev Bro- 
varski și Vladimir Bulgakov. 
Primul posedă un șut foarte 
puternic, știe să se intercaleze 
în momentul potrivit în atac, 
fiind deficitar numai la ca
pitolul pregătirii fizice; cel 
de al doilea, fost atacant cen
trai, are un dribling fin, tra
ge bine cu ambele picioare, 
dar e un jucător cam lent.

Forța de joc a echipei o 
formează triunghiul ofensiv 
Tâlnoș Gabovda (golgeterul 
formației), Igor Kulcițki și 
Ghennadi Lihaciov. Cei trei 
au înscris 21 din totalul ce
lor 27 de goluri marcate pînă 
în prezent în campionat. 
Cuplul de ata cânți centrali 
Gabovda — Kulcițki este 
bine închegat și foarte agre
siv în special în interiorul 
suprafeței de pedeapsă. Kul
cițki este căpitanul echipei și 
în același timpsingurul jucă
tor care evoluează în rîndu- 
rile ei de la înființarea aces
teia. Extremul dreapta Sav
ka, posesor al unui dribling

Igor Kulcițki, e&pltanol echipei 
Karpatî Lvov, și trofeul cucerit.
care lasă Intr-adevăr „pe loc" 
fundașii, ca și extrema stân

gă Lihaciov (component al 
selecționatei de tineret a 
Uniunii Sovietice), un șuter 
din toate pozițiile și adept 
al jocului în mare viteză, 
completează armonios 11-le 
din Lvov.

Din lot mai fac parte Mi
hail Sarabin, Roman Pokora, 

Bogdan Greșciak și Iuri Ba- 
salik. Antrenor este Emest 
Yust, care a reușit să for
meze un adevărat colectiv ; 
l-au ajutat în această pro
blemă cunoașterea pînă la a- 
mănunt a posibilităților fiecă
rui jucător, precum și buna 
sa pregătire profesională.

Formație puțin cunoscută 
în arena europeană, Karpatî 

Lvov abordează meciurile „Gu
pei cupelor" cu aplombul de
butantului.

Al. S.
LA

BUENOS AIRES

FL NEGOESCU,
CEL MAI RAPID!

SOFIA 27 Agerpres). — In 
cea de-a doua zi a concursu
lui internațional de velodrom 
de la Sofia, proba de viteză 
a fost cîștigată de ciclistul 
român Florian Negoescu. In 
cursa italiană, locul întîi a 
revenit echipei Italiei, ur
mată de R.D. Germană, Ro
mânia și Ungaria.

Clasamentul final pe puncte 
este următorul: 1. Bulgaria 
23 p. 2. R.D. Germană 16 p. 
3. România 14 p. 4. Ungaria 
6 puncte.

MECIURI DE FOTBAL
• Ca Jena a avut loc me

dul internațional R.D. Ger
mană — Irak. Victoria a re
venit gazdelor cu 5—0 (3—0).

’• Rezultate din. „Gupa 
Rappan* j Banik Ostrava — 
Gwardia Varșovia 1—0, Aus
tria Salzburg — Tatran Pre- 
șov 2—1, Grashoppers —' 
Norkopping 2—1 Lausanne — 
Zaglebie Sosnowiec 1—1J 
Wisla Cracovia — Hvidovre 
Copenhaga 1—0, Beveren — 
Linz 4—2.

FRANCORCHAMPS
24 ORE

Tradiționala cursă automo
bilistică de 24 de ore de la 
Francorchamps (Belgia) a re
venit în acest an echipajului 
Georg Huber (Austria) — 
Hermann Kelleners (R.F.G.). 
învingătorii, la volanul unei 
mașini „B.M.W — Alpina", 
au parcurs 4 252,407 km, rea- 
lizînd o medie orară de 
177,783 km

IUGOSLAVIA CAMPIOANA BALCANICA
LA BASCHET JUNIORI

ZAGREB 27 (prin
Rjeka s-au încheiat

telefon). La
____   întrecerile 

campionatului balcanic de bas
chet rezervat echipelor de ,1u- 
niori. In partida decisivă, Iugo
slavia a Întrecut Grecia cu sco
rul de 78—32 (41—23), devenind 
campioană balcanică. In celelalte

partide : Bulgaria—România 64— 
45 (29—14) și Turcia—Iugoslavia B 
78—64 (36-29).

Clasament rinal : I. IUGOSLA
VIA 7 p, 2. Grecia 7 p, 3. Turcia 
6 p, 4. Bulgaria 5 p, 5. România 
s P.

în turneul internațional de 
șah de la Buenos Aires, după 
disputarea a 5 rinde, conduc 

argentinienii Najdorf și Pa- 
nno cu cîte 3% p, urmați de 
Florin Gheorghiu (România). 
L. Szabo (Ungaria), A. Bis- 

guier si S. Reshevski (ambii 
S.U.A.), Tukmanov (U.R.S.S.) 
— toți cu cîte 3 p. Campionul 
american R. Fischer a acu
mulat. pînă acum 2 puncte 
din 2 partide disputate. El a 
sosit după începerea turneu
lui și are trei partide amînate.

TELEX • TELEX • TELEX * TELEX • TELEX
Competiția internațională de 
tenis „Turneul campionilor1' 
desfășurată la Baastad (Sue
dia) a
Arthur 
meci, 
6—4, 
lianul

. _ . de 
In ultimul 

învins cu 
austra-

fost cîștigată 
Ashe.

Ashe l-a
6—4, 6—4 pe 
Dick Crealy.

Cea dc-a 10-a probă 
pionatului mondial 
tocros, desfășurată la
(R. D. Germană), a fost cîș-

a cani
de mo- 
Apolda

tigată de concurentul sue
dez Ake Jansson-■
Proba de simplu feminin din 
turneul de tenis de 1» Lei
cester a fost cîștigată de 
australianca Yvonne Goolan- 
gong (18 ani), care în finală 
a dispus cu 6—2, 6—2 de Patta 
Hogan (S.U.A.).

In prima zi a turneului in
ternational feminin de bas-

Tiparul i 1. P. ..Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

cheț de la San Retno, Fran
ța a întrecut cu scorul de 
52—45 (26—15) reprezentati
va Italiei, iar U.R.S.S'. a 
clasat cu 89—59 (45—28) 
mafia Iugoslaviei.

sur- 
for-

în turneul masculin de 
diet de Ia Palermo, echipa 
italiană Eldorado Bologna a 
obținut o surprinzătoara vic
torie cu scorul de 95—72 
(50—35) în fața selecționatei 
Poloniei.

bas-

403 08


