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ÎN PRIMA REUNIUNE A DINAMOVIADEI DE BOX

ION OLTEANU A INCiNTAT SPECTATORII
doi români (Păpălău și Ene)

Eugen Gorea (stingă) în disputa cu Sokolov

învingători aseară
economic, nearătînd decit ra
reori cunoștințele de care — 
fără discuție — dispune. El a 
avut inițiativa, a plasat cî- 
teva directe, iar

ASTĂ-SEARA, 
MANI IN

in ultimul

CINCI RO- 
RING
vor disputa 

va avea loc
Astă-seară se 

9 meciuri. Gala 
pe stadionul Dinamo (kt caz 
de ploaie, în sală), și va în
cepe la ora 19. Iată programul: 
semlmuscă : Torgovțev (Di
namo U.R.S.S.) — Ștefan Bo
boc (Dinamo România) ; mus
că : Zaporojcț (Dinamo
U.R.S.S.) — Kisnemetb (Dozsa 
Ungaria), Vasile Ivan (Dinamo 
România) — Cend Ajubh (Al- 
dar Mongolia) ; cocoș : Adrian 
Moraru (Dinamo România) — 
Gorbatov (Dinamo U.R.S.S.), 
Ganbat (Aldar Mongolia) — 
Kovacs (Dozsa Ungaria) ; 
ușoară : Calistrat Cuțov (Di
namo România) — Ryukie- 
wiez (Gwardia Polonia), Zna- 
menacek (Ruda Hvezda Ceho
slovacia) — Grancinikov (Di
namo U.R.S.S.) ; mijlocie 
mică : Martinovszki (Dozsa 
Ungaria) — Tarauds (Dmanio 
U.R.S.S.) ; grea : Kummer
(Dynamo R. D. Germană) — 
Ion Alexe (Dinamo România).

rund, cu o serie scurtă la 
față și-a adus adversarul în 
situația de k.d. Sokolov a 
cîștigat la puncte, în una-

R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

a Dina- 
disputată 
din Ște- 
ținut pe 

și 
tensiune •

Gala inaugurală 
moviadei de box, 
aseară pe stadionul 
fân cel Mare, i-a 
boxeri, antrenori, arbitri 
pe spectatori într-o 
prelungită, datorită marelui 
număr de 1 meciuri disputate 
eu ardoare. într-adevăr, intre 
corzile ringului au urcat nu 
mai puțin de 30 de sportivi, 
aprigi în dorința lor de a 
face primul pas, cu dreptul, 
în această tradițională con
fruntare. Intre aceștia au fost 
și patru pugiliști de la Dina
mo — România (Gorea, Pă- 
pălău, Ene și Olteanu), pe 
care sorții i-au plasat chiar 
de la început în fața unor

adversari extrem de reduta
bili.

Emoțiile au fost evidente, 
așa cura spuneam mai sus, 
chiar de,Ia primul sunet de 
gong, cind țînărul și neexpe
rimentatul (în asemenea în
treceri) Eugen Gorea a tre
buit să țină piept campionu
lui olimpic din Mexic, „pana" 
Valeri Sokolov (Dinamo- 
U.R.S.S.). Și a făcut-o onora
bil. ținînd seama de cartea de 
vizită'^ă adversarului. In pri
ma repriză juniorul dinamo- 
vist s-a impus chiar, prin pre
cizia directelor de dreapta la 
stomac, plasate din mișcare, 
fapt ce i-a adus,avantaj. So
kolov n-a strălucit, a boxat

Viena ora 20,30

START ÎN RALIUL DUNĂRII
55 de echipaje la startul întrecerii care se va 

încheia vineri dimineața la Brașov
Astă seară, la 

Europe: centrale), 
dă startul in a 
raliului Dunării, raliu care ... , 
in edițiile anterioare se dispută 
în cea mai mare parte pe teri
toriul țării noastre.

Așa cum am anunțat, raliul 
Dunării organizat de OASC 
(Cistereichischer Automobil Sport 
Club) in colaborare cu A.C.R. și 
cu sprijinul firmelor petroliere 
ELAN și ELF, contează în cam
pionatul Europei de raliuri (con
ducători) și se înscrie printre 
probele dificile ale genului.

La startul lui și-au anunțat 
prezența 55 de echipaje repre- 
zentînd automobil cluburile din 
țările Europei centrale și oîteva 
echipe d.e fabrică. Remarcăm

era 20,30 (ora 
la Viena se 
7-a ediție a 

ca și

printre cei înscriși cele două 
echipaje ale echipei Ford,- pilo
tate - de Gilbert Stacpelaere și 
Tony Fall, doi din fruntașii 
maratonului automobilistic Lon
dra — Mexic ; pe Walter Poltin- 
ger, ciștigătorul ediției de anul 
treclit, care va . pilota de data 
aceasta un nou Porsche (914) și 
pe veșt-gbrmanii Bheim și Kar- 
gel.

Lor li se adaugă pllați fruntași 
din Polonia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Bulgaria și România, în
tre care se va face și un cla
sament separat contind pentru

(Continuate în pag. a 4-a)

VALERIUIRIMESCU
LA P.U.C. PARIS

SELECȚIONATELE DE VOLEI (j)

VARȘOVIEI
antrenoriî Bărbulescu și Cris 
început primul antrenament. ' 

Foto : V. BAGEAC

Vacanța feroviarilor bucur,âșteni a durat cinci zile, 
tescu au făcut din nou apelul, apoi jucătorii, pe cupluri,

încă o dovadă că rug- 
byul românesc este apre
ciat peste hotare, că vîr- 
furile lui și-au cîștigat un 
prestigiu internațional, o 

avem în faptul că echipa 
franceză P.U.C. Paris, din 
prima ligă, i-a oferit un 
angejament lui VALERIU 
IRIMESCU. Propunerea a 
fost acceptată și, începînd 
din toamnă, rugbystul ro
mân va activa sub culo
rile cunoscutului club fran
cez de rugby.

De menționat că Irimes- 
cu este al treilea rugbyst 
român, după Demian și 

Wusec, solicitat de echi
pele franceze.

ALE BUCUREȘTIULUI VOR 
INTILNI REPREZENTATIVELE

Selecționatele de volei juniori 
ale Bucureștluluj vor întllni, in 
zilele ce urinează, reprezentati
vele similare ale Varșoviei. Iată 
programul jocurilor i miercuri 29, 
ora 17, sala Recolta : BUCU
REȘTI — VARȘOVIA (ni) ; joi 
30, ora 17, sala Recolta : BUCU
REȘTI — VARȘOVIA (Ol + f) ; 
vineri 31, ora 17, sala Recolta : 
BUCUREȘTI — VARȘOVIA 
(m + I).

- Giuleștenii speră în legitimarea lui Ene Daniel 
și Fl. Dumitrescu • Astă-seară plecarea în turneu

După ce au fost citeva zile 
în vacanță, feroviarii bucureș
teni s-au prezentat ieri la pri
mul antrenarșSrit • in cadrul 
pregătirilor pentru noua edi
ție a campionatului național.

Rapldiștii vor mai susți
ne astăzi incă un antrena
ment pe stadionul Giulești, 
iar seara vor pleca intr-un

4 zile pină la semifinala „Cupei Europei'1

ATLETELE NOASTRE ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
PENTRU

• CORNELIA POPESCU

VALERIA BUFANU AU LU-

CRAT CU SPOR • MARIANA

GOTH — RESTABILITA -S-A

APROPIAT DE CELE MAI

BUNE PERFORMANȚE ALE

SALE • CAMPIOANELE O-

LIMPICE GATA DE START

Doar patru zile ne mai 
despart de marele examen 
pe care atletismul nostru fe
minin îl. va susține în ca
drul semifinalelor „Cupei 
Europei". Întrecerea care se 
va disputa duminică' după- 
amiază pe stadionul Repu
blicii și la startul căreia vor 
fi prezente cele mai bune 
ațlete din 3 țări (U.R.S.S., 
Polonia, Austria, Cehoslova
cia, Italia, Elveția și Româ
nia) este in centrul atenției 
atletelor noastre care în a- 
ceste zile își încheie pregă
tirile la Poiana Brașov, Bu
curești, Predeal și Cluj.

La Poiana, unde se găsesc 
cele mai multe din compo
nentele echipei noastre, ploa
ia din ultimele zile nu a 
stînjenit antrenamentele.

O convorbire telefonică pe 
care am avut-o ieri Ta 
prînz cu runul dintre antreno
rii echipei naționale ne-a 
furnizat cîteva noutăți îm
bucurătoare. Cornelia Popes
cu este în formă bună și 
așteaptă încrezătoare duelul

MAREA ÎNTRECERE

Valeria Bufanu promite ca du minică să cocheteze cu 
de 100 m. garduri.

Foto : N. DRAGOȘ
recordul porbei

cu campioana olimpică a 
probei și cu tinăra austriacă 

■Ilona Gusenbauer; Valeria
Bufanu a 'avut o deosebită 
poftă de lucru în ultimele 
zile și promite să facă — 
fără vînt — un 13,3, dacă

nu și mai puțin ; Mariana 
Goth, restabilită după gripa 
care a țintuit-o cîtev.a' zile 
departe de pistă, a realizat

(Continuare în pag. a 2 a)

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC CANOE,
COPENHAGA EDIȚIA 1970

• ECHIPA ROMÂNIEI PLEACĂ ASTĂZI SPRE BAGSWAERD • FOȘTII CAMPIONi 
DE JUNIORI — TITULARI I O RECORD DE... DEBUTANTI • SE VA PARTICIPA 

------ 16 PROBE e ÎNSCRIERILE NOMINALECELE

EUROPENI 
LA TOATE

Doar două zile ne mai 
despart de startul oficial al 
ediției 1970 â campionatelor 
mondiale de caiac-canoe de 
la Copenhaga. Astăzi, e- 
chipa României — pregătită 
de un colectiv de specialiști, 
condus de antrenorul eme
rit Radu Huțan — se va 
îndrepta spre 
urmind 
continue drumul spre mica 
așezare 
în apropierea capitalei da
neze (12 km).

— se
Copenhaga, 

ca imediat să-și

• Așadar, de data aceasta 
— mai puține nume cu rezo
nanță in caiac și canoe, pe 
plan internațional, bineînțeles 
cu citeva excepții — prima 
fiind prezența valorosului du
blu A. Vernescu — A. Sciotnic, 
secondată (in ciuda diferenței 
mari de virstă) de cea a ca- 
noiștilor I. Patzaichin și S. Co
valiov, campionii olimpici de 
la Xochimjlco.

mulți spor-• în rest, foarte 
tivi tineri, dar nu toți necu- 
noscuți. Dimpotrivă. Vom nota 
— spre exemplificare — doar 
pe M.. Zafiu, E. Botez, Maria 
europeană de junioare, 
Lovin, dublă campioană a ace
leiași competiții.

Maria

Dan GARLEȘTEANU

, După cum se știe, echipa 
României, aureolată de nume
roase 
zintă
C.M.
mare, 
tare .w 
printre favoritele competiției 
supreme a caiacului și canoei. 
Se cuvine, de aceea, o mai 
largă prezentare a echipajelor 
in valoarea cărora avem încre
dere și... speranțe. Nu, insă, 
(înainte de a puncta citeva 
din caracteristicile echipei care 
ne va reprezenta la întrece
rile mondiale de pe apele la
cului Bagswaerd.

• Va reține, in primul rind. 
atenția absența unor sportivi 
cu binecunoscute cărți de vi
zită in arena internațională 
(M. Țurcaș, A. Conțolenco. 
H. Ivanov, A. Igorov etc.) caro, 
fie că n-au atins forma cea 
mai bună, , fie că au ratat se- 

' lecția și au trebuit să cedeze
io.~ui . unor, tirieri sportivi.' 
aflați acum in plină cursă a 
afirmării.

titluri și medalii, se pre- 
și ]a această ediție a 

cu șanse reale de afir- 
sperialiștii de peste ho- 

considerind-o, de altfel.

turneu de pregătire în 
a Germaniei și R.D. 
mană. Echipa va 
două meciuri in R.F.G. : 
1 august 
5 august 
unul in R.D. 
august (Stendbai).

La înapoierea in țară, giuleș- 
tenii vor efectua vizita medi
cală (11—14 august) și a.poi 
vor continua pregătirile intr-o 
localitate dintr-o regiune de 
munte (15—27 august).

La pregătiri s-a prezentat și 
Daniel Ene, care și-a manifes
tat dorința să activeze la Ra
pid (in acest sens, clubul bu- 
cureștean SE AFLA IN TRA
TATIVE CU DINAMO BA- 
CAU). De asemenea, condu
cerea Rapidului discută cu 
U.T.A. posibilitățile transferării 
lui FL. DUMITRESCU la 
clubul din Giulești, deoarece 
extrema stingă a echipei ară- 
dene DOREȘTE SA 
IN ORAȘUL NATAL.

După cum rie-au 
antrenorii Bărbulescu

Ger- 
susținc 

la 
(Regensburg) și 

(Bielenfeld) și 
Germană : 9

tescu, ÎN VIITORUL SEZON 
NU VA MAI FIGURA ÎN LO
TUL RAPIDULUI JAMAISCIIl 
— care a primit dezlegarea 
pentru Sportul studențesc Bucu
rești.

Iată lotul care va face de
plasarea în R.F. a Germa
niei și R.D. Germană : Rădu- 
canu. Rămureanu, Pop, Lu- 
pescu, Dan (complet refăcut), 
Greavu, Niță, Ștefan, Dinu, 
Dumitru, Angelescu, Năstures- 
cu, Petreanu, Neagu, Codrea
nu și Ștraț.

Citiți in pag. a 3-a

• Plusuri și minusuri 
în campionatul ju
niorilor si școlarilor

REVINA

informat 
și Cris-

• Buletinul transferă
rilor

• Interviu cu Dobrin

TRĂGĂTORII
CLUJENI 

ÎNVINGĂTORI 
In întîlnirea 

CU BRATISLAVA
Pe poligonul

Victor Babeș din 
Cluj a avut loc 
întîlnirea interna- 
tifona'ă bilaterală 
de tir dintre e- 
chipcle C.S.M. 
Cluj și B.E.Z. 
Bratislava. întrece
rile s-au disputat 
Ia șase probe: 2 
pentru femei și 
4 pentru bărbați, 
în clasamentul 
general, pc primul 

' Ioc s-au 
i trăgătorii 
cu 10 680 
mâți de cei din 
Bratislava cu 10 558 
p; Echipele' au fost 
alcătuite din pa
tru țintași și : o 
trăgătoare.

situat 
clujeni 
p, ur-

AGENȚIILE DE TURISM PENTRU TINERET Și 
FRUMOASELE CERTITUDINI ALE VACANTEI
Străduindu-se să dea 

turismului de masă o 
extindere corespunză
toare rolului social-e- 

ducativ pe care îl arc această 
formă de recreație, Biroul de 
turism pentru tineret și-a 
constituit la București, Brașov 
șl Constanța, agenții speciale, 
cu scopul dc a stimula și dez
volta activitatea turistică a

tinerilor care trăiesc ‘ și acti
vează în raza orașelor res
pective.

Dispunînd de o structură or
ganizatorică proprie, , de auto
nomie financiară, și indepen
dență operativă, agențiile de 
turism, înființate in aprilie 
1970, desfășoară o activitate
ce ia amploare pe zi ce tre- ' _ ,
ce. Cifrele pe care le oferă, (Continuare tn p(2&. a 2 a)

după trei luni de viață, Agen
ția de turism 'București, do 
exemplu, sînt edificatoare : 
181 de acțiuni, 10 181 de tu
riști și 15'588 de zile turistice.

Nușa MUSCELEANU

Bagswaerd, situată
(Continuare în gag. a 4-a)

dublul" proba de canoe
Foto : A. NEAGU

Serghei Covaliov și l 
dublu l vOO m.

HOTĂRÎBI
ALE BIROULUI 
F. R. FOTRAL

® Observator român la meciul
Fei jenoord — E stud iantes
• Olimpiakos Pireu 
pregăti la Poiana
• A. S. Armata — in

se va
Brașov

seria I,
Crișul — in seria a 
diviziei B Au fost stabilite

ll-a a

loturile divizionare de arbitri
A, B și C

CADET1I LUPTELOR, IN SERIE!
Continuindu-și programul de pregătire în vederea participării • la campio

natele europene de lupte pentru juniori, echipa României (greco-romane) a întîl* 
nit la Pitești formația Ungariei, pe care a întrecut-o cu scorul de 7—2 (o des
calificare dublă). Cei mai buni din formația noastră au fost Boțilă (56 kg), Po
pa (70 kg). Fisc'uteanu (75 kg) și Bender (81 kg).,

Simbătă, la Tirgoviște, și duminică la Snagov,'va avea loc iutilriirea din
tre reprezentativele de lupte libere ale României și Bulgariei.

ROMÂNIA—IUGOSLAVIA (TINERET) 6,5—3,5
C1MPULUNG MUSCEL.

28 (prin, telefon). Marți 
după-amiază a' avut loc ' 
pe stadionul „23' August" . ,
din localitate iutilnirea de (56 kg)r Ion Fiscuteanu (70
lupte greco-romane dintre 
reprezentativele. României 
și Iugoslaviei, Tinerii noș
tri sportivi au avut o fru
moasă comportare,- ciști-, 
giud cu 6,5—3,5. Punctele

Schifiștii din

REGATA

selecționatei României au 
fost realizate de țlh. Stroe 
(cat. 18 kg), Ion Dlilicâ 

.(£>> kg), Alexandru Szabo 
‘in 

kg), Romulus Codreanu 
(+87 kg), Ion Bender (81 
kg), învingători prin tuș, 
precum și de V. Nicolac 

.(65 kg) care a făcut meci 
nul.

nou in întreceri

SNAGOV
niorilor, team-urilor. — 
am putea spune — ce voi 
participa anul acesta Ia 
„mondialele" din Canada, 
Așadar, o dispută intere
santă, un bun prilej de 
verificare a forțelor in ve
derea marii competiții. Re
gata va debuta cu între
cerile din serii (vineri), 
urmind ci a doua zi să 
asistăm la recalificări. Ca 
de fiecare dată; finala este 

iREGĂȚĂ neața, sperăm in prezența
multor iubitori ai acestui 
frumos sport.

Și acum, cele șapte probe 
clasice al o „Regatei Sna
gov" ; 4-1-1, 2 f.c.» simplu. 
'24-1, 4 f.c., 2 visle șl
84-1.

Acum, pe Snagoy, multi 
colorele balize stau perma
nent în apă, marcind cu 
loarele mișcătoare, pune 
tind întrecerile ce se suc 
ced continuu. Normal, sin 
tem în plin sezon nautic 
cind, s la sfirșitul fiecărei 
•săptâminî. sprinterii piste
lor de apă își dispută am
bițioasa intîietate. O vor 
face și în acest, final de 
iulie, hi cadrul unui tradi- — „—_ ----- , -------- __
țional concurs de canotaj programată duminică dinu- 
academic — •-........
SNAGOV,

Competiția, care începe 
vineri dimineața, reunește 
la start ’ schifiști din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R.D. 
Germană și România. Ea 
este rezervată numai se-

în ședința ce a avut loc aseară, Biroul 
federal a hotărît, printre altele :

— a aprobat ca echipa Olympiakos Pireu 
să se pregătească la Poiana Brașov în 
organizarea Steagului roșu, între 5 și 20 
august, în care perioadă va susține și 
două meciuri (la Brașov și București). în 
iarnă, Steagul roșu Brașov se va pregăti 
la Atena în aceleași condițiuni :

— a aprobat loturile de arbitri A, B 
?i C;

— in noua ediție a campionatului di
viziei B, echipa A.S.A. Tg. Mureș va face 
parte din seria I, iar Crișul din seria a 
ll-a ;

— antrenorul N. Dumitrescu va fi tri
mis ca observator la meciul Feiienoord—• 
Estudiantes, care se vp disputa la 9 sep
tembrie. Se va stabili, ulterior, un obser
vator român la partida Cehoslovacia— 
Franța ;

— în următoarea ediție a „Cupei eu
ropene a tîrgurilor" au fost propuse echi
pele Dinamo București, ’• Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș ;

— analizind dateie începerii campio
natelor A, B și C a hotărît ca divizia C 
să înceapă la 24 august în loc de 16 au
gust, deoarece campionatele județene s-au 
încheiat muit mai tîrziu decît se stabilise 
inițial.

LOTUL ARBITRILOR DIVIZIONARI A

BUCUREȘTI : A. Bentu, C. Bărbulescu, 
C. Dinulescu, V. Dumitrescu, C. Gliemi- 
gean, G. Limona, V. Pădureanu, C, I’e- 
trea, N. Petriceănu, A. Pîrvu, G, Po- 
povici; rezerve ; M. Bică și C. Niculescu ; 
BIHOR : M. Bădulescu ; BRAȘOV : C.
Ghiță ; CLUJ : I. Cinipeanu, S. Mureșan, 
V, Topan ; CONSTANTA : Z. Drăgbici ; 
DOLJ : O. Comșa : GALAȚI : G. Birsatr, 
IAȘI: M. Rotaru; ILFOV: Iile Drăghici; 
MUREȘ: I. Rus; PRAHOVA: N. Cursa- 
ru, Em. Vlaiculescu ; SATU MARE : O. 
Anderco; SIBIU : C. Nițescu, P. Sotir; 
TIMIȘ: S. Birăescu, I. Boroș, I. Ritter; 
VASLUI: N. Rainea; VÎLCEA: A. Alexe.

MĂRȘĂLUITORI români

ÎN CEHOSLOVACIA
La sfirșitul săptă- 

niinii se va disputa 
in Cehoslovacia o 
cursă dc marș pe 
distanța de 50 km 
întrecerea va avea 
loc între orașele

fraga și Podebrad. 
România va fi re
prezentată de măr
șăluitorii Constantin 
Statei si Spicu Raș- 
cu. care vor părăsi 
[ara joi.
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LOVITURA DECISIVA

sportul rNr. 977 (6411)

Cînd au apărut categoriile 
de greutate în box, s-a rea
lizat un mare pas în afirma
rea lui ca disciplină sporti
vă. împărțirea pugiliștilor 

. i greutate, măsură care 
pe parcursul deceniilor a 
comportat îmbunătățiri (de 
la 4—5 categorii inițial s-a 
ajuhs astăzi la 11 categorii 
de greutate), a asigurat cît 
de cît o echitate în privința 
șansei cu care pornește fie
care boxer într-un meci, ți
nînd seama de elementul de 
multe ori determinant în fi
nalizarea disputelor, forța de 
lovire. Că ar mai fi — sub a- 
cest aspect — multe lucruri de 
făcut este un adevăr. Să ne 
gindim numai la ceea ce se 
petrece deseori la categoria 
grea, unde boxeri de 81—82 
kg au în față adversari de 
95—100 kg. Soluția ideală 
ar fi ca doi adversari într-un 
meci de box să aibă aceeași 
greutate, aceeași înălțime și 
— pe cît posibil — aceeași 
tărie (măsurată) în lovituri. 
Numai atunci s-ar putea a- 
firma că o victorie la punc
te. prin abandon sau prin k.o. 
a fost obținută ca urmare — 
exclusiv — a unei superio
rități în pregătire, a stâpî- 

multor procedee 
tehnice, a adoptării unei tac-

. va.
1 după

nirij mai

tici corespunzătoare față de 
stilul adversarului.
tr-un viitor mai 
aspecțele evolutive 
lui să îmbrățișeze 
me de genul celor de mai 
sus, dar pînă atunci ne va 
fi daț să auzim de multe 
ori în jurul ringului afirma
ții de genul : „..-Aurel Dumi
trescu l-a învins pe Nedel- 
cea numai cu... alonja !“, sau 
„...dacă-1 prinde Stanef pe 
Pușcaș cu una din „torpilele" 
sale...!“. Vrem, nu vrem, 
asta este situația actuală a 
boxului și singurul lucru a- 
supra căruia se poate inter
veni este aceia al perfecțio
nării metodelor de selecție, 
de pregătire (sub toate as
pectele) și de organizare a 
activității.

O importanță din ce în ce 
mai mare capătă, în aceste 
condiții, tactica adoptată în 
susținerea unui meci de box, 
iar in cadrul acesteia, fiindcă 
vorbim de lovituri tari, mo
dul cum un boxer gîndeș- 
te în fața unui „puncher1*. 
Cuțov este unul din boxerii 
cu lovituri *tari. Sînt convins 
însă că el nu ar fi intrat în 

*1969 în posesia centurii euro
pene dacă ar fi încercat un 
„care pe care1* cu iugoslavul 
Vujin. Cunoscînd că acest ad
versar lovește mai puternic

Poate în- 
în depărtat 
ale boxu- 
și proble-

decît el și că urmărește cu in
sistență lovitura decisivă, Cu- 
țov a adoptat tactica cea mai 
potrivită : deplasări variate cu 
evitarea loviturilor lui Vujin 
și contraatacuri- rapide ’ cu 
Serii prelungite de lovituri. 
Astfel de exemple pot fi 
date și din meciurile dispu
tate la „europene" de către 
Aurel Dumitrescu, Ion Alexe, 
Constantin Ciucă și Ion Mo- 
nea, precum și din recentele 
întîlniri cu echipele repre
zentative ale Ghanei și 
S.U.A.

Vorbind de ideea tactică 
într-un meci de box, ne re
ferim la gîndirea în ansam
blu a acțiunilor întreprinse 
in ring, de unul sau de am
bii boxeri, totul .avînd ca 
scop final obținerea de punc
te necesare victoriei. Sînt 
situații însă, în timpul des
fășurării meciurilor, care im
pun orientări de moment, 
sclipiri (dacă se pot numi 
așa) în gîndirea și rezolvarea 
de către un pugilist a unei 
anumite faze. în meciul cu 
Jack Dempsey, disputat în 
anul 1927. campionul mon
dial de atunci al categoriei 
grea, Gene Tunney, a fost 
trimis la podea de una din 
năpraznicele directe ale ad
versarului său. Tunney pu
tea relua lupta la secunda

„3“ marcată de arbitru, dar 
a rămas la podea pînă la 
„9“, creîncl impresia unei 
nereveniri complete. Demp
sey, sigur pe situație, și-a 
neglijat apărarea și a pornit un 
nou atac prin care nu urmă- 

lovitura decisivă, 
adversarului, o 

nivel
trimis de Tunney 
putut ’fi evitat... 

Dempsey a pier-

rea decît 
O fentă a 
scădere de 
de dreapta 
nu a mai 
Puternicul .
dut prin k-o. ! „în cele 9 se
cunde cît am stat la podea 
— spunea Tunney — 
gîndit cît pentru nouă 
duri cu adversari din 
mai tari...1*

în meciul cu ghanezul 
Darkey. Năstac al nostru — 
încurajat, se pare și de un 
îndemn venit de prin colțul 
ringului — a vrut neapărat 
să aplice lovitură adversaru
lui abia ridicat de la podea 
la secunda „8“... Că Darkey 
o fi gîndit ca Tunney 
știm, dar că Năstac a 
la un pas 
văzut-o cu 
în meciul 
Năstac nu 
formația noastră, iar înlocui
torul său, 
fost învins.

Lovitura 
în special 
bile ale adversarului. A cău
ta cu insistență însă această 
lovitură, ajungi uneori (și 
din ce în ce mai des) în si
tuația de a oferi adversaru
lui propriile vulnerabilități, 
ținte sigure ale uttor lovi
turi decisive, cu urmări atît 
pentru tine (...Năstac), cît și 
pentru echipa pe care o re
prezinți.

și croșeul

am
me-
cei

Joe

nu 
fost 
amde k.o. asta

toții ! Urmarea ? 
cu S.U.A., Alee 
a mai apărut în

Horst Stumpf, a

decisivă vizează 
punctele vulnera-

Constantin CHIRIAC

ATLETELE NOASTRE ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

nece- 
anu- 

sau 
insti-

de săp- 
bucu-

Pentru a afla amănunte pri
vind activitatea și intențiile pe 
care le va concretiza in de
cursul actualului sezon, ue-am 
adresat președintelui Agenției 
din București, tov. CONSTAN
TIN PANA.

— Ținînd cont că in perioada 
aprilie—iunie elevii și studenții 
au avut cursuri și examene, iar 
tinerii din producție și-au rezer
vat, în genere, concediul pentru 
vară, cum ați realizat cifrele pe 
care ni le-ați comunicat 7

— Pornind de la ideea că re
creația și mișcarea îl sînt 
sare tînărului în tot timpul 
lui, nu numai în vacanțe 
concedii, agenția noastră a 
tuit excursiile de sfîrșit 
tămînă, ieșiri ale tinerilor
reștenl organizate pe văile Pra
hovei șl Oltului, la Turnu Seve
rin, Curtea de Argeș, pe litora- 

, iul Mării Negre șl în locurile pi
torești din jurul Capitalei : Sna- 
gov. Căldărușanl, pădurea Pust
nicul.

Astfel, la sfirșitul linei săptă- 
mîni de lucru, tinerii au posibi
litatea să se îmbarce în vagoane 
sau autobuze special rezervate 

și să-și petreacă două zile In altă 
atmosferă șl în alt peisaj decît 
cel de toate zilele. Grupele de 
turiștL sint însoțite de ghizi spe
cializați, care prezintă excursio
niștilor obiectivele Industriale șl 
cele soclal-culturale ale locurilor 
vizitate. De altfel, acțiunile tu
ristice au, de regulă, o temati
că, interesul nostru fiind în
dreptat șl spre familiarizarea ti
nerilor turiști cu frumusețile și 
bogățiile tării.

— In comparație cu O.N.T., ti
neretul care se adresează agen
țiilor dv. beneficiază de anumite 
avantaje 7

— Pornind de la caracterul cui- 
tural-educațiv pe care-1 atribuim 
turismului, sintem interesați să 
ne apropiem cît mal multi tineri. 
La împlinirea acestei intenții con
tribuie. desigur, șl avantajele pe 
care le creăm, deoarece ținem 
seama șl de faptul că cei mal

mulți sînt elevi și studenți. Ast
fel — o zi de excursie la Brașov 
sau Sibiu (cu transport, cazare, 
pensiune) se ridică la circa 25 
lei. Desigur, condițiile oferite de 
serviciile noastre nu ating 
lași nivel de confort 
ale O.N.T.. dar nimeni 
care s-au deplasat cu 
avut, vreodată, vreun 
reproș. Trebuie să remarcăm. în 
acelașt timp, fructuoasa noastră 
colaborare cu Oficiul Național de 
Turism șl să subliniem ajutorul 
pe care acesta ni l-a dat atunci 
etnd posibilitățile noastre erau 
depășite.

— Care sînt căile do comunica
re ale tineretului solicitant cu A- 
geiițla dc turism București 7

— în principal, prin cercurile 
și comisiile de turism din comi
tetele bucureștene U.T.C., cărora 
noi le facem cunoscute - 
popularizarea locurilor 
excursii și prin invitații 
cu mult timp înainte — 
acțiunile inițiate. Dar. 
tînăr doritor ni se poate 
și direct, la sediul din strada O- 
neștl nr. 6.

— In afara acțiunilor locale, a 
drumețiilor și a ieșirilor la sfir- 
șit de săptămină, agenția dv. poa
te oferi tinerilor și posibilitatea 
de a merge intr-o tabără de o- 
dihnă sau Jn concediu 7

— Desigur. De altfel, eîteva se
rii au și plecat. La munte, la 
mare și în Străinătate, Unele 
grupuri de tineri și-au petrecut 
12 sau 14 zile în R.D.G., U.R.S.S., 
Iugoslavia, Bulgaria, Franța. șl 
continuăm să organizăm aseme
nea programe.

★
rmărlnd o dimineață de 
lucru la sediul agenției 
ne-am convins că ne aflăm 
in anotimpul vacanței, 

posibili- 
Costinești 

Bușteni și 
prezenta 

polonia, Ce- 
Ita- 

primesc

ace
ea acelea 
dintre cei 
noi n-a 
cuvlnt de

■ prin 
pentru 
lansate 

toate 
flecare 
adresa

In anotimpul vacanței, 
pentru care B.T.T. oferă tinere
tului atitea ispititoare 
tați. Se vorbea despre 
și Pirîul Rece, despre 
Deltă, iar o broșură 
itinerarii mai lungi 
hosiovacia, Olanda, R.F.G., 
lia. Se cer indicații, se 
comenzi. So string miini și se u- 
rează drum bun !

LA CLASUL CIND TREBUIE
SA SE BENIN TE LA INERȚIE...
• La Galați și Tecuci este loc pentru și mai bine • Baza materială ^insuficient 
valorificată • Spatiile de ioacă pentru copii — locuri încă date uitării • Obli- 

cu disciplina :• în întreg
valorificată ® Spațiile de joacă pentru copii 
gații onorate și neonorate • Cadre didactice certate 
județul, climat propice dezvoltării sportului

Sportului gălățean i se adaugă zi de zi npi valențe, menite să-l 
ridice valoric, să-l facă să răspundă cît mai bine nevoilor cetă
țenilor județului. S-au făcut multe lucruri bune, dar este loc 

pentru și mai bine. Raidul întreprins in școlile, instituțiile și cartierele 
municipiilor Galați și Tecuci ne-au relevat o serie de aspecte pe care 
io supunem dezbaterii.

relevat o serie de aspecte pe care

VIRTUTI ȘI CARENȚE 
ALE SPORTULUI 
DE PERFORMANȚA

în probele de control dis
putate la 40 de minute in
terval (așa cum se vor dis
puta și în concurs) 
doar cu eîte o 
feriori celor mai 
formanțe ale sale 
acesta.

Mariana Filip,
tanta noastră la 400 m plat, 
Ana Sălăjan și Ioana Stanca, 
cele două aruncătoare ale 
echipei, promit de asemenea 
performante pe măsura po
sibilităților lor.

timpi 
zecime in- 
bune per- 
din anul

reprezen-

Vești bune avem și de la 
cele două campioane olim-. 
pice, Lia Manoliu, care și-a 
continuat antrenamentele la 
București, și Viorica Visco- 
poleanu, care a preferat ta
băra clubului Steaua de la 
poalele Dihamului, după 
cum Ileana Silai a preferat 
pista din parcul Clujului.

Cu patru zile înaintea ma- 
întreceri, atletele 
sînt. deci, gata de 

voința fermă de a 
sportului nostru noi

rii 
tre 
cu 
ce
formanțe.

noas- 
start, 
adu- 
per-

ECHIPA POLONIEI
A SOSIT ASEARĂ iN BUCUREȘTI
Federația de specialitate a 

alcătuit programul reuniunii 
de duminică 2 august, care 

grupei 
Europei"

cuprinde întrecerile 
semifinale a „Cupei 
la atletism :

17,45 
100 m, 
18,05 - .... ...
4x100 m și greutate; 18,30 — 
lungime;
— disc; 19,05 
duri; 19,15 •
— 4x400 m.

TQțodată ne'a fost anunțat și 
punctajul oara va fi folosit în 
cadrul acestei competiții pe e- 
chipe. Deoarece la startul gru
pei de pe stadionul Republicii 
vor fl prezente 7 selecționate 
(Austria, Cehoslovacia, Elveția, 
italia, Polonia, u.r.s.s. șl Ro- 
mânia), ocupanta primului loc 
în fiecare probă va rarjmi 7 p. 
locul II — 6 p, locul III — s 
p ș.a.nj.d.

• PRIMA ECHIPĂ PARTICI
PANTA LA CONCURSUL DE 
DUMINICA SOSITA IN CAPI
TALA ESTE CEA A POLONIEI. 
Aseară, ța aeroportul Otopeni. 
cursa de Varșovia a adus lotul 
celor 15 atlete poloneze inso(ite 
de oficiali și ziaiiști.

• ÎN CURSUL ZILEI DE AS
TĂZI ESTE AȘTEPTATĂ DE
LEGAȚIA ATLETELOR AMERI
CANCE, După cum am mai a- 
nunțat, în zilele de 5 și 6 au
gust, stadibnul Republicii va 
găzdui întîlnirea amicală dintre 
selecționatele României șl S.U.A.. 
oaspetele urmînd să facă pînă

- 800 m ; 
înălțime și 
400 m ; 1

17,50 — 
i suliță ; 
18,20 —

18,50 — 200 m; 18,55
- 100 m gcir-
1500 m și 19,30

Pentru baschetbalistele fruntașe

IN LOC DE VACANȚĂ, MUNCĂ ASIDUĂ
• Din 16 sportive vor fi alese cele 12 • Speranțe pentru un loc cît mai bun la 

europene • Doar două panouri de baschet în Piatra Neamț ! ?
Caniculă, vacantă, concedii, 

excursii, odihnă. Toți sportivii 
profită din plin de pauza ofe
rită de programul competitio- 
nnl și-și refac forțele pentru 
grelele și pasionantele dispute 
din sezonul viitor.

Cu toate acestea, în eîteva 
ramuri sportive, în această pe
rioadă se muncește extrem de 
mult. Caiaciștii și canoiștii în
cep lupta pentru medaliile de 
aur de la C.M., boxerii dina- 
moviști vizează cît mai multe 
locuri fruntașe la „Dinamovia- 
da“ ce se desfășoară în șo
seaua Ștefan cel Mare, iar fe
tele din reprezentativa de 
baschet s-au „retras" la Pia
tra Neamț unde, sub conduce
rea antrenorilor Grigore Cos
tescu și Traian Constantinescu, 
pregătesc locul fruntaș pe ca- 
re-l tintesc la campionatele eu
ropene din Olanda.

Curiozitatea profesională ne-a 
îndemnat să ne îndreptăm 
spre Piatra Neamț și iată-ne 
în „sanctuarul” lotului repre
zentativ feminin de baschet 
compus din următoarele spor
tive : Racoviță, Savu, Taflan, 
Ciocan, Pruncii, Bițu, Diaeo- 
neseu, Gugiu, Nicola, Szaba- 
doș, Chiraleu, Trandafir, Dcak, 
Sipoș, Popov și Radulescu.
SE MUNCEȘTE CA NICI

ODATĂ
Această constatare s-a des

prins atît din vizionarea pe 
viu a unor antrenamente, cit 
și din aprecierile antrenorilor. 
Moderna sală de sport de la 
poalele munților Pietricica, 
Cozla și Cernegura răsună de 
comenzile precise și severe ale 
antrenorului principal, Grigore 
Costescu, care nu permite nici 
cea mai mică „mascare" a e- 
forturilor de către sportive. 
Fetele, cu tricourile și maieu
rile ude de transpirație, exe
cută și repetă la- nesfîrșit exer
ciții și teme menite să le a- 
sțgure 
bună, 
bări 
coș, 
toate 
fac ca efortul acestor sportive

o pregătire cit mai 
Sprinturi, sărituri, schim- 
de direcții, aruncări la 
voleibalări, driblinguri, 

în ..cantități industriale".

să fie bine apreciat. Sperăm 
că și rezultatele viitoare vor 
fi la fel.

Anca Racoviță, Bogdana Dia- 
conescu, Elisabeta Pruncu și 
Cornelia Taflan lucrează la 
antrenamente de parcă acum 
ar fi selecționate pentru pri
ma oară într-un lot reprezen
tativ. Mai tinerele lor colege. 
Gugiu, Nicola. Trandafir și 
Szabados nu se lasă mai pre
jos. Pivotul nostru nr. 1, Octa
via Bițu,' sare și voleibalează 
in panou sute și sute de mingi. 
Genunchiul, accidentat cindva, 
s-a refăcut, așa că genunchier» 
metalică este purtată doar 
pentru liniștea celei mai înalte 
baschetbaliste din țară.
INVITAȚIE LA „RESTAU
RANTUL GOSPODINELOR" 

DAR...
Grigore Costescu ne anunță, 

cu un zîmbet discret, că va 
invita fetele la restaurantul 
sus-amintit. Localul, amenajat 
în stil popular, îrț care se ser
vesc specialități moldovenești, 
este situat la peste 1 600 de 
metri altitudine și fusese tlejn 
vizitat de reporter, așa că am 
apreciat gestul antrenorului ca 
o răsplată oferită elevelor sale 
pentru eforturile depuse la 
antrenamente. Dar, cînd ș-a 
anunțat că se merge la „Gos
podina", fetele n-au arătat un 
interes deosebit pentru sim- 
piui fapt că drumul pînă sus 
trebuia parcurs în pas aler
gător și precizăm că distanța 
este apreciabilă. Cînd se a- 
junge la destinație, în loc de 
plăcintă poale-rn brîu și o bere 
reoe, fetele trebuie să execute 
traseul în sens invers, iar in
vitația este acceptată ca atare...
GRIGORE COSTESCU ESTE 

OPTIMIST
Fostul internațional privește 

cu mult optimism comportarea 
sportivelor sale la C.E. Spre 
convingere, ne-a prezentat pro
gramul de lucru și trebuie să 
recunoaștem că el a fost ju
dicios alcătuit. Dar. spre do
cumentare. iată-1 : intre 5—31 
iulie pregătire la Piatra

Neamț, 1—2 august — liber, 
din 3 august reunire la com
plexul „23 August”, iar intre 
5 și 9 august participare la 
turneul internațional de la 
București ia care, în afara 
reprezentativei României, par
ticipă Polonia, Franța, Cuba. 
Ungaria și selecționata stu- 

a Cehoslovaciei. în 
se pleacă în Bulga- 
între 12—16 august, 

va participa la un

Ungaria 
dențeaseă
11 august 
ria unde, 
România 
nou turneu alături de echipele 
care au jucat in România și 
de reprezentativele Bulgariei, 
Iugoslaviei și Lituaniei. Din 
18 august din nou la complexul 
„23 August", iar din 11 sep
tembrie la C.E. După cum se 
știe. în lot sint convocate 16 
jucătoare dar la europene vor 
merge 12. L-am rugat pe an
trenor să ne schițeze viitoarea 
echipă. Imposibil, a ' 
punsul. Oricare din 
poate face parte din
12. Cine va munci mai mult, 
mai bine și va fi îri formă va 
fi și în echipă, așa că... pentru 
precizarea celor 12 mai este 
destul timp...
SE CAUT.A, TOTUȘI, PA

NOURI
Lotul feminin de baschet se 

bucură la Piatra Neamț de 
o atenție deosebită. Organele 
locale precum , și președintele 
C.J.E.F.S., C. Rusu, acordă tot 
sprijinul pentru desfășurarea 
în condiții excelente a pregă
tirii. Cu toate acestea, există 
și un „dacă".

Dacă ar fi mai multe pa
nouri de baschet, totul ar fi 
ireproșabil. Dar, în localitate 
nu există decît două panouri 
și... 16 jucătoare care aruncă 
la coșuri sute și sute de 
mingi la un antrenament. Spe
ră antrenorii și baschetba
listele, sperăm și noi că fede
rația de specialitate a încăr
cat de;ia într-un camion eîteva 
panouri, absolut necesare pre
gătirii. și le-a expediat la 
Piatra Neamț.

fost răs- 
cele 16 
lotul de

Paul IOVAN

ia aceste date eîteva antrena
mente comune cu reprezentan
tele țării noastre

• Miinc va pieca la ZUrlch 
formația masculină a României 
care va participa în zilele dc 
1—2 august, alături de echipele 
U.R.S.S., Franței, Marii Britanii, 
Elveției șl Spaniei, la întrecerile 
grupei semifinale din „Cupa 
Europei".

.CUPA ROMÂNIEI"
LA ORIENTARE TURISTICĂ

VA AVEA CARACTER
INTERNAȚIONAL

Concursul de orientare turistici 
dotat cu „Cupa României", pro
gramat pentru zilele de li și 15 
august la Predeal, se va bucura 
de o largă participare, reunind 
la starturile probelor individuale 
și de ștafetă echipe din nume
roase centre ale țării precum și 
concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria și, probabil, 
Finlanda.

în Suedia

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

AL ANTRENORILOR DE HANDBAL
între 3—8 august, în orașul 

suedez Solna, de lîngă Stock
holm, se va desfășura Simpozio
nul international al antrenorilor, 
organizat de Federația internați
onală de handbal, in cadrul că
ruia vor fi dezbătute o serie de 
probleme tehnice legate de creș
terea calitativă a acestui sport.

Azi dimineață, pe calea aeru
lui, vor pieca spre Solna Ion 
Kunst-Ghermănescu. secretar al 
C.N.E.F.S. și membru al comi
siei tehnice a Federației interna
ționale de handbal, și Nicolae 
Nedef, antrenor emerit, care au 
fost invitați la acest important 
simpozion.

O privire de ansamblu asupra 
mișcării sportive gălățene ar 
putea lăsa lesne impresia că 

situația este mulțumitoare, că se 
urmează o linie ascendentă. O 
analiză atentă, pe ramuri de 
sport, în raport cu condițiile ma
teriale existente, șterge insă im
presia inițială. Municipiul Galați 
are, la ora actuală, o bază mate
rială bună, în stare să contribuie 
eficient la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității sportive. 
Spre exemplu, clubul municipal 
„Dunărea" dispune, dc terenuri, 
săli de sport, patinoar, instalații 
și echipament în valoare dc peste 
30 milioane Iei ; clubul „Oțelul" 
are la nudul lui, terenuri dc fot
bal.’ săli de box, de micromodele, 
de parașutism, echipament, nece
sare desfășurării în bune condi- 
țiuni a activității. La acestea se 
mai adaugă și bazele sportive dc 
care dispun clubul vniuehnica" 
și celelalte asociații, 
cele aflate ÎN PLINA 
TIE : O SALA DE 
2 000 DE LOCURI, 
OLIMPIC DE ÎNOT, 
RIE CU 4 PISTE,

Nu putem nega faptul că spor
tivii gălățeni au obținut succese 
meritorii în diferitele competiții 
la care au participat, insă ele 
sînt insuficiente, în raport cu 
condițiile pe care le au. Boxul 
— spre exemplu — ramură cu 
tradiție in orașul dc pe Dunăre, 
tinde, cu citeva excepții, să intre 
in anonimat ; atletismul mai „re
spiră" doar prin două atlete : 
Marghiolita Matei și Rafira Fița ; 
luptele aii început să aibă aceeași 
soartă cu aceea a boxului, in 
timp ce natalia stagnează Îngri
jorător. Nici situația jocurilor nu 
este mai mulțumitoare. Echipa de 
baschet Politehnica s-a aflat Ia 
un pas de retrogradare, iar for
mația de volei a aceluiași club, 
dosi a ocupat locul patru in cla
samentul final, nu mai reprezintă 
o forță, ca în anii trecuți. Fot
balul îndepărtează duminică de 
duminică iubitorii săi de stadioa
ne datorită slabei evoluții a divi
zionarelor B și C ; rugbyul supra
viețuiește printr-o „mină" de ini
moși, care încropesc echipa An
cora.

Condițiile materiale de care dis
pune clubul Oțelul le-am amintit 
mai sus. Să vedem, acum, roa
dele activității sale. Avîndu-se ca 
punct de plecare necesitatea orga
nizării unul proces instructiv-edu- 
cativ la nivelul celor mal moderne 
cerințe, flecare secție a fost în
cadrată cu cadrele tehnice nece
sare. Secția de box dispune de 
3 antrenori, iar echipele sale ac
tivează în cadrul campionatului 
republican de juniori și seniori, 
competiții în care s-au obținut 
unele performanțe meritorii : un 
loc III prin Nicolae Măniță, la etapa 
finală a campiMiatului individual 
al seniorilor, racul II la „Cupa 
Eliberării". Dar, în același timp, 
munca de educație a lăsat de do
rit. în rîndurile boxerilor ș-au 
manifestat unele „disensiuni", ca
re au culminat prin... ieșiri huli
ganice (!) și măsuri disciplinare : 
suspendarea pe viață din activi
tatea sportivă a lui Traian Clr- 
cioran și suspendarea pînă la 
sfirșitul anului a lui Nicolae Mă
niță, precum și sancționarea pe 
linie administrativă a lui Ale
xandru Dumbravă.

Fotbalul este reprezentat prin 
echipa de seniori, care activează 
în divizia B, și centrul de antre
nament pentru juniori. Rezulta
tele seniorilor sînt nesatisfăcătoa
re. cauzele fiind multiple, ele ti- 
nînd, în speeial, de superficiali
tate șl lipsă de interes atît din 
partea conducerii tehnice, cît și 
a jucătorilor, deși s-a beneficiat 
de condiții optime de pregătire. 
In acest fel. locul 9 ocupat de 
divizionara ~ ' ’ - • ■ -
pionatului, 
mească pe 
teri.

Celelalte
parașutism, haltere și moto, sînt 
fie în căutarea unui făgaș de lu
cru (ultimele două), fie în 
zarea unor performanțe de 
calitate (primele), dar toate 
ficient susținute.

Lipsuri se fac simțite și în 
ca organizatorică. în stilul . 

metodele de muncă ale biroului 
consiliului, cu evidente repercu
siuni asupra activității în general.

Alături de Oțelul, celelalte două 
cluburi. Politehnica și Dunărea, 
dovedesc, la rîndul lor, încă foar
te multe neajunsuri în activitate, 
potente nevalqrificate suficient, în 
special clubul studențesc. Spor
tul de performanță gălățean tre
buie reconsiderat, în așa lei îtțcît 
să răspundă pe deplin cerințelor.
SPORTUL DE MASA 
ESTE INCA VITREGIT

„Politehnica" 
precum și 

CONSTRUC- 
SPORT CU 
UN BAZIN 
O POPICA-

B, la sfirșitul cam- 
nu poate să mulțu- 
înflăcărații el supor-

secții, micromodelism,

realj- 
bună 
insu-

mun-
Și

Linia descendentă urmată de 
unele ramuri sportive consti
tuie o reflectare directă și a 

celei urmate de mișcarea sportivă 
de masă. Cele eîteva acțiuni orga
nizate la nivelul diferitelor clu
buri și asociații sînt departe de 
a mulțumi pe cei peste 200 000 de 
locuitori ai orașului. Deși în mar
tie 1969 aceste lipsuri au consti
tuit obiectul unei ample analize 
a Plenarei comitetului județean 
de partid, cînd s-a elaborat ți o 
hotărîre cu indicații precise, si
tuația nu s-a îmbunătățit încă in 
mod corespunzător. Colaborarea

IN FAȚA FILEULUI
• Președintele 

Colegiului central 
de arbitri, CON
STANTIN ARMA.

| ȘESCU, membru
în Comisia inter

națională de arbitraj, a ple
cat în Turcia, la Izmir, pen
tru a conduce un colocviu 
internațional al arbitrilor.

® Școala sportivă nr. 2 
brganizează în zilele de 30 
și 31 iulie un turneu inter
național, care reunește 10 e- 
chipe masculine și 8 femi
nine, din R.S. Cehoslovacă,

Iugoslavia, Olanda, 
Germaniei, Israel și, bine
înțeles, România.

9 Federația de specialitate 
a stabilit perioada de trans
ferări între 25 august și 25 
septembrie.

© După cum sintem in
formați, programul întâlniri
lor reprezentativei feminine a 
României cu selecționata Ce
hoslovaciei a suferit modifi
cări. Partidele vor avea loc 
în zilele de 31 iulie și 1 au
gust la Piatra Neamț.

dintre diferitele organe cu atri
buții pe linie de sport a fost in 
continuare greoaie. In unele În
treprinderi (Șantierul naval. 
I.T.G., Întreprinderea 7 Construc- 
țli-montaj) colaborarea intre co
mitetele sindicatelor și organiza
țiile U.T.C. este deficitară.

Avîndu-se in vedere că ora ne
cesară extinderea și amenajarea 
unor noi baze sportive simple 
s-au inițiat acțiuni menite să în
tregească patrimoniul material.

La data cînd am vizitat orașul 
ne-am convins, totuși, de slaba 
preocupare a celor care trebuiau 
să intervină pentru realizarea te
renurilor respective, fiind pentru 
aceasta necesară o nouă analiză 
a sportului în cadrul Biroului ju
dețean de partid. Un singur exem
plu esto edificator : din cele 19 
terenuri do fotbal, volei Șl hand
bal cite trebuiau amenajate s-au 
realizat numai 5. înșiruirea ar 
putea să continue. Cum au putut 
să se achite de sarclpi întreprin
derea comunală. întreprinderea 
„11 Iunie". I.C.M.S.G.. Uzina La
minorul șt de ce n-au reușit ce
lelalte (total sau parțial) : Com
binatul siderurgic, întreprinderea 
7 construcțli-montaj, întreprinde
rea de gospodărie locală, Trustul 
de construcții, Institutul Politeh
nic 7

O problemă mult discutată este, 
șl aceea a spațiilor de joacă pentru 
copil. Nu se poate spune că nu 
s-au făcut eforturi pentru ca node 
cartiere să beneficieze de locuri 
unde cel mai tineri cetățeni al 
orașului să-și petreacă timpul li
ber. Dar nepăsarea edililor este, 
in multe locuri, supărătoare. Șl 
nu este nevoie de cine știe ce 
eforturi. Spre exemplu, in Țl- 
glina I, în preajma blocului C 9. 
spațiul afectat copiilor este plin 
de gropi, cu gunoaie, leagănele 
nu au dectt scheletul metalic, 
băncile sînt fără scinduri. iar cel 
din preajma blocului C 39 se află 
în apropierea locului de depozi
tare a gunoaielor, loc unde pot 
fl văzuți jucindu-se, deseori, co
piii.

Dar sportul nu are nevoie nu
mai de terenuri, cl șl de o largă 
popularizare, de demonstrarea efi
cienței lui asupra organismului 
uman. O vizită la Casa de cul
tură a sindicatelor, instituție ce 
ar putea prin mijloacele de care 
dispune să contribuie din plin cu 
astfel de acțiuni, ne-a convins de 
contrariul. Din cele 30 000 de vo
lume ale bibliotecii, doar 100 sînt 
— după mărturisirile tovarășei bi
bliotecare — cu caracter sportiv. 
De fapt, noi am găsit în raft doar 
7, dintre care doar două aveau 
contingență cu sportul, restul fi
ind acolo din întimplare sau ne
cunoaștere. In planurile de acti
vitate, numai după lungi insisten
țe și căutări, au fost descoperite 
două simpozioane : unul la 11 de
cembrie 1969 șl unul la 10 mar
tie 1970. Tov. director Pavel Dl- 
nache ne-a spus că mal sînt pre
văzute încă două filme sportive. 
La capitolul realizări au mai fost 
amintite șl cele eîteva concursuri 
de șah găzduite de sălile casei 
de cultură. în rest, nimic.

Analiza sportului de masă gălă- 
țean făcută cu citva timp în ur
mă în cadrul biroului județean 
de partid a dat un nou impuls 
activiștilor sportivi. Ca urmare, 
s-a elaborat un vast plan care 
prevede realizarea unor spații de 
joacă pentru copii, a unor tere
nuri de sport pe teritoriul între
gului județ, s-au luat măsuri ca 
bazele sportive să primească zil
nic, în mqd gratuit, pe 
ce doresc să practice 
sporturi, asigurîndu-se 
tehnice corespunzătoare.

zîndu-se în acțiuni atractive, ca
re angrenează pe mai toți elevii 
școlilor respective. Să amintim 
aici doar numele profesorului 
Gheorghe Lovln, de la Școala ge
nerală 26 din Galați, care a reu
șit să obțină în urma unei munci 
susținute rezultate de calitate. Dar 
mai sînt și altfel de profesori, 
care nu fac onoare numelui și 
calității ce o au : la etapa jude
țeană de handbal, Viorel Drăguș, 
profesor la liceul din Pechea, a 
fost mereu în stare de ebrietate ; 
în aceeași situație pot fi deseori 
întîlniți Mihai Filip, de la Șc. ge
nerală 17, și Ion Defta de la Li
ceul 2 din Galați. Cum își poate 
justifica munca la catedră profe
soara Victoria Ene (Șc. generală 13 
Galați) care nu a prezentat la 
competiții nici o echipă 7 Ce pă
rere au despre modul cum se 
achită de obligații Demetrlana 
Nedelcu (Șc. generală 4 Galați) 
și Gheorghe Ștefan (Șc. gen. co
muna Oancea) care prezintă ele
vii la competițiile școlare în cos
tum de stradă, sau dovedesc o to
tală neseriozitate in activitatea 
profesională 7

înființarea Facultății de educa
ție fizică pe lingă Institutul pe
dagogic de 3 ani din Galați va 
duce la completarea cu cadre di
dactice bine pregătire a catedre
lor de educație fiz-ică ale jude
țului, aflate în prezent descom
pletate. In discuția pe care am 
avut-o cu tov. decan Gheorghe 
Manolescu, acesta ne-a spus : „Am 
fost .și sintem sprijiniți de către 
organele locale in rezolvarea tu
turor problemelor. In jurul sălii 
de sport ni s-a afectat un spa
țiu de 10 000 m p., pc care vom 
face un complex sportiv compus 
dlntr-un stadion, cu pistă de 
300 m, 2 terenuri de baschet, 3 te
renuri dc volei, un sector de a- 
runcări, o platformă bitumlnată 
pentru handbal. La execuția lu
crărilor o contribuție importantă 
o au studenții institutului, care, 
prin muncă voluntară, s-au an
gajat să realizeze cea mai mare 
parte a construcțiilor".

Școala poate da deci un im
portant ajutor, răminind doar ca 
pasiunea să devină dominantă.

ȘCOALA POATE FACE 
MAI MULT

toți cel 
diferite 
cadrele

e-Alfabetul dragostei pentru 
xercițiul fizic se descifrează 
încă din școală. Acolo unde 

există cadre didactice competente, 
îndrăgostite de meseria lor, re
zultatele sînt evidente, materlali-

LA TECUCI, INTRE TRADIȚIE 
ȘI VIITOR

Municipiul Tecuci, ocupă in 
județ locul doi, după Galați, 
atit datorită numărului locui

torilor, cît șl ca importanță eco
nomică. Și aci sportul egută noi 
căi pentru a-și afirma vitalitatea. 

Despre mișcarea sportivă tecu- 
ceană l-am rugat să ne vorbească 
pe tov. Pctrică FLUIERARU. pre
ședintele C.M.E.F.S. : „La nivelul 
orașului nostru doar două ramuri 
sportive au tradiție : fotbalul șl 
rugbyul, celelalte sint tinere, însă 
cîștlgă teren tot mal mult, La 
noi, în prezent, se practică fot
bal, rugby, atletism, handbal, bas
chet, lupte, volei, popice. Baza 
materială necesară desfășurării în 
bune condițluni a activității este 
asigurată, dlspunindu-se de 3 te
renuri de fotbal, o sală și o 
pistă de atletism. 6 terenuri de 
handbal, 12 de volei, 4 de bas
chet, 12 piste simple de popice, 
o sală de lupte, 1 bazin de na- 
tație, plus echipamentul necesar. 
Dacă pînă acum 2 ani în Tecuci 
nu existau decit 2 echipe, acum 
numărul acestora este mult mai 
numeros. Cadrele tehnice

• asemenea, asigurate, cu 
atletismului, unde există 
gur antrenor și ne sînt 
cel puțin trei.

Preocuparea pentru a 
gura celor ce doresc să 
sească bazele sportive ale ora
șului s-a materializat într-un plan 
care stabilește precis accesul la 
ele, reglementare ce sporește, cre
dem, interesul pentru practicarea 
diferitelor sporturi".

★

Județul Galați se află in 
plină dezvoltare in toate do
meniile. Mișcare» sportivă 

trebuie să țină pasul, in așa fel 
incit să răspundă tot mai bine 
cerințelor tuturor cetățenilor, in
diferent de virstă, sex, sau pre
ferințe. Dar pentru aceasta este 
nevoie de multă, multă muncă.

Emanuel FÂNTĂNEANU

stnt. de 
excepția 
un sin- 
necesari

se asi- 
le folo-

Campionatele naționale ale copiilor

0 CATEGORICA VICTORIE
A TINERILOR ÎNOTĂTORI' PLOIEȘTENI

Ultimele star
turi ale celui de 
al 6-lea cam
pionat national 
al copiilor, ulti
mele visuri îm

plinite și... cele din urmă spe
ranțe spulberate. Învingătorii, 
unii dintre ei adevărați co- 
lecționeri de medalii și di
plome, au dat mina în mod

mentul pe cluburi alcătuit la 
finele competiției este edifi
cator în acest sens : 1. Pe
trolul 352 p. 2. Șc. Sp. Reși
ța 236 p, 3. ȘC. gp. 2 109 p, 
4. Crișul 78 p, 5. Șc. Sp. Ti
mișoara 75 p, 6. Dunărea 69 p, 
7. Dinamo 50 (!), 8. Șc. Sp. 
Sibiu. 43 p, 9. Prahova 32 p, 
10. Rapid 25 p.

Dommca Dumitru 
cam pioana brasistelor

IN DIVIZIA B
LA POLO

La ștrandul Tineretului din Ca
pitală se desfășoară turneul . tir y 
nai al campionatului ds cate
goria B la polo pe apă. Lupta 
pentru promovarea in prima di
vizie a țârii se dispută intre 
echipele ce reprezintă 7 orașe 
din diferite zone ale țării. Ală
turi de fostele formații de di
vizia A (Ind. linii Timișoara, 
C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș) 
și echipele permanente in di
vizia B (Timișul Lugoj, Dună
rea Galați), anul acesta activea
ză, pentru prima dată, reprezen
tanții Clubului sportiv școlar din 
București, Crișul Oradea și C.F.R. 
Cluj. **

După două zile de întreceri s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te. Prima zi : C.F.R. Cluj — Cri
șul Oradea ă—3 (0—1 ; 1—0 : 3—1 ; 
1—2). arbitru Gli. Cociuban : I.L. 
Timișoara — MureșțH Tg. Mureș . 
3—0 (0—0 ; 0—0 ; 1—0 ; 2—0). ar-

bilru H. țacobini ; C.S.M. Cluj — 
C.S.S. București 4—2 (0—0 : 1 —0 :
1— 1 ; 2—1), arbitru St. Kroner ; 
Timișul Lugoj — Dunărea Galați
3— 1 (0—1 ; 1—0 ; 1—0 : 1—0). ar
bitru N. Nicolaescu. Ziua a Il-a: 
C.S.S. Buc. — I. L. Timișoara

(0—1 ; 3—fl ; o—l : 1—2), ar
bitru St. Kroner 1 C.S.M. Cluj — 
Crișul Oradea 6—1 (0—0 ; 1—0 ;
2— 1 ; 3—0). arbitru N. Nicolaes
cu ; Timișul Lugoj — C.F.R. Cluj
4— 3 (1—2 ; 0—0 ; 3—0 ; 0—1), arbl- 

Mureșul Tg.
Dunărea Galați 9—1 

5—0.; 1—0), arbitru

înotători 
plecat a- 
de aur 
atribuite

4—3 (1—2 : 0—0 ; 3—0 
tru Gh. Cociuban ; 
Mureș 
(0—0 ; 3—1 : 
H. iacobini.

Programul 
C.S.S. ~ 
reș : I. 
Oradea : 
Lugoj ; 
Galati.

Buc. 
L.
C.S.M, 

C.F.R.

de azi : de la ora 9 : 
— Mureșul Tg. Mu- 
Timișoara -- Crișul

Cluj — Timișul 
Cluj — Dunărea

C. RADUȚ

sportiv cu învinșii lor din a- 
cest. concurs (cine știe, poate 
la anul rolurile se vor in
versa), promițînd să nit1 lip
sească de la rendez-vous-ul 
ediției viitoare.

întrecerile de la Dinamo, 
frumos preludiu al săptămî- 
nilor natației oferite ama
torilor din Capitală, au re- 

. prezentat un veritabil suc
ces pentru tinerii 
ploieșteni, care au 
casă cu 18 medalii 
(o treime din cele
de organizatori) și multe al
tele din metal prețios, con
ferind clubului Petrolul — 
ca urmare a locului I ocu
pat în clasamentul general 

— o frumoasă cupă de cris
tal. După numai trei ani de 
activitate, cuplul soților Anca 
și Mihai Mitrofan reușesc să 
concretizeze o laborioasă 
extrem de 
de selecție 
gînd roade 
piu demn
t.n.i antrenorii m.ii țineri, ca're 
se ocupă de creșterea tine
relor cadre. De altfel, clasa-

REZULTATE TEHNICE 
CATEGORIA B — 800 m li
ber (b) : ILARION SVETZ 
(Șc. sp. 2 Buc.) 11:15,4 —
record. Ad. Popovici (Petr.) 
11:29,8, L. Cotranță (Crișul) 
11:48,1, A. Jurj (Șc. sp. Reș.j 
11:53,7 ; 200 m spate (b) : 
IL. ȘVETZ (Șc. sp. 2) 2:45,9, 
D. Gropșan (Șc. sp. Reș.) 
2:47,4, E. Tschiltsche (Rapid) 
2:50,5. D. Aldea (Petr.) 
2:51,3 : 400 m liber (f) : JU-
LIETA MIROSU (Șc. Sp. 
Reș.) 5:42,8, Cătălina Pănu- 
lescu (Petr.) 5:48,5, Daniela 
Georgescu (Dinamo) 5:56,8, 

Emilia Călin (Petr.) 6:01,6 ; 
100 m delfin (f) : EUGENIA 
CRISTESCU (Din.) 
Minola Vasiliade 
1:24,5, Domnica __ _
(Prahova Ploiești) 1:35,5, Ni
cola Mazilu (Petr.) 1:35,9; 
200 m bras (b) : G. BOSÎN- 
CEANU (Petr.) 3:10,4, C. 
Constantinescu (Petr.) 3:11,2, 
L. Lazăr (Prah.) 3:14,3, ’e’ 
Buhoci (Steaua) 3:14,3; 
4x100 m mixt (f) ; ȘC. SP. 
REȘIȚA 5:49.8, Petrolul 6:05,3;
Șc. sp. 2 Buc. 6:15,5 :

CATEGORIA C — 100 m 
spate (f) : MIHAELA GEOR
GESCU (Petrolul) 1:34.1, 
Marta Tavasi (Crișul) 1:36,1, 
Daniela Roșea (Șc. sp. Timi
șoara) 1:37,8. Judit Huniadv 
(Șc. sp. Reș.) 1:38,2; 100 m 
delfin (b) : ȘT. MITU (Du
nărea Galați) 1:28,0, R. Zu- 
gravu (Petr.) 1:40,5, I. Ro- 
gojan (Șc. sp. 2 Buc.) 1:42,0; 
4x50 m liber (f): PETROLUL 

*5 4, 
3:52.0 ;

(b) : PETRO- 
sn. ta 

2 Buc. 2:38,3, 
Șc. sp. Sibiu

1:18,4, 
(Rapid) 

Dumitru

Și 
anevoioasă muncă 
și instruire, cule- 
bogate. Un exem- 
de subliniat pen-

2:40,2, Șc. Sp Sto-iu 
Șc. sp. Reșița 
4x50 m liber 
LUL 2:2’0, Șc. 
2:33,0, Șc. sp. ‘ 
Dinamo 2:41,0, 
2:41,0 ;

CATEGORIA 
liber (f) : ȘC. 
3:20.4, Petrolul 
narea 3:49,1 :

SP.

9 •

D — 4x50 m 
SP. REȘIȚA 

3:41,2, Du- 
4x50 ni liber 

(b) : ȘC. SP. TIMIȘOARA 
3:10,8, Șc. Sp. Reșița 3:12.4, 
Dinamo 3:12,8.
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INTERVIU CU DOBRIN

W MĂ GiNDESC DEClT LA CEEA CE VA Fl“!
Adulat de unii, blamat cu 

vehemență de alții, Dobrin 
nu lasă, totuși, impresia că 
acest tratament contradicto
riu Ia care este supus de o 
bună bucată de vreme l-ar 
putea transforma într-un 
„miel turbat". Cel puțin la 
Pitești, acolo unde simte su
flul simpatiei nedrămuite și, 
sub picioare, terenul „Ma
rocanei1* de unde a pornit 
în fotbalul de performanță, 

. Dobrin afișează o liniște și 
o pondere dezarmante.

Să fie aceasta cauza pen
tru care răspunsurile sale 
n-au intrat în nota unor în
trebări implicit polemice ?

— Ce părere ai despre 
comportarea . inegală, osci
lantă a echipei piteștene, 
în campionat, de la care 
nici d-ta n-ai făcut excep
ție ? N-a contribuit la a- 
eeasta și schimbarea an
trenorului, făcută din 
mers ?
—- Aș vrea să răspund în- 

„„ , sfiitul acestui
pur și simplu,

bun, mulțumirea ne omoa
ră...

In ceea ce mă privește, 
trebuie să reamintesc că 
spre sfirșitul turului am 
stat o lună și jumătate pe 
tușă, din motive medicale, 
pînă atunci toată lumea — 
inclusiv selecționerii! — fi
ind mulțumită de mine. A 
urmat apoi perioada pre- 
mexicană, în care am jucat, 
de bine, de rău, și cea a 
Campionatului mondial, în 

care m-am... odihnit. Finalul 
campionatului m-a găsit din 
nou pe baricade.

cepînd cu. 
campionat 
echipa n-a rezistat ritmului 
susținut, cu meciuri miercuri 
—duminică—miercuri, 
despre începutul lui, 
mai bine zi 
competițională, eu nu 
cum s-a făcut pregătirea’ de 
bază, întrucit am fost plecat 
cu lotul reprezentativ în 
Brazilia. Am constatat doar, 
pe parcurs, că, din cînd în 

. cînd, echipa noastră înce
pea să șchioapele și, vrînd- 
nevrînd, gîndul ni se duce 
la schimbarea pregătirii, la 
schimbarea antrenorilor. A- 
fară de aceasta, echipa noas
tră nu rezistă după un meci

Cit 
sau 

is perioada pre-
știu

BULETINUL
TRANSFERĂRILOR

Fină ieri Ia amiază, Ia 
Federația română de fot
bal au fost depuse, printre 
altele, următoarele cereri de 
transfer pentru echipele de 
divizia A: Panici (Politeh
nica Timișoara) la C.F.R. 
Timișoara ; Caratașu (Gloria 
Bîrlad) la Politehnica Iași; 
Dumbrean (Gaz metan Me
diaș), Kalinin 
Timișoara), Zaharia 
rii Textila Lugoj), 
(Minaur Zlatna) și 
(A.Ș. Armata Tg.
toți la U.T.A. cu drept do 
joc după un an; Catrina 
(Cutezătorii București) la 
Rapid București; Grama 
(Carpați Sinaia) și Păclulete 
(Chimia Rm. Vilcea) — am
bii la Farul, cu drept de joc 
după un an : Oprea („U*‘. 
Cluj) Ia Farul.

(Politehnica 
(Vultu- 
Ciocan 
Hajnal 

Mureș),

— Ca să fim sinceri. 
Dobrine, ai vrea să discu
tăm acum despre tine și 
C.M. ?
— Nu aș vrea să discutăm. 

Această perioadă, plină de 
necazuri și amărăciuni pen
tru mine, aparține trecutului 
și acum nu vreau să mă 
gândesc deeît la ceea ce va fi, 

— Atunci, cum vezi jo
cul dumitale în viitorul a- 
propiat, dat fiind că ro
lului obișnuit, de dispecer, 
f s-a adăugat acum și cei 
de realizator principal ?
- Aș vrea să am un sin

gur rol în echipă ’• ori dispe
cer, ori realizator. Aș prefe
ra. însă, să joc vîrf de atac 
retras, distribuitor, și să am 
în față un jucător de vite
ză și bun șuter. Ceea ce nu 
uvem încă în lotul actual al 
echipei. Îmi închipui, însă, 
că în viitorul campionat îl 
vom avea, pentru că jocul 
formației noastre, mai bine 
zis, lipsurile ei, îl cer.

— Ce răspuns dai voci-

lor care afirmă câ vei pă
răsi echipa piteșteană pen
tru una bucureșteană ?
— N-am auzit deeît in

direct aceste voci. Dar n-am 
motive să plec din Pitești. 
Îmi place acasă. Conducerea 
clubului F. Or Argeș, vice
președintele salariat, Puiu 
Rapaport, m-au ajutat foarte 
mult, ca om și ca jucător. 
După părerea unora, anul 
trecut pe vremea aceasta, î- 
naintea începerii campiona
tului, trebuia să-mi pun 
ghetele în cui.,. Dar eu eram 
de altă părere, pentru că 
fotbalul înseamnă pentru 
mine mai mult deeît își în
chipuiau ei. Din fericire, 
conducerea clubului a fost 
de acord cu mine. Sper că 
și la 30 de ani să figurez 
la F- C. Argeș, dar ca„. fun
daș central. Acum cîțiva ani, 
am și evoluat pe acest post, 
în Italia, alături de Boc!

— Cum apreciezi cam
pionatul recent încheiat ? 
— Un campionat destul de 

echilibrat și mult mai a- 
nimat în partea sa finală. 
Nume noi și promițătoare 
în divizia A. Sper să nu 
fie însă dintre cei care azi 
intră și mîine ies... Dacă lu
ăm pe cap de jucător, ordi
nea finală din campionat nu 
corespunde valorii. Cred în
să că U.T.A. avea șanse să 
ciștige din nou titlul și fără 
solicitarea la care au fost 
supuși unii jucători de la 
echipele adverse, pentru că 
loturile cu prea mulți jucă
tori buni nu rezistă. Victo
ria formației arădene este 
victoria disciplinei, a voin
ței și a jocului de echipă. In 
privința celor două retro

gradate, îmi pare rău 
echipa Crișul, întrucit 
tehnic, sportiv. Tinerii 
tori orădeni erau însă 
naivi. Cred că se vor 
toarce în prima divizie.

Paul SLAVESCU

de 
juca 

jucă- 
prea 
reîn-

PLUSURI Șl MINUSURI
După un an de disputare a campionatului republican al 

juniorilor și școlarilor putem afirma că argumentele care au 
stat la baza reînființării lui s-au dovedit viabile. Începută cu 
anumite rezerve din partea unor conducători și tehniceni, 
această importantă competiție și-a dovedit utilitatea, făcînd o 
bună propagandă și atrăgînd noi elemente către fotbal.

Numeroase echipe au avut 
o evoluție ascendentă (Car-.- 
.păți Sinaia, Petrolul Videle, 
Olimpia Oradea, Gaz metan 
Mediaș, Chimia Rm. Vîlcea, 
Oltul Sf. Gheorghe), ceea ce 
dovedește că o pregătire 
complexă, asociată cu un nu
măr relativ mare de jocuri, 
în compania unor adversari, 
puternici, va obișnui tinerii ju
cători cu solicitările mult 
crescute de mai tîrziu. Grăi
tor apare faptul că în cele 
188 de echipe participante 
au activat un număr mare de 
juniori — 4 000, mulți din- 

_ tre aceștia fiind promovați 
‘încă din acest an la formații, 
de categorii superioare 
(Scheep I — U.T-A. ; Sandu 
Gabriel, Stan Gabriel — Me
talul București; Cincă Ma
rian — tineret Rapid ; Dono- 
se Costică, Smarandache 
Firu — tineret și echipa di
vizionară Universitatea Cra
iova ; Sandu Traian, Cojoca- 
ru Gavrilă — Progresul Bucu
rești ; Sameș Ștefan — tine
ret Steaua etc.).
• împărțit după criteriul 
geografic în 14 serii, campio

VICTORIA MULT VISATA.• ••

ÎN ACESTE ZILE, PRINTRE IUBITORII FOTBALULUI

DIN BISTRITA-NĂSĂUD

. O revedere plăcută. Ieri di
mineață l-am întîlpit pe Nun- 
weiller III. Aflat în concediu 
în țară, „pilonul1* din apăra
rea campioanei Turciei — Fe
nerbahce — a asistat la finala 
„Cupei" și, desigur, era afec
tat de înfrîngerea echipei fa
vorite, în care evoluează coi 
doi frați ai săi, Nunweiller IV 
și VI, de comportarea sub aș
teptări a lui Lică.

Am discutat cu Nelu Nun- 
weiller despre meci, despre 
Valoarea bună a partidei, iar 
cînd am ajuns la cauzele In
succesului formației din șos. 
Ștefan cel Mare, el le-a sin
tetizat astfel : „Dinamo a avut 
multe ocazii, însă Steaua a ju
cat sipur, echilibrat, arătind o 
tactică de joc mai bună. Dar,

pe dinamoviști i-a învins Voi- 
nea, așa cum ne învingea și 
cînd jucam eu. țn partidele 
cu noi, adică cu Dinamo, nu 
se putea ca Voinea să nu în
scrie. De data aceasta, Flarțcă 
a jucat și bine".

Nelu a rămas același sportiv 
corect, gata pricind să spună 
că adversarul a fost mai bun. 
Și este același om modest. 
Cînd l-am întrebat de viitoa
rea sa activitate, pînă acum 
încununată de succes sub cu
lorile lui Fenerbahce, el ne-a 
promis 
vrea să 
fără a 
cîte am
babil, de plecarea la o altă 
echipă. (C. ALEXE).

Ne îndreptam spre Bis
trița, unul din primele 
orașe deasupra căruia, 
într-o noapte de mai, apa 
a curs din cer, nemiloasă, 
timp de peste 20 de ore, 
fără întrerupere.

...După Sărățel nesfâr
șitele lanuri de grlu care 
alergaseră nebunește prin 
fața geamului trenului,
sînt înlocuite brusc de o 
imensă crustă cenușie,
crăpată de soare. Este 
mîlul întins de apele duș
mănoase 
pline" a 
Oamenii 
strîngeau 
azvîrleau 
țârelor. In urma lor, plu
gurile... Pește trei zile, 
însă, la întoarcere, aveam 
să-i vedem doar pe la po
duri, clădind picioare țări, 
din piatră, iar cîmpul gata 
pentru a-și primi — pen
tru a doua oară in acea
stă primăvară — semin
țele întoarse din drumul 
către moară...

pe „felia de 
acestui pământ, 

cu spinările arse 
mâlul crăpat și-l 
la marginea ho-

o altă întîlnire. Nu 
spună vorbe în vînt, 
ști ceva sigur. După 
înțeles, e vorba, prq-

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI

Amintindu-și parcă de un 
coșmar, Gheorghe Băioi, pre
ședintele C.J.E.F.Ș.-ului 
Bistrița, se sculă 
un, se uită lung 
țră apoi, cu voce 
invită să privim 
față :

15 zile studenții timi- 
și-au reluat pregătirile 

antrenorilor 
T. Bomba.

au 
zi pe stadio

nul Politehnica, care In cursul 
lunii august va fi complet 
reamenajat.

Din vechea garnitură, jucă
torii Panici și Seceleanu au 
fost redați echipei C.F.R. Ti
mișoara.

Pentru noul sezon au primit 
drept de joc la această for-

De 
șoreni 
sub conducerea 
Tonii» Jurcă și 
Antrenamentele 
două ori pe

loc de

mație Brîndescu de la U.T.A. 
și Filip de la C.S.M. Reșița, 
care și-au terminat carantina 
de un an. La sesiunea de 
admitere în învățămîntul su
perior. din această vară, au 
reușit Arnăutu și Copăceanu. 
ambii de la C.S.M. Reșița, 
Iezan de la Aurul Brad și 
Bot de la Voința Oradea, care 
se vor alătura, deci, lotului 
echipei studențești.

P. ARCAN, coresp. pnjjnci- 
pal.

Turneul final al școlilor generale

CAfAPIONI Al ȚĂRII - FOTBALIȘTII
ȘCOLII Nr. 16 BUCUREȘTI

> La Frasin (Suceava) a luat 
sfirșit turneul final al cam
pionatului republican de fot
bal rezervat școlilor genera
le. Ultimele etape au scos 
în relief superioritatea for
mației Școlii generale nr. 16 
din București : 4—0 cu echi
pa Școlii generale nr. 19 din 
Arad, 3—0 cu cea a Școlii 
generale nr. 3 din Tg. Jiu și 
2—0 cu fotbaliștii de la Școa
la generală nr. 15 din Bu
zău.
care 
te a 
care 
tuat .

Un evident progres a do
vedit în ultimele partide și 
e'-hina Școlii generale nr. 19 
•*n Arad care a întrecut cu 

a formația Ș ulii generale 
r- 15 din Birău și cu 4—0 
a cea a Șc'li! generale nr:

Acestea sînt rezultatele 
atestă neta superiorita- 
fotbaliștilor bucureșteni, 
— pe merit — s-au si- 
pe locul I.

MECI DE BARAJ
Azi, de la ora 17,30, 

dlonul Giulesti din Capitală ațe 
loc meciul de barai 
pentru promovarea în 
intre I.TA. București (campioa
na judetu’ui Tllov) și Energia 
Slobozia. Meciul din tur. disputat 
la Slobozia, s-a încheiat la e- 
gajitațe ; o—o.

pe sta-
(returul) 

divizia C

2 din Vaslui, egalind astfel 
la puncte echipa buzoiană, 
pe care a întrecut-o, insă, la 
golaveraj...

Iată și alte rezultate din 
ultimele etape : Șc. 3 Tg. 
Jiu—Șc. 2 Vaslui 1—3 (0—2). 
Șc. 5 Alexandria—Șc. 15 Bu
zău 1—2 (1—1) ; Șc. 2 Vaslui 
— Șc. 5 Alexandria 2—0 
(1—0) ; Șc. 5 Alexandria — 
Șc. 3 Tg. Jiu- 1—2 (0—1)-

Clasament final : 1. Șe. 
generală nr. 16 București 10 
p (golaveraj 19—1), campioană 
republicană pe anul 1970, 2. Șc. 
generală nr. 19 Arad 6 p (11— 
8); 3. Șc. generală nr. 15 Biuăți 
6 p. (9—8); 4. Șc. generală 
nr- 2 Vaslui 4 p. (5—11) ; 5. 
Șc. generală nr 5 Alexandria 
2 p (6—13) ; 6. Șc. generală 
nr. 3 Tg. Jiu 2 p. (6—15).

Echipelor clasate pe prime
le locuri le-au fost oferite 
medalii, cupe, plachete și 
alțe premii de către Ministe
rul învățământului. Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, C.J.E.F.S. 
și asociația sportivă 
Frasin-

din 
de pe sca
pe fereas- 
calmă, ne 

........... dealul din 
..Îngrijorarea n-a fost 

măre, pînă nu s-a rupt bu
cata ceea de deal, cu tot cu 
pădure. Noroc că s-a oprit 
la malul apei. De s-ar fi 
prăvălit în ea, era dus si 
stadionul, și parcul, și casele 
din zona asta, și sediul no
stru, pe care, cti chiu cu 
vai, l-am construit. Apa a 
mincat o bună parte din 
malul pe care intenționam 
să construim o tribună... Pa
gubă de vreo 400.000 de lei— 
Am primit deja 100 000, cu 
care începem îndiguirea. Tri
buna și celelalte le vom 
face noi. Numai sănătoși să 
fim".

— Așadar, în Bistrița, viața 
și-a reluat cursul normal...

— Nici n-a fost altfel, cu 
excepția celor trei zile de 
întuneric și completă izolare 
de atunci. Oamenii au trecut, 
însă, cu tărie peste ele,

Făcu un gest cu mîna, ca 
și cum ar fi dorit să alunge 
o amintire legată de fapte 
pe care nu-ți face plăcere 
să le păstrezi în memorie. 
Apoi, puftă discuția pe alte 
făgașuri, in speță pe cel al 
fotbalului. „Acum, după 10 
ani de speranțe, am reintrat, 
in sfîrșit, in „B“. Bucuria 
este imensă. Parcă nu ne 
vine a crede...

Se așează pe scaun, trase 
adine din țigară, apoi, cu un 
zîmbet abia schițat, reluă : 
„Astăzi, susținem _ primul 
meci în noua haină. Sinteți 
invitatul nostru... Poate* 
siți ceva interesant. Dacă 
la noi, poate la oaspeții 
goslavi".

Prima repriză se terminase, 
1—1! Stăteam în 
lîngă profesorul 
Crișan, președintele asocia
ției Gloria. Părea cam nemul
țumit : „Nu prea-mi place 
jocul acesta la ofsaid... Cio
can n-are cu cine 
Prea se înghesuie 
centru".

Vorbea ca pentru el. După 
un răstimp, ni șe adresă : 
„Împreună cu doctorul Vianu, 
cel pe care îl vedeți că-si 
mîncă pipa pe banca de 
mai jos, am muncit timp 
de 20 de ani în slujba fot-, 
balului din orașul nostru, 
lată-ne, în sfirșit, vișul re
alizai. Tribunele sînt pline.- 
Numai șă plece toți oamenii 
bucuroși de aici, Primul care 
se bucură, oricum, este an
trenorul Tlti Popescu, fostul 
jucător de la Juventus. In 
numai doi ani a pus echipa 
pe picioare".

„.Dpminica, veverițele din 
parc — toate denumite „Mar
gareta" —. speriate de zgo
motul stadionului, aflat în 
imediata apropiere, nu mai 
coboară din copaci să ia 
din palmele micuților nuci 
sau alune, șterpelite din casă, 
iar fetele își programează 
plimbarea de seară pe „Cor
so", cu o oră mai tîrziu 
deeît în celelalte zile, pentru 
a nu risca să treacă nevă
zute, flăcăii preferind la acea 
oră stadionul.

Duminica e 
Luni, marți și 
mici trag cu 
spusele celor mari și-și ho
tărăsc cariera fotbalistică, în 
timp ce tații și bunicij re
gretă că acum nu 
să privească acest 
joc. Jpi, viperi și 
toată lumea Știe 
care va intra duminică în 
teren, " ' “
Pînă acum, în divizia C, 
fpst mai 
B va fi 
știu...

tribună, 
Nicolac

colabora. 
jocul pe

a fotbalului, 
miercuri, cei 
urechea la

pot deeît 
minunat 
sîmbătă 
formația

îi eîntăresc șansele.
a 

ușor. Dar la divizia 
mai greu. Toți o

Gheorghe ILIUȚA

AU JUCAT... Șl
Spectatorii prezenți duminică 

în tribunele stadionului „23 Au
gust- din Capitală — și tele
spectatorii — au avut prilejul să 
vadă un spectacol unic: un nu
măr de 13 cîștigători de auto
turisme la sistemele Loto-Prono- 
sport și-au luat in primire, în 
aplauzele publicului, mașinile.

Printre cel 18 cîștigători eța

MICI
LA

Suceava
Avîntul

ALEXA( OXSTAXTIN
corespondent principal

I^ERNAȚIONAT
TG. MUREȘ
în turneu în țara 

formația S.E. Bekes- 
Gsaba, din R-P. Ungară, a ju
cat duminică la Tg. Mureș 
cu echipa de divizie C Lemna
rul, din localitate. întîlnirea 
a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (1—1). prin 
goluriJe . marcate de Pîrlea 
(de la gazde; și Varga.

S. ALBU-corespondent

A flată 
noastră,

natul republican al juniori
lor și școlarilor s-a desfășu
rat de regulă duminica, Ia 
orele 13, pentru a da posi
bilitatea echipelor să se de
plaseze în aceeași zi.

Prevederile regulamentu
lui, care vor fi valabile și 
în ediția 1970/1971, n-au creat 
nici un fel de perturbări 
frecvenței școlare.

Lăsînd la o parte greută
țile cu caracter administrativ 
(echipament, mijloace 
transport, terenuri etc.) 
care le-au avut unele aso
ciații sportive (în special 
unele din divizia C : Metalul 
To.pleț, Unirea Drăgășani, 
Fulgerul Dorohoi, Petrolul 
Videle, Tehnometal Bucu
rești), trebuie să arătăm că 
majoritatea echipelor au în
țeles importanța campionatu
lui de juniori, au respectat 
întocmai prevederile regu
lamentului, s-au prezentat la 
jocuri bine pregătite.

Merită, în primul rînd, să 
remarcăm echipele cîștigă- 
toare ale celor 14 serii (Poli
tehnica Iași, Dinamo Bacău, 
Progresul Brăila, Steaua Buc., 
Steaua Centrul „23 August** 
București, Metalul București, 
Rapid București, Universita
tea Craiova, C.F.R. Timișoa
ra. U.T. Arad, Olimpia Satu 
Mare. Universitatea Cluj, 
Școala sportivă Sibiu și Stea
gul roșu Brașov), apoi o altă 
categorie de formații ale că
ror jocuri au îneîntat spec
tatorii (Ceahlăul Piatra 
Neamț, Farul Constanța, S.S- 
București, Progresul Bucu
rești. Metalul Hunedoara, 
Metalul Aiud, Minerul Baia 
Mare, Carpați Sinaia, Indus
tria Sîrmei Cîmpla Turzil). 
Desigur că meritele acestor 
realizări revin în primul 
rînd antrenorilor, care mun
cesc cu pasiune și pricepere. 
Printre aceștia se numără 
Lazăr Leon, Vasile Gain, 
Gheorghe Dungu, Silviu A- 
vram. Ion Voinescu, 
Bîrzan, Ion Costea, 
Tudoran, Andrei 
Gheorghe Opriș, Ștefan Hi- 
dișan. Traiân Coman, Alexan
dru Muta, Eugen Popescu, 
Iustin Moise.

în intenția de a îmbună
tăți si mai mult desfășurarea 
acestei competiții de interes 
republican, vom semnala și 
o serie de aspecte negative 
care s-au manifestat pe par
cursul campionatului.

De cea mai mare impor
tantă ni se par lipsurile de 
ordin educativ, manifestate 
op supărătoare frecvență încă 
de Ia această vîrstă. lipsuri 
care au determinat Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină să 
puțin de 
dare.

Printre 
țiunilor, ca urmare a 
acte nesportive (injurii 
adversari, coechipieri și 

loviri intenționate 
adversarului fără 

atitudine neeu-

de 
pe

Mihai
Traian 

Mercea,

dicteze nu mai
527 etape suspen-

„campionii" sanc- 
pnor 
către 
arbi-

tri, 
ale 
balon, 
viincioașă față de public), se 
numără : Tehnofrig Cluj (26 
etape suspendare pentru 9 
jucători). Chimia Turnu Mă
gurele (24—9), Bradul Vișeu

VEȘTI
„Fiii 

lui — 
șii“ —

risipitori" al Clu.iu- 
am numit „șepcile ro- 
care au terminat pri-

Loto-Pronosport

AU CiȘTIGAT
de la nici un concurs. Aveam 
convingerea că voi ciștiga și am 
cîștigat. Jucați și dumneavoastră 
ca mine și o să ciștlgați**.

Fericit, maistrul Ion Chisăliță 
a Bieeat împreună cu soția șă-și 
petreacă concediul în frumoasele 
Stațiuni din Banat : Băile Hef- 
culane, Buziaș ș.a. Concediu 
plăcut...

(19), Torpedo Zămești (16), 
Gloria Bistrița, Metalul 
pleț, Chimia Rm. Vîlcea 
Celuloza Zămești (12), 
metan Mediaș (8), 
Constanța, Electroputere Cra
iova (7).

Răspunzători de toate a- 
ceste abateri se fac 
mul rînd 
ducătorii 
mate.

Trebuie
tul că s-au semnalat și o se
rie de neprezentări, datorate 
neglijenței unor secții, ajun- 
gîndu-sc la suspendarea echi
pelor de seniori Penicilina 
Iași, Fulgerul Dorohoi, Ener
getica Tr. Severin, Vitrome- 
tan Mediaș și Minerul Ghe- 
lar.

Precizăm că și în noua 
ediție Comisia de competi
ții și disciplină va merge 
pe aceeași linie de intrasi- 
gență față de abateri.

De neconceput apare situa
ția unor echipe de cluburi 
puternice, care s-au clasat 
pe locuri modeste în raport 
cu condițiile pe care le au 
și aici vom cita exemplele 
echipelor Dinamo București, 
F.C. Argeș și Petrolul Plo
iești, la centrele cărora exis
tă suficienți antrenori, . dar 
rezultatele nu prea se văd.

în efortul general pentru 
a asigura o bună desfășura
re a campionatului, un rol 
de seamă a revenit arbitraje
lor și organizării jocurilor.

Măsura de a delega arbi
tri din localitățile în care se 
desfășoară jocurile a fost în 
general bună și va trebui 
continuată și în viitor, întru- 
cît majoritatea arbitrilor s-au 
dovedit obiectivi, făcîndu-se 
în același timp economii e- 
chipelor.

Referindu-ne Ja latura or
ganizatorică, se constată o 
lipsă de preocupare a comi
siilor județene pentru popu
larizarea jocurilor de juniori 
și desemnarea celor mai 
bune terenuri pentru desfă
șurarea acestora. S-au întâl
nit cazuri cu terenuri nemar
cate, cu plasele nepuse (Uni
rea Drăgășani), cu iarbă tun
să și făcută căpițe chiar pe 
teren (Locomotiva Adjud), si
tuații care au duș la ne- 
disputarea unor jocuri.

Amintim, în finalul acestei 
șuite de deficiențe, dificul
tățile întîmpinate de F. R.- 
Fothal in programarea jocu
rilor Ia alte ore, datorate 
cererilor țîrzii ale secțiilor 
(regulamentul prevede ca o 
astfel de solicitare să se 
facă cu cel puțin 10 zile 
înainte), sau în întocmirea 
clasamentelor la zi prin ne- 
trimiterea foilor de arbitraj 
în termenul 
(adică în 
ore după 
lor).

antrenorii 
echipelor

consemnat

To- 
(13), 
Gaz 

Farul

în pri- 
și con- 
mențio-

și fap-

regulamentar 
decurs de 24 de 
disputarea joeuri-

★
final al eampio-Turneul 

natului republican al junio
rilor șî școlarilor, disputat 
între cele 14 echipe cîștigă- 
toare ale seriilor, a dovedit 
că acolo unde se muncește 
eu pasiune, rezultate există.

Se observă tendința pune
rii în practică a indicațiilor 
metodice ale acelei de 
doua consfătuiri a antreno
rilor*’, referitoare la reali
zarea în ioc a sarcinilor du
ble. bazate pe mișcarea ju-

dicioasă a jucătorilor, pentru 
asigurarea presingului, mar
cajului și dublajului în apă
rare și susținerea celui cu 
mingea în atac, în vederea 
unei circulații rapide a min
gii. Accelerarea tempoului în 
faza de finalizare și folosi
rea spațiilor libere în demar
cări au fost frecvent folosite 
de unele echipe.

Ne bucură faptul că echi
pele participante în turneul 
final și-au disputat des
chis șansele, într-un spirit de 
sportivitate, neînregistrîn- 
du-se nici o eliminare sau 
infracțiune din partea jucă
torilor.

Metalul București și C.F.R. 
Timișoara au fost două fina
liste meritorii- Antrenorii 
lor, Leon Lazăr și Gain Va- 
sile, merită sincere felicitări 
pentru modul în care au îm
binat pregătirea tehnico-tac- 
tică cu latura educativă.

* ★

Prin prisma celor consem
nate, se impune, ca, pe vii
tor, să se intensifice munca 
cu juniorii, urmărindu-se ca 
aspectele cantitative să aibă 
corespondențe mai substan
țiale în calitatea muncii, ma
nifestată, în principal, ÎN 
FORMAREA UNOR JUCĂ
TORI CU REALE PERSPEC
TIVE, CAPABILI DE PER
FORMANTE TOT MAI ÎNAL
TE PE PLAN NAȚIONAL 
ȘI INTERNAȚIONAL.

Pentru noua ediție a cam
pionatului republican al ju
niorilor și școlarilor se im
pune, credem, o serie de 
măsuri, printre care :

1. Secțiilor vor trebui să li 
se asigure. în mod corespun
zător, condițiile necesare in
struirii : un antrenor sau un 
instructor; o bază sportivă 
cu orar stabil pentru antre
namentele juniorilor; echi
pament și material sportiv ; 
posibilități de — recuperare ; 
stabilirea unei strînse legă
turi între antrenorul echipei 
de seniori și cel al juniorilor. 
Controlul asupra desfășurării 
munril va avea un caracter 
permanent

2. împletirea permanentă a 
procesului de instruire cu cel 
de educație.

3. Urmărirea depistării, for
mării și promovării de 
jucători de valoare, echipa 
constituind cadrul de dezvob 
tare a acestora.
' 4, Instruirea va căpăta o 
pondere crescută, urmărin- 
du-se traducerea în viață a 
trăsăturilor fotbalului i nai tiz 
tat; creșterea treptată a ca
pacității de efort pe supor
tul anei dezvoltări fizice ar
monioase și a calităților* fi
zice superioare, în vederea 
realizării eficiente a sarcini
lor duble, cu toate cerințele 
de ordin tehnico-tactic.

5. Consiliile județene de 
educație fizică și sport — 
prin comisiile de fotbal' — 
vor populariza permanent 
jocurile de juniori, asigurîn- 
du-le desfășurarea pe 
mai bune terenuri. De 
menea, se vor delega 
mai buni arbitri, ațît de 
tru, cit și de linii, urmărin
du-se prezenta acestora și 
luarea de măsuri disciplina
re împotriva celor ee absen
tează. a celor tendențioși sau 
superficial!.

C. ARDELEANU 
antrenor

cele 
ase- 
cei 

cen-

federal

DE LA „U“ CLUJ

PREMIILE CONCURSULUI 
30 DIN 26 IULIE 1370

<

mii — dar nu fără emoții... 
— campionatul (datorită par
ticipării celor mai mulți 
dintre ei la Campionatul 
european universitar de fot
bal) urmează să-și înceapă 
pregătirile pentru viitorul 
campionat peste cîteva zile. 
Cel mai îngrijorat de soarta 
echipei este Titus Lucaeiu, 
secretarul clubului. Rămas 
Singur, el trebuie să se o- 
cupe de toate.

Amabil ca întotdeauna, se
cretarul lui „U“ Cluj ne*a 
oferit multe noutăți. Iată ci- 
teva dintre ele. Se pare că 
in cele din urmă, noul antre
nor al Universității Cluj va 
fi fostul internațional EU
GEN IORDACHE. OPREA a 
primit dezlegare pentru Fa
rul, iar MUSTEȚEA pentru 
Dinamo. în schimb, CODREA, 
care a obținut repartiția 
pențru postul de metodist la 
clubul bucureștean Rapid nu 
va primi dezlegare. La ca
pitolul achiziții putem nota

(Dinamo 
(Steagul

pe: Petre Victor 
București), Penzeș 
roșu Brașov). Totoianu (Gaz 
metan Mediaș), Ciocan (Mi- 
naur Zlatna), Mincioagă 
(Fabrica de conserve Căra- ' 
cal) și alți cîțiva ale cărot 
nume constituie, deocamdată, 
un mare secret.-.

în sfîrșit, o ultimă proble
mă care-i dă cele mai mări 
bătăi de cap. conducerii clu
bului universitar clujean : 
Deși de cîteva luni antreno
rii Șepci și Băluță au fost 
transferați de la 
centru de copii și 
prima echipă nu-și 
drepturile bănești 
zătoare 
fiindcă 
juniori 
F.R.F.,

propriul 
Juniori Ia 
pot primi 
corespun- 

actualelor funcții 
centrul de copii și 
este finanțat de 

iar prima echipă de 
Ministerul învățămintului 
S-au făcut memorii pește 
memorii, dar de primit, nu 
ș-a primit nici un răspuns, 
Și este vorba de niște drep
turi absolut legale. (D. VL.j.

CIND SE DĂ FRÎU LIBER
NERVILOR

ni maistrul Ion Chisaiiță din M®1- 
dova Veche, ciștigătorul unut 
autoturism Dacia 1300 la Prono- 
e.xpres. Înainte de plecare spre 
casă el a declarat : „Mă găseam 
într-o agenție din Moldova Veche 
cînd un grup de cetățeni văzind 
afișul care anunța premiul meu 
discutau : „Oare cum a cîștigat 
norocosul ăsta o mașină Dacia 
1 300 ?“ ‘

Zimbind. ic-am răspuns : 
„Foarte simplu. Nu am lipsit

CATEGORIA I (13 rezultate) ; 
11,75 variante a 3 525 lei.

CATEGORIA A II-A (12 rezul
tate) : 304,80 variante a 317 lei-

Premiile de categoria a IlI-a, 
avind valoarea unitară sub pla
fonul minim de 20 . lei. nu s-au 
plătit, fondul fiind atribuit ca
tegoriei I și a Il-a, conform re
gulamentului.

Astăzi vor avea loc meciu
rile barajului pentru califica
rea în campionatul diviziei C. 
Dintre aceste partide, una nu 
se va mai disputa. Este vorba 
de întîlnirea l.T.A. Pașcani — 
Unirea Săvenl, încheiată du
minică cu scorul de 5-0 (2-0) 
in favoarea primei echipe. La 
sfirșitul meciului, jucătorii de 
la Vnirea au insultat și ame
nințat pe arbitri și pe jucă-

torii de la l.T.A. Cazul a fbst 
analizat ieri diminedă de 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină a ('.pF., CARE 
A HOTARIT SA SUSPENDE 
SECȚIA DE FOTBAL UNI
REA PE TREI ETAPE. Deci, 
meciul retur nv se va mai des
fășura și I.TA. Pașcani s-a 
calificat astfel în campionatul 
diviziei O.

»



O prestigioasa acfiune a handbalului românesc

PROPUNERI INTERESANTE Șl EFICIENTE 
PENTRU COMBATEREA JOCULUI DUR 

Experiențe elocvente, salutate de președintele 
Comisiei tehnice a F. I. H.

. Cu pumnii, cu orice mij loace in ultima instanță, dar 
atacantul (in cazul nostru excelentul Gh. Gruia) trebuie 
împiedicat să tragă !... Ase menea momente trebuie să 
dispară din handbal... Foto : B. VASILE

fi reținuți în dictarea ei de 
implicațiile deosebit de mari 
ale unei asemenea sancțiuni. 
Și cu această propunere ma- 
joritatea celor chestionați au 
fost de acord. In sfirșit, așa 
cum precizam mai înainte, pro
blemele ridicate de chestiona
rul prof. C. Căpățînă au fost 
numeroase și dintre ele nu 
vom mai cita decât cîteva : 
obligativitatea ca portarul să 
nu se plaseze mai în față de- 
cit permite regulamentul la 
executarea aruncărilor de la 7 
m ; limitarea numărului de 
faulturi pe jucători (aproxima
tiv 5) și pe echipă (la 10 arun
cări de la 9 m să se acorde 
una de la 7 m) ; să se modi
fice forma spațiului porții, 
care poate deveni ceva mai 
mare.

Toate aceste lucruri, cu
prinse în chestionarul amintit, 
au stîrnit un deosebit interes 
în lumea handbalului mondial. 
In răspunsurile lor, mulți an
trenori sau arbitri și-au ex
primat nu numai acordul, ci 
și satisfacția că, în cele din 
urmă, s-a realizat această ini
țiativă, concretizare a unor 
vechi și justificate doleanțe. 
Semnificativ în această privin
ță ni se pare faptul că. in 
scrisoarea sa, dl. EMIL HORLE, 
președintele Comisiei tehnice 
a F.I.H., a precizat : „Salu
tăm strădania dv. pusă în 
slujba dezvoltării handbalului 
.și așteptăm cu nerăbdare să 
cunoaștem concluziile și să 
adoptăm, pe marginea lor» 
măsuri eficiente cu prilejul 
simpozionului antrenorilor, or
ganizat de F.I.H. Ia Stockholm 
în luna august."

Este — după cum se vede 
— o prestigioasă acțiune a 
handbalului nostru și nu ne în
doim că viitoarele modificări 
ale regulamentului vor avea la 
bază și concluziile interesantei 
inițiative a prof. C. Căpățînă 
și a sprijinului primit de a- 
oesta din partea federației 
noastre de specialitate.

Călin ANTONESCU

Corespondenta pentru „SPORTUL"

ECHIPA ELVEȚIEI VA PREZENTA CiTEVA PUTERNICE ATUURI
z

A

IN n

Selcțioriata feminină a Elve
ției este pregătită pentru a 
avea o frumoasă evoluție în 
cadrul Întrecerilor grupei se
mifinale din „Cupa Europei" 
de la București. Anii cînd ta
lentele noastre făceau simplă 
figurație 'în marile competiții 
internăționale au trecut. As
tăzi, echipa națională arfe, cî- 
teva individualități ■ pe care 
poate .contai evident.- într-o 
asemenșa întrecere..’

Punctele . forte ale selecțio
natei în confruntarea de la 
București vor fi Meta Ante
nen' (13,6), una dintre-cele mai 
bune specialiste de pe conti
nent în -proba de 100 m gar
duri, Sieglinde Amman cu 6,36 
m. la lungime ;în acest, an, 
Uschi Meier, care și-a corec
tat recent recordurile naționa
le la 200 m (23,9) - și 400 m 
(53,6) și țînăra Beatrice Recji- 
ner, posesoarea . unui rezul
tat de 1,79 -m. la săritura în 
înălțime. ’Aceste atlete se 
vor afla cu' siguranță printre 
protagonistele probelor respec
tive. In schimb, la: aruncări, 
reprezentantele țării noastre 
se prezintă , cu cărți de vizită 
modeste, fapt ce ne face', să 
credem c-ă, în aceste . probe, 
echipa nu,va .juca un rol im
portant -în. lupta pentru' cali
ficare. ’ .............. .

Me ta 
una din specialistele europene

Lotul complet ce va fi; ali
niat în întrecerile de la ’ 2 
august’ cuprinde următoarele 
sportive : ,100 m .Regine Schei- 
deciger (11.9) ; 200 m și 400 m 
Uschi Meier (23,9 și 53,6) ; 
800 m Margrit Hess (2 :08,0) ; 
1 500 m Marijke Moser 4 :37,8 ; 
100 m gărduri Meta Antenen 
(13,6) ; 4x100 m Regine Schel- 
degger, Kathrin Lardi, Meta

Antenen. fostă recordmend mondială pentatlon,
ale cursei de 100 m garduri
Antenen, Isabella Lustig; 
4x400 m Uschi Meier, Rita 

■ G'loor, Elslbeth Hauser, Sylvia

Lazzaroni; înălțime Beatrice 
Rechner (1,79 m) ; lungime 
Sieglinde Amman (6,36 in); 
greutate Edith Anderes (14,37 
m) ; disc Rita Pfister 
m) ; suliță Bettina 
(41,87 m).

Michel
Zurich, iulie

(47,10
Meyer

DRUZ

KARIN ILLGEN
63,66 m. LA DISC

BERLIN 23 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat Ia Leipzig, 
cunoscuta sportivă di” 
R. D. Germană, Karin 111- 
gen, a realizat Ia aruncarea 
discului performanța de 
63,66 m — nou record al, 
țării sale, Ia 30 cm de re
cordul mondial deținut de 
Liesei Westermann (R.F.G.) 
cu 63,96 m. Rezultatul ob
ținut de Karin Illgen este 
cea mai bună performanță 
mondială a anului in a- 
ceastă probă.

Performerii europeni ai sezonului atletic 1970

CEI MAI BUNI 10
Astăzi nu mai poate fi oco

liți în nici o discuție oficială 
faptul că, în handbal, agresi
vitatea a ajuns iot mai pericu
loasă, împletind evident asupra 
calității spectacolului. S-a ajuns 
chiar Ta situația ca evoluția 
tehnicii și tacticii să fie in
fluențată de duritatea mani
festată în apărare, căutîndu-se 
scheme de atac sau procedee 
tehnice adecvate, care să a- 
jute la evitarea deselor și de 
loc sportivelor obstrucții.

Dincolo de asemenea pre
ocupări cu caracter tehnic și 
tactic, însă, toți antrenorii, ar
bitrii și conducătorii handbalu
lui european discută și propun 
măsuri de îmbunătățire a regu
lamentului, măsuri care să 
determine o dinamizare a jo
cului, o curățire a lui de toată 
această zgură ce face din hand
bal un spectacol, cîteodată, de 
loc agreabil, în care primează 
forța fizică și, mai ales 
CAPACITATEA — însușită în 
multe ore de antrenament !... 
— DE A FAULTA CIT MAI 
„SUBTIL”, FARA PREA GRA
VE URMĂRI “
CHIPA.

Cu
■uniuni anuale 
tehnice a F.I.H.. discuțiile s-au 
purtat invariabil, pe acest tă- 
rim și tot invariabil ele au 
ajuns la un „punct mort", din 
cauza diferențelor de opinii și 
a lipsei de convingere în uti
litatea unor modificări ale re
gulamentului.

Tn dorința de a contribui e- 
fjeient la depășirea acestui 
moment, de loc de dorit, 
evoluția handbalului, un 
mbs activist sportiv din 
mânia, prof. Constantin 
pățînă, cunoscut arbitru, a 
tiat o anchetă internațională, 
realizată cu prilejul disputării 
ultimei ediții a campionatului 
mondial, desfășurată anul a- 
cesta în Franța și încheiată — 
plăcută amintire... — cu vic
toria . reprezentativei noastre.

Pentru a contribui la eluci
darea problemei, prof. C. Că- 
pățină a procedat metodic : a 
îîUbcmit un chestionar în trei 
lipibi. difuzat unui mare nu
măr de antrenori, arbitri, con
ducători, ziariști și jucători. 
Aceștia au fost solicitați să 
răspundă la numeroase între-

PENTRU E-
ocazia diferitelor re

ale Comisiei

din 
ini- 
Ro- 
Că- 
inî-

legate de
modificări

oportunitatea
ale regula-

bări, 
unor 
mehțului și de maniera in care 
arbitrii își îndeplinesc sarci
nile în conformitate cu indica
țiile și interpretările Comisiei 
tehnice.

In această direcție, ni se 
pare j,interesant faptul că toți 
cei chestionați au fost de a- 
cord cu modificarea ari. 13, 
pct. 2 și art. 16 pct. 1—3, în 
sensul ca să SE PERMITĂ 
AȘEZAREA ATACANTILOR 
LA EXECUTAREA LOVITU
RILOR DE LA 9 M INTRE 
CELE DOUA SEMICERCURI. 
Din studiile întreprinse de 
prof. C. Căpățînă a reieșit că 
aproximativ 25 la sută din 
timpul de joc se irosește, exe
cutarea acestor lovituri impie
tând cel mai mult asupra 
cursivității unei partide. Apli- 
cîndu-se sistemul preconizat, 
adică permițîndu-se ca la exe
cutarea aruncărilor de la 9 m 
atacanții să se plaseze unde 
doresc, s-a reușit o pledoarie 
eficientă în favoarea adoptării 
unei asemenea modificări. Cu 
ocazia desfășurării unui turneu, 
în timpul căruia s-a jucat tu
rul după vechea regulă, iar 
returul cu aplicarea modifi
cării, s-au reținut. citeva cifre 
elocvente în această privință : 
aruncări de Ia 9 m — 218 (re
gulamentul vechi). 143 
FICAT) ; aruncări de 
transformate — 7
mentul vechi). 43
FICAT). Concluziile au arătat 
că PLASAREA JUCĂTORILOR 
ECHIPEI IN ATAC ȘI INTRE 
CELE DOUA SEMICERCURI 
A DETERMINAT O INEFI
CIENTA A „ZIDULUI", CEEA 
CE A PROVOCAT DIMI

NUAREA NUMĂRULUI DE 
FAULTURI ȘI, DECI, DE A- 
RUNCARI DE LA 9 M.

S-a mai făcut, cu același 
prilej, un sondaj cu privire la 
transformarea celei de a treia 
eliminări a unui jucător din 
ELIMINARE DEFINITIVA, 
care atrage o inferioritate nu
merică a echipei, IN DESCA
LIFICARE CU DREPT DE 
ÎNLOCUIRE. în felul acesta, 
•cea de a treia eliminare, de 
foarte multe ori pe deplin jus
tificată. ar apărea mai des 
in foile de arbitraj, deoarece 
conducătorii de joc nu ar mai

(MODI- 
la 9 m 
(regula- 
(MODI-

ION OLTEANU AINCÎNTAT SPECTATORII
. (Urmare din pag. 1)

rtirtiitate, lui Gorea lipsindu-i 
ddbcamdată... tupeul. La a- 
ceeași categorie,
(Dozsa Ungaria) l-a întîlnit 
pe Werner (Dynamo R.D. 
Germană), victoria revenind 
idagiliștului maghiar, prin k.o. 
îh repriza a doua. Tot la 
pftțegoria pană Slajs (Ruda 
Hvezda Cehoslovacia) l-a ,în- 
vins la puncte, cu 4—1, pe 
Aiurzaha (Aldar Mongolia).
|Wpi stîngaci au încrucișat 
mânușile în primul meci la 
•categoria semiușoară : Nico- 
lae Păpălău (Dinamo Româ
nia) ’și Helmbold (Dynamo R. 
D. Germană). Boxerul oas
pete â atacat viguros în pri
ma repriză, punctînd des, de 
aproapp. Timorat. Păpălău n-a 
răspuns aproape deloc, sau 
cind a făcut-o. n-a avut pre
cizie. îri, repriza a doua însă, 
diriamovistul nostru s-a decis 
să puncteze cu serii repetate, 
îp ficat, adversarul său a în
ceput să obștrucțoneze și 
ca urmare, a fost averti
zat de două ori, ’ pentru ca 
imediat să fie abandonat de 
^bitru; La aceeași categorie: 
AJ.tanchuiag (Aldar Mongolia), 
b.p. Russ (Ruda Hvezda Ce- 
țpslovacia), Grzegorzewski 
gwardia Polonia) b.ab. 3 
P^pny (Dozsa Ungaria).

,Qplăcută surpriză ne-a fur- 
n fza h, e m j m j j 10 c i u l G h eorgh e 
Ene, Cije dintr'+un boxer de
fensiv, țmh era înainte, a ac
ționat ci mult curai, chiar 
din primp minut, cînd Za-, 
knzewski (twardia Polonia) a 
fost nevoit *ă asculte numă
rătoarea arbitrului Geszțodi. 
Prins cu o dreaptă în caroti-, 
dă spre sfîrșituhjrimului rund, 
și . boxerul nostha a trecut 
prin clipe grela, dar s-a

Kovacs

redresat imediat, în timp 
ce Zakrzewskî a fost • 
vertizat pentru atacuri cu 
capul. învingător Ene, cu 
4—1. “ ‘
Nemecek (Ruda 
Cehoslovacia) b.k.o. 
kowski (Dynamo 
Germană), Csjef (Dozsa 
garia) b.ab. 3 Batmunch 
dar Mongolia).

La categoria, mijlocie Hav- 
lic.ek (Ruda Hvezda Ceho
slovacia) l-a învins prin des
calificare în primul rund pe 
Gronau (Dynamo R.D. Ger
mană), Kudreasov (Dinamo 
U.R.S.S.) l-a pus k.o. — r. a 
2-a — pe Batsur (Aldar 
Mongolia), iar Ion Olteanu 
(Dinamo România) folosind 
excelent directe de stînga și 
serii repetate la corp, l-a în
trecut detașat pe Turos (Dozsa 
Ungaria).

Alte rezultate : semigrea : 
Babarîka (Dinamo U.R.S.S.) 
b.k.o. 3 Cepelik (Ruda Hvez
da Cehoslovacia), Domack 
(Dynamo R. D. Germană) cîși 
tigă prin neprezentarea . lui 
Jorig (Aldar Mongolia),. Wat- 
roba (Gwardia Polonia) b.ab. 
3 Terenyi (Dozsa Ungaria).

a-

învingător
La aceeași categorie : 

Hvezda 
U 
R.

Kul-
D.

Un- 
(Al-

NOI VICTORII INTERNAȚIONALE
ALE CĂLĂREȚULUI VASILE PINCIU

Aflat în 
Germaniei, 

a 
concursurile de cala

pregătire în R.F. a 
călărețul VASILE 

repurtat noi suc-PINCIU 
cese in 
rie de la Erkeienz și 
berg.

Tn concursul de la Erkelenz, 
la care au participat numai 
călăreți din R.F.G., Vasile

Stol

Pinciu a cucerit locul I - cu 
calul Liana în proba de vi
teză — înălțime maximă 1,4C 
m (80 concurenți).

La Stolberg, unde au parti
cipat călăreți din R.F.G., O- 
landa, Belgia și Bolivia, că
lărețul român a reușit un du
blu event, cîștigînd locul I

atît in proba de forță cu ca
lul Liana (100 concurenți), cit 
și în. proba de categorie se
migrea cu calul Anett (140 
concurenți). în. continuare Va- 
sile Pinciu concurează la 
Wiirfelen, Lauresberg și Aa
chen.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
(Urman din pag. î)

• Remarcabil, desigur, fap
tul că aproape toți medaliat ii 
europenelor de juniori au fost 
promovați în echipa care a 
concurat anul trecut Ia Himki 

datorită bunei compor- 
■ au: fost acum 

zați în reprezentativa 
campionatele mondiale-

• Media de vîrstă a 
a , scăzut evident față 
a formației prezentate 
ția trecută a C.M., marea ma
joritate a componenților lotu
lui actual avînd între 19 șl 
23 de ani (Maria Nichiforov. 
Maria Lovin, V. Roșea, 
Simiocenco etc.).

• Explicabil, prin, amănun
tele furnizate anterior — dar 
și pentru că pînă acum cam
pionatele mondiale erau pro
gramate din 4 în 4 ani — 
faptul că mai mult de jumă
tate dintre componenții echi
pei noastre își vor semna la 
Bagswaerd debutul în C.M. 
Ceea ce nu-i poate, însă, îm
piedica să-și spună cuvîhtul (și 
sperăm că așa vor face) în 
diferite probe. De ce nu ne-am 
reaminti că, de exemplu, la 
C.M. din 1966 debutanții echi
pei noastre au cucerit meda
liile de aur ale probelor de 
canoe ?

echipei 
de cea 
la edi-

titulari- 
pentru

I.
C2 — 10 000 m : 

SimiQnov 
500 m 
(Maria 

500 m

K2 — 10 000 m : C. Coșnițâ
— V. Simiocenco (A. Va- 
rabiov — I. Terente)

K4 — 1000 m : A. Vernes cu
— A. Sciotnic — I. Iacob — 
V. Roșea (D. Iyanov — 
Coșriiță — V. Simiocenco)

K1 — 10 ooo m: * 
biov — I. Terente 
rente — D. Ivanov
— V. Simiocenco)

Kt — 4X500 m : 
â fost definitivată.

CI — 1000 m ; A. Butelchin 
Ci — 10 000 m : A. Butel-

c.
A. Vara- 

—- N. Te- 
(V. Roșea

Ștafeta nu

C2 — 1000 m : S. Covaliov 
Patzaicliin (C. Manea) 

P. Maxim 
(C. Manea) 

(F) : Viorica 
Nichiforov) 
(F) : viorica 

Valentina Serghei

A. !
K1 — 

Dumitru
K2 — 

Dumitru 
(Maria Nichiforov)

K4 — 500 m (F) : Viorica 
Dumitru — Maria Lovin — 
Hilde Lauer — Valentina Ser
ghei (Maria Nichiforov)

• Echipajele trecute între pa
ranteze sînt înscrise ca rezerve, 
modificările fiind posibile, pînă 
la ședința tehnică a organizato
rilor 1 campionatului mondial.

va
ÎS

La sfirșițul acestei săptăniîni, elita atletismului european intră in 
întrecere, pentru disputarea semifinalelor celei de a 3-a ediții a „Cupei 
Europe’", publicăm, Incepind din acest număr, statistica celor mai 
bune performanțe europene in probele atletice clasice, cu primii 10 cla
sați pentru fiecare dintre acestea. Azi probele de alergări și cele de 
obstacole.

Azi probele de alergări și cele de

BĂBBAȚI

*

5 ooo m
13 : 22,8 I. Stewart (Anglia)

I. Mc Cafferty (Anglia) 
R. Taylor (Anglia) 
3. Wadoux (Frânța) 
H. Norpoth (R.F.G.) 
M. Baxter (Anglia) 
H. Ruslitner (Anglia) 
A. Risa (Norvegia) 
~ Eisenberg (R.D.G.)

100 m
10.1 S. schenke (R.D.G.)
10.2 G. Nickel (R.F.G.)
10,2 L. Farkaș (Ungaria) 

. 10,2 S. Preatoni (Italia)
10,2 Z. Novosz. (Polpnja)
10,2 F. Siebeck (R.D.G.)
10.2 Ph. Clerc (Elveția)
1Q,2 R. Pusterla (Elveția)
10.3 au alergat 22. de atleți, printre 
care și Ad. Darvaș (România).

200 m
20,5-V. Borzov (U.R.S.S.)
20,6 G. FeriouU • (Franța)
20.6 J. CI. Nallet (Franțp).
20.7 J. Eigenherr (R.F.G.)
20.8 Z. Novosz (Polonia)
20.8 J. Werner (Polonia)
20.8 Ph. Clerc (Elveția)
20.8 S. Schenke (R.D:G.)

H. J. Bombach (R.D.G.)
H. Magarinos 4 (Spania)

400 m
J. CI. Nallet (Franța) 
Th. Jordan (R.F.G.) 
A. Badenski (Polonia) 
J. Balachowski (Polonia)

13 : 23,4
13 : 26,2
13 : 28,0
13 : 34,8
13 : 35,2
13 : 37,0
13 : 41,0
13 : 41.6 G. ________  ,.. . - ,
13 :41:8 R. Sarafutdinov (U.R.S.S.)

10 000 m
28 :11,6 L. Stewart (Anglia)
28 : 15,4
28 : 19,6
28 : 21.6
28 : 23.6
28 : 25,4
28 : 26,0
28 : 27.0
28 : 27,6
23 : 28,0

45,1
45.4
45.8
45.8 ___________ .__________
45,9'J. Werner '(Polonia)

M. Schloske (R.F.G.) 
Caretțe (Franța) 
Mc. Sweeney (Irlanda) 
BerthoUld (Franța) 
Nicolau (Franța)

800 m
W. Adams (R.F.G.) 
F. J. Kemper (R.F.G.) 
" Arzanov (U.R.S.S.) 
J. Plachy (Cehoslovacia) 
J. Davies (Anglia) 

Carter (Anglia) 
Campbell (Anglia) 

. Lewis (Anglia) 
Lewis (Anglia) 
Waâkiewicz (Polonia)

1 500 m
Wadoux (Franța) 

Fr. Arese (Italia) 
D. Del Buono (Italia) 
J. May (R.F.G.) 
H. Norpoth (R.F.G.) 
P. Steyvart. (Anglia)

45.9
45.9
46,0 
46,0 
46,0

1 :
1 :
1 :
1 :
1 :
1 :
1 :
1 :
1 :
1 :

J. 
F. 
c. 
c.

: 44,9
: 45,4 
: 45,5 
: 46,4
: 47,2
: 47,2
: 47,2
: 47,4 
: 47,5 
: 47,8

E.

A.
C. 
W. 
P. 
A.

3 : 34,0
3 :
3 :
3 :
3 :
3 :
8 :
3 :
3 :
3 :

J.
38.7
39.2

: 40,0
40.0
40.3
40.4 H. SZordykowski (Polonia) 

: ,40.5 M. Zelobowski - (U.R.S.S.)
40.7 A. De 1-lertoghe (Belgia)
40,9 V. -Blaha (Cehoslovacia)

R. Taylor (Anglia)
A. Vaatainen (Finlanda) 

Matthews (Anglia) 
Philip (R.F.G.) 
Roelants (Belgia) 
Haase (R.D.G.) 
Eisenberg (R.D.G.)

M. Caine (Anglia)
G. Seibt (R.D.G.)

110 mg
Trzmiel (R.F,G.)

Siebeck (R.F.G.)
Drut (Franța) 
Pascoe (Anglia) 
Nickel (R.F.G.) 
Bethge (R.D.G.) 
Liani (Italia) i
Nadenicek (Cehoslovacia) 

J. P. Brilland (Franța) 
au alergat 7 atleți, printre 
care și N. Perțea (România).

400 mg
J. CI. Nallet (Franța) 
R. Schubert (R.F.G.) 
J. Sherwood (Anglia)
G. Ballatti (Italia)
W. Klaussner. (R.F.G.) 
■’ Reibert (R.F.G.)

Kazakov (U.R.S.S.) 
Serafin (Polonia)
Sanchez (Spania) 

Scatena (Italia) 
Rudolph (R.D.G.) 

Bello (Italia)
3 000 m obst.
Kudinski (U.R.S.S.) 

P. Villain (Franța) 
Burchard (R.F.G.) 

Poliubianski (U.R.S.S.)
2.6 M. Jelinski (Polonia) 
3.0 J. Betz (R.F.G.)
3.6 R. Bitte (U.R.S.S.) 
3,8 T. Risi (Italia)
5,0 M. Jelev (Bulgaria) 

: 35,4 Gh. Tihov (Bulgaria)

W.
F.
G. 
A. 
G.
R.
S.
VI.

R. 
'L.
G. 
J.
G.

48,6
49,8
50.0
50.2
50.4
50.5
50.6
50.6
50.6
50.7
50,7
50,7

V. 
V. 
z. 
A. 
L. 
C. 
s.

V.

R.
S.

TENISMANII ROMÂNI CONCUREAZĂ

• Echipa țării noastre 
lua startul în toate cele 
probe ale competiției, ceea ce 
confirmă existența unui lot 
nu numai de valoare, ci.și nu
meros (mai ales dacă ținem 
seama că, regulamentul cam
pionatelor limitează dreptul de 
participare).

• Deși foarte complicată, 
problema selecției finale pen
tru C.M. a produs (exceptînd 
mrcile discuții, inerente) mul
tă... bucurie antrenorilor.. La 
urma urmei, nu este mai bine 
să existe 2—3, poate mai mulți, 
candidați de valoare apropiată?

In sfirșit, acum ora selecției 
a trecut și secretariatul comi
tetului de organizare a cam
pionatelor mondiale este în 
posesia înscrierilor nominale 
ale sportivilor . reprezentind e- 
chipa României.

forma' buna (vezi 're
gata internațională Sna.gov'> 
caiacistele Viorica 
și Valentina Serghei au acum
prilejul ' unei af if mări de 
prestigiu.

Foto : N. DRÂGOȘ

Dumitru

Iată, așadar. Iotul care va 
concura, incepind de vineri 
pînă. duminică după amiază, 
pe apele lacului Bagswaerd, 
în toate probele (sperăm, și 
finalele...) celei de a VIII-a 
ediții a campionatelor mon
diale de caiac-'canoe.

Să dorim întregii echipe — 
sportivilor și antrenorilor — 
un succes deplin !

LA INDIANAPOLIS
— Tur

tle tenis 
care se 

cu

Walkden (Rhodesia) a între
cut-o cu 6—1, 6—0 pe 
mericanca Shari Barman.

a-

ECHIPA ROMÂNIEI
Kt — 500 

(D. Ivanov)
K1 — 1000 

(A. Sclotnic)
K1 — 10 000

m : M. Zafiu

m ; V, ■ Roșea
m î N. Terente 

K2 — 500 m : A. VernesCu
— A. Sclotnic (E. Botez)

K2 — 1000 m î C. Coșnită
— V. Simiocenco (A. ver- 
nescu — A. Sclotnic)

ÎN PISCINELE CONTINENTULUI..:
- • înotătorii polonezi .au 
gat întilnirea amicală cu 
ționatele i;:.":’ ; — ”
fășufată la Krakoviâ, 
de 80—73. * 
stabilite citeva 
naționale : . Eva 
69,6 la 100 tn șl 
spate ; Mauro 
4:59.3 la 400 tn 
Zarczezanska (P) 
bras ; Polonia '4:51,7 la 
mixt (£.).

«, La ultimul concurs 
flcare desfășurat in piscina olim
pică din insula Margareta. îno
tătorii maghiari au Înregistrat1

cîști- 
selec- 

Ițaliei (m. și f.)_, d,es- 
a Mrr'.fot’ir.' cu scorul 
Cu acest: prilej au fost 

recorduri.
(P) 

) m 
’ (t). 

; - Teresa 
la 200 m 
4X100 m

noi
Kobielska
2:32,1 la 200
Calligaris_ - 
mixt 
2:51.1

de veri-

citeva rezultate remarcabile • 
Andras Harglțay 61.4—100 m del
fin și 4:21,1 la 400 m liber : 
Andrea Gyarmaty .•62,7'—100 m
liber, r * — ' ' ------
—. 200 
~ 400
5:26.2 
mixt.

• In 
de la 
slovaci,ă) . _
cord) : David (Ungaria) . . , 
280 rri bras (record) ; Szentirmay 
(Ungaria) 2:16,0—200 m ' mixt 
(record).

69,1 — 100. m spate, .2:30.7 
m spate și 4:51,3 (record) 

l m liber ; Maria Valent
(nou record) ” — 408 m

concursul international
Bratislava-: Pejsa (Ceho- 

70.1—100 m bras (re-
2:32.7,-

Tiparul: 1. P. ..Informația’*, str. Hrezoianu nr. 23—25» București

START ÎN RALIUL DUNĂRII
' (Urmare din pag. I)

campionatul de raliuri al țărilor 
socialiste.

Echipajele t românești au sosit 
la Vienâ luiSi scara, reușind să 
realizeze în bune condițiuni re
cunoașterea ' traseului și a pro
belor speciale , de pe teritoriul 
TJngariei și Austriei. O singură 
'defecțiune mecanică ’ ă suferit 
mașina echipajului Graef-Flore- 
scu (cutia de viteze). Dar ea r 
fost reparată ieri, așa că va lua 
startul astă seară alături de cele 
trei Renault 8-Gordini pe care 
vor concura Fl. Popescu — P. 
Vezeanu, Gli. Rotaru — Dan 
Rădulescu și C. Pescaru — L. 
Covaci.

în cursul nopții viitoare se vor

disputa • primele trei probe « spe
ciale (Lichtenegg — 7,2 km ;
Verteskozma — 14 km • și Vise
grad — 9,5 kiYi), mîine, de la
ora’ 12.20 . concurenții- urmind sâ 
sosească la punctul de control 
de la Oradea jar de la ora 14,30 
la Cluj 'unde au trei ore de 
neutralizare. Traseul celei de a 
doua părți a raliului (care de la 
Cluj se îndreaptă spre Brașov) 
va trece prin Reghin, Gheorghi- 
eni, Piatra Neamț, Bacău, Co- 
mănești, Miercurea Ciuc, Brașov, 
Cîmpulung, Curtea de Argeș, 
Pitești, Cîmpulung, Rîșnov.

Orele de trecere și cele 7 
probe .speciale- care se vor- dis
puta' > pe acest sector al traseu
lui cel care va hotărî clasa
mentul — le vom publica în zi
arul nostru de mîine.

NEW YORK 28.’ 
neul internațional 
de la Indianapolis, 
desfășoară pe terenuri 
zgură (..National Clay Courts
Tennis Tournament'1), a în
ceput cu participarea a nu
meroși jucători de valoare 
din. Australia, S.U.A., - Româ
nia, Iugoslavia, Argentina, 
Chile etc.

T» primul tur s-au înre
gistrat următoarele rezulta
te : Franulovici - (Iugoslavia) 
— Vilas . (Argentina) 6—3, 
6—1 ; Cornejo (Chile). — Os
borne (Hawai) 6—4, 
Hewitt (R.S.A.) — 
(Ș.U.A.) 6—1, 6—3 ;
(Australia) 
(S.U.A.) 6—1, 
(Porto Rico) 
(S.U.A.) 7—5, 6—2

’(Noua- Zeelandă) — 
(S.U.A.) 6—2, 6—2 : Seewa- 
gen (S.U.A.) — Loyo , Mayo 
(Mexic) 6—4, 6—2,

Ilie, Năstase, care . este cap 
de serie nr. 3 al probei de 
simplu,, a fost declarat în
vingător prin nepfezentarea 
adversarului .său Charles O- 
wens (S;U.A).
•în turneul feminin,. Pat

Finalele turneului
de tenis

11—9 ;
Mozur
Stone

— Borowiak
6—0 ; Pasarell
— Mc Kinjei

Părun
Robbins

de la Budapesta
BUDAPESTA, 28 (Ager- 

pres. — Au luat sfirșit cam
pionatele internaționale de 
tenis ale Ungariei. Proba 
masculină a fost cîșțigâtă de 
jucătorul vest-german H. 
Elschenbroich, care l-a în
trecut în finală cu 4—6, 4—6, 
6—2, 6—3, 6—1 pe maghia
rul Varga. în finala probei 
de' simplu femei, cunoscuta 
tenismană australiană Mar
garet Court % dispus cu 6—2, 
6—3 de cehoslovaca Vlasta 
Vopickova,

în celelalte finale : du
blu bărbați : Plotz, Pohmann 
(R.F.G.) — Moore (Australia), 
Elschenbroich (R.F.G.) 4—6, 
1—6, 7—5. 6—4, 6—4 ; du
blu mixt : Court, Howe (Aus
tralia) — Kralj, Gasiorek 
(Polonia) 6—1, 6—1.

na

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX» TELEX • TELEX
Sqlecțlonatcle de atletism ale 

orașului Budapesta au susținut o 
întîlnlre cu echipele Slovaciei în 

'localitatea Povaiska Bistriță.
( cîștiginci Ia masculin cu 427—101 . 

puncte șl la . feminin cu 81—52 
puncte. la:ă citeva rezultate: mas
culin : disc — Fehcr (Buda
pesta) 61.96 m: 200 m — Fugedy 
(Budapesta) 21.9 ; ciocan — 
Encsy (Bbdapesta) 66,58 m : 20 
km marș — ’ Bencik ‘ (Slovacia) 
ih 29:11.0 ; feminin-: 200 m -r

. Șzabo (Budapesta) 24,9 ; lun
gime — neyinska (Slovacia) 6.34 
m : 800 , m. ’ — . Budavary (Buda
pesta) 2:07,'3. ■ i

zejitatlva țării. gazdă. .Voleiba
liștii bulgari au terminat Învin
gători..cu scorul de. 3—1 (15—9, 
11—15. 15—7, 15—2).

tigat de belgianul Eddy Merckx, . 
cronometrat pe distanța de 100 km 
în 2 h 40:0. Pe locul dot la 
35 sec., a sosit francezul 
mond Poulidor.

Ray-

2 000 m 
timpul

cu start de 
de 2:37,6.

pe loc cu

Tn continuarea turneului pe 
care-1 intrei>ri(ifle ta Italia, echi
pa masculină 'de vbiei a ' Bul
gariei a juca.t la Pisa -cu repre-

La Mont TXore. (Franța) a 
fost inaugurată o modernă 
trambulina cu zăpadă arti
ficială. 'LungiAiea trambulinei 
este de .240 m, iar diferența 

-de nivel de 75.m. La cohcursul 
inaugural. în- fața a, peste1 
5 Obo de spectatori, cea riiat- 

- lungă săritură’ a fost' realiza-, T...1 ______ _ _____
tă. de francezul Golbert Pol- medie- orară de* 167,292 km. 
rot — 58- m. caro a ocupat și 
primul 'Ide rîn clasament cu 
2301 puncte/ . r • '

9
Criteriul ciclist internațional 

disputat la Auxerre a fost ciș-

Disputată pe circuitul 
Casreliet, in prezența a 
30 000. de spectatori, cursa 
mobllistică (formula 2) a revenit 
pilotului elvețian Clay Regaz- 
zoni. care, la volanul unei ma
șini :.Tecn6-70“, a realizat o

de la
peste 
aut-o-

prilejul unui 
care a avut 

sportiva

La Tallin, In cadrul unui 
concurs ciclist de velodrom, 
ftajsa Qbodovskaia a stabilit un 
hQii record unional in probă de

Cu 
jetlc, 
da pesta, 
Kleiber a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de 
aruncarea discului cu perfor
manța de 60 m.

concurs at- 
loc lâ Bu- 

maghiară

In cadrul turneului interna
tional de hochei pe iarbă de la 
Roma, reprezentativa Italiei a în
trecut cu scorul de 4—1 (2—01 
echipa Iugoslaviei. Intr-un alt 
joc, selecționata secundă a Ita
liei a terminat la egalitate (1—1) 
cu formația Ungariii.
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