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Cornelia Popescu 

(România)

• CAMPIOANELE OLIMPICE 
ALE ROMÂNIEI,
LIA MANOLIU Șl 

VIORICA VISCOPOLEANU, 
IN FORMĂ BUNĂ

® Astăzi sînt
așteptate 
echipele 
Elveției și 
Cehoslovaciei 

• Cea mai puternică 
formație a U.R.S.S. 
la startul

A CONCURSULUI

aceleiași ștachete, duminică, pe stadionul Republicii

(Continuare in pag. a 2 a)

— după Ion Socter — ridicînd 
de 14 ori ștacheta recordului 
mondial, ne-a făcut să îndră
gim această probă.

ÎN ÎNĂLȚIME
ÎNTRECEREA SĂRITOARELOR

PROBA VEDETA

Antonina Lazareva
(U.R.S.S.) Milena Rezkova-Hilbnerova 

(Cehoslovacia)

Ilona Gusenbauer 
(Austria)

Printre cele 13 probe ale 
concursului atletic de duminică 
există una care ne atrage 
atenția în mod special : sări
tura în înălțime. Multi ani 
spectatorii concursurilor noa
stre atletice au așteptat-o pen
tru spectacolul pe care ea il 
oferea chiar dacă nu a- 
vea adversare de talia ei 
— lolanda Balaș, cea care

CELE 14 ATLETE CARE NE VOR REPREZENTA
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semifinalei

SELECȚIONATEI
UNIUNII SOVIETICE

în foto: grupul atletelor 
sovietice la cîteva minute 
după aterizarea avionului 
companiei Aeroflot 
pista de la Otopeni.

IN CONCURSUL DE DUMINICĂ
Antrenorii 

zenfativ au 
cursul zilei 
care va concura duminică în 
cadrul semifinalei „Cupei Eu
ropei" d 1 ” Jl. "
lecția nu a adus nici o 
priză, alegerea celor 
.Î...L.duminică 

făcîndu-se 
actualei forme

lotului repre- 
definitivat în 
de ieri echipa

de la _ București. Se- 
sur- 
care 

tri- 
du-

vor îmbrăca 
coul național 
pâ aprecierea 
sportive.

în probele
200 m va
Goth. La 400 m, antrenorii 
au preferat-o pe Doina Bă- 
a'escu, mai bună la această 
oră decît Mariana Filip, ilea-

de T00 m și 
alerga Mariana 

La 400 m,

na Silaî nu a avut candida- 
date serioase pentru cursa 
de .800 m. La 1500 m — 
Maria Linca, iar în întrecerea 
pe 100 m garduri — Vale
ria Bufanu.

Punctele forte ale team-u- 
lui național vor fi în dome
niul săriturilor, unde Corne
lia Popescu și Viorica Visco
poleanu, în formă bună, au 
șanse mari de cîștig, Pe linia 
ultimelor sale evoluții, și Lia

Manoliu va putea termina 
întrecerea discobolelor pe 
primul loc. La greutate va 
concura Ana Săfăgean, iar 
la suliță — Ioana Stancu, 
iar echipele de ștafetă vor 
avea următoarea componen
ță : 4x100 m (M. Goth, E. 
Monoranu, S. Anghelescu, V. 
Viscopoleanu) ; 4x400 m (I. 
Silaî, M. Filip, D. Bădescu, 
R. Fița).
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Pe 
tuat 
jucătorii 
crează 
viitorul

$

terenul de fotbal 
la aproape 2 000 

Progresului 
cu gîndul 

campionat.

st»
m, 
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SI VIITORUL CAMPIONAT DE FOTBAL?
■ a revedere, București!
I Ne așteaptă Valea Pra- 
"" hovei.
Pină la Sinaia, nimic deo

sebit. Totul merge... conform 
graficului. De aici, însă, să 
te ții. La plecare am aflat 
că noua 
greșul. — 
la Piatra 
sportiv.

Ajungem pe coama Carpa- 
ților, în zare distingem tur
nul de televiziune de pe 
Coștila și complexul turistic. 
Apariția mașinii pe aici este 
o raritate. Cînd motorul s a

oprit, la ferestrele cabanei 
apar capete de curioși. Dar 
nu fotbaliștii de la Progre
sul. Peste cîteva minute a-

veam să aflăm că la ora aceea 
ei se antrenau pe terenul de 
fotbal din apropiere, situat 
la 1980 m altitudine.

TINERII VOR SA SE AFIRME
promovată — Pro
se află în vacanță 
Arsă, la complexul

noastră constatare și 
regrete: e frig de-a 
Ne gîndeam cu nos-

Prima, 
primele 
binelea. 
talgie la puloverele de acasă. 
Dar Tudose, masorul națio
nalei, obișnuit cu altitudinea 
— spunea el— mi-a dat 
blusa de fiș și interviul co
lectiv a început 
contur.

ECHIPELE DE TENIS DE MASA ALE ROMÂNIEI

AU PLECAT LA EUROPENELE DE JUNIORI
Ieri au plecat în An

glia echipele reprezen
tative de tenis de 
masă ale României care 
vor participa la prima 
ediție a campionatelor 
europene de juniori, 
organizate la Teesside, 
între : " 
făcut deplasarea Nico- 
leta 
Iile,

juniori,

4—9 august. Au 

Spiridon, L:dla
Aurel Ovanez,

Gheorghe Teodor, Ghe
orghe Naftali și Nico- 
lae Stelian. Sportivii 
români sint însoțiți de 
antrenorul Andi Arde- 
leanu și de secretarul 
general ăl F.R.T.M., 
Sever Dăneț, președin
tele comisiei de tineret 
din cadrul Uniunii eu
ropene de tenis de 
masă.

să prindă

face Progresul?
venit să se... mexică-

„a venit toc-

— Ce
— „A 

nizeze" (Matei), 
mai aici, în vîrf de munte, 
să acumuleze forțe pentru

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 3 a)
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BUCUREȘTI

Trimisul nostru special la C.M. de caiac-canoe, DAN GÂRLEȘTEANU, transmite: I

I
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• Ieri a sosit în Capitală re
prezentativa feminină de a- 
itletism a S.U.A. care va în- 
tilni în zilele de 5 și 6 au
gust echipa României. Este 
a treia întilnire pe care spor
tivele americane o susțin in 
Europa, după evoluțiile lor 
din R. F. a Germaniei și 
■U.R.S.S. Din lotul de 30 de 
sportive deplasat la București 
remarcăm cîteva performere 
de primă valoare, jnajorita-

Da-

BAGSWAERD, 30 (prin 
telefon). — 
torească 
fapt unul 
locuri de 
locuitorilor 
nemarcei, 

pînd de azi (n.r. ieri) o- 
bișnuita, trepidație care 
precede marile eveni
mente. Apropierea orei 
„H“, adică a primelor 
starturi din cadrul celei 
de a VIII-a ediții a cam
pionatelor mondiale de 
caiac-canoe care vor a- 
vea loc vineri dimineața 
pe lacul Bagswaerd, se 
simte printr-o neobișnui
tă animație la baza nau
tică, în jurul pontoane- 
lor, șl, de cîteva ore, la 
centrul de presă, ale că
rui birouri 
în elegantul 
py“.

Nu-i prea

- Această 
așezare,

din preferatele 
agrement ale 
capitalei Da- 

trăiește înce-

Un jubileu al mărșăluitoriSor

tea foarte tinere ; Iris
vis (11.2 la 100 m), Kathy 
Hammond (20 de ani, 52,0 la 
400 m), Mavis Laing (17 ani, 
23,2 la 200 m și 52.8 la 400 
m), Cheryl Toussaint (16 ani, 
2,05,0 la 800 m), Barbara 
Friedrich (60,68 m la suliță 
în 1965, record mondial de 
junioare). Mamie Rallins (13,4 
la 100 trig-), Willie 
(6,46 m la lungime) 
principalele atuuri ale 
pel de peste Ocean.

Atletele americane 
găzduite la Snagov.

White 
sînt 

echi-

sînt

pi- 
de

sint instalate 
hotel „Lim-

greu de bă-

•■ Rolf Petersen și Maria Pinaieva concurează! Tragerile la sorți favorabile sportivilor 
români # Recordul participărilor a căzut 9 Un adversar neașteptat: vremea

9 Azi-calificările
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preocupările sint 
în timp ce an- 
și concurenții 

rezultatele trage- 
sorți, și, pe baza 
în care și-a îm-

nuit că 
diferite, 
trenorii 
discută 
rilor la 
modului
părțit zeița Fortuna gra
țiile, stabilesc noi planuri 
tactice, ziariștii pun în 
funcțiune noile cabine 
telefonice și aparatele de 
telex instalate pentru ei 
la biroul de presă, trans- 
mițind primele vești le
gate de această mare 
competiție sportivă, de
numită. pe bună drepta
te, de majoritatea comen
tatorilor, ediția „marilor 
dueluri*'. Să vedem, deci,

ce este nou pe agenda 
acestei ediții a „marilor 
dueluri". Vom nota, 
primul rînd, faptul 
în ultimul moment 
apărut — sau mai 
zis au reapărut — 
mari protagoniști ai 
cestui sport, a căror par
ticipare nu fusese anun
țată. Este vorba de carn- 
pionuL olimpic de la To
kio, suedezul Rolf 
tersen, 
be, șl 
pioană
dială, sportiva 

Maria Pinaieva, 
intră în circuitul marilor 
competiții după o absen-

în 
că 
au 

bine 
doi
a-

Pe- 
înscris la 3 pro- 
de multipla cam- 
olimpică și mon- 
sportlva sovietică 

, care re-

ță de un an din arena 
internațională. Alături de 
comentariile legate de 
prezența la startul între
cerilor a acestor doi ce
lebri concurenți, atenția 
tuturor a fost îndreptată 
și asupra numărului ma
re de țări prezente aici, 
pe malurile lacului Bags- 
waerd. In acest sens, in
teresant ni se pare fap
tul că la cele 24 de de
legații 'înscrise s-au mai 
adăugat 3 (Franța, Bul
garia și Italia), astfel că

I
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BOX SPECTACULOS LA DINAMOVIADĂ
• ION OLTEANU, CALIFICAT TN FINALA

• N. IPAPALÂU, GH. ENE Șl M. CONSTANTI- 
NESCU, ELIMINAȚI

• DECIZIE CONTESTATĂ DE DINAMO LA ME
CIUL M. CONSTANTINESCU

I
I

„PREMIUL ZIARULUI 
!«“ 

LA A X-a EDIȚIE
Iubitorii atletismului vor pu

tea urmări în curînd una din
tre cele mai populare compe
tiții interne de marș, „Premiul 
ziarului Munca“. Tradiționalul 
concurs, organizat de redacția 
Ziarului Munca, cu sprijinul 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
în colaborare cu F.R.A., se află 
la a X-a ediție. întrecerile sînt 
programate pentru duminică 

16 august. Seniorilor și juni
orilor de categoria I le este 
rezervată cursa de ștafetă pe 
un traseu în circuit de 30 km. 
Competiția dedicată juniorilor 
..mici“ și începătorilor este in
dividuală și are un traseu de 
3 km. Toate starturile și sosi
rile vor avea loc in Piața 
Scinteii.

„Regata internațională Snagov'

ZECI DE SCHIFURI VOR PORNI ASTĂZI 
jN FRUMOASA ÎNTRECERE

Pe undele apelor Snagovu- 
lui șalupele lunecau cu viteză 
de la „Turn" la Baza nouă, 
ocolind cu grijă culoarele pe 
care schifiștii le ocupaseră 
încă de dimineață. Micile nave 
— scoase din întunericul ră
coros al garajelor — purtau 
grăbite grupul de tehnicieni 
ai viitoarelor întreceri. De la 
distantă, antrenorii își urmă
reau prin binocluri flotilele, 
cronometrîndu-le timpii, trans- 
mițînd cirmacilor noi ordine. 
Era ziua dinaintea „REGA
TEI SNAGOV".

Astăzi, la ora 9 punct, star- 
terii vor da semnalul luptei 
pentru intiietatea sportivă. Re
gata debutează cu Întrecerile

din serii, la ale căror curse 
se vor alinia schifiști din R.D. 
GERMANA. U.R.S.S., CEHO
SLOVACIA, POLONIA, RO
MANIA. Firește, sportivii no
ștri participă la toate cele *? 
probe, în cîteva dintre ele cu 
justificate speranțe. Ne refe
rim la întrecerea rezervată 
curselor de 2+1, unde anul 
acesta „barca" a fost imbata
bilă, și la proba de 4 f.c. (E- 
meric Tușa, Dumitru Ivanov, 
Gheorghe Moldoveanu, Ștefan 
Tarasov).

Așadar, astăzi întrecerile din 
cadrul seriilor. Simbătă sînt 
programate recalificările (ora 
9), iar duminică — de la ora 
10 — finalele.

— V. BABARÎKA
Prima semifinală a dina- 

moviadei 
seară s-a 
teres din 
lui.

Gala a 
de întîlnirea dintre 
pionul olimpic Valeri 
kolov (Dinamo U.R.S.S.) 
si polonezul R. Bebeti. So
kolov a cîștigat la puncte 
partida cu adversarul său. 
La aceeași categorie — 
pană — maghiarul F. Ko
vacs s-a calificat în finală 
datorită neprezentării ce
hoslovacului I. Slajs.

Gh. ILIUȚA

pugilistice de a- 
bucurat de in- 
partea publicu- 

fost inaugurată 
cam- 

So-

Xicolae Păpăiâu (dreapta) n-a rezistat, pină la urmă, presingu
lui inițiat de sovieticul Anatoiie Nicolaev, coborind, învins, trep

tele ringului'
Foto : V. BAGEAC

(Continuare 
în pag. a 4 a)

PROGRAMUL CELEI DE A ll-a SEMIFINALE, AZI DE LA ORA 19
CAT. SEMIMUS.CA : A. Wnuk (Gwardia Polonia) — Batbaiao (Alri.ir Mongolia), I. Zubik 

(Dozsa Ungaria) — Șt. Boboc (Dinamo România) ; CAT. MUSCA : L. Majoros (Ruda Hvezda 
Cehoslovacia) — J. Witek (Gwardia Polonia), V. Zaporojeț (Dinamo U.R.S.S.) — V. Ivan 
(Dinamo România) ; CAT. COCOȘ : B. Diecke (Dynamo R.D G.) — W. Zbigniew (Gwardia 
Polonia), A. Moraru (Dinamo România) — L. Kovacs (Dozsa Ungaria) ; CAT. UȘOARA : 
M. Szirony (Dozsa Ungaria) — Gembo (Aldar Mongolia), C. Cufov (Dinamo România) — 
V. Granicinikov (Dinamo U.R.S.S.) ; CAT. MIJLOCIE MICA : W. Stacliurski (Gwardia Polonia) 
— I. Gybrffi (Dinamo România), Altangere! (Aldar Mongolia) — V. Tarauds (Dinamo U.R.S.S.); 
CAT. GREA : K. Saroain (Dinamo U.R.S.S.) — I. Edocs (Dozsa Ungaria), L. Denderys (Gwar
dia Polonia) — I. Alexe (Dinamo România).
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e pare că nicîcînd ca în 
această vară preocupările 
pentru relansarea spor
tului școlar n-au avut a- 
semenea dimensiuni și a- 
tîta consistență. Fenome

nul nu constituie ceva întîmplălor, din 
domeniul hazardului sau al „politicii 
de campanie", utilizată nu o dată în 
mișcarea noastră de educație fizică, 
ci se înscrie ca urmare firească a 
unor acumulări progresive, teoretice 
și practice, înfăptuite în ultimii 3—4 
ani, capabile să creeze mediul priel
nic pentru acea reacție legică (și 
logică) care duce de la teză la sin
teză. în sportul școlar bate, într-ade- 
văr, un vînt nou !

Ar fi de adus în sprijinul ideii mu
tația remarcabilă produsă în desfă
șurarea sistemului competițional, care 
a făcut încă un pas solid spre ca
litate. Diviziile școlare la jocuri, acest 
„experiment românesc" (primit la în
ceput cu scepticism și zîmbele ironi
ce) au atins maturitatea, aspiră la 
noi perfecționări de concepție și or
ganizare, oferind promisiuni certe că 
vor putea revitalize unele spoduri (vo
lei, baschet) care simt de mult nevo
ia transfuziei.

Sau, de pildă, acțiunea amplă, . de 
anvergură națională, privind învățarea 
înotului de către copii, ale cărei im
plicații depășesc codrul strici statis
tic al purtătorilor nu numai de „BRE
VETE", dar și de „DEPRINDERI", ofe
rind un admirabil exemplu al roade
lor ce se pot culege cînd organisme 
cu atribuții în domeniul sportului își 
dau mîno și pun, laolaltă, umărul.

Dar, indiscutabil, un element po; 
zitiv, dintre altele care s or mai 
putea aminti, îl constituie efervescen
ta existentă în jurul noii programe 
preconizate pentru înyățămîntul spor
tiv în școală.

Discuțiile au rădăcini mai adinei, 
ele au fost declanșate de viata în
săși. Pentru că viațo — și martorul ei 
infailibil, practica — au ară'at că 
vechea programă, voluminoasă, în
cărcată cu prea multe MIJLOACE, ne
sistematizată în privința CERINȚELOR, 
si, tocmai de aceea, haotică, era de
pășită. Discuțiile care se poarlă acum 
(și cărora ziarul nostru le-a oferit cu 
plăcere coloanele) avansează Ministe
rului învățămîntului idei deosebit de 
valoroase. Specialiștii care șhcru spus 
cuvîntul sînt unanimi, apreciind că, 
fața de caracterul prin excelența con
centric al obiectului educației fizice, 
trebuie ajuns la un sistem in care 
cerințele unitare ale programei să 
poată fi realizate prin mijloace_ di
versificate, în funcție de posibilitățile, 
condițiile și tradițiile fiecărei școli. 
Nimic mai clar, nimic mai dialectic! 
Un excelent, profesor de sport din 
Piatra Neamț (C. Săvinescu) își asu
mă curajul de a argumenta necesita
tea introducerii educației fizice ca 
obiect la examenul de bacalaureat ; 
colectivul timișorean condus de dr. 
I. Bucur oferă spre studiu scheme de 
mare interes și utilitate practică. E- 
xemplele pot continua.

Ne exprimăm convingerea că per
soanele cu responsabilități în acest do
meniu din Ministerul învățămîntului vor 
ține seama de toate sugestiile prețioa
se în elaborarea documentului definitiv.

Valeriu CHIOSE
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! ȘCOALA I
NOU RECORD DE JUNIORI

IA PISTOL SPORT

Azi și miine, la Brașov

I
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ÎESTE POSIBILA SPORIREA EFICIENTEI 
i EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE ? (Iii) 
' • Programa să conțină CERINȚE și J

nu MIJLOACE • Un caracter

AMBIȚIA
I

ANTRENORILOR
CLUJENI

FIECARE
LINI TAR și OBLIGATORIU procesului de instruire ® Cimp liber

| fanteziei creatoare și măiestriei pedagogice • Să se țină seamă
ELEV
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problemă mult discutată și care are o influență di
rectă în sporirea eficienței educației fizice o repre

zintă PROGRAMA,ȘCOLARA. *

de înzestrarea materială a școlilor
de vreme ce

I
I

In general, pentru toa
te obiectele, programa constituie principalul document, unic 
și obligatoriu, în care se reflectă concepția învățămîntului 
pentru o anumită etapă și, totodată, sînt înscrise cerințele 
concrete, care marchează contribuția obiectului respectiv la 
opera de instruire și educare.

și obligatoriu 
ducația fizică este inclusă 
obiect de invățămint și nu 
o activitate facultativă ;

— programa va conține 
rințe și nu mijloace, care 

(cele obligatorii) 
(cele suplimen-

e- 
ca 
ca

ce- 
pot

I
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Avînd în vedere marea di
versitate a condițiilor în care 
trebuie organizată șd desfă
șurată educația fizică în școa
lă. programa, pentru a-și pu
tea păstra caracterul de do
cument unic și obligatoriu, 

trebuie, după părerea noastră, 
să conțină CERINȚE ȘI NU 
MIJLOACE. ‘ 
mă pot fi 
profesor în funcție de nivelul 
de pregătire a colectivului de 
elevi, de condițiile materiale 
puse la dispoziție. Pentru a 
exemplifica ideea de mai sus. 
ne vom referi la dezvoltarea 
forței brațelor, obiectiv inclus 
printre cerințele programei 
școlare. El se poate realiza 
prin folosirea unor exerciții 
care pretind instalații și apa
ratură specială (gantere, hel- 
cometre, extensoare, 
cadru izometric etc.), dar și 

unor exerciții 
fi aplicate în 
(flotări, tracți- 
cățărări etc), 

eficiența exer-

Acestea din ur- 
alese de fiecare

haltere,

I
I
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prin folosirea 
clasice^ ce pot 
oricare’ școală 
uni, împingeri, 
Este evident că 
cițiilor din prima grupă este 
mai mare. Dar aceasta nu în
seamnă că lipsa aparatelor va 
impiedica realizarea fie și 
parțială a cerinței respective. 
Și pe linia formării și conso
lidării deprinderilor motrice 
pot fi fixate cerințe care să 
fie realizate prin mijloace di
ferite, alese în funcție de con
dițiile existente. Deprinderea 
de alergare, de exemplu, se 
poate realiza utilizînd spații 
mai mari sau mal mici, în 
raport cu amenajările proprii 
fiecărei școli.

Prin exemplele amintite am 
dorit să

Medalion

La un pas

subliniem faptul că
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Revelația ultimei ediții a 
finalelor campionatelor națio
nale de floretă senioare a 
fost o... elevă de 15 ani, Ro
dica Onu, din clasa a IX-a a 
Liceului „Frații Buzești" din 
Craiova.

Calificată în turneul final, 
între primele 22 de floretiste 
ale țării (pînă aici o perfor
manță), Rodica Onu a reușit 
să se califice în semifinalele 
competiției, după ce în sfer
turi înregistrase două victorii 
și dispusese categoric, într-un 
al treilea asalt, de baraj, de 
Maria Salai, campioană a 
Bucureștiulul!

In semifinale, deși a avut 
partenere dintre cele mai va
loroase, două din componen
tele echipei campioane mon
diale, Maria Vicol și Olga 
Szabo, precum și trăgătoarea 
care avea să se claseze pe 
locul 2, Ecaterina Iencic-Stahl, 
ea a evoluat totuși cu multă 
ambiție, reușind să obțină 
trei victorii (printre care una 
și la Iencic-Stahl). Numai un 
coeficient inferior a împiedi
cat-o să ajungă în finala 
competiției...

Este evident că ne aflăm 
în fața unei tinere cu mari 
posibilități, element de bază 
al echipei Electroputere Cra
iova, care activează în divi
zia B (peste 75 la sută din 
victoriile echipei le-a reali
zat Rodica Onu), și semifina- 
listă a campionatelor națio
nale de junioare, edițiile 1969 
și 1970.

Sportivă de categoria I, e- 
leva maestrului 
este totodată o 
litoare, pentru 
cum a ținut să
„scrima constituie o relaxare 
și, totodată, un stimulent la 
învățătură".

Punctînd, prin acest scurt 
portret, prezența ei valoroasă 
în cea mai importantă com
petiție de floretă feminină, o 
încredințăm că prin muncă 
și stăruință, ce-i sînt atît de 
apropiate, ea va reuși să a- 
jungă o floretistă de frunte 
a țării. Evoluția ei recentă 
constituie o certă promisi
une...

Paul Ghinju 
școlăriță si- 
care — așa 
ne spună —

f

UN I
I

Cei mai buni trăgă
tori juniori și-au în
ceput, ieri, întrecerile 
pentru desemnarea cam
pionilor tării. Pe poligo
nul Steaua din Dom
nești s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: ar
mă standard 60 I culcat, 
juniori: 1. Safta (CFR 
Arad) 593 p (la un punct 
de recordul republican). 
2. Coliban (Activul Bra
șov) 585 p, 3. C. Gava- 
liugov (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 
581 p, echipe: 1. Acti
vul Brașov 1733 p. 2. 
CFR Arad 1730 p. 3. Di
namo 1720 p, junioare: 
1. Adriana Nuțiu (Acti
vul Brașov) 580 p, 2. 
Marina Vasiliu (Dinamo) 
579 p. 3. Ioana Lujeru 
(Dinamo) 579 p, echipe-

1. Dinamo I 1722 p, 2. 
Dinamo II 1694 p, 3. O- 
limpia 1681 p, pistol 
sport 30 + 30 f: 1. Cor- 
neliu (Steaua) 568 p, 2. 
M. Stan (Steaua) 566 p, 
3. N. Ene (Dinamo) 565 
p, echipe: I. Steaua 1688 
p — nou record al tării 
(v.r. 1634 p), 2. Dinamo 
1668 p.

Se cuvin a fi eviden- 
țiați Ștefan Safta (CFR 
Arad, antrenor Ion Quin
tus), elevii antrenoru
lui Gheorghe Corbescu 
(Steaua) de la pistol 
sport — noi recordmani 
naționali. O mare sur
priză a produs victoria 
Adrianei Nutiu (Acti
vul Brașov) la armă 
standard.

întrecerile continuă 
azi de la ora 9.

Finalele la contratimp 
individual și fond

Orașul de la poalele 
Timpei găzduiește 
două importante com
petiții cicliste : astăzi 
se va da startul in 
campionatul republi
can de contratimp 
individual, iar mîine 
va avea loc campio
natul republican de 
fond. în prima în
trecere. cu plecări 
din minut în minut, 
de la borna km 2 de 
pe șoseaua Sighișoara, 
seniorii vor avea de 
parcurs 40 km, junio
rii mari 30 km, iar 
juniorii mici 20 km. 
Campionii de anul 
taacut: Th. Puterity, 
FI. Pencărașu și V. 
Miu. Simbătă, la 
fond, startul se va da 
de la borna km 132, 
pe circuitul Brașov 
— Bran — Cimpu- 
lung — Brașov, se
niorilor fiindu-le re

în programele școlare, fixînd 
numai cerințe, putem asigura 
un caracter UNITAR 
BLIGATORIU procesului 
instruire, in 
integrale a 
în același 
posibilitatea 
cunoștințele și talentul peda
gogic selecționind și adoptind 
mijloacele in raport cu condi
țiile materiale in care lucrea
ză. Cerințele trebuie să vi
zeze, în principal, preocupări 
pe linia întăririi sănătății,

și O- 
de 

i sensul realizării 
acestora, oferind 

timp profesorului, 
să-și valorifice

creșterii capacității de muncă 
a organismului, prin dezvol
tarea corespunzătoare a cali
tăților motrice, pentru forma
rea și dezvoltarea unor de
prinderi cu caracter larg a- 
plicativ în 
ană, sau in

activitatea cotidi- 
activitățile spor

tive organizate în școală și în 
afara ei.

Este evident că mergind pe 
linia fixării unor CERINȚE 
UNICE și OBLIGATORII pen
tru fiecare clasă, volumul a- 
cestora va fi mai restrîns, 
avînd in vedere mijloacele ma
teriale existente în școli. A- 
cest neajuns poate fi. însă, 
compensat prin includerea în 
programă a unor CERINȚE 
SUPLIMENTARE, care devin 
obligatorii pentru școlile ce 
dispun de aceleași condiții de 
înzestrare. Soluția ar înlătura, 
după părerea noastră, 
xagerările întilnite în 
tatea practică, cînd, 
mijloacele sînt ridicate la rang 
de obiective. Se omite faptul 
că ele trebuie folosite în lec
ții nu pentru a avea un co
respondent în activitatea pro
fesională a viitorilor absolvenți 
(cum se întîmplă frecvent în 
cazul multor obiecte de în- 
vățămînt), ci pentru valoarea 
lor în acțiunea de mărire și 
conservare a potențialului de 
muncă, de recreare și refa
cere a organismului.

Sintetizînd condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
o programă pentru a consti
tui un document care să con
tribuie la optimizarea proce
sului de instruire și educare 
(în cazul particular al educa
ției fizice), valorifieînd eficient 
condițiile și pregătirea ca
drelor didactice s-ar putea re
ține :

• programa școlară nu poa
te fi decit un document unic

și e- 
activi- 

adesea,

fi minimale 
și maximale 
tare) ;

— cerințele 
subordonate 
velor educației fizice școlare :

— stabilirea cerințelor va 
ține seama de existența, în 
cazul particular al educației 
fizice, a unor cicluri cărora, 
în general, le corespunde 0 a- 
numită dotare și o anumită 
calificare a personalului di
dactic ; de asemenea, stabili
rea cerințelor trebuie realizată 
în baza concentrismului care 
caracterizează predarea educa
ției fizice.

în acest sens, trebuie 
In vedere faptul că la 
sele I—IV educația fizică 
predată (și va fi încă 
timp) de învățători, in 
dițiile unei înzestrări materi
ale minimale, dar egale. A- 
ceasta obligă la elaborarea u- 
nei programe cit mai concrete, 
eventual chiar cu teme de lec
ție, eșalonate într-o succesiu
ne metodică concepută de spe
cialiști, și nu lăsată la libera 
alegere a unor cadre cu o 
pregătire de specialitate mai 
modestă. Eventual, programa 
pentru aceste clase poate fi 
însoțită de un îndrumar me
todic in care să se prezinte 
sumar conținutul lecțiilor 
tru fiecare temă.

Pentru licee, avînd în 
dere calificarea cadrelor 
dactice și baza materială 
superioară, programa trebuie să 
vizeze în cadrul cerințelor o- 
bligatorii, cit și al ..celor su
plimentare, aspecte mai largi, 
sâ promoveze, cu mai mult 
curaj, inițiativa personală a 
cadrelor didactice în realiza
rea acestora.

Pentru a preîntîmpina o 
serie de deficiențe manifestate, 
pină în prezent în elaborarea 
programelor școlare de edu
cație fizică, propunem foruri
lor competente ca, in preala
bil. să se sondeze opinia u- 
nui număr cit mai mare de 
profesori care lucrează direct 
la catedră pentru furnizarea 
elementelor necesare contura- . 
rii concepției generale. Această 
concepție trebuie să țină sea
mă de ultimele noutăți teo
retice in materie, de condiți
ile ce vor fi asigurate acestui 
obiect de invățămint în eta
pele următoare, deci de ne
voile activității practice, 
asemenea, o dată realizat un 
proiect care să întrunească și 
adeziunea celor chemați să-l 
pună în aplicare, se imppne 
experimentarea lui în condi
ții cit mai variate și apropia
te de multitudinea aspectelor 
întilnite curent în școală.

ÎNOTĂTOR li

programei vor fi 
realizării obiecti-

avut 
cla
cate 

mult 
con-

pen-
ve- 
di- 

mult

De

prof. Alexandru MOGOȘ 
prof. Gheorghe MITRĂ

Orașul Cie la poalele Fe- 
leacuiui a fost totdeauna 
unul dintre centrele pu
ternice ale natației noastre. 
Înzestrat cu o piscină a- 
coperitA, de dimensiuni o- 
limpice, si alte cîteva ba
zine iu aer liber, Clujul 
dispune de toate condițiile 
ca acțiunea „Delfin ’70“ sA 
fie -- și în acest oraș — 
încununată de succes. Jar 
rezultatele obținute in ul
timele trei lur.i sînt o ga
ranție in acest sens.

Pină în prezent, peste 800 
de copii au obținut bre
vetul de înotător, și, așa 
cum ne asigura metodistul 
C.J.E.F.S, Cluj, Teodor 
Cicoare, care răspunde de 
centrele de învățare a îno
tului. pînă la sfîrșitul a- 
nulul, încă 700 de copii 
vor intra in posesia mult 
rivnitelor diplome.

Intr-o serie de școli și 
licee (Liceul M. Eminescu, 
Liceul G. Coșbuc, Liceul 
nr. 15) orele de educație fi
zică se efectuează la 
bazin. Deviza 
rilor de educație 1 
la aceste unități 
este : „FIECARE 1 
UN ÎNOTĂTOR", 
inițiativă lăudabilă 
și educatoarele de 
dinii a nr. 14 și de 
dinița cu limbă de _ 
germană. Și acesta 
doar începutul. O 
eu deschiderea noului 
școlar, toate școlile și gră
dinițele din Cluj vor ft a- 
trase in acest circuit.

Marea dorință a dirigui
torilor natației clujene este 
ca orașul lor să fie primul 
din țară care să se poată 
mîndri cu faptul că toți 
elevii știu să înoate. Pa
siunea și priceperea antre
norilor T. Szeplaky, V. Ba
logh, Maria Benedek, 
«Eniko Pall, I. Onișor, Marla 
Jelescu, Acl. Iordaky — și 
am numit doar pe cîțiva 
— constituie cel mai con
vingător argument că a- 
ceastâ dorință va putea 
deveni realitate.

Lăsînd la o parte faptul 
în sine (nu este cazul să 
mai amintim binefacerile 
pe care le aduce înotul 
dezvoltării armonioase a 
copiilor), nu putem să nu 
subliniem rolul pe 
va 
*70* 
de 
Din 
au învățat să plutească în 
această vară, 50 au și fost 
îndrumați către secțiile de 
performanță. Și chiar dacă 
dintre aceștia numai cîțiva 
vor deveni, peste cîțiva 
ani, veritabili campioni, nu 
se poate spune că munca 
de acum a antrenorilor 
clujeni a fost zadarnică...

V. RADU

la 
profeso- 

Iizlca do 
școlare 

ELEV — 
Aceeași 

i au luat 
la GrA- 

■ la GrA- 
- predare 

este 
data 

an

care-I 
„Delfin 
natației 
clujene.

juca acțiunea 
în dezvoltarea 
performanță 
cei 800 de copii care

MINITEHNICUS 1970

LOCUL UNDE TEHNICA, SPORTUL
Șl FANTEZIA ȘI-AU DAT ÎNTÎLNKE

Afluență mare de 
public — format în ma
joritate din „puști" de 
toate viratele pantalo
nilor scurți, dar și din 
oameni cit se poate de 
serioși — 
expoziție 
lui de 
Motivul ?
Chis de 
Expoziția 
lă C- 
1970".

Lansat în toamna a- 
nului 1967, din iniția
tiva revistei „Cuteză
torii", concursul, care a 
primit un substanțial 
sprijin din partea 
Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, 
urmărește să stimuleze 
și să cultive la copii 
fantezia, talentul teh
nic, deprinderile prac
tice, reușind ca la fie
care ediție să se bucure 
de o largă participare, 

în cursul vizitei în
treprinse de noi la 
„Minitehnicus", ne-am 
interesat, firește, de 
acele exponate la care 
îndemînarea și sportul 
și-au dat întîlnire. Și 
nu ne-a fost greu să le 
descoperim, ele fiind 
deosebit de numeroase. 
Din cele aproape 1000 
de lucrări expuse. 200 
alcătuiesc 
modelism, 
pot vededa de la 
nuscule ambarcațiuni 
la vehicule cu pernă de 
aer. de la aeromodele 
la carturi. Remarcăm, 
în primul rînd. numă
rul mare de nave pre
zentate de micii con
structori de la Casa 
Pionierilor din Giurgiu, 
care au reușit să ob
țină premiul al II-lea 
colectiv, acordat în 
mod special pentru con
strucții de nave.

„Turismul este prac
ticat pe o scară din 
ce în ce mai largă de 
copii". Aceasta a fost 
ideea care a stat la 
ba2a conceperii de că
tre pionierii din Cîmpi- 
na a bărcii cu motor 
demontabile. Ea poate 
fi foarte ușor purtată 
și reasamblată de o 
grupă de 5 copii. Lu
crării i s-a decernat 
premiul al II-lea colec
tiv. Alături de expona
tele amintite, mai a- 
trag atenția, în mod 
deosebit, cele realizate 
de pionierii Radu 
Gîdiuță, din Cîmpulung 
Muscel, Măricel Ru
sin, de ia Școala ge
nerală nr. 12 din Ga
lați, Gabriel Badosu, de

în sâiile de 
ale Institutu- 

arhitectură 1 
Aici s-a des- 
citva timp 
internationa- 
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Exercițiu demonstrativ al runcțlonârij vehiculului cu pernă de aer,
care a obținut marele premiu al expoziției „Minitehnicus 1970’* 

dr.
NICOLAU.

clubuluicare 
fără 
sec- 

cu

Casa Pionierilor din 
Craiova.

Dar realizările 
se impun sînt, 
îndoială, cele din 
torul vehiculelor
perne de aer. Unice la 
noi, ele au fost execu
tate la Casa Pionieri
lor din Galați după pla
nurile conducătorului 
de cerc Matei Kiraly. 
Evoluțiile lor pe lacul 
Brateș au dat satistac- 
țte deplină. La expozi
ție am putut vedea 
două tipuri. Unul de 
viteză, cu elice de trac
țiune, care poate dez
volta o viteză de peste 
70 km/h, și un altul, la 
care s-a suprimat eli
cea de tracțiune. ob- 
ținîndu-se o ambarca
țiune mult mai reco
mandabilă pentru co
pii, ea nedepășind 15 
km/h. Discutăm cu 
antrenorul proiectului : 
„Pînă acum, concursu
rile aveau un caracter 
de... familie, noi fiind 
singurii realizatori ai 

acestui tip de vehicul.
Acum și-au exprimat 
dorința de a face ast
fel de construcții și pi
onierii din Reșița, cit 
și cei din București, 
noi punindu-le la dis-

pozlțte tot materialul 
necesar". Să completăm 
cele spuse de Matei 
Kiraly, adăugind că un 
aport prețios la reali
zarea lor și l-au adus 
elevii Sebastian Anto- 
hi — constructor, și pi- 
loții de încercare Mir
cea Leonard și 
Zosiu. Răsplata : MA
RELE PREMIU

Sorin

___ . ____ , AL 
CONCURSULUI „MINI
TEHNICUS 1970" —
grupei de cercetări și 
experimentări navale 
de la Casa pionierilor 
la Galați".

Amatorii de aeromo- 
dele vor fi la rindul 
lor satisfăcuți de fan
tezia și priceperea co
piilor. Menționăm aici 
macheta primului a- 
vion românesc constru
ită de Ionuț Bobocel, 
de la Palatul pionierilor 
din București (premiul 
al II-lea individual). în 
secția de rachete și au- 
tomodele de perfor
manță se detașează ce
le lucrate de modeliștii 
de la Casa pionierilor 
din Pucioasa, sub în
drumarea prof. Dumi
tru Diaconescu.

★
La încneierea vizitei 

am căutat să aflăm și

opinia prof.
EDMOND 
președintele 
„Minitehnicus" și al ju
riului de concurs. Dom- 
nia-sa ne-a răspuns cu 
amabilitate : „La edi
ția tie anul acesta se 
observă un salt calita
tiv. Cea mai de seamă 
realizare este, fără în
doială, mașina eu per
nă de aer. îmbucurător 
este faptul că foarte 
multe lucrări aparțin 
pionierilor de ia școlile 
din mediul rural. O su
gestie : o temă 
neabordată, dar, după 
părerea mea importan
tă, este și aceea a ae- 
romodelelor sau navo- 
modelelor telecomanda
te".

Am părăsit cu sincer 
regret sălile expoziției. 
Erau încă foarte multe 
lucruri de văzut, de 
studiat, chiar. Așa cum 
o fac — ne-am convins 
de aceasta — sutele de 
copii ce trec zilnic pe 
aici. Este locul unde 
se pot dezlănțui ma
rile

in că

pasiuni viitoare
Emanuel 
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PARTIDE DE VOLEI VIU DISPUTATE ÎN

?l TURNEUL INTERNATIONAL ȘCOLAR
Ieri, la stadionul Tineretului, au în

ceput întrecerile din cadrul celei 
de a doua ediții a Turneului in
ternațional școlar de volei, care se 
desfășoară sub egida Consiliului Eu
ropean pentru activitatea extrașcola- 
ră a elevilor. Un adevărat mini
campionat european de volei rezer
vat școlarilor, competiția reunește 
10 echipe masculine și 9 feminine 
din Cehoslovacia. Bulgaria, Olanda, 
R.F. a Germaniei, Austria, Israel și 
bineînțeleș România.

Partidele, desfășurate în tot cursul 
zilei, au prilejuit întreceri viu dis-

putate. detașindu-se prin forma bu
nă manifestată formațiile : Liceul 
Economic Zilina, Școala sportivă 
Mladeze Praga (Cehoslovacia), Școa
la sportivă 2 (România) — la femi
nin, Școala sportivă Ruse (Bulga
ria). Liceul „Onze Lieve Vroutve" 
Breda (Olanda). Liceul Chibuțului 
Hanita — 6 Ahilele de Vest (Israel).

Azi, începînd de la orele 8, conti
nuă întrecerile pentru stabilirea ca
pilor de serii și partidele finale.

Em. F.
, ................. ....... |, 1 ,ll|l IUBIM !■ IBWI ■ ■■I UI ■—II

zervat un traseu dd 
150 km, iar juniori-, 
lor mari de 94 km.1 
Cei mai mici alergă
tori vor avea de stră
bătut numai 50 km, 
cu punct de plecare 
borna km 106. Actua
lii campioni : C. Gri- 
gore, I. Selejan și, 
respetiv, V. Miu.

ÎNCEP 
JOCURILE 

DIN CADRUL 
„CUPEI 

PRIETENIEI" 
Ei

Astăzi, In două loca
lități balneare de pe 
malul mării Adriatice, 
la Umag și Trogir, se 
vor disputa primele 
jocuri din cadrul unei 
tradiționale competiții, 
rezervată echipelor de 
handbal tineret (sub 
20 de ani) din Româ
nia, Ungaria șl Iugos
lavia. La această edi
ție a ;,Cupei Prieteniei", 
țara noastră va fi re
prezentată de două se
lecționate pregătite de 
antrenorii M. Pintea 
(masculin), E. Bartha 
și I. Marian (feminin). 
Din aceste echipe fac 
parte, printre alții : 
Ștef, Voinea, Cosma, 
Stiickl, Munteanu (mas
culin), Simo, Oprea, 
Cordoș, Gavrilov, Mi- 
hoc, Trandafir (femi
nin). întrecerile se vor 
încheia în ziua de 2 
august.

ElIROPEI-BuciirestiîO
întrecerea săritoarelor ‘“"i””ale seo""loi ’"etic 1970
in inălțime, proba vedetă CELE MAI BUNE 

(Urmare din pag. 1) _ 10 PERFORMANTE
loll va fi, de data aceasta, ală

turi de noi, în tribune, dar pe 
pistă se vor înfrunta cele mai 
dotate dintre atletele care se stră
duiesc de cîțiva ani de zile să 
se apropie de acel 1.91 m care a 
spart toate tiparele, uimind o 
lume întreagă. Cine sînt cele care 
au pornit să o ajungă pe Ioli ? 
Sorții au făcut ca semifinala Cu
pei Europei de la București să 
reunească în fața ștachetei — cu 
o excepție — pe cele mai bune 
săritoare în înălțime din lume :

Antonina Lazareva (U.R.S.S.) 
1,86 m

Ilona Gusenbauer (Austria)
1,85 m

Milena Hubnerova (R.S.C.) 1.85 m 
Cornelia Popescu (România) 

1,84 m
Patru nume, cu patru cifre care 

înseamnă cele mai bune perfor
manțe din acest sezon, dar care 
prin simpla înșirare nu spun to
tul.

Să încercăm să aflăm ce se mai 
ascunde sub aceste nume și cifre.

ANTONINA LAZAREVA, care a 
corectat de curînd recordul unio
nal. este mai bine cunoscută sub 
numele de Okorokova, cu care 
s-a înscris în palmaresul olimpia
dei mexicane cu o medalie de 
argint și tot cu una de argint 
în campionatul european de la

MLENA HUBNEROVA nu este 
alta decit campioana olimpică de 
la Mexic — Reșkova — și cam
pioana Europei de la Atena, și 
ea cu un proaspăt record națio
nal.

ILONA GUSENBAUER, marea 
speranță a Austriei, este campi
oana de sală a Europei, cu o 
performanță de, 1.88. care poate 
fi confirmată duminică sub cerul 
stadionului Republicii.

CORNELIA POPESCU, urmașa 
directă a lui Ioli, dar cu un stil 
„importat" de peste Ocean, de la 
năstrușnicul Fosbury, este cea 
mai tînără săritoare a acestui 
„careu" de aur și argint. Cea mai 
tînără și cea mai îndrăzneață, a- 
nimată de dorința de a adăuga 
medaliei de argint de la europene
le „indoor" alte performanțe pe 
cartea de vizita de abia tipărită 
sub semnul unui stil inedit care 
vrea să-și confirme eficacitatea.

Cine va învinge ? Orice pronos
tic este hazardat. Ne putem însă 
aștepta ca — în condițiile unei 
zile de vară frumoase — duelul 
la săritura în înălțime să se 
ridice peste nivelul Jocurilor 
Olimiplce de la Mexic (unde Reș
kova s-a oprit la 1.82 m) și peste 
nivelul europenelor de la Atena 
(unde primele patru clasate au 
trecut ștacheta Ia 1,33 m).

Și ar fi păcat să nu fim mar
torii acestui eveniment care pro
mite să adauge un rînd de aur 
la istoria atletismului.

G. E,

FEMEI
100 m

11.2 G. Meissner (R.D.G.)
11.2 V. Van Den Berg (Olanda)
11.3 G. Balogh (Ungaria)
11.3 I. Mickler (R.F.G.)
11.4 S. Telliez (Franța)
11.5 K. Balzer (R.D.G.)
11.5 N. Bezfamilnaia (U.R.S.S.)
11.5 M. GOTH (România)
11,5 D. Hyman (Anglia)
11.5 H. Kerner (Polonia)
11.5 A. Wilden (R.F.G.)
11.5 M. Render (R.F.G.)

200 m
22,7 G. Meissner (R.D.G.)
23.3 V Van den Berg (Olanda)
23.4 G. Balogh (Ungaria)
23.5 N. Bezfamilnaia (U.R.S.S.)
23.5 v. Peat (Anglia)
23.6 M. Neufvllle (Anglia)
23.6 V. Popkova (U.R.S.S.)
23.6 N. Golomazova (U.R.S.S.)
23.6 S. Telliez (Franța)
23.7 H. Rosendahl (R.F.G.)
23.7 H. Smerdova (Cehoslovacia)
28.7 A. Wilden (R.F.G.)

<00 m
51,0 M. Neutville (Anglia)
52.6 C. Besson (Franța)
52.7 C. Freese (R.F.G.)
52.8 J. Lundgren (Suedia)
52.7 C. Freese (R.F.G.)
52.9 M. Zenrt (R.D.G.)
53,0 C, Dietsch (R.D.G.)
53.3 G. Eckhoff (R.F.G.)
53.4 V. Van den Hoeven (Olanda)
53.5 V. Popkova (U.R.S.S.)

800 m
2:02.2 V. Nikollci (Iugoslavia) 
2:02.7 G. Hoffmeister (R.D.G.) 
2:03.3 M. Voelekl (Ungaria)
2:03,3 B. Wieck (R.D.G.)
2:03.4 K. Burnelelt (R.D.G.)
2:03,5 A. Nenzel-Dam (Suedia) 
2:03.6 Sh. Carey (Anglia)
2:03,6 P. Perry (Anglia)
2:03.7 D. Wierzibowska (Polonia) 
2:04,2 I. SILAI (România)

1 500 m
4:14,2 K. Burneleit (R.D.G.)
4:14,3 P. Pigni (Itaiia)
4:15,4 J. Ridley (Anglia)
4:16,0 K. Merten (R.F.G.)
4:16.1 G. Hoffmeister (R.D.G.) 
4:16.8 L. Braghina (U.R.S.S.) 
4:16,8 R. Braitwhite (Anglia) 
4:17,2 A. Tittel (R.F.G.)
4:17.6 Sh. Carey (Anglia) 
4:17,6 D. Page (Anglia)

100 mg
12.7 K. Balzer (R.D G.)
12.8 T. Sukniewicz (Polonia)
12.9 A. Jabns (R.D.G.)
13,1 T. Nowak (Polonia)
13,1 H. Rosendahl (R.F.G.)
13.3 B. Podeswa (R.D.G.)
13.3 B. Pollak (R’.D.G.)
13.4 L. Hitrin» (U.R.S.S.)
13.4 D. Straszinska (Polonia)
13.4 M. Sterk (Olanda)

Atletele sovietice au deplasat 
la București cea mai puternică garnitură
■ Redutabila reprezentativă 
atletică a Uniunii Sovietice 
este de ieri la amiază oas
pete al Capitalei. Marea fa
vorită a întrecerilor grupei 
semifinale din cadrul „Cu
pei Europei", echipa femi
nină a U.R.S.S., condusă de 
V. Arhipov, președintele co
misiei de atletism din Mos
cova, cuprinde o serie de 
campioane și recordmane 
unionale, atlete de mare va
loare cunoscute în întreaga 
lume, în frunte cu record
mana lumii la aruncarea 
greutății, Nadejda Cijova.

In mijlocul delegației, o 
mai veche cunoștință a 
noastră, fostul campion al 
Uniunii Sovietice, Otto Gri- 
galka. Discuția s-a înfiripat 
repede. „Elevele mele — a 
spus Grigalka, nu au atins 
încă o formă maximă, a- 
ceasta fiind prevăzută pen
tru ziua finalei de la Buda
pesta. Cijova, care probabil 
vă interesează cel mai mult, 
s-a pregătit intens în ulti
mele săptămini. Cu siguran
ță că aici, la București, ea 
va depăși 19 metri. Am spe
ranța însă că la Budapesta 
ea va atinge acei mult visați 
20 de metri. Danilova, la a- 
runcarea discului, are ambi
ția de a o întrece pe cam
pioana olimpică, Lia Mano- 
liu, iar la suliță am prefe
rat-o în ultimul moment pe 
lituanianca Saulite".

Atletele sQvietice, nerăbdă
toare, s-au interesat insistent 
despre pista de la Republi
cii, despre viitoarele lor ad
versare- Antonina Lazareva, 
conștientă de dificultatea în
trecerii cu Milena Rezkova, 
Ilona Gusenbauer și Corne
lia Popescu ne-a promis o 
săritură de 1,85 m. „Și dacă 
se poate din prima încercare 
— a continuat campioana 
unională la înălțime. M-am 
săturat să tot primesc me
dalii de argint pentru per
formanțe egale cu cele ale 
învingătoarelor. Și în Mexic 
la J.O., și la Atena... Cred 
că a venit timpul să-mi iau 
revanșa și o ocazie mai bună 
ca aceasta nici că se putea".

Dacă pentru probele de 
sărituri și aruncări compo
nența echipei U.R.S.S- se 
conturează precis, în schimb, 
grupul alergătoarelor sosite 
la București este foarte nu
meros, ceea ce l-a determi
nat pe antrenorul principal, 
G. Popov, să amine cu 48 de 
ore desemnarea ' titularelor. 
„Singurul lucru pe care pot să 
vi-I spun este că... Samoteso- 
va și Hitrina nu au făcut 
deplasarea, iar pentru cele 
6 probe și ștafete candidează 
Bezfamilnaia (11.5—23,5),”Jar- 
kova (11,7), Golomazova (11,6 
—23.6), Nikiforova (11.6). 
Popkova (53,8), Dundure 
(54,5), Nikanorova (54,2). Stu- 
la (2:05,1), Sabaite (2:05,7) și 
Bragina (4:14,7)“,

LUNGIME

6,73 Sh. Sherwood (Anglia)
6,72 H. Rosendahl (R.F.G.)

6.61 M. Herbst (R.D.G.)
6,55 I. Mickler-Becker (R.F.G.)
6,52 V. VISCOPOLEANU (Rom.)
6.50 A. Wilson (Anglia)
6.47 O. Ducas (Franța)
6.39 M. Stevenson (Anglia)
6.36 S. Amman (Elveția)
6,35 B. Kramer (R.F.G.)

ÎNĂLȚIME
1.37 A. Okorokova-Lazareva 

(U.R.S.S.)
1.85 M. Rezkova-Hubnerova (Ceho

slovacia)
1.85 R. Schmid (R.D.G.)
1.85 I. Gusenbauer (Austria)
1.84 M. Komka-Csabi (Ungaria)
1.84 c. POPF.SCU (România)
1.80 J. Valentova (Cehoslovacia)
1.30 V. Gavrilova (U.R.S.S.)
1.80 K. Schulze (R.D.G.)
1,79 au sărit 6 atlete printre care 

și V. Bonei (România)
GREUTATE

19.65 N. Cijova (U.R.S.S.)
18.70 M. Lange (R.D.G.)
18.27 A. Ivanova (U.R.S.S.)
18.00 N. Korableva (U.R.S.S.)
17.99 I. Hristova (Bulgaria)
17.95 B. Friedrich (R.D.G.)
17.90 V. Nekrasova (U.R.S.S.)
17.84 H. Friedel (R.D.G.)
17,60 I. Solonțova (U.R.S.S.)
17,44 T.Sevinska (Polonia)

DISC
63.66 K. Illgen (R.D.G.) 
82,02 L. Westerman (R.F.G.)
61,26 G. Hinzman (R.D.G.)
60.70 I. Solonțova (U.R.S.S.)
60.30 T. Danilova (U.R.S.S.)
60.00 J. Kleiber (Ungaria)
53,62 L. MANOȚIU (România)
58.42 I. Abahaz. (Ungaria)
58.34 A. Mickler (R.F.G.)
58,02 A. Ivanova (U.R.S.S.)

SULIȚA

59.34 V. Moskalenko (U.R.S.S.)
59.13 M. Vidos (Ungaria)
58,22 L. Javorska (Polonia)
57.90 R. Fuchs (R.D.G.)
57,06 N. Urbancici (Iugoslavia)
56.74 L. Saaulite (U.R.S.S.)
56.10 B. Kaledene (U.R.S.S.)
55.80 V. Koinissar (U.R.S.S.)
54.80 N. Murakina (U.R.S.S.)
54,64 A. Koloska (R.F.G.)

PENTATLON
5 148 p. M. Peters (Irlanda)
5 141 p. M. Herbst (R.D.G.)
5 131 p. B. Pollak (R.D.G.)
5 123 p. H. Rosendahl (R.F.G.)
4 952 p. V. Tihomirova (U.R.S.S.)
4 922 p. N. Kondrașova (U.R.S.S.)
4 921 p. A. Wilson (Anglia)
4 907 p. N. Anghelova (Bulgaria)
4 863 p. J. Birnbaunova (Ceho

slovacia)
4x100 m

44,4 R.F.G.
44.4 Polonia
44.6 Anglia
44.8 Olanda
44.8 U.R.S.S.
45,1 Ungaria
45,1 R.D.G.
48,0 Cehoslovacia
46.5 Franța
46.7 Bulgaria

4X400 m
3:34,8 R.D.G.
3:35,1 R.F.G.
3:35.2 U.R.S.S.
3:36.9 Polonia
3:38,5 Anglia
3:40,2 Ungaria
3:41,2 Olanda
3:42.2 Franța
3:43,7 Cehoslovacia

ATLETII LA ZURICH
SĂRUCAN (ACCIDENTAT) 

NU A FĂCUT DEPLASAREA
Ieri a plecat la Ziirich e- 

chipa națională (masculină) 
de atletism, care se va în
trece, alături de selecționa
tele U.R.S.S., Franței, Marii 
Britanii, Elveției și Spaniei, 
într-una din grupele semi
finale ale „Cupei Europei". 
Concursul va avea Ioc sîm- 
bătă și duminică, primele 
două clasate urmînd să se 
califice în finala de la Stock
holm.

Lotul țării noastre care s-a 
deplasat pentru această com
petiție are următoarea confi
gurație: Darvaș, Zamfireseu, 
Puiu, Ungureanu. Lupan, 
Cioca, Mustață, Perțea, Rățoi, 
Cefan, Șerban loan, Piștalu, 
Corbu, Nagy, Szilagy. Cos- 
tache, Ghedeon, Nicolae. 
După cum se poate observa^ 
din echipa națională lipsesc 
V. Sărucan (care va fi în
locuit la lungime de C. Cor
bu) și M. Petra (suliță), care 
lint accidentați.
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„ȘIII SAU NU ȘTII FOTBAL
ACEASTA ESTE CONCLUZIA Nr. 1 A CAMPIONATULUI MONDIAL DIN MEXIC!

Spicuiri din referatul prezentat de antrenorul emerit Em. VOGL 
la recenta consf ătuire a antrenorilor divizionari

Prezența antrenorilor din primele eșaloane fotbalistice 
ale țării — diviziile naționale A și B — la recenta consfă
tuire ținută sub egida F.R.F. a reclamat, printre altele, o 
informare competentă asupra campionatului mondial din 
Mexic, marcat și de participarea echipei României. De aceea, 
cu acest prilej, antrenorii emerițl Em. Vogi și A. Niculescu 
au expus referate consacrate importantului eveniment fot
balistic la care au fost prezenți. Fără a avea pretenția de a 
emite concluzii definitive asupra competiției din Mexic, refe
ratele au conținut opiniile personale ale autorilor respectivi.

COMPARAȚIA 

WORLD CUP ’66 

EL MUNDIAL 70, 
' SUPERFLUA

. După părerea antrenorului 
Em. Vogi, al cărui referat 
constituie substanța materia-', 
lului de față, particularitățile' 
Cupei Mondiale din Mexic 
tiu .permit o comparație di
rectă, valorică, au aceea din 
Anglia 1966. în prinsul rfnd. 
pentru că problemei fusului 
orar și aceleia a căldurii, 
întâlnite și cu alte prilejuri, 
li s-a adăugat acum și alita- 
■tudinea (variind între 1700 
și 2500 m), care a departa
jat, din start, echipele. Evi-' 
dent, situația cea mai grea au 
avut-o echipele europene și 
în special cele din nordul con
tinentului. Țările meditera
neene (Italia, Maroc, Israel) 
au avut un oarecare avantaj 
privind căldura, pe cînd cele 
sud-americane (Peru, Salva
dor, Brazilia și Uruguay) 
s-au luptat doar cu altitu
dinea,
, Necesitatea acomodării și 
aclimatizării s-a impus cu 
mult înainte de începerea 
campionatului mondial, fapt 
care a avut repercusiuni a- 
supra desfășurării campiona
telor interne, asupra perioa
dei de pregătire specială din 
preajma C.M. Aci s-au ma
nifestat deosebiri atît de 
pronunțate, incit este greu 
de concluzionat în privința 
celei mai eficace metode. 
Chiar și felul de comportare 
din timpul C.M. nu poate 
oferi un etalon sigur în a- 
cest sens. Dacă admitem, de 
pildă, influența condițiilor 
ca determinantă în compor
tarea echipelor Belgiei, Sue
diei și Cehoslovaciei, nu se 
poate accepta integral același 
motiv în ceea ce privește 
evoluția echipei Bulgariei, 
care, datorită turneului în
treprins în Mexic înaintea 
C.M-, a avut posibilitatea să 
se adapteze mai bine condi
țiilor de acolo.
■ Certitudini există în ceea 
ce privește posibilitățile de 
depășire a greutăților clima
terice și de altitudine. Cu tot 
handicapul fizic, echipele 
europene nu au fos-t afectate 
în mod determinant, tot va
loarea de bază a formațiilor, 
forma individuală a jucăto
rilor, avînd și aci, în ciuda 
unor condiții specifice. un 
rol hotărîtor. Adaptarea fi- 
Bică a jucătorilor a fost mai 
mare decît s-a presupus, do
vedind că organismul uman 
este capabil, cu o pregătire 
prealabilă corespunzătoare, 
să suporte „încărcături1* și 
mai mari decît a cerut dina
mica jocului de pînă acum.

EXISTA, TN FOND,

O ȘCOALĂ 

EUROPEANA ?

• în contextul întrecerii Eu
ropa—America, ce în Mexic 
a fost pe primul plan, între
barea dacă există o școală 
europeană și una sud-ameri- 
cană în fotbalul mondial s-a 
impus de la sine. Evident, 
unele trăsături intime carac
terizează și departajează e- 
chipele europene și cele a- 
merioane. Jocul echipelor 
europene, de exemplu, pare 
mai complet, multilateral, 
rezistența, forța și tenacita
tea avînd un rol deosebit. 
Impresia generală pe care o 
lasă fotbalul european este 
aceea a unui fotbal instruit, 
cerebral. în schimb, jocul e- 
chipelor sud-americane este 
măi fantezist, spontan, vite
za, îndemînarea și entuzias
mul definind un rol e-

sențial. Jocul sud-american 
apre ca un fotbal intuitiv, 
spectacular, ceea ce și expli
că marea sa aderență la pu
blicul larg. Dar, indiferent 
de preferințele pe care le 
avem, trebuie să recunoaștem 
că fotbalul sud-american, 
avînd Brazilia ca punct de 
referință, a rămas maț fidel 
noțiunii de joc, ideii din 
care acesta s-a născut.

ATRIBUTE

ALE FOTBALULUI 

POZITIV

■ Credem că nu contrazicem 
realitatea afirmînd că în 
grupa a treia s-a jucat un 
fotbal pozitiv. Toate jocurile 
au avut un ritm susținut, 
Uneori chiar ridicat. Echipa, 
ca unitate de acțiune, a de
venit o lege, sarcinile indi
viduale lărgindu-se și efor
tul personal accentuindu-se. 
Jucătorii, oricît de mare va
loare au, se în,cadrează și 
rămân o piesă într-un angre
naj bine pus la punct (Pele, 
Charlton, Rivelino, Moore, 
Gerson). Acesta a și fost 
marele atu al echipei Bra
ziliei. Momentele culminan
te ale jocului se petrec în 
■fața porții, undei eforturile 
ating cota maximă, iar vir
tuozitatea individuală și co
lectivă • se cere valorificată 
din plin. Mijlocul terenului 
a devenit un spațiu strategic 
unde, indiferent cum acțio
nează echipa respectivă, lent 
sau rapid, cu pase scurte 
sau lungi, predomină jocul 
rațional. Acest spațiu este 
folosit și ca un interval între 
două eforturi ridicate, un rol 
important avîndu-1 jucătorii 
creatori ca Clodoaldo, Bobby 
Charlton, Rivelino, Radu 
Nunweiller etc.

POZIȚIA NOASTRĂ

TN FOTBALUL MONDIAL

• în grupa a treia, care a 
fost considerată de la bun. 
început ca cea mai grea, e- 
chipa noastră era apreciată 
ca victimă sigură. Ceea ce 
■noi am considerat ca o e- 
roare, cînd la tragerea la 
sorți echipa României a fost 
așezată în aceeași urnă cu 
Israelul. Marocul și El Sal
vador, s-a dovedit, ulterior, 
în primele zile ale șederii 
noastre în Mexic, o consecin
ță a unei anumite stări de 
spirit. Puține echipe europene, 
ca să nu mai vorbim de ce
lelalte, acordau credit echi
pei României. Este necesară 
o asemenea precizare pentru 
a ne da seama cît de eronat 
este să-ți faci iluzii în urma 
unor rezultate izolate sau a 
■unor declarații binevoitoare 
și cît de greu este să-ți faci 
loc între cei consacrați. Cali
ficarea noastră în turneul 
final trebuia să fie confirma
tă la fața locului. Aceasta a 
fost una din premisele esen
țiale die la care trebuia să 
pornească echipa noastră în 
abordarea grupei de la Gua
dalajara. Și faptul că, practic, 
■lupta pentru calificare nu s-a 
«nai dus în trei (Brazilia, 
Anglia, Cehoslovacia), a do
vedit că echipa României a 
știut să-și apere șansa.
■ Fără a exagera citași de 
puțin, putem afirma că în 
urma jocurilor cu Cehoslova
cia și Brazilia am primit, de 
data aceasta, aprecieri pozi
tive sincere- Nu ne-arn im
pus ca o mare putere în fot
bal. nu am produs senzație, 
dar ni s-a dat considerație 
ca unei echipe de al cărei 
potențial de joc trebuie să 
ții seamă. Au fost apreciate 
mai ales capacitatea fizică, 
în jocul cu Cehoslovacia,

pregătirea tehnică, în gene
ral, și unele manevre, în jo
cul cu Brazilia.

Personal, aș îndrăzni să 
fac următoarele estimări î

— calitățile fizice privind 
viteza și îndemînarea sînt, 
cu mici excepții, mulțumi
toare, în schimb capacitatea 
pentru eforturi intense repe
tate este la mai mulți jucă
tori insuficentă, sau cere e- 
forturi deosebite din partea 
altora. Din această cauză 
angajarea jucătorilor este 
condiționată prea mult de 
mize stimulative ;
. — execuțiile tehnice, în 
general, corespund, uneori au 
chiar o calitate deosebită. 
Avem însă lacune privind 
conținutul și utilitatea Hor 
tactică si mai ales în ce pri
vește precizia celor de fina
lizare ;

— tactic, colaborăm orga
nizat și efiaient în apărare, 
manevrăm bine în mijlocul 
terenului, dar exagerăm în 
amploarea ce se dă acestor 
manevre șl în ritmul scăzut 
cu care se leagă ;
. — acționăm mai bine pe 
extreme decît în centru, cînd 
ritmul nu corespunde — și 
în ambele cazuri finalul este 
lipsit de viteza, energia și 
insistența necesare ; irosim 
prea ușor unele avantaje po
ziționale create ;

— puterea volitivă este a- 
■preciabilă, dar necesită, la 
fel, un substrat stimulativ ; 
sîntem încă impresionabili 
față de faima unor echipe și 
jucători — și, invers, delăsă
tori față de adversari mai 
modești; nu avem încă su
ficient curaj de a acționa 
din capul locului cu toate 
resursele pe care le pose
dăm.

I

★
. Cântărind global potenția
lul nostru pentru jocul de 
fotbal și fără a depăși limi
tele modestiei cuvenite, a- 
preciez că sîntem la punc
tul cînd se recomandă ataca
rea vîrfurilor celor mai înal
te. competiționale și calita
tive, ale fotbalului mondial.

CE AVEM DE FĂCUT
1

■ Dacă am avut curaj a vă 
prezenta unele estimări în
drăznețe, cer voie să arăt, 
cu aceeași îndrăzneală, și 
calea care găsesc că ar 
trebui să fie urmată.
■ în fotbalul nostru — pe 
linia instruirii — sînt multe 
de rezolvat. Important este 
însă să nu ne dispersăm 
preocupările în multe direc
ții ci să ne concentrăm e- 
forturile asupra unor pro
bleme fundamentale, care 
ne vor conduce, implicit, la 
rezolvarea directă si indi
rectă a unor probleme de 
strictă actualitate.

Din aceste motive, aș pro
pune ca, deocamdată, să ne 
ocupărp în principal :

— de ridicarea la maxi
mum a capacității fizice pen
tru eforturi intense repetate 
și multilaterale ;

— de orientarea mai .preg
nantă a jocului nostru către 
ofensivă, chiar dacă va tre
bui să ne asumăm la început 
unele riscuri competiționale; 
. — de angajarea mai pro
nunțată și permanentă în 
joc. precum și de stimularea 
curajului pentru etalarea cu
noștințelor noastre în toate 
împrejurările.

★
Evident că fiecare dintre 

aceste sumare nuanțări poa
te necesita o amplă discu
ție. pornind de la bogata 
realitate a C.M. din Mexic, 
urmată imediat de o activi
tate practică concordantă. 
Este necesar Să ridicăm pri
virea mai sus- Nu avem voie 
să ne mai mulțumim cu pu
țin, din vocabularul nostru 
trebuie să dispară noțiunea 
„comportare onorabilă", pen
tru că pe plan mondial e- 
xistă o departajare evidentă: 
ȘTII SAU NU ȘTII FOT
BAL ’

punctele din viitorul campio
nat" (Beldeanu), „a venit la 
Piatra Arsă, la altitudine, 
pentru că n-a găsit în altă 
parte. Dar e bine, așa spune 
medicul" (AI. Caricaș).

— Ce spui, doctore, așa e?, 
l-am întrebat pe medicul N. 
Stănescu.

■ — Așa e. Izolare de lume, 
de zgomot, de căldura din 
București. Aici e ideal pen
tru recuperare. Dacă cineva 
încearcă, să zicem, o mică 
„escapadă", are nevoie de 
cel puțin două ore pentru a 
ajunge la „Babele", la „Ca- 
raimanul" sau „Vîrful cu 
Dor". Dar, băieții sînt cu
minți. Aici, orice tulburare 
iese imediat în evidență. 
Radu lonescu a fost cam ră
cit.

tntr-o parte, doi ,,scutiti
medical". Radu lonescu și 
Dudu Georgescu, joacă tenis 
cu piciorul. Profităm 
pauză si îi zgîndărim 
trebările.

— Cum stai Radule 
ceul ?

— Gata. Am terminat, 
acum, sînt student la peda
gogic. la educație fizică. Am 
intrat cu 8.12.

— Cum te simți Dudule, 
după accident ?

— Ce 
muncit 
cînd să 
vare a
fractură. Dar a trecut. Azi 
am înceDut pregătirile. Aș
tept, însă, avizul medicului. 
La 1 septembrie împlinesc 
20 de ani.

— Ce aștepți de la cam
pionat?

— Să fie 
de afirmare

de o 
cu in-

A început mult așteptatul joc la două

■

eu li

De

ciudă mi-a fost. Am 
un sezon întreg și 
mă bucur de promo- 
venit blestemata de

zic așa: Progre-echipă. Eu
sul să termine în primele 6, 
iar eu, Beldeanu și Radu Io- 
nescu să ajungem în lotul 
național (n.n, între timp, dr. 
Stănescu îi ia pulsul lui 
Dudu. „O sută de bătăi, bă
iete", după care îi palpează 
piciorul, cîndva. accidentat. 
Totul e în ordine).

Beldeanu „votează" 
pentru...

un prilej fericit 
a tineretului

porți...
Foto: Tr. GEORGESCU ’

Replica... bătrinilor 
e promptă

Zam- 
după 

■ Ma

Lingă noi, Bledcanu zimbește. 
Ii aruncăm o... undiță : ce zici, 
Beldeanu, te angajezi la ce 
spune Dudu?

— Fără rezerve. Am de
butat în A la 17 
ani, dar eram 
crud. Divizia B 
m-a rodat, acum 
privesc altfel me
ciurile, mai băr- 
bătește. Sperăm să 
ne comportăm o- 
norabil !

— Tu, cum stai 
cu școala ?

— Am terminat 
profesionala, sînt 
lucrător și mă 
pregătesc să dau 
examen la liceu.

La poarta apărată de 
fir mingile vin una 
alta. „Vechea gardă" — 
tei. Racsi, V. Popescu — nu 
vrea să cedeze ușor locul. 
Transpiră aici, deși la 1980 
de metri e frig, ca să le fie 
mai ușor cînd vor coborî la... 
Pitești, Ploiești sau pe malul 
mării.

Antrenorul Victor Stăncu- 
lescu a plecat la București, 
să rezolve unele treburi. 
Grama n-a venit la munte 
din cauza unor probleme 
personale, Măndoiu a fost in 
Iugoslavia. Apoi trebuie re
zolvate legitimările celor ve- 
niți: Rotaru (C.S.M. Sibiu), 
Dinu (Dunărea Giurgiu), Ciu- 
rea' (Petrolul Tîrgoviște). Cite 
n-are pe cap Victor Stăncu- 
lescu. l-ar mai trebui și un 
atacant de forță, un om de 
gol, acolo între Matei, Radu 
lonescu, Racsi sau Dudu. fn 
lipsa „principalului", antrena
mentele sînt conduse de Al. 
Caricaș, care ne-a făcut cu
noscut programul echipei:

„Am venit aici după 10 
zile de mare și cîteva zile 
de concediu. Pînă la 9 au
gust stăm la Piatra Arsă. 
Vom pleca apoi într-un tur
neu în U.R.S.S. și apoi ne 
continuăm pregătirile la 
București".

— Care 
de pildă, 
miercuri).

— 8,30, 
masa; 9—10 plimbare; 10 — 
antrenament de 70 de minute 
în sală (în sala unde și-au 
pregătit izbînzile din Mexic. 
Viorica
Manoliu, toți olimpicii noș
tri); baie, masaj (cînd fiecare 
intră pe mîinile „nemiloase", 
dar dibace, ale lui Tudose); 
13 — masa; 14—16 — odih

nă obligatorie ; după-amiază 
antrenament 100 de minute, 
22 — stingerea.

■fr
Cînd am plecat începuse 

un joc la două porți. Șede
rea la Piatra Arsă era plă
cută. Dar venea înserarea. Cu 
mașina, pe șoseaua ce șer- 
puiște pe spinarea/ de stîncă 

a munților, nu-i de glumit, 
Deci, din nou la drum. Mai 
ales că ne aștepta Predealul, 
viitorul nostru popas.

a fost programul, 
pentru azi? (n.n.

deșteptarea; 9

Viscopeleanu, Lia

LOTUL ARBITRILOR DIVIZIONARI B

Dr. N. Stănescu îi 
controlează pul
sul lui Dudu 
Georgescu.

Foto D. VASILE

FINAL NEDORIT LA UN 
MECI DE BARAJ

Miercuri, pe stadionul Giu- 
lești, în meci decisiv pentru 
promovarea în divizia C, 
s-au întîlnit I.T.A. București 
(campioana jud. Ilfov) și E- 
nergia Slobozia (campioana 
jud- Ialomița)- La capătul 
unui meci în care au abun
dat greșelile de ordin tehnic 
și jocul obstructionist, victo
ria a revenit ‘ ‘ ~
gia, cu scorul 
prin golurile 

Sav’u (min. 2 
tiv Gănescu (min. 40). Pen
tru a liniști spiritele din te
ren și din tribune, arbitrul 
jocului, Mihai Moraru (Plo
iești), care a condus foarte 
slab această partidă, a fost 
nevoit să elimine de pe te
ren în min. 80 pe jucătorii 
Ion Gheorghe (I.TA.) și Savu

echipei Ener- 
de 2-1 (2—1).
înscrise de 

și 24), respec-

V.MĂRDĂRĂSCULAIASI?
După cum am aflat, este 

posibilă o schimbare și la 
conducerea tehnică a echipei 
ieșene Politehnica. Cel solicitat 
pentru a prelua formația stu
dențească este V. Mărdărăseu, 
dar plecarea acestuia la Tași 
va depinde și de avizul bi
roului federal, deoarece fos
tul antrenor al selecționatei 
de tineret face parte. în pre
zent, din activul F.R.F.

CANDIDAȚII LA TITLURILE Șl MEDALIILE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE

(Energia). pentru lovirea ad
versarului. Cu această victo
rie, echipa Energia Slobozia 

a(antrenor Gh. Zăinescu) 
promovat în

Nu putem 
rînduri fără 
toată tăria 
ganică a unor spectatori 
care, la terminarea partidei, 
au aruncat in teren cu bucăți 
din lemn rupte din gradenele 
stadionului.

AUREL PĂPĂDIE

divizia C.
încheia aceste 
a condamna cu 
atitudinea huli- 

unor

CONSFĂTUIREA 
ARBITRILOR

Mîine, în sala Complexului 
sportiv „23 August" din Capi
tală. va începe consfătuirea 
arbitrilor de fotbal. La lucră
rile consfătuirii vor participa 
arbitrii lotului divizionar A 
și președinții colegiilor jude
țene. Cu acest prilej vor fi 
analizate arbitrajele din re
turul campionatului 1969—70 
și vor fi prezentate refera
tele „Aspecte tehnice de la 
turneul final al C.M." (An
drei Rădutescu), „Ce așteap
tă antrenorii de la arbitri" 
(C. Braun). De asemenea, se 
vor preienta două filme rea
lizate de F.I.F.A. și 
da îndrumări tehnice 
ministrati ve.

BUCUREȘTI: R. Buzdun, 
M. Buzea, N. Cătănoiu, M. 
Cîțu, C. Costică, I. Dancu, 
G. Dragomir, C. Dragotescu, 
I. Gheorghiță, D. Ghețu, A. 
Grigorescu, M. Haimovici, I. 
Hrisafi, C. Iofciu, D. Isăces- 
cu, F. Coloși. S. Lazăr, C. 
Manușaride, E. Martin, G. 
Micloș, G. Motorga, A. Mu
nich, V. Murgășan. M. Niță, 
Gh. Olteanu, A. Paraschiv,
M. Popescu, I. Puia, G. Re- 
itezan, V. Roșu, I. Simian, S. 
Stăn-cescu, R. Stîncan, V. 
Toma, G. Vasilescu I, G. Va- 
silescu II, A. Văduvescu.

ALBA : I. Barbu. ARAD: 
A. Crișan. Tr. Cruceanu, I. 
Oprița. ARGEȘ: I. Chilibar, 
I. Constantin, N. Răileanu. 
BACĂU : C. Buburuz, I.
Frasin. A. Macovei. BIHOR: 
I. Erdoș, S. Patkoș, A. Pop, 
Z. Silaghi, T. Vass. BISTRI
ȚA : T. Cîmpeanu. BOTO
ȘANI: C. 
C. Braun, 
P. Badea, 
man, Tr. 
BRĂILA : 
daru. BLTZĂU: V. Pîrvescu,
N. Stănescu. CARAȘ-SEVE- 
RIN : I. Haidu. D. Munteanu,
M. Nicolaescu. CLUJ: E. Căl- 
băjos, T. Gaboș, A. Pop, R. 
Săbău, G. Vereș. CONSTAN
TĂ : C. Ridvan. G. Manole, 
S. Nicolau. A. Pilosiari, G. 
Tacciu. DÎMBOVIȚA: C. 
Ghenciulescu. DOLJ: A. Ene, 
V. Grigorescu, S. Mataizer,
N. Mogoroașe. GALAȚI : V. 
Liga, G. Ștefănescu, O. Tur
cita, C. Tifrea. GQRJ: N. 
Micu. HUNEDOARA : N. Gă-

man. C. Pop. TAȘI: V. Bui- 
mistruc, I. Ciolan, T. Oniga, 
V. Popa. ILFOV: V. Dumi
tru. MARAMUREȘ : 6. Si- 
laghi, V. Trifu. MEHEDINȚI: 
M. Biolan, G. Cojocaru, S. 
Drăgulici. MUREȘ: N. Barna. 
S. Marian, I. Sos, Z. Szecsei, 
P. Vamoș. NEAMȚ: V. Lupu. 
OLT: V. Buiculescu. PRAHO
VA : I. Chiriță, M. Marinciu, 
M. Moraru. V. Neacșu, E. 
Păunescu, M. Vasiliu. SATU 
MARE: G. Fărcașu. SIBIU: 
V. Cioc, T. Andrei. SUCEA
VA : P. Brătănescu, G. Niță, 
TELEORMAN: I. Hristea.
TIMIȘ: G. Blau, I. Sana, A. 
Zbercea. VASLUI: G. Apos
tol, I. Radu. VÎLCEA : I. 
Ciucă, N. Stoiculescu.

r

se vor 
și ad-

ZIUA SCORURILOR MARI
Etapa de ieri a 

înregistrat numă
rul cel mai mare 
de goluri (39). Li
derul (C. S. M. 
Cluj), a surclasat

Prusac. BRAȘOV : 
O. Calugherovici, 

N. Iliescu, M. Ro- 
Moarcăș, G. ’ Pop 
T. Leoa, T. Po-

MOT Șl ATODIRESEI 
(ÎMPRUMUTAT!) EA VAGONUL

Aflăm că fotbaliștii Moț și 
Atodiresei, de la U.T.A., au 
fost împrumutați (pentru „că
line"), pe timp de un an, di
vizionarei B Vagonul Arad.

KRAUS LA SAMSUN?
Viorel Kraus, ex-rapidist și 

ex-piteștean, jucător în anul 
care a trecut la Altay Izmir, 
este în tratative cu echipa 
turcă Samsun, la care speră 
să activeze începînd din 
toamnă.

GANE A PRIMIT DEZLEGARE
Pînă la. reluarea 

lor echipei Steagul 
șov, consiliul clubului și bi
roul secției de fotbal au ho- 
tărît să acorde dezlegări, 
printre alții, jucătorilor 
Gane, Nica și Penzes. După 
cum sîntem informați, Gane 
și Nica vor opta pentru Me- 
trom Brașov, iar Penzeș pen
tru „U“ Cluj. în privința ju-

pregătiri- 
roșu Bra-

cătorilor noi, conducerea clu
bului ne-a precizat că vor fi 
promovați juniorii Adani, 
Anghel, Urgini și Anghelini 
— din propria pepinieră, pre
cum și Oană (portar), Sasu 
(fundaș central) și Ciucă (îna
intaș) de la Școala sportivă 
Brașov.

C. GRUIA, cores.p. 
principal

la 7 august, o nouă tragere specială LOTO

Ne mai despart 24 de ore 
de primele starturi ale națio
nalelor de seniori. Cele 8 cu
loare ale piscinei Dinamo vor 
găzdui timp de 4 zile între
cerile celor mai buni înotă
tori ai țării pentru titlurile și 
medaliile de campioni. Ma
rele interes cu care sînt aș
teptate evoluțiile tritonilor 
noștri este cu atît mai expli
cabil, aflînd că la capătul 
celor 8 reuniuni (zilnic, serii 
de la ora 10 și finale de la 
ora 18) învingătorii vor fi 
răsplătiți cu bilete de călă
torie spre Atena (Jocurile 
Balcanice), iar cei mai buni 
performeri, cu un loc în e- 
chipa ce ne va reprezenta la 
„europenele" de la Barcelona. 
Iată și numele candidaților 
(clasați pe baza celor mai 
bune performanțe din acest 
sezon) la titluri și medalii:

MASCULIN — 100 M LI
BER : 55.2 Slavic, 56.6 Opri- 
țescu, 57,9 Kokay, Miclăuș, 
58,0 Cosmescu, Turcanu: 200 
M. LIBER : 2:02,4 Slavic,
2:04.8 Aimer, 2:06,6 Miclăuș. 
2:06,7 Cosmescu; 400 M. LI
BER: 4:23,0 Slavic, 4:24.6 
Aimer, 4:37,0 Cosmescu; 1500 
M. LIBER: 17:55,4 Naghl,
■17:58,4 Aimer, 18:29,8 Cos
mescu; 100 M. SPATE: 63,4 
Giurasa, 63,5 Hohoiu, 63,7 
Lupu, 64,5 Benedek, 66,2 Mo- 
vanu ; 200 M. SPATE : 2:20,9 
Lupu, Benedek, 2:23,1 Ho
hoiu, 2:23,4 Giurasa, 2:23,7 
Movanu; 100 M. BRAS: 68,6 
Costa, 73,0 Hempel, 74 5 
Resler, 74,9 Săruteanu; 200 
M. BRAS: 2:34,2 Costa, Hem
pel 2:38,4, 2:40,8 Săruleanu,

2:42,4 Resler; 100 M. DEL
FIN : 61,5 Covaci, 62,2 Mi
clăuș, 62,4 Petelei. 63,5 C. Ro- 
lik, 200 M. DELFIN : 2:15,5 
Covaci. 2:18,8,8 Aimer, 2:18,9 
Petelei, 2:21,7 C. Rolik, 2:27.2 
Miclăuș, 200 M. MIXT: 2:19,0 
Slavic. 2:22,4 Aimer, 2:24,9 
Oprițescu, 2:25,1 Manolescu, 
2:25,4 Țurcanu, 2:26,7 Cop- 
cealău, 400 M. MIXT: 5:00,8 
Aimer, 5:05.5 Naghi, 5:15,5 
Copcealău, 5:16,4 Țurcanu.

FEMININ — 100 M. LI
BER : 66,0 Sterner, 66,1
Balaban, 67,2 Groza, 67,3 Ce- 
hanzuc, 67,8 L. Dan; 200 M. 
LIBER : 2:22,3 Ba’aban,
2:27,3 L. Radu, 2:28.7 Groza, 
2:29,4 Coroiu: 400 M LIBER: 
4:59.7 Balaban, 5:07,5 Coroiu, 
5:14,2 Groza, 5:15,4 L, Radu;

800 M. LIBER: 10:22,0 Bala
ban. 10:31,8 Coroiu, 10:57.4
L. Radu; 100 M. SPATE: 
1:13,9 Balaban, 1:17,2 E. Cris- 
tescu, 1:17,3 Kokay; 200 M. 
SPATE: 2:44,7 Balaban, 2:45,8 
Cristescu, 2:46,3 Hocher, 2:46,5 
K. Parutsch; 100 M. BRAS: 
1:21,9 Georgescu, 1:23,6 Pe- 
truică, 1:24,1 Burlacu; 200 M. 
BRAS: 2:58.1 Petruică, 2:58.6 
Georgescu. 3:04,5 Burlacu; 100
M. DELFIN : 69,9 Sterner,
71,1 Cerbeanu, 73,0 Groza, 
73,8 Slecian, 73,9 A. Anton; 
200 M. DELFIN : 2:36,6 Ster
ner, 2:43,3 Cerbeanu, 2:44,0 
Groza, 2:45.9 Slecian ; 200
M. MIXT: 2:46,3 Groza, 2:47,8 
Cehanzuc, 2:49,1 Petruică, 
2:49,7 L. Dan, 2:50.1 A. Mi- 
hăescu, 2:50,8 Balaban; 400 
M. MIXT: 5:47,9 Balaban, 
5:48,0 Grota, 6:01,8 A. Anton.

echipa dunăreană, iar Școla
rul a făcut demonstrație de 
polo în compania Crișului. In 
întîlnirea echipelor bănățene, 
POloiștii lugojeni au cedat prea 
ușor în fața timișorenilor, 
precum și C.F.R. Cluj în fata 
mureșenilor.

Intrînd în a doua jumătate 
a turului, lupta1 sportivă între 
echipele angajate pentru pro
movare în prima divizie de
vine tot mai interesantă sub 
bagheta unor arbitri compe
tent).

Rezultate înregistrate : I.L. 
Timișoara — Timișul Lugoj
6— 1 (I—0, 2—0, 2—1, 1—0), ar. 
bitru S. Kroner : C. Sp. Șc. 
București — Crișul Oradea

7— 1 (1-0, 1-1 3-0, 2-0),
arbitru Gh. Cociuban: C.S.M. 
Cluj — Dunărea Galati 13—2 
(4—0, 4—0. 3—1, 2—1). arbitru 
D. Paraschivescu: Mureșul Tg. 
Mureș — C.F.R. Cluj 6—3 (0—1, 
2—0, 2—1, 2—1) arbitru A. Za-
han. Programul de azi, la 
ștrandul Tineretului, ora 9 : 
Crișul — Mureșul ; C.S.S. — 
Timișul ; Industria linii — 
Dunărea ; C.S.M.—C.F.R.

(C. K.)

La 7 august Administrația 
de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o nouă tragere spe
cială Loto la care se atribuie 
în număr nelimitat: autotu
risme „Dacia 1300", „Skoda 
1000 M.B.“, „Moskvici 408“ cu 
caroserie „412". „Dacia 1100“ și 
„Skoda S 100“.

De asemenea se mai atri
buie excursii de 2 locuri și 
1 loc, cu petrecerea revelio
nului la Belgrad și numeroase 
premii in bani — de valoare 
variabilă și fixă.

Se efectuează 5 extrageri în 
3 faze. în total se extrag 36 
de numere. Se atribuie 25 
categorii de premii.

Participarea se face cu ur
mătoarele 3 feluri de varian
te: a 2 lei, a 5 lei și a 15 
lei. Mai pot fi jucate și bi
lete fracționate și combinații 
„cap de pod".

Cu variantele de 15 lei se 
poate participa la toate ex
tragerile.

Vînzarea biletelor pentru 
această tragere se face înce- 
DÎnd dA 5>7.î nîna

de joi 6 august 1970, inclu
siv.

Tragerea va avea loc vineri
7 august 1970. Se vor efec
tua 3 faze.

Faza întîi : 1 extragere de 
9 numere din 90 și 1 extra
gere de 7 numere din cele 
81 rămase.

Faza a II-a: 2 extrageri de 
6 numere din 90.

Faza a IlI-a: 1 extragere de
8 numere din 90.

♦
Tragerea Loto de azi va 

avea loc în București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei Nr. 2, cu înce
pere de la ora 19. Tragerea 
va fi radiodifuzată. După tra
gere va urma un film artis
tic. Intrarea liberă.

Mîine este ultima zi pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport Nr. 31 — 
etapa din 2 august 1970 — 
care cuprinde meciuri din 
competiția Cupa de Vară. A- 
mintim că totdeauna con
cursurile din sezonul de vară 
au, înregistrat surprize și pre- W:-’ y-l- -----
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ÎNCĂ UN PAS SPRE FINALE
LA INDIANAPOLIS

in concursuri
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Stadionul
Tracanelli
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români

Zurich, cel mai „rapid" din lume
I

recordul mondial la prăjină ?ataca
lup'ă pentru locul IV

lași duminică 
va desfășura una

■ Sîmbătă 
.Zurich se 
din semifinalele „Cupei Eu
ropei" la atletism rezervată 
echipelor masculine. Iși vor 
disputa șansele în vederea 
obținerii celor două 
(pentru finala 
holm (29—30 
pele U.R.S.S'., 
gliei, Elveției, 
României. Desigur, 
favorite ale întrecerii 
echipele Uniunii Sovietice și 
Franței, a căror calificare nu 
ipoate fi periclitată de nici 
iuna din oponentele lor. 
(Disputa dintre acești „uriași" 
ai atletismului european va 
fi foarte interesantă întrucît 
ambele echipe au în com
ponența lor atleți de excep
țională valoare, recordmani 
mondiali și europeni : Viktor 
Saneev, Anatoli Bondarciuk, 
Valeri Borzov, Valentin 
■vrilov — la sovietici și 
Wadoux, Jean Claude 
Jet, Franț-ois Tracanelli, 
Drut — în echipa Franței.

Locul al treilea va reveni 
probabil echipei Angliei a 
cărei poziție nu poate fl 
contestată de celelalte echi
pe, la fel cum la rindul ei 
nu poate amenința ca
lificarea principalelor favo
rite. Englezii sint foarte tari 
5n alergările de fond — a- 
devărată tradiție a atletismu
lui britanic — poate că nici
odată n-au avut atîția perfo.r_ 
meri de mare valoare ca a-

locuri
Stock-de la 

august) echi- 
Franței, An- 

Spaniei și 
marile 

sint

Ga- 
Jean 
Nal- 
Guy

SALVARANI 
SE RETRAGE
ROMA, 30. — Gruparea 

sportivă italiană „Salvarani", 
care patronează una din cele 
mai puternice echipe cicliste 
de profesioniști, intenționează 
să renunțe la acest „mecenat", 
începînd din anu* 1971.

Mario Salvarani, unul din 
patronii firmei, a anunțat că 
unele dificultăți financiare ii 
obligă să înceteze activitatea 
în domeniul sportului . cu 
pedale.

După cum se știe, din e- 
chipa „Salvarani" fac parte 
cunoscuții rutieri Felice Gi
mondi, Walter Godefroot, 
Franco Balmanion.

r;:
! 1

Unul dintre reprezentanții O- 
landel la campionatele europene 
de natațle de la Barcelona va fi 
și tlnărul Înotător din fotografie, 
Arnold Rood (100 m delfin — 59,4), 
felicitat de antrenoarea lui, Wilma 
Storm, după ce a cîștigat titlul de 
campion al țării și a stabilit un 
nou record național.

Foto i ANP-Amsterdam

Francois Tracanelli intr-o fotogenică tentativă 
trece bara înălțată la 5,50 m, la antrenament.

Foto : FRANCE-PRESSE

cum. Ian Stewart, Joseph 
Stewart, Dick Taylor sau Ian 
McCafferty vor aduce multe 
puncte echipei lor, dar slă
biciunea insularilor în a- 
lergările de viteză și 
in probele tehnice nu 
le va .permite probabil acce
sul în finală, lucru pe care-1 
realizaseră la prima ediție a 
Cupei Europei.

Foarte echilibrată va fi 
lupta dintre echipele Spa
niei, României și Elveției 
pentru ocuparea- locului IV. 
Consultînd listele celor mai 
■bune rezultate obținute în a- 
cest sezon, se pare că iberi
cii au prima șansă, deși se 
pot .produce mici surprize 
condiționate de poziția în 
clasamentele probelor a con
curenților celorlalte țări. S-ar 
putea, de altfel, ca ordinea 
finală să. fie incertă pînă la 
startul ultimei probe a con
cursului. .

Deși vorbim d.espfe o com
petiție pe .echipe, atletismul 
este un sport individual și 
ceea ce așteptăm de la acest 
concurs nu este • victoria u- 
neia sau alteia dintre națiuni 
ci în primul rind rezultate 
de valoare la ,cît mai multe 
din cele 20 de probe.

Stadionul din Zurich este 
renumit pentru rezultatele 
excelente realizate aici, . încă 
de cînd actuala pistă de - tar
tan nu exista. Fără îndoială 
că vom fi și de data aceasta 
martorii unor rezultate . de 
excepție, ținînd seama 
buchetul de nume

de 
șonore 

care și-au anunțat participa
rea. Se așteaptă dueluri pa
sionante • ia . piuite- probe : 
Borzov—Clerc Ia .100 m, Wa- 
doux—I. Stewart la 1 500,m, 
Drut — Heihery la 110 mg, 
Tetr - Ovanesian ' — Pani 
Davies la lungime, Gavrilov 
—Ioan Șeitan la 
Saneev—Corbu la triplusailt, 
numind pe cele care promit 
mai mult.

înălțime,

internaționale
Ștefan Chițu și AurelȘtefan Chițu și Aurel Io- 

nescu, componenți ai echipei 
naționale de motocros, vor 
întreprinde un turneu în 
Franța și Italia. Ei vor par
ticipa la 9 și 16 august la 
două mari concursuri inter
naționale în localitățile A- 
hun. (Franța) și respectiv 
Esanatoglia (Italia).

Jucătorii români Ilie Năs- 
tase și Ion Tiriac s-au 'cali
ficat în optimile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Indianapolis. Țiriac 
l-a învins cu 6—4, 6—0 pe 
americanul Jim McManus, 
iar Năstase l-a eliminat cu 
6—1, 6—4 pe mexicanul Mar
celo Lara.

A!te rezultate: Ashe (SUA)
— Addison (Australia) 6—3, 
6—4; Franulovici (Iugoslavia)
— Vardner (Australia) 6—4,
6—0; Rouyer (Franța) — 
Frohling (SUA) 4—6,
6—3; Cornejo (Chile) — Kou- 
delka (Cehoslovacia) 
6—1 ; McMilan (RSA) — Car
michael (Australia) 4—6, 6—4, 
9—7; Stone (Australia) — 
Pasarell (Porto-Rico) 6—2,

6— 4, Smith (SUA) — R. KeL 
die (Australia) 6—4, 3—6<
7— 5; Kodes (Cehoslovacia) — 
Stockton (SUA) 6—3, 7—5; 
Richey (SUA) — Ruffels (Au
stralia) 7—5, 6—4.

TELEX

6—2,

6—2,

La Trinec (Cehoslovacia), Lud
wig Danek a cîștigat proba de 
aruncarea discului cu perfor
manța de 64,10 m. în proba 
de aruncarea greutății, pe pri
mul loc s-a clasat compatriotul 
său lanusek cu 18,85 m.

LEV POLUGAEVSKI A TRECUT IN FRUNTE
AMSTERDAM, 30 (Ager

pres). — După 13 runde, în 
turneul internațional de șah 
de la Amsterdam, marele 
maestru sovietic L. Polu- 
gaevski a trecut singur in 
frunte cu 10>/a puncte, urmat 
de campionul mondial Boris 
Spasski (U.RS.S.) 10 p,
Uhlmann (R.D.G.) — 9 (1), 
Gheller (U.R.S.S.) — 8 p, 
Hort (Cehoslovacia) și Gligo- 
rici (Iugoslavia) — 7‘/a p. 
etc.

in runda a 13-a, Polugaev- 
ski l-a învins pe Donner, iar 
Spasski a remizat cu Hori.

Consiliul federației franceze de 
fotbal a hotărît crearea unei 
direcții tehnice naționale pe 
lîngă federația de specialitate. 
Funcția de director tehnic na
țional va fi încredințată lui 
Georges Boulogne, asistat de 
patru antrenori naționali: 
Henry Guerin. Michele Hidal
go, Gabriel Robert și daca 
Braun.

FISCHER ÎNVINGE
PE GHEORGHIU

■ Cu un deosebit interes va 
fi urmărită evoluția ,ptroaspă_ 
tului recordman mondial al 
juniorilor la săritura cu pră
jina, Franțois Tracanelli. Să
ritorul francez va încerca 
desigur doborîrea recordului 
..mare", abia revenit pe bă
trânul continent, și intrat, în 

Nordwig
■trinul continent, și 
posesia lui W.
(5,45 m).

Ținînd seama de 
manțele pe care le 
acest an concurenții țărilor 
participante și acordînd 
punctajul de poziție 6—5—4 
—3—2—1, clasamentul semi
finalei de la Zurich ar putea 
arăta astfel într-un pronostic 
general : 1. U.R.S.S. 101 p, 2. 
Franța 98 ,p. 
4- Spania 50 
și Elveția 45 
• .Atletismul 
mult decit oricare alt sport 
aceste anticipări, totuși nepre
văzutul poate apare — sub 
forma accidentărilor, a lipsei 
de formă momentană sau a 
autodepășirilor — și rămîne 
de văzut în ce măsură clasa
mentul nostru va fi cel real... 
Să așteptăm deci întrecerile 
de sîmbătă și duminică.

Paul BETSCHARD
redactor la S.I.Z.

Zilrich, 30 iulie.

perfor- 
dețin in

3. Anglia 78 p, 
p, 5. România 
P-
permite ' mai

Doar 31 de echipaje au abordat 
traseul românesc din „Raliul Dunării'*

CLUJ 30 (prin telefon). Azi, 
începînd cu ora 14, au. sosit 
în localitate participanții la 
■cursa automobilistică „Raliul 
Dunării". Toate cele 31 de 
echipaje (din 46 cite au luat 
startul la Viena), care au in
grat pe teritoriul țării noastre, 
au ajuns la punctul de con
trol, aflat in Piața Libertății, 
unde mii de clujeni au intîm- 
pinat pe concurenți. Aici, 
după parcurgerea a peste ju
mătate din traseu (1151 km), 
temerarii sportivi au avut la 
dispoziție trei ore, pe care 
le-au petrecut diferit: unii au 
făcut reviziile mașinilor, alții 
au 
au 
nă, 
tea 
mează.

Din cei ce 
nu lipsesc cunoscutele echi
paje : Fall-Liddon (Anglia), 
Roser-Pucher (Austria), Bar- 
basio-Mannuecio (Italia). In 
ceea ee-i privește pe sportivii 
români, aceștia, pînă în pre
zent, s-au comportat bine. 
Cele trei echipaje Renault 8 
Gordini, pilotate de concu-

renții români se află în cursă. 
Sportivului Florin Popescu 
i-âm solicitat o scurtă decla
rație : „Particip pentru a pa
tra oară la Raliul Dunării, 
dar actuala ediție mi se pare 
mult mai grea decit cele an
terioare, atât datorită traseelor 
dificile, cit și mediilor orare 
ridicate. Sperăm să ne cla
săm pe un loc fruntaș".

De la ora 17,30, cu plecări 
din minut în minut,- carava
na a părăsit Clujul, îndrep- 
tîndu-se spre Reghin.

EDIȚIA „MARILOR DUELURI
(Urmare din ' pag. 1)

numărul total al țărijor 
participante este de 27, ceea 
ce înseamnă un nou record 
în materie, deoarece cifra 
maximă fusese atinsă la 
Griinau (24).

Nu încape, însă, îndoială 
că încheierea ședinței teh
nice (joi către amiază) a 
provocat cel mâi' mult in
teresul tuturor. Atunci' ș-au 
aflat seriile și s-au putut cu
noaște mai bine șansele 
concurenților și' posibilitățile 
lor de a se apropia mai di
ficil sau mai lesne de trep
tele podiumului învingăto
rilor. Delegația noastră a 
avut bucuria de a constata 
că sorții i-au fost favorabili 
în marea majoritate a cazu
rilor. Astfel, în probă de 
caiac 1—500 m, M, Zafiu 
va trage în seria a Vl-a și, 
în general, nu are probleme 
în ceea ce privește califica
rea în semifinale. La canoe 
1 — 1000 m, A. Butclkin 
va concura în seria a IÎI-a 
alături de BOysen (Dane
marca), Tatay (Ungaria), 
Mărjănen (Finlanda) și 
Cvrsteska (Cehoslovacia), a- 
vînd șanse de calificare În 
finală, În proba de caîac 1 
— 500 m, Maria Nikiforov, 
pe care antrenorul Radu 
Huțan a preferat-o in ul-

sporti-
1—1 000 
concura 

cu

Dinamoviada de box
(Urmare din t>aa 1)

Primul pugilist român care a 
urcai treptele ringului a îosi tî- 
nărul component a! lotului de ti
neret, Nicolae Păpălău (cat. semi- 
ușoară). El a început meciul său 
cu sovieticul A. Nicolaev foarte 
curajos, ciștigind prima repriză 
prin numeroase upercuturi ex
pediate cu precizie In abdomenul 
adversarului. începînd cu rundul 
II, Nikolaev a trecut la un pre
sing ce a dat naștere unei lupte 
crincene. cu schimburi de lovi
turi extrem de dure, recepționate 
în plin de ambii combatanți. In 
final păpălău a cedat în fața tor
ței și ritmului loviturilor adver
sarului său. plerz.ind partida cu 
decizia de 3—2. La aceeași cate
gorie. pugilistul mongol Altnchu- 
iag șl-a înscris numele pe pro
gramul finalei în dauna polone
zului Grzegorzewski.

In cadrul categoriei semimijlo- 
cie, fostul campion olimpic B. 
Nemecck (Ruda Hvezda) n-a con
firmat, în compania sovieticu
lui A. Ovecikin, cartea sa de vi
zită. plerzînd la puncte după un 
meci anost.

A urmat, însă, un meci eurat, 
oferit — în cadrul aceleiași ca
tegorii — de maghiarul S Csjef 
și reprezentantul nostru Gh. Enc. 
Amindoi tineri, amindol stingacl, 
amindol tehnici. Sint atribute care 
au dat naștere unei întîlniri 
aplaudate, la capătul căreia pu- 
gilistul maghiar a obținut deci
zia cu 3—2. Croșeele și upercutu
rile iui Ene nu s-au consumat, 
însă, degeaba, ele indicindu-ne un 
progres evident.

La categoria mijlocie, polone
zul E. Hebe) înv. ab. II P. " *
licek (Ruda Hvezda).

Ca și în prima întiln'.re. 
luția lui Ton Olteanu 
parcă în prima tinerețe 
vă — a ținut asistenta 
tensiune aproape permanentă, ra
rele momente de respiro fiind si 
ele întreținute de - 
unui public generos și 
pe buzele căruia, timp 
nute, au alternat doar 
vmte : „extraordinar !“ 
did !“. La upercuturile 
lui sovietic A. Kudreașov, Ol
teanu a răspuns cu 
dreapta care au ajuns la țintă 
mai repede, cu serii prelungi și 
rapide, obținind o. binemeritată 
victorie.

O decizie eronată — nu știm 
dacă prima, dar cu certitudine 
flagrantă — l-a nedreptățit pe 
campionul nostru balcanic Marin 
Constantin.-;:’u. El nu a evoluat 
intr-un stp orea curat, dar timp 
de nouă minute „l-a purtat" pe 
sovieticul V. Babarika printre 
corzile și colturile ringului, pla- 
sindu-i necruțătoare croșee. în 
desele situații dificile Babarîka 
a răspuns cu țineri, primind și 
un avertisment. Ședința comisiei 
de contestații ținută în urma in
tervenției 
o am o. nu 
o decizie.
totuși, că 
meciului va fi comunicat astă- 
seară, înaintea primului meci ai 
celei de-a doua semifinale.

La aceeași categorie pugilistul 
german K. Domack s-a calificat 
în finală în dauna polonezului 
T. Watroba.

Hav-

evo- 
aflat 

soorti- 
intr-o

exclamațiile 
entuziast, 

de 9 mi- 
două cu- 
și „splen- 
stîngaciu- 

: ; Ol- 
dlrecte de

conducerii clubului Di- 
a ajuns aseară la nici 
Am foot Informați, 
rezultatul definitiv al

Cîștigînd cele două partide 
aminate, marele maestru a- 
merican Bobby Fischer a tre
cut în fruntea turneului in
ternațional de șah de la Bue
nos Aires, cu 5*/a puncte din 
7 posibile. Fischer l-a învins 
pe Florin Gheorghiu în 35 de 
mutări, după care a cîștigat 
și partida cu Miguel Quinte
ros. >

Iată cîteva rezultate din con
cursul de atletism desfășurat 
la Stockholm : 110 m g — Hill 
(S.U.A.) 13,6; 400 m — John 
Smith (S.U.A.) 46,4; 100 m — 
Vaughan (S.U.A.) 10,3; 400mg 
— Collet (S.U.A.) 51,1; 100 m 
femei — Chi Cheng (Taiwan) 
11,2; înălțime — Linda Hed- 
mark (Suedia) 1,75 m.

RON CLARKE
din nou al doilea...

5 000 m din ca-■ Cursa de
zdrul concursului internațic- 

r nai de atletism, desfășurat la 
Louvain (Belgia), a fost cîș
tigată de sportivul belgian 
Emile Puttemans în 13:47,6. 
Pe locul doi s-a clasat multi
plul recordman australian 
Ron Clarke — 13:48,4. Sprin
terul american Lee Evans a 
cîștigat două probe (200 
în 21,7 și 400 m 
47,0), iar belgianul 
Hertoghe a ocupat primul 
la 2000 m — 5:05,8.

Etapa a 8-a a turului ciclist 
al Poloniei (Kozle—Klodzko, 
132 km), a fost cîștigată de 
Mirs? (R.D.G.), urmat de so
vieticul Slabodeniuk. în clasa
mentul general conduce Ian 
Stachura

■
Echipa

a jucat . .. ______  ____ _
Dresda de care a fost învinsă 
cu 4—2 (1—0).
-■

în turneul international de te. 
nis de la Louisville (Kentucky), 
Rosewall l-a învins cu 6—4, 
6—2 pe Barthăs. Alte rezul
tate: Gimeno — Cox 4—6,6—0, 
6—2 ; Ralston—Stolle 6—2,' 6—4; 
Roche—El Shafei 6—2, 6—1.

(Polonia).

de fotbal a Irakului j 
cu formația Dynârno

în turul 
de tenis
(Olanda), ____ _ _ ... _  . ..
6—2, 6—3 pe Lloyd, Pilici a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Po
korny, iar Gulyas a cîștigat 
cu 6-—3, 2—6, 6—3 în fața lui 
Leclerc.

al II-lea din turneul 
de la Hilversum 

Okker l-a învins cu

tirnul moment Vioricăi Dumi
tru pentru a da acesteia din 
urmă posibilitatea de a se o- 
dihni. va concura în seria I 
alături de Pinaieva (U.R.S.S.), 
Hunt (Canada), Oîsen (Da
nemarca), Quaid (Irlanda), 

urmind ca primele trei cla
sate să-și dispute apoi fina
la. Iată, însă, cum au fost 
repartizați în serii 
vii români : caiac 
m: V. Roșea va
în seria I împreună 
Desantis (Italia). Olderschauvv 
(Canada) și 
dia), 
du-se în 
2—500 
Sciotnic iau startul în 
a V-a, fiind aproape în 
cert calificați; canoe 
1 000 m : Patzaichin și 
valiov vor trage în seria I 
împreună cu echipaje din 
Japonia, Suedia și Danemar
ca, calificarea făcîndu-se 
direct în finală ; caiac 
500m : Viorica Dumitru 
Valentina Serghei nu 
avea prea mari probleme 
în ceea ce privește califica
rea în finale avînd ca ad
versare echipajele Cehoslo
vaciei, Suediei, Bulgariei și 
S.U.A. : ....................
Coșnlță 
lupta în 
turl de 
Bulgariei 
calificarea = ,
ștafeta caiac 1—4x500 m ; 
echipa României compusă 
din Vernescu, Iacob, Zafiu 
și Botez va încerca în se
ria a Hl-a, concurînd ală
turi de echipele Iugoslaviei, 
Italiei și Poloniei, să obțină 
calificarea în semifinale ; 
caiac 4—1000 m : echipa
jul român alcătuit din. Ver
nescu, Sciotnic, Iacob și 
Roșea are o misiune mai di
ficilă în seria I, unde va 
concura împreună cu echi
pele Belgiei, Angliei, R. D. 
Germane, R. F. a Germani-

PROGRAMUL ZILEI
Ora 9 : SERII la K 1-500 m 

(primii trei se califică in se
mifinale). K 1-500 m (£) (pri
mele trei — în finale). 
C 1-1 000 m (primii trei 
— în finală), K 1-1 000 m 
(primii trei — în semifinale).

Ora 11,00 : SERII la K 2-500 m 
(primii trei — în semifinale), 
C 2-1 000 m (primii trei — 
în finală), K 2-500 in (F) (pri
mele trei — în finală) K 2 — 
1 000 m (primele trei — in 
semifinală), ștafetă (primele 
trei,— în semifinală), I< 4-1 600 
m (primele trei — în finală).

necesară inain- 
dificil care ur-

mincat, dar majoritatea 
folosit timpul pentru odih- 
atît de 
traseului

PAUL RADVANI coresp.
principal

In turneul masculin de baschet 
de la Catania echipa Poloniei 
a fost întrecută de formația 
americană ..All Stars Lev’s" 

cu 95—88 (49—53).

au sosit la Cluj,

TOUR DE L AVENIR

A FOST ANULAT!

Andcson (Sue-
3 califieîn- 

caiac 
și 

seria 
mod

2—
Co-

primii 
semifinale ;

m : Vernescu

2_
și 

vor

caîac 2—1000 tn : 
și Slmiocenco vor 
seria a IV-a ală* 

echipajele Olandei, 
șl Italiei pentru 

in semifinale ;

ei și Uniunii Sovietice.
Cum spuneam, în funcție 

de dificultatea sau de ușu
rința calificărilor, antreno
rul principal al lotului 
nostru. Radu Huțan, a dat 
indicații diferențiate, . unii 
sportivi urmind ca vineri, 
în primele probe, să tragă 
cu o oarecare economie de 
forțe, iar alții să depună 
toate eforturile pentru a se 
califica.

In după-amiaza . zilei de 
joi, după ce ecourile trage
rii Ia sorți s-au mai liniștit, 
toți participanții la campio
natele mondiale de caiac- 
canoe au luat parte, mai 
veseli sau mal șupărați, la 
o alegorică defilare prin 
centrul acestui mic orășel, 
care a însemnat, de fapt, 
deschiderea oficială a com
petiției. După încheierea de
filării, la restaurantul „Ca
lul alb“ a fost oferit un 
dineu, în cadrul căruia dl.
Charles de Coqueraumont, 
președintele federației inter
naționale, a rostit un toast 
urînd succes tuturor concu
renților.

Seara, după încheierea a- 
cestui banchet, pornind spre 
casă, toți participanții au 
constatat cu oarecare îngrijora
re că timpul a devenit nefa
vorabil : ploaie și vint. Să 
sperăm că vineri dimineața, 
apele lacului Bagswaerd vor 
fi însă gazde primitoare...

PARIS 30 (Agerpres). — Orga
nizatorii turului ciclist al Fran
ței pentru amatori (Tour de 
l'avenir) au anunțat că anul a- 
oesta întrecerea a fost anulată 
din motive de ordin tehnic, in
dependent de voința lor, după 
cum subliniază comunicatul pu
blicat de ziarele „L’Equipe" și 
„Le parisien libere".

KAREN MORAS
„tnchipuiți-vă două curse 

de cite 400 m liber in apro
ximativ 4:31,0 — cind recor
dul Europei este doar de 
4:36.8 — și vă veți imagina 
valoarea performanței 
9:02,5 pe distanța de 800 m, 
realizată de Karen Moras in 
piscina din Edinburgh..." A- 
preciind senzaționalul record 
mondial obținut de înotătoa- 
rea australiancă, timp supe
rior cu aproape ■ 7 secunde 
vechiului record al lui Deb
bie Meyer, trimisul special al 
ziaru'ui parizian L’EQUIPE la 
Jocurile Commonwealth-ului, 
dean Pierre Lacour, atrage 
atenția asupra marilor posi
bilități ale sportivei de la an
tipozi.

Medaliată cu bronz în pro
ba de 400 m la J.O. din Me
xic, Karen Moras a făcut 
progrese enorme în ultimii 
doi ani. — scrie gazetarul 
francez. Ritmul și vigoarea 
cu care brațele sale atacă apa 
sint uimitoare, spre deosebire 
de bătaia picioarelor, care

de

TENISMANII NOȘTRI OBȚIN 
DOUA TITLURI LA ZAGREB

Turneul internațional de 
tenis de la Zagreb (Iugosla
via) la care a participat și 
un grup de tenismani de la 
C.S.U. Construcții București 
a luat sfîrșit- Reprezentanții 
noștri au cîștigat două titluri. 
Iată rezultatele finalelor: 
simplu bărbați : Ivancici— 
Stolcer (Iugoslavia) 6—4, 6—3 ; 
(însemifinală: Ivancici-Santei 
6—4, 3—6, 7—5) ; simplu fete: 
Koceza—Pipan (Iugoslavia) 
6—4, 5—7, 6—3 ; dublu băr
bați : Sântei, Boaghe (Româ
nia)—Ivancici, Stolcer (Iugo
slavia) 6—2, 6—3 ; dublu
mixt: Sântei, Butoi (Româ
nia)—Ribarcici, Dvornik (Iu-

goslaviă) 6—3, 4—6, 10—8.
La acest turneu au parti

cipat sportivi din Austria, 
Italia, Cehoslovacia, Iugosla
via și România.

JUNIORII 
CONTINUA

VOLEIBALIȘTI 
SERIA VICTORII
LOR

Ieri, după amiază, s-a des
fășurat dubla confruntare din
tre selecționatele de volei, ju
niori și junioare, ale Bucureș- 
tiului și . Varșoviei. La 
culin, ca și în întîlnirea 
rioară, victoria a revenit 
pei bucureștene, tot cu 
(10, 6,—15, 4), la capătul
meci in care dominarea a fost 
de partea tinerilor voleibaliști

români, superiori în toate com
partimentele. Confruntarea for
mațiilor feminine a dat cîștig 
■de cauză tot formației gazdă 
la același scor 3—1(—12,13,11,7), 
însă partida a fost mult mai 
echilibrată decit precedenta.

Astăzi, de la ora 17,00, în 
aceeași sală, au loc ultimele 
partide.

GEO RAEȚKY -coresp.
OBSERVATORI LA FINALA 
CUPEI INTERCONTINENTALE

mas- 
ante- 
echi-

3—1 
unui

F.I.F.A. a desemnat ieri pe 
cei doi observatori 
urmări finala Cupei 
tinentale la fotbal, 
chipele Feijenoord
diantes. La Rotterdam, me
ciul va fi urmărit de A. Chiar-

care vor 
intercon- 
dintre e- 
și Estu-

organizatorii anun- 
ei vor relua 

interesantă competiție, 
avut pînă în prezent 

și a consacrat numeroși 
cum au fost italianul 

, olandezul

Totodată,
ță că anul viitor 
această 
care a 
8 ediții ț

- cicliști, i
Gimondi, olandezul Zoetemelk, 
spaniolul Gomez del Moral și 
alții.

lasă impresia că se tirăsc. in 
apă pur și simplu. Debbie 
Meyer este o stilistă, care a- 
lunecă. foarte frumos pe su
prafața apei; Moras, în 
schimb, pare o veritabilă lup-

manțele ne-o dovedesc — vi
itorul pare să aparțină aces
tui gen de înot, în care ac
centul mare se pune pe re
zistența 
forță a 
reacție.

Eleva 
declara

fizică și deosebita 
brațelor, viteza lor de

(16 ani) din Sydney, 
antrenorul Forbes

soli (Franța), iar la Buenos 
Aires, de Alilio Almeida 
(Brazilia).

• In Gupa Rappan : Vien
na—Servette Geneva 4—1.

17 ȚARI PREZENTE LA C. M. 
DE PENTATLON MODERN

Ieri s-au încheiat înscrierile 
la C.M. de pentatlon modern 
care vor începe mîine La Wa
rendorf (R.F.G.). Și-au anun
țat participarea un număr de 
17 țări. Printre participante 
se află echipa U.RS.S., deți
nătoarea titlului (alcătuită de 
data aceasta din elemente ti
nere), campionul mondial și 
olimpic Andras Balczo (Un-

mie de băieți și 
din toate regiunile 

Republicii Democrate 
Germane, ca și oaspeți 
din 22 de țări, petrec o 
frumoasă vacanță de 
patru săptămini pe ma
lul lacului Werbellin- 
see (Frankfurt pe O- 
der), în cea de a 10-a 
tabără internațională 
pentru pionieri „Wil
helm Pieck". Deschide
rea taberei a avut loc 
în ziua de 
Sportul este 
mare cinste, 
un loc preponderent în 
programul de fiecare 
zi. In foto: un aspect 
de la o demonstrație de 
gimnastică modernă, e- 
xecutată de pioniere și 
urmărită cu deosebit in
teres de oaspeții taberei.

18 iulie, 
aci în 

ocupind

Foto ZENTRALBILD
— Berlin

DE PARTEA El
Cariile reprezentanților pre
sei, 
salt 
ment
„Cei 
ren i-a parcurs zilnic în a- 
ceastă iarnă nu reprezintă 
ceva nou. Astăzi, în toată 
lumea, performerii sint obiș- 
nuiți să înoate asemenea dis
tanțe. Noi am încercat însă 
să reducem simțitor pauzelt 
dintre repetări. De pildă, 
Moras este capabilă la un 
antrenament de 4x400 m în 
4:37,0—4:38,0 cu numai 5 mi
nute pauză intre repetări! Va 
J.O. de la Milnchen sint con
vins că ea va atinge rezul
tate senzaționale ca 4:20,0 la 
400 m și 8:50,0 la 800 m li
ber. Pină atunci, să vedem 
insă cum se vor solda con
fruntările ei directe cu Deb
bie Meyer, care vor avea loc 
în august, în cadrul campio
natelor S.U.A." — și-a înche
iat speciahstul australian de
clarațiile publicate de coti
dianul francez.

iși datorează 
calitativ unui
de o extremă
10—12 km pe

imensyl 
antrena- 
duritate: 
care Ka

garia), și alți sportivi de va
loare.

IN CUPA GALEA
In semifinala Cupei Galea 

la tenis care se desfășoară la 
Vichy, Franța conduce cil 1—0 
în meciul cu Spania. J. P. 
Meyer l-a învins pe Herrera 
■cu 6—3, 6—2.
VOINȚA REGHIN — V. V. S. 

KOSICE 14—6 LA BOX
În organizarea C.J.E.F.S. 

Mureș, la Reghin a avut loc 
o gală internațională de box, 
în cadrul căreia s-au întîlnit 
echipele V.V.S. Kosice și Vo
ința Reghin. Victoria a reve
nit gazdelor, cu scorul de 
14—6.

LIVXU MAIOR, coresp.


