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sori îmbrățișate cu căldură de întregul nostru popor
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ANTRENAMENTE SI... PROIECTE
PENTRU REGATA INTERNAȚIONALĂ DE CAIAC-CANOI

IERI, LA SNAGOV

Ieri dimineață, la Snagov — în 
mijlocul ''sportivilor români...

După, o „ ploaie, care n-a speriat 
însă pe.’ nimeni, deși cerul rămă
sese înnourat, zeci de ambarcațiuni 
se desprindeau de la mal și se 
avîntau, pe apele liniștite ale Sna- 
govului, spre locul de start. înce
pea, la acea oră, antrenamentul 
planificat, unul din ultimele înain
tea ediției din acest an a tradițio
nalei regate internaționale. Se fac 
sprinturi și repetări — elemente 
obișnuite ale. unui antrenament — 
dar rivalitatea campionilor și asal
tul „speranțelor" își, fac și acum 
simțite . prezență,. Este bine așa, 
mai ales că la turnul de arbitraj 
antrenorii supraveghează atenți 
acele cronometrelor.

Formația noastră este completă. 
Nu sînt. așadar, indisponibilități, 
dar rămîne să vedem în ce mă

gură s-a " restabilit Serghei Cova- 
lliov după o boală care l-a obligat 
Șîâ sistarea temporară a antrena
mentelor. Aurel Vernescu acuză și 
el o stare de insomnie. O dorim 
trecătoare șiig ne bucurăm văzîn- 
du-1 cu padela în mînă...

Căutăm să aflăm ultimele nou
tăți.

Dintre oaspeți, remarcăm ime
diat — urmărind caravana caiace
lor — sosirea sportivilor din Cuba 
‘și Polonia. în cursul zilei erau 
‘așteptate echipele R. D. Germane, 
ÎR. F. a Germaniei, Cehoslovaciei, 
■Ungariei, Canadei, Bulgariei și 
'R.P.D. Coreene. Pe listele de start, 
alături de performerii români, sînt 
înscrise numele unor autentice va
lori ale caiacului și canoei mon
diale : Tatay, Wichman, Petrikovics, 
Lowe, Breuer, Esser... Deci, tot 
atîția candidați la titlurile de la 
Snagov și, o spunem fără a greși, 
la apropiatele campionate mondiale 
și europene de la Belgrad.

Un amănunt interesant î la rega
ta internațională vor lua parte și 
6 sportivi • reprezentînd cluburile 
din Berlinul occidental — prezența 
lor fiind explicată de întîlnirea re
vanșă cu echipa clubului Steaua.

Cîteva cuvinte despre lotul țării

Plăcuta forfotă a ambarcațiunilor, 
caiaciștii și canoiștii noștri și-au 
ie simbătă și duminică.

noastre. Vom fi reprezentați, firesc, 
de un mare număr de echipaje 
înscrise la toate cele 17 probe — 
nu vor avea loc întreceri la K4- 
10 000 m — ale competiției. Pentru 
antrenorii noștri (Radu Huțan, Ni
colae Navasart și Simion Ismail- 
Ciuc) obiectivul principal îl con
stituie verificarea stadiului de pre
gătire pentru campionatele 
diale și europene. în această
au fost stabilite și echipajele, 
vem, deci, un motiv în plus să aș
teptăm cu nerăbdare evoluțiile 
sportivilor noștri. Mai ales că este 
anunțată reintrarea lui Vernescu 
la Kl-500 m, că a fost refăcut cu
plul de canoiști Covaliov-Patzai- 
chin, că la unele probe, cum ar fi 
de exemplu cea de K4, se prevede 
o luptă interesantă șl extrem de

mon- 
idee

A-

înaintea fiecărui antrenament, 
continuat pregătirile pentru starturile 

Foto : N. DiRAGOȘ
echilibrată între trei echipaje • 
Zafiu, Negraia, Vernescu, IX Iva
nov — Coșniță, Simiocenco, Maca- 
rencu, Zabara — Sciotnic, Tacob, 
Roșea, Irimia — Dragulschi, Pavel, 
Timofan, Vartolomeu. Rezultă, 
cum spuneam, de altfel, ,1a începu
tul sezonului că tittularizările 
pentru mondialele și europenele 
din acest an vor fi făcute după e 
multe căutări, după încercarea și 
verificarea diferitelor formule. Este 
ceea ce își propune, printre altele, 
și actuala ediție a regatei interna
ționale.

La Snagov — ne-am convins și 
ieri — se muncește cu pasiune, cu 
hărnicie. Și. desigur, se conturează 
proiecte îndrăznețe, pe care le do
rim împlinite.

Dan GARLEȘTEANU

Prima confruntare
a noilor campioni

in C.C.E la fotbal
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Tntregul nostru popor a primit cu un excepțional 
interes și aprobă pe deplin măsurile propuse de 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității 
poliiico-ideoloqice, de educare 
a membrilor de partid, a tuturor 
și adoptate în unanimitate de 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Amplul program de acțiune, 
covîrșitoare pentru dezvoltarea

marxist-leninistă 
oamenilor muncii, 
către Comitetul

de o importanță 
conștiinței socia

liste. urmează să ridice la un nivel calitativ supe
rior întreaga activitate educativă din țara noastră. 

Tineretului, viitor constructor al socialismului, 
îi sînt asigurate condițiile cele mai bune pentru 
o dezvoltare multilaterală, cu o cultură și educa
ție solide, pentru făurirea unei personalități puter
nice. Pe acest drum, măsurile propuse de 
Nicolae Ceaușescu sînt o călăuză de 
un izvor nesecat de învățătură.

tovarășul 
neprețuit,

Caracterul formativ al activității sportive în rin- 
durile tineretului reclamă un climat de puternică 
educație comunistă, de principialitate, care să 
cultive spiritul colectiv, abnegația{ cinstea, curajul, 
împotriva tendințelor de căpătuială, parazitism, 
vedetism, cosmopolitism, de viață ușoară, fără 
răspundere. De aceea, organele de conducere ale 
mișcării sportive, cluburile și asociațiile sportive, 
profesorii de educație fizică, antrenorii — care 
primesc un ajutor nemijlocit prin acest document 
de partid — trebuie să-și orienteze întreaga lor 
activitate pentru îndeplinirea cît mai grabnică a 
acestor măsuri.

Cuvîntul celor care ni s-au adresat, din sfera 
activității sportive, este unanim în a sublinia acor
dul total față de acest cuprinzător program al 
educației comuniste.

BINE ÎNARMAȚI PENTRU VIAȚĂ, PREȚIOȘI
Planul judicios, gîndit eu înțelep

ciune, pe care l-a prezentat tova
rășul1 Nicolae Ceaușescu Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., ne 
este atît de apropiat nouă, cadre
lor didactice, nu numai prin siste
matizarea sa desăvîrșită, prin des
prinderea esențialuiui, ci, în spe
cial, prin grija deosebită pe care o 
acordă 
nerații.

Prin 
stre de 
de sport trec an de 
de tineri care își desăvîrșesc pre
gătirea pentru viață și muncă, ur- 
mînd a transmite apoi altor con
tingente de copii și tineri dragos
tea pentru mișcare, pentru educa-

zilei de mîine, tinerei ge-

laboratoarele și sălile noa- 
curs, pe terenurile noastre 

an promoții

V

și sport, ridicînd-o la e- 
și răspunderile concep-

ție fizică 
xigențele 
tului științific de cultură și educa
ție sportivă al partidului nostru. 
Ca unul care de decenii s-a devo
tat acestei idei, convins că ea ser
vește, totodată, educării patriotice 
a tinerei generații, am găsit în pro
punerile prezentate de către secre
tarul general al partidului noi te
meiuri viabile pentru a încadra 
în mod creator educația fizică și 
sportul în rîndul mijloacelor de 
prim ordin care concură la educa
rea tineretului.

Studenții institutului nostru, vii
tori profesori de educație fizică și 
animatori ai activității sportive pe 
întregul cuprins al țării, trebuie să

MĂSURI NECESARE, EXTREM

PATRIEI NOASTRE
părăsească băncile facultăților bi 
înarmați pentru viață, cu temei n 
cunoștințe profesionale, dar și 
o adîncă conștiință cetățeneasi 
Tmbinînd organic aportul catedi 
lor tehnice cu cel al științelor s 
ciale, acțiunea educativă din rine 
studenților va promova mai c 
prinzător decît pînă acum conce 
ția despre lume și viață a cla: 
muncitoare, va cinsti lupta revol 
ționară a partidului nostru, noi 
lele idei ale patriotismului sociali 
va cultiva tradițiile poporului nc 
tru în știință, cultură și sport.

prof. univ. dr. LEON TEODORESC
rectorul I.E.F.S., vicepreședinte 

al C.N.E.F.S.

DE UTILE
militanții pentru 
constructori ai

Am constatat de fiecare dată, 
fără excepție, că documentele de 
partid definesc în mod strălucit ceea 
ce noi gîndim. Acesta este motivul 
pentru care întotdeauna am conside
rat înțelepte măsurile luate de par- 

și indicațiile 
general al partidului, 

Nicolae Ceaușescu, în 
toate direcțiile care privesc prezen
tul și viitorul țării, viața noastră de 
zi cu zi, ne sînt far călăuzitor.

O bună parte a propunerilor de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privesc tineretul 
patriei noastre, sutele de mii de 
neri care pășesc în viață, în 
vățămînt, în producție, in sport, 
neretul este viitorul țării, tinerii

tid, iar clarviziunea 
secretarului 
tovarășul

care îi formăm sînt 
cauza socialismului, 
socialismului.

Activitatea mea se desfășoară In 
mijlocul tinerilor sportivi, a fotba
liștilor, lucrez cu internaționalii ro
mâni care reprezintă patria noastră 
pe stadioanele, din țară și străină
tate. De aceea este firesc ca și a- 

categorii 
ridice ’Ia 
ale ae- 
a socie- 

dezvol-

se bucură de prețuirea și respecl 
întregului popor.

După cum se știe, sportivii noș 
internaționali au obținut unele r 
zultate bune pe terenurile de spo 
însă unii din ei au manifestat te 
dințe dăunătoare, de superficialii; 
în viață .și pregătire sportiva, de i 
disciplină. O vădită îngăduință m 
nifestală față de aceștia a putut g 
nera asemenea atitudini dăunătoai 
Pe de altă parte, slaba educație d

tate. De aceea este firesc i 
ceștia, asemenea celorlalte 
de oameni ai muncii, să se 
nivelul exigențelor înalte 
tualei etape de construcție 
tații socialiste multilateral 
tale.

Pe drumul perfecționării 
necesare ne vin în sprijin 
rile propuse de secretarul general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu, care

prof. ANGELO NICULESCU 
antrenor al lotului reprezentat!' 

de fotbal al Românieimereu 
măsu-

(Continuare in pag. a 2-a)

ROMANI

■

(Rom.), 14

• Crișui Oradea 
vitată pentru trei 
R. P. Albania, pe 
disputa între 5-15

F. C. Ga-
Cehoslova-

unul sau
F. a Ger-

avea mai

a fost in- 
jocuri in 

care le va 
august.

• Divizionara B 
lăți, va evolua în 
cia, unde, în perioada 25 iu
lie — 5 august va 
multe întîlniri.

pioane — Dinamo București. Și, 
iată, sorții au decis: campioana 
României va avea ca adversar o 
reputată echipă, cu un excelent 
palmares pe plan european —

lordănescu, un atacant de mare viitor, in luptă cu Nunweiller III, 
mai renumiți apărători

Desigur, tragerea la sorți a me
ciurilor din cadrul noii ediții a 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal a fost așteptată cu emoții 
de către jucătoiii, antrenorii și 
conducerea proaspetei noastre cam-

IN VIZITA
Echipa de ciclism a țării noas

tre — participantă la „Turul Tur
ciei" — s-a înapoiat ieri dimineață 
în Capitală. îndată după Sosire, 
ne-a vizitat la redacție CONSTAN
TIN CIOCAN,

„M-am instalat, așa după cum 
se știe, în fruntea clasamentului 
chiar de la finele primei etape — 
ne-a spus rutidrul dinamovist. Cîș- 
tigînd etapa cu un avans de 1:30 
și beneficiind de bonificația pen
tru locul I, am luat conducerea 
cu o zestre de peste două minute. 
Apoi, am luptat cu propriile mele 
forțe pentru a mă menține în po
ziția de lider, înfruntînd atacurile

rutierilor din Bulgaria, Turcia și 
Irak. Cel care m-a ajutat în unele 
momente a fost Vasile Burlacu, iar 
în etapa a Vl-a, cînd am spart, au 
rămas cu mine Sofronie, Suciu și 
Burlacu. Am 28 de ani și abia 
acum am observat cît de repede 
trece vremea... Doresc să mai par
ticip doi ani la activitatea compe- 
tițională, dar în aceste ultime două 
sezoane vreau să fiu vultur. Cred 
că valorificîndu-mi experiența, pu- 
nîndu-mi în valoare forța și talen
tul, pot să realizez performanțe 
în țară și peste hotare, care să-mi 
îmbogățească palmaresul sportiv".

;iș. . .--A'

ItfCH 
«stat

INTERNAȚIONALE
ALE*

FOTBALIȘTILOR

• în cadrul pregătirilor pe 
care le va efectua în vederea 
viitoarei ediții a campionatu
lui. echipa STEAUA va sus
ține și o serie de întîlniri in
ternaționale amicale. La 14 
august, formația militară va 
juca. în deplasare, cu Vor- 
wărts Berlin, iar între 9 și 12 
august va susține 
două jocuri în R. 
maniei.

BRAȘOV, 8 (prin telefon). Ieri a 
avut loc deschiderea festivă, tra
gerea la sorți și prima rundă a 
turneului internațional feminin de 
șah. în prezența arbitrilor D. Ni- 
eoară și I. Seitan, sorții au stabi
lit ordinea : 1. Veroci (Ung.), 2. 
Just (R.D.G.), 3. Todorova (Bulg.), 
4. Makai (România), 5. Vokralova 
(Ceh), 6. Cohn (R.F.G.), 7. Szota 
(Pol.), .8. Ranniku (URSS), 9. Bog
dan (Rom.), 10. Timmer (Olanda), 
11. Juncu (Rom.), 12. Nicolau

(Rom.), 13. Teodorescu 
Gogîlea (Rom.).

După-amiază, la ora 
ceput prima rundă în 
înregistrat următoarele 
Veroci — Gogîlea 
Teodorescu, remiză; 
Nicolau 0—1, Makai 
miză; Vokralova — 
Bogdan — Cohn întrerupt. Partida 
Ranniku — Szota continuă la ora 
cînd comunicăm rezultatele.

S. SAMARIAN

16, a în- 
care s-aiî 
rezultatei 

1—0; Just — 
Todorova — 

— Juncu, re- 
Timmer 1—0;

BRAȘOVUL E BUCUROS DE OASPEȚI!TRIMESTRUL

MqmenK-'de- destîtjdettâltte-tabăr& *

• 9000 de copii In tabere la umbra munților ® 1600 
de școlari brașoveni In tabere pe litoral ® La fiecare 
100 de copii, un profesor de sport ® Joaca și... jocuri

® Sport și instruire

din fotbalul nostru. Secvență de la
Spartak Trnava, campioana Ceho
slovaciei, echipa din care fac par
te internaționalii Adamec, Kuna, 
Hagara, Dobias, Rabat. Aceeași 
formație care în 1968 a eliminat-o 
pe Steaua, tot în cadrul C.C.E.

Așadar, fotbaliștii români au 
prilejul unei revanșe.

L-am rugat pe tov. Ion Nae, 
vicepreședinte al clubului Dinamo, 
să ne spună părerea sa despre mi
siunea campioanei noastre, despre 
meciurile pe care Dinamo le are 
de susținut.

„Desigur, misiunea echipei Di
namo este extrem de dificilă. Spar
tak Trnava este o formație redu
tabilă și ea constituie, de fapt, 
scheletul echipei reprezentative a 
Cehoslovaciei, revenită acum pe

libero"-ui dinamovist, unul din cei 
finala „Cupei României"

primul plan al fotbalului european. 
Dinamo va încerca, cu toate for
țele de care este capabilă, să ob
țină calificarea, să realizeze la 
București o victorie care să o 
ajute la bilanțul ce se va face 
după cele două meciuri. Nu ne-am 
stabilit, încă, asupra datelor cînd 
vor avea Ioc partidele respective. 
Dar conducerea clubului și a sec
ției de fotbal s-au gindit de pe 
acum să întocmească împreună cu 
tehnicienii echipei un plan de mă
surii pentru realizarea unei bune 
pregătiri. Intîlnirile cu Spartak 
Trnava, susținute într-o competi
ție oficială de asemenea importan
tă, constituie un bun prilej de 
afirmare pe plan internațional a 
tinerilor noștri jucători".

care acti- 
divizie a 

va susține

• Dunav Ruse.
vează în prima 
R. P. Bulgaria, 
două meciuri în țara noastră:
cu Farul Constanța, la 27 iu
lie și cu Metalul Hunedoara, 
la 1 august.
• între 6 și 15 august, o 

echipă românească de divizia 
A, nedesemnată încă, va evo
lua în Bulgaria.

Brașovul a fost și este un județ prin 
excelență turistic. An de an. localitățile 
sale s-au străduit să fie gazde primi
toare pentru zeci de mii de vizitatori 
români și străini, pentru mii de copii 
venlți în tabere și colonii să-și 
odihna și vigoarea, la umbra ■' 
munților.

Ne aflăm în al 
școlar, trimestrul taberelor și 
ței și am socotit că este util 
noutăți în perspectiva amintită, de la 
tov. Mircea Gheorghiu, directorul Cen
trului județean de tabere.

„In acest an, în localitățile județului 
Brașov — ne spunea domnia sa — 
vor funcționa un număr de 6 tabere 
șl 5 colonii de preșcolari. Taberele sînt

patrulea

caute 
șl ozonul 
trimestru 
al vacan- 
să aflăm

organizate Ia Bran, Budila, Dimbul Mo
rii. Stupini. Timișul de Sus și Zizin, 
iar coloniile de copii la Simbăta de Sus, 
Timișul de Jos și de Sus. în tabere 
vor fi găzduiți un total de 8 960 de co
pii, dintre care 1 720 preșcolari. In 
schimb și copiii brașoveni, școlari, vor 
pleca în alte județe, la munte sau la șes 
(660 de elevi) Iar la mare, în tabere 
organizate. 1570 de copii, dintre care 
400 preșcolari. De asemenea, vor pleca 
în excursii interjudețene de 7 zile, 1900

Mihai BARA

(Continuare in pag. a 3-a)

Concluzia ie desprinde limpede : ca și în alți ani, Brașovul caută 
să fie o bună gazdă pentru miile de copii — școlari și pio
nieri — care vor poposi în taberele din acest județ, cu zeci de 

așezări de un pitoresc recunoscut. Măsuri organizatorice prompte au 
fost luate peste tot. Copiii se vor bucura de condiții optime de cazare, 
și vor fi beneficiarii unor programe cultural-artistice și sportive din
tre cele mai interesante și mai atractive. Este neîndoielnic că fiecare 
dintre ei va duce dorul zilelor petrecute la Bran sau la Dîmbul Morii, 
fa Budila sau la Timișul de Sus, își vor manifesta satisfacția de a fi 
petrecut momente de neuitat.

Fără îndoială că în materie de tabere, excursii și drumeții, cazul 
Brașovului nu va fi izolat. Și celelalte județe vor primi cu bucurie, ca 
oaspeți, pe cei mai mici cetățeni ai patriei, inconjurîndu-i cu grijă, cu 
afecțiune. Pe firul acestei idei, vom reveni în curînd...

■W

O EXCELENTĂ INIȚIATIVĂ 
A SECȚIEI SPORT-TURISM 

A C.C. AL U.T.C.

PREȘEDINȚI DE
7 >

• Recreare, divertisment și... instruire 

® 35 de grupe răspund prompt la 

seminar» ® Meciuri-derby de neuitat! 
® Citeva opinii... O ...și o intrebare

care iși așteaptă răspunsul
Ca în fiecare an, o dată cu pri

mele zile ale vacanței de vară, plaja 
Costineștilor, această perlă a lito
ralului Mării Negre, a fost luată cu 
asalt... Primii ei vizitatori n-au 
fost însă studenții, cum s-a stator
nicit tradiția, ci elevi între 14 și 
16 ani, băieți și fete din școlile ge
nerale de 10 ani (aproape 90 la 
sută din mediul sătesc), în număr 
de peste 1.000. Elevi fruntași la în
vățătură și în sport. In fapt, pre-

PESTE 1000 DE ELEVI
ASOCIAȚII SPORTIVE ȘCOLARE

■ ■■

ședinți ai unor asociații sportive 
școlare. Inițiativa invitării lor în 
tabăra de la Costinești aparține 
Secției Sport-turism a C.C. al 
U.T.C. și ea se înscrie organic în 
suita acțiunilor destinate să facă 
din sport o activitate temeinic or
ganizată, cu un bogat conținut, 
pornind de la gimnastica de învio
rare și mergind pînă la concursuri 
și competiții cu caracter republican.

Tabăra „președinților" de la Cos
tinești n-a avut un caracter strict 
de divertisment, de recreare, în 
accepțiunea atribuită unei aseme
nea forme de activitate specifică 
vacanței, Fără a-și schimba carac-

terul de destindere, tabăra pre
ședinților a avut în principal un 
rol de schimb de experiență, tot
odată de instruire într-o serie de 
probleme metodice specifice muncii 
organizatorice a consiliilor asocia
țiilor sportive. în acest scop parti- 
cipanților la tabără li s-a oferit 
un bogat material documentar din 
domeniul educației fizice și spor
tului, lucrări privind istoricul și 
regulamentul unor discipline spor
tive,' norme de alcătuire a calen-

Tiberiu STAMA

, ^Continuare in pag. a 3-a)
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TRIUNGHIULARUL OLANDA - FRANȚA - ROMANIA

ATLEȚII ALBANEZI

IN ROMÂNIAIN VIZITA

cu 
la 
de

2:01.6 Vera Nikolic] (Iugoslavia)
2:01,6 ILEANA SILAI (ROMANIA)
2:02,9 Gunhlld Hoffmeister (R.D.G.)
2:03.6 Crista Merten (R.F.G.)
2:03,9 Magdolna Rozsa-Kulc&ar (Ungaria)

noastră, 
cîteva 

la

delegație de tineri 
condusă de Mlnella,

GLEB PINTILIE

Născut la 1 dcce.n- 
ie tnălțimea :

I.Ș2 m. greutatea : 54
Practică tirul din 

1963, fiind legitimat 
peste un an la clubul 
Stegua. primul antre
nor: Grigore loanide.- 
tn prezent, activează 
sub culorile C. S. Băla 
Mare. In cadrul totu
lui republican este pre
gătit de antrenorul Ion 
Loclnescu.

lJert'orman(e: iu cam- 
nionatul republican de 
skeet a ocupat locurile 
U III (1968). ;«'■
un an mal tirziu de
vine campion al tării. 
Cel mai bun reiiiltat : 
194 t. acum citeva .cile 
'a Atena, cină a cifti- 
gat titlul balcanic. Are 
indepiinită norma de 
maestru al sportului si 
doar un punct il mat 
desparte <le norma o- 
limpică.

Este Inginer hidro
energetic, îndeplinind, 
funcția de consilier la 
institutul județean de 
proiectare Maramureș 
din Bala Marc. Căsă
torit, tatăl unui băiat 
de 17 ani.

MĂSURILE PROPUSE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎMBRĂȚIȘATE CU CĂLDURĂ

Noul campion balcanic de skcct, 
Gleb Pintilie, nu este ceea ce nu
mim o revelație a ultimelor com
petiții, ci un vechi truditor pe tă- 
rimul tirului. Pasionat vinător, de
ținător și al unui trofeu de urs 
capital. Pintilie s-a remarcat pen
tru prima oară acum opt ani cind 
a ieșit învingător în concursul pe 
țară al vînătorilor. De atunci, pre- 
gătindu-se cu sirguință și fiind 
extrem de muncitor, el a început 
să urce treaptă cu treaptă in ie
rarhia celor mai buni skeetiști de 
la noi, ceea ce i-a adus nume
roase selecționări în reprezentativa 
României. Paralel cu sportul de 
performanță., actualul campion bal
canic desfășoară și o fructuoasă 
activitate în domeniul disciplinei 
pe care a îndrăgit-o. Avind și 
calificarea de antrenor. Pintilie

o grupă de țintași (5
7 seniori), iar datorită 

și eforturilor depuse de
pregătește 
juniori și 
inițiativei 
el. au fost construite la Satu Mare 
și Baia Mare două poligoane de 
slceet.

Dar Gleb Pintilie este și un foar
te apreciat inginer, fiind totodată 
și deputat, desfășurind o activitate 
laborioasă ca președinte al comisiei 
de arhitectură și sistematizare din 
cadrul consiliului municipal Eaia 
Mare. Pentru meritele sale pro
fesionale. pentru munca depusă, 
Gleb Pintilie a fost distins cu Or
dinul Muncii clasa a III-a și Me
dalia Muncii,

Prin strădaniile sale zilnice pe 
tărîmul sportului și în producție, 
Gleb Pintilie poate constitui un 
exemplu elocvent pentru sportivii 
noștri.

TURNEUL DE LA CONSTANTA

UN EDIFICATOR EXAMEN ÎNAINTEA C.M,
Ediția jubiliară a Turneului interna- 
onal de lupte greco-romane și libere 
l României- s-a Înscris ca o competiție 
e prestigiu în calendarul celor mai 
îari Întreceri organizate In acest spori, 
1 ultimii ani. De bună seamă, la a- 
est succes au contribuit, în egală mă- 
ură, numărul mare de concurențl (din 
i țâri) valoarea multora dintre aceș- 
a medaliat! la Jocurile Olimpice, cam- 
ionate mondiale șt europene,, ca și. or- 
anizarea turneului cu puțin timp îna- 
ttea confruntărilor mondiale de la So- 
Fără îndoială,-trebuie să ne oprim mai 
itil asupra confruntărilor de la greco- 
omane, deoarece la acestea au fost 
iscriși cei mai mulți dintre luptătorii 
aspeți. Pînă și luptătorii turci, recunos- 
uți ca mari specialiști la libere, au 
articipat acum numai la greco-romane. 
■olonia, Austria. Uniunea Sovietică, Nor- 
egia șl Grecia și-au trimis, de aseme- 
ea, sportivii numai la confruntările de 
j acest stil. Nu este mai puțin adevă- 
at însă, ca unele federații, care dis- 
un de conctirenți reputați în arena 
aternațlonală, au deplasat luptători ti- 
,erl lipsiți de .experiența competițiilor 
,e amploare, dar bine pregătiți și, în- 
eosebl, dornici de afirmare. De pildă, 
Inlunea Sovietică a fost reprezentată 
lumai de o echipă de tineret, aici u- 
iul dintre componența acesteia nepar- 
icipînd pină acum la vreo ediție a 
amplonatelor europene sau mondiale. 
Iu toate acestea, la categoria 112 Kg, 
-eonid Liberman, în vîrstă de 19 ani, 
. reușit să se impună in fața multor 
idversari, printre care Herald Barlie
Norvegia), clasat între prim'i șase ia
iuropene șl mondiale, și a lui Miroslav 
lanota o autentică speranță a Ceho- 
-lovaciei pentru C.M. de la Sofia.
Tot o garnitură de tineret a prezen

tat și Polonia. Luptătorii polonezi, de 
iltfel, au constituit adevărate revelații, 
in finale, la 4 dintre cele 10 categorii, 
>e aflau sportivi din această (ară, An- 
irej KUchorczyk (62 kg) și ""
vowski (90 kg), reușind, spre 
or merit, să urce po prima 
i podiumului. -- * »-

Mai trebuie subliniat faptul 
lintre luptătorii în ale căror 
/izită sînt înscrise autentice 
Tianțe, au crezut că noua măsură 
torului lnteniațional Ci ~ 
grav, pînă la descalificare, pa acei lup
tători care nu Vor executa procedee 
tehnice, îi va ocoli. Dintre cele 260 de 
partide ale turneului, nu mai puțin de 
53 au luat sfîrșit înainte de limită, nu 
prin tuș, ci datorită dictării celui de al 
treilea avertisment pentru luptă pasivă, 
avertismentul descalificării. Campionul 
european Metin Alakoc (Turcia), Marin 
Kolev (Bulgaria) șl Tore Hem (Norve
gia), ultimii învingători ai lui Marli- 
nescu, Nicolae Neguț șl alții au primit 
asemenea verdicte în semifinale sau 
finale, plerzînd. titlurile la care aspirau.

Confruntările de lupte libere s-au 
bucurat doar de participarea sportivilor 
din R.D. Germană (la toate categoriile), 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Bulgariei, R.F. 
a Germaniei șl Ungariei, cu sportivi 
numai la unele bategorli. în aceste con
diții se înțelege că lupta pentru în
tâietate a fost mai ușoară, pchillbrul

apărind doar In partidele din finalul 
competiției. Cu toate astea luptătorii din 
K.D. Germană, cotați favorițl la aproape 
fiecare categorie, datorită palmaresului 
lor, n-au reușit să iasă Învingători de- 
cit la două categorii.

In ce-i privește pe sportivii 
atît cei de la greco-romane 
de la libere, despre evoluția 
ocupa eu un alt prilej.

Costin CHIRIAC

noștri, 
cit șt cei 

lor ne vom

Cu acest spectaculos supleu Si- 
mion Popescu și-a asigurat vic
toria la puncte in meciul din 
finala categoriei 68 kg (greco-ro
mane) cu Andrej Supron (Polo

nia)

Jan Sta- 
marele 
treaptă

că mulți 
cărți de 
perfor- 

’ 1 a
de a sancționa

Duminicfi, la Uden. este programată 
intilnirea triunghiulară dintre echipele 
reprezentative feminine ale Olandei, 
Franței și României. Pină acum, atletele 
noastre s-au mai intîlnit ție două ori 
cu sportivele olandeze și cu cele^ fran
ceze. Iată palmaresul acestor întîlniri : 
ROMANIA — OLANDA : 1954 București 
53—57 p. 1958 Osnabriiek 53—64 p; RO
MÂNIA - FRANȚA : 1955 București
55—51 p, 1956 Paris 49—57 p.

Avînd in vedere rezultatele înregis
trate-în acest sezon de atletele din Olan
da și Franța, reiese limpede că fetele 
noastre au o misiune destul de dificilă 
in cadrul & cestui triunghiular programat 
să se desfășoare numai in două, ore. 
Avem, totuși. încredere în puterea lor 
de luptă. în valoarea demonstrată de 
ele în atîtea concursuri din acest sezon. 
Avem convingerea că ele nu vor precu
peți nici un efort pentru a duce la vic
torie culorile reprezentativei României.

NOI STARTURI ALE ATLETILOR 
FRUNTAȘI

Tn 7,ilele care urmează, cîțiva dintre 
atleții noștri fruntași vor fi prezenți în 
numeroase concursuri internaționale de 
anvergură, 14 iulie — Oslo (T. Puiu, 1. 
Rățoi, cili. Cefan), 15 iulie — Graz 
(ileana Silai și Cornelia Popescu), 16—17 
iulie — Londra (Valeria Bufanu). 17 iu
lie — Celje (A. Munteanu, N. Perța și 
Mihaela Peneș). 18 iulie — Szeged, ma
raton (M. Păduraru, M. Hatoș. A. Scq- 
lobiuc, I. jegher). 18 iulie — Praga. 
cursa de 50 km marș (N. Maxim, C. 
Staicu. M. Perșinaru, S. Odobasian).

Pe plan intern. în această lună sînt 
programate mai multe campionate : 
10—11 la Constanta (campionatul repu
blican al juniorilor III). 17—18 la Cîmpu- 
lung' Muscel (campionatul liceelor 
program de educație fizică). 17—18 
București (campionatele republicane 
pentatlon și decatlon), 20—21 la Pitești 
(campionatul școlilor sportive). 24—25 la 
București (campionatele republicane in
dividuale ale seniorilor).

BILANȚ MONDIAL 1971

Zilele trecute o 
atleți clin Albania, 
secretarul general al federației albaneze, 
a făcut o vizită in țara 
Sportivii albanezi au participat 
zile la tabăra de antrenament de 
Predeal a lotului reprezentativ de ju
niori român unde au făcut pregătiri 
comune cu cel mai buni atleți ai noștri 
din tinăra generație. La sflrșitul săptă
mânii trecute ei au participat, ca invi
tați, la campionatele republicane de ju
niori desfășurate pe stadionul Republi
cii, stabilind nu mal puțin de 18 recor
duri naționale (1 de seniori, la ștafeta 
feminină de 4.Y400 m și 17 la cele trei 
categorii de vîrstă ale juniorilor) I Per
formanțele nu vă spun poate prea mare 
lucru dar trebuie avută în considerație 
vîrstă recordmanilor și însăși a atletis
mului albanez. Iată cîteva din rezulta
tele obținute de tinerii noștri oaspeți : 
fete (15—16 ani) : 100 m : 12,9 Suzana 
Lane : 400 m: 60,2 Shpresa Osmani; 1500 
m: 4:50,3 Nermine Millaj; fete (junioare, 
19 ani): 4x400 m: echipa națională (Spaho, 
Millaj, Kurmaku. Osmani)’: 4:04,5 record 
de senioare; băieți (juniori, 19 ani): 
400 m: 50,4 Fatos Shehu ; 110 mg 15,1 
Shender Balluku: ciocan: 51,60 Fatmir 
Bajraktari : 4x400 m: 3:28,2 echipa na
țională (Shehu, Nano, Kariqi, Dala).

Delegația albaneză — din care au fă
cut parte și 9 specialiști printre care 
antrenorul principal Barduk, șeful ca
tedrei de atletism de la Institutul de 
educație fizică din Tirana — a vizitat 
școala sportivă experimentală Viitorul, 
centrul de antrenament de la „23 Au
gust", s-a întreținut cu specialiști ro
mâni în atletism. Roadele acestui util 
schimb de experiență nu vor întârzia 
desigur să se arate.

Cu noul său record de 2:01,6 pe S00 m. 
Ileana Silai de la C.S.M. Cluj deține 
locul doi în bilanțul internațional al 
actualului sezon. Iată acest bilanț :

PREA PUȚINE STARTURI DE VERIFICARE
PENTRU COMPONENȚII ECHIPEI NAȚIONALE

Interviu cu antrenorul federal AUREL URMUZESCU

DE ÎNTREGUL NOSTRU POPOR
UN PUTERNIC STIMULENT

Propunerile făcute de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie un 
program de îmbunătățire a muncii 
politico-ideologice, de promovare in 
viața socială a tot ceea ce este îna
intat, progresist, a tot ceea cc co
respunde cerințelor idealurilor so
cialiste.

Este pe deplin cunoscut, fiecare 
dintre noi simțim că în anii so
cialismului patria noastră. întreg 
poporul, au înaintat viguros — sub 
conducerea partidului — pe trep
tele civilizației, buneistări, au cu
cerit victorii de importanță isto
rică. Dar, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se impune 
să reflectăm mai profund la mo
dul in care ne aducem contribuția 
la îndeplinirea importantelor sar
cini ce ne revin.

Tineretului, inclusiv nouă spor
tivilor, ni se creează condiții exce
lente de muncă, ne sînt deschise 
larg toate porțile spre afirmare 
în producție și pe terenul de sport.

Cum răspundem noi ?
Este drept, marea majoritate a 

sportivilor desfășoară o dublă acti
vitate: muncesc in producție, sau 
pe băncile școlilor și facultăților, 
și se pregătesc pentru realizarea 
performanțelor de înaltă calitate. 
Mai sînt însă tineri sportivi care 
cred că fotbalul sau boxul, ciclis
mul sau știu cu care alt sport ar 
putea constitui cumva o profesie,

că este de ajuns să devii o vedetă 
sportivă pentru a te considera ab
solvit de orice obligație față de 
societatea noastră socialistă, 

ceastă mentalitate vădit 
trebuie combătută
Cum, de asemenea, trebuie com
bătut cu toată hotărîrea chiulul în 
muncă, în pregătirea pentru viață 
și sport.

Programul prezentat de tovară

A-
greșită 

iu fermitate.

șul Nicolae Ceaușescu reprezintă 
pentru noi, tinerii sportivi, un. pu
ternic stimulent pentru o asiduă 
pregătire pentru activitate 
societății, făcută cu drag 
mîndria sportivă a patriei noa
stre. De aceea noi aceia care a- 
vem cinstea să îmbrăcăm tricou
rile echipelor naționale ne vom 
strădui din toate puterile să fim 
la înălțimea prestigiului internațio
nal al României socialiste.

utilă 
pentrn

VIRGIL BURLACU
maestru al sportului la ciclism .

AFIRMAREA PLENARA A CAPACITAJII
NOASTRE
educație fizică 
oameni care se 
tineretului, care

Ca profesor de 
fac parte din acei 
ocupă de educația 
au o răspundere in formarea vii
torilor constructori ai socialismu
lui.
Propunerile prezentate recent de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu de
monstrează încă o dată înțelep
ciunea și principialitatea condu
cerii partidului nostru. Este reafir
mat și pus în lumină principiul 
fundamental al politicii partidului 
— grija față de om. Poporul nos
tru, călăuzit de partidul comunist, 
făurește o civilizație nouă, socia- 

presupune forma- 
constructor pasio-

listă, ceea ce 
rea omului nou,

MASURI
EXTREM

(Urmare din pag. 1)

cluburile șl asociațiile sportive a 
contribuit la asemenea stare de fapt.

Propunerile ne măsuri prezentate 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și adoptate de Comitetul Executiv, 
pe care le îmbrățișăm cu recunoș
tință și le vom pune în practică 
vor ajuta ca și în domeniul nostru

NECESARE,
DE UTILE

îndeplinim cuvintulde activitate să 
partidului.

Federația de fotbal a și luat unele 
măsuri în direcția îmbunătățirii me
todelor și climatului de activitate în 
acest domeniu, după cum pat să a- 

unii dintre 
pe acum că 
greșit și sînt

firm cu satisfacție că 
sportivi au înțeles de 
s-au aflat pe un drum 
dornici să se îndrepte.

CREATOARE
nat al societății noi. 
un obiectiv de mare 
pentru mersul nostru 
tru afirmarea plenară 
noastre creatoare, a 
lora care construim socialismul în 
țara noastră. Socialismul este opera 
conștientă a milioane de oameni, 
acesta fiind un mare adevăr isto
ric. Propunerile secretarului gene
ral al partidului nostru conțin o- 
biective de importanță majoră la 
care subscriu integral : formarea și 
întărirea conștiinței socialiste care 
reclamă receptivitate față de ceea 
ce este nou, progresist, corespun
zător idealurilor noastre, în ace
lași timp. Intransigență față de in
fluențele ideologiei 
gheze care pot fi 
special tineretului.

Măsurile propuse
Nicolae Ceaușescu ne călăuzesc pe 
noi aceia care lucrăm cu tineretul. 
Ele vor fi un ghid prețios, de fie
care zi pentru noi, ne vor ajuta 
substanțial să contribuim ca tine
retul nostru să crească viguros,' 
sănătos și educat în lumina învă
țăturii partidului nostru.

Acesta este 
însemnătate 

înainte, pen- 
a capacității 
tuturor ace-

și moralei bur- 
dăunătoare, în

de tovarășul

prof. EUGEN PETERFV
Petroșani

Marginalii la campionatul republican al copiilor

LA SÎNGIORGIU DE PĂDURE SE POATE Șl LA BUCUREȘTI NU ?

Contraste inexplicabile in activitatea antrenorilor

Startul în suita celor mai 
tante competiții de înot 
sportivii fruntași se apropie 
pași repezi. Peste patru săptămîni 
ei vor participa Ia campionatele 
naționale, apoi vor concura la Bal
caniada de la București și vor 
încheia .acest mic tur de forță al 
lunii august la Torino, în cadrul 
„Cupei Europei" — examenul de 
bază al sezonului. Timpu] rămas 
pînă la competițiile oficiale este 
destu] de scurt, și cu atît mai sur
prinzătoare ne apare participarea cu 
totul nesemnificativă a sportivilor 
fruntași in concursuri interne și 
internaționale. In fața unei aseme
nea situații, posibilitățile noastre 
(și chiar ale tehnicienilor) de apre
ciere a stadiului de pregătire sînt 
incomparabil mai mici. Motiv pen
tru care am solicitat părerea an
trenorului federal AUREL URMU
ZESCU în legătură cu această sta
re de fapt.

— F.xceptîndu-i pe cei 5 dina- 
moviști prezenți la concursul de la 
Rovinj (Iugoslavia), nici un alt 
sportiv român nu a mai fost pre
zent într-o confruntare internațio-

impor- 
pentru 

cu

program le 
la „naționa-

SURPRIZE IN CALIFICĂRI
Duminică se vor cunoaște noile echipe divizionare -

r Din cele aproape 3 000 de echipe 
prezente la startul campionatului re
publican de calificare, au mai rămas 
fin cursa pentru divizia națională de 
popice 4 formații feminine și tot ati- 
tea masculine. întrecerile preliminarii 
au avut darul să învioreze activitatea 

-competițională, atrăgînd pe diver
sele piste numeroase echipe nou în
ființate. Pregătindu-se cu seriozitate, 
•jucătorii și jucătoarele acestui sport 
prin excelență individual au reușit 
să-și îmbunătățească tehnica lansării 
bilei, înregistrind rezultate valoroase. 
Echipele cu cei mai conștiincioși po
picari au mers din victorie în vic
torie. reușind să se califice în fazele 
superioare ale campionatului, pro
gramate pe arene neutre, pntru a se 
elimina eventualele suspiciuni asu
pra terenului de joc, tare, după cum 
se știe, are un mare rol în determi
narea rezultatului.
. Prin urmare, în etapele decisive 
au fost oferite echipelor condiții ega
le de întrecere, iar pentru o mai te
meinică verificare a potențialului din
tre combatante s-a jucat sistem tur- 
retur. Aceste meciuri au fost punc
tate și de o serie de surprize. Astfel, 
echipele Gaz metan Mediaș, I. C. Ora
dea. Voința Lugoj, C.F.R. Tg. Mureș 
și Rulmentul Brașov au infirmat cal
culul hîrtiei. eliminind din concurs 
formații cu vechi state de activitate, 
care de obicei se numărau printrș

principalele favorite ale competițiilor 
de amploare. Dar, mai bine să 
vă redăm scorurile cu care s-au în
cheiat confruntările penultimei etape 
a campionatului de calificare :

Feminin (tur-retur): Gaz metan Me- 
diaș-Petrolul Băicoi 4947-4857 p.d., 
Metrom Brașov-Constructorul Bucu
rești 4985-4801 p.d.. Gloria București- 
Nicolina Iași 4478-3957 p.d.. Voința 
Craiova-Voința Timișoara 4385-4298 
p.d.

Masculin i I. C. Oradea-Voința 
Cluj 9712-9596 p.d.. C.F.R. Tg. Mureș-- 
Electrica Sibiu 9996-9940 p.d., Voința 
Lugoj-Metalul Plopeni 9740-9732 p.d., 
Rulmentul Brașov-Constructorul Bucu
rești 11038-11001 p.d.

Rezultatele strînse dintre o serie 
de meciuri ilustrează elocvent palpi
tanta luptă pentru cucerirea dreptu
lui de participare la actul final, care 
va avea loc sîmbătă și duminică după 
următorul program:

Feminin ; Gaz metan Mediaș-Me- 
irom Brașov (la Odorheiul Secuiesc), 
Gloria București-Voința Craiova (la 
Rm. Vilcea).

Masculin: I. C. Oradea-C.F.R. Tg. 
Mureș (la Cluj). Voința Lugoj-Rul- 
mentul Brașov 
învingătoare se

il divizionar.

naiă în aer liber. Ce 
rămîne acestora pînă 
le- ?

— Aimer și Slavic 
la „Trofeul celor 7 coline' 
zano), iar un grup de înotători <lc 
la Steaua va participa la concursul 
internațional de la Berlin. Pe plan 
intern vor mai fi, probabil. cile 
un concurs la Reșița și București.

— Credeți că sînt suficiente a- 
ceste confruntări ?

— Unii antrenori evită prea mut 
te verificări, considerind că elevii 
lor pierd zile prețioase de pregă 
tire (n. r. dar ei uită că și con 
cursul cu participări în 3—4 probe 
poate fi un excelent antrenament); 
alții sini partizanii cit mai multor 
întreceri. Oricum insă, părerea 
mea este că înotătorii fruntași, cu 
cîteva mici excepții, se vor prezen
ta înaintea „naționalelor" cu mai 
puține starturi față de anul trecut 
Pe plan international nu putem fa
ce mai mult. Avem un buget fix 
în care trebuie să ne încadrăm cu 
rigurozitate și cele trei participări 
(Rovinj, Bolzano, Berlin) reprezin
tă tot ce putem oferi înotătorilor 
din lot. Pe plan intern cred însă 
că se putea realiza mai mult. Co
misiile municipale și județene din 
cele citeva centre unde există sec
ții de înot dovedesc însă în con
tinuare mult dezinteres și chiar 
atunci cind se organizează cile o 
competiție, aceasta nu reușește să 
atragă, să stimuleze.

— Totuși, cîteva dintre vîrfuriie 
intră 

pentru 
juniori

cor concura 
!“ (Bol-

înotului, și mai ales cei ce 
in vederile selecționării 
Campionatele europene de 
ar fi meritat mai multă atenție. A- 
ceștia din urmă se vor prezenta la 
Utrecht cu un s’.ngup start, la na
ționalele de seniori.

— Este foarte adevărat. Vina es
te însă in primul rînd a antreno-

(Ia Pitești). Echipele 
califică în campiona-

Tr. IQANITțSCU

rilor respectivi. In cazul acestor 
sportivi, dacă nu vor realiza per
formanțe care să le justifice pre
zența la „europene", vom renun
ța pur și simplu Ia participare.

— Avînd în vedere situația exis
tentă, pe ce criterii vă veți baza 
la alcătuirea echipelor naționale 
pentru Balcaniadă ,și „Cupa Euro
pei" ?

— în linii mari vom reconsidera 
lotul care ne-a reprezentat în me
ciul cu 
ționale 
ultima 
GURA) 
trebui să operăm modificări 
proceda ca atare. M-aș bucura e- 
norm dacă ar apare peste noapte 
vreun nou candidat. Personal insă 
nu cred. Greul îl vor duce tot cei 
cițiva înotători deja consacrați și 
acest 
voiul 
tie.

con- 
mi- 

reu- 
ele- 
este

lucru exprimă concludent ni- 
general al natației

Cea mai tînără generație a jucă
torilor de tenis de masă (copiii) și-a 
disputat zilele trecute intiietatea in 
campionatul republican. Cadru orga
nizatoric excelent ; splendida sală a 
sporturilor din Cluj, iluminație per
fectă, mese de bună calitate, in sfir- 
șit totul pus la punct pînă in cele 
mai mici amănunte de către forul de 
specialitate și C.J.E.F.S. Cluj. Intr-o 
asemenea ambianță demnă de un 
curs internațional, și evoluțiile 
cilor competitori au însemnat o 
șită, întrecerile reliefînd multe 
mente de mare viitor. De aceea
și destul de dificil să prezentăm o 
listă completă a celor evidențiați, 
poate câ nici nu ar fi prea semnifica
tiv avînd în vedere tinerețea concu- 
renților și fluctuațiile inerente care 
intervin la această vîrstă. Unele no
minalizări vor fi totuși făcute, refe- 
rîndu-ne mai mult la munca unor 
antrenori, la creșterea noilor promoții 
de jucători în cadrul secțiilor.

Cum se reflectă actuala producție a 
antrenorilor noștri prin prisma tes
tului de la Cluj ? Sînt de reținut ci
teva lucruri dătătoare de speranțe, 
mai ales în conjunctura de azi a 
tenisului de masă, sport care resimte 
acut lipsa de clemente de perspectivă.

Clujul, centru de tradiție în spor
tul cu mingea de celuloid de la noi 
și mereu neobositul antrenor F. 
neth au oferit de această 
priză. Pe lingă o serie 
talentați (de remarcat și 
trenorului Mihai Biedea 
cea mai mică). C.S.M. a

o pleiadă de tinere jucătoare, Maria 
Sintoan, Iigia Lupu, Daniela Bondor, 
Iuliana Orza, sportive dotate și bine 
pregătite. Iată, așadar, că orașul de 
pe Someș vrea să aibă un cuvint greu 
de spus și in ierarhia feminină, după 
ce ani de-a rîndul a deținut prima
tul în cea masculină.

Revelația competiției a constituit-p 
însă comportarea reprezentanților Bu
zăului. de la Cutezătorii și Școala 
sportivă, ciștigători ai tuturor titluri
lor la categoria 10—12 ani, echipe și 
individual fete și băieți. Iată ce a 
putut să facă intr-o perioadă scurtă 
hărnicia și priceperea unui antrenor 
tinăr și extrem de inimos. Emil Bă- 
cioiu. Necunoscut cu cițiva

au profesii stabile, iar activitatea la 
tenis de masă constituie o preocupare 
secundară. Toți însă sînt îndrăgostiți 
de acest sport și în pofida Unor gteu- 
țăți, prin eforturi deosebite, cu spri
jinul organelor locale, au reușit să 
creeze nuclee cu jucători de perspec
tivă. Prin urmare se poate.

De ce nu este atunci posibil ca 
secții bine închegate, cu antrenori 
salariați (cu o normă sau cu ora) să 
pregătească sportivi tineri de care, 
subliniem încă o dată, tenisul de 
masă românesc are atîta nevoie. Ce 
se întîmplă la Timișoara. Tg. Mureș, 
Oradea — centre cu tradiție și care 
au dispărut aproape complet de pe 
harta acestui sport ? Dar la Pitești, 
Brașov (Rapid și Voința), Iași. Arad 
(Voința), ca să nu mai vorbim de

înotătorii reșițeni au
cea de a 7-a săptămînă de pregă
tiri intense în vederea 
sezon competițional care îi așteap- , 
tă în perioada următoare. într-un 
scurt interviu telefonic cu antre
norul Ioan Schuster am . aflat cîte
va amănunte, unele deosebit de in
teresante, privind activitatea din 
piscina acestui puternic centru al 
natației noastre :

„Intrucît asociația Olimpia nu 
s-a îngrijit din vreme de în
călzirea apel din bazinul deseop® 
rit, am început antrenamentele în 
luna mai cu două săptămîni

EUGEN ALMER ÎNOATĂ
14 KILOMETRI ZILNIC!

SIN
S’a 

vo ni

Polonia. Campionatele na
de seniori vor reprezenta 

(N. R. DAR ȘI 
lor verificare și dacă

noas-

intrat in

Fa-
dată o sur
de jucători 
aportul an- 
la categoria 
prezentat și

bogatului

și acum încercăm să recu- 
>timpul irosit. Am trecut

Vii

înotătorul nr. 1 al țării in acest an.Eugen Aimer

tîrziu
perăm „ , _ 
direct la două ședințe zilnice și în 
iunie am ajuns la trei. Au lipsit 
din lotul sportivilor fruntași D. Wet- 
terneck, Ridica Petruică și Ioana 
Sporea, care au promovat cu suc
ces examenul de admitere în liceu. 
Acum, însă, ei au intrat in ritmul 
normai. Vă interesează, desigur, 
cum se pregătește Eugen Aimer și 
iată o primă surpriză. Campionul 
și recordmanul nostru s-a angajat 
fără ezitare într-o .muncă titanică. 
El a parcurs s&ptajnînal cîte 60-70 
km, ajungînd să înoate și 14 000 de 
metri pe zi. Accontitl a căzut, fireș
te, pe procedeul Grâul (aproximativ 
7U% din lucrul efectuat). Deocam
dată el face (repetări de „sute" la 
67 de secunde cu pauze de 15—20 
de secunde și în curînd vom mări 

■ strocul la 66 de secunde și vom 
micșora pauzele. în rest, el pregă
tește probele .de ,rriixt, unde este de 
asemenea dornic să realizeze noi 
recorduri. Asupra cifrelor îmi vine 
greu să mă propunt, deoarece ac
tuala sa pregătire este... cu bătaie 
mai îndepărtată : J. O. de la Miln- 
chen“.

în orice caz, ,un înotător care par
curge zilnic 14 kilometri, făcînd re
petări de 66—67 .secunde pe sută, 
poate realiza 16 :40,0—1'6 : 45,0 pe 
1 500 m, timp de vnloane internați
onală, absolut posibil pentru spor
tivul reșițean, al cărui record na
țional este de 17:04,5.

Noul campion de tenis de masă al țării (la categoria 10—12 ani) este 
elevul buzoian Cristinel Komanescu — un talent autentic

urma, Buzăul se impune acum prin
tre centrele fruntașe, capabil să-și 
aducă contribuția la ridicarea unor 
jucători valoroși, alit de rari in te
nisul nostru de masă.

Un alt centru aflat într-un evident 
progres este si Craiova, unde munca 
antrenorilor Virgil Bălan și Cătălin 
Cojocaru dă roade. Pe un drum bun 
se situează și activitatea antrenorilor 
și instructorilor Viorcl Mateescu (Rm. 
Vilcea). Traian Ancuța (muncitor la 
moara de măcinat mic de la Brezoi), 
Gheorghc Ionescu (farmacist la Minc- 
ciu Ungureni). Dezso Sipoș (profesor 
de fizică la liceul din Sîngiorgiu de 
Pădure). Levente Nagy (Voința Odor- 
hei). Eduard Gyongyosi (profesor de 
lucrări practice la Lupeni). Iosif 
Bohm (medic în comuna Sălacea- 
Bihor). Teodor Grigoriu (Oțelul Ga
lați). După cum lesne se poate ve
dea. aproape fiecare dintre cei citați

Capitală unde sînt salariați jumătate 
din numărul antrenorilor din toată 
țara. Se justifică pe deplin activita
tea antrenorilor secțiilor bucureștene 
de la Constructorul Prefabricate. Po
litehnica. Progresul (fete) și chiar 
Spartac. în comparație cu ceea ce 
au realizat niște oameni, poate nu 
atît de experti în materie, dar cu 
multă tragere de inimă cum s-au do
vedit cei din Sîngiorgiu de Pădure, 
Mîneciu Ungureni sau din comuna 
Sălăcea. antrenorii bucureștcni ar 
trebui să roșească.

Sperăm că. pentru a pune capăt a- 
cestei situații intolerabile, federația 
de specialitate va beneficia de un 
ajutor mai consistent decît pină 
acum din partea secțiilor, a cluburilor, 
asociațiilor și a consiliilor respective 
de educație fizică și sport.

C. COMARNISCHI

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK CONTINUA LA ARAD 
bin și Arad. Reamintim, că în cla
sament conduce Ion Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) cu 24 p, urmat de 
Ion Marinescu și Cornel Voicules- 
cu (ambii de la Metalul București) 
ou cîte 20 pi

Campionatul republican de dîrt- 
track continuă duminică cu desfă
șurarea etapei a Ilî-a, găzduită de 
noua pistă a asociației sportive Va
gonul din Arad. Vor fi prezenți la 
start alergători clin București,' Și-
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PE NIMENI

LA FINALUL DIVIZIEI SECUNDĂ

„FIRMA SPORTIVA NU SCUTEȘTE 
DE OBLIGAȚIILE CETĂȚENEȘTI 

■>

£ Tn ședința de miercuri seara, Bi- 
,roul Federației române de fotbal 
și-a stabilit programul de lucru 
pentru perioada de vară. Vacanța 
nu se va face, deci, simțită, pe să
lile și în birourile Federației, ci va 
fi folosită pentru rezolvarea unor 
probleme 3e care depinde îmbună
tățirea întregii activități fotbalisti
ce. Conducerile secțiilor de fotbal 
trebuie să urmeze același drum, al 
unei vacanțe active, manifestînd in
teresul pentru pregătirea viitoare a 
echipelor lor, nu numai prin susți
nerea cererilor de transferări, ci și 
printr-o multitudine de preocupări 
de ordin gospodăresc, de loc lipsite 
de importanță, începînd cu revizui
rea echipamentului și mergînd pînă 
la asigurarea celor mal bune in
stalații tehnice, necesare în proce
sul de instruire. Din experiență

Fază de mare dificultate la poarta lui Adamaclie. Internaționalul brașovean va respinge insă fi acest 
atac al Rapidului. Secvență din capionatul trecut.

Foto : V. BAGEAC

0 MICA EPOPEE MODERNA: DIVIZIA A (1933-1971)
Cortina a căzut și peste cel de-al 

53-lea campionat național de fotbal 
al României.

Cel disputat în sistem divizionar 
poartă numărul de 39. încă un an 
și virsta acestuia va atinge cifra 
respectabilă de 40 de ani. Să nu 
uităm : prima etapă a campionatu
lui Astru divizionar a avut loc în 
ziua de 11 septembrie 1932. primul 
meci disputindu-se însă cu o săptă- 
mînă mal devreme (Unirea Tricolor 
București-AMEFA Arad 4-1).

• In divizia națională A de 
fotbal figurează pînă în prezent 
5 399 de meciuri, dintre care 1155 
(21%) s-au terminat la egalitate. 
Numărul insucceselor nu este, însă, 
egal- cu cel al izbînzilor (4 246 con
tra 4 242) deoarece în ediția din 
1940/41 patru meciuri fiind găsite 
tu... musca pe căciulă, au fost date 
pierdute cu 0-3 tuturor celor opt 
echipe în cauză. Iată de ce și nu
mărul golurilor marcate (17 318) este 
mai mic cu 12 față de cele primite 
(17 330).
• Păcat că acțiunile de „renaște

re” a unor mari cluburi din trecut 
(măcar cu numele) n-au fost încu
nunate de succes, astfel că denu
miri ca Venus București (de 8 ori 
campioană în anii 1920. 21, 29, 32, 
14, 37. 39 și 40). Chinezul Timișoara 
(campioană de 6 ori consecutiv în
tre anii 1922-27) sau Ripensia Timi
șoara (aflată în vîrful piramidei 
fotbalului românesc în anii 1933, 35, 
56) au dispărut. După 23 August 
1944, doar trei echipe (U.T.A., Dina
mo București și Steaua) au fost 
prezente, de la data înființării, me
reu în prima divizie a țării. Merită 
Să fie citate bilanțurile lor (la Di

proprie, fiecare gospodar știe că 
treburi se găsesc. Totul e să te 
apuci să le faci...

Dar, pe lingă măsuri de ordin 
tehnic-administrativ — cum ar fi : 
reorganizarea Comisiei de competi
ții și disciplină și a Colegiului cen
tral al arbitrilor sau realcătuirea 
loturilor A, B și C etc. — Biroul 
federal s-a văzut pus din nou în 
situația de a interveni pentru 
curmarea unor manifestări de in
disciplină, de încălcare a moralei 
sportive șî cetățenești. Asemenea 
acte s-au produs nu numai pe te
renuri periferice și la nivelul unor 
meciuri din categoriile inferioare, 
ci pe cel mai mare stadion din 
țară, în prezența a 50 000 de spec
tatori, în finala Cupei României, 
care punea față în față două echi
pe fruntașe, două echipe cu jucă

namo s-a cuprins și perioada in care 
a activat cu numele de Ciocanul).
— Dinamo (24 prezențe)

165 1153-764608 306 137
— U.T.A. (24 prezențe)

608 266 140 202 1044-843
— Steaua (23 prezențe)

582 275 141 166 1068-743
Q Pe zi ce trece se îngroașe rin- 

dul jucătorilor cu peste 200 de me
ciuri jucate în divizia A. fapt ce 
dovedește o permanentizare a 
procesului privind „longevitatea” 
cadrelor în competiția noastră fot
balistică supremă. Dar. cifra de 300, 
nu a putut fi atinsă încă de nimeni. 
La începerea ediției recent încheia
te. singur Greavu pornea mare 
favorit, avind la activ 281 de parti
de jucate și 30 de etape in față, 
din care pînă la urmă a absolvit 
doar 13... A venit „tare" din urmă 
Lereter. dar mai ales Petescu și 
Badea care, avînd încă și atu-ul 
vîrstei. au devenit cei mai serioși 
pretendenți să treacă granița de 
mai sus.

La începutul ediției 1970/71 erau 
11 jucători la număr care puteau 
atinge cifra de 200 de meciuri de 
divizia A. Dintre ei. numai 8 și-au 
văzut dorința împlinită (M. Ionescu, 
Lupescu. Dan Coe. Năsturescu. Co- 
dreanu. Adam, Jenei și Matei), trei 
rămînînd „corigerați” : Hălmăgeanu 
s-a oprit la 187, C. Ștefan la 189 și 
Sorin Avram la 191 de meciuri.

0) Deși ocupă un spațiu . cam 
larg, iată lista jucătorilor cu peste 
200 de meciuri :
298 de meciuri : G. Pahonțu (1952-

69, Petrolul),
294 I. Greavu (1958-71, Rapid) 

tori al căror nume ar trebui să-l 
pronunțe cu respect tot tineretul 
sportiv.

în lumina măsurilor adoptate de 
partidul nostru, de educare jnar- 
xist-leninistă a tuturor oamenilor 
muncii, de formare a unor cetă
țeni cu o înaltă conștiință, în con
cordanță cu cerințele și exigențele 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, îndatoririle unor 
sportivi fruntași apar și mai mari, 
încărcate cu mai multe responsabi
lități. Criteriul valoric, cel al per
formanței, trebuie să meargă mină 
în mină cu cel al conduitei gene
rale, pe terenul de sport și în afa
ra lui. Din acest punct de vedere, 
însă, mulți fotbaliști — trebuie s-o 
spunem — oferă exemple negative, 
au manifestări reprobabile, umbrin- 
du-și în felul acesta singuri pres

293 I. Lereter (1958-71. Politehnica- 
Timișoara 179. U.T.A., 114)

287 I. Capaș (1950-64. U.T.A.)
275 Tr. Georgescu dr. (1951-66. U 

Cluj)
274 Petschovschi (1940-61, CAMT 2, 

UTA 94. CCA 51. UTA 127)
274 E. Jenei (1955-69, U.T.A. 21, 

Steaua 253)
273 M. Dridea (1956-71. Petrolul)
272 T. Bone (1947-62. Jiul 82. CCA 

190)
270 T. Ozon (1948-64, Unirea Trico

lor 22. Dinamo București 38, 
Dinamo Brașov 17. Dinamo 
București 56. Progresul Bucu
rești 58. Rapid 79).

267 M. Petescu (1960-71. U.T.A. 10, 
Politehnica Timișoara 36. Viitorul 
București 14, Politehnica Timi
șoara 14. Steaua 80. UTA 113)

267 Al. Badea (1960-71. Petrolul 196, 
Farul 71).

264 G. Constantin (1955-69. Steaua)
264 I. Nunweiller III (1956-71, Dina

mo București)
263 I. Motroc (1958-69. Dinamo Bucu

rești 38. Rapid 225)
261 C. Popa (1956-69 Bacău 16. Dina

mo București 245)
259 R. Cimpeanu (1961-71, U Cluj)
257 P. Cojereanu (1947-61, CFR Timi

șoara 97. Politehnica Timișoara 
10. Cîmpulung 29, Politehnica 
Timișoara 121)

257 G. Raksi (1959-71, Steaua 180, Tg. 
Mureș 52, Progresul București 25)

252 C. Koszka (1958-70. UTA 23, Rapid 
48. UTA 32. Steaua 35. Farul 114).

Pe frontul golgeterilor nu avem 
nimic deosebit de raportat (din păcate 

tigiul și stima de care ar trebui să 
se bucure.

Sint admisibile asemenea com
portări în teren, cum au putut Ei 
văzute în finala Cupei României, 
cînd jucătorii l-au apostrofat și 
bruscat pe conducătorul partidei 
sau au aruncat cu mingea în tri
bune ? ! Pe bună dreptate, Biroul 
federal i-a sancționat administrativ 
pe Vigu, Ciugarin și Dinu, princi
palii „eroi" ai acestor scene peni
bile.

în cadrul măsurilor disciplinare, 
cele mai remarcate sînt, însă, cele 
care au fost luate împotriva a doi 
jucători de bază ai echipei națio
nale, Dinu și Dumitrache. care au 
fost scoși pe timp nelimitat (pînă 
ce forma sportivă și conduita lor 
vor fi pe deplin corespunzătoare) 
din lotul reprezentativ, fiind puși 
totodată să execute, în campionatul 
viitor, etapa de suspendare care le 
fusese ridicată condiționat. Și nu 
este vorba de un exces de severi
tate din partea Biroului federal. 
Dimpotrivă, s-ar putea reproșa a- 
cestui organism — și acest lucru 
l-a recunoscut însuși președintele 
Federației române de fotbal, tov. 
Mircea Angelescu, la Plenara Co
mitetului federal — că nu s-a ac
ționat întotdeauna cu curajul și fer
mitatea ce se impuneau în sanc
ționarea sportivilor fruntași. pe 
măsura abaterilor săvîrșite de ei. 
Biroul federal a ajuns la concluzia 
că orice toleranță înseamnă. in 
fapt, o primă de încurajare pentru 
comiterea unor noi încălcări ale 
disciplinei și moralei, la adăpostul 
„firmei sportive". De-aci înainte: 
atît Dinu și Dumitrache. cit și alți 
fotbaliști, vor trebui să înțeleagă 
că măiestria sportivă (de multe ori 
nici aceasta confirmată pe măsura 
menținerii în loturile reprezenta
tive) nu înseamnă un cec în alb, 
care-i scutește de orice obligații, 
destinate doar muritorilor de rind.

Dar problemele educative nu pot 
fi rezolvate numai prin măsuri ale 
Biroului federal. Cluburilor le re
vin, în primul rînd. aceste sarcini 
educative, dar nu dind dovadă, ca 
în multe cazuri, de pasivitate, așa 
cum a făcut, de pildă, recent, clu
bul Dinamo, neintervenind cu hotă- 
rîrea necesară, întîrziind sancțiu
nile ce trebuiau luate împotriva u- 
nora dintre jucătorii săi care comi- 
seseră abateri.

Opinia publică salută măsurile 
Biroului federal, convinsă că. în 
felul acesta, se face un real ser
viciu nu numai fotbalului nostru, 
în general, dar, în special și jucă
torilor astăzi în culpă, punîndu-i să 
reflecteze, să aleagă singuri drumul 
cel bun. Măcar de-acum înainte...

Jack BERARIU

de ani de zile). Jucătorii noștri sint 
lăudați pentru cîteva fente. în timp 
ce marchează cu chiu și cu vai (și 
dacă se poate, din lovituri de la 11 
metri) — cîte un gol în 2-3 meciuri. 
Lăudată să fie măsura luată de 
F.R.F. cu golgeterii... Nici nu merită 
să fie distins cineva care în clasa
mentul european al eficacității ocupă 
un loc de la... 60-70 în sus...

Singurul înaintaș „constant” al di
viziei A. Mihai Adam, a depășit gra
nița celor 100 de goluri, fiind al 12-lea 
jucător în prima divizie posesor al 
unei asemenea performanțe. Isprava 
lui, în condițiile actuale de inefica
citate. pare greu de egalat. Iată și 
clasamentul eficacității :

157 goluri : Ozon (1948-64, în 270 
de meciuri media : 0,58 de goluri pe 
meci) ; 149 : Constantin (1955-69. 264-
O, 56). 142 : Dridea I (1956-71. 273-0,52) ;
130 : Dobay (1933-48 161-0,80). 125 :
Vaczi (1947-58. 195-0,64) ; 116 : Ene II 
(1956-48. 228-0,50). 114 : Bodola (1933- 
47. 153-0,74) ; 107 : Ion Ionescu (1961-
68. 184-0,58) ; 106 : Fi. Voinea (1962-
69. 188-0,56) ; 103 : Al. Ene I. > (1949-
60, 179-0,58) ; 103 : M. Adam (1963-
71, 211-0,49) ; 100 : Baratky (1934-48,
154 : 0,64).

Dintre ceilalți „tunari” ar fi de 
menționat, chiar cu titlul „memento” : 
99 de goluri ! Ciosescu. Bădeanțu 97,
P. Vîlcov III. 95 : Alexandru. 94 : I. 
Covaci. 90. Bindea 89. V. Frățilă, 88, 
Petschovschi. 83 : B. Marian, 81 : 
Zsizsic, Bonihadi (recordman absolut, 
a jucat doar 55 de meciuri, media go
lurilor marcate pe meci fiind incredi
bilă. de 1,47 !). Ad. Covaci. 80 : Hu- 
mis. Bogdan. Tîrlea. Dinulescu.

Frederic MOISES

Recenta plenară a Comitetului 
federal a analizat, printre alte pro
bleme ale activității fotbalistice, 
modul cum s-a desfășurat campio
natul diviziei secunde. Cu acest 
prilej, s-au scos în evidență as
pectele pozitive și negative ale în
trecerilor disputate de unele echi
pe pentru promovarea pe prima 
scenă, precum și a altora pentru 
evitarea retrogradării.

De la început trebuie să arătăm 
că în această ediție doar două-trei 
echipe din fiecare serie au luptat 
pentru obținerea unui loc în „A“. 
Dacă, pe parcurs, datorită situațiilor 
create în urma unor insuccese în
registrate de A. S. Armata și Cri- 
șul, și alte echipe au ridicat pre
tenții la șefie, acestea au renunțat 
însă repede la luptă. Cele biai mul
te formații și-au propus, la înce
putul întrecerii, să acumuleze nu
mărul de puncte care să le _ asigure 
rămînerea — liniștită — în „B , 
bazîndu-se pe punctele cîștigate in 
special pe propriul teren. Așa se 
explică de ce există o mare dife
rență între numărul de goluri 
marcate „acasă" și cele din de
plasare: 397 față de 147 - (sena 
I) și 419, respectiv 134 (seria a 
II-a). Puține echipe au fost preo
cupate să ofere spectatorilor jocuii 
frumoase. De aceea, calitatea me
ciurilor a lăsat mult de dorit, doar 
20 la sută din ele fiind de bun 
nivel tehnic. în afară de A. S. 
Armata Și Crișul, numai Sportul 
studențesc. Metalul București. Cea
hlăul P. Neamț (seria I) Politehnica 
Timișoara, C.S.M. Sibiu, Minerul 
Anina (seria a II-a) s-au străduit 
să evolueze aproape de cerințe, dar 
și comportarea lor a oscilat deseori 
pe parcursul celor 30 de etape. 
Una din deficiențele principale care 
au dus la această situație a fost 
capacitatea scăzută de efort a ju
cătorilor, manifestată prin nepu
tința de a îndeplini sarcini duble 
(de atac și de apărare) și de a 
asigura elasticitatea jocului. Urma
rea firească am avut-o la capito
lul eficacitate : 2,22 goluri de joc 
(fața de 2,55 în ediția precedentă) 
in seria I și 2.30 (față de 2,44) în
seria a Il-a. în foarte multe me
ciuri, angajamentul fizic a fost fo
losit mai mult ca mijloc de timo
rare a adversarului, iar numărul 
mare de greșeli tehnice comise de 
jucători este datorat în bună mă
sură faptului că a existat o slabă 
preocupare pentru exersarea unor 
asemenea elemente. în ediția re
cent încheiată, sub aspect tactic, 
s-a generalizat așezarea 1—4—3—3,

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
O PRECIZARE LA ART. 27 DIN 

REGULAMENTUL 
DE TRANSFERĂRI

De la Federația Română de 
Fotbal am primit următoarea com
pletare la noul regulament de 
transferări :

Art. 27. — împrumuturi. Secțiile 
(cluburile) de fotbal, cu consimță- 
mîntul scris al jucătorilor în cau
ză, pot efectua transferări pe ter
men limitat (minimum un an com- 
petițional — sublinierea noastră), 
după care jucătorii cedați tempo
rar revin de drept la secția (clu
bul) de la care au fost transferați.

DATELE MECIURILOR ROMÂNIA-DANEMARCA
Au fost stabilite datele la care 

se vor disputa meciurile între echi
pele olimpice ale României și Da
nemarcei. Primul joc a fost fixat 
pentru 10 octombrie, la Copenhaga,

• BOJIN a semnat pentru Po
litehnica Timișoara și s-a înscris 
la examenul de admitere la Fa
cultatea de educație fizică din 
centrul universitar de pe Bega.

• La aceeași facultate vor 
candida alți doi fotbaliști de la 
C.F.R. : PÎRVU și GABORAȘ. 
Numai că ei vor rămîne la echi
pa feroviară.

® Mișcările de... fotbaliști de 
la Timișoara nu s-au terminat: 
MEHEDINȚI, student în anul III 
la Electrotehnică, s-a decis să 
apere culorile echipei studen
țești.

• „CAZUL BODROJAN11 e în 
actualitate. în urmă cu o săp- 
tămînă, U.T.A. a trimis o tele
gramă pe adresa clubului C.F.R., 
prin care se solicita dezlegarea 

cu „libero11 în fața sau în spatele 
liniei de fundași.

Toate carențele manifestate în 
jocul echipelor își au rădăcina — 
în general — în modul cum s-a des
fășurat ciclul de antrenament. Șe

I, Sportul StudențescDuel Kraus — Toth surprins la derbyul seriei
A.S.A. Tg. Mureg

dințele de pregătire s-au raportat 
exclusiv la presupusele necesități 
ale partidei următoare, iar jocul- 
școală. programat de regulă la mij
locul săptămînii cu același veșnic 
partener, nu s-a făcut în condiții 
reale, care să respecte ritmul și 
intensitatea meciurilor oficiale.

I

TURNEUL FOTBALIȘTILOR 
CIPRIOȚI

Metalul Flopeni.— Alki Larnaka 
(Cipru) 1—0 (0—0)

2 000 de spectatori au asistat la 
întîlnirea internațională susținută 
de proaspăta divizionară B în com
pania echipei cipriote. Gazdele au 
dominat copios, dar au ratat mul
te ocazii. A marcat Plăiașu (min. 
90).

M. BEDROSIAN-coresp.

revanșa la 21 mal 1972, la Bucu
rești. Echipa învingătoare în a- 
ceastă dublă confruntare obține 
dreptul de a participa la J. O. de 
la Miinchen.

sus-numitului. Telegrama avea și 
o doză de ultimatum (...„în caz

că în trei zile nu veți da acordul 
scris, vom proceda ca atare11). 
Și iată, în aceeași zi, a venit un 

Dar, cauzele ce frînează progresul 
calitativ al jocului sint multiple. 
Vom aminti alte cîteva: multe 
echipe sînt alcătuite din jucători 
cu o valoare tehnică scăzută; in
stabilitatea formațiilor atrage dupâ

de omogenizare. De ase-' 
poate fi trecută cu ve-

sine lipsa 
menea, nu _ 
derea starea improprie a unor te
renuri, cum sînt cele pe care au 
jucat Dunărea Giurgiu sau Electro- 
putere Craiova, de pildă,

Pe deasupra, comisia de compe
tiții și disciplină F.R.F. a înscris 
pe agenda sa săptămînală zeci și 
zeci de cazuri de Indisciplină. Nu
meroși jucători din divizionarele B 
au compărut în fața forului disci
plinar, fiind sancționați cu multe 
etape de suspendare.

S-a văzut clar că în întrecerea
formațiilor din eșalonul doi al fot
balului nostru persistă ideea obți
nerii unor rezultate imediate, prin 
orice mijloace. Munca de perspec
tivă este neglijată, iar educarea 
sportivilor lăsată, în majoritatea 
cazurilor, pe plan secundar.

în această perioadă, birourile clu
burilor, asociațiilor și secțiilor se 
pregătesc pentru noul sezon. E de 
așteptat ca în fiecare echipă să 
apară nume noî. Antrenorii au da
toria să vegheze ca schimbările ce 
le vor efectua în loturi să ducă 
la creșterea valorică, atît Indivi
duală, cît și pe ansamblu. în acest 
fel. divizia secundă va putea fi 
cu adevărat un rezervor de ele
mente bine pregătite, tehnic, fizic 
și tactic, pentru primul eșalon, iar 
întrecerea echipelor să se ridice la 
un nivel mult mai bun, adică să 
ofere spectatorilor un fotbal pe mă
sura așteptărilor, a condițiilor ce 
le sînt create.

P. VINTILA

camion de La Arad, a încărcat 
lucrurile lui Bodrojan și... pe aci 
ți-e drumul. Am aflat că un de
legat al echipei feroviare a plecat 
pe urmele lor să dezlege mis
terul.
• în perspectivă un nou pro

fesor de educație fizică? Aflăm 
că PESCARU va susține în cu- 
rînd examenul de admitere la 
Institutul de educație fizică și 
sport din București, la cursurile 
de zi. Deci, în caz de reușită, 
mijlocașul brașovean va juca la 
o echipă din Capitală. Unde ?...
• MANDOIU este curtat (din 

nou !) de clubul Rapid. Se pare, 
însă, că apărătorul din str. dr. 
Staicovici e hotărît să nu-și pă
răsească „corabia1* scufundată în 
„B“. Și asta, nu numai pentru 
că a fost căpitanul Progresului !

0 EXCELENTĂ INIȚIATIVĂ BRAȘOVUL E BUCUROS DE OASPEȚI I
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darului competițional, chestiuni le
gate de arbitraj etc.

Toate acestea au format obiectul 
unor discuții interesante care au 
angajat grupele prezente (35). Este 
evident că la reușita acestor dis
cuții aportul lectorilor (76 de pro
fesori de educație fizică) a fost 
substanțial.

Activitatea metodică și de stu
diu a fost armonios împletită cu 
cea practică. Așadar, cujșanții nu 
s-au limitat la a-și însuși o serie de 
cunoștințe absolut necesare în 
munca lor, ci au apărut ei în iposta
za de sportivi în care, de aseme
nea, s-au aflat la înălțime. Sînt 
mărturie campionatele de atletism, 
baschet, volei, fotbal, handbal, șah, 
tenis de masă, concursurile de na- 
tație. Nu vom face evidențieri, din 
teama de a nu omite pe mulți din
tre cei foarte buni și în această ca
litate de practicieni, foști sportivi 
sau actuali sportivi de performanță 
la nivelul școlilor. Vom sublinia 
doar faptul că în mai toate disci
plinele amintite, multe meciuri sau 
probe au avut ceva din caracteris
ticile marilor derbyuri, în special 
atunci cînd ele au urmat demon

strației susținute de lotul reprezen
tativ de baschet. în frunte cu maes
tru emerit al sportului Mihai Albii, 
sau momentelor de evocări din 
fotbal, prezentate cu un recunoscut 
har povestitor de către antrenorul 
federal CoIonian Braun-Bogdan, 
„Cibi-baci“.

Construcții de mari ansambluri 
arhitectonice — minuni ale lumii 
antice sau contemporane, avînd 
drept materie primă nisipul imen
sei plaje a Costineștilor (din păca
te, barajul dintre reprezentativele 
Doljului, Clujului și Galațiului 
n-a putut hotărî învingătorii), 
seri cultural-artistice (de muzică,' 
recitări, dans), un tur inedit al Li
toralului, iată cîteva completări 
primite cu nedisimulată satisfacție 
de către toți participanții.

„Datorită programului foarte bine 
întocmit, zilele de tabără au trecut 
pe nesimțite, cu toate că ne sculam 
la ora 6,30, iar stingerea se dădea 
la ora 23" mărturisea elevul Necu- 
lai Boghici din clasa a VIII-a a 
Școlii generale âr. 25 din Galați.

„Pentru mine și colegele mele 
din Craiova, tabăra a însemnat un 
prețios schimb de opinii, de bogate 
învățăminte în domeniul muncii 
de conducere a asociațiilor sportive 
școlare. în același timp, tabăra ne-a 
oferit prilejul de a ne odihni, după 
un a» de învățătură, Mulțumim din 

inimă pentru grija ce ne-a fost 
acordată" (Veronica Arabu, Școala 
generală nr. 4 din Craiova).

„Totul a fost minunat aici, în 
tabără, la Costinești, mai ales pen
tru mine care locuiesc într-o zonă 
geografică ce face trecerea de la 
deal către munte. Am învățat enorm 
de mult, practic vorbind abia aici 
în tabără, mi-am sistematizat idei
le, principiile de muncă, de pre
ședinte de asociație" (Laszlo Fekc- 
te, Școala generală nr. 1 din Cris- 
turul Secuiesc).

Asemenea opinii și-au mai expri
mat mulți alți participant la ta
bără.

Ce vor face președinții asociații
lor sportive școlare, o dată întorși 
în satele, comunele și orașele lor ? 
Este o întrebare la care răspunsul 
se cuvine să-l dea factorii intere
sați de bunul mers al activității de 
educație fizică și sport din școli, 
în spiritul planului de măsuri elabo
rat nu de mult în ședința de cole
giu a Ministerului învățămîntului. 
Altfel spus, trebuie valorificată ex
periența cîștigată de cei peste 1 000 
de cursanți prezenți la tabăra de 
Ia Costinești., într-un mod mai efi
cient decît s-a făcut înainte. Pe a- 
ceastă temă, ziarul nostru își pro
pune ca, o dată cu reluarea cursu
rilor, să întreprindă un sondaj 
special în școli.

11 IULIE 1971 - TRAGERE A EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
Ne aflăm în plină vînzare a bile

telor la tragerea excepțională Pro- 
noexpres din 11 iulie 1971, tragere 
care se prezintă cu o bogată și in
teresantă listă de cîștiguri.

Desigur că pe primul plan se si
tuează autoturismele DACIA 1300 
și SKODA S.100, care pot fi cîști- 
gate în număr NELIMITAT.

Un capitol dc mare atractivitate 
îl constituie excursiile peste hotare. 
Se atribuie în număr NELIMITAT 

călătorii în GRECIA cu avionul 
avînd o durată de cca 8 zile.

La această tragere excepțională 
mai pot fi obținute cîștiguri în bani 
de valoare variabilă și fixă.

Participarea se face pe bilete a 
3 lei, 6 lei și 15 lei varianta. Vă 
reamintim că pe biletele de 15 lei 
varianta participați ia toate cele 5 
extrageri, cu știuse mari de cîștig.

De asemenea, se poate participa 
pe bilete fractionate, variabile se
ria X completate cu variante com
binate sau cu combinații ,,cap de

(Urmare din pag. 1)

de 
ale

de școlari brașoveni. Fiecare tabără este 
programată să primească 5 serii de co
pii a cite 14 zile, iar coloniile de pre
școlari, 4 serii a 21 de zile. Taberele 
au un profil dublu — fie de odihnă, 
fie de odihnă și instruire, cum sînt 
cele ale Consiliului Național al Pionie
rilor de Ia Bran, organizat pe teme 
circulație rutieră sau artistice, fie 
C,C. al U.T.C. la Bran și Zizin".

în general, in tabere copiii beneficia
ză de două feluri de activități : activi- 
—..................   vizionări de

de păpuși, 
sportive) și 

(drumeții în 
sau cu au- 

Predeal,

tățile în tabără (pionierești, 
filme, spectacole de teatru 
jocuri, cîntece. manifestări 
activități In afara taberei 
locurile cele mal pitorești 
tobuzele la muzee, la Bran,

pod“ a 15 lei varianta simplă com
ponentă.

Sîmbăta, 10 iulie 1971, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor.

Nu 
tantă 
oferă 
hotare, precum și cîștiguri 
merar de valoare variabilă

lipsiți de la această impor- 
tragere excepțională 
autoturisme, excursii

care 
peste 

în nu- 
și fixă.

Rubrică redactată 
de LOTO — PRONOSPORT 

Poiana etc.). Viața de tabără nu este 
anarhică, ci beneficiază de asistența 
șl experiența unor cadre didactice. La 
fiecare 20 de copii există un comandant 
de detașament ; la fiecare 100 de cop:i, 
un profesor de educație fizică ; la fle
care 200 de copil, un profesor de mu
zică. Astfel, toate genurile de activități 
beneficiază, de îndrumarea și competen
ța corespunzătoare. Copiii mai pot vi
ziona zilnic programe de televiziune, pot 
audia spectacole la radio, pot consulta 
bibliotecile fiecărei tabere sau pot 
frecventa clubul taberei care este dotat 
cu diferite jocuri.

Fiecare tabără are o microbază spor
tivă, pe care se pot șj se vor organiza 
întreceri de volei, handbal, baschet, fot
bal, cu o dotare, cel puțin suficientă 
de materiale sportive : mingi, plase etc. 
în ceea ce privește echipamentul spor
tiv propriu-zis, e bine ca fiecare elev 
să vină pregătit, pentru tot ce îi trebuie, 
pentru a folosi din plin posibilitățile • 
care li se oferă.

Amintind de excursiile interjudetene, 
organizate pe grupuri de cîte 40 de copii 
(fiecare cu un autocar), am aflat că 
se bucură de o mare audiență șt că a- 
cest gen de activități se va dezvolta e- 
norm în continuare. Pentru vara aceas
ta sînt prevăzute cîteva trasee tradițio
nale — alese de copil — și care sînt 
îndreptați spre nordul Moldovei, cu 
monumentele sale istorice, nordul Tran
silvaniei si în munții Apuseni. Al 
puri se îndreaptă spre litoral și 
turtle Galați șl Brăila, ori către 
construcții hidrotehnice de pe 
șl Dunăre.

Vacanța a venit. Taberele sînt 
gătite' și vă așteaptă, copii 1 E:_t____
cu splendidele sale podoabe naturale, vă 
așteaptă șl vă spune : Bucuroși de oas
peți ! Bucuroși să vă revedem ! o vor
bă veche spune : „Cine a văzui o dală 
Brașovul, mai devreme sau mai tirz.iu 
se lq.ț9*rce“.„

Alte gru- 
por- 

marile 
Argeș

pre-
Brașovui,



ATENA AȘTEAPTĂ DERBYUL BALCANIC

ROMANIA—GRECI A
- Iugo- 
Albania

ATENA, 8 (prin telefon, de la tri- 
m -'j| nostru special).

Miercuri seara, echipele României 
și Greciei au obținut victorii mari 
la scoruri mici (România 
slavia 1—0 și Grecia —
3—2). Acum, lucrurile au devenit 
foarte clare. Iugoslavia și Albania 
au rămas în urmă, iar primele 3 
clasate au început să simtă șansa 
lor deosebită, dar și marile ob
stacole care se întrevăd la orizont. 
Se consideră că echipa noastră a 
jucat mai slab decît la prima ei 
evoluție pe stadionul Panathinai- 
kos. E dificil de explicat această 
lipsă de limpezime la o echipă 
compusă din jucători foarte buni, 
care, pe deasupra, s-au relaxat 3 
zile. Oricum, ei luptă formidabil, 
chiar dacă nu le merg combina
țiile, fiind singura echipă care a 
reușit să nu primească nici un gol 
in primele două încercări. Apără
torii au greșit doar de vreo două 
ori in partida cu Albania. în rest, 
Niculescu, Sătmăreanu II, Stoicescu 
(l-a înlocuit pe Olteanu — acci
dentat), Popovici și portarul Ior- 
dache au realizat un bloc fără fi
suri. Antrenorii Ola și Cosmoc sînt 
preocupați să găsească defectele 
liniei mediane. Deocamdată, a de
venit clar că Hajnal trebuie înlo
cuit pentru neintegrare. Dar nici

Broșovschi nu s-a exprimat clar și 
n-a contribuit la susținerea atacu
lui.
ca
ele
ale
ma
Iordănescu, echipa a căpătat un 
adevărat creier, iar Năstase, foarte

Numai Simionas avea să lupte 
un leu, izbutind să lege între 
jumătățile dinainte și dinapoi 
echipei. Cu înaintașii, proble- 
e mai simplă. Prin venirea lui

CLASAMENT
1. Grecia
2. Bulgaria
3. România
4 Iugoslavia
5. Albania

cam

ta

2 2 
2 1
2 1
3 0

o
1
1
1

3 0 1

înzestrat, dar 
să devină frecvent 
ocupantul postului 
dreaptă mai este încă discutabil. 
Iordănescu, are o gleznă și un ge
nunchi ușor tumefiate datorită 
unor contuzii, situație extrem de 
neplăcută pentru echipă.

Miercuri seara, s-a mai disputat 
partida dintre echipele Greciei și 
Albaniei : 3—2 (2—0). Nu-mi amin
tesc să mai fi văzut vreodată așa 
ceva. închipuiți-vă 22 de figurine 
alergînd încoace și încolo cu o vi
teză uniformă, aproape mecanică, 
repezindu-se toate acolo unde Ie 
chema mingea, ciocnindu-se, fă-

leneș, reușește 
periculos. Doar 

de extremă

cînd totul precipitat, fără răbdare, 
nealternînvl nici ritmul, nici direc
ția, lipsite total de viclenie, bazîn- 
■du-se mereu pe viteză și forță. 
Cele două echipe aveau să se „ba
tă" extraordinar, dar meciul a fost 
urît și garnisit cu peste 50 de faul
turi. Dacă la scorul de 0—0 echi
pa Greciei n-ar fi fost binecuvîn- 
tată cu o lovitură de la 11 m, ab
solut inventată, atunci cu siguranță 
că meciul n-ar fi avut un învin
gător. îngrijorător pentru echipa 
României este faptul că vineri și 
duminică va trebui să întîlnească 
aceste două formații, extrem de in
comode pentru că nu joacă un 
fotbal gîndit, dar sînt în stare să 
dea peste cap orice adversar, mai 
puternic și mai organizat.

Aici se consideră că mîine (n.r. 
azi) va avea loc tierbyul balcanic 
între România și Grecia. Știm de 
Pe acum că va fi un meci extrem 
de înverșunat. Băieții noștri au 
șanse reale numai dacă vor ști să 
evite „uraganul grec“, pasînd mult, 
ferindu-se să se împotrivească doar 
prin forță, utilizînd mai ales multe 
pase, demarcajul inteligent, fan
tezia, subtilitatea și răbdarea spe
cifice lor.

Programul 
Iugoslavia și

Romului BALABAN

Lotul cu care Spartak Trnava a cîștigat campionatul cehoslovac (de la stingă la dreapta): Alojz Fandel, 
Karol Dobias, Stanislav Martinkovici, Anton Hrușecky, Vojtech Varadin, Jaroslav Masrna, Vladimir Hagara, 
Vlastimil Bozik, Dusan Rabat; în rîndul II: Jozef Puchly, Kamil Majernik, Ladislav Kuna, Stanislav Ja- 
rabek, Josef Geryk, Peter Valentovici, Jan Juska Jozef Adamec, Dusan Keketi și antrenorul Vaier Svec.

de azi : Bulgaria 
România — Grecia.

Balcaniada de șah

TASTASE A DEBUTAT VICTORIOS LA BAASTAD
8 (Agerpres). — La 
a continuat turneul 
participă jucătorii ro*

ULTIMA RUNDĂ
ATENA, 8 (prin telefon). Meciul cu 

Grecia din runda a treia a Balcaniadei 
de șah a fost pentru jucătorii noștri 
mai dificil decît părea la prima ve
dere. Gazdele aliniază o echipă tî- 
nără și ambițioasă, lipsită, e drept, 
de experiență, dar capabilă de rezul
tate bune. Românii angajați in cursa 
pentru primul loc și-au propus să nu 
lase in această Intîlnire mai mult de 
un punct față de 1 1/2 cit lăsaseră 
bulgarii. Planul este pe punctul de 
a le reuși, dar nu fără luptă și emo
ții.

La prima masă. Florin Gheorghiu 
obținuse o poziție copleșitoare in 
partida cu Vizantiadis. Marele maes
tru român avea la un moment dat 
nenumărate continuări de ciștig. El 
a ales una singură care-i dădea șanse 
de apărare adversarului său. Și. spre 
cinstea sa. Vizantiadis s-a apărat im
pecabil obținînd o remiză cu totul 
nesperată. ___

Același rezultat fusese înregistrat 
mult mai devreme și in intîlnirea 
Ghițescu-Skalkota';. după o variantă 
strict teoretică. Acesta a fost punctul 
obținut de formația greacă. în cele-

lalte patru partide au dominat româ
nii. Ghizdavu a condus un atac ener
gic contra lui Papapostolu, Ciocîltea 
a exploatat cu virtuozitate perechea 
de nebuni la Trikaliotis, Drimer a 
valorificat cu o răbdare de Sisif pio
nul in plus ciștigat. incă din des
chidere, la Liverios. Ungureanu a 
forțat la Kazilaris, a ajuns într-o po
ziție net pierdută, dar a beneficiat de 
o neatenție a partenerului său și la 
întrerupere va căuta să cîștige.

Scorul este, deci, 4-1 (1). același
ca și în intîlnirea Iugoslavia-Turcia. 

în runda a IV-a s-a desfășurat unul 
din meciurile cheie. România — Iu
goslavia. După 5 ore de joc. echipa 
noastră conduce cu l’/t—țț. Ghizdavu 
a cîștigat la Bukici, iar Ciocâllea a re
mizat cu Damjanovici. Ghitescu ciștigă 
la Pianinei, iar Ptvlov are un final 
inferior la Marangu.lei. Gheorghiu pier
de la Liuboevici. iar Drimer la Vuk ci. 
Bulgaria conduce cu 3—0 în meciul cu 
Turcia.

★
Paralel cu Balcaniada se dispută 

un turneu de juniori, tur-retur. cu 
patru concurenți. După trei runde 
conduc Biriescu (România) și Radulo- 
vici (Iugoslavia) cu cite două puncte.

STOCKHOLM, 
Baastad (Suedia) 
de tenis la care . . . __  ..
mâni IUe Năstase și Ion Tiriac.

.lucind în primul tur cu suedezul Lars 
Olander, Ilie Năstase a obținut victoria 
cu 6—2, 6—2, 6—0. Americanul Stan
Smith, l-a învins cu 6—4. 3—6, 7—5. 6—0 
pe O. Svensson (Suedia), iar spaniolul 
Santana l-a eliminat cu 7—5, 6—1, 7—5 
pe Aaberg (Suedia).

tn turul II, francezul Barthes a dis
pus ou 7—5, 6—4. s—3 de australianul 
Carmichael.
• tn turul trei al concursului de tenis

de la Bratislava s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Kodes (Cehoslovacia) 
— Roubek (Cehoslovacia) 6—1, 6—2;
Kurz (Cehoslovacia) — S. Mureșan (Ro
mânia) 6—4. 6—2: Tecjnar (Cehoslova
cia) — Popovici (România) 6—1. 6—2.

In proba de dublu mixt, cuplul ceho
slovac Medonos — Tikorova a întrecut 
cu 6—3, 6—2 perechea Popovici (Româ
nia) — Koch (R.D. Germană).
• Al 56-lea turneu internațional de 

tenis de la Miinchen are ca protago-

niști pe membrii echipei R.F. a Germa
niei. care-și verifică potențialul de joc 
în vederea meciului pentru „Cupa Da
vis'4 cu selecționata României (16—18 
iulie la București).

în „optimi"; Kuhnke — Koura (Japo
nia) 6—2, 6—2, 6—2; Pohmann — Sakai 
(Japonia) 6—0. 9—11. 7—5, 6—1: Bungert 
— Fickentscher • (R.F.G.) 6—1, 6—3. 6—2; 
Fassbender — Retz (R.F.G.) 6—4, 6—3,
6—4.

Pe podiumul medaliaților campionatelor mondiale la proba de sabie : 
de la stingă la dreapta : Pawlowski (Polonia) — locul II, Maffei (Italia) — 

locul I și SidiaR (U.R.S.S.) locul III.
Telefoto i A. P.-Agerpres )

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

FLORETIȘTII NOȘTRI LUPTA PENTRU CALIFICARE
■} »

VĂ PREZENTĂM VIITOARELE NOASTRE ADVERSARE ÎN CUPELE EUROPENE

VIENA, 8 (prin telefon).
Locul IV obținut în finala probei 

de sabie a campionatelor mon
diale de către tînărul student ie
șean, Dan Irimiciuc, constituie un 
rezultat extrem de valoros, pentru 
scrima românească deoarece este 
pentru prima oară cînd un repre
zentant al țării noastre ajunge pe 
o treaptă atît de înaltă în ierarhia 
mondială. Clasat pe locul II în 
C.M. de tineret din anul 1969 (Ge-

nova), „elevul" antrenorului N. 
Pufnei și-a îmbogățit ulterior pal
maresul cu noi rezultate care i-au 
confirmat valoarea și maturizarea 
sportivă. Campion al țării în ul
timii doi ani, Dan Irimiciuc a reu
șit să termine dificilul examen al 
..mondialelor" de la Viena foarte 
aproape de podiumul medaliaților.

Președintele Federației române 
de scrimă, Vasile lonescu, prezent 
la Viena, ne-a declarat după fi

După cum se știe, din cele patru echipe din țara noastră, angrenate 
tn principalele competiții europene de fotbal, trei — Dinamo București 
(C.C.E.), Rapid și U.T.A. (Cupa U.E.F.A.) — își cunosc adversarele: 
Spartak Trnava, Napoli și Austria Salzburg, pe care le prezentăm în 
rîndurile alăturate. Doar adversara echipei Steaua (în Cupa cupelor) ră- 
mîne încă necunoscută. Ea va t! B-----;-■> ------ ■ -
baraj dintre Fram Reykjavik și 
acestea vor avea loc pînă la 1

S.S.C. NAPOLI : PALMARES
REMARCABIL

fi stabilită
Hibernian 

septembrie

după meciul (tur-retur) de 
La Valetta. Partidele dintre 
a.c.

SPARTAK TRNAVA :
NEÎNVINSĂ pe teren

PROPRIU

Spartak este indiscutabil marea 
glorie sportivă a orașului Trnava 
(aprox. 40 000 locuitori) din apro
piere de Bratislava. A luat ființă 
în anul 1924 sub numele de Rapid 
Trnava și de atunci a suferit mai 
multe metamorfoze onomastice. Din 
anul 1947 se numără 
pele de primă ligă. 
Cehoslovaciei în anii 
1971.

Datele furnizate — 
clasamentul 
pă locul I, ne dezvăluie o forma
ție extrem de redutabilă pe teren 
propriu. Se 
și-a asigurat titlul de campioană 
pe terenul său din Trnava, unde 
a obținut 14 din cele 17 victorii 
ale sale, unde nu a cunoscut nici
odată înfrîngerea în tot campiona
tul și unde a făcut un singur meci 
egal (din 6 cîte are la activ). Gol
averaj : 52—27 !

Mai trebuie știut fapcUl că ‘.1 
rîndurile echipei din Trnava joacă 
golgeterul campionatului (totodată 
unul din atacanții de bază ai re
prezentativei cehoslovace) Josef 
Adamec. Zestrea lui de goluri nu-i 
prea mare (16), 
opt canonieri ai 
mai află încă doi 
Adamec: Kuna 
(ambii cu cîte 10 _

în competițiile europene, Spartak 
Trnava a fost prezentă pînă acum 
de trei ori. în 1968 a jucat în 
C.C.E., ajungînd pînă în semifi-

printre echi- 
Campioană a
1968, 1969 și

final în
sumar — de 
care ea ocu-

poate spune că Spartak

dar între primii 
campionatului se 
coechipieri ai lui 
și Martinkovici 
goluri).

nalele
minată de Ajax Amsterdam. în 
anul următor, tot în C.C.E., echi
pa din Trnava a evoluat mai mo
dest, ieșind din cursă în optimile 
de finală (întrecută de Galatasaray- 
IstanDUl). Anul trecut, formația 
cehoslovacă a jucat în Cupa euro
peană ă tîrgurilor, în care s-a ca
lificat pînă în optimi, fiind elimi
nată în această fază a competiției 
de F. C. Koln.

Antrenorul echipei este Vaier 
Svec.

întrecerii, unde a fost eli-

Dacă vorbești de fotbalul italian, 
nu poți, să nu amintești de echi
pa S.S.C. Napoli. Italienii o comen
tează în fel și chip, spunînd 
este formația care a trăit cele 
mari peripeții, cu publicul cel 
plin de temperament (căruia 
datorează — de altfel 
din necazurile suferite : suspenda
rea terenului, jucători c”. ' 
etc.). într-adevăr, S.S.C. Napoli 
echipa care a retrogradat de 
mai multe ori în divizia B, 
care a găsit mereu resurse de 
reprofila în „A“. Nu a cîștigat 
odată titlul de campioană a 
deși a jucat în rol important 
toate edițiile campionatului italian.

în 1962, cînd a cucerit primul 
loc în divizia B, a cîștigat și Cupa 
Italiei! Din

că 
mai 
mai 
i se 

multe

eliminați 
este 
cele 
dar 

a se 
nici- 
țării 

: în

1965, Napoli n-a mai

Echipa Napoli, in campionatul încheiat recent: în rîndul de sus (de la 
stingă la dreapta) Sormani, Monticolo, Zurlini, Panzanato, Zoff, Ghio, 
Altafini. In rîndul de jos: Juliano, Bianchi, Pogliana, Hamrin' (acum 

retras din activitatea competițională) și masorul Scarpitti

La Passo Corese, in discuția Comitetului tehnic al U.I.P.M.B

NOI REGULI DE DESFĂȘURARE A
CONCURSURILOR DE PENTATLON MODERN
tk La Passo Corese, în Italia, cu 
ocazia reuniunii de lucru a Comi
tetului Tehnic al Uniunii Interna
tionale de pentatlon modern și biat- 
lon (U.I.P.M.B.), au fost luate în 
discuție o serie de probleme im
portante privind regulamentul de 
desfășurare a concursurilor de 
pentatlon modern, soluțiile adoptate 
urmînd a fi prezentate spre a- 
probare Congresului U.I.P.M.B., 
programat în octombrie la San An
tonio (S.U.A.).

Considerîndu-se că slaba dezvol
tare a pentatlonului modern în une
le țări (Chile, Canada, Tunisia, Ar
gentina, Uruguay) își are explica
țiile în dificultățile ce le ridică 
proba de călărie, s-a propus, între 
altele, reducerea lungimii parcursu
lui la 800 m, caii urmînd a fi fo
losiți în trei sau patru serii, chiar 
în două zile de concurs. în conse
cință. spre a nu se lungi durata 
generală a întrecerilor, două pro
be (tirul Și înotul) se pot desfă
șura într-o singură zi, a patra. în 
"aceste condiții, pentru un concurs 
u la care participă 60 de sportivi vor 
Lfi suficientl numai 21 de cai în loc 
de 36. Sistemul a fost experimen
tat, de altfel, în competițiile de la 
Erevan, Sofia și — recent — în 
țara noastră, cu rezultate remarca
bile. - ■ ”

■ ....t,.

cunoscut amărăciunea retrogradă
rii, ocupînd locuri în prima jumă
tate a clasamentului : 1965—66 — 
locul 3, 1.966—67 — locul 4, 1967— 
68 locul 2, 1968—69 — locul 7,
1969—70, locul 6. în actualul cam
pionat, Napoli a ocupat locul al 
treilea, după Inter și Milan, cu un 
avans de 4 puncte față de Juven
tus, clasată pe locul 4. Palmaresul 
ei este remarcabil:. din 30 de me
ciuri a cîștigat 15, a pierdut 6 și 
a terminat 
33—19 !

Formația 
ternațional 
pe de o parte din elemente cu o 
mare experiență și pe de alta din 
tineri foarte talentați. Vedetele e- 
chipei sînt brazilianul Altafini 
(născut la 28 august 1938), portarul 
Zoff (28 februarie 1942), Juliano 
(1 ianuarie 1943) și Sormani (3 iu- 
life 1939). Acesta din urmă este și 
„tunarul" echipei, dar din neferi
cire, la 16 mai, a suferit o fractură 
de peroneu în meciul cu Bologna 
(3—0), și nu se știe dacă pînă în 
septembrie va fi apt de joc.

AUSTRIA SALZBURG : UN
ADVERSAR DIFICIL

9 la egalitate. Golaveraj

antrenată de fostul in-
Chiapella este alcătuită

MOSCOVA, 8 (Agerpres). — La 16 
iulie va avea loc pe stadionul V. I. 
Lenin din Moscova deschiderea . festi
vă a celei de-a 5-a ediții a Spârta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S. Fina
lele acestei grandioase competiții de 
masă, la care au luat parte in etape
le preliminare milioane de sportivi 
din toate republicile unionale, vor 
cuprinde întreceri la 24 de discipline 
sportive. Concursurile vor constitui 
un prilej de verificare și selecție a 
atleților sovietici în vederea 
parii la Jocurile Olimpice 
Miinchen.

La finalele Spartachiadei 
invitate să asiste numeroase perso-

partiri- 
de la
au fost

POPOARtLOn DIN U.R.S.S
nalităti de pestenalităti de peste hotare : reprezen
tanți ai Comitetului internațional olim
pic, președinți ai diferitelor federa
ții sportive internaționale, antrenori 
și sportivi cunoscuți.

O parte a finalelor Spartachiadei, 
respectiv concursurile de lupte Sam
bo. handbal și tir cu arcul se des
fășoară înaintea deschiderii oficiale. 
Prima medaliată a actualei Sparta- 
chiade a fost tinăra Liubov Asaturova, 
învingătoare în concursul de tir cu 
arcul cu 2 880 p. (la cele patru probe). 
Pe locul doi s-a clasat Etna Gapcenko, 
cu 2 255 p. La masculin, titlul de cam
pion a revenit lui Mihail Peunov cu 
2 300 p.

nală : „Irimiciuc a cărui valoare 
a fost eclipsată, în alte ocazii, de 
o nervozitate excesivă, a acționat 
de data aceasta foarte calm, in 
același timp și foarte ferm, astfel 
incit a punctat decisiv în toate 
asalturile s “ținute. Pot spune chiar 
că, dacă el ar fi tras și în finală, 
cu perfecta stăpînire de sine din 
semifinale, ar fi ajuns pe podium. 
Să sperăm că va face acest pas 
la viitoarea Olimpiadă !...“

Iată rezultatele obținute de cei 
șase finaliști în proba do sabie:

MAFFEI (Italia) 4v (5—4 cu Ko
vacs, Pawlowski, Sidiak, 5—3. c,u 
Bonnissent) ; PAWLOWSKI (Polo
nia) : 3v — coeficient 1,600 (5—0 cu 
Kovacs; 5—2 cu Bonnissent și Iri
miciuc) ; SIDIAK (U.R.S.S.) 3v — 
coef. 1,300 (5—2 cu Kovacs, 5—4 
cu Pawlowski, 5—1 cu Bonnissent); 
IRIMICIUC (România) 3v — 
1,040 (5—4 cu Sidiak, 5—3 cu 
nissent și 5—2 cu Maffei !); 
VACS (Ungaria) 2v (5—3 cu
nissent și cu Irimiciuc); BONNIS
SENT (Franța) 0 v.

coef. 
Bon- 
KO- 
Bon-

★

în ce privește modificările de 
regulament, reținem următoarele:

CAlARIA a lungimea parcursului 
— 800 m; numărul de obstacole — 
18, dintre care o combinație din 
două și una din trei obstacole; 
dimensiunile acestora — obstacol 
vertical 1,20 m, oxer 1,10X1,30 m, 
riviera 3 m; pentru realizarea unui 
timp de 1:40,0 se acordă puncta
jul maxim — 1100 puncte ; tim
pul limită — 5:20,0; valoarea unei 
secunde de penalizare 5 puncte.

TIRUL: s-a discutat pe margi
nea propunerii făcute de ing. Pe 
tre Cișmigiu de a se modifica țin
ta. Dacă propunerea va fi accep
tată de U.I.T., Comitelui tehnic al 
U.I.P.M.B. va fi de acord cu folo
sirea ei în competițiile de pentat
lon modern. Doi arbitri interna
ționali vor urmări pe viitor pozi
ția concurenților în poligon, brațul 
cu care se execută tragerea tre
buind să aibă o înclinație de 45 
de grade.

ÎNOTUL și CROSUL: se preco
nizează micșorarea timpilor stan
dard pentru care se acordă cele 
1 000 de punctei pentru înot la 
3:45,0 (în loc de 3:54,0), iar pentru 
cros 13:45,0 în loc de 14:15,0. Se 
discută, de asemenea, posibilitatea 
tnș* J^ii valorii unei secundei la

10 puncte pentru înot și la 4 puncte 
pentru cros.

SCRIMA: s-a făcut propunerea 
ca în clasamentul general pe echi
pe să fie luate în considerare și 
rezultatele dintre componenții a- 
cestora.

în ceea ce privește statutul, s-a 
acceptat propunerea ca, pe lîngă 
juriul de apel al concursului, pen
tru fiecare probă să funcționeze 
cite un juriu separat. S-a acceptat 
propunerea ca la Jocurile Olimpice 
și la campionatele mondiale, la ce
remoniile de premiere să se into
neze imnurile țărilor care au obți
nut medalii de aur și să se ridice 
drapelele respective. în ce privește 
controlul antidoping s-a stabilit ca 
la J.O. și C.M. să se facă un exa
men .tuturor concurenților, de că
tre o comisie internațională alcă
tuită din trei medici sau foiochi- 
miști specialiști și un medic din 
partea țării organizatoare. în ce 
privește alcoolul nu se admite nici 
un fel de procentaj.

Comitetul tehnic al U.I.P.M.B. a 
luat inițiativa de a organiza un corp 
de arbitri internaționali pentru 
pentatlonul modern, pe bază de 
cursuri și examene.

prof. loon MUREȘANU 
membru al Comitetului tehnic 

jal U.I.P.M.B;

Austria Salzburg, echipă care își
■e reședința intr-un cartier mun

citoresc al orașului unde s-a năs
cut. și a trăit Mozart a fost înfiin
țată Ia 8 septembrie 1933. Tn 1950 a 
cîștigat pentru prima oară campio
natul. după care a urmat o perioadă 
de regres. Formația reușește să rein
tre în prima divizie a țării abia în 
1965. Austria Salzburg a achiziționat 
o serie de jucători valoroși, printre 
care Libuda. fost internațional vest- 
german și Grosser, care a activat la 
Miinchen 1860. în afară de acești doi 
fotbaliști de clasă, ea are în prezent 
și alți jucători foarte talentați. Prin
tre acdștia se numără portarul An- 
trich (de 5 ori internațional), care 
deși mic de statură are reflexe 
deosebite ; mijlocașul Kidler (tot 
internațional) căpitanul formației, și 
în special „tancul” Kodat — golge
terul echipei, cu 22 de goluri mar
cate în actualul campionat. Kodat 
este tipul jucătorului robust, foarte 
dinamic, care „sparge" apărările și 
nu rareori, pentru a-i stopa acțiunile, 
fundașii adverși sînt nevoiți să re
curgă la faulturi.

în actualul campionat. Austria 
Salzburg a avut o comportare re
marcabilă. dar a ocupat locul al 
doilea, pierzînd la- „potou" titlul de 
campioană. în prezent. Austria Salz
burg este angrenată în Cupa Inter- 
Toto unde conduce detașat în grupa 
a IV-a. în ultimele meciuri ea a 
dispus cu 3-0 de Djurgaarden la 
Stockholm, cu 4-1 de Inter Bra
tislava. iar duminică va juca cu 
Grasshoppers Zurich.

Pentru noul sezon. Austria Salz
burg a mai achiziționat un jucător 
tînăr cu excepționale calilăti : Klaus 
Jang, care a jucat la F. C. Herten 
din campionatul regional al R.F.G.

în Cupa U.E.F.A.. Austria Salz
burg va întîlni pe U.T.A. Meciul cu 
formația austriacă va fi deosebit de 
greu pentru arădeni, pentru că Aus
tria Salzburg, considerată cea mai 
bună formație austriacă, poate în
vinge orice echipă pe teren propriu.

Meciurile le susține pe modernul 
ei stadion, care are o capacitate de 
30 000 de locuri.

Gregor FRANK 
U.P.T.-Viena

ECHIPA BRAZILIEI 
PENlRU MECIUL CU AUSTRIA

Antrenorul Mario Zagalo s-a fixat 
asupra „tr'-lul pe oare îl va folosi în 
meciul Brazilia — Austria, care inaugu
rează la 11 Iulie seria partidelor Interna
tionale din acest an ale reprezentativei 
de fotbal a Braziliei.

în formula. 4—3—3, echipa este urmă
toarea : Felix — Ze Maria, Brito, Piaz
za, Everaldo — Clodoaldo. Gerson. Paulo 
Cesar — Zequlnlia, Rlvellno, Tostao.

„Dacă Tostao moștenește faimosul tri
cou nr. 10. purtat multă vreme de cele
brul Pele. funcția de joc a „Perlei ne
gre" va fi îndeplinită practic de Rive- 
Uno“ a declarat Zagalo. Noi dorim să 
utilizăm la maximum forță de șut a lui 
Rivellno. El va juca așadar în centru 
avlnd ca sarcină să pătrundă pe flancul 
drept, în timp ce Tostao se va deplasa 
pe tot frontul de atac, încercînd in
cursiuni pe partea stingă.

Moment din 
van Impe

L

sprintul final al etapei a 10-a. De la stingă la dreapta i
(Belgia), Zoetemelk (Olanda), Thevenet (Franța) ciștigă- 

torul etapei, G. Pettersson (Suedia) și Ocana (Spania).
Telefoto i A. P.-Agerpres

Cea de a IV-a zi a campionate
lor a programat întrecerea pe echi
pe a floretiștilor. Reprezentativa 
țării noastre a făcut parte din 
grupa cu echipele Ungariei și Re
publicii Arabe Unite. în prima 
intîlnire, floretiștii români au dat 
replica scritnerilor din R.A.U. in 
fața cărora aveau, evident, prima 
șansă.

Floretiștii noștri au cîștigat ci ^-7. 
în aceeași grupă (C) Ungaria a în
trecut R.A.U. cu 10—6 și apoi Româ
nia cu 9—6.

Iată și celelate rezultate. Grupa A: 
URSS—SUA 12-4, URSS—Cehoslova
cia 14—2. URSS—AUSTRIA 16—0, 
Austria—Cehoslovacia 6—8 (54—62),
SUA—Austria 8—8 (56-62). Grupa B: 
Polonia—Iugoslavia 14—2, Polonia- 
Anglia 13—3. RDG—Anglia 9—7. RDG 
—Iugoslavia 15—1. Grupa D : Franța 
—Irlanda 15—1. Franța—Italia 9—3, 
Italia—Irlanda 14—2. Grupa E : RFG 
—Australia 13—3. RFG—Japonia 9—6, 
Japonia—Australia 13—3.

Primele 6 echipe. în ordinea valorii 
rezultatelor, se califică direct în sfer
turi, 
timp 
7—10 
care, 
mele . 
ediției turneul de baraj se află 
plină desfășurare.

care au loc vineri dimineață, in 
ce echipele clasate pe locurile 
susțin un turneu de baraj din 
în turul următor, vor trece pri- 
două formații. La ora închiderii 

în

ROD MILBURN
OCANA A

ÎN
PRELUAT TRICOUL GALBEN

FRANȚEI»
ducere. La capătul unei spectacu
loase evadări, el a cîștigat în 
4:02,49, fiind urmat de Van Impe 
(Belgia) — 4:08,41, Merckx (Bel
gia), Zoetemelk (Olanda), G. Pett
ersson (Suedia), Thevenet și La- 
bourdette (Franța) în 4 h 11:31.

în clasamentul general, 
are acum un avans de 9:20 
lui Van Impe și de 9:43 
lui Zoetemelk. Urmează în 
ment, G. Pettersson la 
Merckx la 10:46 și 
11:08.

„TURUL
etapă (a 

desfășurată 
— Orcieres 

spaniolul

Profitînd de o nouă 
11-a) cu profil muntos, 
pe distanța Grenoble ■ 
Merlette (134 km), 
Luis Ocana și-a ținut promisiunea 
făcută înaintea startului în „Turul 
Franței", trecînd autoritar la con-

PE PISTELE
DE ATLETISM
• în concursul internațional de la 

Stockholm, fondistul australian Tom
my Benson a ciștigat cursa de 5 000 
m în 13:36:2. Pe locul secund s-a 
clasat Keino în 13 :36,4, urmat de 
australianul Kerry Pearce — 13 :42.8. 
Proba de aruncarea suliței a revenit 
maghiarului G. Kulcsar cu 83,45 m, 
urmat de finlandezul H. 
79,34 m.

Alte rezultate : 400 m. 
(S.U.A.) — 51,0 ; 200
(S.U.A.) — 21,0 ; 800 m : 
nya) — 1 : 47, 4 ; 3 000 m obst. : 
nes (Norvegia) — 8 : 35, 2.

A Cu prliejul unui concurs 
tic desfășurat ',a Trijinec, 
cehoslovacă A. Proskova a 
proba de săritură in înălțime cu 1,84 
m (a patra performanță mondială a 
sezonului). Cursa de 200 m (f) a re
venit sprinterei Polevczyk. în 25,0.

A La ’Zurich, atleta elvețiană Meta 
Antenen a stabilit un n ou record al 
țării sale în p’oba de pentatlon cu 
5 085 puncte. Cel mai bun rezultat 
obținut de Antenen a fost de 13,3 
pe 100 m garduri.

Siitonen

g. : 
m : ! 
Ouko

Mann
Smith 

. (Ke-
Soer-

atle- 
sportiva 
ciștigat

PREMIAT DE
ACADEMIA FRANCEZA'

DE SPORT

Ocana 
în fața 
în fața 

clasa- 
10:26, 

Thevenet la 1

Rod Milburn, cunoscutul hurdle» 
de culoare, a primit) premiul lunii 
iunie, acordat de Academia fran
ceză de sport. După cum se știe» 
atletul american este noul record
man mondial în proba de 120 y gar«/ 
duri, cu 13,0.

TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX
Au luat sfîrșit preliminariile Universia
dei de șah, care se desfășoară la Mava- 
gilez (Porto Rico). Pentru turneul final 
s-au calificat : U.R.S.S., Porto Rico, 
Austria, S.U.A.. Islanda, Brazilia, israel, 
Canada și Columbia.■
In prima probă — călăria — din cadrul 
concursului de pentatlon modern. de 
la Berna, victoria a revenit lui Peter 
Zobi — Wessely (Austria) cu 1 010 p. Pe 
locurile următoare : Gueguen (Franța) 
— 995 p și Ganz (Elveția) 985 p.

Pe echipe, proba a fost cîștigată 
formația S.U.A. cu 2 685 p., urmată 
Elveția — 2 620 p., Franța — 2 555 
Suedia — 2 430 p. etc.

de 
de 
P->

Cursa motocîclistă de șase ore desfășu
rată la Rouen s-a încheiat cu victoria 
sportivilor francezi Fougeray și Leon, 
(pe motocicletă „Honda Daytona" de 
750 cmc.). Ei au parcurs 057,059 km. cu 
o medie orară de 142,843 km. Pe locurile 
următoare : Bouvier — Latouche (Fran
ța) pe „Honda" 805,271 km; Vigonl — 
Bodier (Belgia) pe „Kawasaki" — 780,931 
km.

Atletul Charles Sowa (Luxemburg) con
tinuă să conducă în competiția de marș 
„Turul Romandiei". pînă în prezent el 
a parcurs 179,100 km în 17 h 10:52. fiind 
urmat în clasamentul general individual 
de olandezul Jonge — la 32:04 elvețianul 
Marclay — la 40:48.

Etapa a 4-a a competiției a fost îm
părțită în două semietape : Fleurler — 
Colombler (30,300 km) și Morat — Fri
bourg (17 km contracronometru). tn 
ambele, victoria a revenit lui Charles 
Sowa, cronometrat în 3 h 02:54 și respec
tiv 1 h 30:52.

Campionatele Internaționale de tenis 
„open" ale Elveției, de la Gstaad, au 
programat primele partide din cadrul 
„optimilor": Emerson l-a învins eu 9—8,. 
6—1 pe Panatta. iar El Shaffei a dispus Jr 
cu 6—4, 6—4 de John Cooper. Alte re-'' 
zultate: Maud — GUlyas 9—7, 6—3; Dent 
— Dlbley 6—1, 6—4.

în turneul feminin, Lesley Hunt a ell- 
minat-o cu 4—6. 6—2, 6—2 pe Isabel Fer
nandez. iar Lea Pericol! a întrecut-o cu 
6—1, 6—4 pe Anne Phillips Moore.
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