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ADEZIUNE TOTALĂ PENTRU îtfĂPTUIREA
STRĂLUCITULUI PROGRAM
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R.,

mîine, la botoșani, QȚAPT 
PITEȘTI ȘI CRAIOVA 0 I AH I

IN „CUPA INTERNAȚIONALĂ
f'
Mîine, pe terenurile de sport 

din Botoșani, Pitești și Craiova 
se dă startul într-o nouă compe
tiție voleibalistică, „Cupa interna
țională a F.R. Volei", la care sînt 
angrenate 9 formații masculine 
de divizia A și trei invitate de 
peste hotare. Cele 12 echipe sînt 
împărțite în trei grupe: I: Viito
rul Bacău, Rapid București, Poli
tehnica Galați, Ruda Hvezda Fra
ga (Botoșani), II: I.E.F.S., Politeh
nica Timișoara, Tractorul Brașov, 
Dinamo Tirana (Pitești), III i 
Steaua, Universitatea Cluj, Univer
sitatea Craiova, Botev Vrața (Cra-

A F.R. VOLEI
iova). La această primă ediție 
competiției care are menirea 
mențină echipele primei divizii în 
pregătire și pe lunga perioadă de 
vacanță, nu vor fi . prezenți în 
sextetele respective. voleibaliștii 
lotului național, angajați în tur
neul internațional din Polonia.

Cu toate acestea, competiția se 
anunță interesantă întrucît, prin 
absența „internaționalilor1*, se cre
ează un echilibru pregnant între 
participante. De asemenea, dispu
tele vor fi cu siguranță pasionan
te, dat fiind faptul • că primele 
clasate obțin dreptul de partici
pare la turneul final al Cupei, or
ganizat în septembrie.

Partidele din cele trei grupe sînt 
programate azi, începînd de la 
orele 16 (Craiova și Pitești), 18 
(Botoșani). Echipele au sosit fle 
ieri în localitățile care găzduiesc 
competiția. Arbitrajele vor fi a- 
sigurate de următoarele brigăzi: 
D. Rădulescu, Gh. Fortuna (Boto
șani), I. Covaci, V. Chioreanu, M. 
Bucur (Pitești). I. Amărășteanu, A. 
Dinicu, V. Tilcă, C. Bucur (Cra
iova).
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Propunerile de măsuri prezentate de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vizînd 
îmbunătățirea activității politico-ideologice1 și de 
educație marxist-Ieninistă a tuturor oamenilor mun
cii, reprezintă un vast program de acțiune avînd ca 
scop îmbunătățirea activității educative a maselor 
în vederea îidicării la o treaptă superioară a con
științei socialiste a tuturor cetățenilor patriei noastre 
dragi.

Ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
lucrăm în spiritul acestor idei înălțătoare în dome
niul activității de educație fizică și sport a capitalei 
țării noastre pentru a putea contribui la educarea 
unor generații de cetățeni profund legați de realită
țile de azi. gata să lupte cu tot entuziasmul de care 
sînt capabili pentru idealurile societății noastre so
cialiste.

Vom lua toate măsurile pentru ca avîntul creat 
în toată viața spirituală a patriei noastre prin apli
carea măsurilor propuse de dumneavoastră să devi
nă o puternică pîrghie pentru dezvoltarea intensă a

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
activității de educație fizică și sport a capitalei 
noastre, atît în domeniul unor performanțe de va
loare internațională, cît și în ce privește răspîndires 
educației fizice și sportului în masele largi de ce
tățeni și îndeosebi tineri.

De asemenea, vom lua toate măsurile necesare 
pentru ca pe toate terenurile și locurile unde »e 
desfășoară activități sportive, acestea să aibă Ioo 
în condiții de întrecere tinerească, nobilă, plină de 
avînt patriotic. Aceasta pentru a contribui și in acest 
fel Ia creșteiea unor generații active și încrezătoare 
in destinele poporului nostru, educată în spiritul ide
ologiei marxist-leniniste, sub conducerea marelui 
nostru partid.

Vrem să contribuim pe această cale la educarea 
tinerelului în spirit partinic, militant, în spiritul unui 
patriotism fierbinte, Ia dezvoltarea societății socia
liste în patria noastră dragă.

BIROUL CONSILIULUI PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
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De mîine vom putea vedea din 
nou faze spectaculoase asemănă
toare celei din imagine.
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DELFIN, lansată anul trecut de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor — FIECARE ȘCOLAR 
— UN ÎNOTĂTOR — organizațiile 
sportive din numeroase regiuni ale 
țării (mai ales acolo unde condi
țiile naturale și clima favorizează 
o asemenea acțiune de masă) au 
trecut și în acest an la organizarea 
centrelor de inițiere în perioada 
vacanței de vară. Cu măsuri pro
pagandistice mai largi și mai va
riate (afișe și pliante atrăgătoare), 
cu sprijin concret din partea 
inspectoratelor școlare județene și 
municipale și cu o organizare su

fli n aceste cen
s-a și încheiat, 
înmînate micu-

perioară. în multe 
tre, primul ciclul 
numărul brevetelor

MECIUL
ROMÂNIA -R. F. a GERMANIEI

VOLEIBALIȘTII SENIORI 
PLEACĂ AZI ÎN POLONIA...

Astăzi părăsește Capitala lotul na
țional masculin de volei, care urmează 
să participe la un puternic turneu 
internațional la Varșovia (16-22 iulie), 
alături de cîteva echipe din elita con
tinentală : R.D.G.. U.R.S.S.. Cehoslo
vacia, Polonia, Vor face deplasarea 
următorii jucători : Schreiber, Bar
tha. Oros. Codoi, Ion Cristian. F.nescu, 
Duduciuc. Balaș, Pădurarii, Pop. Lip
sesc Udișteanu (accidentat). Stamate, 
Dumănoiu (reținuți de examene) și 
Moculescu. Lotul este însoțit de an
trenorii : N. Sotir. A. Drăgan și P. 
Brașoveanu și de arbitrul internațio
nal I. Niculescu.

Tot azi. echipa de junioare pleacă
în Cehoslovacia pentru a participa la 
. Cupa Prietenia”, programată la Bilina 
(17—25 iulie). Echipa este însoțită de 
antrenorii L. Sorbală și I. Cristian.

De

POATE FI 0 ÎNTÎLNIRE
ÎNTRE EGALI?

vineri, la Progresul, vor sta față in față finaliștii 

ultimelor două ediții ale Cupei Davis
Bungert și Kuhnke ! Două nume 

sonore ale sportului alb, însumînd tot 
ceea ce a avut mai bun tenisul vest- 
german de două decenii încoace, vin 
să se înscrie amenințător pe afișul 
întîlnirii pe care reprezentativa ro
mână trebuie s-o susțină la finele a- 
cestei săptămini. Wilhelm Bungert, 
finalist la Wimbledon in 1967. Chris
tian Kuhnke. jucătorul cu cel mai înalt 
procentaj de meciuri cîștigate pentru 
echipa sa. în competiția „Salatierei” 
(75 la sută).

Cărțile de vizită ale oaspeților are
nei Progresul sînt într-adevăr impre
sionante. Dar vor fi ele de ajuns 
pentru a pune în cumpănă razultaiul 
unui meci în care adversarii se nu
mesc Ilie Năstase și Ion Tiriac ? Cei

care anul trecut cîștigau titlul de 
dublu la Roland Garros. învingători 
într-o impresionantă serie de turnee 
internaționale, se prezintă la linia de 
serviciu cu un potențial evident su
perior. Incontestabil, prima șansă a- 
partine reprezentanților noștri.

Dar. privind numai prin prisma 
jocurilor pentru Cupa Davis. este, 
totuși, o înfruntare între două echipe 
care au Ia activ o performanță iden
tică : calificarea în Challenge-round. 
Tenismenii României, finaliștii ediției 
'69. se întrec acum cu echipa R. F. 
a Germaniei, aceeași care a urcat 
anul trecut pînă în finala supremei 
competiții a tenisului. Toți cei ce vor 
fi văzuți acum pe zgura bucureșteană

Radu VOIA

Citind Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și 
cultural-educative, am simțit nevoia 
să raportez acest document istoric la 
realitățile existente în comuna noas
tră. Dacă tineretul din Recaș, români, 
germani și de alte naționalități — de 
altfel, ca întreg tineretul țării — se

prezintă astăzi sănătos din punct de 
vedere moral, viguros și bine instru
it — acesta este și meritul modest al 
asociației sportive.

Peste foarte puțin timp. în comuna 
noastră se vor sărbători 50 de ani de 
la înființarea Atletic-Clubului. Am 
avut curiozitatea să răsfoiesc o mul
țime de documente atestînd activitatea

A

VOM ÎNCEPE CU ÎNARMAREA IDEOLOGICĂ 
A CELOR CHEMAȚI SĂ EDUCE 

pentru curmarea exceselor în ținuta 
vestimentară, pentru educarea unei 
personalități bine definite și pe de
plin angajate în efortul întregului 
popor.

ION MARDARE 
activist al clubului Olimpia 

București

Propunerile de măsuri pentru îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice. pentru educarea marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, prezentate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca 
expunerea secretarului general 
consfătuirea de lucru a activului 
partid din domeniul ideologiei și

de pînă acum. Ei bine, mărturisesc 
deschis : niciodată nu a fost o preo
cupare atît de susținută, ca în anii 
noștri, pentru consolidarea asociației 
sportive.

Solicitați să activeze în cadrul di
feritelor discipline sportive, să par- ’ 
ticipe la competiții, răspunzînd che- 
mării de a contribui cu muncă vo- 1 
luntară la amenajarea de terenuri, 
tinerii noștri au răspuns totdeauna 
prezent. Remarc acest lucru cu multă 
mîndrie și. în dubla mea funcție, de 
cadru didactic și de președinte al a- ’ 
sociației sportive, afirm că numai e- . 
ducația comunistă pe care au pri
mit-o tinerii a determinat formarea 
lor cetățenească. De aceea, mă anga- . 
jez să perseverez pe acest drum 
rodnic. în numele și al acestor ti
neri, să considerăm prețioasele indi
cații ale secretarului general al 
partidului drept sarcini personale, de 
viață și muncă, dovedind prin tot 
ceea ce facem că sîntem oameni pe 
care patria noastră socialistă se poate 
baza. »

cursurilecu regularitate 
Tineretului din

mii de copii participă 
Imagine de la ștrandul

ților înotători, capabili să parcurgă 
o lungime de bazin în cel puțin

aceste zile 
inițiere.

la
Capitală.
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Raid realizat de Adrian VASILIU 
cu ajutorul corespondenților 
P. ARCAN, I. PLAVIȚIU și P. 
RADVANI

(Continuare în pag. a 2-a)

Luînd în considerare datele oferite de Consiliul National al Or
ganizației Pionierilor și Federația de specialitate, în 1970, apro
ximativ 60 000 de copii din întreaga (ară au învățat să înoate. 

Cu ce rezuliafe se va încheia acțiunea din acest sezon ? Există posi
bilități, premise clare, că această cifră ar putea fi depășită. Mai mult 
ca în alli ani, organizatorii centrelor de inițiere și-au îndreptat aten
ția spre toate condițiile naturale care favorizează extinderea și dau 
amploare acțiunii.

Firește, aspectul cantitativ al problemei mai primează încă si salu
tăm inițiativa reșițenilor de angrenare a preșcolarilor. Exemplul ar 
putea fi urmat și de alte orașe, activitatea (avînd în" vedere vîrsta 
fragedă a candidațiior) urmînd a fi tratată cu cea mai mare atenție. 
Totodată însă, ar fi de dorit ca organizațiile sportive să dovedească 
un mai mare interes pentru partea finală a acțiunii, astfel ca selec
ția pentru secțiile de performanță a celor mai talentați, cu aptitudini 
deosebite pentru acest sport, să-și desfășoare cursul ei normal. Angre- 
nînd mai puternic pe cei mai buni specialiști din cluburi și asociații, 
datori să sprijine îndeaproape procesul de inițiere și selecție, se vor 
putea obține în mod sigur rezultate superioare. în acest sens, inițiativa 
unui concurs cu caracter țudetean la încheierea cursurilor, aparținînd ti
mișorenilor, constituie un alt exemplu ce merită a fi generalizat.

(Continuare In pag. a 4-a)
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,____  __  ____ _ al
activității politice și cultural-educa
tive. au constituit și pentru activiștii 
sportivi ai clubului Olimpia un pri
lej de reflecție, de trecere în revistă 
a muncii lor în acest domeniu. Docu
mentele amintite, de excepțională în
semnătate. atestă grija partidului 
pentru educarea marxist-Ieninistă a 
tuturor celor ce muncesc, de la orașe 
și sate, a tineretului, față de care 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
manifestă o atenție deosebită. în a- 
semenea condiții, cînd pentru pregă
tirea multilaterală a omului construc
tor al socialismului se depun atîtea 
eforturi materiale și morale, noi toți 
avem datoria patriotică să dăm mai 
mult societății noastre.

Noi am dezbătut recent, cu activiș
tii. antrenorii și sportivii clubului 
Olimpia, documentele de partid me
nite să îmbunătățească activitatea 
politico-ideologică și educativă. Am 
și concretizat în această privință un 
plan de măsuri. în care s-a hotărît 
încadrarea tuturor antrenorilor în 
forme de învățămînt politico-ideolo- 
gice. Vom începe, deci, cu înarmarea 
ideologică și politică a celor chemați 
să educe tinerii sportivi. Ne vom 
concentra eforturile pentru eliminarea 
tendințelor de superficialitate în ac
tivitatea antrenorilor și a sportivilor,

prof. MARTIN BAUER 
președintele Atletic-Clubului din co- 

muna Recaș. județul Timiș

OBLIGAȚII OE MARE RESPONSABILITATE
Propunerile de măsuri adoptate de 

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
au semnificația și importanța unui 
amplu program de acțiune destinat 
să dezvolte conștiința socialistă a 
oamenilor muncii, a întregului tine
ret. Ulterior, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative reprezintă 
o strălucită sinteză a experienței a- 
cumulate de partidul nostru în glo- 
rioasa-i istorie de o jumătate de veac. 
Ea precizează liniile directoare care 
trebuie urmate pentru a contribui la 
creșterea unor tineri profund atașați 
cauzei partidului, demni de glorioasa 
tradiție a înaintașilor, patrioți înflă
cărați. gata oricînd să apere cuceri
rile revoluționare ale poporului, in
dependența și suveranitatea patriei.

Lucrez de mai bine de 30 de ani 
în învățămînt. în acest lung inter
val de timp m-am străduit să mode
lez conștiința studenților mei. să-i fac 
să înțeleagă menirea lor. care le sînt 
obligațiile de mîine. ca 
antrenori, ca educatori ai 
în formare. Am căutat

dascăli, ca 
generațiilor 
întotdeauna

să-i ancorez pe studeriți de munca 
practică, de o activitate cit mai bo
gată în conținut. Pentru a ajunge aici 
a fost necesar ca în cazul fiecărui 
student să le formez un puternic re
sort moral, care 
aripi pentru a 
asemenea resort 
se poate forma, 
personalitate, el 
cu viața, cu realitățile. Fără un resort 
moral ferm un tînăr nu va putea 
combate în mod eficient mentalitățile 
retrograde, misticismul, influența mo
dului de viată burghez, va pierde din 
mină busola sigură a învățăturii 
marxist-leniniste. care este concepția' 
materialist dialectică despre lume și 
societate. Iată ce valoare prezintă e- 
xistența unei armături morale pentru 
orice tînăr. Iar datoria noastră. a 
cadrelor didactice, este aceea de a mi
lita neobosit și neabătut, de a asigura 
tuturor tineriloreo conștiință socială, 
cetățenească. modalitate prin care 
putem trăi satisfacția de a fi format 
oameni adevărați, așa cum trebuia 
să aibă societatea noastră socialistă.

să le dea adevărate 
se realiza. Fără un 
moral un tînăr nu 
nu-și poate făuri o 
va pierde contactul

prof. univ. EUGENIU L. BRAN

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOTBAL 1970-1971

O EDIȚIE PREOCUPATA DE SINE
Operațiunea de estimare a valorilor unui campionat este tentantă și tre

buie întocmită după anumite criterii și puncte de referință. Fotbalul ră- 
mîne o realitate greu măsurabilă, chiar imposibil de redus pe anumite 
planuri la un sistem cu proprietăți obiectivante. Tocmai de aceea, judecă
țile de valoare cer să fie ferite cit mai mult de subiectivism, și susținute, 
în schimb, prin opinii bazate pe numeroase relații, trimiteri, coresponden
țe, comparații lămuritoare. Vom încerca să comentăm campionatul recent 
încheiat, respectînd ideea de mai sus, concentrindu-ne asupra citorva din 
aspectele sale fundamentale: acțiunea pentru ameliorarea pregătirii atle
tice și consecințele acesteia; discrepanța dintre capacitatea echipelor de 
a rezolva momentele de apărare și momentele de atac; echilibrul dintre 
competitori realizat prin diminuarea

o perioadă de pledoarii pentru spori
rea capacității de efort a jucătorilor, 
pentru ameliorarea condiției lor atle
tice. S-a preconizat la data aceea o 
orientare durabilă, și afirmațiile (din 
păcate nesusținute prin date culese 
sistematic și riguros) specialiștilor re
petau în fiecare an de atunci încoace 
plăcutul refren că s-ar fi obținut a- 
cumulări benefice în sensul preconi
zat. Ceva trebuie să fi fost adevă
rat. ceva trebuie să fi progresat în

acest Interval dar maniera de a dis
cuta în special sub semnul aproxima
tivului a aruncat în circulație multe 
idei fără acoperire. Spre deosebire de 
primii trei ani ai intervalului, cînd 
accentul a fost cam moale, în ulti
mele 12 luni ofensiva pentru accen-

Romulus BALABAN

forțelor celor mai tari etc.
(Continuare tn pag. a 3-a)

Stimul pentru pregătirea atletică
Cu un an în urmă, campionatul 

trăise în umbra tentativei de califi
care la C.M.. și mai apoi în umbra 
comportării echipei naționale la tur
neul final din Mexic. Atunci se afir
mase franc și se acceptase de către 
toți, ideea că el trebuie sacrificat, 
întrerupt, fărîmițat. Și, intr-adevăr, 
campionatul avea să fie stînjenit în 
general, iar ultimele 8 etape progra
mate după reîntoarcerea tricolorilor 
de la Guadalajara au fost foarte greu 
de suportat. Spre deosebire de ediția 
trecută, campionatul 1970-1971 a fost 
preocupat în principal de sine. Obli
gațiile echipei naționale au fost in
comparabil mai reduse. jucătorii 
trăind și pregătindu-se aproape tot 
timpul în incinta cluburilor. între-

ruperile au fost rare și de scurtă 
durată, iar perioada pregătitoare de 
astă-iarnă s-a efectuat numai sub 
conducerea antrenorilor de club. 14 
din cele 16 echipe plecînd și în unul 
sau două turnee peste hotare (de mai 
scurtă sau de mai lungă durată). 
Din acest punct de vedere, echipele 
au beneficiat de condițiile care permit 
atingerea unei coeziuni tactice su
perioare, precum și dozarea mai co
rectă a curbelor de efort sau de for
mă sportivă. Vom vedea mai tîrziu 
dacă asemenea realități au generat 
și o calitate superioară.

A fost prima competiție națională 
post-mexicană și această apropiere în 
timp a făcut ca ea să se găsească 
real sau măcar aparent sub influența 
ideilor și adevărurilor validate cu 
acel prilej.

Acum patru ani. Federația inaugura

Tn ziarul nostru de mîine 
PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI A DE FOTBAL 
ediția 1971/72

TOATA ATENTIA ACTIVIT ATILOR SPORTIVE
5 7

ORGANIZATE IN VACANTA
7

O primă lună de vacanță de vară 
Forurile responsabile se străduiesc 
să ofere beneficiarilor ei — elevi 
din școlile de toate gradele — po
sibilități și mijloace cît mai variate 
de destindere, de i—___  ’ '
devăr, gr.ija partidului și 
nostru ■ pentru generația tînără 
manifestă permanent, sub multiple 
forme, nu numai în timpul școlariză
rii ci și în perioadele de vacanță.

In vara acestui an, spre exemplu, 
un număr de aproape 200 000 de e- 
levi își vor petrece vacanța în ta
bere și colonii organizate la munte 

ex-
se 

vor 
de

recreare. Intr-a- 
statului 

se

care răspunde de organizarea și 
coordonarea activităților din vacan
ța elevilor. A fost o ședință utilă în 
care problemele s-au discutat cu 
multă grijă, cu responsabilitate, sta- 
bilindu-se o gamă întreagă de mă-

DE VARA

sau la mare și vor participa la 
cursii interjudețene. La acestea 
adaugă și taberele locale, care 
cuprinde 
elevi.

Recent
lucru a

un număr apreciabil

a avut loc o ședință 
comandamentului

de 
central.

destinate să asigure tuturor co-
- - 1 plă-

suri L—____  __ _ ___
pillor noștri o vacanță cît mai 
cută.

In contextul general al preocu
părilor din această sferă, sportul — 
ca element indispensabil în buge
tul de timp al fiecărui tînăr — o- 
cupă desigur un loc important. Miș-

carea în aer liber, excursiile, jocu
rile și practicarea diferitelor spor
turi contribuie la dezvoltarea și 
fortificarea organismului, la menți
nerea și întărirea sănătății.

Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport și consiliile sale 
locale, în colaborare cu organiza
țiile și instituțiile cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportului, 
au luat o serie de măsuri pentru 
ca activitatea sportivă să se afle 
continuu în prim planul vacanței de 
vară a elevilor.

Astfel, în toate localitățile — pe 
baza unor programe concrete — te-

prof. POPA IOVIȚA 
șeful secției organizare și control 

din cadrul C.N.E.F.S. Secvența aceasta de luptă aspră la care participă Răducanu, Radu Nun- 
weiller și Dinu (în planul al doilea) semnifică disputa dintre Dinamo 

și Rapid, atît de crîncenă în finalul campionatului.
Foto: Dragoș NEAGU(Continuare in pag. a 2 a)
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„LA BALCANIADĂ REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI

S-AU COMPORTAT REMARCABIL" - ne dedare
Revenit marți dimineața la 

București, după consumarea jocu
rilor contînd pentru Balcaniada 
de tenis, desfășurată la Zagreb, 
profesorul Ștefan Georgescu ne-a 
furnizat cîteva detalii privind 
comportarea reprezentativelor ță
rii noastre. Le considerăm cu 
atît mai utile cu cit performanța 
obținută de echipele României, 
masculină și feminină (ambele 
campioane balcanice) este re
marcabilă.

— Vă rugăm să ne oferiți o pă
rere de ansamblu asupra victo
riei repurtate ?

— Am plecat la Zagreb aure
olați — dacă îmi este permis 
să spun așa — de multiplele ti
tluri de campioni balcanici, ulti
mele fiind cele din 1966 în Iu
goslavia, 1967 la București, 1970 
la Atena și acum din nou în Iu
goslavia. Se aștepta, deci, de la 
tenismenii noștri, o evoluție pe 
măsura poziției cucerite în Bal
cani. Acum, după consumarea 
competiției, pot afirma că acest 
deziderat a fost îndeplinit. Dacă 
pe succesul fetelor (Iudit Dibar,

Agneta Kun, Eleonora Dumitres
cu — n.n.), scontam chiar din 
start, asupra aceluia al băieți
lor (Petre Mărmureanu, Sever 
Drob, Ion Sântei — n.n.) nu 
eram pe deplin convinși.

— Și iată-1 îndeplinit și pe 
acesta...

— Da. Și încă de o manieră 
categorică. Nu pot lăsa neob
servat faptul că este pentru a 
doua oară cînd îi învingem pe tenis
menii iugoslavi chiar la ei acasă. 
După cum, de asemenea, se im
pune să precizăm că la actuala 
Balcaniadă, deși noi ne-am pre
zentat cu echipa secundă, am re
ușit o victorie în fața unei re
prezentative iugoslave cu Spear 
și Iovanovici în formație. Același 
Nikola Spear, să nu uităm, care 
anul trecut puncta decisiv în fața 
echipei noastre eliminată din Cupa 
Davis.

— Băieții noștri au trecut și 
prin momente mai dificile ?

— Momentul greu cu adevărat 
l-a constituit partida de dublu ' cu 
cuplul iugoslav Iovanovici-Spear. 
Lupțînd remarcabil, Mărmureanu

prof. ȘTEFAN GEORGESCU,
și Dron și-au adjudecat întîlni- 
rea. Din acel moment am consi
derat că sîntem în posesia „Cu
pei Balcanice". Remarc, în acest 
context, comportarea excelentă 
a lui Petre Mărmureanu care 
se află într-o foarte bună formă.

antrenorul lotului
ți talentata sa compatrioată Mima 
Ianșevici, căreia îi întrevăd un 
viitor strălucit.

întrucît de la Gara de Nord, 
profesorul Georgescu a plecat 
direct la arena Progresul, ne
răbdător să-i întîlnească pe Năs-

SOARTA Șl SPORTUL

Virginia Ruiici, campioană a Capitalei la juniori

Nu-j prea multe de văzut la telesport, așa că am 
timp să citesc — citesc reportajele de pe litoral unde 
toți băieții sînt deșlepfi și talentați, stînd la sînul fa
miliei ; citesc înțelepciunile lui Constantin ; iau seama 
la viziunile lui Ăngelo, minunate, căci abia aștept să 
văd la lucru o nouă națională ; citesc ce mari sînt 
Năstase, lordănescu la Atena și văd ca prin vis un 
meci între tinerii cceștia autentici și echipa consacra- 
ților mexicani; citesc pe rupte pînă și ideile lui Nă- 
sturescu — dar cu urechea, cu gîndul, cu imaginta- 
ția sînt — cum se cuvine cînd ești un biet belțegor 
sub vremi — acolo, departe, prin Alpi și Pirinei, pe 
locurile unde se desfășoară cea mai epopeică luptă 
sportivă a verii, Turul ciclist al 
Franței. Sînt multe de învățat, de bă
gat la cap din cele ce se întîmplă pe 
coclaurii aceia, și iată de ce.

Se credea anul acesta că tlurul va 
fi cîștigat din cap în cap cm* Eddy 
Merckx. Ca să nu fie plicticos, s-a 
cerut lui Eddy să ia maioul galben 
din primele etape și tot chichirezul 
să conste in acest pariu: poate să cîș- 
tige așa, din cap în cap, cum p făcut 
Anquetil ? într-atît de zdrobitoare era 
superioritatea lui. Merckx a luat ma
ioul galben din prima etapă, dar cum 
c dat de munte, au apărut slăbiciuni 
și chiar neputințe. A pierdut maioul,
dar și mai grav, în Alpi, Ocana l-p depășit cu 10 
minute I Etapa aceasta — zic specialiștii — va in
tra în legendă. Ocana a urcat singur 60 de kilome
tri și Merckx nu s-a putut ține după el. Ocana a cîș
tigat ă la Coppi ceea ce e o comparație în ge
nul „Năstase a jucat ca Pele"... Ei, bine, despre 
acest eșec al lui Merckx, directorul cursei, Jacques 
Goddet scrie astfel în „l’Equipe": „Acest om care 
sa numește Eddy Merckx, nu-i uitați numele, a făcut 
in Algii sălbateci, cea mai zguduitoare, cea mai 
umană și cea mai frumoasă cursă din cariera sa. 
Indurînd chinul care vine din suferința fizică, trăind 
spaima care se naște din neputință, disperarea 
pierderii Turului, jignirea pină la rușine — această 
vedetă care monopolizase toate onorurile și toate 
cîștigurile, s-a comportat ca un împărat..." Merckx

nu a cedat, nu a abandonat, deși recunoaște că 
gîndul acesta i-a trecut prin minte : „Ceea ce a 
făcut Ocana e formidabil, credeji-mă"„. a declarat 
supercampionul. „Trebuie să ie înclini în fața unui 
campion de o asemenea forță. N-am făcut cadouri 
nimănui, nimeni nu are de ce să mă ajute azi. E 
normal, e legea sportului, cel mai puternic trebuie 
să fie primul. Acesta-i sportul"...

Sigur că s-au găsit mulți care s-au bucurat de 
Infrîngere, scandînd cunoscuta melodie : „Ai mîncat 
bătaie", fluierîndu-l ș.a.m.d. Presa și specialiștii au 
socotit această reacție odioasă — deși toți știu că 
la cîte a făptuit balaurul acesta de Merckx nu e 

cazul să ceri milă și compasiune. 
Dar, demnitatea în suferință și eșec 
se cere respectată. Anquetil a de
clarat că „niciodată nu l-am iubit 
pe Merckx ca în ziua aceea"-. Jac
ques Goddet scrie t „...înclinați-vă 
în fața lui, salutați un campion care 
a respectat condițiile victoriei fi a 
plătit în 120 de kilometri trei ani 
de mare succes. Nu fiți dezgustă
tori"... însetați de vorbe înțelepte, 
ziariștii au căutat prin dicționarele 
de maxime și cugetări și au găsit 
pentru etapa Orciăres-Merlette a- 
ceste vorbe ale lui Pliniu cel Tînăr: 
„în prosperitate se dezvăluie cei

fericiți, doar în adversitate îi vedem pe cei mari"...
Dar specialiștii nu se înșelau cînd spuneau — după 

triumful lui Ocana — 'că Turul nu e alergat. Ochiul 
lui Anquetil spunea că „ceea ce i s-a întîmplat 
lui Merckx i se va putea întîmplă și lui 
Ocana, în Pirinei, mai ales dacă acesta va fi im
prudent și se va lăsa dus de temperamentul său 
fugos. Și mai e și hazardul".» adăuga omul pentru 
care soarta nu mai are secrete. Și așa a 
fost... Ocana, avînd 7 minute avans asupra lui Eddy, 
a abandonat și acum Merckx — cel care a înge- 
nunchiat dar nu s-a predat — a preluat maioul 
galben, deplîngînd soarta adversarului său.

...Numai de nu am uita toate acestea, pînă înce
pe campionatul.

BELPHEGOR

Pe terenurile de Ia Dinamo și 
Centrul de antrenament nr. 2 s-au 
încheiat campionatele municipale 
ale juniorilor, ediția 1971. Conform 
așteptărilor au învins favorjții. 
Virginia Muzici (Dinamo) a între
cut cu destulă ușurință in finală 
pe mai tinăra ei colegă de club 
Mariana Simionescu cu 6—4, 63. 
florența Mihai (Dinamo) care 
este in . mare progres, a lipsit din 
lupta finală deoarece nu a avut 
avizul medicului și al antrenorului 
de a participa în semifinală.

La 15—16 ani Cost el Curcă (Pro
gresul) a dovedit încă o dată în 
plus că este cel mai bun junior 
din țară. Florin Manea (Dinamo) 
s-a apărat cu mult curaj în par
tida finală, dar a trebuit să ce
deze în fața calmului și mai bu
nei orientări tactice a lui C. 
Curcă.

Categoria 17—13 ani junior; a 
revenit lui Mihai Robu (Progresul) 
care a dominat cu multă autori

tate în toate partidele susținute: 
păcat că acest salt valoric il ob
ține în ultimul an de juniorat. 
Gh. Soșoi (Sc. sp. nr. 2) a produs 
surpriza campionatului elimjnîpd 
pe favoritul nr. 1 Radu Bădiți 
(Progresul).

Rezultate: juniori 15—16 ani:
sferturi finală: C. Curcă — A. 
Crăciun (Dinamo) 6—0, 6—0, C.
lonescu — I. Rusen (Progresul) 
7—5, 7—5, Ion Liviu (Steaua) — 
M. Mîrza (Progresul) 4—6, 6—1, 
6—4, F. Manea — D. Mîrza (Pro
gresul) 7—5, 6—4; semifinale: C. 
Curcă — C. lonescu 6—3, 6—4, 
F. Manea — I. Liviu 4—6, 6—2,
6— 4; finală: C. Curcă — F. Ma
nea 1—6, 6—3, 6—4. Juniori 17—18 
ani: semifinale: Gh. Soșoi — R. 
Bădin 7—5, 4—6, 7—5, M. Robu— 
A. Roșeanu (Steaua) 6—1, 6—3; 
finale: M. Robu — Gh. Soșoi 6—2,
7— 5.

Sandi IONESCU

Ana Sălăgean este una dintre 
cele mai vechi atlete ale noastre, 
cu o prezență de aproape 20 de 
ani în echipa reprezentativă, 
timp în care a cîștigat cu regu
laritate titlul de campioană na
țională la aruncarea greutății și 
a corectat de peste 25 de ori re
cordul acestei probe. In sep-

ANA SĂLĂGEAN

tembrte 1964, înaintea J.O. de 
la Tokio, aruncătoarea din Bra
șov a stabilit 16,53 m, per
formanță care s-a dovediț in
tangibilă, deși tot ea a amenin
țați-o în mai multe rînduț-i. Și 
iată că, atunci cînd poate ne aș
teptam cel maj puțin, după o ab
sență de mai multe săptămîni 
din activitatea competițională, 
Ana își recucerește locul în 
echipă și la Uden, duminica 
trecută, obține un nou record de 
46,54 m, arătîndu-se dispusă și 
hotărîtă pentru asaltul graniței 
celor 17 metri.

Iată un exemplu de seriozitate 
ți de pasiune pentru atletism 1

Tetratlon și pentatlon 

la juniori
CONSTANȚA, 13 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru). — Ultimul 
act al concursurilor de juniori mici 
s-a încheiat pe stadionul 1 Mai din 
Constanța, unde 27 de atlete și tot 
atîția atleți s-au întrecut pentru cîș- 
tigarea titlurilor de campioni națio
nali la tetratlon și, respectiv, penta
tlon. De remarcat noul record 1» 
lungime stabilit de Doina Spînu cu 
5,68 m, record care, de altfel, l'usese 
doborît tot de ea cu două zile îna- 
ințe, cu performanța de 5,56 m. Luigi 
Dellamarina (S-S. A. București), în 
vîrsță de 13 aăi. a sărit 1,55 m la 
înălțime, stabilind astfel un nou re
cord al tării.

TETRATLON : 1. Doina Spînu (Șc. 
sp. Ploiești) 3 003 p (80 m — 10,5 ; 
înălțime — 1,47 ; lungime — 5,68 ; 
greutate — 7,80). 2. Ana Pascu (Li
ceul 2 Iași) 2 684 p (11,1 ; 1,44 ; 4,95 ; 
8,84), 3. Sofia Mitrică (CSS București) 
2 683 p (10,9 ; 1,25 ; 4,50 ; 12,90) ; pen
tatlon : 1. V. Dumitrescu (Sc. sp. 
Constanța) 2 297 p (80 m -- 9,3 ; lun
gime — 5,98 ; greutate — 12,15 ; 90 
mg — 14,0; înălțime — 1,60), 2. C. 
Bobancu (S.S.A. București) 2 891 p 
(9,8 ; 6,24 ; 9,52 ; 14,4 ; 1,80), 3. M. 
Meșter (Sc. sp. Oradea) 2 860 p (9,7 ; 
5,96 ; 13,35 ; 14,6 ; 1,50).

Cornel POPA

Jnstantaneu la cîteva mințite după coborirea din tren a campionilor bal
canici. De la stingă la dreapta: Petre Mărmureanu, Sever Dron, antre
norul Stefan Georgescu, Ion Sântei, Agneta Kun și Eleonora Dumitrescu.

— Dintre partenerii de între
cere, care sînt cei ce v-au reți
nut atenția ?

—- Bora Iovanovici, în primul 
rind, pentru tenacitatea și dîrze- 
nia ce-1 caracterizează. .precum

tase și Tiriac și să-i vadă ia an
trenament pe Davis-cupmenii 
vest-germani, nu l-am mai re
ținut pe antrenorul echipei Ro
mâniei.

Ion GAVRILESCU

FINALELE NAȚIONALELOR LA COPII

q Campionatul republican de califi
care s-a încheiat, cunoscindu-se șl ul
timele două echipe promovate în divi
zia națională de popice. Acestea sînt 
Metrom Brașov (f) și Rulmentul Bra
șov (m). care au cîștigat partidele de
cisive, susținute tur-retur în compania 
echipelor Gaz metan Mediaș și Voința

Lugoj : 2197—2009 p.d., 2212—2086 p.d.
Șl, respectiv, 4914—4772 p.d., 5122—4858
p.d.
• Marți a avut loc analiza compor

tării echipei masculine Petrolul Ploiești 
jn reoentui campionat divizionar șl in 
cadrul C.C.E. S-a apreciat că atit in 
Întrecerile interne, cit Șl în competiția

ULTIMELE DOUĂ ECHIPE PROMOVATE ÎN DIVIZIA A

P.d.,

BREVETELE PROASPEȚILOR
(Urmare din pag. 1)

două procedee tehnice, fiind de or
dinul miilor.

Care este eficiența acestor centre 
(în comparație cu anii trecuți) și 
procentul (față de numărul celor 
înscriși) al absolvenților primului 
examen al curajului ? Ce perspec
tive se oferă dezvoltării viitoare a 
natației noastre ? Iată problemele 
Pe care le-am urmărit în cadrul 
unui raid prin mai multe orașe ale 
țării.

în Capitală, tradiția este respec
tată, bazinul de la ștrandul Tine
retului răminînd și în acest an sta
tul major al învățării înotului pen
tru micuții școlari. în ciuda faptu
lui că activitatea a fost mult în
greuiată prin hotărîrea I.E.A.B.S. 
de a pune lu dispoziția publicului a- 
proape întregul complex sportiv, 
la primul ciclu s-a înregistrat o 
mare afluență. Statistica ne indică 
chiar un plus de 200 de partici
pant (1450 față de 1250) în com
parație cu perioada similară a a- 
nului trecut. Dintre aceștia au pri
mit brevete 1280 de elevi (procen
tajul a rămas același). Numărul 
cursanțiior a scăzut însă în ciclul 
doi — doar 800, printre care a- 
proximativ 180 dintre cei care nu 
au trecut primul examen. Nivelul 
cursurilor este asigurat de 55 in
structori cu o bună calificare, fapt 
care a permis antrenorilor de la 
Steaua, C. S. Școlar, Rapid și Șc. 
sportivă nr, 1 să selecționeze ~ la

prima vedere — aproape 60 la sută 
dintre cei promovați. Procentajul 
poate fi considerat excelent dacă, 
Intr-adevăr, toți acești copii vor fi 
angrenați în secțiile de performan
ță. Experiența anilor trecuți (și 
faptul se datorește îndeosebi lipsei 
de răbdare a antrenorilor, comodi
tății lor) ne obligă să privim ci
frele cu puțin scepticism...

La Reșița, în al 13-lea an conse
cutiv, bazinele și-au deschis larg 
porțile școlarilor de toate vîrstele. 
Cu mici excepții, numărul celor 
înscriși la centre (150), ca și al 
celor promovați (100) sau selecțio
nați (40) de cîțiva excelenți teh
nicieni care activează în această 
pepinieră de campioni și record
mani pentru înotul romanesc, au 
răm^s constante. O noutate a se
zonului: din inițiativa lui Ion I ru
ling, conducătorul acestei acțiuni, 
s-a încercat (cu mult succes) or
ganizarea unei grupe de preșcolari 
(30), Pe cînd și un mini-campionat 
ai acestora? Prof. Ioan Schuster, 
un adevărat părinte al înotătorilor 
reșițeni, ni i-a promis de mult.

în județul Timiș, acțiunea tinde 
să capete proporții de masă. Sîn- 
tem informați că la această oră 
ființează 52 de centre (față de nu
mai 15 în 1970). La Timișoara, de 
pildă, primul ciclu a cuprins 250 
de copii din care 80% au trecut 
cu bine examenul. Cîți din aceș
tia au fost selecționați în secții? 
Nici unul (deocamdată). De ce ? 
Comisia județeană încearcă un nou 
experiment; la sfîrșitul verii, cînd

Finala campionatului național de bas
chet pentru copii (fete) la c^re au obți
nut dreptul de participare G echipe, a 
reunit la Oradea timp de 3 zile doar... 
4 formații, înțrueît au lipsit echipele 
Olimpia București și Șc. sp. Deva. În
trecerile au reflectat buna pregătire a 
echipei Liceului 35 din București și a 
clubului sportiv Crișul.

Titlul de campioană a revenit echipei 
Lio. 35 Buc. (antrenor, prof. Maria Di- 
nescu). Iată rezultatele : Lie. 35 Buc. cu 

sp. Galați 94—14, cu Lie. 2 Tg. Mu- 
50—27. cu Crișul Oradea 51—44 ; Cri- 
cu Lie. 2 Tg. Mureș 56—35, cu Șc. 
Galați 44—19, Lie. 2 Tg. Mureș — Șc.

_ Galați 50—30.
Echipa campioană : M. Andreescu, E. 

Bercea, M. Nazarie, G. Epure, T. Ungu
rean u, M. lonescu, L. Morariu, M. Vlad, 
M. Hiesu, S, Bunea.

Arbitrajele, foarte competente, au fost 
asigurate de : G. ” ’ ’ ’ ‘
Simion, S. Foliei.

șc. 
roș 
șui 
sp. 
sp.

Mahler, I. Sipoș. R.

Ilie GHIȘA-coresp.

s-a disputat pe arenaîntre 8—1? iulie ....
Voința din Mediaș, finala campionatului 
național al copiilor. La întreceri au 
participat 6 echipe de băieți. Turneul 
final a dat loc la dispute aprige, 
care elanul firesc 
bl at și de o bună 
tic&.

Meciurile au fost 
fiind urmărite cu 
merosul public spectator. Evident,

. . . _ . in
al vîrstel a lost du- 
pregătire tehnico-tac- 

deosebit de atractive, 
mult interes de nu-

nerii baschetbaliști 
unele generate și 
margine antrenorii 
că in permanență, 
bil faptul că profesoril-anlrcnori 
muncit cu multă abnegație, iar rezulta
tele Înregistrate de echipele respective 
sînt mărturie a strădaniei depuse In o- 
rele de antrenament. Putem spune că 
dispunem la ora actuală de o pleiadă 
de tineri baschetbaliștl. dintre care pes
te cîțiva ani, cu siguranță, vor apare 
sportivi de valoare.

ha Mediaș, cea mal bună echipă de 
copii s-a dovedit Școala sportivă Cons
tanța (antrenor, prof. Mărțișor Hondri- 
lă). care în cele 3 partide disputate a 
înregistrat tot atâtea victorii. S-au cla
sat, in continuare : 2. Liceul 35 Bucu
rești (prof. Mircea Rlzea), 3. Șc. sp. 
Mediaș (prof. Oetavian Șerbanl, 4. Tî- 
nărul dinamovist București (prof. Teo
dor Giurculeseu). 5. Liceul Ion Slavici 
Arad (prof. L. Clemens), 6. Șc. sp. Ba
cău (prof. Gheorghe Pascțile).

Cei mai buni jucători au fost : I. 
Varga (Lie. 35). I. Popa (Șc. sp. Cons
tanța), C. Volcu (Tinărul dinamovistl, 
M. Rotaru (Șc. sp. Mediaș). Organi
zării excelente asigurate de C.M.E.F.S. 
Mediaș 1 ș-a adăugat competența arbi
trajelor asigurate de : Dorin Ganea șt 
Ion Georgescu (București), Dumitru 
Crăciun (Brașov) Elemer Sarosy
(Cluj).

au comis și greșeli, 
de faptul că de pe 
căutau să-i dădâceas-
Oricum, este lăucla- 

au

SIMION

Etapa a patra a campionatului repu
blican de viteză pe circuit i-a triat pe 
cei aproape 100 de alergători după ap
titudinile lor, după sîrguința depusă la 
antrenamente și după modul în care 
și-au pregătit fiecare mașina pentru con
curs. Performerul întrecerilor de dumi
nică a fost metalurgistul bucureștean, 
Traian Macarie. învingător în două pro
be (clasele 70 și 175 cmc), care, pe lingă 
recunoscuta-i măiestrie in pilotarea mo
tocicletei, a demonstrat după cîteva 
insuccese pricinuite de defecțiuni tehni
ce, că atunci cînd îți pui mașina la 
punct, nu poți avea surprize pe traseu. 
Pentru a fi mai sigur, Traian Macarie 
și-a revizuit din nou simbătă seara cele 
două motociclete, care a doua zi au răs
puns tuturor comenzilor și astfel bucu- 
reșteanul a cîștigat detașat.

$ NOTA
Sîmbătă după-amiază fusese progra

mată o reuniune pe velodrom, dotată 
cu „Cupa Școlii sportive nr. 3“. fapt 
anunțat șl de ziarul nostru. în ziua și la 
ora indicată, nici urmă de concurenți 
pe pistă. Doar cîțiva juniori se antrenau 
supravegheați de Dede Negoescu, de la 
care am aflat că reuniunea se contra
mandase.

Oare secția de ciclism a Școlii spor
tive nr. 3 nu a socotit că era de datoria 
ei să anunțe presa despre acest lucru ?

busculade care — din fericire — nu s-au 
soldat decît cu deteriorări de materiale.

Atragem atenția In mod serios că asi
gurarea deschiderii concursurilor pe șo
sea este o problemă deosebit de impor
tantă căreia trebuie să i se acorde toată 
atenția. _ .

★

în proba de fond rezervată cicliștilor 
fruntași, desfășurată duminică pc șo
seaua București—Ploiești (varianta Buf
tea), asigurarea deschiderii cursei s-a 
făcut, la înapoiere, în mod cu totul 
necorespunzător. Din această pricină, în 
două rinduri, unii conducători de auto
turisme grăbiți (și, desigur, neatenționați 
din timp de către nimeni) au intrat în 
pluton semănînd panică și provocînd

PLIMBĂREȚI PE BANII ASOCIAȚIILOR
Exemplul alergătorului menționat nu 

este izolat, la Clmpina remareîndu-se 
și alți sportivi pentru grija manifestată 
în întreținerea mașinilor. Cu părere de 
rău trebuie să spunem insă că au fost și 
o serie de alergători care au făcut notă 
discordantă, prezentîndu-se la start cu 
motociclete necorespunzătoare. Constan
tin Ciucă (Progresul Pitești), Simion Ji- 
van (Voința Timișoara), Alexandru Kiss 
(Voința Timișoara), Constantin Petcu 
(Automobilul Buzău), Petre Loică (Pro
gresul Timișoara), iată numai cîțiva din
tre concurenții care au lăsat impresia 
că aleargă pe motociclete de serie, obiș
nuite. ca niște simpli turiști. Penibilul 
spectacol oferit de acești ’plimbăreți a 
nemulțumit, firește, pe spectatori. Și cum 
ne aflăm abia la jumătatea campionatu
lui, ne întrebăm daca instructorii, a»-

trenorli ți conducerile asociațiilor res
pective nu-șl dau seama că au irosit 
pină în prezent sume importante de 
bani cu deplasarea unor alergători care 
nu înțeleg să-ți Îngrijească mașinile și> 
în consecință, tac doar act de prezență 
in concursuri 7 După părerea noastră este 
cazul ca astfel de deplasări să se iacă 
pe cont propriu și nu diu fondurile aso-
ciațiilor.

A

lor din țara gazdă, meciurile au fost 
conduse șl de oficialii noștri Gh. Stănes- 
cu, V. Cazacu și I. Băncescu.

Federația maghiară de box a organi
zat recent la Miskolc un mare turneu, 
la care ș-au înșorls 304 puglllști juniori 
și seniori. în vederea selecției pentru 
viitoarele competiții internaționale. La 
această întrecere au fost invitați și boxeri 
din lotul de tineret al țării noastre. An
trenorii E. Douda și I. Dumitru au de
plasat la Miskolc 12 sportivi, care, îm
preună cu masivul lot maghiar, au al
cătuit programul celor trei zile de dis
pute. S-a boxat, concomitent, pe trei rin
guri, aproximativ cite 30 de partide 
zilnic, pe fiecare ring. In afarg arbitri-

ÎNOTĂTORI
se vor număra... bobocii, se va or
ganiza un concurs județean rezer
vat promovaților din cele 52 de 
centre, cei mai rapizi urmînd a 
continua activitatea cu cei mai buni 
antrenori.

La Cluj, încă din primăvară, s-a 
încercat angrenarea a peste 1800 de 
copii din 70 de clase (I—III) ale 
școlilor din jurul bazinului aco
perit. Acțiunea, salutară prin in
tențiile sale, nu a dat încă roade 
suficiente, învățarea înotului în 20 
de lecții eșalonate în 10—15 săptă
mîni fiind ceva mai dificilă. La 
centrele organizate în această vară 
au participat aproape 600 de elevi ; 
din rîndul lor nu au fost îndru
mați spre secțiile de performanță 
decît 10%! Motivul ? Aceeași lip
să de colaborare dinți e tehnicienii 
clujeni, njei unul nedorind să lu
creze decît cu cei care au absolvit 
propriile lor lecții de inițiere. Și 
cum aceștia sînt desțul de puțini...

Spațiul nu ne permite să vă oferim 
amănunte și din alte centre unde 
există o preocupare șerjoasă față 
de această nobilă acțiqne, de pildă, 
de la Galați, Oradea sau Ploiești, 
de la Brăila, unde numai după 
cîteva luni de activitate, antreno
rul Felix Heitz anunță deja primii 
concurenți la campionatul național 
al copiilor pe. grupe de vîrstă. Am 
fi dorit, firește, să vă relatăm vești 
și din alte orașe importante ale 
țării : Iași, Craiova, Brașov sau Pi
tești, de la Constanța, Arad sau 
Tg. Mureș. Dar din păcate nu prea 
avem ce

Rezultate tehnice : 9 iulie : C. Ștefa- 
novici b.p. Lakatoș, M. Lupu b.ab. 1 Va- 
karo, N. Băbeseu b.ab. 2 Weisz, V. Croi- 
toru b.ab. 1 Schweiger, R. Cosma b.p. 
Gorcsiz, M. Lazăr b.p. Szarka, S. Cuțov 
b.ab. 2 Mocsai, A. Guțu b.ab. 1 Mustos, 
S. Mlhalcea b.ab. 2 Toth. 19 iulie : Știrii 
(Ungaria) b.p. o. Ștefariovici (cu 2^-1), 
M. Lupu b.ab. 1 Hrahovinș, N. Băbeseu 
b.jx Dudaș, V. Croltoru b.p. Bohus, M. 
Cultneac b.ab. 1 Maroshegyl. A. Manole 
b.p. Tamaes, Kișs (Ungaria) b.p. R. 
Cosma. ,D. Cqndurat b.ab. 1 Saenasi, M. 
Lazăr b.ab. 1 Berezenl, S. Cuțov b.ab. 2 
Șandor, A. Guțu b.ab. 2 Hbromho, S. 
Mihalcea b.ab. 1 Lucacs. FINALA : M. 
.LUPU b.p. Ungi, B. Torma (Ungaria) 
b.p. N. Băbeseu, V. CROITORU b.p. 
Kobe, M. CULINEAC b.p. Gyurovies, 
Klimisz (Ungaria) b.ab. 2 — rănire — Â. 
Manole. D. CONCURAT b.ab. Bankuti, 
M. LAZAR b.p. Magyar, S. CUȚOV b.p. 
Kovacs, A. GUȚU b.ab. 2 Husza S. MI
HALCEA b.p. Cyoka.

Comportarea tinerilor noștri puglllști, 
ținînd seama mai ales de numărul masiv 
al sportivilor din țara gazdă, este merito
rie. Să sperăm că reprezentanții noștri 
vor justifica încrederea șl că se vor 
pregăti In continuare cu toată atenția 
in vederea campionatelor europene de 
tineret, din 1972.

(

Olimpia — Trakia Plovdiv
Simbătă, de la ora 18,30, va avea loc 

pe stadionul Olimpia (șos. Vitan 172—180, 
autobuzele 39 șl 102) o gală' interna
țională de box. Se vor țntilni echipele 
Olimpia și Trakia Plovdiv (Bulgaria). 
In continuare, pugiliștli bulgari vor e- 
volua la Pitești (luni, 19 iulie), unde 
le va fi opusă formația S.C. Pitești.

I.E.A.B.S.
București, b-dul Muncii nr. 
37—39, sectorul 3, telefon 
21.66.85, angajează de urgență:

• contabil principal, cq 
studii medii de specialitate și 
7 ani vechime în funcții eco
nomice

• tehnician principal con
structor

• magaziner principal.

Tr. IOANIȚESCU

ETAPA A V-A

CAMPIONATULUI
REPUBLICAN

După o îndelungată întrerupere, se 
reiau cursele de viteză la București : 
duminică, de la ora 9,30. va avea loc 
în jurul Complexului expozițional e- 
tapa a V-a a campionatului republi
can pe circuit. Vor lua parte sportivi 
de la 18 cluburi și asociații, care se 
vor întrece la șase clase, după urmă
torul program : 70 cmc (cl. națională, 
10 ture) ; 125 cmc (14 ture) ; 175 cmc 
(14 ture). 350 cmc (16 ture) ; ataș (10 
ture) ; 500 cmc (16 ture). Lungimea 
traseului este de 2200 m.

Cu prilejul acestei etape de cam
pionat vor avea loc și alte manifes
tări. Astfel. în deschidere, pionierii 
se vor întrece in cadrul unui concurs 
de carturi, iar in continuare, filiala 
din București a A.C.R. va organiza 
un concurs de selecție auto. Progra
mul va fi încheiat de instructorii Șco
lii de șoferi amatori București, care 
vor oferi publicului demonstrații spec
taculoase.

continentală, popicarii ploleștenl au e* 
voluat sub posibilitățile lor reale, o« 
cupînd. locurile secunde în ambele dis
pute. Principalele cauze ale comportării 
necorespunzătoare au fost:

— în ultima vreme n-a existat în sec
ție o atmosferă propice de lucru ;

— Jucătorii Dumitru C. Dumitru, Va-, 
sile Nicolescu ș.a. n-au respectat pro^ 
gramul de antrenament;

— Conducerea tehnică a echipei nu 
șl-a găsit încă cea mai bună rezolvare, 
întrucît Cristu Vînătorul este în același 
timp jucător și antrenor. în plus, el 
este solicitat adesea la echipa națională.

• Intre 17—20 august se va desfășu
ra în localitatea Milwaukee din S.U.A. 
congresul ordinar al F.I.P., la care 
și-au anunțat participarea 47 de dele
gații ale federațiilor de specialitate. La 
această reuniune vor fi stabilite și o- 
rașele unde vor avea loc C.M. de asfalt, 
bowling, bohle și schere din 1972 șl 
1973, C.E. de juniori (asfalt) și vor fi 
aduse îmbunătățiri la actualul statut al 
forului internațional.

DUMINICA CULTURAL-SPORTIVĂ LA F.R.B

Aspect din proba de 80 m plat, disputată cu prilejul 
„duminicii cultural-sportive".

!n organizarea Comitetului sindi
catului și a asociației F.R.B., a avut 
loc recent pe terenul F.R.B. din Ca
pitală. o manifestare cultural-spor- 
tivă, la care au participat numeroși 
muncitori cu familiile. S-au dispu
tat meciuri de volei, handbal, fot
bal fete și băieți, precum și cîteva 
atractive probe atletice. Au fost in
vitați și sportivi din alte asociații. 
Astfel, echipa de volei băieți (ca
lificată în meciurile de baraj pen
tru promovarea în categoria „pro
moție") a învins formația asocației 
Firul, cu 3—1. Handbalistele de la 
F.R.B. au cîștigat net (18—2) me
ciul cu „Tricolorul", cea mai efica
ce jucătoare a învingătoarelor fiind 
Flena Cotea, autoarea a 7 goluri.

în pauza meciurilor s-au disputat 
probe de atletism (80 m, 400 m fete 
și băieți), ramură sportivă care,

după cum ne spune președinta aso
ciației. . Elena Toma, se bucură de 
tot mai mare interes în rîndul 
muncitoarelor de la Filatura româ
nească de bumbac.-

Ieri ș-au Întors de la Hettstedt tinerii 
luptători români care au participat la 
turneul internațional de „libere" al R. D. 
Germane. La această competiție, trei 
dintre sportivii noștri au avut frumoase 
comportări, urcind pe podiumul de pre
miere : Marin 1‘ircălab (cat. 74 kg) și 
Ion Dumitru (cat. 82 kg) — locul II, 
Victor Tomescu (cat. 48 kg) — locul III.

TOATĂ ATENȚIA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

renurile de sport (inclusiv cele din 
curțile școlilor) vor fi puse, în mod 
gratuit, la dispoziția copiilor și e- 
levilor. Sub îndrumarea cadrelor di
dactice, cu sprijinul unor instructori 
sau altor cadre de specialitate se 
vor iniția și desfășura diferite acti- 

. vități sportive, la ljbera alegere a 
ejevilor, după aptitudini și după 
preferințe.

In multe județe au fost inițiate 
întreceri sportive la nivelul străzi
lor și cartierelor, sub diferite denu
miri. Așa se petrec lucrurile în Ca
pitală, la Sibiu, Brăila, Galați, iași, 
Oradea și în alte localități, în care 
au fost organizate întreceri pe străzi 
și cartiere la fotbal, handbal și vo
lei, desfășurate, în toate cazurile, 
într-o atmosferă de mare interes.

Pentru pionieri și școlari sînt pre
văzute, în continuare, o serie de 
concursuri și competiții. Cîteva 
exemple : „Expedițiile Cutezătorii", 
„Pionier; pe cărările patriei", com
petiții în cadrul „Anului atletic pio
nieresc". „Cupți cravatelor roșii" la 
minifotbal etc. Este nevoie, de bună 
seamă, de inițiativă, de măsuri con
crete pentru a asigura în toate lo
calitățile o bogată și interesantă 
activitate sportiva a școlarilor, a ti
neretului studios.

O acțiune de masă pe cît de fru
moasă pe atît de utilă — și care se 
află în curs de desfășurare — se 
referă la centrele pentru învățarea 
înotului, acțiune cu profund carac
ter social, cunoscută sub denumirea 
de „Delfin ’71“. Măsurile organiza

torice care au fost luate, ca și ex

periența acumulată în anul trecut, 
la prima ediție, cînd au învățat să 
înoate aproape 100 000 de persoane, 
ne îngăduie să anticipăm o reușită 
deplină și în acest an. In fiecare 
județ, în funcție de posibilitățile 
existente s-au stabilit centre de 
înot, încadrate cu instructori care 
se bcupă cu tqată atenția de această 
lăudabilă acțiune, un program strict 
de funcționare. Este de datoria con
siliilor iocale pentru educație fizică 
și sport și a comisiilor de natație 
să acționeze Operativ și concret pen
tru buna desfășurare a acestei largi 
acțiuni de învățare a înotului, pen
tru reușita ei deplină.

Activitatea sportivă — sub diver
sele ei forme — în taberele care 
se organizează la munte sau la mare 
trebuie să ocupe un loc important 
in programul general. De altfel, un 
asemenea obiectiv este prevăzut la 
nivelul fiecărei tabere. Important 
este. însă, ca el să se și realizeze.

Consiliile locale pentru educație 
fizică și sport împreună cu inspecto
ratele școlare și organizațiile pionie; 
rilor au obligația să urmărească și 
să rezolve peste tot, în tabere, pro
blema existenței de baze sportive 
Sirpple cu aparatura necesară, por
ticuri de gimnastică și alte instalații 
adecvate practicării exercițiului fi
zic, a materialelor sportive nece
sare. Experiența anilor trecuți a 
reliefat unele neajunsuri din acest 
punct de vedere, chiar și în unele 
tabere mari, cum ar fi cea de la 
Năvodari ; lipsa de baze sportive a- 
menajate, insuficiența numărului de 
mingi de volei, de fotbal, precum 
și a altor materiale. Este inadmi
sibil să se repete asemenea neajun
suri. De aceea problemele pendinte 
de mai ea recieație a vacanței tre

buie rezolvate In modul cel maî o- 
perativ și responsabil.

întrecerile volei, de fotbal, Ia 
diferite ramuri de atletism, sparta- 
chiadele taberelor, precum și alte 
forme de activitate au dat și dau 
rezultate pozitive. In acest sens, 
consiliile locale pentru educație fi
zică și sport au obligația de a a- 
juta Ia organizarea activității spor
tive. Sînt de lăudat acele inițiative 
legate de trimiterea unor echipe și 
sportivi fruntași pentru a organiza 
întîlniri și demonstrații sportive. 
Așa s-au petrecut lucrurile recent 
la Costinești, la tabăra președinți
lor de asociații sportive școlare, or
ganizată din inițiativa secției sport- 
țurisni a C.C. al U.T.C. Asemenea 
inițiative să fie promovate peste tot.

O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm taberelor cu profil sportiv, 
ținînd seama de faptul că acolo se 
pregătesc și se formează viitorii 
sportivi de performanță. Prezența 
în activitatea „speranțelor" a fede
rațiilor, a cadrelor de conducere de 
la. județe, a metediștilor este o o- 
bligație de prim ordin.

In organizarea activității sportive 
la nivelul localităților și mai ales 
la sate, se recomandă să angrenăm 
și elevii sau studenții aflați în va
canță. Prjn participarea lor directă, 
ei pot contribui la înviorarea activi
tăților sportive, la asigurarea unui 
conținut mai bogat al acestora.

Trebuie să avem o prezență ac
tivă în comandamentele județene, 
să participăm la toate acțiunile ce 
sînt organizate, să determinăm — 
peste tot — măsurile necesare des
tinate să asigure o bogată activi
tate spoi tivă în vacanța de vară a 
elevilor și studentilor.



Nr. 6755 ■ Sportul ..... .................. Pag. 'a 3-a

TRANSPLANTUL REUȘIT AL TINEREȚII
SI ASCENSIUNEA STELEI

Mal edificator ni se pare în com
portarea echipei Steaua din acest 
campionat acel crescendo dintre tur
(loc 9—15 puncte) și retur 
puncte), decît onorabilul 
clasamentul final al celei 
ediții. Pentru că raportînd ... _____
actual al fotbalului nostru,, la nece
sitățile =ale de promovare a unui 
joc modern, de continuă mișcare, de 
angajament al tuturor jucătorilor ți 
tendință ofensivă, echipa Steaua a 
răspuns în partea a doua a campio
natului mai bine decît celelalte com
petitoare, cu Inventivitate, spectacu
lozitate și eficacitate.

Vorbind însă de aceste rezultate 
ale echipei antrenate de Ștefan Co
vaci -și Gheorghe Constantin, care 
sînt, firesc, niște consecințe, tre
buie să ne referim, în primul rînd, 
la cauza lor esențială : continua
rea cu perseverență, în pofida unor 
Insuccese pe tabela de marcaj, a pro
movării unor tinere elemente talen
te'e, în special din propria pepinie
ră (recent și grăitor exemplu : Ae- 
lenei) și. mai ales, închegarea for
mației de bază mizînd pe transplan
tul jucătorilor tineri (Ciugarin, Cris
tache, Naom, Ștefănescu, Iordănescu, 
Tătaru, Mșrcu), pe asimilarea lor 
într-o concepție de joc clară, baza
tă pe acțiuni cursive, în viteză, la 
care concură toți jucătorii. Prospe
țimea fizică — rod al unei judici
oase pregătiri — i-a caracterizat 
pe jucătorii militari în partea a 
doua a campionatului.

In această ordine de 
dem a greși afirmînd 
îndeobște numim bloc 
s-a realizat la Steaua 
ca la celelalte protagoniste ale pri
mei divizii, de sarcinile duble fiind 
scutiți doar ultimii apărători, fun
dașul Ciugarin și portarul Haidu 
sau Coman.

COMPARTIMENTUL DEFENSIV. O 
dată cu returul și-a făcut debutul în
tre buturile Stelei controversatul fost

(loc 1—18 
loc 3 în 
de-a 53-a 
la nivelul

idei, nu cre- 
că ceea ce 

funcțional 
mai eficient

Jucători folosiți : 29
notelor 6,80), Coman (20—7,66), Haidu 

________ ____ ..... minute).
Fundași : Sătmăreanu (26—7,01), Mirăuță (10—6.53). Hălmăgeanu (16—7,25), 

Ciugarin (30—6,76), Cristache (18—6,76). Negrea (19—6,91).
Mijlocași : Naom (25—7,33), Vigu (30—7.23). Grigore (1—7,00).
Atacanți : Pantea (30—6,50), Tătaru (25—6,76). Iordănescu (26—7,30). Dumi

triu III (20—6,30), Ștefănescu (23—7.00), Manea (6—6.12). Marcu (11—6,12), Vlad 
(4—6.00), Aeienei (3—7,00), Georgescu (a jucat doar 12 minute).

Golgeterii echipei : Tătaru (15), Iordănescu (12). Pantea (4), Marcu (3), 
ștefănescu (2). Manea (2l), Dumitriu III (2). Vigu (1), Sătmăreanu (1), Cristache 
(1) Si Aeienei (1).

• A cîștigat cite 4 puncte la „U“ Cluj și S.C. Bacău.
• A pierdut cite 4 puncte la Dinamo și Steagul roșu.
• Antrenorii echipei : ȘTEFAN COVACI — GH. CONSTANTIN.

MEDIA NOTELOR ! 6,91
Portari : Suciu (15 meciuri — media 

(6—7.16). Purcaru. (a jucat doar 15

TURNEUL FINAL
AL LICEELOR

RĂDĂUȚI. 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). De duminică a început 
în frumosul oraș moldovenesc Rădăuți 
o interesantă competiție școlărească de 
fotbal : turneul final al liceelor. Parti
cipă cele șase cîștigătoare ale zonelor 
geografice : liceele de cultură generală 
din Eforie Sud. Drăgănești Olt, Nr. 1 
Zalău. Nr. 27 București. Liceul economic 
Vaslui și Liceul industrial Hunedoara. 
La partidele turneului (se dispută sis
tem „fiecare cu fiecare" numai tur). Iau 
parte liceenii care nu au fost legitimați 
La nici un club sau asociație sportiva.

Marți a fost a treia zi (și etapă in 
același timp), a turneului final. Cele 
6 cîștigătoare ale etapei „de zonă" au 
intrat în cea de a doua parte a tur
neului. Liceenii din Zalău. neînvmșl 
pînă acum, cu greu ar putea fi ajunși 
în clasament. Cea de a treia etapă a 
consemnat următoarele rezultate : Li
ceul nr 1 Zalău — Liceul Drăgănești 
Olt 3—0 (1—0) : Liceul nr. 27 București — 
Liceul economic Vaslui 1—2 (1—0) ; Li
ceul Eforie Sud — Liceul industrial Hu
nedoara 4—3 (2—3). după ce. în primele 
minute, hunedorenii au condus cu 3—v» !

Meciurile sînt fosvte disputate spec
taculoase, chiar daca nivelul tehnic nu 
este prea ridicat. Din păcate. trebuie 
să o spunem, la aceasta contribuie și 
starea deplorabilă în care se află gazo
nul frumosului stadion local, plin de 
denivelări și cu iarba necosită !

Astăzi (n.r. ieri), organizatorii au pro
gramat — dat fi nd că este zi liberă — 
o ex:curs;e tn g-Aiv) la mănăstirea Putna.

CLASAMENTUL LA ZI
1. Liceul nr. 1 Zalău
2. Liceul Eforie Sud
3. Liceul Tndustrial-meta- 

lurgic Hunedoara
4. Liceul Drăgănești Olt
5. Liceul economic Vaslui
6. Liceul nr. 27 Buc.

3 3 0 0 11—2 6
3 2 0 1 11—9 4

3 111 4—4 3
3 111 1—3 3
3 1 0 2 5—7 2
3 0 0 3 1—3 0

D. GRAUR

CANOTAJ PE... ALEEA 
PLANTELOR

Ca urmare a cererilor tot mai 
insistente, la A.S. r Cetatea Giurgiu 
s-a înființat recent o secție de ca
notaj. Pentru ca activitatea să se 
desfășoare normal, s-a construit un 
hangar pentru depozitarea ambar
cațiunilor și un modern ponton de 
acostare, urmînd ca federația de 
specialitate să doteze tînăra secție 
cu șase ’schifuri, canoe și caiacuri, 
iar alte patru vor fi procurate 
din fondurile asociației, de la Re
ghin.

Deci, șl la Giurgiu vom asista 
în curînd la întreceri ale canotorilor. 
Și nu va fi de mirare dacă de pe 
canalul ..Aleea plantelor" va răsări 
nu peste multă vreme un perfor
mer de valoare.
TOATĂ LUMEA PE STADION

I’e stadionul din Oltenița, în pre
zența a peste 5 000 de spectatori, 
s-a desfășurat, sub egida consiliu
lui sindical orășenesc și a Asocia
ției sportive S.N.O., o reușită du
minică cultural-sportivă intitulată 
„Toată lumea pe stadion". Și-au dat 
concursul la realizarea numerelor 
din prograrpul cultural artiști de 
frunte ai estradei : Radu Zaharescu, 
Horia Șerbănescu, Vasile Tomazian, 
Stefania Rareș. Petre Săbădeanu, 
Radu Simion. Tita Bărbulescu.

Repriza sportivă a fost dominată 
de întîlnirea feminină de fotbal din
tre două invitațe bucureștene : Con
fecția si T.T.A. Scor : 10-0 (fără co
mentarii !!)

BOMBONIERA DE CRISTAL
Tot mai multe scrisori care sq- 

sesc la redacție ne aduc vești des
pre competiții fotbalistice destinate 
fetelor. Un plic venit zilele acestea 
de la Jimbolia ne înștiințează că 
întrecerea din campionatul de fot
bal feminin desfășurată la școala ge

lnternațional Coman. Un debut senza
țional : timp de 6 etape n-a primit 
nici 
Iași, 
ind...

un gol; abia în meciul de la 
cel care i-a deschis lacătul fi- 

Ciugarin. înaintea meciului

Atacă Steaua! In imagine, Dumitriu III și Iordănescu la un pas de gol. Foto : T. MACARSCHI
de la Brașov (etapa 25) a urmat însă 
obișnuita sa .,sincopă", de care a 
profitat Haidu — amhiționat de o 
lungă inactivitate și de repetatele 
ghinioane ale accidentărilor — lu- 
îndu-i locul cu succes în poartă. 
Internaționalul Sătmăreanu s-a do
vedit a fi cel mai constant în 
portare dintre fundași, pivot al 
apărări încă ezitantă pe centru, 
se caută un cuplu (alături de 
garin — care împreună cu 
are ce)> mai multe prezențe 

echipă — au evoluat Negrea, Hăl- 
măgeanu și Mirăuță, primul reușind 
ca dintr-o soluție in extremis să rea
lizeze o neașteptată reprofilare).

Linia mediană Naom—Vigu a con
stituit cheagul noii formații mlitare 
printr-un travaliu intens, inteligent

NICOLAE PROCA: „Sperăm ca Steagul roșu 
să rămînă între primele șase echipe"

Steagul roșu Brașov este prima din
tre divizionarele A de fotbal care de
butează în noul calendar competițio- 
nal internațional, prin meciul de la 
8 august cu echipa Altai Izmir (Tur
cia). în cqdrul „Cupei balcanice” in- 
tercluburi. In vederea acestei partici
pări. pe care toți o dorim cît mai 
prestigioasă, echipa și-a început de 
luni 12 iulie pregătirile sub condu
cerea noului antrenor principal Nico- 
lae Proca. de fapt un vechi activist 
al clubului, de 22 de ani. din care 
11 ca jucător. L-am căutat pe an
trenor la stadionul Tineretului, pen
tru a purta primul dialog.

— Care sînt' noutățile în rîndurile 
echipei 7

— Jucători noi, cu nume sonore, 
consacrate în fotbalul românesc nu 
avem. Principalul este că ne-a rămas 
tot loiu] de bază, că n-am pierdut 
nici un jucător și că lor li se adaugă 
cinci tineri de perspectivă, promo
vați din divizia C și care completea
ză posturile noastre deficitare. E vor
ba de portarul Kassoni (Cimpia Tur- 
zii). Zmeu si Furnică, care se reîn
torc de Ia Metrom. frații Laszlo (de 

nerală de 10 ani din localitate șl 
dotată cu „Bomboniera de cristal" a 
luat sfîrșit. 12 echipe, cuprinzînd 
toate clasele de la a V-a la a VIII-a. 
s-au întrecut cu ardoare pentru 
„bombonieră" și... bomboane.

A învins reprezentativa fetelor 
dintr-a Vl-a B. Și ca orice compe
tiție care se respectă, titlul de gol- 
geter a revenit jucătoarei Elena 
Iona cu 14 goluri marcate (nota 
bene ; numai din 10 partide li), iar 
trofeul fair-play, Ecaterinei Ordody.

Propunem forurilor competente să 
pună în vînzare... bomboane tip 
fotbal : mingi, fluiere etc. Atunci să 
vezi competiții și... amatoare !
CU BUSOLA PE DEALUL COZIA

Piatra Neamț a fost gazda unul 
concurs de orientare turistică la 
care au participat sportivi din Bucu
rești, lași, Bqcău și Piatra Neamț. 
Traseele, aflate în zona dealurilor 
Cozla. Gircina. Cirlomanul și Săra
ta. au pus la grea încercare spiri
tul de orientare al concurenților, 
cei mai buni dovedindu-se a fi i 
Marilena Asandrei Elena Răileanu 
(Nicolina Iași). Mihai Gabor. Vasile 
Iftimie, Ioan Samson. Gheorghe Bn- 
tezatu (Voința P. l^eamț), Maria 
Munteanu (Voința Iași) și Luminița 
Mușat („U" Iași).

Orientarea turistică este, așadar, 
un sport care te invită în mijlocul 
naturii, fiind un excelent mijloc de 
reconfortare, dar și de afirmare a 
priceperii și înd'emînării. Doriți un 
sfat util 7 Practicați-1 !

„RETETĂ" PENTRU 
O COMPETIȚIE REUȘITĂ

Consiliul sindical județean Bacău, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. a- ini
țiat și organizat în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o compe
tiție dotată cu „Cupa Petrol-chi- 
mie" S-au prezentat la start echi
pe de volei, popica, șah și tenis de

ne-
Nu

orientat în funcție de punctele 
vralgice ale apărării adverse, 
erau căutați cu tot dinadinsul Tăta
rii și Iordănescu — cu care au al
cătuit careul de forță al echipei

ci și extremele, chiar Sătmăreanu 
și Cristache fiind deseori lansați 
din linia de fund. In timp ce spi- 
ridușul Naom (nu gebari 

dobîndit

com
unei 
unde

a
'le totul!)

titularizarea, Vigu a rea-

tru echipa națională în noul sezon. 
Unul dintre jucătorii revitalizați prin 
noua concepție de joc a echipei 
Steaua a fost aripa dreaptă. Pantea, 

și-a putut valorifica calitățile

gat o mai intensă muncă în fazele 
de construcție.

tean, în sfîrșit, pe un post pe mă
sura aptitudinilor sale.

ATACANȚU. Acum doi ani, antre
norul Ștefan Covaci ne spunea i

Ia Odorhei) șl Matei (C.F.R. Cluj), 
care revine după o perioadă de îm
prumut condiționat de un an de zile.

— Care este stadiul pregătirilor ?
— Deocamdată, faza teoretică este 

definitivată. Planificarea a fost struc
turată pe trei etape bine distincte ; 
prima, aici la Brașov între 12 și 15 
iulie, cînd vom face o acomodare, o 
readaptare progresivă a organismului 
cu efortul și cu procedee tchnico- 
tactice. Este un antrenament de in
tensitate și durată medie, care pre
gătește etapele viitoare. De la 15 iu
lie vom urca în Poiană, unde, con
form tradiției noastre din ultimii ani, 
vom încerca să clădim capacitatea 
fizică de efort a echipei, prin cite 
două antrenamente zilnice — unul cu 
mijloace nespecifice acționînd asu
pra rezistentei fizice și al doilea pe 
stadion, asupra calităților tehnico- 
lactice individuale și colective. Și. în 
sfîrșit. a treia etapă ; a meciurilor de 
omogenizare și verificare.

— As vrea să concretizați acest ul
tim aspect.

— Pînă la 8 august ne-am propus 
8 jocuri din care trei s-au și stabilit 

masă din Moineștl, Tg. Ocna, Co- 
mănești, Dărmănești și Or. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Cîștigătoarea 
trofeului a fost reprezentativa ora
șului gazdă, care a ocupat locul I 
la volei, șah și tenis de masă. La 
popice cei mai buni s-au dovedit a 
fi sportivii din Tg. Ocna.

Rețeta unei competiții reușite se 
pare, deci, că este următoarea : se 
pun într-o „eprubetă" multă pasiu
ne. cunoștințe despre sport cît cu
prinde, se adaugă din plin iniția
tivă și spirit de organizare și- 
gata. E ușor nu ? Cine mai încear
că ? Noi sîntem pregătiți să con
semnăm evenimentele. Așteptăm 1

O NOUA BAZĂ SPORTIVA 
LA BOTOȘANI

Cunoaștem șl din alte ocazii pa
siunea pentru sport a cetățenilor 
din municipiul Botoșani, activita
tea deosebită pentru realizarea u- 
nor construcții care să contribuie 
la dezvoltarea activității sportive. 
Recent, tinerii sportivi de la aso
ciația „Confecția" au putut să lan
seze primele bile pe pistele noii 
popicarii. amenajată prin muncă 
patriotică.

La festivitatea de inaugurare au 
participat tov. Gheorghe Ghinea, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean al P.C.R.. Constantin Iurea, 
primarul municipiului, și alte ofi
cialități locale.

Să felicităm și noi pe entuziaș
tii constructori și să le dorim ca 
pasiunea lor pentru sport să se ma
terializeze în viitor în cît mai mul
te amenajări și construcții, dar și 
în performanțe de valoare, pentru 
că la Botoșani există toate condi
țiile pentru a fi îndeplinite.

Rubrică redactată de 
Emcnuel FÂNTANEANU 

cu snrijinu) corespondenților 
GH. GRUNZU. T. UNGUREANU. 

T. barrălata MARIN VOICU 
IOAN MOVILA, C. NEMȚEANU

„Dinamo îl are pe Dumitrache ca 
om de gol, Rapid pe Neagu, noi va 
trebui să avem un cuplu : Tătarii— 
IordănescuRezultatul (de care, 
evident, nu e străin nici Constantin) ? 
Tandemul tinerilor jucători Tătaru 
— Iordănescu s-a dovedit cel mai 
omogen și eficace din rcceatul cam
pionat încheiat : 27 de goluri! (ne- 
maipunînd la socoteală productivi
tatea remarcabilă din Cupa Româ
niei). O dublă candidatură, deci, pen-

Paul SLAVESCU

la ora cînd discutăm, restul urmind 
a fi angajate in funcție de echipele 
divizionare, care vor veni să-și facă 
pregătirile la Poiana Brașov sau în 
împrejurimi. Sînt certe jocurile cu 
Metrom Brașov, la 24 iulie, cu Voros 
Meteor Budapesta, la 1 august, și cu 
Ansar (Liban). Ia 3 august.

— Vacanta a fost scurtă. cum 
v-ați netreeut-o ?

— Date fiind durata scurtă a va
canței și solicitările mari ale ultimu
lui campionat, fiecare jucător a avut 
propriile sale itinerar» <le odihnă și 
recreări.

— Care este si'zuațîa medicală, in
disponibilitățile ?

— în afară de Ghergheli. care a 
fost operat si care Ia sfîrsitul săplă- 
mînii se integrează Iotului, avem 
oarecari probleme cu... greutatea ju
cătorilor pe care o vom rezolva prin 
antrenamentele viitoare.

— Cum vedeți echipa în clasamen
tul viitorului campionat ?

— Anul trecut, Adamaehe. tot la o 
întrebare a dv. v-a răspuns că din 
moment ce nouă antrenori divizio
nari au declarat că vor fi campioni, 
el nu mai poate adăuga nimic. Dar 
eă. oricum, toți nu pot fi lăsați să 
freacă înaintea Steagului roșu. Ori
cum. sperăm ca în viitorul camnio- 
nat Steagul roșu să rămînă între pri
mele 6 echipe — acolo unde ne stă 
bine, iar în camnionafu! balcanic, ca 
prim obiectiv, să cîștigăm seria în 
care Participăm.

— Care-i caracteristica principală a 
echipei ?

— Pînă la venirea lui Dumitri» TI. 
puterea de luptă, dăruirea. O dată eu 
Dumitriu II am adăugat un plus de 
tehnicitate si fantezie, ne care vom 
încerca sa le păstrăm. Oricum, anga
jamentul fizic total rămîne princi
pala noastră armă.

— Sînteti adeptul apărării sau al 
atacului ?

— Ca linie generală, caut echili
brul. Vom încerca totuși să-I „rupem” 
în favoarea atacului în momentele de 
construcție, si în favoarea apărării in 
momentul cînd sîntem In defensivă. 
Cu alte cuvinte, vom ataca și ne vom 
apăra cu șase, șapte, ont oameni in 
funcție de fazele jocului.

— înseamnă că nu le dațl vești 
prea bune adversarilor dv ?

— Rămîne să vedem cît vom putea 
realiza, din ceea ce ne-am propus.

Mihai BIRA

MARI
Luna iunie a.c. a adus tragerilor 

LOTO numeroase cîștiguri de va
loare ridicată.

Asțfel, tragerea din 4 iunie a 
atribuit cîștigătorilor Firoiu Ștefan 
și Suchoverschi Iulian din Bucu
rești cîte 100.000 lei, cea din 11 
iunie a.c. a acordat participantului 
Constantin Toan din Urziceni 100.000 
lej iar participantei Ionescu Elena 
din București 82.410.

La tragerea din 25 iunie 1971, 
participantul Petică Pavel din Ca
ransebeș a obținut 100 000 lei. iar 
Cseke Alexandru din Salonta Bihor 
67.670 iei. Cîștiguri frumoase care 
pot fi obținute și de către dv. jju-

0 EDIȚIE
(Urmare din pag. 1)

tuarea pregătirii fizice s-a generali
zat și întețit. Desigur, ceea ce s-a 
observat la C.M. a reprezentat un 
impuls suplimentar. Apoi. înfrînge- 
rile cam severe ale formațiilor noas
tre de club în competițiile oficiale 
europene din toamna trecută au con
stituit al doilea stimul, fiindcă în am
bele circumstanțe se observase cum 
echipele și jucătorii mari sînt în 
stare să etaleze pe toată durata par
tidelor și turneelor o vivacitate enor
mă. De remarcat faptul că precarita
tea calităților atletice ale fotbaliștilor 
de la noi se manifestă atît în timpul 
acțiunilor de joc. cît șl cu ocazia 
examinărilor de laborator. Comen- 
tînd o serie de date obținute nu de 
mult prin testarea fotbaliștilor de la 
Dinamo. Rapid. Steaua și Progresul 
de către dr. A. Szoke de la C.M.S.. 
conf. dr. Miron Georgescu afirma în 
nr. 1183 din 25.11 al ziarului „Sportul” 
că „Jucătorii noștri nu au capacitatea 
<le efort necesară pentru practicarea 
fotbalului modern, resursele lor limi- 
tîndu-se Ia un Plus de 20% față de 
omul neantrenaț”. De memorat data 
la care se efectua această cerce
tare : trecuseră trei ani de Ia înce
perea campaniei pentru sporirea ca
pacității de efort. Această nereușită 
a fost probabil motivul pentru care 
Federația a revenit în perioada din
tre tur si retur reluînd tema si adop- 
tînd măsuri de urgență pentru o ac
celerare adevărată a dezvoltării ca
pacităților fizice. Testul Cooper și 
proba Astrand au fost incluse drept 
mijloace de control și iarna trecută 
s-a vorbit despre ele pînă la satu
rație. iar la antrenamente s-a alergat 
mult si s-a lucrat în general tare. 
D? data aceasta, se pare că sporirea 
volumului și intensității muncii n-a 
fost doar menționată în planuri de 
muncă întocmite din virf de condei. 
Peste tot te întîlneai cu replica „am 
muncit ca niciodată". Dar pentru că 
fotbaliștii exagerează ușor cînd e 
vorba de efortul lor. noi vom pro
pune să se dea crezare mai ales date
lor măsurabile și mărturiilor neutre.

Scurtă retrospectivă
Rapidul face în ianuarie 3 antrena

mente pe zi. iar Neagu declara în nr. 
1138/11. ian. al ziarului Sportul: 
„Niciodată n-am început anul, cu an
trenamente așa de tari". La rîndul 
său. antrenorul federal Nicolae Pe
trescu observă Progresul la ȘlăniC 
Moldova si afirmă „Se lucrează in
tens neutru ridicarea maximă a capa
cității de efort (Snortul nr. 1146/19. 
ian.). Jucătorii UT.A.-ei vor alerga 
sub conducerea lui Nicolae Dumitres
cu 50 de km în 9 zile (Herculane). iar 
antrenorul arădenilor va spune : „Pre
gătirile din imul acesta au fost supe
rioare calitativ, dar mai ales canti
tativ (nr. 1148/21.ian.). Lui Cornel 
Drăgușin i se pare că F. C. _ Argeș 
lucrează cam prea tare, alergînd 39 
km în 5 zile („murim”, se văita un 
jucător piteștean la data aceea). în 
timp ce Angelo Niculescu găsește că: 
„Steaua s-a nregătit foarte bine în 
nerioada de iarnă si sub aspectul vo
lumului și ca intensitate" (nr. 1152/ 
25.1).

Asemenea constatări au fost vala
bile astă-iarnă anroximativ pentru 
toate echipele noastre. Antrenamen
tele. de Ia început aspre, au conti- 
nuaț ca atare toată luna ianuarie, iar 
cu excepția perioadelor de turneu, 
pînă la începerea campionatului. Sub 
influenta acestei stări, de fant cvași- 
gcneralizată. controalele Federa+iei 
menționau : „se pare că s-a înțeles, 
în sfîrșit. faptul că fără o pregătire 
fizică superioară nu se pot realiza 
atributele fotbalului modem... este un 
cîstie mare, cel puțin cantitativ deo
camdată”. Cu aceeași ocazie sînt cri
ticate 6 echipe surprinse că se pregă
tesc fără asistența medicală, precum 
și faptul că se muncește tar? dar fără 
să se măsoare și să se înregistreze 
parametrii efortului (distante. Inten
sitate etc.), carențe care arată din- 
tr-o dată că unii tehnicieni Ințelese- 
seră să supună Jucătorii unor nregă- 
tiri drastice, dar asa. după ureche, re- 
zumîndu-sc la empirism si Inspirație, 
tocmai acum cînd activitatea n-ar mai 
fi trebuit concepută fără o armătură 
științifică.

Pe fondul acestor (aproape) obsesive 
preocupări pentru deschiderea capa
cității de efort 'și pentru fortificarea 
calităților atletice s-a consumat .în
treaga perioadă pregătitoare de iar
nă. Pe toată durata ei. starea vremii 
a fost extrem de propice, iar de la 
un moment dat nreocupărilor de. mai 
sus au încenut să li se adauge si ju
mătatea cealaltă, cuprinzînd aspectele 
tehnice si tactice.

Colegiul centra! al antrenorilor ob
servă și întocmește un raport din 
care ziarul nostru nr. 1167/9 februarie 
spicuiește : „Pregătirea fizică genera
lă a devenit o preocupare a tuturor 
antrenorilor și jucătorilor... In prac
tică se muncește mai intens decît în 
trecut... Jucătorii au demonstrat po
sibilități biologice de angajare la e- 
forturi susținute... La echipele linsite 
de medici dozarea efortului s-a făcut 
la întîmnlare... în conținutul antre
namentelor o serie de echipe au do
vedit deficiente metodice, grăbind in
trarea în formă".

Devenise clar că federația șl clubu
rile purtaseră în iarna trecută o ve
ritabilă campanie pentru amplificarea 
potențialului biologic al jucătorilor; 
devenise la fel de limpede că se na
viga în direcția cuvenită, dar cam pe 
întuneric și cam bîibîind. manieră 
care era exclus să nu aibă reper
cusiuni. Sesizînd acest paradox între 
o necesitate bine înțeleasă și modul 
de actionarc imnronriu pe alocuri., 
ziarul nostru nr. 1196/4 martie publică 
un articol intitulat : „Necesitatea
unor clarificări în materie de testare 
a rezistentei jucătorilor”. în coloanele 
sale există propunerea unei reuniuni a 
tuturor factorilor angajați și compe
tent! in această direcție (antrenori, 
medici ai echipelor, antrenori fede
rali. C.M.S.. Centrul de cercetări 
științifice pentru educație fizică și 
sport etc.), pentru dezbateri în Jurul 
necesității de a obiectiva efectele an
trenamentelor cu eforturi mari asupra 
fotbaliștilor precum și reacțiile biolo
gice ale acestora Ia asemenea stimuli. 
Se mai accentua, de asemenea, necesi
tatea ajungerii Ia clarificări, concluzii 
și indicații precise în problema testării, 
precum și utilitatea ca fie federația, 
fie colegiul divizionar A să contracte
ze aceste teme de studiu cu Centrul 
de Cercetări.

CÎȘTIGĂTORI LA
cînd la tragerea LOTO de mîine 
la care puteți cîștiga : autoturisme, 
excursii- în Grecia și bani.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE>- 
REA PRQNOFXPRES Nr. 28 DIN 14 
IULIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII: 2.759.211 
lei din care 1.811.183 lei report

EXTRAGEREA I : 42 12 35 43 37 18

FOND DE PREMII: 1.794.406 leî Clin 
care 1.302.438 lei report cat. 1

EXTRAGEREA a TI-a: 4 25 17 15 3
FOND DE PREMII: 964.805 lei din care 

508.745 lei report cat. A
Plata premiilor pentru această tra

gere se va face astfel:
In Capitală tncepînd de 1o! 22 iulie 

Pînă ia 28 august 1971. inclusiv; in țară 
începînd de la aproximativ 26 iulie pină 
la 28 august 1971 inclusiv.

PREOCUPATĂ DE SINE
Se aleargă mult—etapa oboselii’— 

lipsă de formă peste tot
După o atît de puțin obișnuită pe

rioadă pregătitoare, a început campio
natul. Lumea a uitat- în general lait
motivul preparativelor din lunile de 
iarnă. Dar ce se întîmplase atunci, 
avea să marcheze sesizabil istoria a- 
cestui retur.

întrecerea a început bine, echipele 
aveau deja putere, incă din prima 
etapă multe dintre ele se comportă 
onorabil, remarcabilă fiind mai ales 
puterea lor de luptă. Politehnica Iași, 
U.T.A.. Steagul roșu. „U” Cluj. Pro
gresul. C.F.R. Cluj. Dinamo, Sport 
Club Bacău șt C.F.R. Timișoara au 
din start evoluții notabile, se bat 
strașnic, și In primele etape frapează 
numărul mare de victorii obținute în 
deplasare. Era șl asta o probă de 
forță de joc, de capacitate de luptă. 
Mal bine se prezintă formațiile pre
gătite metodic, adică cele preocupate 
să acumuleze mult în lunile de iarnă, 
în comparație cu cele interesate să 
intre mal reoede în formă sportivă, 
în primele 6-7 etape, jocurile plac. 
Dacă multe acțiuni șl combinații mu 
au rafinament, ele sînt însă dinamice, 
explozive, liniile echipelor au multă 
mobilitate, iar acțiunile de atac și 
apărare sînt susținute de numeroși 
jucători, fiindcă băieții se dovedesc 
canabili să alerge mult.

După primele patru etape, nici o 
echipă nu manifestă vreun deficit de 
pregătire fizică. Se constată însă un 
decalaj între capacitatea atletică a 
jucătorilor și posibilitățile lor tactice. 
Majoritatea partidelor ating tensiuni 
deosebite, sensibilitatea teribilă față 
de fiecare punct pierdut sau cîștigat 
Înăsprește marcajul și accentuează 
vigoarea defensivă. Șl pînă acum șl 
în etapele imediat următoare, echipele 
vor adopta măsuri excepționale de 
apărare Si vor acționa cu ardoare pe 
fondul unei apreciabile disnonibilităti 
pentru efort. în schimb, ofensiva nu 
găsește formele de exprimare cele 
mai adecvate apărărilor aglomerate, 
șl asta va rămîne una dintre trăsă
turile mediocre ale campionatului, 
deoarece capacitatea de a combina, 
de a schimba neîntrerupt vitezele de 
ioc, direcțiile sînt prea Puțin cultivate, 
în prima jumătate a returului, meciu
rile vor avea nerv. Travaliu mare și 
posibilități tehnice destul de bune, 
oricum sunerioare ca medie situației 
de acum 4-5-6 ani. dar aptitudini co
lective insuficiente pentru denăsirea 
organizărilor defensive mai drastice ca 
altădată. Se caută rezolvări prin 
luDtă acolo unde ar trebui dibăcie și 
soluție gîndită.

După aproximativ 10 etape începe 
să se discute despre oboseală. Apă
ruseră simptome. viteza de joc se 
micșorase, impresia generală de în
crâncenare de mai înainte se limi
tează acum numai la partidele dintre 
echipele aflate în conjuncturi _ ex
cepționale. Si chiar acele formații a- 
menințate într-un fel sau altul nu 
mal au uneori energie să se bată. O 
oarecare uzură a forțelor fizice în
cepuse să se observe discret chiar de 
mai înainte. Iar jocul echipei națio
nale la Bratislava (16 mai) a fost 
nesatisfăcător, printre altele și dato
rită încetinelii, vitalității scăzute, 
puterii de luptă retezate fată de în
cercările anterioare. Pînă la sfîrșit, 
aveau să mai fie puține partide în 
care jucătorii realizează eforturi ex
cepționale. deși evoluția clasamen
tului a fost mereu de natură să exal
te majoritatea echipelor.

Discutind latura atletică a campio
natului. și în special a returului său. 
trebuie admis că din acest punct de 
vedere s-a depășit stadiul anterior, 
că In divizia națională au fost obți
nute acumulări. O asemenea tendință 
salutară are Insă un revers, cel puțin 
imediat. Se poate afirma că fie dato
rită unor exagerări, unor forțări pe
trecute în perioada pregătitoare de 
Iarnă, fie datorită lipsei acelor arti
ficii metodice care trebuiau întreprin
se pentru dezobosire, pentru reface
rea potențialului, etc., echipele și Ju
cătorii au prezentat semne de uzură 
în ultimele etape. Dacă Ia aceasta 
mal adăugăm și faptul că in retur, 
cu excepția Stelei o anumită perioadă, 
nici una dintre echipe n-a intrat clar 
în stare de formă sportivă, putem 
circumscrie o coqștatare definitorie : 
anumite erori metodice comise în 
cursul perioadei competitionale. dar 
și înaintea ei, precum și tratarea su
perficială a problemei recunevării sau 
un posibil fenomen de criză de adap
tare, toate acestea sau unele dintre 
ele au limitat efectele faste ale cam
paniei pentru augmentarea capacită
ții de efort. Atitudinea PRO pregă
tire atletică a fost binevenită. Ne
cesitatea ei a fost recepționată de 
către toți. Dar multi dintre antrenori 
n-au manifestat subtilitatea metodică 
necesară, cu atît mai mult cu cît au 
fost propuși și utilizați parametri de 
efort foarte solicitant!.

Tendința nu trebuie părăsit^. Tac
tica modernă se bazează din ce în ce 
mai mult pe disponibilități imense 
pentru mișcare, pe manevre continue, 
desfășurate în regim de viteză, re
zistentă și forță. Să sperăm că an
trenorii noștri își vor apropia tot mal 
mult arta de a determina si acționa 
asupra organismelor cu stimul! op
timi. Jucătorii noștri se află în eta
pa cînd trebuie obișnuiți deopotrivă 
cu eforturile sporite și cu tehnica o- 
dihnei.

Evoluție și stagnare
O încercare de inventariere a date

lor campionatului de curînd închieat 
ar trebui să menționeze : sporul de 
potențial atletic — fază de oboseală 
consecutivă ; îndeminare tehnică ne- 
entuziasmantă. dar notabilă și satis
făcătoare ; vocabularul tactic al ce
lor mai bune echipe românești, apre
ciabil in faza de apărare, stereotip și 
cam neinteligent în circumstanțe o- 
fensive.

Poate în anii trecuțl echipele ter
minau mai în putere campionatul. 
Tabloul final al returului de curînd 
consumat ar putea fi interpretat ca un 
regres, dar adevărul e altul. Se ur
mărește o fortificare a capacității 
atletice a fotbaliștilor noștri de elită, 
drumul spre această nouă calitate nu 
poate fi decît zigzagat, dar sensul, lui 
este constant ascendent. Dacă orien
tarea actuală va fi continuată cu o 
mină de fier, peste 2-3 ani acumu
lările vor conduce la o nouă calitate. 
Fotbalul jucat în principala noastră 
competiție internă arc un nivel tehnic

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
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EXTRAGEREA ’I: eat. 1: 1 variantă 
100% a 67.768 lei șl 2 variante 10% a 
6.777 lei; cat. 2: 4.60 variante a 17 679 
lei: cat. 3: 9.05 a 0.256 Iei; cat. 4: 27.90 
a 2.915 lei: cat. 5: 103,05 a 789 lei; cat. 
6: 206,05 a 395 lei,

EXTRAGEREA a II-a: Cat. B: 3.35 va
riante a 18.967 lei; cat. C: 9.80 a 6.484 
lei; cat. D: 21,70 a 2.928 lei: cat. E: 
25 a 2.542 lei: cat. F; 44,95 a 1.414 lei

REPCRT CATEGORIA A: 63.541 lei
AMBELE EXTRAGERI: Cat. Z: 1351,75 

a 100 lei
Cîșligul de la extragerea T de 67.768 

lei a fost obținut de SARKADI IMRE 
din Cluj.

Rubrică redai fata 
de LU1O — PRONOSIOHT 

satisfăcător. Media valorii Iul tehnice 
s-a ameliorat prin Influența jucăto
rilor tineri care știu să manevreze 
mingea, măcar atît cit cere strictul 
necesar. Avem și tehnicieni de mara 
rafinament. Iar majoritatea fotbaliști
lor satisfac, puține fiind cazurile cînd 
mal trăiesc prin echipe de divizie A 
jucători rudimentari cu picioare de 
lemn.

Pregătirea fizică și tehnică etalată 
în competiția principală reprezintă 
planuri în care au fost obținute unele 
cîștiguri. Atît cît se poate realiza 
Intr-un sport atît de greu, de la an 
la an. In condițiile fotbalului nostru.’ 
Centrele de copil și juniori, chiar dacă 
randamentul lor e departe de a fi 
optim. încep să aibă niște urmări 
fertile. Important este să se acționeze 
ferm, sincer, pentru ameliorarea capa
cității jucătorilor noștri pe aceste di
recții. Important este să se creeze 
condițiile șl starea de spirit nece
sare unor pregătiri superioare. Impor
tant este să se facă ce trebuie.

Mai există unii care, după cite un 
campionat mondial, speră sau pretind 
ca într-un an de zile să se întîmple 
o revoluție în jocul echipelor noastre.’ 
îar ele să arate de atunci încolo ase
menea celor mal bune formații fina
liste. La edițiile campionatelor mon
diale evoluează de regulă toată floa
rea acestui sport, ele înseamnă un 

■ moment de experiență din care se 
nutresc si cei puternici si cel mai 
slabi, (fiecare în felul lui) dar asi
milarea e un proces dificil, care ne
cesită timp și teren prielnic. E hilar 
să crezi că dacă toți fotbaliștii din 
tară au văzut desfășurarea pe micul 
ecran a celor mai importante parti
de din Mexic, ei vor si juca după 
aceea la fel ca zmeii de acolo. Dacă 
lucrurile ar fi așa de simple, atunci 
toate echipele din lume ar juca extra
ordinar.

Atâcâm cu săbii de lemn
Nu este nemotivată opinia după 

care nivelul pregătirii atletice șl teh
nice a diviziei naționale în campiona
tul recent terminat n-ar însemna uri 
recul față de trecutul apropiat. ci 
dimDotrivă. Doar în domeniul tacticii* 
stările de fapt rămîn net inferioare 
în comparați» cu baremul necesităților 
elementare. Strategia ofensivă rămîne 
palidă, insuficient cumpănită, multi 
dintre jucătorii noștri au încă remi
niscențe din catehismul WM-ului. ac
ționează pozițional, se manifestă pe 
zone mici, se demarcă sporadic sau 
intirzie jocul Ia mijlocul terenului. 
Din acest punct de vedere, lucrurile 
stau la fel de slab ca mai înainte, si
tuație criticabilă cu atît mai mult cu 
cit si tinerii jucători capătă în scurtă 
vreme aceleași reflexe tactice negati
ve. Calitatea atinsă de jocul în apă
rare pretinde neapărat progrese si
milare în jocul de atac.

înaintașii noștri acționează atît de 
desuet. Incit putem spune că majori
tatea dintre el atacă cu săbii de lemn: 
în timn ce fotbalul a ajuns în era lui 
cosmică.

Desigur. Judecata de valoare a 
unul campionat tinde să scoată în 
evidenta adevăruri general valabile.' 
Nici strădaniile noastre n-au vizat 
altceva. Iar excepțiile situate în afara 
acestor puncte de vedere sînt compa
tibile cu stările expuse aici.

Insatisfacții
Printre adevărurile cenușii pe care 

le-a impus competiția internă 1970- 
1971 este '1 acela că ne lipsesc una 
sau mal multe echipe foarte puternice, 
de club. Ce greu s-a desprins. Dinamo 
(doar 16 puncte în retur, fată de 20: 
astă-toamnă) 1 Cît de vulnerabile suit 
cele mai faimoase echipe ale noastre 
chiar si în fata unor formații dintre, 
cele mal modeste I Nu se poate spune, 
că Jful sau C-.F.R. Cluj s-au apropiat, 
de valoarea Iul Dinamo si Rapid șl! 
de aceea le-au învins. E mult mal'j 
probabil că forța celor două nume cu, 
rezonantă a scăzut pînă tntr-atlt îneît 
nu pot rezista potențialului unor ad-J 
versari ce nu visează decît să nu re-, 
trogradeze. Or, Dlnamo. Ranid si Stea
ua. In primul rînd. ar avea posibili
tăți să ajungă echipe mari. Cum. de 
asemenea, sl o serie de cluburi provin
ciale ar nutea să se fortifice. în cazul 
cînd ar fi bine pilotate. Dar. deocam
dată. aceste deziderate rămîn o Fatriț 
morgana a fotbalului nostru. Ca si 
acum un an sau doi. sau mai miiHL’1 
nu vedem, discutind Ia hani măruntiJ 
decît o mină de fotbaliști de clasă» 
insuficient! ca număr chiar și pentru 
o națională.

Intr-o perioadă de bilanț, este bine 
să ne intrebăm dacă ierarhia finală 
are corespondență cu valoarea compe
titorilor. Se recunoaște, în genere, că 
Dinamo merita să îa campionatul,' 
măcar pentru personalitățile echipei.' 
dacă nu pentru jocul ei colectiv. Se 
recunoaște, de asemenea, că C.F.R.’ 
Timișoara a fost una peste alta figura 
cea mai umilă a întrecerii, cu toată 
intervenția don quișotească a lui Tache 
Macri. Dar Incurile celelalte ? în mare 
există probabil pronorționalităti intre 
poziție si valoare. Dar. fiindcă în a- 
cest campionat, numeroase partide au 
avut un iz de necurat este posibil ca 
însăsi ierarhia, cea de pe urmă, să 
fi fost tulburată de acțiunile petrecute 
duPă perdea. Fiindcă această gravă 
deturnare de la spiritul sportului nu 
mai poate fi ignorată, cum s-a făcut 
pînă acum, dacă vrem să nu se a- 
jungă ia situații grotești, sperăm că 
intervenția finală a federației este 
doar preludiul măsurilor intransigen
te pe care își propune să le adopte 
în campionatul următor. i

Sturt memento
Ar fi salutar dacă măcar o parte 

dintre problemele impuse de către 
competiția 1970-1971 n-ar deveni prea 
curînd obiecte de arhivă, așa cum s-a 
întîmplat deseori. Printre altele noi 
am releva că este necesar după atî- 
ția ani să se cerceteze o dală cu ade
vărat care este influența reală a tur
neelor de iarnă asupra capacității ju
cătorilor și echipelor. Trebuie spus, că 
în acest sens nu s-a întreprins pînă 
acum nimic serios, așa-zisele cercei 
țări medicale care s-au realizat, chi
purile. nefiind altceva decît mostre de 
diletantism. De aceea, sînt necesare 
investigații riguroase, purtate din va- 
riate incidențe, pentru înțelegerea in-, 
fluenței climei calde șl umede asupra 
unor organisme supuse la efort. Pen-: 
tru înțelegerea efectelor imediate si 
ulterioare, deoarece asemenea modi
ficări persistă si influențează luni de 
zile reacția diferitelor funcții și sis- 
teme biologice.

Acest campionat impune, pe de altă ( 
parte, necesitatea unor eforturi stiin-i 
tifice sporite pentru elucidarea tutu- ■ 
ror implicațiilor apărute atunci cînd, 
antrenamentele și competiția devin 
mai solicitante, mai dure. Antrenorii 
art rebui să învețe mai mult decît 
Știu deocamdată în acest sens sau să 
aplice mai mult decît au făcut ceea: 
ce știu. -j

Am mai semnala că multi n-au în- : 
teles incă ce reprezintă testul Conner.’I 
Altfel n-am mai auzi, de nildă. că el 
nregăiesc jucătorii în vederea tenta
tivei de trecere a testului Cooper. î 
Chestiunea are haz. dar după un 
asemenea haz Iți rămîne un gust 
amar.

Cu speranța că toți cel responsabili 
vor transfera în programul lor de 
lucru pentru sezonul viitor toate ideile 
utile extrase din ce s-a făcut hine. 
precum si din erori, vom aminti în 
final obligația tuturor celor ce vor 
să schimbe destinul fotbalului româ
nesc de a investi în fiecare an mai 
multă muncă și inteligență.



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA

■■■ DIALOG tN JURUL A 650 KG

ACTUALITATEA
ȘAHISTĂ

• Petrosian - Korcinol din nou remiză
• Fischer - Larsen 4-0

■TM
VIENA, 14 (prin telefon). — 

Directorul tehnic al campiona
telor mondiale de scrimă a făcut • 
surpriză floretistelor care au în
ceput miercuri dimineață întrece
rea lor pe echipe. S-a anunțat că 
în stabilirea seriilor s-ia strecurat 
o eroare care afecta ecțipa Româ 
niei plasată, inițial, pe locul VIH 
și care, de fapt, trebuia să ocupe 
locul IV în operația de constitui
re a seriilor.

în urma acestei corecturi, s-au 
alcătuit următoarele trei (în loc de 
patru) grupe :

A: Ungaria, Italia, R.F. a Ger
maniei, Australia; B : Franța,
Polonia, Anglia; C: U.R.S.S. Ro
mânia, Austria și Statele Unite.

Echipa Irlandei care, inițial, fă
cea parte 
U.R.S.S. și 
competiție.

Formația 
ciat de aportul valoroasei 
Szabo care a revenit, marți după 
amiază, la Viena 
diat pregătirea în 
întreceri.

în primul meci, 
a primit replica 
și. conform prevederilor, a obți
nut o victorie ușoară cu 11—5. 
Ileana Drîmbă a realizat trei vic
torii: 4—2 cu Rădlinger, 4—0 cu 
Hradez și 4—2 cu Repa-Peck. 
Ecaterina Stahl a contribuit tot 
cu trei victorii: 4—1 cu Gosch, 
4—3 cu Rădlinger și 4—2 cu 

Repa-Pcck. Cu un număr egal a 
majorat scorul în favoarea echi
pei noastre și Maria Vicol: 4—0 
cu Gosch și 4—3 cu Rădlinger și 
Repa-Peck. Tn fine, aportul Anei 
Pascu a fost de două 
lizate cu același scor 
Gosch și la Hradec.

Tn parale], echipa 
vietice a dispus de formația 
telor Unite cu 14—2.

Turul următor le-a pus pe 
retistele noastre în fața 
Statelor Unite pe care au între-

din aceeași 
România s-a

țării noastre

grupă cu 
retras din

a benefi- 
Olga

reluîndu-și ime- 
vederea acestei

echipa României
..4“-lui austriac

victorii ren- 
de 4—2 la

Uniunii So- 
Sta-

fio- 
echipei

ECATERINA IENCIC-STAHL
de 10—6. Deosebit 
dovedit în acest 

Stahl, care a cîști- 
4—2

cut-o cu scorul 
de eficace s-a 
meci Ecaterina 
gat toate asalturile susținute: 
cu Devan, 4—2 cu Grampone și
cu Adamovich, 4—3 cu White. Uri 
aport substanțial a adus și Olga 
Szabo: 4—3 cu White, 4—2 cu 
Grampone și 4—1 cu Adamovich, 
lieana Drîmbă a obținut două vic
torii (cu 4—2 la Devan și 4—1 la 
Grampone), iar Maria Vicol a în
trecut-o numai pe Devan (4—2).

în celălalt meci din cadrul gru
pei C. echipa Uniunii Sovietice a 
întrecut cu 11—5 formația Austriei.

Iată și rezultatele înregistrate 
în celelalte grupe: Grupa A: Un
garia — Australia 14—2, Italia — R.F. 
a Germaniei 9—7, Italia — Aus
tralia 13—3 și Ungaria — R.F. a 
Germaniei 11—5.

Grupa Bi Polonia — Anglia 
12—4, Franța — Anglia 10—6.

în grupele A ți C, s-au disputat 
!n continuare meciurile dintre e- 
chipele învingătoare, pe de o par
te, și cele dintre echipele 
pe de altă parte. Primele 
chipe din fiecare grupă 
să continue lupta pentru 
I—VIII în clasamentul final, 
alăturîndu-li-se două echipe 
urma unor meciuri de baraj.

în ultimul meci din grupă, 
cu U.R.S.S., echipa României 
pierdut cu 9-3. Se părea că 

noastre se menajează

IATA PERFORMANȚA LA CARE VISEAZĂ CEI MAI PUTERNICI HALTEROFILI DIN LUME

• Turneul de la Amsterdam
Cea de-a 5-a partidă a meciului 

dintre marii maeștri sovietici Ti
gran Petrosian ți Viktor Korcinol, 
care-țl dispută la Moscova una 
din semifinalele campionatului 
mondial de șah, s-a încheiat re
miză la mutarea a 16-a. In pre
zent scorul este egali 2Vi—271 
puncte.

an, la Milnchen?fi peste un(dreapta), 3. Bătișcev (stingă).Sofia, ordinea a fost1. Alekseev, 2. MangLa

învinse, 
două e- 
urmează 
locurile

retistele
pentru tururile următoare și în 
special
programat în continuare în cadrul 
„sferturilor". Dar, decepție : fetele 
noastre au încheiat la egalitate a- 
cest meci (8-8), fiind întrecute de 
adversarele lor la o diferență de 
trei tușe : 46-49 1 Singurele trăgă
toare din echipa țării noastre, care 
au evoluat bine 
Iencic-Stahl (4-1 
Ia Demaille și 
Ene-Pascu (4-2 
Gapais și 4-3 
schimb, celelalte 
ale echipei României n-au reușit 
să-și aproprie decît o victorie : 
Ileana Drîmbă a întrecut-o pe 
Piccard, cu 4-0, în timp ce Maria 
Vicol a dispus de Demaille cu 
4-3. Cu această înfringere neaș
teptată echipa feminină de floretă 
a României urmează să-și dispute 
locurile 5-6, în compania echipei 
Italiei. Meciul este programat joi 
dimineață, începînd de la ora 9 
(ora Vienei).

Alte rezultate : Ungaria—Italia 
8-7, Italia—Franța 8-8 (au cîști
gat polonezele cu o tușă diferență : 
45-46 .'), Polonia—Italia 8-7. Intere
sant de semnalat că meciul Polo
nia—Franța se va reedita, dar în... 
semifinalele competiției. în cea
laltă semifinală, U.R.S.S.—Unga
ria.

pentru meciul cu Franța,

au fost Ecaterina 
la Piccard și 4-3 

Gapais) și
la Demaille 
la Ceretti). 
două componente

★
Marele maestru american Ro

bert Fischer a cîștigat șl cea de-a 
4-a partidă a meciului pe care-l 
dispută la Denver (Colorado) cu 
danezul Bent Larsen. Scorul întil- 
nirii este de 4—0 puncte în fa
voarea lui Fischer.

★
A început turneul Internațional 

masculin de șah de la Amsterdam, 
în grupa marilor maeștri, Smîslov 
(cu piesele negre) l-a învins pe 
Gligorici. Adorjan a cîștigat la 
Boboțov, Langeweg la Portisch, 
Uhlmann la Timman și Donner la 
Scholl. Partidele Evans — Ivkov 
și Ree — Keres s-au încheiat re
miză. în grupa maeștrilor, MaliH 
l-a învins pe Kurajita și Smejkal 
pe Kort, Hecht a remizat cu Mi- 
nici. Reprezentantul României la 
acest turneu, maestrul Theodor 
Ghițescu, a întrerupt partida cu 
olandezul Bert Enklaar.

MARILENA PEGULESCU ÎNVINGĂTOARE LA GDYNIA

I
i

Echipa de gimnastică modernă 
a clubului Politehnica București 
a întreprins un turneu în R. P. 
Polonă, evoluînd în orașul Gdy
nia, în compania formației loca
le Start. La individual 
un frumos succes a

' sportiva bucureșteancă 
Pegulescu, clasată pe 
cu 28,85 p. Pe locul 
Maria Za.jaczkowska, din selecțio
nata locală, cu 28,70 
Alicja Szyndler < 
întrecerea pe echipe, 
revenit gimnastelor de la 
Gdynia, cu 
bucureștence

în foto :
învingătoare
pus.

compus, 
repurtat 

Marilena 
locul I 

secund —

i p, iar pe locul 3 
cu 28,25 p. In 

victoria a 
Start 

112,60 p, sportivele
realizînd 111,50 p.
Marilena Pegulescu 
la individual com-

Întrecerea celor mai grei sportivi 
din lume și evoluția performanțe
lor acestora continuă să fie urmă
rită cu mare atenție. Cine va fi cel 
mai puternic om al Olimpiadei de 
la Munchen, la ce greutăți-re- 
cord vor ajunge acești supercam- 
pioni ? 
stîrnesc

Vasili 
a reușit 
kg, performanță care este departe 
de a exprima posibilitățile lui ma
xime. Principalul său adversar ră- 
mîne vest-germanul Rudolf Mang, 
care tot la europene a trecut prima 
oară peste 600 kg. .

Cu cît se va cîștiga medalia de 
aur la J.O. ? Specialiștii așteaptă 
un rezultat în jurul a 650 kg. „O 
performanță posibilă pentru mine — 
declară Alekseev. Cu o singură con
diție : va trebui să mai slăbesc pu
țin și să ajung de la 144 kg (cît am 
în prezent) la 135 kg. tn felul aces
ta voi cîștiga 
iar forța mea 
pierdut".

Interesantă, 
părerea lui Mang. „Un accident stu-

Iată două întrebări care 
un deosebit interes.
Alekseev, uriașul din Șatki, 
luna trecută, la Sofia, 630

în
nu

în

IUDIT DIBAR A DEBUTAT
CU O VICTORIE

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 
Tenismana româncă Iudit Dibar a 
debutat cu o 
campionatelor internaționale 
Ungariei, care _ ‘ .
Budapesta. Ea a eliminat-o în pri
mul tur al probei de simplu fe
mei pe jucătoarea maghiară Du- 
dai cu 6—2, 3—6, 6—1. A'^e re
zultate: Neumanova (Cehoslova
cia) — Kisgyorgy (Ungaria) 6—0, 
6—2; Fodor (Ungaria) — Koslowska 
(Polonia) 7—5, 6—2; Holubova

victorie în cadrul 
a'e 

se desfășoară la

(Un-

sim- 
Vio-

(Cehoslovacia) — Szentirmay 
garia) 6—0, 6—1.

în turul doi al probei de 
piu bărbați, jucăterul român 
re! Marcu I-a întîlnit pe maghia
rul S. Baranyi în fața căruia a 
pierdut cu 3—6, 1—6. Campionul 
maghiar Istvan Gulyas l-a între
cut cu 6—4, 6—2 pe compatriotul 
său Laszlo, polonezul Nowicki a 
dispus cu 6—8. 6—3, 6—4 de Szoc- 
sik (Ungaria), 
Phillips Moore 
6—3,

iar australianul 
l-a întrecut cu 

6—1 pe Balazs (Ungaria).

MECIUL ROMANIA —R.F. a
(Urmare din pag. I)

au făcut cunoștință cu cimentul vrăj
maș de Ia Cleveland.

Marți dimineața, asistînd 1a antre-

namentul celor doi corifei ai echipei 
vest-germane. purtat cu seriozitate și 
aplicație desăvîrșită. ne-am putut da 
seama că atît Kuhnke — cel mai în 
formă echipier <__"oaspe — cit și Bun-

VIZITA
WILHELM 
BUNGERT

în lunga sa carieră, 
a fost de 42 de ori se
lecționat în echipa 
R.F.G. (68 meciuri sus
ținute — 43 victorii, 23 
Infringed, 2 meciuri 
întrerupte). 32 de ani ; 
căsătorit ; are o fetiță 
de 4 ani. Soția sa, Bir
git Bungert, îl înso
țește la București, ne
lipsită 
Actualul 
articole 
Hochdahl 
seldorf) 
numeroase satisfacții pe 
terenurile de tenis. 
După ce a fost de două 
ori semifinalist în pro
ba de simplu a tur
neului de la Wimble
don (1963 și 1964), de
vine finalist în 1967, 
fiind învins de New
combe. După anul 1968 
aparițiile sale sînt mai 
rare. Joacă mai mult 
pentru reprezentativa 
din Cupa Da vis a țării 
sale. în acest an a cîș
tigat toate cele patru 
partide susținute în 
compania echipierilor 
austrieci și maghiari.

spectatoare, 
comerciant de 
sportive din 

(lingă Dus- 
a cunoscut

împiedicat să mă antrenez 
trei luni in iarna trecută;

pid m-a 
timp de 
altfel, ajungeam de mult la 600 kg. 
Spre deosebire de prietenul meu 
Vasili, eu va trebui să mai prind 
citeva kilograme și să ajung de la 
125 la cel puțin 135. Atunci voi pu
tea reuși 230 kg la împins, 180 kg 
la smuls și 240 kg la aruncat și-l 
voi pune pe Alekseev în situația de

treapta a doua aa mă privi de pe 
podiumului I..."

Ascultînd declarația adversarului 
său făcută la conferința de presă 
ce a urmat întrecerii din cadrul 
C.E., campionul și recordmanul lu
mii a zîmbit și i-a replicat: „Să 
nu-ți \faci iluzii, la Milnchen, tot 
eu voi fi primul!“

viteză și detentă, 
va avea nimic de

Concursul internațional de pentatlon modern

SPORTIVII POLONEZI ÎȘI CONSOLIDEAZĂ
POZIȚIILE FRUNTAȘE

CĂRȚI DE
JURGEN 

FASSBENDER 
Șl HANS-JURGEN 

POHMANN

în clasamentul vest- 
german, Jtlrgen Fass
bender ocupa locul 5. 
23 de ani De 7 ori se
lecționat in echipa 
R.F.G. : o victorie ia 

” simplu, 3 victorii și 3 
înfrîngerl în meciurile 
de dublu (împreună cu 
H. J. Pohmann). Hans 
Jtirgen Pohmann este 
fiul unor cunoscuțl te- 
nlsmani. Tatăl său. fost 
jucător de performan
ță este acum antre
nor, iar mama sa a 
fost de multe ori cam
pioana țării. La 24 de 
ani Pohmann este tri
plu campion național 
în probele de simplu, 
dublu bărbați și dublu 
mixt, deși ocupă doar 
locul 6 în clasamentul 
pe 1970.

Cei doi formează 
cuplu omogen, 
jucători talentațl, 
perspectivă. Anul
cesta. ei au, cîștigat 
cele două meciuri sus
ținute cu Austria (Hos- 
kowetz, Blanke 6—2, 
6—4. 6—3) și respectiv 
Ungaria (Baranyl, Szo- 
ke 5—7, 6—3, 6—2, 3—6, 
6—4).

un 
fiind 

cu 
a-

CRISTIAN 
KUHNKE

Doctor în științe ju
ridice Christian Kuhn
ke este doar cu cîte
va zile mal în vîrstă 
decît Wilhelm Bun
gert. A debutat la Ua- 
novra, în 1960. In 1963 
șl 1964 se califică în 
sferturile de finală ale 
turneului de la Wim
bledon. Intre anii 1966 
și 1969 activează mal 
puțin din cauza studii
lor universitare. ”* 
tuși, în 1970 are o 
venire remarcabilă 
devine racheta nr. 
formației vest-germane, 
care avea să devină 
finalistă 
vis. Cel 
zultat 
pentru 
victorii 
Santana
finala Inter-zone de a- 
nul trecut. In meciul 
cu S.U.A., la Cleveland, 
a făcut o partidă me
morabilă cu Ashe, pler- 
zînd In 5 seturi : 8—6,
12—10. 7—9, 11—13, 4—6. 
Palmares "eneral în e- 
chipa R.F.G. : 33 vic
torii — 11 Înfrîngerl.

To- 
re-

Și
1 a

devină 
a Cupei Da- 
mal bun re- 
în întrecerile 

„Salatleră" : 
asupra lui 

și Orantes. în

VARȘOVIA, 14 (prin telefon). A 
treia probă a concursului internațio
nal de pentatlon modern ce se desfă
șoară în capitala Poloniei, tirul. a 
consolidat și mai mult pozițiile frun
tașe ale sportivilor țării gazdă. Trei 
componenti ai echipei poloneze s-au 
clasat pe primele locuri în această 
probă, ceea ce a făcut ca și pe echi
pe victoria să revină sportivilor po
lonezi. învingătorul. Konwinski a 
realizat 194 p pentru care a primit 
1 000 puncte. Pe locul al doilea Kos- 
lacz 192 — 956 p. iar al treilea s-a 
clasat 
dintre 
Covaci 
mescu 
846 p. 
— 670 . . 
dual conduce Katner (Polonia) 
3 049 p. urmat de compatriotul său 
Koslacz cu 2 901 p și Bratanov (Bul
garia) 2 850 p. Sportivii români ocupă 
următoarele locuri : 6. Cosmescu 2 754 
p. 12. Spîrlea 2 578 p. 14. Covaci 2 482

p. 22. Naghj 2 094 p ; pe echipe (după 
trei probe) Polonia 1 — 8 548 p. Bul
garia 8 318 p. Cehoslovacia 7 969 p. 
România — 7 814 p. Următoarea pro
bă. natația.

TELEX e TELEX
Wach 191 — 934 p. Primul 
sportivii români a fost Albert 
cu’ 188 — 868 p. Marian Cos- 
s-a clasat pe locul 10. 187 — 
iar Spîrlea pe locul 18 — 179 
p. După trei probe, la indivi- 

' ‘ ‘ cu

GERMANIEI
gert. pot fi adversari redutabili, chiar 
pentru excelenții noștri tenismeni. în 
special Kuhnke. repetăm, care posedă 
și atuul de a fi un jucător cu Stin
gă. iar „stingacii" fac de obicei greu
tăți jucătorului de dincolo de fileu, 
oricît de bun.

Echipa vest-germană mai beneficia
ză și de aportul unui supliment de 
forțe adus de un dublu inedit, alcă
tuit din tinerii Fassbender și Poh
mann, care par a se specializa ex
clusiv pentru această probă. Oaspe
ții aspiră, deci, la idealul unei for
mații pentru Cupa Davis — un „cuar
tet" de jucători. Cei care susțin me
ciurile de simplu au astfel o zi 
pauză, foarte prețioasă. Dar. prin 
ceasta, echipa își la riscul de a 
prezenta pe cei mai buni jucători 
tr-o manșă care poate fi decisivă. 
Veșnica dilemă a unul căpitan de 
echipă... Deși — de această dată — 
misiunea încredințată lui Walter Hofer 
(noul conducător tehnic al reprezen
tativei R.F.G.. ‘ -
Buding) pare 
ment fortuit, 
ieri, Pohmann 
că suferă de
Motiv pentru care este posibil ca du
blul oaspe să fie susținut tot de 
Kuhnke și Bungert.

Pînă la ședința tragerii la sorți, 
care are loc azi în saloanele hotelului 
Athenee Palace, să mai amintim și 
identitatea care există în performan
ta anterioară obținută de fiecare din
tre cele două echipe. România s-a 
calificat pentru finala grupei B invin- 
gind Iugoslavia cu 4-1, la București. 
Iar tenismenii din R.F.G.. tot pe te
ren propriu, au dispus cu 4-1 de for
mația Ungariei. încă un semnal de a- 
tenție pentru tenismenii români, care 
abordează — începînd de vineri — 
poarta ce trebuie deschisă spre întîl- 
niriie inter-zone ale „Salatierei de 
argint".

de 
a- 
nu 
în-

care ia locul lui Ingo 
ușurată de un eveni- 
La antrenamentul de 
a fost absent, anunțînd 
o criză de lumbago.

Federația franceză de ciclism a defini
tivat echipa care va participa la Turul 
Poloniei, programat între 17 și 25 iulie. 
Din formația Franței fac parte Regis 
Ovion. Claude Magni, Alain Bernard, 
Claude Duterme, Jean Louis Danguillau- 
me șl Ladislas Zakreita.

Numeroși spectatori au urmărit
Auckland meciul internațional 
de rugby în XIII dintre echipa 
Zeelande și reprezentativa 
campioană mondială. Jueînd ___
gazdele au obținut o surprinzătoare 
torie cu severul scor de 24—3.

la 
amical 

Noii 
Australiei, 

excelent, 
vlc-

Cursa automobilistică Cesena — 
triere, contînd pentru campionatul 
ropean de viteză în coastă, a 
sportivului austriac __________ _____
tnvingătorul. care a concurat pe o ma
șină „Flat Abarth", a parcurs 10.400 
km în 4:59,7, cu o medie orară de 
124.925 km. în urma acestei victorii. 
Johannes Orthner și-a consolidat pozi
ția de lider în clasamentul campionatu
lui european.

Ses- 
eu- 

revenit 
Johannes Orthner.

Selecționatele U.R.S.S.. Italiei, Spaniei 
și Iugoslaviei s-au calificat in semifi
nalele campionatului european de bas
chet rezervat echipelor masculine de 
tineret, tn ultimele meciuri desfășurate 
la Gorizia, în cadrul celor două grupe 
preliminare, s-au înregistrat următoare-

— : grupa A £ Spania — Gre- 
Austria

Suedia 63—45 
grupa B : Iugoslavia — Israel 

F. a Germaniei — 
; Italia — Franța

le rezultate :
Cia ’59—37 (30—21) ; U.R.S.S. 
85—36 (47—19) : Turcia 
(38—20) ;
78—47 (33—25) ; R. _. 
Elveția 86—57 (41—27) 
63—54 (26—29).

Selecțlonata engleză
Se află In turneu tn ___ „ ________ _ _
jucat la Wellington, in compania echipei 
„Walrarapa". Rugbyștll oaspeți au ob
ținut victoria cu scorul de 27—8 (6—3).

de rugby, care 
Noua Zeelandă, a

In prezent se poartă discuții intre fe
derațiile de box din Polonia și S.U.A. 
pentru organizarea unei duble întîlniri. 
Echipa S.U.A. ar urma să sosească la 
începutul lunii august la Varșovia. Se 
preconizează ca ambele meciuri Polonia 
— S.U.A. să aibă loc la 5 august la Var
șovia și respectiv 7 august la Katowice.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BRAȘOV

14 (prin telefon). Se părea 
victorii a jucătoarei sovieti- 
va fi întreruptă în runda a

BRAȘOV, 
că seria de 
ce Ranniku 
7-a, care s-a jucat aseară. Partida el cu 
Margareta Teodorescu s-a întrerupt în
tr-o poziție avantajoasă pentru jucătoarea 
noastră. Alte partide: Makai — Gogîlea 
*/2—Szoda — Veroczi */2—*/2 Bogdan — 
Nicolau -*/2. In clasament continuă să 
conducă Ranniku cu 6 p (1). urmată de 
Veroczi 5'1, Nicolau 4*/2, Juncu 4(1), Ma
kai 4, Teodorescu 3'/s(l). Joi este zi li
beră. Concursul continuă mîine cu runda 
a 8-a.

CONCURSUL DE ÎNOT 
DE LA BERLIN

BERLIN, 14 (prin telex de la 
redacția ziarului „Deutsches Sport
echo") Au început întrecerile tra
diționalului concurs Unternațional 
de înot organizat de Comitetul o- 
limpic din R.D. Germană, la care 
participă și un grup de înotători 
români. Iată citeva rezultate teh
nice: 100 m liber (b)i 1. Matthes 
(R.D.G.) 53,0 (rec.)... 5. Slavic 55 5 
(în serie Adam 56,9 r.p., Nicodim 
58,8); 400 m liber (b) 1. Hartung 
(R.D.G.) 4:16,4... Slavic 4:44,0; 
100 m delfin (f): 1. Gyarmaty (Un
garia) 65,0, ... 5. Șterner 70,3 (serii 
Cerbcanu 73,0) ; 200 
1. Katzur (R.D.G.) 
Ressler 2:42,0); 100 
.1. Matthes 57,8,... 
65,1; 200 m mixt (b) 
(R.D.G.) 2:13,1; 200 m 
1. Hartung 2:09,0.

(b)
(serii 

spate (b)i 
G. Lupu 

1. Sperling 
delfin (b)i

m bras
2:30,4 
m 
8.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI PRIMESC REPLICA
ECHIPELOR CEHOSLOVACIEI, IUGOSLAVIEI Șl UNGARIEI

Nume noi în 11-le cehoslovac ® Zagalo a anunfat echipa probabilă • La 
Belgrad are loc, azi, un meci-test important ® Pe/e va fi distins cu o decorație 

iugoslavă ® Boșkov și-a schițat echipa pentru jocul de pe „Marocana"
Echipa 

liei se 
prezent, 
osebit 
echipa 
nică cu 
(meci încheiat cu 
1—1). astăzi ea va întîlni repre
zentativa Cehoslovaciei. Din punc
tul nostru de vedere, evoluția e- 
chipei cehoslovace trebuie urmă
rită cu mare interes, deoarece vi
itorii noștri adversari în grupa 
preliminară a C.E. au azi un bun 
prilej pentru a-și verifica lotul pe 
care antrenorii Novak și Kaciani 
I-au împrospătat cu cîteva elemen
te tinere ca Tomanek, Szikora și 
Danko. în schimb, din lot lipsesc 
vedetele Adamec și Kuna (cărora 
li s-a recomandat o perioadă de 
odihnă), 
dentați). 
a făcut 
(portari), 
nik.
Pollak, 
locași), 
kovici. 
(înaintași).

Reprezentativa 
deziluzionat duminică în meciul cu 
Austria nu a fost încă definitivată. 
Totuși, antrenorul Zagalo a anun
țat următorul 11 probabil: Felix — 
Ze Maria, Brito, Piazza, Ever aldo.

de fotbal a 1 
află angrenată, 

într-un program 
de încărcat. După ce 
lui Fele a jucat dumi- 
reprezentativa Austriei 

rezultatul de

Brazi-
, >n 

de-

Jurkanin și Jokl (acci- 
Tată de altfel lotul care 
deplasarea: Viktor, Flesar 
Dobias. Hrivniak. Desiat- 

Pivarnik. Taborsky (fundași), 
Hrdlicka,

Szikora,
Strat.il,

Tomanek (mij- 
Karko, Jan Cap- 

F. Vesely, Danko

Braziliei care a

— Clodoaldo, Gerson, Paulo Ce
sar — Zequinha, Rivelino, Tostao.

★
Selecționerul iugoslav Boșkov a 

convocat la Belgrad lotul de jucă
tori, în vederea pregătirii partidei 
cu naționala Braziliei, programată 
la 18 iulie pe „Maracana". Fotba
liștii s-au pregătit la centrul spor
tiv, iar astăzi ei vor susține o 
partidă de verificare cu jucătorii 
desemnați de ziariști și al căror 
selecționer este Rajko Mitici. 

Partida este așteptată cu’mare in
teres deoarece In echipa formată 
după sugestiile ziariștilor, vor e- 
volua și jucătorii Skoblar și Keita,

care-și petrec în aceste zile con
cediul pe coasta dalmată.

Cu prilejul acestui meci, celebrn-ț, 
lui Pelă i se va înmîna o decorați® 
iugoslavă.

înmîna o decorație

★
iugoslavă preconl- 
pentru partida ctf

Iată echipa 
zată de Boșkov 
reprezentativa Braziliei i Vukcevici 
— Pavlovici, Paunovicl, Holțer, 
Stepanovici, Antonievicî, Acimo- 
vici, Petkovici, Oblak, Filipovici, 
Geaici.

Ultimul meci din seria celor pa
tru pe care echipa Braziliei le sus
ține în numai 11 zile, va avea lae 
la 21 iulie cu reprezentativa Un
gariei.

TURUI FRANȚEI A PROGRAMAT O ETAPĂ DIFICILĂ
Etapa a 16-a din Turul Franței a 

fost împărțită în două serrietape. 
Prima. Luchon-Gourette (145.5 km), 
unde s-au escaladat vîrfurile Tourma- 
let și Aubisque a fost cîștigată de 
francezul La Bourlette (5 : 08,36) ur
mat de Merckx (5 : 10,08). Van Impe 
(5:10,10), Zoetcmelk (5:10.11). A 
două semietapă (Gcurette—Pau 70.5 
km) a revenit lui Van Springel în 
1 h 57,03. In clasamentul general, 
nici o schimbare. Lider este în con
tinuare Merckx urmat de Van Impe

Ia 2 : 17. Zoetemelk la 2 :26. The- 
venet 6 : 37. Mortensen 13 : 07 etc. 
înainte de cursă Merckx a manifes
tat o indispoziție, acuzînd dureri la 
genunchiul accidentat în urma căză
turii suferite în etapa a 14-a. Se vor
bea chiar de un abandon al purtă
torului tricoului galben, 
însă nu s-a adeverit, ci.
în cea mai dificilă etapă 
desfășurată ieri, sportivul 
dovedit a fi din nou Ia înălțime.

fapt care 
dimpotrivă, 

a turului 
belgian s-a

79,14 metri ! în perspectivă : un nou 
recordman mondial sau campion 
limpic !
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STIRLING MOSS 
CONTRAVENIENT

A FOST ALEASA 
DEPUTAT

CICLO—TURISM DE. 
LUNG METRAJ

într-o vreme în care turismul au
tomobilistic ocupă un loc Important 

doresc să 
Șl 

cl- 
mai

șahlstă sovietică. cam-Excelenta „_____ ___  ___
pioana mondială Nona Gaprindașvili 
a fost aleasă deputat în Sovietul 
Suprem al Republicii Sovietice So
cialiste Gruzine, tndeplinindu-și cu 
conștiinciozitate obligațiile obștești 
șl profesionale, talentata Nona se 
ocupă în mod asiduu și de sportul 
care l-a adus suprema satisfacție și 
în care a debutat în competiții la 
vîrsta de 12 ani. Studentă în ulti
mul an al Facultății de limbi străine 
din Tbilisi, campioana mondială este 
căsătorită și mamă a unui băiețel.

PIRATUL... BICICLETEI

rostul campion de automobilism 
Marii Britanii, participant la i 
meroase întreceri pentru titlul mon
dial, Stirling Moss, nu mai are drep
tul să conducă mașina timp de șase 
luni. Un tribunal din Oxford i-a 
suspendat permisul de conducere pen
tru- trei contravenții la legea circu
lației. petrecute în decurs de 
ani. Ultima oară, Moss a trecut 
te linia continuă de pe șosea, 
pășind un polițist care nu se 
în serviciu. Aceasta l-a costat 75 de 
lire.
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In timp ce se desfășura o între
cere cicllstă de amatori în apropie
rea orașului italian Spezia, tînărul 
alergător Maurizio Giampletrl a fost 
atacat de un bărbat, înarmat cu un 
revolver, care l-a silit să se opreas
că și l-a luat bicicleta. Imediat „pi
ratul" a încălecat pe bicicletă șl a 
început să pedaleze cu putere.

„Evadarea" lui nu avea să fie, însă, 
de lungă durată. Mai mulți membri 
ai echipei lui Giampietrl, sosiți la 
fața locului citeva clipe mai tîrzlu, 
au pornit în urmărirea hoțului bi
cicletei. El l-au ajuns din urmă la 
un stop in centrul orașului, au pus 
mîna pe el și l-au predat poliției. 
Acolo s-a aflat că „piratul" se 
mește Vincenzo Siciliano, că i 
lui nu era decît o jucărie șl că 
procedat astfel întrucît... dorea 
facă o plimbare cu bicicleta, 
llano a fost condus la 
din 
cou

nu- 
arma 

a 
să 

Slci- 
închisoarea 

Spezia unde în locul unui tri- 
de lider a primit unul... vărgat.

ASCENSIUNE 
VERTIGINOASA

mai întîmplă șl minuni în at-Se 
letism. Americanul Russ Francisc, 
elev de liceu In vîrstă de 18 ani (1,98 
m înălțime șl 102 kg greutate), a luat 
pentru prima oară în mină o suliță 
la 29 martie. Participînd apoi la 
opt concursuri consecutive, desfășura
te pînă la sfîrșitu! lunii aprilie, el 
a realizat performanțe în continuă 
creștere, alungind de la 56,40 m la...

în preocupările celor ce 
cunoască cît mal multe locuri 
frumuseți ale naturii, iubitorii 
clismului nu se lasă nici el 
prejos. Nu de mult, la Bruxelles 
a fost dat startul într-o cursă ciclo
turistică pînă la Beirut, la care par
ticipă 49 de bărbați și o femele. Tra
seul, în lungime de 4 165 km include 
1 245 km de șosele de munte, 113 
km de urcuș pe piscuri șl 60 km 
de drum foarte prost. Participanții 
au vîrsta între 18 și 52 de ani, fiind 
selecționați de Federația belgiană de 
ciclism dintre veteranii și novicii 
secției de ciclo-turism. Intinerarul 
prevede străbaterea următoarelor țări: 
Belgia, Luxemburg, Franța, R. F. 
a Germaniei, Austria, Iugoslavia, 
Bulgaria, Turcia, Siria și Liban.

SE CAUTĂ FOTBALISTE 
SUEDEZE

Un semnal de alarmă a agitat pre
sa sportivă suedeză. Emisarii 
lieni se interesează îndeaproape 

scandinav. De data 
vorba de a se an- 
jucătoare.

„Hotel des Anglais” 
poposit un oarecare

Călare pe bicicletă, rutierul po
lonez Ryszard Szurkowski s-a 
dovedit de neîntrecut in „Cursa 
Păcii". Dar cu băiețelul său că
lare pe ceafă, nu vi se pare a 
fi și un tătic tare bun care face 
totul pentru a-și distra urmașul?

I
I

lumea fotbalului 
aceasta nu este 
gaia jucători, ci

In adevăr, la 
din Stockholm a

ita- 
de

Franco Rossl din Roma, în căutare 
de vedete pentru fotbalul feminin. 
Pentru nevoile unor cluburi (pe care 
a refuzat să le numească) Rossl do
rea să procure doi portari. patru 
înaintași centrali și trei extreme. 
Candidatele trebuiau să fie neapărat 
înalte și. mai ales, blonde. In afara 
acestei delicate sarcini, 
italian dorea să perfecteze 
întîlnlre cu reprezentativa 
a Suediei. Misiunea sa a 
greș, deoarece fotbalistele _______
au refuzat să părăsească statutul lor 
amator.

emisarul 
și o dublă 

feminină 
dat, însă, 

suedeze
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