
INTR-UN SINGURJLAS, INTREGU^POPOR 
ISI EXPRIMĂ ADEZIUNEA Șl HOTARIREA 

FERMĂ DE A ÎNFĂPTUI PROGRAMUL
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL

N1COLAECEAUȘKCU
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
9 9 7

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Consiliul Clubului Sportiv „Rapid”-București, bi

roul organizației de bază P.C.R., sportivii antrenorii, 
tehnicienii și întregul aparat, membri și nemem
bri de partid, vă încredințează că au primit cu 
deosebită satisfacție propunerile făcute de dumnea
voastră Comitetului Executiv al Comitetului Central 
și aprobate în unanimitate, cu privire la îmbunătă
țirea activității politico-ideologice de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de partid și a tuturor 
oamenilor muncii, precum și expunerea făcută de 
dumneavoastră la consfătuirea de lucru cu activul 
din domeniul ideologiei și al activității cultural- 
educative.

Noi vedem în aceste măsuri o expresie firească 
a poziției consecvent marxist-leniniste, o expresie 
a înaltei principialități comuniste cu care dumnea
voastră conduceți destinele țării noastre și ale po
porului nostru.

Deși in vasta activitate economică și social-politică 
ce se desfășoară în țara noastră sub conducerea în
cercată a dumneavoastră, unitatea noastră nu re
prezintă decît un mic angrenaj, totuși simțim de 
datoria noastră să ne manifestăm și cu această oca-

Biroul organizației de bază

SĂ PREGĂTIM PRIN SPORT

zie respectul, admirația noastră față de dumnea
voastră, stimate tovarășe Ceaușescu, care ați dat 
dovadă de cel mai înalt spirit de clarviziune și con
secvență în aplicarea liniei, politice marxist-leni- 
niste a partidului nostru în construcția noii so
cietăți.

Noi sintem conștienți de sarcinile de mare răspun
dere, cuprinse în propunerile prezentate de dum
neavoastră Comitetului Executiv și vă asigurăm că 
ne vom strădui pentru a le aplica în viață aci în 
această mică unitate în scopul îmbunătățirii substan
țiale a muncii politico-ideologice, folosind toate 
mijloacele și formele pentru educarea în acest spirit 
a tuturor sportivilor noștri și a întregului aparat.

Ne angajăm ca împreună cu sportivii, antrenorii 
și tehnicienii clubului nostru, sub conducerea orga
nizației noastre de partid, să ridicăm în permanență 
performanțele sportive la nivelul celor internaționale, 
conștienți de faptul că aceste performanțe vor fi 
rodul aplicării în viață a prețioaselor sarcini rezul
tate din propunerile prezentate de dumneavoastră 
și aprobate în unanimitate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
P.C.R. și Consiliul clubului sportiv Rapid - București

Printre sporturile aplicative foarte răspîndite în rindul pionierilor 
din județul Arad se numără navomodelismul. Centre puternice, cu bune 
performanțe, funcționează la Arad, Lipova și alte localități.

Recent, în bazinul asociației sportii e „Sere" a avut loc un concurs 
de la care corespondentul nostru, prof. V. Jireghie. a surprins această 
imagine. Se lansează navomodelele autopropulsate.

ÎN ÎNTRECERILE „SALATIEREI

INTERVIUL NOSTRU

EXERCIȚIUL FlZIC-un component 
indispensabil al existenței

* De vorbă cu tovarășul ȘTEFAN MOCUȚA, secretar

al Comitetului județean de partid Arad

O discuție cu tovarășul Ștefan 
Mocuța, secretar al Comite
tului județean de partid 

Arad, ne-a dezvăluit un desăvîr- 
șit cunoscător al treburilor spor
tului.

— La ce nivel de însemnă
tate plasați această activitate 
în viața unui cetățean ?

— Sportul, sau mai exact exer
cițiul fizic este un component in
dispensabil al existenței. N-aș 
vrea să repet aici teza atît de cu
noscută despre efectele nocive ale 
sedentarismului și suprasolicitări
lor la care ne expun condițiile 
moderne de muncă, automatizarea,

DE ARGINT-

cibernetica și alte cuceriri ale ci
vilizației. Nu cred, totuși, în vi
ziunea deprimantă a unor autori 
de romane științifico-fantastice, 
care prezintă ființele superioare 
ale viitorului ca pe niște indivizi 
cu cranii imense și extremități 
subțiri, prefigurind triumful creie
rului asupra mușchilor. Ar fi 
foarte trist să se intîmple așa. Și, 
ca un asemenea lucru să nu se 
petreacă, inteligența umană a gă 
sit un corectiv: să se facă la fie
care cinci computere, ce! puțin un 
stadion...

Dar, pentru a prolifera în mase 
ideea activităților de mișcare, se 
cere — pe mai departe — o mun
că stăruitoare, aș spune chiar mai 
stăruitoare. Comoditatea este unul 
dintre dușmanii, cei mai insidioși 
pentru că folosește slăbiciunea O- 
menească cea mai răspîndită. In 
acest context, deci, al mobilizării 
cetățenilor la activitățile de miș-

CETĂȚENI
îndată după apariția Documentelor 

tn domeniul îmbunătățirii muncii 
politico-educative. membrii secției 
de hochei de la Avîntul Miercu
rea Ciuc s-au reunit într-o a- 
dunare consacrată dezbaterii acestor 
înalte acte de partid.

Analizînd în adîncime activitatea 
noastră, prin prisma observațiilor și 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, am ajuns la concluzia că 
în domeniul educației au existat în 
secția noastră serioase neajunsuri. 
Ele s-au manifestat prin sustragerea 
unor jucători de la disciplina muncii 
și a pregătirii, absențe în producție 
sau antrenamențe, acte de infatuare 
și vedetism, atitudini de automulțu- 
mlre.

Furați de unele rezultate bune 
(dar efemere), de activitatea tehnică, 
de problemele cotidiene, deseori mă
runte, iată că am neglijat de multe 
ori o latură esențială a activității noa
stre pedagogice, aceea de a pregăti, 
în primul rînd. cetățeni destoinici și 
abia după aceea performeri buni.

DESTOINICI
Cum se spune într-un foarte înțelept 
proverb românesc, noi am pus cîte- 
odată căruța înaintea calului, sau — 
ca într-o altă zicală populară — 
n-am văzut pădurea din cauza copa
cilor...

Valoarea principială și etică a 
intervenției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sporește și capătă mari 
valențe, prin faptul că ea vine în
tr-un moment cînd patria noastră 
cunoaște un mare avînt, în 
toate domeniile muncii materiale 
și spirituale, se află angajată, cu toa
te eforturile, pe drumul înfăptuirii 
depline a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Aș vrea în încheiere să asigur Co
mitetul Central al partidului, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, că noi. — 
antrenorii — ne vom concentra de 
aici înainte toate eforturile pentru 
înfăptuirea cauzei nobile preconizate.

prof. LUDOVIC PUȘKAȘ 
maestru al sportului, 

antrenorul echipei de hochei 
Avîntul Miercurea Ciuc

PENTRU CONSOLIDAREA PRESTIGIULUI 
INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Propunerile privitoare la îmbună
tățirea activității ideologice și edu
cării marxist-leniniste a tuturor oa
menilor muncii și mai cu seamă ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie, pentru noi toți, un verita
bil îndreptar asupra a ceea ce trebuie 
să fie un cetățean de tip nou, un 
făuritor al comunismului. Citind a- 
ceste documente, am fost mișcat de 
viabilitatea ideilor expuse, de necesi
tatea transpunerii lor în fapt. Fie
care cetățean al patriei trebuie să

fie astfel educat îneît să participe 
conștient la opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Ca voleibalist al lotului național și 
cetățean al României socialiste, voi 
face totul — cu și mai mult sirrț .de 
răspundere — pentru a-mi consolida 
cunoștințele profesionale și sportive, 
spre a contribui cu toată capacitatea 
mea la îndeplinirea sarcinilor ce-mi 
vor sta în față. In activitatea pe care 
o desfășor la lotul național voi arăta

și mai multă seriozitate în pregătire, 
conștient fiind că numai astfel pot 
sprijini ascensiunea voleiului româ
nesc, consolidarea prestigiului său 
internațional.

AUREL DRAGAN 
maestru emerit al sportului 

la volei

ROLUL MAJOR AL ȘCOLII
Mi se pare cu totul semnificativ 

faptul că, la cîteva zile după apari
ția Documentelor de partid privitoare 
la îmbunătățirea activității ideologice 
și educării marxist-leniniste a mase
lor de cetățeni, secretarul general al 
partidului s-a întîlnit cu Consiliul 
Invățămîntului Superior, cu cadrele 
investite cu cele mai înalte respon
sabilități în domeniul instrucțiunii.

Aceasta demonstrează marea aten
ție pe care partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, o acordă 
școlii, socotind-o drept una dintre 
cele mai importante pîrghii în opera 
de educație în spirit revoluționar, 
comunist, a viitorilor cetățeni ai pa
triei.

Dintre multiplele mijloace de care 
dispune și pe care le utilizează școa
la se numără și sportul, prin carac
terul de mare atracție pe care-1 exer
cită asupra tinerilor, prin tezaurul de 
calități sufletești și de caracter pe 
care ie cultivă : dragostea de patrie, 
loialitatea, prietenia, curajul, spiritul 
de sacrificiu și multe altele.

Iată de ce, în acest context, mi
siunea dascălului de sport capătă noi 
dimensiuni, iar obligațiile sale profe
sionale și obștești se transformă în 
responsabilități civice cu o adîncă 
rezonanță patriotică.

Urmînd neabătut drumul arătat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne vom 
strădui, la catedră și pe stadion, să 
ne îndeplinim în mod exemplar obli
gațiile.

prof. CAMIL MORȚUN 
vicepreședintele Comisiei de atletism 

a municipiului București

ECHIPE MAI SÎNT ÎN CURSĂ...
Suprema competiție a tenisului 

intră în faza sa decisivă. Din cele 
51 de țări, din toate continentele, 
aflate la startul actuale; ediții a 
„Cupei Davis" — a 60-a, în nume
rotarea inițiată la începutul acestui 
veac — au rămas în luptă doar 
șase. Sînt cuprinse în această cifră, 
firește, deținătoarea tofeului, cele 
trei calificate de pînă acum în în
trecerile inter-zone. precum și două 
competitoare care luptă chiar în a- 
ceste zile pentru promovare. Am 
numit, în ordinea de mai sus : 
S.U.A., România, India, Cehoslova
cia, Brazilia sau Mexic. Din rîndui 
acestora urmează să fie desemnată 
echipa al cărei nume va fi gravat 
în acest an pe uriașul soclu al 
„Salatierei de argint".

Reprezentativa țârii noastre s-a 
calificat cu un deosebit succes pen
tru această ultimă fază de între
ceri. Faptul de a fi ocupat primul 
loc în grupa B europeană, din rîn
dul a 14 competitoare, dar mai ales 
maniera în care și-a obținut per
formanța, o recomandă din nou ca 
o candidată de frunte la marea fi
nală, în care a mai fost o dată 
prezentă. Va fi ultimul Challange- 
round, în acest an, la Charlotte (Ca
rolina de Nord), în zilele de 8, 9 și 
10 octombrie. După cum se știe, re
gulamentul .,Cupei Davis" a fost 
schimbat și, de aci înainte, dețină
torii „Salatierei" vor trebui să 
pășească în luptă chiar din primul 
tur.

Să recapitulăm, deocamdată, eve
nimentele cele mai recente, desfă
șurate în disputa așilor rachetei. 
Victoria echipei României, în întâl
nirea de la finele săptămînii tre
cute, deși scontată, s-a înscris la 
proporții aproape surprinzătoare. 
Tenismenii vest-germani, finaliștii 
de anul trecut ai competiției, nu au 
putut marca nici un punct în fața 
cuplului Ilie Năstase—Ion Țiriac,

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Reprezentativa de tenis a României, calificată în între cerile înter-zone ale „Cupei Davis" (de la stingă la 
dreapta): Sever Dron, Ilie Năstase, Petre Mărmureanu, Ion Țiriac și căpitanul echipei, prof. St. Georgescu. 

j t - Foto I. Theo MACARSCHI••4 '■i'-'.y m -l' •

In județul constanța
>

Mii de copii învață să înoate
La Constanța, pe plaja Modern,

* priveam fața însorită a mării. 
Numeroși oameni, de diverse vîrste 
și profesiuni, pluteau în apa de 
cristal topit. își făceau de lucru

?' cu mingi pe mal, sau se relaxau 
întinși pe nisip. Aici, lîngă puz- 

< deria de tineri și vîrstnici veniți 
să-și petreacă o parte din vacanță, 
există un loc unde se muncește 

. serios! centrul de inițiere pentru 
' înot. Zeci de copii, supravegheați 

de cîțiva instructori, repetau și iar 
j repetau — pe digul rezervat în 
’ exclusivitate lor — mișcările de 
.înot. Apod, au schimbat uscatul cu 
? apa. Instmdtorii nu mai pridideau 
t dînd sfaturi. După minute în șir 
■ de exerciții în apă, a urmat o bine-
• meritată pauză, timp în care copiii 
‘ au îuat gustarea pregătită de-acasă 
j și au fost examinați de doctorul

Nefli Cristea. Firește, am profitat 
și 'noi de întreruperea programului 
pentru a discuta cu unul dintre 
conducătorii lecțiilor de natație.

— 35 de fete și băieți frecven
tează zilnic acest curs, ne infor- 

1 /mează prof. Mihai Lungu, antre
nor de specialitate. In 15 zile, toți

vor ști să despice apa în stilul 
craul sau bras-

— După cîte înțelegem, urmează 
să mai primiți elevi.

— Desigur. Pentru seria viitoare 
s-a« și încheiat • înscrierile. Avem o

< 36 de centre de inițiere 

• în 15 zile — „stăpîni" ai 

apei

mare afluență, întrucît pe lîngă 
localnici își mai aduc copiii la cursul 
nostru și părinții veniți Ia odihnă. 
Centre de învățarea înotului s-au 
deschis în aceste zile la Mamaia, 
Eforie Nord, Mangalia Sud, precum 
și în alte orașe și sate din județ.

...Cîteva minute mai tîrziu ne 
aflam în biroul tov. Dumitru Pa- 
nait. vicepreședinte al C.J.E.F.S- 
Constanța. Interlocutorul ne dă o

cifră precisă! 36 de centre în tot 
județul, conduse de antrenori de 
înot, profesori de educație fizică 
și alte cadre de specialitate. Bazi
nele de inițiere, alese în locuri 
adecvate, pe litoral, pe malul Du
nării sau în lacurile de lîngă co
mune, sînt dotate cu materialele 
necesare î plute pentru brațe și pi
cioare, balize pentru delimitarea 
zonelor de lucru, colaci de salvare 
etc. Aceste mici... fabrici de îno
tători vor funcționa pînă la 30 au
gust. urmînd ca în acest timp 
conform calculelor întocmite — 
aproape 5 000 de fete și băieți să 
fie inițiali în tainele natației.

I. TRAIAN

secundat de data aceasta efectiv de 
Petre Mărmureanu, cel care a pe
cetluit scorul: 5—0 ! Acesta mai fu
sese înscris de două ori pe tabel 
în dreptul echipei noastre (în me
ciurile cu Olanda și Israel), pentru 
ca o singură dată victoria să fie 
limitată la 4—1, cu Iugoslavia. O 
singură partidă pierdută, în patru 
etape de competiție. Iată un procent 
minim, care constituie, totodată, o 
promisiune pentru viitoarele sale 
evoluții.

Urmează, curînd, semifinala in- 
ter-zone, cu India. Deocamdată cu
noaștem doar locul disputei. Se va 
juca la New Delhi. Pentru datele 
întâlnirii se mai poartă încă discu
ții, dar ele vor fi, probabil, cele

Radu VOIA

(Continuare. în pag. a 4-a)

PRIMII CAMPIONI (LA COPII) Al ȚĂRII LA ÎNOT
REȘIȚA 19 (prin telefon, de la co

respondentul nostdu). Au început 
campionatele naționale ale celor mai 
tineri înotători. La startul primei reu
niuni s-au aliniat peste 200 de copii 
din 19 secții, care s-au încadrat în 
totalitate în haremurile impuse de 
federație. Iată primii medaliați :

CATEGORIA C. 50 m bras (b) : 
A. SZABO (O.S.M. Cluj) 44,7. A. Go- 
Iovka (Din.) 45,8, G. Lupaș (Din.) 
46,1 ; 50 m bras (f) : LIGIA ANAS- 
TASESCU (C.S.Ș.) 44,0, Simona Bran 
(C.S.M. Cluj) 47,0, Mariana Marin 
(Șc. Sp. Reș) 48,1 ; 100 m spate (b) : 
U. CAMILI (Șc. Sp. 2) 1:26,5. L. Orei 
(Șc. Sp. Reș.) 1:26,7, L. Iuhas (Crișul) 
1:34,1 ; 100 m spate (f) : JUDIT
HUNIADI (Șc. Sp. Reș.) 1: 30,8. Mi- 
haela Georgescu (Petrolul) 1:31,6,

Carmen Nișulescu (Șc. Sp. 2) 1:34,5 ; 
4x50 m liber (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 
2:28,3, Petrolul 2:30,4. Dinamo 2:30,8 ; 
4x50 m liber (f) : PETROLUL 2:31,6 
— record, Șc. Sp. Reșița 2:32,5. Șc. 
Sp. 2 2:40,0 ;

CATEGORIA D. 50 m delfin (b) : 
A TOTH (Șc. Sp. Timișoara) 47,1. C. 
Drăgan (Crișul) 50,2, V. Stademan 
(Șc. Sp. Reș.) 51,1 ; 50 m delfin (f) : 
MARILENA MĂGLAȘU (Din.) 49,0. 
Cristina Banu (Petrolul) 51,3. Ildiko 
Zaborski (S.C.M. Cluj) 53,7 ; 4x50 m 
mixt (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 3:24.7, 
Crișul 3:31,8. Șc. Sp. 2 3:41,9 ; 4x50 
m mixt (f) : PETROLUL 3:25,1, Du
nărea Galați 3:45,7. Șc. Sp. Reșița 
3:53,4.

Doru GLAVAN

Situație paradoxală în Boxul constăntcan:

0 ECHIPĂ PUTERNICĂ, DAR
Constanța este unul dintre ora

șele cu veche și frumoasă tradiție 
pugilistică. Boxeri ca Ștefan Iorda- 
che, Constantin Toma, Dumitru 
Mîțu, Vasile Neagu, Ion Dinu, Ion 
Pițu, Tănase Pintilie, Gheorghe 
Călin, Aurel Iliescu, Aurel Simio- 
nescu și mulți alții, crescuți în por
tul maritim, au realizat prestigi
oase succese pe ringurile din țară 
și din străinătate. Trebuie să spu

nem de la bun început că îrt ora
șul de pe litoral a existat și există 
un climat deosebit de favorabil 
sportului cu mănuși : un număr 
mare de pasionați ai acestui sport, 
locuri corespunzătoare de organi
zare a competițiilor, antrenori 
mulți și unele săli de antrenament 
bine amenajate, sprijin material 
substanțial din partea organelor 
locale și a conducerii C.J.E.F.S.

LA DRUM CU BICICLETA
3 *

Dintotdeauna pădurile, cu aerul 
lor curat, soarele, care răzbate 
prin perdeaua înverzită a brazilor, 
au îndemnat la drumeție, la hoină
reală pur și simplu. Mijloacele de 
transport nu contează : „per pedes 
apostolorum", pe bicicletă, cu ma
șina, important este să-ți poți pe
trece cîteva ore în mijlocul na
turii.

Caravana cicloturiștilor șerpu
iește pe drumurile care traver
sează obcinele Bucovinei. Prilej nu 
numai de reconfortare, ci și de a 
face cunoștință cu cîteva din co
morile naturale și de valoare isto
rică presărate cu generozitate în 
nordul Moldovei.

Foto : C. ALEXE — Suceava

---------------- ț------------------------------------------------------------------- ------------

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
ÎNAINTEA ULTIMELOR RUNDE

BjRAȘOV (prin telefon). — Tur- 
heull internațional feminin de șah 
de la Brașov se apropie de sfîr- 
șit.. Ieri s-a jucat runda a Xl-a. Au 
caracterizat-o în general partidele 
liniștite, cinci terminîndu-se la e- 
galState: Cohn—Gogâlea. Szota — 
Vloeralova, Ranniku — Makai, 
Jtujncu — Veroci și Nicolau—Teo- 

1 dorescu. Just, cu negrele, a în
vins-o pe Timmer iar Todorova, 
tot cu negrele, are avantaj la 

JBogdan.^

In clasament continuă să condu
că Ranniku cu 9 puncte, urmată 
de Veroci și Nicolau 8, Juncu 7, 
Just, Makai 6‘7«, Szota, Teodores- 
cu 5‘A etc.

Astăzi dimineața se joacă run
da a XII-a, iar miercuri, de ase
menea dimineața, se va desfășura 
ultima rundă a turneului.

T. MCOARA, arbitru
Aurel Mihai (stingă), unul dintre cei mai buni boxeri constănțeni, intr-unui dintre numeroasele sale meciuri 

internaționale. Cine oare îl va înlocui pe Mihai in ețjiipa clubului Farul 2

FĂRĂ URMAȘI
(acordat, în special, boxerilor de 
performanță) __ etc. Și, totuși, în 
echipa constănțeană (formație cu 
pretenții justificate la un loc frun
taș în campionatul național) figu
rează prea puțini boxeri proveni ți 
din secțiile locale. Majoritatea pu- 
giliștilor care evoluează sub culo
rile „Farului" sînt sportivi care 
s-au inițiat în tainele sportului cu 
mănuși pe alte meleaguri.

în dorința de a cunoaște mai 
bine situația boxului constănțean, 
am întreprins un raid-anchetă prin 
secțiile de box din localitate. Tată 
ce am constatat : în sala de antre
nament a clubului Farul (antre
nori Nicolae Buză. Nicolae Zălo- 
geanu și Ion Văduva) — sală spa
țioasă, luminoasă, dotată cu apara
tură corespunzătoare, una dintre 
cele mai moderne din țară — erau 
prezenți la antrenamentul din ziua 
respectivă doar patru seniori (cei
lalți erau în repaus după meciul 
susținut cu o seară înainte în com
pania pugiliștilor cubanezi) și trei 
juniori. Din cele afirmate de an
trenorul coordonator, N. Buză, am 
aflat că în secție există 24 de ju
niori legitimați, dar nici unui nu 
promite să devină boxer de perfor
manță. După cum am constatat și 
noi, tinerii pugiliști nu frecventează 
cu regularitate antrenamentele. Da
torită lipsei de preocupare și ne
înțelegerii dintre antrenori nu se 
pot alcătui programele reuniunilor 
și deci nu se organizează gale spe-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Arșiță năprasnica, dimineață la 
Snagov. Briza lacului este a- 
proâpe imperceptibilă. Cauți 

umbra cu o ardoare nestăvilită. Și, 
totuși, în incinta stadionului de la 
„baza nouă” a sportivilor, anima
ție contarninahtă. 24 de copii. Pio
nieri. Băieți și fete. Atleți. Lotul 
Liceului nr. 2 dip Ploiești a cărui 
echipă, se știe, a eîștigat recent tit
lul de campioană republicană a 
Tetratlonului atletic pionieresc. A- 
cum, micii atleți mai au de trecut 
un hop : participarea la „Tetratlo- 
nul atletic internațional al priete
niei". ■ Ediția jubiliară, a XV-a, o 
găzduiește țara noastră, în speță 
Capitala, stadionul Tineretului.'

Pînă la marea întrecere nu mai 
sînt nici două săptămîni. înțelegeți 
rostul pregătirii, vă explicați ușor 
febra care i-a cuprins pe toți cei 
24, cu atît mai mult cu cît, la ora 
concursului, la start nu vor fi pre
zenți decît 12. Șase băieți și șase 
fete. Deci : nu numai pregătire, ci 
și selecție, o riguroasă selecție.

— Ce zici, Doina Spinu ■. te reve
dem pe „Tineretului"

Doina, campioana individuală a 
Tetratlonului, o fetiță pe cît de ta
lentată pe atît de modestă, întîrzie 
cu răspunsul:

— Eu știu ?... Dacă ar fi numai 
proba de alergare... Un 7,9 pe 60 de 
metri aș putea să-l repet. Poate că 

\poi alerga chiar și mai bine. Mai 
jeste, însă, și săritura in lungime, 
lapoi cea in înălțime, ca să nu mai 
vorbesc de aruncarea mingii de 
oină. Iți trebuie atîtea calități pen
tru a fi fruntașă la toate aceste 
probe pretențioase !...

— Ce să thțeleg dlh răspunsul 
tău ?..7

— Bineînțeles, voi încerca să-mi 
onorez titlul de campioană și, deci, 
să fiu prezentă și la apropiata în
trecere internațională...

Celelalte atlete sînt ceva mai op
timiste, așa cum este și firesc, cum 
le stă bine la 13—14 ani. Lucia le-

runcărl, trimite cu regularitate min
gea de oină dincolo de 75 de me
tri (..Nu voi înceta antrenamentele 
pînă cfe nu ating 80 de metri !“...). 
Alergătorul cu... pftpUci fermecați, 
cum îi spun colegii, pionierul Spi
ridon Hătichias, atlet de 7,5 pe 00 
m, are și el ambiția de a se auto- 
depăși („Cu 7 secunde intru sigur

Prefață la ediția jubiliară

a Tetratlonului atletic internațional al prieteniei

OBIECTIVUL PREGĂTIRILOR
PESTE 2700 DE PUNCTE! ■ ■■

pure, de pildă, este convinsă că va 
trece de 5.50 metri la lungime, pro
ba ei preferată, Vanda Blotor nu 
se gîndește decît la ștachete ridicate 
la peste 1,33 metri, în timp ce Lu
cia Ianculescu, un fel de... Lia Ma- 
noliu în miniatură, nu corlcepe ca 
bariera celor 50 de metri la arun
care să nu fie depășită.

In tabăra băieților, de asemenea, 
domină o atmosferă de încredere. 
Lucian Popa, cel mai iscusit la a-

în echipă !“). Gerhard Hllbner. sări
tor de 5,77 metri, și-a propus ea 
în săptămîna viitoare să ajungă la 
6 metri, iar Adrian Nae a pus ră
mășag să rămînă campionul probei 
de înălțime („La naționale am sărit 
1,57 metri, la internaționale vreau 
să ajung la 1,65. Altfel există pri
mejdia să mă întreacă fetele"...).

Diminețile, cîte două ore de an
trenament, alte două după-amiezele. 
Aceasta este „porția” de pregătire

atletică a pionierilor selecționați. 
Nimeni nu face excepție, nimeni 
nu așteaptă împlinirea timpului. 
DÎftlpbtriVâi bit ptițini sînt aceia 
căre rnai zăbbvdsc la sectoarele de 
săbitUbi său aruncări, în blocstăr- 
turi chiar și după ce profesorii- 
antrenori Emil Postelnicescu, Romu
lus Moise și Vasile Roșea anunță:

— Copii, pentru astăzi de ajuns!... 
Este de admirat ambiția cu care 

cele 24 de „cravate roșii" luptă cu 
secundele, încerînd din toate fibre
le să se autodepășească. Și primii 
care îi admiră sînt luptătorii din 
lotul național de juniori, ale căror 
„ateliere" se află în vecinătate. De 
altfel, această bătălie pentru per
fecționare este și explicabilă : la 
Shagov nu sînt prezenți decît pio
nieri fruntași și la învățătură. Fe
tele au în frunte pe Cdmelia Negu- 
lescu (9.84), Daniela Ctican (9,77) și 
Cristina Dumitru (9.23), băieții se 
laudă cu Dorii Muscă (9.52), lAician 
Popa (9,99) și Ofidiu Serceanii 
(9,21). Profesorii-antrenori sînt rhîn- 
drj de toți copiii : 
absolvit clasa cu o 
de 8,90.

Pentru a străluci 
trecere internațională, pionierii noș
tri 
taj 
lor 
ză

rtici unul nu a 
medie mai mică

la apfopiata în-

vor trebui să realizeze un ptinc- 
de peste 2 790. Toată strădania 
și a profeSorilor-antrenori vizea- 
un asemenea obiectiv. Le dorim

să-l realizeze nu riumai la pregă
tire, la antrenamente, ci și în con
curs, la 31 iulie și 1 august...

Tiberiu STAMA

ÎNTRECERILE DECISIVE

PENTRU DESEMNAREA ECHIPELOR CAMPIOANE DE JUNIORI /I C\
1 HUNEDOARA, 19 (prin telefon). 
în spațioasa și frumoasa sală a 
sporturilor Constructorul, au în
ceput întrecerile de tenis de masă

contînd pentru returul campionatu
lui republican de juniori pe echipe. 
Sînt prezente nouă formații femini
ne (Spartac Buc., C.S.M. I Cluj, Șc.

în „Cupa Prieteniei11

REDUTABILA ILONA VOSTOVA VA EVOLUA LA HUNEDOARA
s-au

Abia încheiate campionatele co
piilor, iată că și juniorii își dis
pută titlurile la echipe. Dar, nu se

f

SĂRITORII

ROMÂNI ClșTlCĂTORI
a avut loc un con-in Capitală 

curs amical de sărituri între spor
tivii români și cei din R. D. Ger
mană. Rezultate —- trambulină 
(b) : Gahea (R) 500,65 p, Traue 
(R.D.G.) 483,25 p ; platformă (b) : 
Ganea 436,75 p, Traue 413,45 p ; 
trambulină (f) : Maria Dahms
(R.D.G.) 329,45 p, Ecaterina Du-
mitriu (Rj- 297,85 .p ! platformă, (f) ! 
Sorana Prellpceahu (R) 395.05 p.

va sfîrși bine nici această compe
tiție și o alta, va începe. De astă 
dată este vorba de întrecerile in
ternaționale dotate eu „Cupa Prie
teniei" și care vor fi găzduite la 
Hunedoara, vineri, sîmbătă și du
minică.

Competiția aflată la prima ediție 
va reuni jucătoare și jucători din 
Cehoslovacia (garnituri valoroase 
în frunte cu fosta campioană de 
senioare a Europei Bona Vostova), 
R. D. Germană, Bulgaria, Ungaria, 
Polonia și România (cu 20 de fete 
ți 24 de băieți). Se vor desfășura 
toăte cele șapte probe : cinei indi
viduale și două pe echipe (atît la 
fete cît și la băieți se va juca sis
tem „Cupa Corbillon”).

sp. Buzău, Montorul Pitești, Voința 
Buc., Voința Arad, C.S.M. Iași, 
C.S.M. II Cluj, Șc. sp. Petroșani) și 
1() masculine (Politehnica Buc., Con
structorul Hunedoara, Rovine Cra
iova, C.S.M. Iași, Comerțul Tg. Mu
reș, Prefabricate Buc., Cutezătorii 
Buzău, Sănătatea Tr. Severin, 
C.S.M. Cluj, Voința Buc.).

In prima zi a competiției
desfășurat meciuri în ambele cam
pionate. Iată și cîteva rezultate : 
masculin : Politehnica București — 
C.S.M. Cluj 5—2, C.S.M. Iași — Pre
fabricate București 5—2, Construc
torul Hunedoara — Sănătatea Tr, 
Severin 3—3. Cutezătorii Buzău — 
Voința București 9—0, Comerțul 
Tg. Mureș — Rovine Craiova 5—3, 
Constructorul Hunedoara — Voința 
București 9—0; feminin: C.S.M. I 
Cluj — Șc. sp. Petroșani 5—3, 
C.S.M. II Cluj — Montorul Pitești 

Buzău — Voința Arad 
Iași — Voința Bueu-

ÎNTILNIRI
INTERNAȚIONALE 

LA PITEȘTI Șl CURTEA DE ARGEȘ
La Pitești șl Curtea de Argeș, 

au avut loc două întîlniri amicale 
de lupte greco-romane. Formația 
din divizia A, C. S. Pitești, a pri
mit replica echipei 
Elektreznosk Varșovia, 
tul unor partide 
echipa piteșteană 
torii în ambele 
8,5—15 și 8—2. 
întîlniri 
la sfîrșitul anului.

I. FEȚEANU — coresp

poloneze 
La capă- 

spectaculoase, 
a obținut vic- 

confruntări : 
Returul acestor 

va avea loc la Varșovia,

ALMER 4J9>5 PE 400 m LIBER
In ultimul concurs desfășurat 

la Reșița, E. Aimer a înotat 
400 m liber în 4:19,5 (la 1.6 sec 
de rec. țării)- Alte rezultate : 
Sovago 67.1, Mirosu 68,1, Donia 
68.4 — 100 m liber (f) ; Petruică 
1:23 7 — 100 m braa (f) ; Slecian 
2:46,5 — 2(10 m delfin (f) ; Puell 
1:22,6 — Î00 m spate (f); Opri- 
țeseu 57,6 — 100 m liber (b).

DE CALIFICARE ÎN „B"
Astăzi, la Caransebeș și Lugoj, 

încep turneele finale (masculin și 
feminin) pentru calificare în di
vizia B. La Caransebeș, își dis
pută cele două locuri care permit 
intrarea în divizia secundă echi
pele 
fazei 
rești, 
ghin, 
structorul Caransebeș. Partidele vor 
fi arbitrate de : A. Dinicu, Z. Pă- 
tru (București), E. Ududec (Galați) 
și V. Tilcă (Craiova).

La Lugoj se întrec 
feminine: Confecția
Orizontul Bacău, Voihța Făgfiraș, 
Voința Craiova și Vulturii Tex
tila Lugoj. Ca arbitri figurează : 
I. Covaci, Gr. Nedelcu (București), 
C. Pitaru (Sibiu) și C, Șovăială 

Turneele se încheie
C.
(Ploiești)- 
sîmbătă-

5—3, Șe. sp.
5—4, C.S.M. 
rești 5—4.

întrecerile 
miercuri să
campioane ale țării.

continuă, urmtnd ca 
fie cunoscute echipele

participantide
viieză pe circuit du

MAI MULTĂ GRIJĂ IN ORGANIZAREA CURSELOR DE VITEZĂ
Este binecunoscut faptul că în

trecerile motocicliste de viteză pe 
circuit sînt mult gustate de public, 
la curse asistînd mii de spectatori. 
Fiind un sport al curajului și înde- 
mînării, al vitezelor amețitoare, or
ganizatorii reuniunilor motocicliste 
iau severe măsuri pentru asigurarea 
securității alergătorilor și cetățeni
lor înșiruiți de-a lungul traseelor.

Dar (păcat că există acest dar), 
urmărind ultimele etape ale cam
pionatului republican de viteză, am 
constatat cu regret că atît organele 
sportive locale, cît și cele care con
tribuie la organizarea curselor mo- 
toclcliste au slăbit preocuparea pen
tru buna desfășurare a întrecerilor. 
Afirmăm, fără teama de a greși, că

TURUL CICLIST AL JUDEȚULUI DOLJ

A IlI-a ediție a turului ciclist al 
județului Dolj (care a însumat pa
tru etape) a cunoscut anul acesta 
un nivel tehnic ridicat, datorită 
participării mai valoroase decît în 
edițiile anterioare. La categoria 
juniori, V. Horneț („Portul‘‘-Con- 
stanța) a obținut o victorie catego-

rică, urmat fiind de echipierul său 
N. Borcea și C. Cîrstea (Metalul 
Plopeni). Pe echipe, locul 1 a îe- 
venit juniorilor constănțeni.

La seniori au dominat rutierii 
de la Metalui Plopeni (în frunte cu 
M. Rîndașu, Gh. Tomescu și N. 
Andronache) care au ocupat pri
mul loc pe echipe. Lâ individual, 
fostul ciclist craiovean, N. Andro
nache — bun cunoscător al traseu
lui — s-a clasat pe primul loc, reu
șind astfel performanța de a fi 
eîștigat cele trei ediții de pînă 
acum ale turului ciclist al jude
țului Dolj care, de la an la an cu
noaște o mai mare amploare.

Șt. GURGUI-coresp.

mai la fiecare din cele cinci etape 
consumate pînă în prezent au exis
tat lipsuri, mai mici sau mai mari, 
dar toate legate de securitatea aler
gătorilor și a publicului. Aceste defi
ciențe s-au făcut mai pregnant sim
țite în concursurile organizate de 
comisiile de specialitate din orașele 
Cîmpina și București, unde s-au în
registrat cîteva grave accidente. An
cheta organelor de resort continuă, 
dar indiferent cine va fi învinuit 
de greșelile săvîrșite, considerăm că 
cei în atribuția cărora va cădea or
ganizarea ultimelor trei etape ale 
campionatului (programate la Tg. 
Mureș, Baia Mare și Ploiești) tre
buie să nu facă nici un fel de con
cesii prevederilor regulamentare. In 
primul rind, să nu se mai permită 
staționarea spectatorilor in zonele 
periculoase, unde se pot produce 
răsturnări. La astfel de locuri să se 
fixeze plase elastice, saltele sau ba
loturi de paie, iar întreg traseul să 
fie delimitat cu frînghii și suprave
gheat de 
de oameni 
mașini să 
de public,

Cei aproape 100 . .
la etapa a V-a a campionatului 

oferit 
miilor de bucureșteni un reuși, 
spectacol motociclist. Iată, in fo
tografie. pe Traian Maearie (nr. 3) 
și Dumitru 
Buc.), intr-o 
in cursa de 
ciștigată de

Vasileseu, (Metalul 
palpitantă dispută 
la clasa DU cmc, 
primul alergător.

Foto: Dragoș NEAGU

un 
de 
fie 
iar

număr corespunzător 
ordine. Parcul pentru 
ales într-tln loc ferit 
asistența medicală să 
cel puțin două punc-

te ale traseului. Ultimele două eta
pe au arătat cit de utilă ar fi o 
instalație de radioamplificare pen
tru informarea promptă a publicului 
îi mai ales pentru inițierea cetățeni
lor în. condițiile de concurs, atră- 
gîndu-li-se atenția asupra pericolu
lui ce-1 reprezintă pentru ei și pen
tru sportivi rierespectarea prevede
rilor regulamentare. în sfîrșit, con
cursul de duminică a reliefat nece
sitatea d.‘semnării mai multor ar
bitri p? traseu, pentru a sancționa 
actele de incorectitudine comise de 
alergători, cate adesea se soldează 
cu căzături fatale.

Avîndu-se în vedere carențele 
care au umbrit ultimele concursuri 
motocicliste, federația de specialita
te trebuie să ia măsuri ca organi- 
torii să nu se abată — sub nici o 
formă — de la datoria pe care o au 
de a asigura securitatea alergători
lor și a spectatorilor.

Tr. IOANIJESCUfuncționeze în

ÎNCEP TURNEELE

masculine cîștigătoare ale 
de zonă : Locomotiva Bucu- 
Aurora Bacău, Voința Re- 
Textilistul Pitești și Con-

Aurel POPOVICI

ÎNTRECERI SPECTACULOASE PE CIRCUIT

(Urmgrș din pag. 1)

formațiile
București,

se realizează 
județului în 
activitatea ?

aceasta, 
care vă

jucat și joacă un 
în arena perfor-

pe planul 
a sportului.

am traversat cîțiva 
experiențe, după ce 
la noi și <le la alții, 

s exact succesele

locului că este

care, trebuie să se înscrie efortu
rile tuturor organelor inveșțite cu 

educa-

26 p. 3. Șt. Popescu (Șc. sp. 3) 12 p, 4. 
FI. Adrian (Șc. sp. 3) 11 p, 5. G. Șchlopu 
(Șc. sp. 1) 9 p.

Semicurse : T. Iliescu (Șc. sp. 1) 2.
S. Stanciu (Șc. sp. 3), 3. G. Opran (Di
namo), 4. FI. Marcel (Șc. sp. 1), 5. Șt. 
Simion (Șc. sp. 2). Biciclete tie turism : 
1. Stan Nicolae (Steaua), 2. N. Clilran 
(Șc. sp. 2). 3. Gh. Mihai (Șc. sp. 2), 
4. E. Puică (Șc. sp. 2), 5. P. Albulescu 
(individual).

FARUL A ÎNTRECUT PE CAMPIOANA POLONIEI: 9-8 (9-3)
POZNAN 19 (prin telefon de la 

triniisill nostru special). Echipa de 
rugby Farul Constanța a . susținut 
primul .său meci din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în Polonia 
jueînd la .. Szamotuly (un orășel si-, 
tuat la 40' de km de Poznan) cu

W «K te Pe Interesantul circuit din str. Maior 
Coravu s-au desfășurat o serie de în
treceri dotate cu „Cupa Școlii sportive 
3“, care au prilejuit dispute spectacu
loase. iată rezultatele : seniori (38 ture): 
1. T. Drăgan (Voința) 51 p, 2. V. Miu 
(Șc. sp. 3) 41 p, 3. V. Murineanu (Șc. 
sp. 3) 33 p, 4. C. Iulian (Dinamo) 22 p, 
5. A. Zaroschi (Dinamo) 5 p. Juniori 
mici (20 turef : 1. P. Cimpoieru (Șc. 
sp. 3) 27 p, 2. I. Lăzăreiscu (Șc. sp. 3)

campioana tării' gazdă Polonia Poznan. 
Meciul, urmărit de peste 3 000 de 
spectatori, care au asistat pentru 
prima oară la un joc de rugby dis
putat pe stadionul din localitatea lor, 

■ s-a încheiat cu victoria oaspeților:
9-8 (9-3).

Prima repriză a aparținut Farului, 
care a înscris prin Zanifirescu (o Iov. 
ped. și o încercare) și Caragea (o 
încercare). Echipa gazdă a redus din 
handicap prin 
și o transf.) și 
arbitrat Traian

Joi Farul va
programat cu
50 de ani de la înființarea clubului 
Polonia Poznan.

Culcinschi (Iov. ped.
Maniko (încercare). A 
Doiciu.
juca meciul revanșă, 
ocazia sărbătoririi a

Cornel POPA

Exercițiul fizic- un component indispensabil al existenței

Stadionul de atletism din Poiana 
Brașov, cel care în ultimii ani a 
găzduit o serie de importante com
petiții interne și internaționale, 
este pregătit cu minuțiozitate pen
tru a-i primi iarăși pe atleți. La 
ora aceasta pista sa se prezintă 
în cele mai bune condițiuni, ca și 
celelalte amplasamente de 
datorită unei griji atente 

venilor.

concurs, 
a brașo-

judefului Brașov"
TRĂGĂTORII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI

Foto: S. BAKCSI

Cele două poligoane de sub Tîm- 
pa au găzduit tradiționala compe
tiție de tir dotată cu „Cupa jude
țului Brașov" și aflată la cea de

0 ECHIPĂ PUTERNICĂ, DAR FĂRĂ URMAȘI
ca de instruire a juniorilor este 
neglijată. Așa cum arătam la în
ceput, în rîndul boxerilor de per
formanță legitimați la Farul există 
mulți proveniți din alte localități. 
Vrem să precizăm că nu sîntem 
împotriva întăririi seețiilor cu pu
giliști veniți din localități unde 
condițiile practicării sportului de 
performanță sînt mai slabe. Dar, 
nu putem accepta nici situația din 
Constanța, unul dintre centrele pu- 
gilistice cu tradiție, în care pregăti
rea boxerilor locali este lăsată pe 
planul secund. Activitatea de se
lecție și pregătire a juniorilor tre
buie să stea mai mult în atenția 
tehnicienilor asociațiilor și clubu
lui din localitate. Este necesar ca 
această muncă să fie mai bine 
controlată și îndrumată. Sprijinul 
conducerii tehnice trebuie să se 
facă mai mult simțit în secțiile de 
box din localitate. Pregătirea ju
niorilor este o obligație a tuturor 
secțiilor de performanță și nu o 
problemă minoră care să se des
fășoare la voia întîmplării. Boxul 
.constănțean dispune de însemnate 
resurse, care trebuie însă valori
ficate pentru ca acest important 
centru pugilistic să-și aducă o 
substanțială contribuție la progre
sul sportului cu mănuși din țara 
noastră._  —

(Urmare din pag. 1)

activitatea 
la 
la

Ion

ciale pentru juniori, 
competițională rezumîndu-se 
unele meciuri „în deschidere" 
reuniunile seniorilor.

La antrenamentul condus de
Dinu în sala asociației sportive 
Portul (poziție centrală, spațiu co
respunzător, dar insuficient dotat 
cu utilajele necesare) erau prezenți 
șase pugiliști din cei 13 legitimați. 
Nici aici n-am descoperit în rîn- 
dul juniorilor vreo speranță a boxu
lui constănțean. Este adevărat 
însă că antrenorul Ion Dinu 
salariat al asociației numai de 
luni, timp insuficient pentru 
putea trage concluzii.

Pe unul dintre antrenorii 
stănțeni, C. IacobovScbi, care 
poate mîndri cu rezultate bune în 
creșterea juniorilor (Memeth Iu- 
seim — campion de juniori în anul 
1969, Săli luseim — finalist în a- 
cest an) l-am găsit înconjurat de 
3—4 elevi perseverenți, într-o curte 
a unei întreprinderi, unde încerca 
să-i antreneze. Asociația sportivă 
Energia nu mai are sală de box 
de 7—8 luni (vechea clădire s-a 
demolat). Secția care număra 
înainte peste 20 de juniori, antre- 
rtîndu-se în yltjma iș C0[T~-

este 
două 
a se

con-
• se

diții cu totul improprii, 
dezorganizat. Situația 
ne-a surprins, cu atit. 
cu cît, așa cum arătam 
conducerea mișcări) 
Constanța acordă un sprijin sub
stanțial sportului cu mănuși. Spe
răm că promisiunea legată de în
căperea din 
(în prezent, 
a I.R.C.M.) 
realitate.

Singura secție de box din Con
stanta care poate raporta o acti
vitate corespunzătoare pe linia pre
gătirii juniorilor este cea a școlii 
sportive, condusă de prof. Adrian 
Teodorescu. Un element talentat 
(Mircea Alexandru) s-a și eviden
țiat cu ocazia campionatelor de la 
Cluj, iar alții așteaptă prilejuri de 
afirmare. Noua sală care se con
struiește pentru ei, sperăm, le va 
oferi condiții de pregătire mai 
bune și ascensiunea Ier spre per
formanță va fi ușurată.

Din cele consemnate în rîndurile 
de față, se poate constata situația 
paradoxală în care se află boxul 
constănțean : dispune de o echipă 
de seniori puternică (în care fi
gurează și un component al lotu
lui olimpic — A. Mihai) cu o ac
tivitate competițională bogată pe 
întreg cuprinsul anului, dar yun-

firește, s-a 
existentă 

mai mult 
la început, 

sportive din

str. Răscoalei nr. 30 
magazie de rechizite 

se va transforma în

a VJI-a ediție. Au participat 62 
de trăgători din județele Arad, 
Cluj, Iași, Ilfov, Prahova, Vran- 
cea, Brașov, municipiul București 
împreună cu reprezentanții clubu
lui Olimpia din Capitală.

Iată cîștigătorii i seniori, armă 
liberă calibru redus 60 f culcat : 
E. Alșani (Cluj) 594 p, 3x40 f: E. 
Alșani 1127 p, pistol liber 60 f : 
Toth (Arad) 537 p, senioare : armă 
standard 60 f culcat: Mariana Teo- 
dot (București) 579 p, armă stan
dard 3x20 f : Mariana Teodot 555 
p ; juniori : armă standard 60 f 
culcat : L- Ilovici (Brașov) 585 p, 
armă standard 3x20 f : L. Ilovici 
(Brașov) 552 p, junioare : armă stan
dard 60 f culcat : Anca Pali (Bra
șov) 584 p, armă standard 3x20 f: 
Adriana Janko (Cluj) 539 p.

Clasament pe echipe: 1. Bucu
rești 5593 p, 2. Brașov 5528 p. 3. 
Olimpia București 5448 p, 4. Pra
hova 5428 p, 5. Cluj 5424 p.

C. GRU1A-corespondent

responsabilități 
ției fizice și <

— Cum i 
la nivelul 
desfăș urați

— După ce 
buni ani de 
am învățat de 
dvalttind foarte 
dar — mai cu seamă — eșecurile, 
dm. ajuns la concluzia că pentru 
cetățeanul de rind cele mai efi
ciente sînt formele simple ale e- 
ducației fizice și sportului, cele ne
pretențioase, necostisitoare și care 
nu solicită o bază materială deo
sebită. De altfel, nici nu o avem 
deocamdată Atenția noastră se în
dreaptă, așadar, spre activitățile 
de agrement, Aradul dispunînd, 
din acest punct de vedere, de Mu
reș și de împrejurimi foarte pito
rești. Nu sînt rare duminicile cind 
aproape jumătate din populația o- 

excursii fă- 
sâu cu bi

mentară: cetățeanul și, mai
ales, copilul trebuie să aibă locuri 
de sport cît mai aproape de casă. 
Am reușit, nu fără eforturi, să do
tăm fiecare cartier cu cel puțin o 
bază sportivă Simplă, să procurăm 
echipament, mingi. Veți constata 
lesne că nici unul dintre aceste 
terenuri nu are prea multe ore 
de odihnă. (N. N. Ulterior ne-am 
convins la fața 
așa).

— Aradul a 
rol însemnat 
manței sportive romflnești. Ce 
se întreprinde pentru consolida
rea unui prestigiu' unanim re
cunoscut?

Ne menținem la ideea dezvol
tării disciplinelor tradiționale aici: 
fotbal, cânotaj 
gimnastică, tir, șah, ^uuveuLiiu.- 
du-ne puterile în aceste direcții. 
Cu alte cuvinte, urmărim, calitatea 
și nu cantitatea. Decît multe echi
pe și slabe, mai bine mai puține, 
dar puternice.

academic, lupte, 
concentrin-

se intenționează să se între
prindă în acest sens ?

rasului este plecată in 
cute pe jos, 
cicteta.

cu mașina

— Am
Arad, «e .... ..... ....
interesant. Mă refer la încer
carea de a descentraliza pe plan 
orășenesc activitățile sportive 
de masă, lăsîndu-le cu precăde
re la nivelul cartierelor.

constatat 
face un

eă aici, la 
experiment

— In sfîrșit, tovarășe Mocu- 
ța, cum vedeți rolul organiza
țiilor sportive în lumina recen
telor documente de partid ? Ce

— Expunerea de însemnătate 
istorică făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea 
de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activită
ții politice, și cultural-educative re
prezintă un document de bâză și 
o călăuză In întreaga noastră ac
tivitate de 
propunerile secretarului general al 
partidului, 
dicații, un 
acțiune, profund partinic, de o ex
cepțională importanță. In îndepli
nirea acestui program de educare 
comunistă a poporului, un rol im
portant revine și organizațiilor 
sportive, în a căror sferă de ac
țiune se află marea masă a tine
retului patriei. Ele au datorii să 
cultive în rîndul membrilor săi 
spiritul muncii, al ordinii și dis
ciplinei, al unei atitudini comba
tive și intransigente față de toa'e 
neajunsurile, ai dăruirii și al 
tr iotismului. 
mare cinste care se 
ganizațiilor 
sînt sigur că ele vor ști să se 
dice la înălțimea ei — a încheiat 
tovarășul Ștefan Mocuța.

viitor. Noi vedem in

in prețioasele sale in- 
slrălucit program de

Este o

noastre

misiune 
atribuie 
sport it e.

pa- 
de 

or-

ri

— Este adevărat, dar acțiunea a 
depășit de mult stadiul experien
ței, devenind un lucru cotidian. 
La temelia ei stă o logică ele-

întreprinderea economică de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

B-dul Munții nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.66.85

ANGAJEAZĂ de urgentă
— CONTABIL PRINCIPAL CU STUDII MEDII DE SPECIALITATE Șl 

7 ANI VECHIME IN FUNCȚII ECONOMICE
— TEHNICIAN PRINCIPAL CONSTRUCTOR
— MAGAZINER PRINCIPAL

AU T 0 M 0 BILIS TI!
Tn zona centrală a orașului, CICLOP vă oferă condiții 

moderne de parcare pentru automobilul dv. în PARCAJUL 
SUBTERAN DIN PIAȚA NICOLAE BĂLCESCU — HOTEL 
INTERCONTINENTAL.

O modernă stație „service" vă stă la dispoziție, pentru 
lucrări de întreținere — spălat, gresat, schimburi uleiuri, 
reglaje.

POSESORII DE AUTOTURISME
care au solicitat abonamente în PARCAJUL SUBTERAN din 
PIAȚA NICOLAE BĂLCESCU — HOTEL INTERCONTINEN
TAL, sînt invitați să se prezinte de urgență la conducerea 
parcajului, pentru perfectarea abonamentelor.

I.I.L CICLOP
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AZI, PETROLUL

A SOSIT ORA

PRinfLOR

ANTRENAMENTE

LA MUNTE

Turul excelent și returul penibil au 
decis uu loc la mijlocul clasamentului

Rtecunoscută drept una dintre 
cele mai autorizate echipe provin
ciale din fotbalul românesc — afir
mație pentru care pledează deopo
trivă tradiția (mai multe titluri de 
campioană, participări prestigioase 
în competiții internaționale etc), cit 
și numele unor jucători (Mocanu, 
Bădin, Dincuță, Dridea, Grozea etc) 
— PETROLUL PLOIEȘTI a abor
dat cu succes ediția recent înche
iată a campionatului, reușind să o- 
cupe — la sfîrșitul turului — un 
meritat loc secund, răsplata unei 
bune comportări de ansamblu.

în retur, însă, formația ploieștea- 
nă a pierdut neașteptat de mult 
teren, jocul echipei a părut apatic 
și dezorganizat. Petrolul a căutat 
cu disperare formula ,.ideală" de 
atac, cedînd punct după punct chiar 
pe stadionul propriu, ceea ce a con
dus la ocuparea ULTIMULUI LOC 
în clasamentul returului 1

zentat compartimentul cel mai sta
bil $i cel mai în formă (dovadă — 
media notelor), în ciuda problemei 
— încă nerezolvată — a portarului. 
Linia de fund, condusă de interna
ționalul Mocanu, a terminat cam
pionatul cu fața curată, suplinind 
adesea ezitările unei linii mediane 
fluctuante, adueîndu-și aportul la 
potențialul ofensiv al formației, rea- 
lizînd — N. lonescu și Bădin — 5 
din cele 30 de goluri înscrise de 
Petrolul. în ceea ce privește tricoul 
cu nr. 1, în ciuda utilizării tempo
rare a tinerilor Stelian și Plopea- 
nu, cele maj multe sufragii le-au 
întrunit tot experiența și sîngele. 
rece ale lui Mihai lonescu...

LINIA MEDIANA — contînd, de 
regulă, pe Iuhasz, Crîngașu și Mo
ra ru, cărora li s-au adăugat, spo
radic, Oprișan și Mierluț — a mun
cit mult, s-a zbătut, a fost ambi
țioasă și hotărîtă, dar a realizat

comportăriiDiagrama

un meci excepțional, urmat de unul 
foarte 
intașii 
medii 
rnație, 
butit -
NICIODATĂ pe teren 
să aducă echipei cele 
îndelung căutate.

slab — Grozea, Petruț, îna- 
Petrolului au cele MAI MICI 
ale notelor din întreaga for- 
ei fiind aceia care n-au iz- 
- spre sfîrșitul campionatului 

propriu I — 
două puncte

Fără un adevărat „om de gol" — 
Dridea a pierdut mult din efica
citatea de altădată, Dincuță se sim
te mai în largul său în zona cen
trală a terenului, iar Grozea, acest 
talent de cea mai pură rasă, mai 
mult... admiră meciurile decît le 
joacă! — Petrolul a cedat neper- 
mis de multe puncte pe teren pro
priu, îndeobște în retur, cînd o sin
gură partidă reușită — 2—2 la 
București, cu Dinamo — n-a avut 
darul să atenueze nemulțumirea din 
inima unor suporteri pătimași : 2 
victorii (!!), 8 meciuri egale (cele 
mai multe), 5 înfrîngeri, golaveraj 
— 7 (13—20).

Eforturile liniei de fund n-au pu
tut suplini dezorierrtarea, lipsa de 
abnegație sau incapacitatea celor
lalte compartimente, mereu altele, 
tehnica sau devotamentul cîtorva 
jucători de elită — aceiași de mai 
mulți ani — nereușind să 
breze o garnitură pe care 
jumătate a campionatului a 
luit-o mediocră și obosită.

In apropierea Poienii 
Brașov, fotoreporterul 
S. Bakci a surprins pri
mele antrenamente ale 
divizionarei B F.C. Ga
lati, sosită la munte cu 
un lot de 13 
și... gînduri de 
vâre.

Antrenorul 
Neagu, asistat 
Ciobotaru. își 
elevii la 
namente zilnice, urmărind — pînă 
la 23 iulie — îmbunătățirea sub
stanțială a condiției fizice.

în ceea ce privește lotul gălă- 
țean, acesta cunoaște o remaniere 
radicală: 10 jucători au solicitat 
dezlegarea (între ei — Iorgulescu, 
Șerbănoiu, Vulpeanu, Gal, Cernega), 
iar alți 10 au primit drept de joc 
pentru F.C. Galați. Nume mai 
cunoscute : lăncii, de la F.C. Argeș, 
Matache, de la Ceahlăul Piatra 
Neamț, Hagioglu și Deheleanu de 
la Steaua — tineret, Enache și Ju- 
can, de la Dinamo Obor.

echili- 
ultima 
dezvă-

Ovidiu IOANIȚOAIA

CONSTANTIN CERNĂIANU
ANTRENOR LA

UNIVERSITATEA CRAIOVA!
După cum ne informează condu

cerea clubului Universitatea Cra
iova, noul antrenor al echipei de 
fotbal divizionare A este Constan
tin Cernăianu, fost antrenor la
Petrolul Ploiești. în privința se
cundului cu care acesta va. 
bora, conducerea clubului 
vean urmează să aleagă, 
acestea, între fostul jucător
și asistentul universitar C. Oțet-

Dlnamo — Petrolul, unul dintre cele

Evident, două comportări în an- 
titeză: un început de campionat 
strălucit, cînd echipa — posedînd 
un lot numeros și se credea, omo
gen valoric —■ „amenința" titlul de 
campioană, un sfîrșit dezolant, sub 
posibilitățile reale ale jucătorilor, 
sfîrșit trădînd prelungita criză în 
formula de echipă — Petrolul a 
utilizat mai mult de două garnituri 
(25 de jucători !), anunțînd mari 
descoperiri (Demeter, Răchită, Ko- 
sarek, Constantin de care se va dis
pensa cu ușurință —, sterilitatea

mai bune meciuri ale ploieștenilor
■■ ~

țin, lipsa de gabarit la unii jucători 
(Moraru, Iuhasz) sau precaritatea 
condiției tehnice la alții (Crîngașu 
— jucător de luptă prin excelență 
și Mierluț) determinînd o discre
panță evidentă între intenții și ma
terializări.

ATACUL (unul dintre cele mai 
neproductive — 30 de goluri, între 
care 9 realizate de alte linii ale e- 
chipei!) a sintetizat cel mai ’ bine 
criza din retur a formației, ape- 
lînd — cu fiecare meci — la altă

Media notelor : 6,68.
Jucători folosiți : 25,
Portari ; Stelian (4 meciuri — media notelor 7,25), M. lonescu (24—7.68), 

Plopeanu (5—7,00) ;
Fundași : Gruber (30—7,01), Bădin (27—7,11), Mocanu (30—7,13), N. 

(28—7,03).
Mijlocași : Iuhasz (26—6,64), Crîngașu (26—6,36), Mdraru (29—6,65), 

(9—6,14) Mierluț (1—5,00).
Atacanți : Dincuță (30—6,43), Cotigă (9—5,40),- Grozea (24—6,00), 

(6—5,33). Iordache (5—6,00), Petruț (20—6,73), Demeter (a jucat doar 18 
Ciucu (10—5,80), Ciupitu (14—5,30), Dridea (16—6,18), Răchită (1—5,00), 
(15 minute), Constantin (20 de minute, nota 6).

GOlgeterii echipei : Dincuță 
Dridea (3), Bădin (2), Moraru 
pitu (1).

A făcut două meciuri egale
Antrenorii echipei : C. Cernăianu —

(8), Grozea (5), Petruț
(2), Clucu (2), Crîngașu

cu Farul și Steaua.
N. Marinescu.

atacului — al treilea nume pe lista 
golgeterilor este al unui fundaș (N. 
lonescu)! —, neputința antrenorilor 
de a afla un schelet de echipă.

Să procedăm, însă, la o analiză 
— fugară — a compartimentelor.

AP ARAREA IMEDIATA a repre-

lonescu

Oprișan

Stroie 
minute), 
Kosarec

(3), N. lonescu (3),-
(1), Iuhasz (1), Ciu-

formulă, utilizînd 13 jucători, între 
care Demeter, Cosarek și Constan
tin au evoluat -fiecare cam... un 
sfert de oră !

Jucător; instabili — Ciucu, Ciu- 
pitu, depășiți de sercinile de joc — 
Dincuță, Dridea, Cotigă, făcînd cîte

in retur. Dar cu o floare...

cola- 
craio- 
zilele 
Deliu

Foto: N. DRAGOȘ

TANDEM RADULESCU" LA CONDUCEREA

jucători 
promo-

Valeriu 
de dr. Ion 

supune
două antre-

TEHNICA A ECHIPEI S.C. BACAU
Pe antrenorul Costică Rădulescu l-am 

întîlnit la club, solicitindu-i cîteva nou
tăți.

— Reunirea jucătorilor s-a produs la 
15 iulie. S-au prezentat toți componențil 
lotului, cu excepția lui Kiss, care și-a 
manifestat dorința să plece acasă, la 
Tg. Mureș. Deocamdată, insă, nu dăm 
dezlegări la nimeni. De la 19 iulie avem 
reședința la Predeal, unde, în afara pre
gătirilor, vom mai susține trei jocuri 
de verificare. La 2 august, vom pleca 
într-un turneu în U.R.S.S. După 16 au
gust, vom face în țară ultimele retușuri

înaintea campionatului. La capitolul a- 
chlzițil sîntem cam „săfaci“. Din cei trei 
Jucători pe care îl așteptam sâ sosească 
— Marcu (F.C. Caracal). Cizic (Politeh
nica Iași) șl Mărculescu (C.F.R. Paș
cani), n-au sosit decît primii doi. în lot 
au mai fost introduși Constantin (care 
și-a terminat carantina) și Ghica (de 
la tineret). De acum înainte, de pregă
tirea echipei se 
Iești : Costică și 
tem rude, cred 
frații.

vor ocupa doi Rădu- 
Petrlcă I Deși nu sîn- 
că vom colabora ca

Ilie iANCU-coresp.

Dialog de ocazie cu Gil Mărdărescu

• „AM RENUNȚAT LA CEI CE IUBEAU REMY-UL Șl CAFELELE!"
• CÎND ALȚII SE OMOARA DUPĂ TRANSFERAREA JUCĂTORILOR 
CU FIRMA, GIL SE BUCURA PENTRU VENIREA NECUNOSCUTULUI 
ROMILĂ II • CEL MAI FRUMOS DUEL AL ANULUI : RĂDUCANU — 
IORDACHE • „LA FIUL UNUI ANTRENOR TOATA LUMEA SE UITA 
FOARTE ATENT. AȘA ÎMI EXPLIC DE CE FOARTE

SA SE AFIRME CATRENORI AU REUȘIT

n-a 
ple- 
lașl.

pe

Timp de două săptămîni. nimeni 
știut nimic de Gil Mărdărescu. „E 
cat Ia mare !“ a răspuns cineva la 
L-am căutat la mare. Am întrebat 
unul, am întrebat pe altul... Nimeni nu 
știa însă nimic despre antrenorul Poli
tehnicii Iași, Vacanța însă nu putea ține 
o veșnicie și întâmplarea ni l-a scos pe 
antrenorul ieșean în cale, mai repede 
decît credeam, sîmbătă, la București. 
Așa s-a născut acest dialog ocazional.

— Mai toată lumea vorbește 
noutăți. lașul ce ne anunță ?

-Am renunțat, fără nici o condiție, 
la 9 jucători. Unii plafonați, alții adepți 
ai remyului și ai cafelelor. Și n-am fă
cut nici o achiziție. Voi promova băieți 

. de la juniorii și tineretul Politehnicii. 
Pentru că resping ideea achizițiilor de 
nume. în schimb, am primit cu mare 
plăcere venirea din armată a lui Romilă

dO

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL LICEELOR

LA EDIȚIILE SALE VIITOARE
Intre 11-16 Iulie s-a desfășurat 

la Rădăuți turneul final al campio
natului național al liceelor. Cele șase 
echipe au trebuit să parcurgă drum 
lung pînă la faza finală (etape pe 
sector, municipiu, județ și zonă), ceea 
ce ne fac* 
participante 
sită deasă.

Merituoși
și campioni ______  __ _____ ..
anul 1970-71. elevii liceului nr. 1 din 
Zalău au dominat de la un capăt la 
celălalt finala de la Rădăuți, dove
dind, cea mai bună pregătire fizică în 
condițiile unui adevărat „non-stop“ 
fotbalistic (cinci meciuri în șase zile : 
5-0 cu Lie. nr. 27 Buc., 3-2 cu Lie. 
Eforie Sud, 3-0 cu LiC. Drăgănești 
Olt, 3-1 cu Lie. Industrial-Metalurgic 
Hunedoara și 5-5 cu Lie. Economic 
Vaslui). De altfel ei au alcătuit sin
gura echipă 
pregătire în

Profesorul
Teudean a 
bază: CRIȘAN
Bako, Viașu, C. CHERECHEȘ, AN-

să credem că echipele 
au fost trecute printr-o

învingători ai turneului 
naționali ai liceelor, pe

care a beneficiat de o 
comun, timp de 10 zile, 
de educație fizică Nicolae 
ales următorul „11’’ de 

Szeredai, Racu,

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

ETAPA I (22 AUGUST)

Nicolina Iași — A.S.A. Cîmpulung 
Viitorul PTTR Botoșani — Vict. Roman 
Foresta Fălticeni — Min. Gura Hum. 
Avîntul Frasin — Penicilina Iași 
Chimia Suceava — I.T.A. Pașcani 
Minobrad V. Bornei — Textila Botoșani 
Constructorul Iași — Fulgerul Dorohoi

ETAPA A LI-A (29 AUGUST)

Penicilina Iași — Foresta Fălticeni 
Textila Botoșani — Avîntul Frasin 
Victorii Roman — Nicolina Iași 
I.T.A. Pașcani — Minobrad V. Dornet 
A.SA. Cîmpulung — Constructorul lași 
Fulgerul Dorohoi — Chimia Suceava 
Minerul Gura Humorului — Viit. PTTR

Botoșani.

ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE)

Viitorul Botoșani — I.T.A. Pașcani 
Fulgerul Dorohoi — Penicilina Iași 
Forestă Fălticeni — A.S.A. Cîmpulung 
Nicolina iași — Minerul Gura Humorului 
Minobrad V. Dornei — Chimia Suceava 
Constructorul Iași — Textila Botoșani 
Avîntul Frasin — Victoria Roman.

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)

Chimia Suceava — Min. Gura Humorului 
I.T.A. Pașcani — Constructorul Iași 
Victoria Roman — Fulgerul Dorohoi 
Textila Botoșani — Foresta Fălticeni 
Nicolina Iași — Penicilina Iași
Avîntul Frasin — Viitorul Botoșani 
A.S.A. Cîmpulung — Minobrad V. Dornei

SERIA I
ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)

Fulgerul Dorohoi — Textila Botoșani 
Foresta Fălticeni — Nicolina Iași 
Viitorul Botoșani — Minobrad V. Dornul 
Constructorul Iași — Victoria Roman 
Miri. Gura Humorului — I.T.A. Pașcani 
Peniciiiria Iași — A.S.A. Cîmpulung 
Chimia Suceava — Avîntul Frasin

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)

Nicolina Iași — Avîntul Frasin
Min, G. Humorului — Fulgerul Dorohoi 
Textila Botoșani — Penicilina Iași 
A.S.A. Cîmpulung — Viitorul Botoșani 
Foresta Fălticeni — Chimia Suceava 
Victoria Roman — I.T.A. Pașcani 
Minobrad V. Dornei — Constructorul iași

ETAPA A vn-A (10 octombrie)

Chimia Suceava — Victoria Roman 
Penicilina Iași — Minobrad V. Dornei 
Constructorul Iași — Nicolina Iași 
I.T.A. Pașcani — Fulgerul Dorohoi 
Viitorul Botoșani — Textila Botoșani 
A.S.A. Cîmpulung — Min. Gura Hum. 
Avîntul Frasin — FOresta Fălticeni

ETAPA A VHI-A (17 OCTOMBRIE)

Victoria Roman — Textila Botoșani 
Constructorul Iași — Chimia Suceava 
Fulgerul Dorohoi — Avîntul Frasin 
Foresta Fălticeni — Minobrad V. Dornei 
I.T.A. Pașcani — A.S.A. Cîmpulung 
Viitorul Botoșani — Nicolina Iași 
Min. Gura Hum. — Penicilina Iași

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)

Minobrad V. Dornei — Min. Gura Hum. 
Fulgerul Dorohoi — A.S.A. Cîmpulung 
Victoria Roman — Foresta Fălticeni

Penicilina Iași — Viitorul Botoșani 
Avîntul Frasin — Constructorul Iași 
Textila Botoșani — Chimia Suceava 
Nicolina Iași — I.T.A. Pașcani

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)

Penicilina Iași — Constructorul Iași 
Chimia Suceava — Nicolina Iași 
Foresta Fălticeni — Viitorul Botoșani 
Minobrad V. Dornei — Fulgerul Dorohoi 
A.S.A. Cîmpulung — Victoria Roman 
Avîntul Frasin — I.T.A. Pașcani 
Textila Botoșani — Min. Gura Humorului

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)

Viitorul Botoșani — Fulgerul Dorohoi 
Min. GUra Humorului — Avîntul Frasin 
I.T.A. Pașcani — Penicilina Iași 
Chimia Suceava — A.S.A. Cîmpulung 
Nicolina Iași — Textila Botoșani 
Victoria Roman — Minobrad V. Dornei 
Constructorul Iași — Foresta Fălticeni

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)

Minobrad Vatra -Dornei — Nicolina Iași 
I.T.A. Pașcani —» Textila Botoșani 
Viitorul Botoșani >— Constructorul lași 
Min Gura Humorului — Victoria Roman 
Penicilina Iași — «Chimia Suceava 
A.S.A. Cîmpulung — Avîntul Frasin 
Fulgerul Dorohoi — Foresta Fălticeni

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE)

Constr. Iași — Mini. Gura Humorului 
Avîntul Frasin — Minobrad V. Dornei 
Victoria Roman — Tenicilina Iași 
Eoresta Fălticeni —« I.T.A. Pașcani 
Textila Botoșani — A.S.A, .Cîmpulung 
Nicolina Iași — Fulgerul Dorohoi 
Chimia Suceava — .Viitorul Botoșani

V ,, V

II, crescut Ia _____ , .
Biliboacă, de la Constanța, cu care am 
lucrat la juniori și l-am avut acum 3 
ani la lotul de tineret. Am încredere în 
acest copil, șl, în primul rînd, cred că 
va

clubul nostru, șl a

PUTINI FII DE AN- 
FOTBALIȘTI"

I.

TAL, GAVRIȘ, BUC1U, Hriczko, M. 
Kereckeș.

Aproape aceeași echipă cucerea a- 
cum 2 ani. la Bucșoaia. locul I pe 
tară în competiția rezervată școlilor 
generale. Opt jucători din „vechea 
gardă” (neînvinsă în ultimii doi ani)

Iian șl Atămoaie din Vaslui și bucu- 
reștcanul Saiocescu, autorul celor trei 
goluri marcate de echipa liceului 
nr. 27. Antrenorul bucureștean I. Ba
logh — un optimist incorigibil — ne 
spunea însă : ..numai ghinionul ne-a 
plasat pe ultimul Ioc in clasament.

Fotbaliștii liceului nr. 1 din Zalău, cîștigătorii campionatului liceal
Fotoi I. BALOGH

devin anul acesta campioni naționali 
liceali.
. „în această toamnă, vom sărbăto

ri în cadru festiv aniversarea li
ceului — ne spunea profesorul Teu
dean. Am încercat să facem — cu 
posibilitățile noastre — un cadou li
ceului ... Vom putea astfel să pri
mim eu fruntea sus cadoul oferit — 
cu aceeași ocazie — de direcțiunea 
școlii : o bază sportivă nouă, utilată 
modern și avînd terenuri de fotbal, 
handbal și volei.

Știți, ne mai spunea el. acest 
trofeu este măre lucru pentru ora
șul nostru. Vom pune cupele și toa
te celelalte trofee cucerite într-o vi
trină, undeva în centrul orașului”.

La capitolul remarcări individuale, 
în afară de cei subliniați din for
mația învingătoare, trebuie să-i mai 
menționăm pe elevii Vlăduț (golgeter 
al turneului împreună cu ardeleanul 
Gavrlș, ambii cu 6 goluri marcate), 
Perjan din Eforie Sud. Todeilă, Si-

Ecbipa era „net superioară" celorlal
te partenere de întrecere, dar barele, 
arbitrii, autogolurile, accidentările au 
fost semnele soartei potrivnice !

Alegerea orașului Rădăuți ca loc 
de disputare a turneului final n-a 
fost o?a mai bună soluție, în pri
mul rînd pentru faptul că între Efo
rie. Zalău și Hunedoara s-ar fi Pu
tut găsi o altă localitate mai potri
vită.

Ministerul Invătămîntului a făcut 
eforturi considerabile pe linie orga
nizatorică. dar nu același lucru s-ar 
putea spune despre Inspectoratul șco
lar județean și comitetul orășenesc 
U.T.C. : turneul nu s-a bucurat de o 
propagandă corespunzătoare, (dovadă 
— asistenta l.a meciuri, cifrată la 
maximum 10-20 de spectatori local
nici), terenul a' fost sub orice critică, 
denivelat, cu iarbă necosită de mult 
timp...

Dumitru GRAUR

CAMPIONATUL DIVIZIEI B ÎNCEPE LA 15 AUGUST
Spre deosebire de campionatele 

diviziilor A și C, care vor începe 
la. 22 august, campionatul diviziei

B va începe la 15 august. Ora de 
începere a paitidelor diviziei se
cunde i 16,30.

deveni student în Iași.
— Cind alți antrenori se omoară 

pentru transferarea unor jucători cu 
firmă. Gil Mărdărescu se bucură de 
venirea unui Romilă II, care, orice 
s-ar spune’, este un anonim de... 
prim rang !

— Anul trecut, .cînd am venit la lași. 
Iordache era al "treilea portar al clubu
lui, Simionaș era rezervă. Incze era 
trecut de 2 ani în rîndul rataților. De 
Hanceriuc și Greerosu nu auzise nimeni. 
Acesta e oriltul meu : nu alerg după 
nume. Numele se făurește.

— După o rețetă anume ?
— Talentul jucătorului. încrederea an

trenorului. Sprijinul colegilor. Dăruirea 
pentru un ideal înalt. Munca, intii ales 
munca, seriozitatea, modestia. Reteta-i 
.simplă, cunoscută. Depinde cum sînt 
combinate aoeste elemente... primare.

— Oricum, antrenorul are un rol 
important In toată această „alchi
mie"...

— După părerea mea, chiar între an
trenori redutabili există deosebiri : a) 
antrenori care știu să selecționeze ju
cători cu nume și să facă echipe mari
b) cei care în alcătuirea unei formați4 
au absolută nevoie și de cîteva vedete;
c) antrenorii care întrevăd cu precizie 
perspectiva unor anonimi de a deveni 
vedete. Intuiesc întrebarea următoare, 
așa îneît afirm că mi-ar place să fac 
parte din a treia categorie.

— As adăuga că antrenorul Poli
tehnicii este si un bun psiholog, din
colo de diplomația-i recunoscută. 
Consider că anul trecut, cînd declara 

că nu și-a propus decît cîștigarca 
campionatului, a fost vorba de o... 
•șarjă psihologică.

—• Pînă acum. într-adevăr, dintr-n mo
tivație psihologică afirmam că aspirăm 
spre piscuri. Acum, însă, șl eu sînt con
vins că trebuie să aspirăm. Pentru că, 
dacă anul trecut vizam un loc 
anul acesta trebuie să sperăm 
vizat..

— Simplu calambur ?
— Un adevăr, o certitudine ! 

foărte tânără, are un an de omogenitate* 
de jocuri constant bune, și poate aspira. 
Cu o condiție. Anul trecut aveam ne
voie de încredere. Acum avem nevoie 
de modestie. Fără nume, echina a mers. 
Acum are și nume. Alte obligații. Cred 
că și vacanța aceasta ne-a ajutat. Pen- 

‘tru că, mergînd fiecare unde a vrut, 
Jucătorii mei s-au relaxat și se vor dori 
*maJ mult. Ceea ce înseamnă enorm 
într-un joc cu legh complicate curn este 
fotbalul.

— Concret. Ce va însemna 
campionat ?

— Un campionat mai dîrz decît 
încheiat. Dar și mai valoros. Sînt 
vins că jucătorii cu renume ce 
strălucit în campionatul trecut au 
sit acest »,,respiro“ și vor interpreta me
lodii demne de viori cu rezonanță, dis
tinsă. Sezonul international e un prim 
motiv care mă face să cred în „Răzbu
narea" marilor nume.

da culoare noului 
U.T.A., Dlnamo și ..

mal 
cu 

. ■. ■ na

Patru echipe vor 
campionat : Steaua. 
Politehnica Iași. Echipa cu cele 
omogene valori e Steaua. Echipa 
cele mal mari valori e Dinamo. Ec 
care va reuși însă pe lîngă spectacol 

’materializeze eficacitatea in dauna celor
lalte trei, va cîștiga campionatul.

— In campionatul trecut. „Poli4* 
Iași a fost cea mai eficace echipă. 
E un aconto ?

— IȚepet, patru echipe vor

■nesperat, 
la un loc

Echipa e

noul

cel 
cori
n'au 
folo-

Ț

«r___  ___ -- domina
viitorul campionat. Ca aconto, sper să 
am cît mai mulți jucători în lo'-ul de 
tineret. îi văd aspiranți la lotul A. pe 
Moldoveanu, Cuperman. Tanul .fi Stol- 
cescu. Șl. cel mai important lucru : pie- 
văd un mare duel în noul campionat. 
Poate, cel, mai frumos duel al anului < 
Rădufeănu — Iordache.

— Nici un cuvînt desore fiul dv. 
Mircea Mărdărescu ? Mai ales că el 
a apărut pentru mulți ca un paradox 
în prima divizie, și s-a impus în ul
timele 6 etape.

— N-am condamnat pe nimeni d'ntâe 
cei care n-au întrevăzut la timp ce po
sibilități are, în cele 10 luni cît L-am 
antrenat eu.' N-am condamnat pe ni
meni, pentru că am avut avantajul să-l 
urmăresc alți 10 ani. Faptul că îmi purta 
numele a constituit o piedică în afir
marea Iul timpurie. Pentru că la fiul 
unui antrenor se uită foarte atent tr.tl 
specialiștii și spectatorii. Și zumzetul 
tribunei plus opinia presei pot deveni o 
stare inhibitorie pentru 
tînăr. Așa îmi explic că 
fii de antrenori au reușit 
ca jucători.

...Astăzi, la ora 16. Gil 
narea în Dealul Copoului. 
denților ieșeni s-a terminat : 
va nregăti acasă. ,
de la Bucium, pentru rezistență, 
amiaza , " .
tehnicii. Va fi o perioadă asp^ă. 
asnru va fi și campionatul, 
tul care pentru noi începe odată cu pt i- 
ma zi de pregătiri !"

Credeați că exigentul Gil Mărdărescu 
s-a depărtat de lume si de fotbal d'»uă 
săptămîni. la Eforie Sud, așa, fără să 
ne pregătească vreo surpriză ?...

Mircea M. lONESCU

în ul-

un fotbal'«t 
foarte putini 
să se afirme

a sunat adti- 
Vacanta stu- 

„Echina 
Dimineața pe pan '*’e 

" du'»A- 
pe stadion pentru îmbunAtdt’rpa • --- cum

rnmmona-

DRIDEA I
antrenor secund

la Petrolul
Prin plecarea antrenorului Cer- 

năianu la Universitatea Craiova, 
din actualul sezon antrenor «cetind 
la Petrolul este Mircea IJridea. fel 
va face cuplu cu Ilie Oană, reve
nit, după cum se știe, la conduce
rea tehnică a echipei.

IN GRECIA DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 11 IULIE 1971

Categoria 1: (1 autoturism „DA
CIA 1 300“) i' Prodan Mihai — Ga
lați ; categoria 2 (4 autoturisme
„SKODA S J00“) ! 1. Miicovici
Victor — Brăila ; 2. Ciofu Ion — 
corn. Gura VăSi, jud. Mehedinți ; 
3. Marin Dobrifa și 4. Dobre Tudor, 
ambii din BuciĂrești.

Categoria 3 .(19 cîștiguri de
valoape fixă a <țîte 8 000 iei, din 
care o excursie în GRECIA și 
diferența în numlerar) • 1- Mincu
Ana — Sebeș, juȚI. Alba ; 2. Kocs 
Estera — comunh Sălard, jud. 
Bihor ; 3. Iosif Iottn — Brașov ; 4. 
Surulescu loan —' corn. Bozovici, 
jud. Ca;raș-Severin ; 5. Brad loan
— Turda ; 6. Cristeăi Gheorghe — 
Constanța ; 7. Stoica Gheorghe — 
Giurgiu ; 8.. Szilagyi Fferenc — com. 
Ghidfalău, jud. Covaskia; 9. Cara- 
man loan — corn. Fvchea, jud. 
Galați ; 10, Gheorghiu I. Ghiță — 
Galați ; ,11. Bungărdoan loan —
com. Mlinffia, jud- Hunedotara; 12. 
Grama Aurel — Reghin; 13. Pe- 
percă Gheorghe — corn. P£ngărați, 
jud. Neamț; 14. Șerban Nioolae — 
Ploiești; 15. Tud^>se Ghteorgție <—

Sibiu; 16. Geru Petre Nicolae — 
corn. Jijila, jud. Tulcea; 17. Se- 
gărceanu George ; 18. Mușat Gheor
ghe și 19. Bugheanu Gheorghe, 
toți din București (continuare în 
numărul de miercuri).

PRONOEXPRES
Ciștigurile tragerii Nr. 28 

din 14 iulie 1971 :

.Extragerea I: Categ. 3: 6,15 va
riante a 10.780 lei; Categ. 4 : 40,05 
a 1.655 lei; Categ. 5 s 126,40 a 524 
lei ; Categ. 6 I 4.014,50 a 40 lei ;

Report categ. 1 : 1.368.732 Iei.
Report categ. 2 : 66.294 lei.
.Extragerea a Ii-a : Categ. B : 7,65 

variante a 10.501 lei; Categ Ci 
32,60 a 2.464 lei ; Categ. D ! 1.631.50 
a 60 lei; Categ. E > 111.25 a 200 
lei; Categ. F i 2.375,20 a 40 lei.

Report categ. A : 589.073 lei.

Rubrică redactată 
de TțOTO r- I’IțOxNp>rOliJ



SOFIA, 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru special.

A patra Balcaniadă de ciclism, 
desfășurată în capitala Bulgariei, a 
marcat printr-un veritabil succes re
luarea acestor întreceri. Este evident 
că prima concluzie care se 
după desfășurarea 
la ” ' 
și 
pe velodromul din Sofia, este aceea 
1 ■ 
dm Balcani 
zitii înaintate în ierarhia internațio
nală a ciclismului. Mărturii în acest 
sens sint performanțele realizate de 
echipele Iugoslaviei, Bulgariei și Ro
mâniei în proba de contratimp pe 
echipe, maniera dezinvoltă în care 
rutierii din România, Bulgaria, Iugo
slavia și Turcia au acționat în ex
trem de dificila dispută pe circuit, 
acel excelent 1:08,1 realizat la 1000

impune 
campionatelor de 

Kosicene și Simeonovo, precum 
a întrecerilor experimentale de
potențialul sportului cu pedale 

a crescut, cucerind po-

metri cu start de pe loc de bulgarul 
Dimo Anghelov și rezultatele de 
bună valoare internațională obținute 
de către pistarzii bulgari și români 
la viteză, urmărire individuală și 
pe echipe.

Pentru toți participanții la această 
reuniune, care a contribuit direct la 
întărirea activității competiționale 
din această zonă a Europei, partici
parea la Balcaniada de la Sofia 
constituit și un test Important
vederea J.O. de la Munchen. în pri
mul rînd, s-a confirmat valoarea in
ternațională autentică a liderului 
ciclismului românesc, TEODOR VA
SILE. El a acționat la echipe și, in 
mod deosebit, în proba de 
într-o manieră de veritabil 
dovedind că acum este și 
cățărător, deci un rutier 
Numai carențele tactice, de 
orientare în momentele

a 
în

circuit, 
campion, 
un bun 
complet, 

rapidă 
cheie, și o

Tinerii baschetbaliști iugoslavi 
învingători in campionatul european
ROMA 19 (Agerpres). — Campio

nului european de baschet (rezer
vat echipelor masculine de tineret) 
s-i Încheiat 
selecționatei 
competiției, 
iugoslavi au 
74—60

la Gorizia cu victoria 
Iugoslaviei. In finala 
tinerii baschetbaliști 
învins cu scorul de 

(40—26) formația Italiei. In 
partida pentru locurile 3—4, repre
zentativa U.R.S.S. a întrecut cu

56—55 (32—23) echipa Spaniei.
Rezultate înregistrate în celelalte 

meciuri : Austria—Elveția 90—54 ; 
R. F. a Germaniei—Suedia 77—63 ; 
Franța—Turcia 66—59 ; Grecia—Is
rael 74—65.

Locul 5 în clasamentul final a 
fost ocupat de Grecia, urmată de 
Israel, Franța, Turcia, R. F. a Ger
maniei, Suedia, Austria și Elveția.

• ••

(Urmare din pai]. 1)
stabilite inițial : 30—31 iulie și 1 
august. Peste alte două săptămîni, 
ar urma finala inter-zone, ultimul 
test în desemnarea echipei care va 
alaca trofeul, aflat de trei ani con
secutiv în posesia americanilor.

Contrastantă, ca desfășurare și 
rezultat, a fost calificarea celeilalte 
laureate a întrecerilor de pe conti-

I.a Ciudad de Mexico, în 
finala zonei americane a „Cu
pei Davis", Mexicul conduce 
cu 2—1 în fața Braziliei, 
după partida de dublu (Loyo 
Ma.vo, Zarazua — Koch, Man- 
darino (8—6, 7—5, 6—2).

respondentul nostru, Jan Sokol — 
surpriza a constituit-o doar jocul 
impecabil al lui Pala (învinsul lui 
Sever Dron la „internaționalele" 
noastre de anul trecut) care și-a 
pus foarte bine în valoare loviturile 
sale liftate de „stângaci". Lui Gis
bert nu i-a funcționat cum trebuie 
serviciul, el avînd o întreagă duzină 
de duble-greșeli. Singurele două 
ghemuri cîștigate de spaniol, au 
fost contra serviciului lui Pala. La 
capătul unei ore și 30 de minute 
de joc, spectatorii din tribunele sta
dionului Stavnice aclamau în pi
cioare pe jucătorul lor. Egalarea 
fusese obținută și nimeni nu se în
doia că, în jocul următor, Jan Ko- 
des va smulge punctul victoriei în 
fața lui Manuel Orantes. Ceea 
s-a și produs.

Echipa Cehoslovaciei întîlnește în 
primul meci inter-zonal pe campi
oana zonei americane, titlu pentru 
care se întrec acum mexicanii și 
brazilienii. Indiferent cine va tri
umfa la Ciudad de Mexico, semifi
nala urmează să se dispute la Pra
ga, ceea ce majorează, bineînțeles, 
șansele, gazdelor.

Pînă la sfîrșitul zilelor de vară, 
vom cunoaște pe a doua protago
nistă a ultimului Challenge-round, 
ce va încheia seria celor 60, înscrise 
pînă acum în istoria celei 
prestigioase competiții de tenis.

ce

nentul european. Echipierii Ceho
slovaciei au smuls decizia după trei 
zile de acerbă luptă, de-a lungul 
căreia păruseră la un moment dat 
depășiți de adversari, redutabilii 
tenismeni spanioli. Amănuntele 
cunosc, din relatările publicate 
ziarul nostru, dar am vrut să 
convingem dacă surprinzătoarea
frîngere a spaniolului Juan Gis
bert in fața secundului cehoslovac, 
ing. Frantisek Pala, a fost obținută 
în limite de regularitate. Și — așa 
cum ne-a transmis de la Praga, co

se 
în 
ne 
în-

evaluare exagerată a forțelor pro
prii l-au privat de medalia de aur. 
Fiind un rutier tînăr, el poate rea
liza noi ascensiuni în lumea perfor
merilor sportului cu pedale. Un răs
puns la fel de încurajator a pri
mit și echipa de contratimp. În1r-o 
perioadă scurtă de pregătire 
fică și participări la competiții 
mai puțin de o lună a luat 
starturi : București. Budapesta, 
fia), team-ul pregătit și condus 
N Voicu a făcut un salt remarcabil. 
De la 2h 14:00 — 2h 18:00, forma
ția reprezentativă a realizat la Sofia 
2h 09 :10 1 Dar dacă stăm să calcu
lăm cu atenție, performanța sa pu
tea fi la Balcaniadă mult mai bună. 
Cu accidentul încă inexplicabil al 
lui Ion Cosma — cel mai bun om 
al echipei — formația a pierdut 2 
minute.

Considerăm că dacă el ar fi fost 
valid pe întreg parcursul competi
ției si ar fi adus o substanțială 
contribuție, se poate spune că la 
Sofia. în conditiuni normale, cvar
tetul — T. Vasile, C- Grigore. I. 
Cosma, T. Puteritv — putea obține 
un 2 h 04:00 — 2 h 05:00.

Progresul remarcabil, potențialul 
evident al alergătorilor și perspecti
vele lor ne îndreptățesc să proounem 
Biroului federal luarea în discuție 
a participări} echipei la mondiale. La 
începutul lui septembrie, această for
mație se va afla în maximum de for
mă (în luna august sînt programate 
antrenamente de omogenizare și par
ticiparea la o suită de competiții — 
cele patru campionate naționale și 
circuitul județului Brașov) și va pu
tea. îndeplini obiectivul competițional 
rațional ce i se va fixa. Un argument 
în plus este și acela că în 1972, mal 
mult ca probabil, nu vor avea loc 
campionate ale lumii (la J.O. urmînd 
să se decearnă și titlurile mondiale) 
și deci este ultima posibilitate de a 
fi testată echipa la competiția su
premă, în confruntare cu toate for
mațiile ce vor fi prezente la Olim
piadă. Pregătirile ulterioare, girate de 
remarcabilul tehnician Nicolae Voicu, 
ne dau speranța unei comportări me
ritorii la J.O. de Ia MQnchen. După 
cum se vede, lucrurile trerg pe făga
șul bun și avem datoria să sprijinim 
din toate puterile acțiunea de relan
sare a ciclismului.

-Pistarzii — încă nejnvitatf la îm
părțirea titlurilor balcanice. dar 
sperînd că în curînd vor beneficia de 
această onoare — s-au străduit să 
dovedească că au ajuns la nivelul 
colegilor lor din probele .pe șosea, 
în unele privințe au reușit, dar lo
tul — deși cuprinde multe talente — 
este valoric eterogen. In afara lui 
Ștefan Laibner (duminică, la Sofia, 
acesta a obținut 1:10.9 la 1 onn metri 
cu start de pe loc) mai sînt cîtiva ti
neri (Marian Ferfelea, Marin Tonită 
Și chiar Florian Negoescu) care pot 
snera. printr-o muncă perseverentă 
și o participare gradată ca dificulta
te la competiții internaționale, la afir
marea în lumea velodromului. Există 
și aci o rază de speranță, și aceasta 
nu poate deeît să ne bucure.

speci- 
(in 

trei 
So- 
de

Hristache NAUM

snort
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CONTINUA SA ADUCA REZULTATE VALOROASE
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — Pe 

diferitele baze sportive din Mosco
va au conținut întrecerile finalelor 
celei de-a 5-a ediții a Spartachiadei 
de vară a popoarelor din U.R.S.S.

In concursul de atletism, perfor
merul zilei a fost Rustan Ahmetov 
care a cîștigat proba de săritură în

înălțime cu performanța de 2,23 m. 
El a trecut această înălțime din 
prima încercare și apoi a cerut să 
i se ridice ștacheta la 2,30 m, cu un 
centimetru mai mult deeît actualul 
record mondial al probei. La cea 
de-a treia încercare, Ahmetov a 
trecut peste ștachetă, dar aceasta a 
căzut mai înainte ca el să fi părăsit 
groapa cu nisip. Pe locul doj s-a 
clasat Kestutis Șapka cu 2.17 m. 
Multiplul recordman Igor Ter Ova- 
nesian și-a adjudecat victoria în 
proba de săritură în lungime cu 
7,88 m, iar Romuald Klim a ocupat 
primul loc în proba de aruncarea 
ciocanului cu rezultatul de 70,84 m. 
Cursa de 50 km marș s-a încheiat

cu victoria lui V. Soldatenko, cro
nometrat ’ cu timpul de 4h 04:27,2.

Con.cursul de haltere a. continuat 
cu întrecerile de la categoria pană. 
Victoria a revenit lui Dito Șanidze 
cu un total de 390 kg, urmat de 
Varava — 380 
377,500 kg.

La ciclism, în 
toria a revenit 
cronometrat pe 
km cu timpul de 4h 41:42,2, urmat 
de Oleg Tusumuhanov — 4h 41:42,5 
și Iuri Dimitriev r- 4h 41:42,6. în 
clasamentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de R.S.F.S. Rusă, ur
mată de selecționata or-așuluj Mos
cova și R.S.S. Kazahstan..

kg și Karimov

proba de fond, vic- 
lui Anatoli Starkov 
distanța de 198,400

La încheierea Turului Franței

UN PREMIU Șl PENTRU LUIS OCANA
• Merckx va ataca recordul orei

Din Paris se anunță că organiza
torii Turului ciclist al. Franței au 
acordat un premiu special alergă
torului spaniol Luis Ocana pentru 
combativitatea sa exemplară, de
monstrată în etapele de munte ale 
„Marii Bucle". Premiul celui mai 
tînăr alergător a fost decernat olan
dezului Zoetemelk, clasat pe locul 
doi.

încă de pe acum se studiază po
sibilitatea ca la viitoarea' ediție să 
se asigure participarea cunoscuți- 
lor campioni, belgianul Eddy 
Merckx și spaniolul Luis Ocana.

Comisia tehnică a Turului â co
municat, de asemenea, lungimea 
exactă a competiției încheiate du
minică : 3753,600 km. Media orară 
înregistrată a fost de 37,159 km. 
Cursa a fost terminată de 94 aler
gători.

După încheierea Turului Franței, 
în clasamentul trofeului ,,Pernod", 
Pe primul loc continuă să se afle 
Merckx cu 440 puncte, urmat de 
suedezul G. Petterson — 140 puncte

Succesul tenismanuluî

SEVER MUREȘAN
VARȘOVIA .

nismenii români au cîștigat -două 
probe în cadrul turneului interna
țional de la Sopot. In finala probei 

simplu bărbați, Sever Mureșan 
învins cu 6—3, 6—3 pe polone- 
I. Andjeevski. La dublu mascu- 
cuplul Sever Mureșan—Toma 

Ovici a dispus cu 6—4, 6—2 de pe
rechea cehoslovacă Mazika—Kourka.

19 (Agerpres). — Te-

,,CUPA INTERNAȚIONALĂ F.R.V."

A ACADEMIEI OlIMPICi
ATENA, 19 (Agerpres). — 

La Atena au început lucrări
le celei de-a ll-a sesiuni In
ternationale a Academiei O- 
limpice. La această sesiune 
participă peste 200 de delegați 
reprezentînd 34 de țări, prin
tre care și România. Lucră
rile se vor încheia la 2 august. 
Participantii vor lua în dis
cuție o serie de probleme le
gate de regulamentul olimpic, 
legislația olimpică și de me
dicină sportivă.

VA CÎSTIGAHILDEGARD FALCK: „LA HELSINKI PROBA DE 800 M SE
CU UN REZULTAT

sală la Sofia

în sport ca 
pis- 
pri- 
rea- NOI VICTORII ALE ATLEȚILOR 

CUBANEZI

SUB 1:58,0!"

PE PISTELE DE ATLETISM

ANATOI.I STARKOV

Kipchoge Key no, cunoscutul atlet kenfan, a fost unul , dțn laureații. recentei întîlniri atletice S.U.A. — Africa, 
in care a fost cronometrat cu 3:37,5 pe 1500 m,

Intr-un moment cînd majoritatea 
specialiștilor așteptau din partea 
iugoslavei Vera Nikolici, poate cea 
mai în formă alergătoare de 800 m 
în acest sezon, un nou record mon
dial, supriza a venit zilele trecute 
de lă Stuttgart, unde se desfășurau 
campionatele vest-germane. Făcînd 
o cursă solitară, Hildegard Falck 
(22 ani, 1,73 m și 58 kg) a parcurs 
cele două ture de pistă în 1:58,3, 
confirmînd astfel valoarea sa anun
țată deja prin recordul mondial de 
sală (2:03,3) și titlul său de cam-

pioană continentală de 
(1971).

Hildegard a debutat 
înotătoare, dar rezultatele din 
cină nu au entuziasmat-o. La 
ma sa cursă de 800 m (în 1967) 
liza 2:21,5 — timp neobișnuit pen
tru o debutantă. Nouă săptămîni 
mai tîrziu, devenea campioană de 
junioare a R.F. a Germaniei cu 
2:11,9. De atunci progresia ei a fost 
constantă. Un lucru interesant, în 
comparație cu alte alergătoare de 
clasă; fuleul foarte mic al atletei

vest-germane pentru talia sa. Ea 
are însă o ușurință deosebită și o 
pregătire excelentă. întrebată ce 
crede despre limitele actualului re
cord mondial, Falck a răspuns : 
„Nu cred că acesta va cădea pînă 
la „europene"; la Helsinki însă, sînt 
convinsăf că se va cîștiga cu un re
zultat sub 1:58,0.“

In ultima zi a Jocurilor sportive 
ale Americii Centrale și Caraibilor, 
atleții cubanezi au terminat învin
gători în trei probe : 100 m g (f) i 
M. Elejarde 13,7; ștefeta 4X100 m 
(f) 45,4 și ștafeta 4X400 m (f) 3:38,6.

și olandezul Zoetemelk — 100 punc
te.

Totodată, cîștigătorul Turului, 
belgianul Eddy Merckx, a decla
rat ziariștilor că la sfîrșitul sezo
nului va ataca recordul mondial al 
orei. Merckx a arătat că tentativa 
ar urma să aibă loc pe pista velo
dromului din Roma sau a celui din 
Milano.

IIIOOSLAVIA LA
'S- Campionii mondiali

meci

au
al

f/i

EGALITATE CU
fost conduși cu 1-0 la

BRAZILIA: 2-2
pauză '© A fost ultimul

spectatorilor, Pele (care în meciul 
cu Iugoslavia a 
ma repriză), a 
onoare pe pista

jucat numai în pri- 
făeut un tur 
uriașului stadion

lui Pele in „naționala Braziliei

19
spectatori

RIO DE JANEIRO, 
— Peste 140 000 de 
urmărit pe stadionul 
meciul amical de fotbal dintre se
lecționatele Braziliei — campioană 
mondială — și. Iugoslaviei. Cu acest 
prilej, celebrul Pele a evoluat pen
tru ultima oară în echipa naționa
lă a Braziliei. După o desfășurare 
spectaculoasă, întîlnirea a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de 
2—2 (0—1).

Scorul a fost deschis 
iugoslavă. In min. 35 în 
combinații reușite, Djaici a șutat 
fulgerător din marginea careului de 
16 m. Dornică de a menține avan
tajul, echipa iugoslavă a aplicat un 
marcaj strict al fiecărui jucător

(Agerpres). 
au 

„Maracana",

egalitate i

de echipa 
urma unor

La „Cupa Prietenia14

Junioarele României
au obținut două victorii

Prima ediție a competiției volei- 
balistiee pentru echipele masculine, 
dotată cu „Cupa internațională 
F.R.V.”. s-a bucurat de un netăgă
duit succes, datorită nivelului jocu
rilor. Totodată, ea a avut și un efect 
pozitiv în impulsionarea activității vo- 
leibalistice in localități cu o tradiție 
neconsolidată în acest sport (Boto
șani. Pitești). Pe de altă parte, ideea 
înființării unei competiții, care să 
scurteze o perioadă lungă de inacti
vitate a formațiilor primei divizii, ni 
se pare de mare utilitate pentru 
menținerea pregătirii echipelor. Pre
zenta la start a unor teamuri de 
certă valoare de peste hotare cum 
ar fi : Ruda Hvezda Praga — în al 
cărei lot au figurat multi componenti

ai echipei naționale cehoslovace, prin- 
1re care Vapenka, Fiala, Groessl — și 
Dinamo Tirana — care se confundă 
cu reprezentativa Albaniei — a con
tribuit la creșterea valorică a dispu
telor. In același timp. formațiile 
noastre au abordat întrecerile cu 
toată seriozitatea, antrenorii lor a- 
vînd prilejul — în lipsa unor titulari, 
angrenați în acțiunile Iotului națio
nal, în examene, practică studențeas
că etc. — să verific» într-o con
fruntare oficială o serie de jucători 
din eșalonul de rezervă, să-și dea sea
ma de posibilitățile lor. Ne referim 
la cîteva elemente de valoare care 
așteaptă titularizarea și la juniorii 
întrebuințați de toate echipele.

După părerea noastră și a unor

La turneul de la Katowice

TENTATIVE DE ÎNTINERIRE A LOTURILORn

declară NICOLAE ME ADU
antre- 
asistat

Ieri s-a întors din Polonia 
norul Nicolae Meadu, care a 
ca observator la turneul internațional 
feminin de la Katowice, unde au fost 
prezente principalele adversare la ca
lificare pentru J.O. ale echipei Ro
mâniei. La întoarcere, antrenorul se
cund al naționalei noastre ne-a fă
cut o succintă caracterizare a turneu
lui. „Au fost prezente selecționatele 
Cehoslovaciei, R.D.G., Poloniei, Mos
covei și echipa de tineret a țării 
gazdă. Turneul a fost cîștigat dc 
Selecționata Moscovei, care a învins 
cu 3—0 pe R.D.G., Polonia și Polonia 
tineret și cu 3—1 pe Cehoslovacia. 
Aceasta din urmă a cîștigat întîlniri-

R.D.G. (3—0), Polonia (3—1)le cu . ..
Polonia tineret (3—0), iar R.D.G. 
dispus în trei seturi de ambele echi
pe ale Poloniei. Intîlnirile nu mi 
s-au părut de nivel tehnic deosebit. 
Este adevărat însă că în loturile Po
loniei și R.D.G., care au evoluat la 
Katowice au fost utilizate foarte mul
te jucătoare tinere și numai 2—3 din 
cele prezente anul trecut la mondiale. 
Probabil că în septembrie, la euro
pene, ambele echipe vor apărea to
tuși modificate. Doar reprezentativa 
Cehoslovaciei, care s-a comportat 
mai bine, a aliniat in mare același 
lot de la mondiale".

Și a

specialiști prezenți la cele trei tur
nee, găzduite de orașele Botoșani, 
Pitești, Craiova, calitatea partidelor 
a fost mai mult deeît satisfăcătoare, 
datorită îndeosebi dorinței 
mare a jucătorilor tineri.

Totuși, alegerea perioadei 
putare a noii competiții ni 
a nu fi îndeajuns de potrivită. Ne 
gîndim la faptul că cele 9 formații 
românești participante au efectuat în 
prealabil puține antrenamente, fapt 
care a influențat asupra rezistenței 
fizice a jucătorilor. Așa se explică 
scăderile manifestate de aproape toate 
combatantele spre finalul partidelor.

O asemenea întrecere, ca să-șl jus
tifice rolul pentru care a fost creată, 
necesită un stagiu corespunzător de 
pregătire din partea tuturor parti- 
cipantilor. De altfel, chiar antrenorii 
echipelor au sesizat acest lucru, pro- 
nunțîndu-se pentru plasarea „Cupei 
internaționale” în perioada pregăti
toare a noului campionat și nu în 
cea a obișnuitelor vacanțe. Ei aduc, 
și pe bună dreptate, argumentul că, 
programînd-o înaintea începerii cam
pionatului valoarea și utilitatea ei 
practică ar fi mult mai mari.

Considerăm însă că. după experien
ța primei ediții, federația de specia
litate va studia această chestiune și 
va lua măsurile cele mai potrivite 
p-mtru a transforma „Supa interna
țională” într-o întrecere care să 
justifica din toate punctele de ve
dere ideea organizării ei. Fără în
doială, așa după cum am mai spus 
și cu alte ocazii, cupa este deosebit 
de necesară în această vacantă com- 
petitională. însă sîntam de părere 
că ea trebuie ferită. încă de la în
ceput, de primejdia superficialității.

— bref —

de

de 
se

afir-

dis
pare

in localitatea Bilina din Ceho
slovacia, a început competiția volei- 
balistică rezervată junioarelor, do
tată cu „Cupa Prietenia". Echipa 
României a debutat cu o victorie 
clară asupra formației Ungariei i 
3—1 (—2, 10, 6, 9). Celelalte rezul
tate ale primei zile de întreceri i 
Cehoslovacia A — Cehoslovacia B 
3—1, R.D.G. — Cuba 3—1, U.R.S.S. 
— Bulgaria 3—1.

In ziua a doua, junioarele noas
tre au terminat dip nou ■ victorioase, 
de data aceasta în întîlnirea cu for
mația R.D.G.. cu scorul 3—1 (—12, 
4, 3, 13). Iată și celelalte rezultatei 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0, Cehoslo
vacia A — Cuba 3—1, Bulgaria — 
R.P.D. Coreeană 3—2.

Jan SOKOL

REPREZENTATIVA FEMININA 
A TARII PLEACĂ LA VARNA

Echipa reprezentativă feminină 
de volei a țării noastre părăsește 
mîine dimineață Capitala, plecînd 
la Varna, pentru a participa la 
tradiționalul turneu internațional, 
„Varnensko liato" (23—29 ' iulie), 
care se va desfășura în frumoasa 
sală de sport din localitate. Vor 
face deplasarea 12 jucătoare, între 
care Eugenia Rebac, Mariana Po
pescu, Rodica Popa, Florentina Itu, 
Aurelia lehim, Venera Zaharescu, 
Maria Baga, Gabriela Popa, Ana 
Chirițescu, Maria Cengher.

brazilian, 
nutul 59 
di dă acțiune personală, a adus ega- 
larea. Cinci minute mai: tîrziu, în 
urma unei serioase presiuni a fot
baliștilor brazilieni, Gerson a pă
truns irezistibil în careul de 16 m 
și a șutat cu efect aducîndu-și e- 
chipa în avantaj. Egalarea s-a pro- 
dtis în minutul 69. Fundașul Jerko- 
vici, care s-a infiltrat în.atac, a șu
tat puternic de la 30 m și balonul, 
a intrat în plasă.

Au jucat următoarele formații ! 
BRAZILIA ! Felix — Brito, Piazza, 
Ze Maria (Eurico), Clodoaldo, Eve- 
raldo (Marco Antonio), Zequinha, 
Gerson, Vaguinho, Pele (Claudiomi- 
ro), Rivelino. IUGOSLAVIA : Vukce- 
vici — Ramiac (Jerkovici), Stepa- 
novici, Pavlovici, Holcer, Paunovici, 
Petrovici (Viercovici), Dolak, Filipo- 
vici (Antoniovici), Akimovici, Djaici.

La sfîrșitul meciului Pele a de
clarat ziariștilor următoarele : „A- 
cesta a fost ultimul meu meci în 
națională. M-am decis ca, după al 
110-lea meci jucat în echipa Bra
ziliei, să renunț la selecția viitoare 
pentru a lăsa locul unui tînăr jucă
tor. Sînt fericit că in decursul ca
rierei mele am reușit să contribui 
la succesul echipei țării mele în 
campionatul mondial". în aplauzele

Cu toate 
Rivelino,

acestea, în mi- 
după o splen-

cel mai faimos nr. 10 din 
fotbalul mondial, nu va mai juca 
fn echipa națională a Braziliei...

Cursa masculină de 1 500 m a re
venit jamaicanuluj B. Dyce, crono
metrat în 3:46,8.
AL DOILEA MECI

ÎN
S-a stabilit ca 

meciului atletic dintre selecționatele 
masculine ale S.U.A. și Africii să 
aibă loc în vara anului 1973. Intil- 
nirea.se va desfășura îritr-un Oraș 
african, care urmează să fie stabilit 
ulterior.
R. F. A GERMANIEI (B) - OLANDA 

130—81
Desfășurată timp de două zile la 

Miinster, întîlnirea internațională 
masculină de atletism dintre selec
ționata secundă a R.F. a Germaniei 
și echipa Olandei a fost cîștigată 
cu scorul. de 130—81p de sportivii 
vest-germani. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate: 400 m — 
Heuvel (Olanda) 47,8; 800 m — 
Kemper (R.F.G.) 1:49,3; greutate — 
Engels (R.F.G.) 18,45 m; ciocan — 
Riehm (R.F.G.) 68,24 m.

S.U.A. — AFRICA, 
1973
a doua ediție a

TELEX
Cea de-a 5-a partidă dintre Robert 
Fischer (S.U.A.) și Bent Larsen (tu- 
nemarca), care Iși dispută la Denver 
(Colorado) unul din meciurile semi
finale pentru titlul de campion mon
dial la șah, a fost ciștigată de tia
rele maestru american la minarea 
a 46-a. In prezent scorul este favora
bil cu 5—0 lui Fischer, căruia ii mai 
este necesar numai o jumătate de 
punct pentru a obține victoria in 
acest meci.

La Wengen (Elveția), în cadrul competi
ției internaționale de tenis rezervate 
echipelor de tineret „Cupa Galea", s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Elve
ția — Luxemburg 5—0; Elveția — Grecia 
5—0; Grecia — Luxemburg 5—0. Selec
ționata Elveției s-a calificat pentru turui 
următor al competiției.

ECOURI DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI

A GRUPELOR PRELIMINARII ALE C.M,
După desfășurarea tragerii la sorți pentru stabilirea grupelor preli

minarii ale campionatului mondial de fotbal ediția 1974 Sir Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., a declarat ziariștilor că este pe deplin satis
făcut de modul cum s-a desfășurat această operație, și mai ales, de re
zultatele sale. La rindul său vicepreședintele F.I.F.A., Valentin Granat- 
kîn (U.R.S.S.) a arătat că sistemul repartiției echipelor în grupe valo
rice a fost cel mai bun. El a subliniat că în grupa a 9-a europeană 
selecționatele U.R.S.S., Franței și Irlandei au șanse egale de calificare, 
arătînd că această serie este cea mai dificilă.

Comentînd grupă a 4-a, delegatul federației din R.D. Germană. Hel
muth Riedel a spus : „Fără îndoială, echipa României este cea mai pu
ternică din această grupă. Nu trebuie să subestimăm însă formația Al
baniei care, după cum se știe, a opus o serioasă rezistență echipei R.F. 
a Germaniei",

Turneul internațional „open" de tenis 
de la Washington s-a încheiat cu .victo
ria cunoscutului campion australian Ken 
Rosewall. In finală, Rosewall l-a învins 
în trei seturi : 6—2. 7—5, 6—1 pe ame
ricanul Marty Rlessen, care în semi
finale 11 eliminase pe principalul favorit, 
australianul John Newcombe.

Cea de-a 4-a regată a campionatului eu
ropean de yachting (clasa ..Dragon"), 
care se desfășoară in localitatea suedeză 
Marstrand, a fost cîșttgată de ambarca
țiunea fraților Sundelln (Suedia). învin
gătorii conduc și în clasamentul general 
al competiției■

Asociația mondială de box (W.B.A.) 
l-a recunoscut șalanger oficial la 
titlul mondial al cat. grea pe Cassius 
Clay. In recentul clasament mondial 
întocmit de acest for. campionul lu
mii Joe Frazier are în ordine ca șa- 
langeri pe Cassius Clay, George Fo
reman și Jimmy Ellis.

ȘTIRI REZULTATE
• în competiția de fotbal „Inter- 

Toto“, s-au disputat la Geneva două 
întîlniri încheiate cu următoarele 
rezultate : Servette Geneva — Lin- 
zer A.S.K. 7—0 (4—0), F.C. ZUrich 
— Jednota Trencin ■ (Cehoslovacia) 
1—0 (1—0).

• Fostul antrenor al echipei olan
deze Ajax Amsterdam, cîștigătoa- 
rea „C.C.E.“, Rinus Michels, a fost 
angajat pentru o perioadă de un 
an de către echipa F.C. Barcelona. 
El îl înlocuiește pe antrenorul en
glez Vic Buckingham,'care este'su
ferind.

La Budapesta, în finala campionatelor 
internaționale de tenis ale Ungariei ju
cătorul polonez T. Nowicki, a dispus cu 
8—6, 2—6, 1—6, 8—6, 7—5 de campionul 
maghiar Istvan Gulyas. In alte finale : 
Baranyl, Machan (Ungaria) — Szoke, 
Szocsik (Ungaria) 6—4. 6—4, 6—4: Holu- 
bova, Neumanova (Cehoslovacia) — 
Szabo, Szerenl (Ungaria) 7—5, 1—6, 10—8.

In prima zi a turneului internațional de 
baschet (junioare) de la Sofia, prima 
reprezentativă a Bulgariei a învins cu 
scorul de 62—56 (27—31) formația R. D. 
Germane. Intr-un alt joc, echipa U.R.S.S. 
a Întrecut cu 69—55 (34—22) selecționata 
secundă a Bulgariei
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