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DIN DOCUMENTELE DE PARTID
jH* ropunerile privind perfecționarea 

activității politico-ideologice și 
cultural-educative prezentate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., precum și recenta ex
punere de excepțională importanță 
a secretarului general vizează și ja
lonează direcții noi de acțiune care 
pot influența în măsură importantă 
și dezvoltarea educației fizice și a 
sportului.

Porneso în această privință de la 
considerentul că educația fizică și 
sportul se integrează în activitatea 
politico-educativă din țara noastră și 
constituie o parte componentă a ope
rei de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Aceste acti
vități dispun de multiple forme și 
mijloace care se cer valorificate pen
tru a contribui, mal mult ca pînă 
acum, atît la realizarea bunei stări 
spirituale și fizice, cît și la formarea 
și afirmarea personalității construc
torilor socialismului. Pregătirea inte
lectuală stîrnește pe zi ce trece un 
interes deosebit și predomină tot mai 
mult în dauna celei fizice. Trebuie, 
însă, să nu pierdem din vedere că 
orice program de dezvoltare în do
meniul științei și tehnicii nu poate 
fi realizat cu succes decît sprijinin- 
du-se pe o bază umană viguroasă, 
deoarece, în ultimă instanță, tot omul 
sănătos rămîne înfăptuitorul oricărui 
progres, iar sănătatea și dezvoltarea 
armonioasă nu se pot obține fără e- 
ducația prin exercițiul fizic. In viața 
modernă — și în viitor și mai mult 
— pe coordonatele socialismului spor
tul va exercita în mase o mare atrac
ție, devenind o necesitate de viață, 
un factor de mare forță educativă și 
care trebuie folosit cît mai activ în 
această privință. Este limpede, deci, 
că în efortul de ridicare la cel mai 
Înalt nivel a întregii activități edu-

cative, nu pot lipsi din nici un plan 
sau program educația fizică și spor
tul. Subaprecierea sau neglijarea u- 
cestor activități aduc prejudicii efor
tului depus pentru formarea omului, 
dezvoltării armonioase a personali
tății sale.

Rezultă din aceste realități un im
perativ de stringentă actualitate - 
desfășurarea unei largi și cuprinză
toare activități pentru angrenarea 
oamenilor muncii și a întregului ti
neret în practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor fizice și a 
sportului.

★
Spiritul acțiunilor inițiate de par

tidul nostru pentru ridicarea la 
un nivel superior a activității poli
tico-educative îndeamnă toate organi
zațiile sportive, organizațiile de masă 
și instituțiile de stat cu atribuții în 
domeniul sportului la sporijea efor
turilor în direcția găsirii celor mai 
bune forme, soluții și căi de reali
zare în viață a acestei sarcini funda
mentale pusă prin documentele de 
partid în fața mișcării sportive. în- 
tr-adevăr, sînt în ultimii ani in a- 
ceastă privință multe inițiative valo
roase, preocupări lăudabile, progrese 
care pot fi îmbogățite și extinse. 
Pentru a deschide perspective largi 
deservirii sportive a populației la ni
velul cerințelor și realizării prin for
me organizate și independente a de
prinderii de practicare a exercițiilor 
fizice și a sportului, de absolută ne
cesitate într-un regim sănătos de via
ță, avem încă foarte mult de făcut. 
Un impuls s-ar putea da în această 
privință prin aprofundarea abordării 
teoretice și practice a educației fizice 
și a sportului, pornind de la cerin
țele dezvoltării multilaterale a per
sonalității omului societății noastre 
socialiste în condițiile vieții moderne, 
de la specificul în care acesta trăieș-

te și muncește, de la problemele 
care le ridică diferitele oategorii 
vîrstâ, de la perfecționarea și creș
terea eficienței unor forme de prac
ticare a exercițiilor fizice, de la ne
cesitatea folosirii acestei activități, 
alături de alți factori, în «cop edu
cativ. Pentru atingerea acestui obiec
tiv ni se par binevenite inițiativele 
locale menite să concretizeze soluții 
și măsuri consacrate dezvoltării unor 
activități de mare interes în mase 
cum sînt : înotul, gimnastica igieni
că, culturismul, tenisul. patinajul, 
schiul, canotajul popular, mersul pe 
bicicletă, duminicile cultural-sportive, 
serbările cîmpenești, diferite forme 
ale turismului, ' activitățile de agre
ment, unele sporturi tehnico-aplica- 
tive, vînătoarea, pescuitul etc.

Q *
impune — pe baza documen- 

telor de partid — ca toate or
ganizațiile de masă și institu

țiile de stat să abordeze modalitățile 
de intensificare și sporire a eficienței 
educației fizice și a sportului, pornind 
de la considerarea acestora ca acti
vități de interes național, așa cum 
sînt legiferate la noi în țară. Extrem 
de important ni se pare ca toți fac
torii, cărora le revin responsabilități 
în domeniul sportului să stăruie mai 
mult asupra găsirii formelor celor 
mai potrivite pentru aplicarea în 
viață a prevederilor Legii sportului, 
a Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
Nr. 629 '1968, precum și a prevede
rilor diferitelor legi și hotărîri care 
se referă la activitatea sportivă. U- 
nele din prevederile binevenite ale 
acestor documente,, cum este cazul

pe 
de

prof. GH. VLĂDICA

(Continuare in pag. a t-a)

SONDAJ ÎN RÎNDUL ANTRENORILOR Șl JUCĂTORILOR DE FOTBAL

Favorită in unanimitate! ..dar atenție la puternica echipă a R.D. Germane

Așadar, sorții au decis componența 
grupelor preliminarii ale campionatu
lui mondial 1974. Aeum, în atenția tu
turor iubitorilor de fotbal din lume 
stau viitoarele confruntări ce au me
nirea să selecționeze pe cele 16 fina
liste. Specialiștii, antrenorii, jucătorii 
și... suporterii au început calculele, să 
„cîntărească" șansele candidatelor, să 
facă pronosticuri. Nici la noi nu e 
altfel. De acum, ne cunoaștem viitorii

adversari și fiecare speră ca echipa 
României să se numere din nou prin
tre cele „16 mari" echipe ale lumii. 
Am încercat să aflăm opinia unor 
persoane „în temă", antrenori și jucă
tori, pe care i-am rugat să ne spună 
părerea în privința grupei din care 
face parte reprezentativa noastră și 
ce șanse îi acordă în tentativa de a 
repeta performanța din ediția mexi
cană a C.M.

Mai este această incomodă — în
totdeauna — echipă a Albaniei, în 
stare, s-a văzut, să facă zile grele 
oricărei formații puternice europene.

Luîndu-și foarte în serios rolul de 
favorită, cu condiția maximei serio
zități și a muncii exemplare, repre
zentativa noastră poate absolvi acest 
examen de maturitate.

Emerich Dembrovschi (S. C.

Titus Ozon (antrenor secund al echipei naționale) Bacău)

ECHIPA R.D. GERMANE — UN ADVERSAR PUTERNIC, 
CARE TREBUIE OBIECTIV APRE CIAT

Iată-ne în fața unei noi grupe pre
liminare care, spre deosebire de tre
cut, plasează echipa țării noastre pe 
poziția de favoriți. Altfel spus, fotba
liștii românj au șanse reale de a cu
ceri primul loc în ipoteza îndeplini
rii unor condiții care nu mi se par, 
totuși, de loc simple. Prima presupu
ne obiectiva considerare a adversaru-

Iui principal — puternica echipă a 
R. D. Germane. Echipa <?are ne-a re
tezat aspirațiile spre Olimpiada me
xicană, invingîndu-ne de două ori, la 
Berlin și la București, cu 1—0. Cum 
spuneam, acest adversar trebuie just 
considerat, adică nici supraapreciat. 
nici subapreciat, acest pericol dublu 
pîndindu-ne în egală măsură.

MECIURILE ÎN DEPLASARE 
VOR AVEA UN CUVÎNT GREU 
DE SPUS

Șansele sînt pentru noi mult 
mari. Cred că vom fi din nou 
zenți în elita fotbalului mondial, 
cum, actuala grupă este mult 
ușoară decît aceea în care am

mai 
pre-. 
Ori- 
niai 

avut

(Continuare In pag. a 3-a)

Viorica Balai, produs al cen
trului baschetbalistic Satu 
Mare, speranța nr. 1 a re
prezentativei române la Bal
caniada junioarelor care în

cepe vineri.

(Citiți, amănunte 
în pag. a II-a)

Jf CUPA DIANA"

FINALELE
CAMPIONATULUI

REPUBLICAN
DE ATLETISM
AL ȘCOLILOR

SPORTIVE

Iahting pe lacul Herăstrău... O imagine care a devenit obișnuită pentru 
vizitatorul splendidului parc al Capitalei, Sportul velelor își dezvăluie 

frumusețile, cucerind spectatori și practicanți.
Foto i T. MACARSCHI

PITEȘTI, 20 (prin telefon, de la. 
corespondentul nostru).

Pe stadionul atletic din Parcul 
Argeșul au început ieri întrece
rile finale ale campionatului re
publican al școlilor sportive. La 
startul probelor sînt prezenți a- 
proape 500 de atleți din 23 unități 
cu profil. întrecerile au fost influ
ențate oarecum de pista greoaie 
din cauza ploii torențiale căzute în 
preziua concursului. Iată rîteva 
dintre rezultatele mai importante:

110 m.g. băieți II: Ionel Pre- 
descu (S.S.A. București) 15,4 — nou 
record național de juniori II; 100 
m, fete II: Greta Măgirescu (Ba
cău) 12,4; disc, fete I: Cristina 
Slașomeanu (Ș.S.A. București) 41 
m ; disc, băieți I: Marcel Corciu 
(Cluj) 42,96 m ; Înălțime, fete I: 
Georgeta Pop (Cluj) 1,61 m ; înăl
țime, fete II: Adriana Tațiuc (Re
șița) 1,54 m; 100 m, fete I: Ma
riana Nedelcu (Cluj) 12,3 ; 8 000 m, 
băieți I: Alexandru Daneș (Bra
șov) 9:03,4 ; prăjină, băieți II : Ion 
Dumitru (Ploiești) 3,60 m; lungime, 
băieți I: Sorin Boană (Cluj) 6,84 ; 
prăjină, băieți I: Ion Dragomir 
(București) 4,10 m. Astăzi au loo 
ultimele întreceri.

Alex. MOMETE

Predealul devine centru estival al activității fotbalistice. Despre sosirea echipei Rapid 
vi informedzi reportajul alăturat; despre primul antrenament al echipei Sport Club 

Bacău, această imagine realizată de fotoreporterul Dragoș Neagu.

CU RAPIDUL PÎNĂ LA PREDEAL...
PREDEAL, 20 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). —
Luni, la ora 17,30 fix, Rapid a 

zis adio vacanței. Luni, la 17,30,

pea pregătirile pentru alte 30 de 
etape de speranțe...

Am însoțit Rapidul pînă la Pre
deal. La plecare, în pofida atîtor

MiH'
cînd aproape 
îmbarcat din 
tobuz special 
La acea oră.

30 de oameni s-au 
Giulești într-un au- 
cu direcția Predeal, 
vicecampioana înce-

PREOCUPĂRI MAI INTENSE
PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

CONCLUZII DUPĂ ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN ȘASE JUDEȚE ALE ȚĂRII

Reprezentanți al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
și ai Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, au 
efectuat, recent, un cuprinzător con
trol în 
obiectiv ________
se află amenajările 
sportive 
ră largă a exercițiilor fizice. După 
cum bine se știe, în cadrul vastei 
întreceri patriotice de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților — des
pre care am mai avut prilejul să 
scriem la începutul anului — în care 
sînt angrenate consiliile populare (dar 
nu numai ele), spațiile pentru sport 
constituie un obiectiv căruia i sî 
acordă. în sfirșit. atenția cuvenită.

In cele 6 județe ale țării (au fost 
alese deliberat teritoriile administra
tive în care preocuparea pentru baza 
materială a sportului nu a stat prea 
mult, pînă acum. în atenția edililor)

6 județe ale țării, avînd ca 
analizarea stadiului în care 

de instalații 
necesare practicării pe sca-

s-au constatat preocupări îmbucu
rătoare și mai puțin îmbucurătoare, 
despre care ne propunem să rela
tăm in rândurile de față.

BISTRITA-NĂSAUD

județean și de către ceilalți factori 
interesați în prosperarea sportului, 
constatarea că singura bază existen
tă în orașul de reședință (compusă 
din teren de fotbal și terenuri de vo
lei. de handbal și baschet, pistă de 
atletism foarte bine întreținute)

nu poate satisface, nici pe departe, 
solicitările mereu crescînde ale lo
cuitorilor. în consecință s-a hotărît 
șă 1 se mărească capacitatea cu încă 
3 000 de locurj în tribune. Concomitent

■ Se lucrează la amenajarea unui 
complex de agrement ■ Capacitatea 
actualului stadion va fi mărită cu 
încă 3 000 de locuri în tribune ■ Pen
tru elevi — baze sportive 
incinta școlilor ■ In finul 
cosit... de Pe stadion.

simple in 
de curind

cu locuriJudeț nou pe harta țării, 
a căror frumusețe constituie atracția 
multor vizitatori. Bistrița-Năsăud în
cepe să intre și în circuitul sportiv 
mai alîs prin preocupările majore 
ale edililor si ale altor factori în 
ceea ce privește baza materială a 
educației fizice. A fost unanim ac
ceptată. de cătje consiliul popular

Controlul efectuat de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentră 
Economia și Administrația Locală și ai Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport a scos în evidență faptul că edilii 

din județele vizitate se străduiesc să satisfacă imperativele vîzînd păs
trarea sănătății, dezvoltarea corporală sau agrementul sportiv. Moda
litățile de realizare a acestor cerințe pot fi variate, de la județ la 
județ, dar ele se sprijină în fond, fie pe inițiativa organelor locale 
(prin atribuirea de fonduri destinate special acestui scop), fie pe 
contribuția voluntară, conștientă, a cetățenilor care înțeleg că în joc 
este interesul lor direct, ca și sănătatea și călirea fizică a copiilor lor. 

Gospodărirea orașelor și a localităților de orice categorie nu 
mai poate fi concepută astăzi fără amenajări speciale rezervate în
făptuirii practice a educației fizice, desfășurării activității sportive, 
mișcării în aer liber, obținerii agrementului la sfîrșit de săptămînă.
Deosebită grijă trebuie acordată mediului de joacă al copiilor, tere
nurilor simple de sport.

(Continuare în pag. a 3-a)

Mircea M. IONESCU

Sala de sport a Școlii sportive din Tg. Mureș
Foto: P. ROMOȘAN

zvonuri, aproape toți jucătorii ! 
Mai puțin Dan, care va activa în 
Belgia. Din motive personale, 
Lupescu, Rămureanu, Angelescu, 
Neagu și Greavu mai întîrzie o zi 
prin București. 25 de jucători duce 
autobuzul Rapidului (echipa mare 
plus „vîrfurile“ de la tineret — 
Tal, Cincă, Rotaru și Ioniță, fost 
o vreme la Caracal), 25 de jucă
tori și cei doi antrenori Marin 
Bărbulescu și Nicolae Cristescu. 
„Noutățile" Grantului sînt în mași
nă: Ene Daniel, Octavian Ionescu și 
tînărul Neacșu, de la Sirena, după 
care a alergat, aflăm, și Dinamo. 
Mai sînt așteptați la pregătiri, 
Olteanu (F. C. Argeș), Florian Du
mitrescu și Ion 
vorbește chiar 
lui Boc...

Căldură 
plecăm și 
tobuz ca 
Nord, abia așteaptă răcoarea mun
telui. Răducanu, jovial ca întotdea
una, mărturisește în gura mare că 
vrea să se ozonifice ca niciodată 
pentru sezonul ce îl așteaptă. îi 
spun că Gil Mărdărescu a anun-

Constantin, Cineva 
și despre venirea

în București cîndmare
băieții, dezbrăcați în au- 
pe plaja de la Eforie

(Continuare în pag. a 3-a)
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* Consiliile pentru educație 
fizică și sport ale sectoarelor 
bucurestene au început amena
jările de poligoane pentru tirul 
cu arcul ® Ecouri favorabile 
în rîndul salariatelor de la uni
tățile industriale

După cum am ma! anunțat, la 1 
august va fi declanșată competiția de 
masă „Cupa Diana", menită să an
greneze în practicarea exercițiilor fi
zice și a sportului un număr cît mai 
mare de femei. în acest scop, ciwrt- 
llile de educație fizică și 
celor opt sectoare ale 
trecut la îndeplinirea 
măsuri special întocmite, 
marcat, în primul rinei, 
exceptînd sectorul 1 - 
poligoanelor pentru tirul cu arcul este 
in atenția conducerilor organizatorilor, 
în preajma pădurii Băneasa au și în
ceput lucrările de amenajare a 
poligonului. Aici vor face antrenamente 
șl se vor întrece în concurs oficial 
salariatele de la î.P.R.S. Băneasa. Con
ducerea asociației 
curat un număr 
Se află în stadiu 
de terminare a 
cinta complexului 
(sector 6). Concomitent, 
rele au recrutat instructori pentru ce e 
patru discipline sportive prevăzute în 
calendarul competiției. Sînt cunoscute 
șl întreprinderile care s-au angajat să 
găzduiască întrecerile : î.P.R.S. Bă
neasa și Suveica (sector 2), F.R.B. (3), 
Țesătoriile reunite. Industria bumba
cului și Flamura roșie (5). Trlcodava 
(6) și Dacia (8).

Un mic nor Întunecă încă din start 
lansarea zompetltlel atît de favorabil 
primită de majoritatea salariatelor În
treprinderilor Capitalei : conducerea 
Filaturii româneșrj de bumbac, pusă in 
temă asupra obiectivelor acestei ample 
acțiuni de masă, a răspuns că ru 
poate acorda nici un fel de spriiin 
Sperăm ca acesta să nu fie ultimul el 
cuvint...

sport sie
Capitalei au 

planurilor de
Este de re- 
faptul câ — 

- amenajarea

sportive a si pro- 
suflclent de arcuri, 
avansat și lucrările 

poligonului din ln- 
sportiv Progresul 

toate secto •

ECHIPELE DE GIMNASTICA ALE S.U.A
AU SOSIT IN CAPITALĂ

Marți după amiază au sosit în 
Capitală loturile de gimnastică 
(masculin și feminin) ale Statelor 
Unite ale Americii care, joi și vi
neri se vor întîlni la Constanța, 
într-un meci amical, cu echipele 
țării noastre. Delegația sportivilor 
americani, condusă de prof. Gene 
Wettstone, are următoarea compo
nență : masculin Marschall Avener, 
George Greenfield, Michael Kim
ball, Joseph Littow, Gary Morava, 
Bernard Peters și Craig Ritter; 
feminin Joan Moore. Janet Cant
well, Barbara Fleming, Janet

Wright, Margie Pyle, Kathy Stewart 
și Jodi Peressini. Cu același avion 
au sosit și antrenorii echipelor 
S.U.A., dr. Joseph Massimo. Sidney 
Drain, Wanda Obradovich, Ruth 
Ann Me. Bride și Gail Heather 
Davis.

După un popas de o noapte in 
Capitală glmnaștii americani vor 
pleca astăzi la Constanța.

La aeroportul internațional Oto- 
peni oaspeții au fost întîmpinați 
de Nicolae Vieru, secretar general 
al Federației Române de Gim
nastică.

Componența echipelor de gimnastică ale S.U.A. la cîteva minute după 
sosirea pe aeroportul internațional Otopeni.

RELAXAREA PRIN EXERCIȚIU FIZIC - 
ÎMBRĂȚIȘATĂ DE TOT MAI MULȚI OAMENI

Pe marginea unei „duminici sportive4* care a
sportive" un prim sondaj al preferin
țelor populației. Firește, mai înainte 
de a afla ce vrea fiecare, trebuie să-i 
oferi posibilitatea unei opțiuni. Așa 
s-a întîmplat și la Mediaș. Programul 
a fost alcătuit (toate înscrierile făoîn- 
du-se la fața locului, deci nimic sta
bilit dinainte) din jocuri sportive (mi
nifotbal, volei și handbal), orientare 
turistică, mers pe biciclete și moto
rete (cu probe de ooborîre cît mai 
lent’ a unei pante), precum și din 
cîteva _ sporturi de evidențiere a în- 
demînării (tras la frînghie, mers pe 
bîrnă, aruncări la țintă, mers pe pi
cioroange etc.). Din această multi
tudine de posibilități, ce și-au ales 
cei mai mulți dintre cei veniți la 
parcul Tineretului ? Jocurile de echi
pă au fost cel mai mult solicitate.

»»
Nu credem că numai din spirit 

așa-zis. competitiv între județe asis
tare, în momentul de față, la o apre
ciabilă extindere a acțiunilor orga
nizate în scopul atragerii populației 
către practicarea exercițiilor fizice. 
Iată că după ce 
țări au avut loc în cîteva reședințe 
de județ, am fost prezenți la o du
minică sportivă în orașul Mediaș.

_ In parcul Tineretului (Greweln) 
și-au dat întîlnire aproape 3 000 de 
medieșeni, dornici să se plimbe prin 
pădure, să se joace cu mingea, să se 
întreacă într-un concurs de biciclete 
și motorete. Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, Consiliul 
municipal al sindicatelor și Comite
tul municipal U.T.C., au urmărit, 
așadar, prin organizarea „duminicii

atragerii populației
asemenea manifes-

avut loc la Mediaș
Oameni care cu cîteva ore înainte 
nu se cunoșteau, au devenit soechi- 
pieri, solidari în a-și apăra șansele în 
disputele de minifotbal sau volet 
Este Și acesta un rezultat, și nu lip
sit de importanță : prin sport, locui
torii orașului s-au cunoscut mai bine 
între el. Voleiul a fost, în acest sens, 
liantul unanim acceptat. Un sextet 
format din... opt voleibaliști (trebuiau 
și două rezerve) s-a închegat ad-hoo 
(V. Hărtău, I. Hususan, Gh. Burne- 
te, V. Popovici, B. Szoke, N. Șandru, 
V. Langa și R. Folba) și a jucat îm
potriva a două echipe fruntașe ale

Ion GAVRILESCU
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ȘCOALA, MIJLOC EFICACE

DE A ASIGURA O BAZĂ DE MASĂ ADECVATĂ

A Vl-a BALCANIADĂ A JUNIOARELOR

A intrat in tradiție ca școlile profesionale din rețeaua Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor să 
organizeze anual o competiție rugbystică de anvergură, intitulată sugestiv Ceferiada. La startul ei se prezintă 
teci de echipe din întreaga țară. In fapt, competiția apare ca un veritabil campionat național de juniori, 

lată un aspect de la finala ediției din acest an a Ceferiadei de rugby, desfășurată in Capitală.
Foto : VASILE ONESAt

* Nu de puține ori, în discuțiile 
purtate cu specialiști care lucrează 
în domeniul sportului cu balonul o- 
val în diferite țări — foarte recent 
cu cei din Maroc — aceștia și-au ex
primat nedumerirea cînd au auzit că 

. în țara noastră numărul celor care 
practică cu regularitate rugbyul nu 
depășește cifra de 3 000. De bună sea
mă, față de cotele valorice înalte la 
care a ajuns acest sport în România 
(locul 2 în „Cupa națiunilor — 
F.I.R.A", repetat in cîteva ediții, con
stituie poate cel mai convingător ar- 

'gument) masa redusă de rugbyști a- 
pare într-un izbitor contrast.

Realitățile arată că, dintotdeauna, 
în România, rugbyul n-a contat pe 
o cifră spectaculoasă de practicanți. 
Dimpotrivă, dacă ar fi să comparăm 
statisticile actuale cu datele de 
acum 30—40 de ani, diferențele sînt 
și mai mari. Abia în ultimele dece
nii, cu sprijinul nemijlocit al statu
lui, s-au consolidat centrele din Ca
pitală, au apărut altele noi, în dife
rite orașe (Iași, Constanța, Craiova, 
6uceava etc.) în care rugbyul era 
literalmente necunoscut.

Există evident un moment favora
bil rugbyului, sport pentru care își 
dau adeziunea, în principal, elevii. 
Este cunoscut în acest sens experi
mentul inițiat cu cîțiva ani în urmă 
la Suceava, prin grija Inspectoratului 
școlar județean : într-o vacanță de 
vară, profesori de educație fizică din 
acest județ au luat parte la un curs 
de inițiere și perfecționare în rugby, 
curs ținut sub egida federației de 
specialitate. Reîntorși la școlile lor, 
profesorii-antrenori au trecut imediat 
la pregătirea unor echipe. Recent, 
aflăm că la Suceava s-au încheiat 
citeva campionate locale. Unul, mu
nicipal, la rugby în XV cu partici
parea a 4 echipe (cîștigătoare, for
mația Liceului nr. 2j, altul, de rugby 
în 10 (cîștigătoare echipa Liceului 
economic). In fine a fost organizat 
și un campionat județean cu 18 e- 
chipe grupate în 4 serii (Suceava, 
Șiret, Rădăuți, Cimpulung Moldove
nesc), precum și un campionat de 
rugby în 10, rezervat școlilor gene
rale, unic în țară. Campioană, echipa 
micilor rugbyști din comuna Miho- 
cul Dragomirnei, așezare fruntașă în 
activități sportive. Toate aceste com
petiții au fost organizate sub egida 
Rugby Clubului din Suceava (colec
tivul de conducere alcătuit din prof. 
Corneliu Duceac, ing. Al. Burac și 
prot. Al. Ștefu), dar animatorul lor 
a fost — ca și al experimentului de 
care am amintit mai înainte — prof. 
Eugen Pleșca, inspectorul general șef 
al Inspectoratului școlar județean.

Am prezentat in extenso realitățile 
de pe meleagurile sucevene din do
rința sinceră de a demonstra cîtă efi
ciență poate avea o acțiune dacă la 
baza ei stau seriozitatea și pasiunea, 
dacă poartă girul oficialității.

Inițiativa celor din Suceava s-a 
desfășurat în paralei cu aceea a Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor în cadrul căruia se or
ganizează de cîțiva ani campionate 
școlare, cu etape pornind de la mu
nicipiu și pină la finale pe țară. In 
aceste campionate sînt prezente zeci

COLOCVIU PENTRU ARBITRI
Pentru a contribui la lămurirea unor 

probleme legate de conducerea Jocului 
de rugby, federația de specialitate orga
nizează, începînd de luni, un colocviu 
pentru arbitrii de rugby. La lucrările 
colocviului va participa și arbitrul fran
cez Ch. Durând, care va prezenta un 
referat legat de problemele arbitrajului. 
Ședința de deschidere a cursului va avea 
loc ,1a ora 8, în sala de conferințe a 
C.N.E.F.S.

• Ziarul „’Munca". în colaborare cu 
F.K. Box șl comisia de specialitate a ju
dețului Galați, organizează și în acest 
an competiția rezervată tinerilor boxeri 
— „Criteriul tineretului". întrecerile vor 
avea loc la Galați. în ziL le de 25—28 
august. Participanțllor le vor fi oferite 
premii de către ziarul „Munca", A..S’. 
Loto Prnnospoi t. ziarul local „înainte** 
și alte organizații gălățene.
• Casa de cultură a elevilor și stu

denților din Pitești a găzduit intilnlrea 
internațională amicală de box dintre 
reprezentativele clubului sportiv Pitești 
șl Trakia Plovdiv (Bulgaria). Piteșteml 
au dat o replică foarte bună boxerilor 
bulgari, cîștigind întîlnirea cu 7—4. Cele 
mai atractive și spectaculoase dispute 
le-au oferit cuplurile Mihai Toma — 
Atanas Sivrie și Florea Șișu — Todor 
Litovoiski, ambele ciștigate de localnici.

AL. MOMETE — coresp.
© C.J.E.F.S. Brăila a organizat, nd de 

mult, o competiție pugilistică rezervată 
juniorilor, la care au fost invitate și 
reprezentativele județelor Constanța și 
Vrancea. La capătul unor întreceri viu 
disputate, trofeul pus in joc, „Cupa Du

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

1,1,1.. CICLOP

de echipe. Este o acțiune de amploare 
condusă personal de către președintele 
forului de specialitate, ing. Corneliu 
Burada, preocupat să asigure din ria
dul elevilor acestui minister muite 
elemente de perspectivă pentru rug- 
byul românesc de performanță. In 
acest sens este de apreciat faptul că 
din rîndul școlilor pendinte de mini
sterul sus-amintit s-au cristalizat 
centre puternice de rugby. Unul din
tre acestea se află la Liceul indus
trial de transport și este condus de 
prof. Sergiu Weisselberg. Centrul dis
pune de nu uțai puțin d,e 12 eebipe 
care participă eu regularitate la cam
pionate pe clase (ani de studii) și iu 
final la ii» turneu care desemnează 
campioana liceului, anul acesta echi
pa anului III B. De notat că primele 
mlădițe ale performanței au și apă
rut, un elev, loniță, a fost promovat 
în prima eebipă v Griviței Roșii, in 
timp ce alțt — Șuitaru, Postelnic», 
Stoica, C. Valentin — bat și ei la 
porțile consacrării-

Referindu-ne Ia același liceu indus
trial de transport, ne facem o plăcută 
datorie din a evidenția spiritul gene
ros față de rugby pe care l-a dove
dit întotdeauna prof. I. Sava, direc
torul acestei instituții de învățămînt, 
un cadru didactic de elită, care — așa 
cum ne-am dat seama — sprijinind 
rugbyul, inilitind pentru propășirea 
acestui sport, caută să formeze încă 
de pe băncile școlii, viitori cetățeni 
integri, demni, așa cum are nevoie 
societatea noastră. Același sprijin 
larg, nemijlocit îl acordă activității 
rugbystice directorii liceelor „Aurel 
Vlaicu" și „Mihai Emiueseu" din Ca
pitală, Liceului G.F.li. din Cluj. Estț; 
evident că acolo titide conducerea 1 
școlii manifestă interes pentru rugby 
(ca de altfel pentru orice activitate 
sportivă) popularitatea acestuia atinge 
dimensiuni Beotușrwite.; Ceea ce ar fi 
de dorit să existe în mai multe școli, 
începind chiar cu cele generale.

Nu este, desigur, o idee utopică, 
dacă avem în vedere ceea ce se în- 
tîmplă in alte țări. Vom folosi un 
singur exemplu : în Franța rugbyul 
se practică incă din primii ani de 
școala, de la virsta de 8—11) ani, ast
fel că la virsta junioratului mulți 
elevi sînt posesorii unei tehnici pe 
care in alte țări nu o au chiar jucă
torii seniori. Evoluția echipei de ju
niori a Franței, cîștigătoare și anul 
acesta a „Cupei națiunilor — F.I.R.A." 
a scos în relief calitățile rugbyștilor 
din eșalonul de mîine, clasa lor, 
virtuțiile lor. Pledăm de aceea pen
tru experimentarea (într-o primă e- 
tapă) a rugbyului în școlile generale, 
in cadrul clubului sportiv „Cuteză
torii" al Palatului pionierilor, pe 
lingă unele casc ale pionierilor din 
țară. Este exclus ea acest sport, care 
practicat corect oferă infinite satis
facții, să nu-și găsească adepți chiar 
și în rîndul celor mai miei cetățeni 
ai țării. Ii vor apropia de rugby spi
ritul lor de cutezanță, dorința de a 
fi robuști și puternici. Și poate că 
vom trăi o asemenea realitate o 
dată cu reușita experimentării unor 
mingi speciale din cauciuc pentru 
copii — inițiativa aparține condu
cerii federației de resort — care ul
terior urmează a fi fabricate pe 
scară largă.

Prin școală, așadar, întrezărim lăr
girea bazei de masă a rugbyului

TRANSFERĂRI
Se reamintește celor interesați că fe

derația de rugby a stabilit perioada de 
transferări pentru echipele divizionare 
A. B și de juniori între 15 iulie și 15 
august.

nării" — a revenit pugiliștilor brăilcni. 
Iată câștigătorii, în ordinea categoriilor: 
G. Lazăr (Constanța), P. Gurinov (Vran
cea), N. Butișagâ (Brăila), Gh. Marinei 
(Brdila), V. Poturiu (Constanța), M. 
Toma (Constanța), T. Pândele (Constan
ța), E. Gheorghe (Brăila), S. Bălan (Con
stanța), C. Dafinoiu (Brăila).

Gr. RIZU — corcsp.
© Zilele trecute, la Oradea, a avut loc 

o nouă reuniune de box organizată în 
aer liber. Participante : Crișul din loca
litate și Voința Satu Mare. Pugiliștii de 
la Crișul au obținut victoria cu scorul 
11—7. In cel mai frumos meci al reuniu
nii, Ludovic Horvath (Crișul) l-a învins 
la puncte pe Nicolae Endredi. Meciul 
din cadrul categoriei semigrea, dintre 
loan Siliște și Alexandru But a fost aș
teptat cu deosebit interes de cei pre- 
zenți, dar combatanții s-au menajat re
ciproc, oferind un spectacol neplăcut. 
Alte rezultate : z. Vadas (Voința) b.p. 
G. Cismadia (Crișul), V. Podaru (Crișul) 
b.k.o. 1 Șt. Coșa (Voința), 1. Forian (Cri
șul) m.n. L. Ghete (Voința), L. Pană 
(Crișul) b.p. Șt. Keiser (Voința).

Ilie GHIȘA — coresp.

nostru, existența unor campionate 
care să angajeze nu un minister 
sau un județ, nu 10 sau 20 de 
echipe ce își dispută campionatul 
național al speranțelor, ci sute și 
sute de echipe. Cînd o asemenea 
perspectivă se va materializa, abia 
atunci vom putea fi siguri că rug
byul românesc nu va fi pîndit de 
primejdia secătuirii valorilor.

Tiberiu STAMA

LA „CONCURSUL PRIETENIA"
Aseară, au plecat la Sofia călăreții ju

niori Gioconda Pînzaru, Nicolae Gheor
ghe. Victor Conțiu, Nicolae Vlad, Si- 
mion Marian, însoțiți de antrenorul Ni
colae Roșea, pentru a participa, între 
23 și 25 iulie, la întrecerile din cadrul 
„Concursului Prietenia",

PETROLUL BĂICOI [F] Șl METALUL PLOPENI [M] -

ÎN „PLUTONUL" ECHIPELOR DIVIZIONARE
După cum am mai anunțat, echi

pele U.T. Arad (f) și Petrolistul Cim- 
pina (m) au fost excluse din campio
natul categoriei A ca urmare a unor 
repetate abateri de la regulamentul 
competiției. In ultima sa ședință, bi
roul federal a hotărît ca pentru Locu
rile vacante din divizie să se orga
nizeze două baraje, la care au fost 
invitate echipele masculine Construc
torul București, Metalul Plopeni, E- 
lectrica Sibiu, Voința Cluj și forma
țiile feminine Voința Timișoara, Con
structorul București și Petrolul Băicoi, 
stopate din cursa pentru prima cate
gorie în penultima etapă a campio
natului de calificare. Întrecerile au 
avut loc pe arene neutre : Cetatea 
Giurgiu (f) și Confecția Focșani (m). 
S-a jucat contra scor tur-retur, la 
probele clasice de 100 bile mixte fe
mei Și 200 bile mixte bărbați.

Dacă disputele feminine s-au în
cheiat cu victoria meritată a sexte
tului din Băicoi, echipă care aspira 
de cîțiva ani la un loc în campio
natul divizionar, în schimb confrun
tările băieților au fost marcate de o 
mare surpriză : Metalul Plopeni a în
trecut în clasamentul final pe fosta 
divizionară Constructorul București. 
Insuccesul bucureștenilor se datorea
ză comportării neașteptat de slabe 
avută în returul barajului, unde au 
înregistrat un rezultat mai mic cu 
209 p.d. decit în tur. Sub posibili
tățile lor reale s-au prezentat și spor-

SPORIREA EFICIENTEI EDUCATIVE
(Urmare din pag. 1)

sprijiuulCl material pe care trebuie 
să-l acorde ministerele și instituțiile 
centrale desfășurării activității spor
tive, nu dau rezultatele scontate pen
tru că ele nu se aplică în viață. Al
tele, ca obligativitatea consiliilor 
populare de a adopta hotărîri pentru 
dezvoltarea activității de edusație fi
zică și sport, nu se realizează dccît 
parțial și din această cauză intîlnim 
frecvent cartiere noi cu mii și zeci 
de mii de locatari, dar fără nici un 
teren de sport ! Sînt probleme și în 
legătură cu producția unor materiale 
sportive, considerate poate minore 
de către reprezentanții industriei, 
dar care sînt deosebit de utile popu
lației.

Din prețioasele idei cuprinse în 
propunerile și expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu se 

desprind pentru organizațiile sportive 
concluzii și sarcini în privința inten
sificării muncii politico-educative in 
rîndul sportivilor, pentru ca aceștia 
să se dovedească, prin întreaga lor 
activitate, atașați cu trup și suflet 
partidului și poporului, exemple de 
patriotism și spirit de dăruire în re
prezentarea cu cinste a patriei în 
competițiile internaționale. Obiective 
pe care trebuie să se acționeze cu 
consecvență sînt și : integrarea spor
tivilor la locuri>e de muncă în viața 
organizațiilor de partid, a organiza
țiilor U T.C., în învățământul politic 
și în diferite activități cu caracter 
educativ, întărirea : .mțului datoriei 
în îndeplinirea exemplară a sarcini
lor școlare, de producție, a progra
mului de muncă, a obligațiilor cetă
țenești, a grijii pentru bunurile și 
mijloacele materiale, comportarea ci
vilizată și ținuta demnă în orice îm
prejurare. Este necesar să accentuăm, 
aceste preocupări, întrucît ca urmare 
a modului superficial în care se des
fășoară munca educativă, în unele 
secții, asociații și cluburi sportive 
continuăm să intîlnim diferite mani
festări negative. Pe parcursul cam
pionatului de fotbal ediția 1,970/19.71. 
comisia de disciplină a lederaiiei a 
dictat pentru diferite acte de indis-

Desigur, evenimentul baschetba
liste al acestei luni îl constituie 
a Vl-a ediție a campionatului bal
canic de junioare, care se va dis
puta, de vineri pînă duminică, la 
Satu Mare. Gazdele, binecunoscute 
pentru pasiunea lor pentru bas
chet și spiritul lor gospodăresc, 
s-au străduit să asigure participan
telor — reprezentativele Bulgariei, 
Iugoslaviei, României și Greciei 
(aceasta din urmă fiind alcătuită, 
de fapt, din senioaie) — condiții 
optime de disputare a întrecerilor.

Programul competiției prevede 
ca selecționata țării noastre să 
întîlnească în meci de debut puter
nica echipă a Bulgariei, câștigătoa
rea tuturor celorlalte ediții ale 
Balcaniadei. Iată, de altfel, pro
gramul jocurilor : vineri, ora 17,30 : 
ceremonia de deschidere, ora 18 : 
Iugoslavia Grecia, ora 19,30 : 
România — Bulgaria ; simbătă, de 
la ora 18: România — Grecia,

RETURUL CAMPIONATULUI 
DE ECHIPE LA JUNIORI

HUNEDOARA, 20 (prin telefon). Ne 
aflăm în plină desfășurare a întrecerilor 
echipelor de juniori contînd pentru re
turul campionatului național de tenis 
de masă. Ieri după amiază s-au înre
gistrat următoarele rezultate : masculin
— Prefabricate București — Politehnica 
București 5—2, Sănătatea T.S. — C.S.M. 
Iași 5—3. Constructorul Hunedoara — 
voința Buc. 5—0. Rovine Craiova — Cu
tezătorii Buzău 5—2. Comerțul Tg. Mu
reș — C.S.M. Cluj. 5—4. Politehnica Buc.
— Sănătatea T.S. 5—2. C.S.M. Iași — 
Voința Buc. 5—1, Constructorul Hune
doara — Rovine Craiova 5—2, Cutezăto
rii Buzău — Comerțul Tg. Mureș 5—2, 
C.S.M. Cluj — Prefabricate Buc. 5—3, 
Politehnica Buc. — Voința Buc. 5—2, 
Rovine Craiova — C.S.M. Iași 5—3, Con
structorul Hunedoara — Comerțul Tg. 
Mureș 5—2. C.S.M. Cluj — Cutezătorii 
Buzău 5—4. Sănătatea T.S. — Prefabri
cate Buc. 5—4: feminin — Spartac Buc.
— Șc. Sp. Petroșani 5—1, C.S.M. I Cluj — 
C.S.M. 11 Cluj 5—0. Voința Arad — Mon- 
torul Pitești 5—3. Șc. sp. Buzău — Voința 
Buc. 5—1. Spartac Buc. — C.S.M. II Buc. 
5—0. C.S.M. I Cluj — Voința Arad 5—0, 
Montorul Pitești — Voința Buc. 5—1, 
Șc. sp. Buzău — C.S.M. Iași 5—1. Azi 
dimineață s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Spartac Buc. — Voința Arad 
5—2, C.S.M. I Cluj — Voința Buc. 5—1, 
Montorul Pitești — C.S.M. Iași 5—1, 
C.S.M. II Cluj — Șc. sp. Petroșani 5—2, 
C.S.M. I Cluj — C.S.M. Iași 5—2 (femi
nin) si Politehnica Buc. — Rovine Cra
iova 5—2. C.S.M. Iași — Comerțul Tg. 
Mureș 5—2, Constructorii’ Hunedoara — 
Cutezătorii Buzău 5—2, Prefabricate 
Buc. — Voința Buc. 5—0, Sănătatea 
T. S. — C.S.M. Cluj 5—1 (masculin). In 
lupta pentru titluri, candidaturile cele 
mai serioase le prezintă la această oră 
Constructorul Hunedoara și Politehnica 
București, la băieți, Spartac București 
și C.S.M. I Cluj la fete.

Aurel POPOVICI

tivii sibieni. cîndva principali favo- 
riți ai marilor concursuri.

Clasamentul : 1. Metalul Plopeni 
9584 p.d. (4782 + 4802), 2. Construc
torul București 9528 p.d. (4864 +
4664), 3. Electrica Sibiu 9379 p.d.
(4750 + 4(29), 4. Voința Cluj 9291 p.d. 
(4651 + 4640).

După cum spuneam, echipa feminină 
Petrolul Băicoi a reușit — grație se
riozității în pregătire , — să-și împli
nească visul de ani, avînd în Eufro- 
sina Popa, Elena Furtună, Marieta 
Brinzea și Elena Bîrligea principalele 
realizatoare ale victoriei.

Clasamentul : 1. Petrolul Băicoi
4866 p.d. (2424 + 2442), 2. Voința Ti
mișoara 4819 p.d. (2446 + 2373), 3.
Constructorul București 4447 p. d. 
(2198 + 2249).

Așadar, echipele Metalul Plopeni și 
Petrolul Băicoi au completat pluto
nul celor 16 formații masculine și tot 
atîtea feminine’ din noul campionat 
divizionar, care începe la 25 septem
brie, după o formulă inedită de des-> 
fășurare, adusă -- intr-unui d>n W.- 
merele trecutr ale ziarului — la cu
noștința citiio’ i.liir noștri. Atît la 
fete, cit și la băieți, cele 16 echipe 
vor fi Împărțite în două grupe : Sud 
și Nord, operație pe care forul de 
resort urmează să o facă la începu
tul lunii viitoare, după criterii geo
grafice.

Troian IOANIȚESCU

ciplină (proteste, jigniri, injurii, loviri 
etc.) 47 etape suspendare pentru ju
cători din divizia A, 107 pentru ju
cători din B, 643 pentru jucători din 
C și 426 pentru juniori, ultimul fiind 
mai ales, un simptom îngrijorător.

Față de orice manifestări de indis
ciplină ale sportivilor, sâvîrșite pe 
terenuri și în afara acestora, compor
tări nedemne în viață, tendințe de 
sustragere de la îndatoririle și pro
gramul de munca, rranitestări de cos
mopolitism, indolență, superficialitate 
în pregătire «au alte atitudini și 
mentalități străine spiritului în care 
trăim și ne dezvoltăm, trebuie să se 
manifeste o poziție termă, intransi
gentă. Nici un fel de concesii și în
găduință din partea colegilor de echi
pă, de secție, a instructorilor, antre
norilor, conducătorilor, așa cum se 
mai întîmplă în unele lacuri. Munca 
educativă trebuie integrată continuu 
în preocupările tuturor, nu ca o ac
țiune de campanie, ci ca o necesi
tate sistematică și ca un mijloc care 
cultivă numeroase trăsături morale și 
virtuți deosebit de necesare omului 
în muncă și în viață.

Trebuie găsite și modalități mai 
eficace pentru a elimina drn tribune 
manifestările negative, zgomotele greu 
de suportat cu clopote, tălăngi, sire
ne, expresii jignitoare etc. Terenurile 
de sport trebuie ferite de ieșirile hu
liganice ale unor spectatori care ne
socotesc cele mai elementare norme 
de conduită. Pentru asemenea motive, 
în ultimul sezon competițional, fe
derațiile au ridicat, pe diferite etape, 
la peste 30 de secții, dreptul de or
ganizare a paitidelor pe teren pro
priu.

★
Exigențele care se rid.că, noile re

zonanțe educative pe care Ie gene
rează sportul, implică necesitatea 
unei analize profunde, critică și au
tocritică, în toate cluburile și asocia
țiile sportive. Numai în acest fel pot 
li scoase la iveală lipsurile, neajunsu
rile, deficiențele care mai persistă, 
pot fi stabilite cauzele acestora și 
măsurile cele mai potrivite pentru 
ca educația fizică și sportul, ca mij
loc de educație cetățenească, să ser
vească integral acestui scop.

Bulgaria — Iugoslavia; duminică, 
de la ora 17,30 : Grecia — Bulgaria, 
România — Iugoslavia.

Intîlnirile vor fi conduse de ar
bitrul neutru Ilham Uiguci și de 
către arbitrii fiecărei delegații. Din 
partea României a fost desemnat 
orădeanul Eugen Hottya.

Echipa noastră de juniori parti
cipă, de azi pînă vineri, la un tur
neu internațional găzduit de ora
șul bulgar Blagoevgrad, la care 
mai iau parte formațiile primă și 
secundă ale Bulgariei și cea a 
Cehoslovaciei. Antrenorii G. Chira- 
leu și V. Mureșan speră ca tinerii 
lor elevi să aibă o comportare 
bună în această confruntare, de 
fapt un test înaintea campionatu
lui balcanic de la începutul lunii 
august. Printre cei care ne vor 
reprezenta la Blagoevgrad amintim 
pe : Scutaru, Cernat, Niculescu, 
Poleanu, Crăciun, Costache, consi
derați baz.a lotului nostru.

Selecționata de junioare mici, 
antrenată de Horia Pop, a plecat 
aseară în Polonia pentru a parti
cipa, în orașul Pruzkow, la un 
turneu, alături de echipele Unga
riei, R. D. Germane și, bineînțeles, 
cea a țării gazdă.

Senioarele se vor deplasa dumi
nică la Poz.nan, unde vor înfrunta 
reprezentativele I -și II ale Polo
niei și Ungariei. Antrenorul Sigis
mund Ferencz își continuă, astfel, 
încercările de a alcătui o nouă 
națională, capabilă să reediteze 
performanțele obținute nu de mult 
de Viorica Niculescu, Anca Raco- 
viță, Hanelore Spiridon, Elena Iva- 
novici, Eva Ferencz și celelalte 
foste componente ale selecționatei. 
Tn acest test, prof. Ferencz va men
ține unele din baschetbalistele 
prezente la turneul întreprins luna 
trecută în R.D- Germană (Tita, 
Deak, Petric, Gugiu, Giurea, Opri- 
ciu), dar va folosi și cîteva jucă
toare debutante in lotul de senioa
re și anume Iftimie, Vigh, Gros- 
skopf, Salcu, Gugu și Szabo.

Desigur, amatorii de baschet 
așteaptă vești și despre echipa 
națională de seniori care va parti
cipa, în luna septembrie, la cam
pionatul european din R. F. a Ger
maniei. Sportivii noștri sînt reu
niți, pentru o . scurtă perioadă de 
pregătire, la Poiana Brașov, sub 
îndrumarea antrenorului Dan Nicu
lescu, și urmează ca în curînd să 
susțină cîteva întîlniri internațio
nale, dintre care cea mai însemnată 
va fi Balcaniada de la Vidin (17-20 
august).

natflțiRwss TINERII ÎNOTĂTORI

DIN REȘIȚA ȘI PLOIEȘTI SE AFIRMĂ
REȘIȚA, 20 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). In bazinul de 
50 m din localitate au continuat — 
pe o vreme răcoroasă, care a influen
țat serios rezultatele tehnice — între
cerile campionatelor naționale ale ce
lor mai tineri înotători. Concursul 
este dominat de sportivii de la Șc. 
Sp. Reșița și Petrolul Ploiești, ale că
ror echipe s-au distanțat de celelalte 
în clasamentul general. Rezultate 
tehnice ;

COPII CATEG. C 50 T delfin (f) : 
INES HELLEBRANDT (Șc. Sp. Reș.) 
39,4, Carmen Bunaciu (Șc. Sp. Sibiu)

4 REPRIZE A 7 MINUTE? DE CE NU

Poloiștii dinamoviști s-au întors 
în Capitală după turneul din Ita
lia, unde au susținut două meciuri 
amicale cu formația Pro Recco, 
campioană de 12 ori consecutiv și 
două partide demonstrative la Flo
rența și Lodi. Cu acest prilej, an
trenorul Carol Corcec ne-a de
clarat :

„Cred că acum este evident pen
tru toată lumea că echipa Dinamo 
are mari posibilități de a cîștiga 
„Cupa campionilor europeni". Ex- 
ceptînd pe Partizan Belgrad, ne-am 
întîlnit, în ultima lună, cu cele 
mai puternice formații de pe con
tinent și rezultatele vorbesc de la 
sine. Victoria asupra lui Recco 
(5—2) în cel de al doilea meci 
— performanță pe care nimeni 
n-a mai realizat-o încă într-un 
bazin din Italia — este elocventă. 
Am pierdut, e drept, primul meci 
cu 4—6 în fața aceleiași echipe 
(după ce am condus în majoritatea 
timpului), dar arbitrul Scaletti a 
avut o contribuție serioasă în sta
bilirea scorului final.

Ca o noutate, pot să vă spun că

CAMPIONATUL MOTORETELOR ROMÂNEȘTI -
ÎN FAZA FINALĂ

Campionatul republican de regularitate 
și rezistență, început acum cîteva luni 
la Piatra Neamț, a ajuns în faza finaiă. 
Astfel. între 23 și 25 iulie, alergătorii 
rămași în concurs își vor disputa în- 
tîietatea pe șoselele din jurul orașului 
Tîrgovlște, urmînd ca duminică la 
prînz să fie cunoscuți sportivii șl eet^- 
pele laureate.

RELAXAREA PRIN EXERCIȚIU FIZIC
(Urmare din pag. 1)

voleiului din județul Sibiu. Și a cîș
tigat împotriva amîndurora : 3—2 cu 
A.S.A. Mediaș și 2—0 cu reprezenta
tiva Școlii generale din comuna Dîr- 
los. A venit apoi timpul să se desfă
șoare întrecerea de minrfutbal. Aici 
este necesară mai întîi o precizare: 
la poalele dealului din parcul Tine
retului nu exista nici un teren de 
sport. Terenul de minifotbal, precum 
și cel de volei, au fost amenajate 
doar cu o săptămînă în urmă, prin 
muncă voluntară, fără a se fi chel
tuit nici un leu, de către cetățenii 
orașului. Iată dintr-o dată un bun 
cîștigat, presupunînd că doar acesta 
ar fi fost efectul „duminicii spor
tive".

Cîțiva cetățeni pe care i-am rugat 
să ne SDUnă părerea despre aseme
nea acțiuni, au fost unanimi în a re
cunoaște utilitatea „duminicilor spor-

„CĂUTĂM 
UN ANTRENOR 
DE FOTBAL»
Ne aflăm tr. plină vacanță 

competițională, dar nimeni nu 
uită fotbalul. Pe adresa redac
ției soseso zilnic scrisori în 
care autorii lor comentează 
încă rezultatul meciului Steaua 
—Dinamo din finala „Cupei 
României" (I. Penu ■— Baia 
Mare) se interesează de „reu
șita" unor transferuri de jucă
tori divizionari, ca de pildă 
Dobrin (C. Slănițeanu — Pi
tești), sau ne felicită că prin- 
tr-un articol publicat recent 
contribuim la păstrarea unită
ții echipei bucureștene Pio- 
gresul (D. Zlătaru. Uzina „23 
August“-București). Celor ce ni 
se adresează prin scrisori le 
răspundem cu toată solicitudi
nea. De astă dată, însă, re 
aflăm în fața uneia mai deo
sebite. Ea vine din Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, mai pre
cis din partea Asociației spor
tive „Trotușul". „Ne permitem, 
nj se spune, să vă rugăm ea 
prin ziarul «Sportul» să ne 
sprijiniți în rezolvarea unei 
probleme foarte importante 
pentru înflăcărați! iubitori ai 
sportului cu balonul rotund din 
municipiul nostru...".

In ee constă necazul ? Ni se 
arată că o dată cu terminarea 
Campionatului diviziei C, seria

= °I

“n ABATERI DE LA CORECTITUDINE
O situație mai puțin obișnuită a fost 

descoperită zilele trecute cu prilejul 
fazei de zonă a campionatului mascu
lin de calificare pentru divizia B. La 
zona găzduită de Orșova, unde s-au 
prezentat 6 campioane județene. Intre 
care și echipa locală Dunărea. (Tcpre- 
zenlînd județul Mehedinți), voleibalis
tul Dieter Kurt Hentschel (fost la Uni
versitatea Timișoara și transferat din 
1969 Ia Vulturii Textila Lugoj) a apă
rut în formația orșoveană ca jucător 
chipurile în perspectivă să obțină pri
mul său carnet de legitimare (n.b. — 
are aproape 30 de ani). Fiind cel mai 
bun de la Dunărea, el a contribuit 
substanțial la clasarea echipei din Or
șova pe primul loc în faza de zonă. 
Insă, suspectind borderou! care, sub 
parafa C.J.E.F.S. Mehedinți, dădea 
drept de joc lui Hentschel „pe baza bu
letinului de identitate pînă la primirea 
legitimației de la F.R. Volei" (sic 1), 
conducerea echipei clasată pe locul 
2 Ia zonă (Textilistul Pitești) a depus 
regulamentar o contestație la comisia 
de competiții a federației. După cuve
nitele cercetări, s-a constatat că D.K. 
Hentschel jucase în același timp atit

40,0, Daniela Hristu (Din.) 42,4 ; 50 m 
delfin (b) : I., SIRIJU <Șq. Sp. Sibiu) 
40,9, K. Doze» (Șc. Sp. 1) 43,9, E. 
Pietro (Petrolul) 44,1 ; 100 m liber (f) : 
MIIIAELA GEORGESCU (Petr.) 1:19,4, 
I. Hellebrandt 1:24,5, Monica Colnic 
(Șc,. Sp.-R«tș.) -1 .'26,1 ; 100 m liber (b) ; 
1. MEDER (Șc. Sp. Tg. Mureș) 1:16.0,
H. Negrău (Crișul) 1:18,0, L. Orei 
(Șc. Sp. Reș.) l:19,0j 50 m liber (b) :
I. COVACI (CSM Cluj) 35,3, K. Do
zer 36,0, I. Imling (Șc. Sp. Reș.) 
36,3 ț 50 m liber (i) : CARMEN Nl- 
ȘULESCU (Șc. Sp. 2) 36.1, Mariana 
Marin (Șc. Sp. Reș.) 37,3, Mariana Bo-

în toate partidele am jucat 4 repri
ze a cîte 7 minute, lucru neobișnuit 
la noi în țară. Și nu ne-a părut 
rău. Spectacolul este mult mai 

interesant. Pentru jucători este un 
cîștig imens în vederea pregătirii 
turneelor oficiale, iar pentru an
trenori o posibilitate în plus de a 
rula întregul efectiv. Cred că 
și noi ar trebui să ne gîndim se
rios la acest lucru, modificînd re
gulamentele de desfășurare a com
petițiilor oficiale. Polo-ul nu va 
avea decît de cîștigat"

„CUPA MUNȚILOR» A
Desfășurată timp de două zile, în îm

prejurimile cabanei „Trei brazi", tradi
ționala competiție internațională „Cupa 
munților" a reunit la start un număr 
record de participanți : 215. Alături de 
sportivii români, în întrecere au fost 
prezenți concurenți din Bulgaria, Ceho-

De reținut că ia ultimele întreceri ale 
competiției pot participa toți posesorii 
de motorete de fabricație românească, 
indiferent .dacă au luat startul sau nu 
în etapele de la Piatra Neamț, cu con
diția să fie membri ai unei asociații 
sportive. Se aleargă pe drumuri de cate
goria 1—4, organizatorii stabilind o medie 
orară de 25—45 km, accesibilă tuturor 
amatorilor de astfel de întreceri.

țive1, „prilej de a ne cunoaște, de a 
face cunoștință cu frumusețea exer
cițiului fizic, de a contribui cu ceea 
ce ne stă în putință Ia creșterea nu
mărului terenurilor de sport". (V. 
Turcuș, salariat). Iată și părerea unuia 
dintre organizatori. tov. Nicolae 
Șandru, prim-secretar al Comitetului 
municipal Mediaș al U.T.C. : „Se sta
bilise inițial ca la concursul de bi
ciclete și motorete să participe cîteva 
sute de medieșeni. Ne-am dat sea
ma, însă, că oamenii preferă spor
turile și exercițiile care să le solicite 
un efort- fizic general. De aceea, am 
hotărît să lăsăm re ultimul plan în
trecerile pe biciclete și motorete. Am 
insistat, în schimb, asupra jocurilor 
Și concursului de orientare turistică. 
Un sondaj efectuat cu rnuit timp 
înantea acestei „duminici sportive", 
a_ reliefat faptul că tinerii, dar și 
vîrstnicii, preferă handbalul, voleiul, 
fotbalul,.. Chiar acum se află Ia se
cretarii organiza/lor U.T.G. din «ele

I, fostul antrenor P. Bădules- 
ou a fost nevoit să plece din 
oraș și echipa nu mal are 
de cir.e să fie îndru
mată. Ziarul nostru este rugat 
să ajute la rezolvarea acestei 
situații. Neavînd altă soluție 
mai operativă pentru moment, 
o alegem pe «ea mai directă, 
publicînd ultima parte a sari- 
sorii — în atenția antrenorilor 
de fotbal care sînt dispuși să 
preia conducerea echipei divi
zionare C „Trotușul". „Dorim 
să găsim un antrenor calificat, 
dornic de afirmare, căruia pu
tem să-i asigurăm condiții op
time de pregătire a echipei. 
Pentru sprijinul acordat, pri
miți, vă rugăm, cele mai sin
cere mulțumiri. Biroul secției 
de fotbal A. S. Trotușul".

Aceasta-i calea prin «are am 
socotit să vă ajutăm. Poate 
noul dv. antrenor va fi chiar 
unul dintre cititorii acestor 
rînduri.

Modesto FERRARINI
P. S. Un răspuns la semna

lele critice apărute în această 
rulrică. Dintr-o adresă oficia
lă expediată de Consiliul popu
lar al orașului Blaj aflăm, ; 
tinerii din Tiur (jud. Alba' — 
care ne-au scris că-i „doare 
inima de necaz" fiindcă rămă
seseră fără terenul lor de sport 
—l-au recăpătat, de astă dată 
reamenajat.

la... Vultunl Textila Lugoj (campiona
tul județului Timiș) unde era legiti
mat, cît și Ia Dunărea Orșova (cam
pionatul județului Mehedinți). Holăitrea 
comisiei de competiții, după procura
rea probelor : acordarea dreptului de 
a participa la turneul final al cam
pionatului de calificare echipei Texti- 
listul Pitești și suspendarea pe 6 luni 
a jucătorului Hentschel pentru dublă 
legitimare. Aceasta conform regulamen
tului care prevede și sancțiuni pentru 
echipă, In caz că se face contestație, nu 
numai pentru jucători, așa cum ne 
„sugerau" într-o scrisoare cîțiva orșo- 
veni. Indignați de holărirea comisiei a- 
mintile. Insinulnd că este vorba de rea 
credință din partea federației. Ade
vărul a fost restabilit, dar cum 
rămine cu asemenea procedee ne
cinstite 7 De altfel, la Dunărea a fost 
descoperită In timpul competiției șl o 
încercare de substituire de jucători... 
Oare, eșaloanele inferioare ale voleiu
lui fac excepție de la regulile de loia
litate sportivă, cinste șl corectitudine 1

A. B.

sînceanu (I’etr.) 38,3 | 100 m- bras (b)i 
U. CAMILI (Șc. Sp. 2) 1:37,0, D. Moi- 
san (Petr.) 1:37,3, D. Miulescu (Șc. 
Sp, Reș.) 1:38,5; 100 m bras (f) t .IU
BIT HUNIADI (Șc. Sp. Reș.) 1:32,8 — 
record. Gianina Zamfirescu (Steaua) 
1:38,6, Mihaela Georgescu 1:40.0 j 
4X50 tn' mixt (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 
2:46,9, Șa. Sp. 2 2:52,5, Dinamo 2:53,0 ț 
4X50 m mixt (f) : ȘC. SP. REȘIȚA 
2:43,3 — record, letrolul 2:53,4, Ș*. 
Sp. 2 3:01,7 i

COPII CATEG. D 50 m bras (f) t 
MARU-ENA MAGLAȘU (Din.) 48,2 — 
record, Mihaela Moisan (Petr.) 49,0, 
Nicoleta Hârcă (CSM Cluj) 54,0 i 50 
m bras (b) : A. TOȚII (Șc. Sp. Timiș.) 
50.3, C. Szilagy (CSM Cluj) 53,2, G. 
Manolache (Șa. Sp. 2) 54,9; 4X50 m 
liber (f) : PETROLUL 3:16,2, Dunărea 
3:21,6, Șa. Sp. 2 3:50,4 | 4X50 m liber 
(b) ; CRIȘUL 2:58,8 — record, Ș«. 
Sp. Tg. Mureș 3:11,6, Ș«. Sp. Reșița 
3:11,6; 50 m liber (b) : C. DRAGAN 
(Crișul) 39,8 A. Toth 40,8, L. Balint 
(Șc. Sp. Tg. Mureș) 42,5 ; 50 m liber 
(f) : MAR1LENA MAGLAȘU 39,5, Mi
haela Moisan 42.1, ildiko Zaborski 
(Crișul) 43,7 | 4X50 m spate (b) : ȘC. 
SP. REȘIȚA 3:19.3, Crișul 3:24,5, Du
nărea 3:39,8 ; 4X50 m spate (f) : PE
TROLUL 3:28,7, Șa. Sp. Reșița 3:38,0, 
Dunărea 3:38.6.

înaintea ultimei reuniuni, tn dasa- 
rrentul pe echipe conduce Șc. Sp. Re
șița, cu 285 p., urmată de Petrolul 
248 p și Șc. Sp. 2 162 p.

Doru GLAVAN

REVENIT ECHIPEI I.T.B.
slovacia, R.D. Germană, Polonia șl Un
garia.

Mergînd pe linia promovată In ultima 
vreme de federația de specialitate, orga
nizatorii „ Cupei munților" (Consiliul 
municipal al sindicatelor București și 
asociația sportivă I.T.B.) au optat pen
tru trasee de maximă dificultate, care 
au supus la grele încercări pe concu
renți. Pentru a ilustra acest lucru, vom 
aminti că cel mai „ușor" traseu din 
competiție a măsurat 7 950 m (600 m. 
diferență de nivel), iar cel mal dificil 
a avut o lungime de 12100 m (890 m. 
d.n.).

Sportivii noștri, stăpinițl de ambiția 
de a se revanșa 'pentru eșecul de la 
Balcaniada desfășurată cu citva timp în 
urmă la Slfinic-Moldova, s-au compor
tat de astă dată la nivelul posibilităților 
lor reale și au ocupat locuri fruntașe. 
Trofeul pus în joc a revenit echipei 
I.T.B.. formată din Mariana Abrudan, 
Gheorghe Albiei și Gerald Oswald. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. Rul
mentul Brașov (G. Muhsam, R. Schul
ler și Gisela Moires ȘtndilarU); 3. Voința 
București (C. Anghelu(ă. I. Scully și 
Georgeta Llță). „Veterana" concursuri
lor noastre de orientare, maestra sportu
lui Georgeta Lită. a fost declarată cea 

1 mal bună sportivă a concursului. (D. L.)

mai marj întreprinderi ale munisi- 
pml'ij fișe-chestionar, prin care tine
rii sînt rugați să-și spună preferințe
le în domeniul sportului. Acestui 
sondaj îi vom. adăuga și rezultatele 
altuia întreprins în rîndul celor 6 C00 
de uteciste care lucrează în între
prinderile productive din Mediaș. 
Pentru acestea vrem să organizăm 
competiții specifice".

La rîndul lor, prof. Gh. Burnete, 
președintele C M.E F.S. Mediaș, și 
prof. Viorel Hărtău, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Sibiu, ne-au vorbit, primul 
despre hotărîrea de a nu abandona 
asemenea manifestări, iar al doilea 
despre perspectivele atragerii în prac
ticarea exercițiului fizic a populației 
din toate localitățile județului Sibiu. 
Am reținut că în săptămânile urmă
toare vor fi organizate acțiuni «imi
tare la Copșa Mică, precum și în 
unele comune ca Săliște, Miercurea 
B'biuluj etc.
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PREGAimitr lotului

Cluj și București, 
se prevalează în 

motive de argumen- 
arbitraj care au ne- 

rîndur

Azi, POLITEHNICA IAȘI (locul VIII)

APĂRAREA A RĂMAS DATOARE ECHIPEI
Așa cum abordase campionatul — 

anunțîndu-și chiar, diplomatic, inten
țiile de a concura la titlu — Poli
tehnica Iași, garnitură altădată mo
destă, revitalizată de prezența iscu
sitului antrenor Mărdărescu, amenin
ța să furnizeze marea surpriză a se
zonului încheiat.

Lider cîteva duminici, aflată mult 
timp în imediata apropiere a șefiei, 
frustrată evident de puncte in me
ciul de la București (cu Steaua), da
torită unor flagrante erori de arbi
traj, Politehnica a suferit un șoc 
violent în etapa cu nr. 14 — 0—1 la 
Iași, cu Steagul roșu —, șoc ale că
rui consecințe vor dezechilibra din 
temelii formația, frîngîndu-i elanuri
le, răpindu-i iluzia (titlul I) — im
bold moral.

Pentru fotbaliștii din Copou, turul
— locul VI cu 17 puncte — a fost mai 
generos decît partea a doua a cam
pionatului — locul XIII cu 12 puncte
— determinînd în bună măsură ocu
parea unui loc în mijlocul clasamen
tului, cu atitea puncte cîte... meciuri 
(30), cu atîtea victorii cîte... 'nfrîn- 
geri (13), trăsături comune echipelor 
fără mari veleități.

înarmată cu o bună știință a con
traatacului, demonstrată îndeobște în 
meciurile de la 
formația ieșeană 
expunerea ei de 
tul greșelilor de
dreptățit-o în mai multe 
(Steaua, Progresul), dar adevărul este 
că echipa a cunoscut — în prima ju
mătate a returului — o criză de in
teres, declanșată tocmai de pierde
rea iluziilor de care vorbeam.

Paradoxal — tocmai pentru că po
sedă un portar excelent și doi fun
dași centrali de lot, între care lanul 
a terminat primul în ierarhia dictată 
de suma notelor tuturor jucătorilor 
din divizia A — APĂRAREA ieșeană 
(penetrabilj — 41 de goluri) este cea 
care a rămas datoare echipei, jucînd 
fie prea rigid (Romilă, Lupea), fie 
prea romantic (Alecu), fie prea dur 
(Stoicescu). De remarcat că cea mal 
mare medie a notelor aparține porta- 

real talent, ale 
sînt dublate de 

seriozitate exem-

votați fazelor de apărare, iar ultimii 
— în curs de afirmare, cu un sfîr- 
șit de sezon în sesizabil progres. Ală
turi de ei — Goleac și Gavrilă, ju
cători harnici și conștiincioși, între 
care unul — Goleac — ar merita, 
credem, o soartă mai bună...

ATACUL se recomandă cu 46 de 
goluri (+ autogoluri), fiind printre 
cele mai active, avînd în Moldoveanu 
(15 goluri) și Lupulescu (7) două 
„vîrfuri" impetuoase, bine susținute 
de Cuperman (11) dispecer

In rezumat, o echipă dotată și vo
luntară, foarte sigură pe picioare în 
deplasare, mai timidă pe teren propriu 
(unde n-a găsit antidotul apărărilor 
„betonate"), formație de contraatac ți 
de „explozie", care n-a terminat cam
pionatul pe locul pe care-1 spera și pe 
care calitățile multor jucători l-ar fi 
meritat, pentru că a crezut vreme în
delungată într-o himeră, încercînd mai 
mult decît permiteau puterile echipei...

Ovicliu IOANIȚOAIA

NAȚIONAL DE JONEORI
Lotul național de juniori se 

pregătește în Orașul Victoria, 
sub conducerea antrenorilor C, 
Ardeleanu. V. Zavoda și N. 
Gorgorin. Duminică, lotul, îm
părțit în două echipe, a susți
nut o dublă partidă de verifi
care. Echipa I a întîlnit 
mația Textila Cisnădie 
campionatul județean) de 
a dispus cu 6—0 (2—0), 
un joc plăcut, cu multe 
frumoase. Autorii 
Lugescu (min. 4, 51, 
Ion Ion (min. 38) și 
lanschi (min. 83).

In cealaltă partidă, echipa a 
IT-a a primit replica divizio
narei C, Chimia Victoria, de 
care a fost întrecută cu scorul 
de 3—1 (1—1). Au înscris :
Staicu (min. 13), Ciumaș (min. 
50) și Mareș (min. 53) pentru 
Chimia, respectiv Blejușcă 
(min. 38). In continuarea pregă
tirilor, lotul național de juniori 
va mai susține alte meciuri de 
verificare.

Gh. MATE! — coresp.

(Urmare din pag. 1) calificări în turneul final al campio
natului mondial.

for- 
(d in 
care 

după 
faze 

golurilor : 
78 și 89), 

Șumu-

ca adversare echipe mult mai puter
nice : Portugalia, Elveția și Grecia. 
N-am jucat niciodată împotriva echi
pei R.D.G., dar văzînd-o, pe micul 
ecran, mi-am dat seama de josul său 
în forță, atlețis. Cred, totuși, că îi 
putem face față. Mcciprile în depla
sare vor avea un cuvint greu de 
spus. $i pentru a emite pretenții 'a 
primul loc, trebuie să învingem pe 
finlandezi și pe albanez) acasă la ei, 
și să realizăm un egal în R.D.G. A- 
cestea sînt calculele pe care le-am 
făcut și pe care cred că le putem 
îndeplini.

Constantin Radulescu (S. C.

Cornel Drăgușin (antrenor
federal)

Bacău)

ECHIPA R.D. GERMANE POA 
TE PRODUCE SURPRIZE

Desigur. nu voi spune un lucru 
nou, făcînd afirmația că această serie 
este mai ușoară decît aceea pe care 
am avut-o în preliminariile campio
natului trecut. Dar, să nu se uite ră 
R.D.G, prezintă o echipă de forță, 
care poate produce surpFize. jocu
rile cu această formație trebuie pre
gătite cu multă grijă. In rest, avan
tajul este de partea noastră. Cel pu
țin așa ne arată „calculul hîrtiei" și 
unele rezultate obținute în confruntă
rile cu fotbaliștii albanezi și finlan
dezi. Rătnine să vedem cum se vor 
descurca jucătorii noștri în meciul tie 
la Helsinki, din cadrul campionatului 
european, pentru a ne putea da sea
ma mai bine în ce măsură putem 
conta pe punctele >.de afară".

JUCĂTORII TREBUIE SĂ RE
VINĂ LA FORMA DIN 

MEXIC 70
După părerea mea, sorții ne-au 

fost favorabili. Aceasta, desigur, și ca 
urmare a participării la turneul fi
nal din Mexic, în urma căruia am 
fost desemnați printre capii de serii.

Ținînd seama de val narea viitorilor 
adversari, pe de o parte și de com
portarea tricolorilor în Mexic, pe de 
altă parte, șansele teoretice sînt de 
partea fotbaliștilor români. Cu o con
diție însă : jucătorii noștri să revină 
la forma dovedită la C.M. ți să nu 
rămînă la nivelul arătat în campio
natul european, în care, pină acum, 
au avut o. evoluție mai modestă, pe 
care cu o consider, totuși, trecătoare. 
Cred că echipa noastră va profita de 
conjunctura favorabilă, de această 
șansă ce 1 s-a oferit pentru a fi pre
zentă, din nou, la un tuneu final al 
C.M.

Acum sîntem, într-un fel, avanta
jați eă ne «unoaștem- bine adversa
rii, in specia) pe fotbaliștii din Alba
nia șl Finlanda. De asemenea, «u- 
nonștern și carasteristicile și posibili
tățile fotbaliștilor din R.D.G. — prin
cipalii adversari la loeu) î în grupă. 
Pînă la sonfruntarea «u această echi
pă jucătorii români trebuie să eli
mine carențele de ordin fizis, ntleti», 
capitole în care adversarii ne stn» 
superiori în momentul de față. Cred 
că decisive vor fi jocurile susțioute 
în deplasare, punctul nostru mal 
slab. Poate «ă pînă atunci, <el •« 
vor veni in lotul național nu vor 
mai avea ..eomplexe" și vor trata parti
dele susținute în deplasare ca pe un 
obstacol ee poate fi depășit, pentru 
că trebuie știut că o eehipă bonă, 
matură, bine pregătită tehnia, tacti» 
și fizic, se impune și în afara grani
țelor țării sale. Ne-a arătat acest lu
cru reprezentativa Cehoslovaciei, care, 
cu victoriile obținute în Țara Galilor 
și Finlanda, are azi șanse serioase să 
cîștige grupa preliminară a *arrpio- 
natului european, deși în primul 
meci abia realizase un egal cu Fin
landa la Praga. Șansa de a fi din 
nou prezent! la turneul final al C.M. 
este de partea noastră și ar fi păcat 
s-o ratăm.

ȘEDINȚA DE ASEARA
A BIROULUI F.R.F.

losif Vigu (Steaua)

EXPERIENȚA SI VALOAREA 
TEHNICĂ TREBUIE SĂ-SI SPU

NĂ CUVÎNTUL'

rului Iordache, un 
cărui virtuți native 
o corectitudine și o 
plare.

vocație de golgeter — și Incze IV (2). 
Interesant este faptul că atacul ieșean, 
extrem de periculos în deplasare, a 
cunoscut o stabilitate de formulă unică 
— Incze, Cuperman și Lupulescu, au 
jucat cîte 30 de meciuri ! — absen
țele lui Moldoveanu din echipă nefiind

Moldoveanu și Lupulescu, doi dintre „pionii" atacului ieșean, in luptă cu 
apărarea campionilor. Secvență din meciul Politehnica — Dinamo, 0—0, 

tn retur

După frumoasa comportare de la 
Guadalajara, am figurat acum prin
tre capii de serii. De data aceasta, 
sorții n( s-au arătat mult mai favora
bili. Finlandezii. în ciuda unei cărți 
de vizită mai modeste, pot constitui 
oricînd o echipă incomodă, capabilă 
să încurce multe ițe. Fotbaliștii al
banezi, care ne-au fost adversari în 
preliminariile turneului olimpic, și 
împotriva cărora am avut prilejul să 
joc, ne-au dat destule emoții și cred 
că ei vor fi parteneri de întrecere 
foarte redutabili. Cel puțin, așa mi 
se pare.

Pentru mine, singura necunoscută 
este echipa R.D.G,, dar care, acum., 
cred că nu ne mai poate învinge și 
acasă, cum. s-a întîmplat în urmă cu 
cîțiva ani. . Experiența și valoarea 
tehnică superioară a lotului nostru, 
din care doresc mult să fao parte, 
trebuie să-și spună cuvîntul, adu- 
cîndu-ne din nou în fruntea seriei Și 
dîndu-ne, astlel, satisfacția unei noi

După ședința de aseară a Birou
lui federal, tov. Mircea Angelescu, 
președintele F.R.F., a comunicat 
presei următoarele :

Biroul federal a 
imediat, pe baza 
Comitetului federal să 
un amplu plan de acțiuni, 
toate domeniile activității fotbalis
tice (drepturile și obligațiile jucă
torilor, reglementarea specifică a 
problemei antrenorilor de fotbal, 
adincirea responsabilității cluburi
lor, intensificarea măsurilor educa
tive etc.). Aceste măsuri urmează 
să fie supuse Comitetului Executiv

stabilit, ca 
hotărîrilor 

fie întocmit 
vizînd

al C.N.E.F.S. și să intre în vigoare 
o dată cu noul campionat.

Tot aseară a fost aprobată com
ponența Colegiului central al arbi
trilor (președinte Andrei Radu
lescu), a Comisiei de competiții și 
disciplină (președinte Ștefan So- 
caciu) ele.

Luni 26 iulie, va avea loc la 
București consfătuirea antrenorilor 
și medicilor echipelor divizionare A.

Federația precizează că cererile 
de transferări pentru divizia A se 
depun pînă la 25 iulie, iar pentru 
diviziile B, C și campionatul ju
dețean, pînă la 31 iulie.

CU RAPIDUL PÎNĂ LA PREDEAL.
(Urmare din pag. I)

Media notelor : 7,20 (cea mal mare medie din campionat) 5
Jucători folosiți : 24
Portari : iordache (25 de meciuri — media notelor 8,08), Cizie (4—7,00), 

Costaș (2—8,00) ;
Fundași : Romllă (30—7,16), lanul (30—7,83), Stolcescu (22—7,42), Lupea 

(7—6,33), Alecu (17—7,33), Pali (10—6,62), Hancerluc (3—6,66), Mlhăllă (2—6,50), 
• Greerosu (1—7,00) ț

Mijlocași : Simionaș (26—7,34), Marlca (26—6,56), Goleac (9—7,25), Mărdț- 
rescu (19—6,66), Gavrilă (4—6,50) ;

Atacanți : Incze (30—7,00), Cuperman (30—7,10), Lupulescu (30—6,90), Mol
doveanu (26—6,80), Romllă (4—6,00), Gherlni (2—5,00), Ailoaiei (2—6,00) ;

Golgeterll echipei : Moldoveanu (15), Cuperman (11), Lupulescu (7), Marica 
(3), Goleac (3), Incze (2), lanul (2), Alecu (2), Simionaș (1).

A ciștigat 4 puncte la C.F.R. Cluj.
A pierdut 4 puncte la Steagul roșu.
Antrenorii echipei : V. MAHDARESCU — E. AVASILICHIOAIE.

LINIA DE MIJLOC s-a bazat, mai 
•Ies, pe Simionaș, Marica și Mărdă- 
rescu, primii — tehnicieni subtili, cu 
evidente aplicații de atacanți, dar 
«nai puțin rezistenți și mai puțin de-

impuse de rațiuni interne, ci de sanc
țiunile Comisiei de disciplină. In um
bra celor 4 „senatori" : Dănilă, Ghe- 
rini și Ailoaie, prezențe nesemnifica
tive.

PREOCUPĂRI MAI INTENSE
(Urmare din pag. 1)

«a Ineepvt (stsdiul fiind avansat) lu
crările ae construire a unui complex 
de agrement (ștrand și terenuri de 
sport) la marginea de sud a orașului.

Consiliul popular județean, prin 
inspectoratul general școlar, s-a pre
ocupat de amenajarea unor baze 
sportive simpls în multe unități de 
învățămînt.

în acest context al unor lăudabile 
preocupări, distonează. însă, aspectul 
pe care îl oferă stadionul împrej
muit cu... buruieni, cu tribune ajun
se la un grad avansat de degradare, 
intr-un cuvint un obiectiv devenit 
loc... de pășune și d? pe suprafața, 
căruia „gospodarii" sînt preocupați 
să cosească, periodic, finul care creș
te. crește...

In alte cîteva localități ale ju
dețului (Beclean, Sîngeorz-băi, Prun
dul Bîrgăului, Sieumăgheruș, Livezile 
și Sîntereag) populația dornică să 
practice sportul are la dispoziție te
renuri de fotbal, volei, handbal, pis
te de atletism, gropi de sărituri. 
Este drept, majoritatea acestora sînt 
situate în curțile școlilor, dar nu 
există restricții în folosirea lor de 
către toți cei dornici s-o facă. 
Ar mai fi de semnalat — ca un caz 
de excepție — faptul că terenurile 
din incinta stațiunii balneare Sîn
georz-băi sînt neîngrijit?. Situația se 
cere grabnic remediată, avînd în ve
dere că aici vin. pentru a-și petrece 
concediul sau pentru tratament, oa
meni din toată tara. Dacă va fi ur
mat exemplul activiștilor consiliilor 
populare din Sieumăgheruș, Livezile 
si Sintereag — localități premiata 
în urma întrecerii inițiate de consi
liul popular județean, printre alteia 
și pentru merite în amenajările de 
locuri sportive și de agrement — 
sintem siguri că se va putea vorbi, 
într-un viitor foarte apropiat, des
pre județul Bistrita-Năsăud ca des
pre un teritoriu în care sportului i 
s-au asigurat condiții prielnice de 
dezvoltare.

BOTOȘANI
■ lliroul Comitetului jude

țean de paitid a analizat realizările

in domeniul sportiv și a stabilit o- 
biective precise pentru viitor ■ La 
sfîrșitul anului vor exista 70 de 
rn.'Se de tenis ■ S-a difuzat un 
proiect-tip pentru amenajarea de po
picarii ■ La Trușești și Lunca bazele 
sportive sînt prost întreținute.

Cu referire la județul Botoșani 
este de remarcat interesul organelor 
locale de partid și de stat pentru 
dezvoltarea bazei sportive și a spor
tului în general. în urma analizei 
care a avut loc. în luna iunie ac., 
în Biroul Comitetului județean 

al P.C.R. (cu participarea conducă
torilor întreprinderilor și instituțiilor 
din Botoșani), a fost întocmit un 
plan de acțiune cu obiective și răs
punderi foarte concrete. Acesta a și 
început să se materializeze, astfel 
că in momentul de fală se iucrează 
la amenajarea unui stadion, a 3 ba
zine de înot, a unui complex spor
tiv la Liceul pedagogic, a unor spații 
de joacă în cîteva cartiere ale ora
șului. a unui loc de agrement la Re
diu. a unui complex sportiv (sală 
de popice, club pentru tenis de masă 
și șah. terenuri de volei, baschet, 
handbal) la Dorohoi eto. O dată cu 
regulamentul de întrecere între co
mune pentru amenajarea de baze 
sportive, consiliul județean pentru 
educație fizică și sport împreună cu 
comitetul județean U.T.C. au difu
zat și un proiect-tip pentru amena
jarea de popicarii. Acestea vor fi 
construite, în majoritate, prin munca 
voluntară a cetățenilor. Conform 
precizărilor și indicațiilor primului 
secretar al Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R.. la sfîrșitul acestui 
an vor exista în localități 70 de mese 
de tenis, confecționate din beto.i.

MUREȘ

■ Baze sportive în toate comunele, 
în 486 de sate, precum și în toate 
orașele județului ■ Locuri de joacă 
pentru copii : tobogane, aparate pen
tru cățărat, mese de tenis, terenuri 
de mini-fotbal ■ Sînt în construcție 
încă 200 de mese de ping-pong.

Ceea ce este deosebit de impor
tant în județul Mureș (și nu ne în-

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA A ll-a
ETAPA I (22 AUGUST)

Danubiana Roman — Petrolul Moinești 
Luceafărul Foc. — Min. Comănești 
Gloria Tecuci — Textila Buhuși
Oituz Tg. Ocna Trotușul Gh. Gheor

ghiu Dej
Viitorul Vaslui — A.S.M. Tecuci 
Rulmentul Birlad — Automobilul Foc. 
Letea Bacău — Cimentul Bicaz

ETAPA A II-A (29 AUGUST) 

Automobilul Focșani — Letea Bacău 
Cimentul Blcaz — Oituz Tg. Ocna 
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Luceafă

rul Focșani
A.S.M. Tecuci — Danubiana Roman 
Petrolul Moinești — Rulmentul Birlad 
Minerul Cotpăneștl — Gloria Tecuci 
Textila Buhuși — Viitorul Vaslui

ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE) 
Gloria Tecuci r- Viitorul Vaslui 
Danubiana Roman — Letea Bacău 
Textila Buhuși — Min. Comăneștl 
Luceafărul Focșani — Rulmentul Birlatl 
Oituz Tg. Ocna — Automobilul Focșani 
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — cimentul 

Bieaz
Petrolul Moinești — A.S.M. Tecuci

ETAPA A IV-Ă (19 SEPTEMBRIE) 
Rulmentul Birlad — Trotușul Gh. Gheor

ghiu Dej
Automobilul Focșani — Pet. Moinești 
Letea Bacău — Gloria Tecuci
Viitorul Vaslui — Luceafărul Focșani 
Cimentul Bicaz — Textila Buhuși 
A.S.M. Tecuci — Oituz Tg. Ocna 
Minerul Comănești — Danubiana Boman

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
Textila Buhuși — Oituz Tg. Ocna 
Kulmeutul Birlad — A.S.M. Tecuci

Trotușul Gh.Danubiana Roman
Gheorghiu Dej

Petrolul Moinești — Cimentul Bicaz 
Automobilul Focșani — Viit. Vaslui 

— Letea Bacău — Minerul Comănești. ...-
Gloria Tecuci — Luceafărul Focșani

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)

A.S.M. Tecuci — Automobilul Focșani 
Minerul Comănești — Petrolul Moinești 
Cimentul Bicaz — Rulmentul Birlad 
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Gloria 

Tecuci
Oituz Tg. Ocna — Danubiana Roman 
Luceafărul Focșani — Textila Buhuși 
Viitorul Vaslui — Letea Bacău

Oituz Tg. Ocna — Gloria Tecuci 
Luceafărul Focșani — Danubiana Roman 
A.S.M Tecuci — Letea Bacău
Textila Buhuși — Automobilul Focșani

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
Luceafărul Focșani — A.S.M. Tecuci 
Minerul Comănești — Rulmentul Birlad 
Danubiana Roman — Automobilul Foc.
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Textila 

Buhuși
Letea Bacău — Petrolul Moinești 
Viitorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna 
Gloria Tecuci — Cimentul Bicaz

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)

Trotușul Gh.

Foc.

Minerul Comănești
Gheorghiu Dej 

Gloria Tecuci — A.S M. Tecuci 
Letea Bacău — Oituz Tg. Ocna 
Luceafărul Focșani — Automobilul 
Viitorul Vaslui — Petrolul Moinsști
Danubiana Roman — Cimentul Bicaz 
Rulmentul Birlad — Textila Buhuși

ETAPA A VID-A (17 OCTOMBRIE)

Automobilul Foc. — Cimentul Bicaz 
Danubiana Roman — Viitorul Vaslui 
Textila Buhuși — A.S.M. Tecuci 
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Letea

Bacău 
Gloria Tecuci — Rulmentul Birlad 
Oituz Tg. Ocna — Minerul Comănești 
Petrolul Moinești — Luceafărul Focșani

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)

Rulmentul Birlad — Viitorul Vaslui 
Petrolul Moinești — Trotușul Gh.

Gheorghiu-Dej
Cimentul Blcaz — Minerul Comăneștl

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)
Cimentul Bicaz — Luceafărul Focșani 
Rulmentul Birlad — Danubiana Roman 
Minerul Comănești — Viitorul Vaslui 
Automobilul Focșani — Gloria Tecuci 
A.S.M. Tecuci — Trotușul Gh. Gheor

ghiu Dej
Textila Buhuși — Letea Bacău
Oituz Tg. Ocna — Petrolul Moinești

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)
A.S.M. Tecuci — Minerul Comănești 
Letea Bacău — Luceafărul Focșani 
Danubiana Roman — Gloria Tecuci 
Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
Oituz Tg. Ocna — Rulmentul Birlad 
Viitorul Vaslui — Cimentul Bicaz 
Automobilul Focșani — Trotușul Gh.

Gheorghiu Dej

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE)

Textila Buhuși — Danubiana Roman 
Gloria Tecuci — Petrolul Moinești 
Minerul Comănești — Automobilul Foc.
Rulmentul Birlad — Letea Bacău 
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Viitorul

Vaslui
Luceafărul Focșani — Oituz Tg. Ocna 
Cimentul Bicaz — A.S.M. Tecuci.

PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI
doim că experiența bună va fi pre
luată și de alte consilii județene și 
de ceilalți factori răspunzători pen
tru extinderea exercițiilor fizice și 
a sportului) este faptul că în mo
mentul de fată IN TOATE COMU
NELE există baze sportive. Acesto
ra le adăugăm alte 286 de baze in 
486 de sate — și unele și altele a- 
menajate din fonduri locale și cu 
contribuția în muncă și bani a popu
lației. Deputății de pe acest teritoriu 
al tării, considerînd sportul ca o 
activitate de maximă importanță pe 
agenda lor de lucru, au o mare con
tribuție la reușita acestor remarca
bile realizări. Pe de altă parte este 
de retinut interesul major pentru 
amenajările de baze sportive în mu
nicipiu și în celelalte orașe ale ju
dețului. Se află în stadiu avansat 
lucrările din parcul de agrement 
din Tg. Mureș. Au și 
două 
acum 
peste 
nurile
și handbal. Printre blocurile de lo
cuințe din noile cartiere s-au ame
najat. 5 terenuri de mini-fotbal și 
50 de mese de tenis, alte 200 fiind 
aproape gata.

La Tîrnăveni, într-un parc de agre
ment. s-a dat în folosință ștrandul 
cu 3 bazine (unul avînd dimensiuni 
olimpice), iar la fabrica de sticlă 
s-a amenajat o popicărie modernă. 
La Reghin. în centrul atenției orga
nelor locale a stat amenajarea de 
locuri de joacă pentru copii, cum 
de asemenea un astfel de obiectiv a 
făcut preocuparea activiștilor din 

întregul județ. Cei mai mici cetățeni 
ai județului au la dispoziție toboga
ne, aparate pentru cățărat, mese 
tenis etc.

tilă-Vodă, terenurile de sport sînt... 
invalide.

MATERIALE

mari bazine, un 
„înoată” bărci și 
multă vreme vor 
de fotbal, tenis.

fost construite 
lac pe care 
vaporașe. Nu 

■ fi gata tere- 
volei. baschet

de

BUZĂU

■ în perioada septembrie 1970 
mai 197! valoarea contribuției 
bani și muncă a cetățenilor, pentru 
amenajări sportive, s-a ridicat la 
1.500.00 Iei • Se vor realiza obiec
tive în valoare de 500.000 de Iei (la 
Iîuzău) și de 85.000 de lei (la Rm. Să
rat) • La spitalul din comuna Vin-

în

Colaborarea bună dintre CJEFS, 
consiliul popular județean și celelalte 
instituții și organizații cu atribuții 
în domeniul sportului — iată cheia 
succesului obținut în județul Buzău. 
Dintre cale 107 obiective planificate 
a fi realizate în acest an la 
Buzău și Rm. Sărat (a căror
valoare depășește 2 milioane de lei, 
dintre care aproape 600 000 de Iei 
vor fi obținuți din contribuția în 
muncă a cetățenilor). 89 au fost deja 
terminate și date în folosință : insta
lația d? nocturnă pentru terenul ile 
de handbal și volei, aducerea con
ductei de apă la vestiare, drenarea 
spațiului din jurul bazei sportive. 
Dacă așa stau lucrurile în orașul 
de reședință, lucruri mai puțin îm
bucurătoare se pot spune despr? 
bazele sportive existente in comune. 
In localitatea Vintilă-Vodă. 
rile de volei și tenis de 
incinta spitalului nu au 
pînă acum terminate, iar 
n?a Sărata-Monteoru nu 
renuri decît în.. 
nuri.

porticuri de gimnastică. în schimb, 
baza sportivă a școlii generale din 
comuna Soveja este lăsată pradă 
buruienilor. aceasta pstreeîndu-se 
chiar sub ochii conducerii amintitei 
instituții de învățămînt și ai orga
nelor locale ale puterii de stat.

SUCEAVA

■ In sfirșit, un patinoar Ia Ră
dăuți ■ Dumbrava minunată de la 
Fălticeni ■ în orașul Suceava a scă
zut ritmul amenajărilor de baze spor
tive.

țat un mare duel : Păducanu — 
Iordache. Uriașul Grantului zîm- 
bește, cere „referințe" despre Ie
șean de la Petreanu și Codrea, 
tace cîteva clipe, după care mono
loghează serios : „Foarte bine ! 
Cînd știu că am un concurent de 
talie mă pregătesc ca niciodată". 
Intre două serpentine, intermezzo 
cu Dumitru. Zice că n-a avut de 
cînd se știe fotbalist așa vacanță 
mare. E odihnit și vrea să repete 
(cel puțin) ultimul sezon. „Pe mine 
viafa extrasportivă m-a ajutat să 
fac fată la un sezon foarte încăr
cat : campionat — națională — lot 
olimpic". Cu cit ne apropiem de 
munte, glumele lui Răducanu ur
mate de cascade de hohote, dispar 
treptat. Afară plouă nebun, și mai 
toți jucătorii încep să se gîndească 
cu glas tare la „asprimea zilelor 
de munte". Umăr Ia umăr, în rîn- 
dul din față, Năsturescu și Co- 
dreanu, care încep al 11-lea cam
pionat în Grant. Printre altele, 
Năsturescu spune cîteva vorbe pe 
care antrenorul Cristescu le aplau
dă din privire : „Va trebui să trag 
ca un rob în pregătiri ! Concurenta 
e mare! Tot' trebuie să asudăm. 
Echipa are numai 11 posturi și lotul 
s-a mărit!" Codreanu. pe fază, in
tervine : „Chiar dacă la ora ac
tuală echipa are cîteva contradic
ții, cu toții am venit la Predeal 
hotăriți să ne pregălfrn cu serio
zitate deplină și dăruire. Nimeni 
să nu se îndoiască de acest lucru !“ 
Auzind „intențiile" lotului, maso
rul Parcea îmi spune că va avea 
serios de lucru după primele două 
zile cînd, sigur, mai toată lumea 
va face febră musculară.

S-a înnoptat de-a binelea cînd 
am ajuns la Predeal. Inițial Ra
pidul trebuia cazat la Trei Brazi. 
In ultimul 
va sta la 
în centrul 
merge la 
cită alegere pentru o echipă venită 
în pregătiri, date fiind o orchestră 
care cîntă pînă la ora 23, șoseaua 
națională care trece prin fața fe
restrelor...

Dialog cu Dinu, tot despre pre
gătiri. Rețin concluzia : „Pregăti
rea de bază o faci iarna. Vara tre
buie să menții ceea ce ai ciștigat 
in iarnă și chiar să adaugi ceva. 
Va fi o vară fierbinte pentru Ra
pid !“

— Ce înseamnă Predealul pentru 
Rapid în această vară 7 
întrebat pe antrenorii Marin Băr- 
buleseu și Nieolae Cristescu.

_— Pregătire fizică generală, spe
cifică, pînă la 31 iulie inclusiv. 
Vom urmări în special mărirea ca

moment a aflat însă că 
Hotelul Carmen, chiar 
Predealului. Și Rapidul 
„Carmen“ ; cam neferi-

pacităfii de efort, îmbunătățirea re
zistentei in regim de viteză. Vom 
face cîte două antrenamente pe zi, 
diminc-ața de la 10,30, după o în
viorare de la ora 8, și după-amia- 
ză de la ora 17,30—18. Ședințele 
de antrenament vor ajunge, pro
gresiv, pină la 120 de minute. Cu 
mingea vom lucra în ultimele 3—4 
zile. Dar și atunci totul se va face 
în mișcare, static nimic. „Perioada 
Predeal" e o perioadă de bază, așa 
incit și jucătorii care au înlîrz.iat 
o zi-două, o vor completa pe par
curs. De felul cum vom folosi a- 
ceastă perioadă, depinde foarte 
mult evoluția noastră în campionat.

Luni seara, la ora 22.30, 
telul Carmen mai multe 
s-au stins deodată. Rapidul 
lupta pentru campionat...

...A doua zi dimineața, de 
10,30, pe terenul acela cu 
cu plat, cu „tot ce vrel“ cum spun 
antrenorii, acolo pe Poliștoacă, 
unde se pregătește Rapidul iarna 
și vara, băieții Grantului fac o 
plimbare, de recunoaștere a tra
seului. Urmează alergări ușoare 
(„pentru readaptarea organismului 
la efort" — precizează doctorul 
Bendiu, mulțumit de parametrii 
fiziologici ai jucătorilor), alergări 
și mișcări de gimnastică. Toată lu
mea (adică și Apostol, complet în
sănătoșit, după cele șase luni de 
inactivitate, și Neagu, venit luni 
noapte la ora 23,30, cu trenul, și 
Florian Dumitrescu, sosit de la 
Arad ieri dimineață la ora 4, și 
Greavu, venit la 8,30), tot Rapidul 
a început să transpire sub ploaie. 
Și așa va face pînă Ia 31 iulie...

...Predealul a început să miroasă 
a fotbal. Fotbaliștii știu. însă, să se 
ascundă. Au venit în pregătiri, nu 
la odihnă. In ultimul moment, 
aflu că S.C. Bacău se află sus la 
Trei Brazi, că Progresul șl Spor
tul studențesc București au cartie
rul general la Clăbucet, că trebuie 
să sosească și Crișul acum dimi
neață, iar Dinamo e așteptat pen
tru după-amiază..;

la ho- 
lumini 
începe

la ora 
pante,

NOI ANTRENORI

VRANCEA

i-am

LA DIVIZIONARELE „A"
DIN CLUJ!

Anunțate de mal mult timp, schimbă
rile din conducerile tehnice ale divizio
narelor A din Clu.1 au căpătat ieri con
turul certitudinii. Sîntem în măsură să 
vă Informăm că Universitatea a apelat 
Ia serviciile fostului internațional Ștefan 
ONISIE (fost secund la Steaua, devenit 
antrenor principal). Iar C.F.R. a holărît 
începerea campionatului cu tandemul de 
antrenori Laurențiu MUN-TEANU — Ti- 
beriu SZABO, primul fiind extrema de 
altădată a Universități», cel de-al doilea 
profesor de educație fizică.

terenu- 
cîmp din 
fost nici 

jn stațiu- 
există te-

numeroasele pla-

■ Ștrandul Putna — loc de agre
ment de mare atracție ° 57 de obiec
tive realizate din 68 planificate ® In 
comuna Soveja. terenul de sport este 
al școlii, dar l-au năpădit buruienile.

Luna mai a acestui an a marcat 
perioada de vîrf in ceea ce privește 
amenajările de baze sportive. Dintre 
cele planificate a fi date în folosință 
(68), 57 au sntrat în exploatare. Ștran
dul Putna — ca să ne referim la 
un singur exemplu — constituie a- 
tracția principală a focșenenilor. ei 
găsind aici diverse și p» plac posibi
lități de recreare prin sport. In ora
șul Mărășești, în incinta școlii . ge
nerale. s-au amenajat trei terenuri, 
iar în cadrul asociației sportive 
C.F.R. un micro-complex bitumini- 
zat. Nu au fost neglijat” nici loca
litățile rurale : la Străoane și Cîm- 
puri locuitorii dispun de terenuri 
de volei, handbal și baschet și de

Intrat 
sportului 
Suceava . 
făcător al amenajărilor de bâze. Pe 
lingă cele existente — despre care nu 
mai relatăm — sint în curs de con
strucție altele noi, din acest punct 
de vedere aproape întreg județul 
fiind un șantier. La Rădăuți se ame
najează un ștrand și se fao reparații 
la stadionul orașului, iar în parcul 
Al. Sahia se va construi un patinoari 
în curtea Liceului nr. 2 s-a amenajat 
o bază sportivă complexă (platfor
mă de bitum pe care sînt ampla
sate 11 panouri de baschet. 6 portl 
de handbal. 12 spaliere. 10 frînghii, 
scară metalică). întreaga lucrare a 
fost realizată cu contribuția în mun
că a elevilor și cu fonduri bănești 
oferite d” comitetul de părinți. La 
Cimpulung Moldovenesc este în curs 
construirea unui loc de agrement 
(însumînd un lac pentru plimbări cu 
hidrobiciclete și bărci, 
de 50 x 30 m. terenuri 
lei, suprafețe de joacă 
Si orașul Fălticeni va ___ ____ _
viitor foarte apropiat, pe terenul nu
mit Dumbrava minunată, un atractiv 
parc de agrement (teren de tenis, 
popicărie. 2 iazuri de pescuit), iar 
alte 9 baze sportive amenajate din 
fondurile bănești ale consiliilor popu
lare au și fost puse la dispoziția lo
cuitorilor. In același ritm se încadrea
ză și orașul Gura Humorului. Face 
excepție — este neplăcut să consta
tăm — tocmai municipiul Suceava 
unde preocupările pentru amenajarea 
de baze sînt mai scăzute decît in 
celelalte orașe.

relativ recant în circuitul 
din țara noastră, județul 

oferă astăzi un bilanț satis-

bazin de înot 
de tenis, vo- 
pentru copii), 
avea într-un

UNIVERSITATEA CLUJ ÎN PREGĂTIRE
LA CÎMPULUNG MOLDOVENESC

Marți dimineața, fotbaliștii de 
la Universitatea Cluj au plecat 
spre Cimpulung Moldovenesc, 
pentru o pregătire în comun

pînă la sfîrșitul lunii, cînd vop 
reveni la Cluj. Au făcut deplasa
rea 28 de jucători.

ClȘTIGÂTORII EXCURSIILOR lN GRECIA 
ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPRES DIN 11 IULIE 1971 (continuare)
Categoria 4 (52 excursii !n Grecia, 

cea. 8 zlje) ; 1 Georgescu M. Ion — 
corn. Colonești sal Golești jud. Olt ; 2. 
Belan Juvenalle — Tg. Ocna; 3. Populă 
Maria — Baia Mare; 4. Kocsemltov 
Istvan — Brașov ; 5. Fulger Gheorghe
— Brăila: 6. Bujor Nlcolaie — Dej; 7. 
Ognean loan — Mediaș ; 8. Chivereanu 
Ion — Constanta ; 9. Pană Constantin — 
Craiova; 10. Balta Marin — Galati; U- 
Marlnof Cristache — Deva: 12. Balotă 
Viorel — Bata Mare; 13. Duma Gheorghe
— corn. Saulla de Cîmpie 1ud.
14, Tănase Vasile — eom. Piatra 
lui Jud. Neamț; 15. Dinu Mircep 
tina; 16. Strofe Ion — Ploiești; 
pitan Marcel — Breaza ; 18.
Gheorghe — Sinaia ; 19. ___
Gheorghe — Sinaia: 20. Istrate Aristide
— com. Călineștl jud. Teleorman; 
Pletl Mihal — Bacova jud. Timiș; 22. 
Ungureanu Petre — Slatina: 23. Cioarec 
Constantin — corn. Baloteștl sat Vltă- 
neștl jud Vrancea: 24—33. Iașinschl 
Adrian — București: 34—35. Iașinschl Nlna
— București; 36 Teodorescu Radu — 
București; 37. Drăgiiid Dumitru; 38.

Manta C. Constantin: 39. Ionescu Ho
rea: 40. Nedelcu Nlcolale: 41. CIM 
Erjebet ; 42. Alexandrescu Eugen: 43. 
Vasllescu Emil; 44. Ttădulescu Miliael; 
45. Ostrobrod Iva ; 46. Nlculescu Alexan
dru; 47. Drăghlct Dorothea: 48. Stanciu 
Maria; 49. Drăghlci Vlad; 50. Bîrcă Con
stanța toll din București; 51. Sima C. 
Gheorghe — com. Vidra jud. Ilfov; 52. 
Iașinschl Nlna — București.

Muc.eș; 
Șolma- 
— Sla- 
17 Că- 

Lupu 
Negreseu

21.

ClȘTIGURIIE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 29 DIN 18 IUI.IE 

1971 :
Categoria I : (12 rezultate)

1 variantă a 40 899 lei. 
Categoria a ll-a: (11 rezultate)

25,75 variante a 1 906 lei 
Categoria a III-a : (10 rezultate)

253,35 variante a 291 lei.
Rubrică redactată 

de LUI O — PRONOSl ORr



I W SPARTACHIADA DE VARA înaintea ultimei runde

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — Con- 
, cursul de atletism din cadrul fina

lelor Spartachiadei de vară a po
poarelor din U.R.S.S. s-a încheiat 
cu o serie de rezultate valoroase.

în ultima zi de întreceri, specta
torii prezenți pe marele stadion 
de la Lujniki au fost martorii 
unui nou record unional, realizat 
de Rașid Șarafudinov în proba de 
5 000. m, cu timpul de 13:33,6 
(vechiul record, deținut de A. Ma
karov, era de 13:34,8). Șarafudinov 
a cîștigat la actuala ediție a Spar
tachiadei șl cursa de 10 000 m. Cu
noscutul aruncător de suliță Ianis 
Lusis a cucerit primul loc la acea
stă probă cu 87,60 m, fiind urmat 
de Nikolai Grebnev — 81,14 m. 
Valeri Voikin a terminat învingă
tor la aruncarea greutății cu per
formanța de 19,69 m, iar Viaceslav 
Skomorokov s-a situat pe locul în- 
tîi la 400 m garduri, cu timpul 
de 49,8- Trei atlete au obținut ace
lași rezultat : 1,80 m în proba de 
săritură în înălțime. Victoria 
a revenit Verei Gavrilova, urmată 
de Antonina Lazareva și Valentina 
Avilova. Un nou record al orașului 
Moscova și al Spartachiadei a 
stabilit sprintera Nadejda Bezfa- 
milnaia, cronometrată în proba de 
200 m plat în 23,2. O surpriză a 
fost înregistrată în proba de sări-

tură cu prăjina, cîștigată de tînărul 
Evgheni Tananika, cu 5,10 m, în 
fața lui Ghenadi Bliznețov — ace
lași rezultat.

Alte rezultate : masculin : 800 m : 
Arzanov — 1:45,8 ; 400 m plat :
Bratcikov — 46,1 ; decatlon : Litvi
nenko — 7 861 puncte ; 
aruncarea 
nilova — 
gime : 
1500 m: Tamara Panghelova — 
4:13,7 ; 400 m : Natalia Cistiakova 
— 53,9.

Clasamentul pe echipe în con
cursul de atletism : 1. R.S.S. Ucrai
neană ; 2. R.S.F.S. Rusă; 3. Selec
ționata orașului Moscova ; 4. Selec
ționata orașului Leningrad ; 5.
R.S.S. Bielorusă; 6- R.S.S. Letonă.

feminin :
Da- 
lun-

discului: Tamara
60,80 m ; săritura în 

Tatiana Koțar — 6,32 m ;

în cinstea oaspeților de peste 
hotare, prezenți la Moscova cu 
prilejul finalelor celei de-a 5-a 
ediții a Spartachiadei de vară a 
popoarelor din U.R.S.S., a avut loc 
o recepție oferită de Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

La recepție, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat 
conducători ai organizațiilor spor
tive din țările socialiste, președin
tele Comitetului internațional olim
pic, A. Brundage, și alți membri 
ai C.I.O., reprezentanți ai organi
zațiilor sportive din țările Asiei și 
Africii. Cei prezenți au fost salu
tați de Serghei Pavlov, președinte
le Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.RS.S.

MAIA RANNIKU - VIRTUALĂ

CÎȘTIGĂTOARE A TURNEULUI
FEMININ DE ȘAH DE LA BRAȘOV
BRAȘOV (prin telefon). Cu victoria 

obținută în runda a 12-a la Vocralova, 
șahlsta sovietică Maia Ranniku și-a 
asigurat primul loc în turneul interna
țional feminin de șah. Singurele care 
mai puteau spera s-o egaleze la finiș. 
Verocl și Nicolau, au remizat în par
tida lor.

Alte rezultate : Gogâlea — Teodoreseu 
1—0, Just — Juncu 0—1, Todorova — 
Timmer 1—0, Makal — Bogdan */o—*/«» 
Cohn — Szota 0—1.

înaintea ultimei runde, care se joacă 
astăzi dimineață, clasamentul este ur
mătorul : Ranniku 10, Verocl, Nicolau 
8%, Juncu 8, Makal 7. Just. Szota 6’A, 
Teodoreseu, Gogâlea 5>/„ Vocralova 5. 
Todorova 4‘/a, Bogdan 4, Cohn 3, Tim
mer l'/î.

T. NICOARA, arbitru

★
Tn concursul de haltere, la cate

goria ușoară, titlul de campion 
la totalul celor trei stiluri a revenit 
lui Muharbi Kirjinov, cu 435 kg, 
urmat de Piotr Korol — 432,500 kg 
și Vladimir Dreksler — 430 kg. La 
stilul „împins", Dreksler a stabilit 
un nou record mondial, cu perfor
manța de 
al treilea 
trat de la 
haltere.

152,500 kg. Acesta a fost 
record . mondial înregis- 
încep'' "I concursului de
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Vnr/av Riser spera sa se numere printre fruntașii probei de triplu salt 
la C.E. de atletism și se antrenează intens în vederea întrecerii de la 
Helsinki Foto: C.TK. — Praga

Corespondență specială pentru

ATLEȚII CEHOSLOVACI SE
PENTRU CAMPIONATELE

Pe cele trei piste de tartan și 
pe sute de piste de zgură atleții 
cehoslovaci își continuă pregăti
rile pentru evenimentul principal 
din acest sezon, al zecelea 
pionat european, programat 
19 și 15 august la Helsinki, 
ticiparea la această ediție 
liară a fost condiționată de 
lizarea unor baremuri 
foarte severe, din care aproape ju
mătate sînt superioare actualelor 
recorduri ale R.S. Cehoslovace. La 
înălțime femei, de exemplu, stan
dardul fixat de federația ceho
slovacă este de 1,80 m, perfor
mantă realizată doar de elita mon
dială.

Această disciplină este cea mai 
puternică probă a atletismului 
cehoslovac. Nici o altă țară 
cinci săritoare active cu 
cord personal mai bun de 
Atleta numărul 1 a țării, 
oana olimpică și europeană 
bei de săritură în înălțime, 
Hiibnerova - Rezkova a 
anul trecut recordul cehoslovac la 
1,85 m. în iarnă, ea s-a odihnit, 
dar în prezent este din nou bine 
pregătită și-și va apăra titlul cu
cerit la Atena. în mare progres 
se află Milena Karbanova, cam
pioană de sală a Europei pe anul 
1971. Revine de 
vitatea sportivă, 
de maternitate, 
daliei de argint 
europene de la Atena, Maria Mrac- 
nova al cărei record personal este 
de 1,83 m. La un loc în reprezen
tativa pentru Helsinki mai can
didează Jaroslava Valentova (a 
patra la Jocurile Olimpice de la 
Mexico), Alena Proskova și alte

cam- 
între 
Par- 
jubi- 
rea- 

„interne"

nu are 
un re- 
1,80 m. 
campi- 
a pro- 
Milena 
ridicat

trei speranțe : Jarka Zivotska (din 
Brno), Marta Kostlanova (20 ani, 
studentă) considerată de antrenorul 
român loan Soter drept cea mai 
bună din punct de vedere tehnic 
din generația tînără a Europei și 
Vera Bradacova (15 ani ; 1,82 m 
înălțime).

Așa cum la săritura în înălțime 
atletele merg pe urma campioanei 
olimpice, tot așa bărbații aspiră 
Ia gloria celui mai bun semifon- 
dist cehoslovac din ultimii ani, 
Josef Plachy. El însuși se pregă
tește anul acesta pentru a cuceri 
a doua oară titlul european la 
800 m. Plachy știe că pentru a-1 
putea învinge pe Evgheni Arzanov 
(U.R.S.S.) trebuie să alerge 800 m 
în jur de 1:45,0 și și-a orientat an
trenamentul în vederea realizării 
acestui timp.

în afara săritorului de înălțime 
Jiri Palkowski care anul trecut 
a cîștigat cu o performanță de 
2,18 m titlul de campion al Europei 
la juniori și de veteranul arun
cătorilor cu discul, fostul record
man mondial Ludvik Danek (la 
primele concursuri din acest sezon 
a manifestat din nou forma sa de 
„zile mari"), urcă spre culmile 
ierarhiei continentale alergătorul 
de garduri Lubomir Nadenicek. 
Recent a îmbunătățit recordul ță
rii pe 110 mg parcurgînd distanța 
în 13,5. în probele de viteză se 
pun mari speranțe în Miroslav 
Tulis, student. în vîrstă de două
zeci de ani, anul trecut finalist la 
campionatele europene de juniori 
de La Paris. în luna mai el a rea
lizat 10,5 pe 100 m și 21,4 pe 200 m 
și, după opinia specialiștilor, este 
capabil să amenințe în curînd gra

UN SUCCES FRUMOS ȘI MERITAT 
AL ȘAHIȘTILOR LA RALCANIAUĂ

Reluată după o întrerupere de 24 de 
ani, cea de-a IlI-a ediție a Balcaniadei 
de șah s-a desfășurat, recent, la Atena.

Federația greacă s-a străduit și a reu
șit să asigure o organizare excelentă 
competiției, găzduită de o sală centrală, 
„Zappeion“, loc tradițional de confe
rințe, simpozioane, expoziții și alte ma
nifestări de cultură din capitala Gre
ciei. Șahul, după cum se vede, a fost 
integrat, fericit și meritat. în această 
categorie.

Interesul în jurul întrecerii a fost ne
așteptat de mare, zilnic perindîndu-se 
în jurul meselor sute de spectatori. 
După cum se știe, echipa României a 
repurtat un succes remarcabil, cîștigînd 
ediția și adjudeeîndu-și cupa pusă în 
joc.

încă înainte de a se porni ceasurile, 
era evident că lupta pentru primul loc . 
se va da între formațiile cele mai pu
ternice — Iugoslavia, Bulgaria și Ro
mânia. Favorită pornea .— la prima ve
dere — Bulgaria, care alinia echipa sa 
olimpică, avînd 3 mari maeștri și trei 
maeștri internaționali la cele șase mese 
(Boboțov, Tringov, Pîdevski, Peev, Po
pov, Radulov). Dar, extrem de puter
nică era -și reprezentativa Iugoslaviei, 
prezentă în capitala Greciei cu tinerii 
săi mari maeștri și maeștri internaționali 
(Liuboevici, Pianinei, Vukici, Bukici, 
Marangunici), toți participanți și chiar 
cîștigători de mari turnee internaționale. 
In sfîrșit. eu echipa sa cea mai bună, 
nici șansele României nu erau de ne
glijat.

Tactica în concurs s-a desfășurat, ast
fel. pe două planuri. Contau, în primul 
rînd, rezultatele directe dintre cele 3 
fruntașe ; în al doilea rînd — flecare 
dintre ele și-a propus să piardă cît mai 
puține puncte la outsider!.

Din acest punct de vedere, echipa Ro
mâniei a fost cea mai constantă, ceea 
ce se poate remarca dacă defalcăm re
zultatele, după cum urmează :

Intre fruntașe :

România — Bulgaria 
România — Iugoslavia 
Iugoslavia — Bulgaria

3—3

S’/a—2«/a

Contra ultimelor :
România — Grecia 5—1
Bulgaria — Grecia 4*/î—l’/a
Iugoslavia — Grecia 4'h-l'h
România — Turcia 5—1
Bulgaria — Turcia 6—0
Iugoslavia — Turcia 4V2-1V2
Grecia — Turcia 3V2-2V2

SPORTUL

pregătesc
EUROPENE
nița celor 46 de secunde la 400 m. 
Alergătorii de fond au în fruntea 
lor pe Stanislav Hoffman care a 
îmbunătățit recordul cehoslovac 
la 5 000 m (13:42,2). De remarcat 
că Hoffman era o speranță pen
tru Jocurile Olimpice de la Me
xico dar atunci s-a îmbolnăvit 
grav și a fost nevoit să reia acti
vitatea atletică de La început.

Printre aruncători impune figura 
iui Jaroslav Brabec tînăra speran
ță (22 de ani) de la aruncarea 
greutății. Ajuns în pragul celor 
20 m (19,73 m) el este capabil de 
rezultate superioare la care cali
tățile sale îl îndreptățesc să spere.

în condițiile creșterii permanente 
a concurenței mondiale, atleții 
cehoslovaci doresc să joace un rol 
de seamă. Helsinki va arăta în ce 
măsură această dorință se va în
deplini.

Jan POPPER
Praga, iulie 1971

Ceea ce a dat următorul clasament .*
1. ROMANIA 16, 2. Bulgaria 16, 3. Ii 

goslavia 15’/2, 4. Grecia î1/^, 5, Turcia 5. 
(Cu un punctaj al coeficienților mai bun, 
determinat de 
echipa noastră

rezultatul eu Iugoslavia, 
și-a adjudecat titlul).

★
foarte interesantă.Lupta a fost 

sub aspect sportiv, cit și tehnic. Incer
titudinea asupra configurației primelor 
locuri a plutit pînă la încheierea ulti
melor două întrerupte (Ungureanu — 
Popov și Pianinei — Trlcallotls), ale că
ror rezultate puteau modifica structural 
clasamentul. Dar, așa cum arătam și în 
cronica finală, Tricaliotis a dovedit un 
desăvîrșit fair-play, apărîndu-și șansa 
cu toată hotărîrea. Această remiză ne-a 
dat nouă locul I, 
al III-lea.

Pe plan șahist, 
multe partide de 
teresante, atacuri 
cate cu precizie. Deși clasate pe ultimele 
două locuri, formațiile Greciei și Tur
elei se prezintă într-un real progres, 
mai ales Grecia, avînd in Vizantiadis ți 
Trlkallotis doi tineri jucători de 
perspectivă. Primul i-a făcut Iul 
boevid un excepțional sacrificiu

aruncînd Iugoslavia pe

concursul a furnizat 
bună calitate, idei in- 
frumoase, finaluri ju-

mare 
Llu-

______  __ ____  ________ de 
damă, ratînd cîștigul într-o mare criză 
de timp.

★
Succesul României a fost determinat de 

jocul ei’ bun în ansamblu, mai ales Ia 
primele mese. Un singur echipier (Pav
lov) s-a aflat la sfîrșit cu un punctaj 
sub 50 la sută.

O comportare excelentă a avut Du
mitru Ghizdavu, care a înscris scorul 
maxim : 4 puncte din ’4 posibile ! Și 
mai îmbucurător este faptul că tînărul 
nostru jucător a reușit aceasta prin 
partide excelente, de atac, cea cîștigată 
la marele maestru Pîdevski fiind un 
model.

în mare formă s-a aflat și Teodor 
Ghițescu, autorul unei victorii splendi
de la Pianinei.

Florin Gheorghiu (50 la sută din 
puncte) a rata’ un ‘cîștig elementar la 
Vizantiadis și n-a putut să treacă pesie 
tenacitatea lui Boboțov, deși a avut un 
pion în plus. Marele nostru maestru a 
fost prea nervos și neliniștit în tot 
timpul competiției.

Victor Ciocâltea. după două victorii în 
meciurile cu Turcia și Grecia, a făcut 
doar o jumătate de punct în următoarele 
două întîlniri.

Dolfi Drimer pare să revină la forma 
lui bună de altădată. O arată victoria 
la Radulov, în care Drimer a respins 
admirabil un atac vehement al adver
sarului său.

Emil Ungureanu și Mircea Pavlov au 
evoluat cu schimbul la ultima masă, 
puțin nesiguri, după cum ni s-a părut.

Iată șl un tabel statistic al rezultatelor 
jucătorilor români :

I Gheorghiu 2 puncte (din 4)
II Ciocâltea 2V2 (4)
III Ghițescu 2V2 (3)
IV Ghizdavu 4 (4)
V Drimer 2l/i (4) 

VI Ungureanu 1V2 (2) 
VII Pavlov 1 “

VGr/iii lume
CE NE-AU DEMONSTRAT

C.M. DE SCRIMA EDIȚIA 1971

Un spectaculos instantaneu din finala probei de floretă - bărbați pe echipe. Pe planșă: polonezul Kaczmarek 
(st.) și francezul Talvard (dr), două autentice talente ale scrimei mondiale Foto: VOTAVA — Viena

Campionatele mondiale de scri
mă care s-au încheiat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în Wienner 
Stadthalle, au fost cea mai agitată 
ediție din istoria acestei competi
ții ale cărei începuturi se confun
dă cu primele olimpiade moderne. 
Agitată, nu numai pentru că s-au 
produs neașteptate și multiple răs
turnări în ierarhia valorilor mon
diale din acest sport, dar — din 
păcate — și pentru că strălucirea 
unei asemenea competiții a fost 
umbrită de episoade care pun sub 
semnul îndoielii loialitatea unor 
sportivi, obiectivitatea unor diri
guitori ai concursului.

a-

CUPA NAȚIUNILOR - 
ACEEAȘI DESTINAȚIE
și în anii trecuți, trofeul 
se decerne pentru cele mai 
rezultate obținute la toate

(3)
★

șahlstă a reînviat 1 Acesta 
lucru pozitiv. Competiția

Balcaniada
este primul ... . .
vine să îmbogățească programul inter
național al jucătorilor noștri, dar îl 
obligă deopotrivă la o pregătire șl mal 
conștiincioasă. Anul viitor el vor avea 
misiunea de a-și apăra titlul. Șl nu va 
fi de loc ușor I

Valerio CHIOSE

Ca 
care 
bune 
probele — Cupa Națiunilor — a 
revenit sportivilor sovietici. Clasa
mentul întocmit în vederea stabi
lirii cîștigătorului acestui trofeu 
este, într-un fel, o oglindă a com
portării fiecărei reprezentative și 
cum el constituie pentru cititorii 
noștri un document inedit îl re
dăm aici :

1. U.R.S.S. — 76 p ; 2. Ungaria 
59 p; 3. Polonia 36 p; 4. Franța 
34 p ; 5. Italia 26 p ; 6—7 Româ
nia și Suedia 13 p; 8. R. F. a 
Germaniei 6 p; 9—10 Japonia și

Turneul de șah de la Amsterdam
AMSTERDAM, 30 (Agerpres). — După 

o zl de odihnă, turneele internaționale 
de șah de la Amsterdam au continuat 
cu disputarea partidelor din runda a 
6-a. In grupa maeștrilor, Bojan Kurajlța • 
a cîștigat la Kort, Zuldema la Enklaar 
șl Smejkal la Hecht. Șanlstul român 
Theodor Ghițescu (cu piesele negre) 
a remizat cu Minici, rezultat consem
nat și în partidele Malich—Van Geet 
și Medina—Van der Weide.

în clasament conduce Malich (R. D. 
Germană) cu 41/, P, urmat de Ghi-, 
țescu (România), Enklaar (Olanda) 
— 4 p, Smejkal (Cehoslovacia),
Minici (Iugoslavia) — 3*/,P.

In turneul marilor maeștri continuă 
să conducă Smîslov (U.R.S.S.) cu 41/, 
puncte, urmat de Ivkov șl Gligorici

(ambii Iugoslavia), Browne (Australia), 
Ree și Hartoeh (ambii Olanda) cu 
cîte 3'/, p ele.

Rezultate din runda a 6-a : Evans— 
Donner 0—1 ; Hartoeh—Keres 1—0 ; 
Scholl—Timman 0—1, Boboțov—Gligo
rici V, î Portlsch—Smîslov */,—*/, • 
Browne—Ree */,•

„Cupa Prietenia" la volei

CEHOSLOVACIA
ROMANIA 3-0

R. D. Germană 5 p ; 11. Elveția 
2 p.

Alăturînd acest clasament celor 
din anii trecuți sau numai celui 
din anul precedent se poate des
prinde o caracteristică principală a 
campionatelor mondiale recent în
cheiate la Viena: diminuarea de
calajului dintre scrimerii sovietici 
și trăgătorii celorlalte țări. (Iată, 
de altfel, cum se prezenta partea 
superioară a clasamentului din 
1970 : 1. U.R.S.S. 103 p, 2. Unga
ria 55 p, 3. Polonia 28 p, 4—5. 
Franța și România 23 p etc.).

Se pune, desigur, întrebarea :
vem de-a face cu un regres al li
derilor ultimilor ani sau, dimpo
trivă, celelalte țări au asaltat cu 
succes pozițiile fruntașe ale clasa
mentului. ~ 
parte, de 
festă de 
primenire 
parte de 
scrimerilor din următoarele țări 
clasate și, mai ales, a celor din 
Franța și Italia care depun serioase 
eforturi pentru revitalizarea aces
tui sport cu o veche tradiție și cu • 
bogat palmares în ambele țări.

FLORETA FRANCEZILOR 
IN PRIM PLAN

O primă și profundă modificare 
în tabloul obișnuit al ierarhiei 
mondiale ne-a oferit-o proba mas
culină de floretă și nu atît cea 
individuală cît cea pe echipe. A 
terminat învingătoare formația 
franceză, indiscutabil foarte omo
genă la ora aceasta, alcătuită din 
buni stiliști. Dar o impresie deo
sebită a lăsat cvartetul polonez în 
care foștii protagoniști ai campio
natelor mondiale de tineret Da- 
browski, Koziejowski și Kaczma
rek alcătuiesc un nucleu solid, de 
mare perspectivă.

în. întrecerea floretistelor, dim
potrivă, proba individuală a fost 
cea marcată de mari surprize în 
așa fel îneît în tabloul primelor 
șase nu a mai figurat, dintre fina
listele de acum un an, decît Ga
lina Gorohova, și aceasta lipsită de 
dreptul de a-și apăra șansa în

Este vorba, pe de o 
o stagnare (ce se mani- 
obicei, în perioadele de 
a loturilor) și pe de altă 
o ascensiune valorică a

urma unei decizii discutabile. Cît 
despre victoria francezei Marie De- 
maille, ea 
tul unui 
favorabile 
care s-au 
de tactică
vorite, maghiara Ildiko Rejto). Cu 
mai multă luciditate, însăși repre
zentanta noastră Ana Pascu putea 
urca pe prima treaptă a podiumu
lui de premiere.

în proba pe echipe, omogenitatea 
trăgătoarelor sovietice și-a spus 
cuvîntul și dacă în formația noas
tră nu interveneau intempestivele 
indisponibilități ale Ilenei Drîmbă 
și Olgăi Szabo, am fi 
discutabil, la o finală 
România.
„ASALTUL ITALIAN" 

Șl SPADĂ
Dacă Ia floretă am 

revenirea francezilor, la sabie și 
reținut 

italieni, 
medalie 
una de

a fost mai mult rezulta- 
concurs de împrejurări 

acestei trăgătoare (la 
adăugat și unele greșeli 
din partea principalei fa

asistat, in-
U.R.S.S. —

LA SĂBII:

consemnat

chiar la spadă este de 
comportarea trăgătorilor 
La sabie, ei au cucerit o 
de aur prin M. Maffei și 
bronz cu echipa (învingătoare în 
asaltul de încheiere asupra redu
tabililor polonezi), iar la spadă o 
medalie de argint prin N. Gra- 
nieri. Asupra victoriei lui Maffei 
planează, însă, „misterul" (necla
rificat nici după atîtea zile din 
cauza unor reprobabile tergiver
sări) utilizării unui stimulent ne- 
permis de forurile medico-spor
tive. Oricum, 1a terminarea cam
pionatelor, s-a anunțat că toate re
zultatele sînt definitive.

în rest, victorii scontate ale spor
tivilor sovietici la spadă — indi
vidual (Kriss) și sabie — echipe, 
iar la spadă — echipe, ca și în 
precedenta ediție a C.M., a trăgă
torilor maghiari.

Se mai cuvine să semnalăm 
onorabila prezență a sabrerilor noș
tri pe locul IV (D. Irimiciuc) la 
individual și pe locul V în proba 
pe echipe. Dar comportarea trăgă
torilor noștri va face obiectul unul 
articol aparte.

Sebastian BONIFACiU

A

VEDETA SĂPTĂMÎNII

ROLAND MATTHESasemenda în acti- 
după o perioadă 
cîștigătoarea me- 
la campionatele

VIITORII 5 ANI
Prima sesiune a Asociației Euro

pene de Atletism (A.E.A.) desfășurată 
la Florența, a fixat calendarul între
cerilor atletice ale bătrînului conti
nent, după cum urmează :

1972 — Jocurile Olimpice, Campio
natele europene de sală

1973 — Cupa Europei, Campionatul 
Europei (sală), întrecerile europene 
ale juniorilor.

1974 — Campionatul Europei, Cam
pionatul Europei (sală)

1975 — Campionatul Europei (sală). 
Cupa Europei, Campionatul euro
pean de juniori

1976 — Jocurile Olimpice, Campio
natul Europej (sală)

Precum se vede, campionatele eu
ropene de atletism în sală se vor 
desfășura anual. Aceasta va contri
bui în mod efectiv la buna pregătire 
a atleților. Competiția a devenit încă 
de pe acum' foarte populară, succe
sul obținut de cea de a doua ediție 
desfășurată în sala „Festival" din So
fia piitînd servi drept exemplu. Vii
toarea ediție (1972) va avea loo în 
zilele de 11—12 martie în fosta capi
tală a Olimpiadei de iarnă — Gre
noble. Programul rămîne același.

Organizatorii campionatelor euro
pene' 1971 de la Helsinki au anunțat 
cu acest prilej ■ că totul e gata și au 
de pe acum vîndute cîte 40 000 de 
bilete, pentru fiecare din zilele în
trecerilor. Atleții vor locui la Ota-

niemi, lîngă capitală, la o veche 
bază sportivă care a servit la Olim
piada din 1952.

Campionatele europene 1974 se vor 
desfășura în Italia. Finalele Cupei 
Europei (băieți și fete) vor avea loc 
în 1973 în Republica Democrată Ger
mană, la Leipzig. In același an în
R. F. a Germaniei, la Duisburg, se 
vor disputa campionatele europene de 
atletism.

Echipa de marș a României

pe locul IV la Podebrad
PRAGA 20 (Agerpres). — A 39-a edi

ție a cursei internaționale de marș de 
la Podebrad (Cehoslovacia) a fost cîș- 
tfgată în acest an de Schlechtweg 
(R. D. Germană) cronometrat pe dis
tanța Praga—Podebrad (50 km) cu tim
pul de 4 h 15:05,2. Locul doi a fost 
ocupat de suedezul Stefan Ingvarssen 
— 4h 15:10, urmat de cehoslovacul 
Alexandr Bilek — 4h 
clasat dintre atleții 
M. Nicolaev, situat pe 
pul de 4h 25:04,4.

Pe echipe, victoria a

23:36. 
români 

locul 5

Primul 
a fost 

cu tim-

_ revenit 
urmată de selecționatele R. 
mane. Cehoslovaciei (A), 
Cehoslovaciei (B), U.R.S.S. 
La startul actualei ediții au 
zenți 60 de sportivi.

Suediei, 
D. Ger- 

Românlei, 
Poloniei, 

fost pre

S-a născut la Erfurt la 17 noiembrie 1950. Are 1,93 m și SO kg. A învă
țat si înoate la 9 ani. Face parte din clubul Turbine Erfurt șl este pregătit da 
antrenoarea Marties Grohe. Dublu campion olimpic in 1968 la 100 m și 200 m 
spate, triplu campion european in 1970 la 100 m și 200 m spate și In ștafeta 
de 4x100 m mixt. Are la activ 9 recorduri mondiale (primul 58,4—100 m spate 
in 1967) șl 19 recorduri europene, In probele de spate, delfin și mixt. A fost 
desemnat cel mai bun sportiv al R.D. Germane In 1970.

FRAGA, 20 (prin telex, de la cores
pondentul nostru). în localitatea Blllna 
a continuat competiția voleiballstică re
zervată junioarelor, „Cupa Prietenia", 
care reunește 9 echipe din trei conti
nente. In etapa a treia, formația Ro
mâniei a fost întrecută de prima gar- 
““ — a ’ ’ ’ __ '
3—0 (6, 6, 9). Iată șl celelalte rezultate : 
U.R.S.S. — R.P.D. Co eeană 3—0, Bul
garia — Cuba 3—1, Ungaria — R.D.G. 
3—2. Cehoslovacia B a avut zl liberă. 
După trei zile situația în prima parte 
a clasamentului este următoarea : 1. 
U.R.S.S. 6 p, 2. România 5 p (seta
veraj 6:5), 3. Bulgaria 5 p (7:6), 4. Ce
hoslovacia 4 p — un joc mai puțin etc.

In turneul de la Varșovia

ni tură Cehoslovaciei cu scorul de

ÎN CUPA DAVIS

Voleibaliștii români învinși
VARȘOVIA, 20 (prin telefon). In sala 

Torvar a continuat turneul internațional 
masculin de volei. Luni, echipa Româ
niei a avut zl liberă. Cele două partide 
programate s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Polonia I—Polonia n 3—1 
(8, —11, 13 16) și Bulgaria—S.U.A.
3—2 (—8, 10, —16, 9, 9), Marți, volei
baliștii noștri au susținut o dificilă par-.

BRAZILIA MEXIC 3-2!
CIUDAD DE MEXICO. 20 (Agerpres). 

La capătul unor partide spectacu
loase, echipa de tenis a Braziliei a 
obținut calificarea în semifinalele in
terzonale ale „Cupei Davis" în care 
va înttlni formația Cehoslovaciei.

înaintea ultimelor două partide de 
simplu din cadrul meciului Mexic— 
Brazilia, desfășurat la Ciudad de 
Mexico, gazdele conduceau cu 2—1, ast
fel că șansele de calificare ale oas
peților erau destul de reduse. Egalarea 
a survenit totuși relativ ușor, în par
tida echipierilor secunzi, Edson Man- 
darino învlngîndu-1 în trei seturi, cu 
6—4. 6—3, 9—7, pe Marcelino Lara.

Partida decisivă a adus în fața fl- 
leulul pe primii jucători al celor două 
echipe : brazilianul Thomas Koch și

mexlcanul Joaquim Loyo Mayo. După 
un meci epuizant, care a durat peste 
trei ore. Koch a terminat învingător 
cu 7—5, 4—6, 7—9. 6—4, 9—7, aducînd
Victoria finală echipei Braziliei : 3—2.

tidă cu prima reprezentativă a Polonul. 
Jucînd sub nivelul obișnuit, echipa ro
mână a părăsit terenul învinsă la scor : 
0—3 (—4,—10,—4). Cu excepția lui Schrei
ber (în primele două seturi), toți jucătorii 
folosiți s-au prezentat sub valoarea lor. In 
schimb, formația Poloniei a făcut un 
joc foarte bun, impunîndu-se prin com
binații rapide și atacuri imparabile, prin 
inventivitate la fileu și siguranță în li
nia a doua. De la învingători s-au re
marcat Bebel, Skiba și skorek. In zel 
de-al doilea meci al serii, echipa Bul
gariei a învins cu 3—1 formația secundă 
a Poloniei. In urma acestor rezultate, 
în clasament conduce Polonia I cu 7 p 
(setaveraj 11:5), urmată de Bulgaria 6 p 
(9:5), România 5 p (6:4), S.U.A. șl Polo
nia II cu cîte 3 p. Miercuri se dispută 
ultimele partide (România—Bulgaria șl 
S.U.A.—Polonia II).

UN MARE TURNEU DE BOX
între 6 șl 10 octombrie va avea loc 

la Berlin un mare turneu, internațional 
de box la care și-au anunțat parti
ciparea pugillști de^ valoare din Ce
hoslovacia, Cuba. 
Finlanda, Franța, 
România, Suedia, 
R. D. * ’ '

IN OCTOMBRIE LA BERLIN

Danemarca, Anglia, 
Olanda, Polonia, 

.... _______ Elveția, Ungaria,
Germană șl U.R.S.S. In vederea

acestui eveniment se fac intense pre
gătiri.

Turneul se află ia cea de-a 
ediție. In ediția 1939, doi boxeri 
mâni : Auiei Mihai (semlmuscâ) 
C. Ciucă (muscă), iar în anul 
G. Pometcu (România) s-au clasat 
primul loc.

3 a 
ro

și 
19/0 

pe

TELEX o TELEX • TELEX « TELEX o TELEX
Roland Matthes este pe punc

tul de a stabili o performanță u- 
nică în istoria natației, care poate 
exprima pe deplin talentul și po
sibilitățile acestui excepțional îno
tător. Deținător al recordului lu
mii și al Europei în proba de 100 
m spate cu 56,9, el a realizat în 
cadrul recentului concurs organi
zat de Comitetul olimpic al R. O. 
Germane, un nou record al con
tinentului, pe distanța de 100 m 
delfin cu timpul de 56,0 (Ia numai 
0,4 sec. de recordul mondial) și 
a înotat 100 m liber în 53,0, cifră 
aflată la două zecimi de reoor- 
dul Europei (52,8 — Michel Rous
seau). Un impresionant buchet de 
performanțe.

Specialiștii explică rezultatele 
Tui Matthes prin structura sa fi-

zică aproape ideală pentru acest 
sport, prin tehnica sa fără cusur. 
Părerile despre pregătirea sa sînt 
împărțite, unii susținînd că înotă
torul din/ R. D. Germană poate 
realiza cifre ieșite din comun nu
mai pe distanța de 100 m. Per
fect conștient de valoarea sa, Ro
land se prepară intens pentru 
Olimpiada măncheneză. Șase ore 
de pregătire zilnică cu o intensi
tate de 70—80 la sută a posibilită
ților sale, lucru pe care puțini 
sportivi îl pot realiza întocmai.

De altfel, după cum declară Ro
land, el este decis ea la viitoarele 
J.O. să într-acă performanța ame
ricanului Schollander (4 medalii 
de aur la Tokio) și să aducă țării 
sale 5 titluri olimpice I

Inotătoarea italiancă Novella CaUigarls 
a stabilit un nou record european 
proba de 400 m liber cu timpul 
4:31,9. Vechiul record era de 4:32.9 
aparținea sportivei E. Sehmisch (R. 
Germană).

in 
de
Și 

D.

in cadrul competiției de fotbal „Cupa 
Inter-Toto", echipa Austria Salzburg 
(viitoarea adversară a formației U.T. 
Arad în „Cupa U.E.F.A.") a jucat pe 
teren propriu cu echipa Inter Bratislava, 
pe care a învins-o cu scorul de 2—0 
(0—0). Ambele goluri au fost înscrise de 
Ritter în minutele 78 șl 80.

Peste 2 90» de spectatori au urmărit la 
Buenos Aires meciul de fotbal dintre 
echipele feminine ale Argentinei șl Mexi
cului. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—2.

Cea de-a 8-a partidă a meciului (semi
finală a campionatului mondial de șah) 
dintre marii maeștri sovietici Tigran Pe-

trosian șl Viktor Korcinol s-a încheiat 
remiză, astfel că scorul continuă să se 
mențină egal : 4—4.

dintre 
Maria

Cea de-a treia partidă a meciului
Natalia Konopleva (U.R.S.S.) șl __
Ivanka (Ungaria), pentru ocuparea unul . 
loc la turneul candidatelor la titlul mon
dial feminin de șah, s-a încheiat la mu
tarea a 40-a cu victoria maestrel so
vietice.

Tradiționalul turneu feminin de baschet 
de ia Messina a revenit în acest an se
lecționatei Cehoslovaciei cu 6 puncte, 
urmată de Ungaria — 4 p. Iugoslavia — 
2 p și Italia — Op.

In ultimul meci al competiției, bas
chetbalistele cehoslovace au învins cu 
77—58 (33—22) reprezentativa Iugoslaviei.

Turneul internațional de tenis de la 
Louisville (Kentucky) a debutat cu două 
mari surprize : principalii favorlțl au 
fost eliminați Încă din primul tur. Rod

Laver a pierdut cu 6—3, 3—6, 4—6 în 
fața compatriotului său Bill Bowrey, iar 
americanul Arthur Ashe a fost învins 
cu 3—6 7—6. 7—6 de iugoslavul Nikola 
Pill ci.

Alte rezultate : Ralston — Stone 6—4, 
7—6; Gimeno — Davidson 6—2, 6—3; El 
Shafeț — Barth 6—7. 6—4, 6—4.

Fostul campion mondial de box la cate
goria grea, Cassius Clay, își continuă la 
Houston antrenamentele în vederea me
ciului programat la 26 Iulie cu Jimmy 
Ellis. Se pare însă că Mohammad All
Clay nu se află intr-o formă prea bună. 
In ultima ședință de antrenament, spar- 
ring-partenerul său. Eddy Brooks. 1-u 
trimis de trei ori la podea în decursul 
a numai două reprize. Cassius Clay a 
declarat că partenerul său de antrena
ment l-a lovit foarte puternic și el nu 
a simulat nicidecum kno.ck-downul 
numai pentru a face publicitate în Jurul 
pregătirii sale, așa cum erau înclinați 
•ă creadă ziariștii care se află în aceste 
ills la Houston.
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