
INTENSIFICAREA MUNCII 
POLITICO-EDUCATIVE CU SPORTIVII, 

PRINCIPALA SARCINĂ DE VIITOR
Am fost, In ultimele zile, martori 

ți părtași la un nou și amplu 
dialog al partidului cu națiu

nea. fiind supusă, de data aceasta, 
dezbaterii publice, o temă de Însem
nătate covîrșitoare pentru mersul 
Înainte al societății noastre: perfec
ționarea activității politico-ideologice 
și cultural-educative a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii. 
Propunerile prezentate în acest sens 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și recenta expunere a secreta
rului general al partidului constituie 
documente de bază pentru întreaga 
noastră muncă viitoare, prilejuind 
reflecții adînci și analize multilate
rale a ceea ce am făcut, dar — mai 
cu seamă — ele trasează foarte pre
cis drumul pe care va trebui să mer
gem de acum încolo. In acest con
text, sarcini de mare importanță și 
responsabilitate revin mișcării de e- 
ducație fizică și sport.

Integrată organio tn activitatea 
generală politico-educativă din 
țara noastră, socotită, pe bună 

dreptate, o problemă de stat, mișca
rea sportivă exercită o influență 
pozitivă nu numai asupra întăririi 
potențialului biologic al cetățeanu
lui (și al celui tînăr, cu precădere), 
dar și asupra conștiinței lui. Aș so
coti că, după familie și școală, sta
dionul, terenul de sport constituie me
diul tnț care copilul și tînărul își pe- 
treo cea mai mare parte a timpului, 
șl de felul cum vom ști să-1 orga
nizăm și să-1 utilizăm depinde în mod 
hotărîtor eficiența lui educativă. Iată 
de ce, paralel cu îmbunătățirea for

melor de educație In mișcarea spor
tivă (la oare voi încerca să mă refer 
ceva mai jos), o primă sarcină care 
revine organelor și organizațiilor 
noastre este aceea de a-și intensifica 
eforturile pentru a atrage în activi
tatea de educație fizică mase tot 
mai largi, întregul tineret, pe toți 
copiii, cum de altfel se recomandă 
insistent în documentele de partid și 
de stat, cum s-a stipulat în Hotărî- 
rea Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din iulie 1967.

Am In față Programele de activi
tăți educative politico-ideologice, pe 
perioada care urmează, ale cluburilor 
sportive și Consiliilor de educație 
fizică și sport ale sectoarelor din 
municipiul București, alcătuite în lu
mina Documentelor de partid, și toa
te — fără excepție — pornesc de la 
acest imperativ actual, al angrenării 
în practicarea regulată și sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului a 
maselor largi de oameni ai muncii, a 
întregului tineret. însăși forma cea 
mai simplă a sportului, exercițiul fi
zic cotidian gimnastica de dimineață, 
făcută la domiciliu, la locul de mun
că, într-o pauză, în cămine sau in
ternate, deține valențe educative, 
pentru că predispune la autodiscipli- 
nă și la o judicioasă drămuire a 
timpului, lucruri nu chiar de ultimă 
importanță în viață.

Fără îndoială, în anii puterii 
populare și ai construcției so
cialiste, mișcarea sportivă din 

țara noastră a repurtat o serie de 
succese și pe tărîmul educației, al 
creșterii nivelului de conștiință a ti-

nerllor care au populat și populează 
stadioanele. Acest factor, alături de 
dezvoltarea bazei materiale, de îmbu
nătățirea selecției, de perfecționarea 
formelor de pregătire, a contribuit la 
obținerea marilor victorii, a recor
durilor care au adus poporul nostru 
în rîndul națiunilor fruntașe pe are
na sportului internațional. S-au ob
ținut, intr-adevăr, succese, dar nu pe 
măsura condițiilor oferite de către 
partid și de către stat și — mai ales 
— a necesităților reclamate de pro
gresul vertiginos al societății noastre 
socialiste.

Sub acest aspect, activitatea spor
tivă reprezintă un domeniu foarte 
delicat, care presupune multă aten
ție. Pe de o parte, așa cum bine se 
știe, sportul cultivă virtuți sufletești 
dintre cele mai alese, patriotismul, 
curajul, cinstea, prietenia, spiritul de 
sacrificiu și multe altele. Dar, în ace
lași timp, performanța sportivă, prin 
caracterul ei spectaculos și de mare 
audiență la public, creează glorie și 
celebritate, ceea ce poate deteriora 
conștiințele neformate încă, împingîn- 
du-le la infatuare, vedetism, gîndul 
traiului ușor, fără muncă. Și dacă 
în lunga mea activitate pe tărîmul 
mișcării sportive cunosc nenumărați 
campioni străluciți care s-au realizat 
ca oameni și cetățeni, în memorie

prof. TUDOR VASILE 
președintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizică 

și sport
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Balcaniada de baschet a junioarelor

LA SATU MARE, TOTUL 
ESTE GATA PENTRU START

SATU MARE, 21 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Sala 
sporturilor din localitate, special 
amenajată (luminată perfect, ceas 
electronic, tribune încăpătoare) 
este gată să primească oaspetele 
la cea de a Vl-a ediție a campio
natului balcanic de baschet al ju
nioarelor (23—25 iulie). Pînă acum, 
în sală s-au antrenat componentele 
lotului român,, sub îndrumarea 
prof. Gheorghe Benone și prof. 
Gabriela Both. Sportivele noastre 
au manifestat o deosebită poftă 
de joc în cursul meciurilor de ve
rificare susținute în compania unor 
formații de juniori și de seniori

in liniștea motelului de la Timiș

Petrolul se pregătește să... „erupă"

Simbătâ și duminică, pe Republicii

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE ATLETISM

J

• La baiefi - edifici a 53-a, la fete - a 43-a
• Pentru Helsinki și Zagreb, cu gindul la Miinchen
9 In perspectivă, dueluri

Familia tot mai numeroasă — 
și, am spune, cuprinzînd tot mai 
multe valori autentice — a atle
tismului nostru se pregătește pen
tru un eveniment de maximă în
semnătate : finalele campionatelor 
naționale. Sîmbătă și duminjcă (în 
ambele zile de la ora 17), pe „Re
publicii" se vor desfășura edițiile 
a 53-a — la băieți și a 43-a — la 
fete, întreceri la care vor fi pre- 
zenți sute de sportivi și sportive 
de pe întreg cuprinsul țării.

Fără îndoială, campionatele na
ționale au o valoare intrinsecă. 
Anul acesta însă, însemnătatea lor 
crește considerabil prin aceea că 
ele deschid atleților și atletelor po
sibilitatea de a cuceri dreptul de 
participare la „europenele" de la

pasionante

și a selecționatei feminine locale. 
De menționat că antrenamentele 
au fost urmărite de un mare nu
măr de spectatori care, prin pre
zența și entuziasmul lor, promit 
că vor fi un real sprijin reprezen
tativei române în întrecerile cu 
teamurile Bulgariei, Iugoslaviei și 
Greciei.

A fost definitivat lotul: Maria 
Roșianu, Viorica Balai, Tatiana 
Rădulescu, Doina , Buga, Mariana 
Andreescu, Aurora Constantinescu, 
Diana ■ Mihalik, Rodica Capotă, 
Ildiko Vilany, Doina Prăzaru, Ro
dica Goian. Liliana Rădulescu. Cei 
doi antrenori au declarat că vor 
utiliza următoarea formație de 
bazăi Tatiana Rădulescu, Roșianu, 
Buga, Balai, Andreescu.

Tinerele baschetbaliste sînt în
conjurate cu multă dragoste de 
sătmăreni care, se știe, au o mare 
pasiune pentru acest sport. între
prinderile care patronează echipa 
României (Unio, Mondiala. „23 
August") le creează condiții de 
relaxare prin plimbări în locurile 
de atracție ale orașului, vizitarea 
fabricilor etc. Preocupare dove
desc și organele sportive locale 
care au amenajat panouri cu foto
montaje, au difuzat fotografii ale 
echipei naționale a României și 
au pregătit medalii și plachete cu 
care vor fi distinse participantele 
la această Balcaniadă.

Augustin VERBA

mai multe nume. 
Conducerea clubului 
l-a propus și pe 
Mircea Dridea fără 
să creadă că voi li 
de acord. Am răs
puns, insă, imediat, 
printr-un da catego

ric, care pe unii i-a surprins".

PARTICIPARE 
RECORD

LA CAIAC-CANOE

Helsinki, de a fi selecționați în 
echipele reprezentative ce vor par
ticipa la Jocurile Balcanice de la 
Zagreb, precum și în cele care vor 
întîlni echipele Spaniei (m) și Po
loniei (f). Juniorii și atleții din ca
tegoria „tineret" au și ei — tot cu 
prilejul naționalelor — deschise 
porțile spre reprezentativele res
pective, angajate într-un bogat și 
variat program competition al. Totui 
depinde, firește, de valoarea per
formanțelor obținute în lupta pen
tru titlurile de campioni ai Româ
niei. Toți acești factori vin să spo
rească interesul pentru întrecerile 
de sîmbătă și duminică, ridică șta
cheta pretențiilor, stimulează parti- 
cipanții pentru rezultate de înalt 
nivel.

Vor fi — nu ne îndoim de acea
sta — mulți amatori de atletism 
care vor urca în Dealul Spirii pen
tru a asista la disputa aruncătoa
relor de disc (Manoliu-Menis-Cata- 
ramă-Ionescu), la o nouă perfor
manță a „cangurilor" (săritorii de 
triplusalt, în fruntea cărora se 
află Carol Corbu), la cursele Vale- 
riei Bufanu (cîte vor fi oare ?), la 
duelul înălțimilor (Șerban Ioan-

N-a fost nici Poiana Brașov și 
nici Bușteni cum aflasem intre 
timp. Petrolul a reușit în ultimul 
moment (luni seara) să aleagă 
motelul Timiș, loc pentru echipă 
superb, undeva în liniștea munte
lui, departe de lume și de orice 
tentație, tn munte, la circa 14 km 
de Brașov,

..La camera 14, doi... debutanți : 
Ilie Oană, revenit la cirma echipei 
după cei doi ani din Grecia și 
Mircea Dridea, de două zile an
trenor secund. E marți la prinz, 
s-a terminat antrenamentul de di
mineață, „pe ploaie, în pantă pen
tru rezistență și forță", și cei doi 
discută planul de pregătire. Dri- 
dea a condus singur prima ședin
ță. Intr-un fel, a primit botezul fo
cului. Povestește cu haz că atunci 
cînd și-a numărat jucătorii, de 
două ori i-a ieșit în plus un om 
Se numărase și pe el tot ca jucă
tor...

— Cum a ajuns M. Dridea 
secundul celui care i-a fost pro
fesor din 1956 ?

— Ideea n-a fost a mea. Dădu
sem acum doi ani examen de an
trenor, am luat carnetul, fără să 
mă gîndesc însă că voi antrena 
curînd o echipă.

Intervine Ilie Oană și explică 
„înscăunarea" lui Mircea Dridea t 
„Prin plecarea lui Cernăianu, a 
rămas vacant postul de antrenor 
secund. Au fost luate în discuție

— Ce argumente au pledat 
în favoarea lui Dridea ?

— M-am bazat pe atașamentul 
lui față de club, pe capacitatea lui 
intelectuală, pe puterea de muncă. 
Dacă vrem să facem un lucru bun, 
trebuie muncă multă. Și Dridea 
mai prezintă o garanție Pînă acum 
cîteva zile a fost in teren, cunoaște 
în amănunt toți jucătorii, in timp 
ce eu am lipsit doi ani de zile 
din mijlocul echipei.

Așa a urcat Dridea din teren la 
catedra Petrolului. Ilie Oană crede 
mult in acest salt. Iar noi trebuie 
să credem in acest cuplu. Pentru 
că el bate toate recordurile de de
votament Socotiți și dv. Ilie Oană 
are 34 de ani la Petrolul (15 ca 
jucător, 19 ca antrenor), Mircea 
Dridea 18 ani ca jucător (dintre 
care 15 la echipa 1).

...Schimbăm mai multe cuvinte 
despre perioada de pregătire. Pe
trolul s-a antrenat și acasă două 
zile La motelul Timiș a venit cu 
22 de oameni și antrenamentele se 
vor face in funcție de fiecare din
tre aceștia. „Individualizarea este 
o problemă importantă. explică 
Oană. Avem cea mai scurtă pe
rioadă de pregătire și trebuie să 
forțăm, dar cu multă atenție. Să 
vedem cine suportă, cit suportă".

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Recordmana în alergările peste garduri, Valeria Bufanu, va încerca, la 
campionatele naționale să obțină noi performanțe de valoare inter

națională

pantă care

Csaba Dosa), la atîtea și atîtea dis
pute ce se anunță palpitante. Parti- 
cipanți la numeroase competiții in
ternaționale, realizatori ai unor 
rezultate care s-au situat în zona 
de frunte a performanțelor sezo
nului, atleții și atletele vor putea să 
dovedească la naționale progresul 
obținut. Le-o cer „europenele" care 
bat la ușă și mai ales, Jocurile O- 
limpice ce se vor disputa anul vi
itor la Miinchen. Orice performan

ță de nivel ridicat este — fără 
doar și poate — o opțiune pentru 
aceste confruntări spre care se 
îndreaptă gîndurile tuturor spor
tivilor, tuturor iubitorilor atle
tismului.

Nutrim speranța că naționalele de 
sîmbătă și duminică vor înscrie o 
nouă pagină cu fapte și rezultate 
de valoare în istoria atletismu
lui românesc.

Astăzi, pe lacul Snagov, încep 
întrecerile din cadrul campionatu
lui republican de caiac-oanoe re
zervat juniorilor mici, mari și ti
neretului. La startul acestei finale 
pe țară se vor alinia un număr re
cord de competitori — peste 600 
de caiaciști și canoiști, reprezen
tanți ai 26 de asociații și cluburi 
sportive. Evoluțiile — calificări, 
recalificări (joi), semifinale (vi
neri) și finale (sîmbătă) — au fost 
programate pe noua pistă nautică 
a lacului Snagov.

Tată cele 24 de curse ale ediției 
din acest an a campionatului: ti
neret (băieți) ! K 1, C 1 1000 m, 
fete K 1 500 m ; juniori mari (bă
ieți) : K 1, K 2, K 4 (500 și 1 000 
m), C 1, C 2 (500 și 1 000 m), fete: 
K 1, K 2, K 4 (500 m); juniori 
mici (băieți) î K 1, K 2, K 4, C 1 
și C 2 (500 m), fete : K 1, K 2, 
K 4 (500 m).

BOXUL CLUJEAN
LA ORA ANALIZEI

Rapidiștii urcă pantele Predealului cu zîmbetul pe față, cu gîndul la... marea pantă care 
duce spre locul 1 in viitorul campionat. Chiar și masivul Răducanu (102 kg), care are unele 
dificultăți de deplasare, zîmbește pentru a nu strica fotografia...

Foto 1 Dragoș NEAGU

Azi începe la Palatul sporturilor din Constanta

Punct final In turneul 
feminin de șah

1. RANNIKU,
2. NICOLAU,
3. JUNCU

BRAȘOV (prin telefon). — De 
obicei; ultima rundă a unui tur
neu de șah, mai ales atunci cînd 
soarta primului loc este pecet
luită, se desfășoară sub semne paș
nice, consemnînd ploi de remize. 
Concursul internațional feminin de 
la Brașov a făcut o plăcută excep
ție, furnizînd la finiș cea mai tare 
reuniune din toată competiția. S-a 
jucat foarte activ, cinci din cele 7 
partide fiind decise. Astfel I 
Ranniku — Cohn 1—0, Nicolau •— 
Just 1—0, Teodorescu — Veroci 
1—0, Juncu — Todorova 1—0, Szo- 
ta — Gogâlca 1—0. Remiză în în- 
tîlnirea Bogdan — Vokralova. re
zultat care se prefigurează și în 
singura întreruptă, Timmer — Ma- 
kai.

Astfel, șahista sovietică Maia 
Ranniku a cîștigat distanțat tur
neul : 11 p (din 13 posibile). Ur
mează : Alexandra Nicolau (Româ
nia) 9>/s, Margareta Juncu (Româ
nia) 9, Zsuza Veroci (Ungaria) 8V2. 
Jothlanda Szota (Polonia) 7V2> Su- 
zana Makai (România) 7 (1), Mar
gareta Teodorescu (România) și 
Gabriele Just (R.D.G.) 6V2. Ste-
fanka Vokralova (Cehoslovacia) și 
Eleonora Gogâlea (România) 51/2, 
Lia Bogdan (România) și Paunka 
Todorova (Bulgaria) 4'/2, Irina Conn 
R.F.G.) 3, Rye Timmer (Olanda) 
l1/» W- T. NICOARA, arbitru

IOSIF MIHALIC: „Aș închide 
cu plăcere ușa boxerilor lipsiți 

de tehnică"
Mulți ani de zile, boxul clu

jean s-a confundat aproape cu 
Iosif Mihalic. Poate că la prima sa 
afirmare (campion național de ju
niori In 1954) mulți nu credeau 
in steaua sa. tn fond, pe firma
mentul boxului nostru, destui ju
niori au apărut și au dispărut ca 
o cometă. Au trecut anii și clu

jeanul și-a croit cu tenacitate 
drum spre marea performanță, 
reușind să devină titular in echipa 
națională, să cucerească cinci ti
tluri de campion, să se afirme 
puternic peste hotare.

L-am întîlnit deunăzi la Cluj, 
într-o altă postură: în colțul rin
gului. Am discutat multe ore cu 
Mihalic antrenorul, și am consta
tat la el aceeași dorință de a con
tribui la ridicarea calitativă a „no
bilei arte", la afirmarea pe mai 
departe a acestui vechi și presti
gios centru pugilistic al țării. Dis
cuția noastră a pornit de la con
statarea că se împuținează numă

Juniorii, speranțele antrenorului Mihalic. tn fotografie, tinerii I. Kacso 
și Șt. Gașpar (campion la „juniori mici", în 1969), la un antrenament

De felul în care se desfășoară activitatea în secțiile din țară — 
cele care reprezintă un izvor permanent de talente pentru spor
tul de performanță — depinde, într-o mare măsură, valoarea 

ramurii sportive respective pe plan internațional. Tn dorința de a cu
noaște cum se muncește în secțiile de box clujene am întreprins un 
raid-anchetă prin principalele unități sportive din orașul de pe So
meș. Concluziile ce se desprind din materialul de față ne prezintă 
două tablouri distincte : antrenori care depun eforturi pentru pregă
tirea la un nivel corespunzător a „schimbului de mîine" și care au 
rezultate lăudabile pe linia creșterii juniorilor și, de cealaltă parte, 
tehnicieni apreciați pentru activitatea lor îndelungată, dar care nu 
mai muncesc cu pasiune și, în consecință, obțin rezultate slabe.

rul de spectatori la reuniunile pu- 
gilistice. Explicația, după opinia 
lui Mihalic, constă în scăderea 
tehnicității, fenomen observat la 
mulți sportivi, orientarea spre un 
stil dur de luptă, care greșit se 
crede că generează rezultate mai 
bune. „Tocmai de aceea — susți
ne Mihalic — tn diferite țări se 
aud voci care cer desființarea bo
xului. Eu susțin că așa ceva nu 
este posibil, dar sînt pentru des
ființarea durităților din box, ven- 
tru îndepărtarea celor care pretind 
rezultate imediate, a antrenorilor 
care preferă bătaia și se bazează 
pe pumnul, deseori norocos, al ele
vilor lor".

ir
Iosif Mihalic este, în prezent, 

antrenor la A.S.A. Cluj. La sala 
condusă de el vin tineri care nu 
sînt pugiliști de 14 carate, dar 
care au învățat, mai bine sau mai 
rău, a.b.c.-ul în alte colective. 
Iată, îi vedem la antrenament pe

Romeo CALARASANU 
Mihai TRÂNCA

(Continuare în pag. a 3-a)
Gheorghe Tohăneanu — din nou 

în echipa națională!

Dubla întîlnire de gimnastică
ROMÂNIA

Palatul sporturilor din Constanța 
găzduiește astăzi un eveniment spor
tiv remarcabil : prima întîlnire din
tre reprezentativele masculine de 
gimnastică ale României și Statelor 
Unite ale Americii. Turneul în ța
ra noastră al echipelor S.U.A. pre
vede, în afara meciului de la Con
stanța. și o interesantă demonstra
ție în sala Floreasca din Capitală 
(luni după-amiază).

După cum am mai anunțat, de
legația de gimnaști americani a so
sit în Capitală marți după-amiază, 
iar miercuri dimineața și-a conti
nuat călătoria spre litoral, cu auto
buzul. In cursul aceleiași zile, gim
nastele și gimnaștii oaspeți au e- 
fectuat un antrenament de acomo
dare în sala sporturilor din Constan
ta, urmînd ca joi dimineață ei să 
participe la un nou antrenament, 
de scurtă durată. Antrenorii echi

ZILE DE NEUITAT IN DELTA DUNĂRII
Dunărea, vers și melodie, drum 

și bogăție, cum spune poetul. Dar, 
elementul care-i conferă in cea mai 
mare măsură celebritatea, este acel 
conglomerat de poezie și mister, de 
liniște și vegetație specifică, paradis 
al păsărilor migratoare, gazdă a 
sturionilor și animalelor cu blană 
scumpă, grădină de nuferi și țară 
de pescari sau, în două vorbe, DEL
TA DUNĂRII.

Tulcea este poarta de intrare a 
Deltei. Orașul s-a modernizat. Ofe
ră condiții minunate numeroșilor 
turiști români și străini și spre el 
se îndreaptă zilnic cu trenul, avio
nul, vaporul sau mașinile, sute și 
sute de oameni.

Primul popas l-am făcut la Agen
ția B.T.T. (Biroul de turism pen
tru tineret). In încăperi este un 
continuu du-te-vino. Ghizi, profe
sori, turiști, organizatori pun la 
punct ultimele amănunte privind 
deplasarea înspre paradisul păsări
lor și peștilor. Intr-o cameră, încon
jurați de un adevărat stat major, 
i-am găsit pe tovarășii Ion Bănilă, 
șeful agenției, și Vasiie Rotaru, co

ordonator de activități ale turis
mului nautic. Amabili, interlocuto
rii, mi-au pus la dispoziție date, 
cifre, informații, toate legate de ex
cursiile în Deltă ale tinerilor.

Aflăm astfel că, zilnic, se des
prind de nava-bază ambarcațiile în
cărcate cu cei care cîteva zile și 
nopți vor gusta din frumusețile de 
nedescris pe care le oferă Delta. 
La dispoziția lor se află pontoane- 
dormitor, cu cabine de două și pa
tru locuri, bărci remorcate de șa
lupe și nava amiral a B.T.T. „3100". 
care este pusă la dispoziția turiș
tilor. Tovarășul I. Bănilă a precizat 
că pînă acum au venit vizitatori — 
studenți și studente din U.R.S.S., 
Polonia, Japonia, Franța, Elveția, 
R.F. a Germaniei, Tunisia, Maroc.

tn timpul discuției a apărut in 
cadrul ușii un tînăr ars de soare, 
cu barbă lungă de lipovean: „To
varăși, excursia de studenți cu 
bărci remorcate este gata de pleca
re. Permiteți desprinderea de pon
ton ?" Lămuririle le-am primit de 
la coordonatorul de turism nautic: 
„Este ghidul Cornel Mihai (rug-

byst), care conduce excursiile de 
bărci remorcate cu șalupa „Ciclo
nul". Nu am rezistat tentației și 
am ieșit să urmăresc plecarea. Mo
torul „Ciclonului" duduia ritmic, 
iar după el, în monom, șase bărci 
cu cîte doi sau patru ocupanți, stu
denți și studente din toate centrele 
universitare ale țării. Ei vor petre
ce șase zile pe canalele Deltei, la 
punctele fixe pe care B.T.T. le-a 
amenajat la Sulina, Roși:, Caraor- 
man, Matița, unde vor pescui și 
face plajă, vor vizita locuri minu
nate.

Din nou sirena unui vapor cere 
insistent acostarea la bază. Este re
morcherul „Păpurișul" care vine 
din tură cu cele două pontoane- 
dormitor și după aprovizionare, 
(circa două ore) pleacă la drum un 
alt grup de elevi turiști. Cei doi 
amfitrioni ne invită să însoțim se-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

- S. U. A.
pei S.U.A. nu s-au decis încă asu
pra formației pe care o vor alinia, 
urmînd a alege pe „cei șase” din 
lotul de «c* sportivi deplasați în 
România : Marshall Avener, Geor
ge Greenfield, Michael Kimball, Jo
seph Littow, Gary Morava, Ber
nard Peters și Craig Ritter.

Gimnaștii români s-au pregătit in 
Capitală în vederea acestei întîlniri, 
iar de două zile se află șl ei la 
Constanța. Antrenorul Iosif Maier a 
stabilit următoarea echipă : Petre

Marshall Avener — cel mai bun 
din echipa oaspete

Mihaiuc, Mircea Gheorghiu, Dan 
Greeu, Nicolae Oprescu, Constantin 
Petrescu .Vasile Coșariu. Păunescu, 
deși în formă bună, este menajat 
pentru a-și vindeca total traumatis
mul suferit la picior la campiona
tele balcanice. Din formația noas
tră face parte si Gheorghe Tohă- 
neanu. un veteran al gimnasticii 
masculine românești.

Meciul dintre echipele masculine, 
de azi, este programat la ora 17,30. 
Tn acseași sală, și de la aceeași 
oră, se va desfășura vineri întîlni- 
rea dintre echipele feminine ale Ro
mâniei și S.U.A.



SPARTAC BUCUREȘTI (FETE) Șl
& Finalele campionatului școlilor sportive

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

(BĂIEȚI) - ECHIPELE CAMPIOANE

LA JUNIORI

HUNEDOARA, 21 (prin telefon). — In 
timp ce fetele de la Spartac București 
eu reușit să mențină avantajul dobîndit 
ta tur în fața primei echipe de la C.S.M. 
Cluj, tinerii jucători de la Politehnica 
București au capotat azi în fața celor 
de la Constructorul Hunedoara care, 
bineînțeles, au știut să valorifice avan
tajul terenului propriu. Astfel îneît în 
urma disputării meciurilor din cadrul 
returului campionatului pe echipe ju
niori, titlurile de campioni naționali au 
revenit la fete echipei Spartac București 
(antrenoare Luci Slăvescu, jucătoare 
Lidia Hie. Elena Condicaru. Lidia Stoia), 
pe locurile următoare clasîndu-se echi
pele C.S.M. I Cluj (F. Paneth — Ligia 
Lupu. Mariana Jinteuan. Irina Tothfa- 
iusi) și Școala sportivă Buzău (Em. 
Băciolu — Camelia Filimon, Mlnodora 
Popescu, Simona Petrescu, Tamara 
Savu). iar la băieți echipei Constructo
rul Hunedoara (antrenor N. Suciu, ju
cători C. Popovlci, D. Biidea, V. Anasta- 
siu), urmată de Politehnica București 
(A. Ardeleanu — M. Boboclcă, M. Col- 
țescu. I. Jegreanu) și Rovine 
(V. Bălan — 
Colțescu). De 
directă dintre 
și Politehnica
echipa campioană, momentul psihologic 
l-a constituit setul decisiv al partidei 
dintre Colțescu șl Popovlci (scorul par
tidei era 3—3) cînd primul, deși a con
dus confortabil, a pierdut în final, șl că 
la ora disputării partidei dintre echipele 
feminine Spartac București șl C.S.M. I 
Cluj, prima echipă era deja ta posesia 
titlului, indiferent de acest rezultat.

Craiova 
M. și P. Firănescu, G. 
remarcat că ta Intîtairea 
Constructorul Hunedoara 
București, care a decis

I Aurel POPOVICI

REZULTATE
PITEȘTI, (prin telefon, de la co

respondentul nostru). — Ieri dimi
neața, pe un timp ploios, au luat 
sfîrșit întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane ale șco
lilor sportive. După cum am mai 
anunțat, la această ediție au parti
cipat 23 de școli -din 40 existente. 
Nu au prezentat concurenți școlile 
sportive din Călărași, Strehaia, Sla
tina. Or. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Sînnicolaul Mare ș.a., deși au fost 
invitate. Credem că ar fi cazul ca 
situația unităților absente să fie a- 
nalizată de Ministerul învățămîn- 
tului și C.N.E.F.S., deoarece deși 
unele dintre absente au o vechime 
de peste cinci ani, nu participă 
nici măcar la competiția rezervată 
lor.

Bilanțul acestor întreceri nu e 
suficient de concludent, datorită ne- 
participării unor atleți de valoare 
— indisponibili —, a absențelor a- 
mintite, a timpului nefavorabil și 
mai ales a pistei greoaie din cauza 
ploii. Se poate aprecia însă că ju
niorii II, atît la fete cît și la băieți, 
s-au comportat bine, obținînd re
zultate apropiate de actualele re
corduri naționale.

^Cupele oferite de Ministerul _
vățămîntului și Federația de atle
tism pentru cei mai buni juniori I 
au fost înmînate Marianei Nedel- 
cu (Cluj) și lui Gabriel Călin 
(Ș.S.A. București), iar la juniori II 
Gretei Măgirescu (Bacău) și lui Io
nel Predescu (Ș.S.A. București). Cea 
mai bună comportare la aceste fi
nale au avut-o reprezentanții șco
lilor sportive de atletism din Bucu
rești, Cluj, Bacău, Reșița, Ploiești 
șl Sibiu.
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INTENSIFICAREA MUNCII
POLITICO-EDUCATIVE

CU SPORTIVII
(Urmare din p'ag. 1)

îmi stăruie și nu puține exemple de 
tineri care, îmbătați de succese, rău 
îndrumați, scăpați din inînă, s-au 
ratat, devenind rebuturi sociale. Este, 
desigur, și vina noastră (spre a da 
un singur exemplu) că un fost exce- 

iortar de fotbal cerșește astăzi 
pahar

lent portar de fotbal cerșește astăzi 
prin bodegile Capitalei cite un pahar 
de băutură de la foștii săi admira
tori. Grave abateri de la normele de 
conduită socială și morală au fost 
comise de o serie de sportivi frun
tași. Ne poate lăsa, oare, indiferenți 
faptul că fotbaliști tineri, unii din 
lotul național, au ispășit pedepse cu 
închisoarea pentru faptele lor ?

A fost foarte slabă, aproape inexis
tentă preocuparea pentru combaterea 
manifestărilor de cosmopolitism în 
rîndul sportivilor. Din acest punct 
de vedere trebuie să spun că aju
torul pe care am fi putut ?ă-l primim 
din partea presei, radlo-televlzlunii, 
cinematografiei — a fost foarte mic. 
Nu s-au dezvăluit trăsăturile de esen
ță ale sportului din țările capitalului, 
mai ales acelea ale profesionismului. 
Mulți tineri (ignoranți fără vina lor, 
în materie), Iși fac o Imagine cu to
tul deformată, asupra iul, nu cunosc 
decit aspecte de fațadă, nu și pe cele 
de conținut. De bună seamă că în 
cluburile și asociațiile bucureștene 
existau toate condițiile pentru a se 
organiza conferințe, simpozioane, în- 
tîlniri cu sportivi de frunte ai țării 
care Călătoresc peste hotare și care 
puteau expune într-un mod documen
tat stările reale de lucruri. Dar, ase
menea acțiuni au fost cu totul spo
radice.

Deseori, propaganda sportivă a 
purtat un caracter tehnicist, s-a aflat 
ruptă de necesitățile stringente ale 
muncii politico-ideologice în rîndu- 
rile tineretului stadioanelor. Sportivii 
— spre pildă — nu cunosc cîntecele 
noastre patriotice, pe care noi, cu ani 
în urmă, le cîntam cu plăcere pe 
drumurile deplasărilor după victorii, 
și care creau o puternică legătură 
sufletească între noi, ne îmbărbătau.

★

Activul Consiliului municipal 
București pentru educație fi
zică și sport a studiat cu aten

ție și spirit de răspundere Documen
tele de partid, găsind în ele un ne
secat izvor de idei, a căror transpu
nere în viață va da un impuls puter
nic muncii politico-ideologice și cul
tural-educative în organizațiile spor
tive ale Capitalei.

INFLUENȚATE DE VREME Șl DE... ABSENȚE
Iată cîteva rezultate: BĂIEȚI I 

— triplusalt: Ștefan Bocoș (Sibiu) 
14,86 ; 110 m g. : Alexandru Puș- 
cașu (S.S.A. Buc.) 16,0 ; suliță : Li- 
viu David (Oradea) 63,90 ; 200 m : 
Radu Stroescu (S.S.A. Buc.) 23,1 ; 
800 m : Andrei Dinescu (Constanții) 
1:59,4 ; 2 000 m obstacole : Vasile 
Vîrnă (Bacău) 4:01,4 ; 400 m g : Va
sile Vîrnă 57,4 ; ciocan : Gabriel 
Călin (Ș.S.A. Buc.) 54,56 ; înălțime : 
Cristian Dreptu (Ș.S.A. Buc.) 1,90 ; 
greutate: Nicolae Pană (Ș.S.A. 
Buc.) 13,30 ; 1 500 m : Virgil Lupu 
(Ș.S.A Buc.) 4:04,5; 4X100 m :
Ploiești 45,1 ; BĂIEȚI II — înălți
me : Mihai Zară (Ș.S.A. Buc.) 1,90 ; 
400 m : Vasile Sterea (Ș.S.A. Buc.) 
51,9 ; disc : Horst Biacek (Reșița) 
44,22 ; lungime : Cornel Tonchievici 
(Ș.S.A. Buc.) 7,0 ; 300 m g : Ionel 
Predescu (Ș.S.A. Buc.) 42,1 ; ciocan:

Iosif Naghi (Oradea) 42,80 ; 1 000 tn : 
Vasile Sterea (Ș.S.A. Buc.) 2:36,3 ; 
suliță : Palna Boroș (Sf. Gheorghe) 
60,24 ; FETE I — 100 m g : Maria
na Nedelcu. (Cluj) 14,8 ; greutate : 
Mariana Constantin (Ș.S.A. Buc.) 
12,98 ; 200 tn : Argentina Negriu 
(Brăila) 26,2 ; suliță : Eva Zorgo 
(Cluj) 46,68 ; lungime : Liliana Ro- 
șianu 5,52 ; 400 m : Valentina Bor- 
dea (Bacău) 59,7 ; 1 500 m : Ana 
Maria Munteanu (Sibiu) 4:52,5 ; 
4X100 m : Bacău 50,2 ; FETE II — 
100 m g : Virginia Silași (Energia 
Buc.) 15,8 ; greutate : Aurelia Fratz 
(Constanța) 11,46 ; 600 m : Vasili ca 
Bocra (Ș.S.A. Buc.) 1:41,4 ; lungime: 
Simona Cornistu (Craiova) 5,40 ; 
disc : Elena Contraschi (S.S.A. Buc.) 
34,88.

AI. MOMETE

MAREA ÎNTRECERE A MINIAVIATORILOR

ȚIRI ȘI PELE
I

O excelentă transmisie — cred că cea mai bună 
de cînd sîntem, cine sîntem în tenis — m-a adus 
în faja următoarei păreri personale pe care o în
fățișez după ce am clipit îndelung, gîndind adică 
lucrurile pe o parte și pe alta : Țiriac nu e cu nimic 
mai prejos decît Năstase. Trebuie să ne hotărîm, în 
sfîrșit, să-l numim pe „Țiri" — un mare tenisman. 
Geniul lui Năstase, nebunia jocului lui, farmecul, 
vigoarea, nebănuilele sale posibilități de a progresa 
în viitor, — toate acestea nu trebuie :
orbească într-atît îneît să nu vedem 
lîngă el. E adevărat că Țiriac ne 
derutează cu chipul său marcat de 
atîtea eforturi, cu severitățile sale 
care ne țin la distanță, cu mersul 
său obosit, cu sfîrșeala sa între 
două ghemuri, cînd se așază I 
„zdrobit" pe scaun, cu capul în 
pămînt, îpcît zici că nu se mai ridi
că... Surîde rar, nu-și permite 
bancuri, comedia s-a stins în el. 
Impresia superficială ar fi aceea a I 
jucătorului terminat. Eroare. Ashe 
a fost acela care a observat cît a 
progresat Țiri în ultimii ani — _ și 
nu văd de ce aș pune la îndoială 
competența iui Ashe. Numai că pro- 
gresînd, talentul i s-a maturizat o dată 
și un milion de prejudecăți ne-au obișnuit 
confundăm în sport un chip matur cu un 
sfîrșit, o față îndurerată de luptă cu un sfîrșit de 
carieră. Și mai ales în sport nu vedem, nu știm 
să vedem, n-am fost educați să vedem cum înțelep
ciunea poate transforma jocul, energia vitală ; 
n-avem ochi pentru înțelepciune în sport, iubim 
doar masca jucătorului veșnic tinăr și ferice, gra
vității nu-i dăm nici un viitor. Sîntem nedrepți — 
și Țiriac îi ia lui Kuhnke un set în care era condus 
cu 4—1 ! Iar la dublu — care a fost partida me
ciului I — Țiriac îl trage după el pe llie și se reface 
de la 1—4 la 6—4 1 Două mingi fulgerătoare la 
fileu — „muscate" ca un tigru tinăr — și un serviciu

sa ne mai 
cine joacă

» » *

— as la mecibol, mă îndeamnă să revăd scena 
de la Londra, cînd llie ne-a calificat în ultima par
tidă. și cînd Țiri (după cite mi-a povestit Comar- 
nischi) s-a așezat în genunchi, chiar acolo pe 
teren, gata să-l ia în spate, spunîndu-i : „Vino sus, 
llie, că ești mare!”... Și îmbrăcat într-un superb 
costum, l-a cărat pe Năstase, de pe care șiroiau 
toate apele lumii. Eu cred că azi Țiriac e la apo
geul carierei sale — nu la sfîrșitul ei! — și e vre
mea să-i spunem ceea ce i-a spus el lui llie, la 
Londra.

wg’
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cu chipul 
să 

om

Și fiindcă veni vorba de carieră 
— nu știu cîfi au avut norocul să 
prindă luni, nu la telesport, ci la 
telejurnalul de seară, înaintea bule
tinului meteorologic, ultimul joc al 
lui Pele în najionala braziliană, 
meciul cu Iugoslavia. A fost nebu
nie mare, de necrezut: stadionul 
arhiplin, ca la o finaiă de cupă 
mondială, „Regele” făcînd turul te
renului, gol pînă la brîu, fluturînd 
tricoul, dar și mai frumoase au fost 
fazele, cu nu știu cite ratări brazi
liene din niște „lucrături" superbisi- 
me, din un-aoi-uri ca la carte, din 

gol al lui 
alt gol al 

lui Gerson, gol pe o bîlbă a portarului, dar de 
care „meșterul" s-a bucurat enorm, strigînd, urlînd 
de parcă n-ar fi dat boaba de la Mexico, lui Alber- 
tosi. Și pe urmă un șut de fundaș de la 35 de 
metri, care l-a înlors pe Felix, încă o dată nefe
ricit, îneîr mă întreb din nou dacă brazilienii ăștia 
știu ce-i aceea un portar la fotbal... Oricum, 
au fost cinci minute în care am uitat cu desăvîrșire 
cumplitele cuvinte adresate lui Helenio Herrera de 
către dr. I. Dinescu (Bd. Republicii 71 — Constanja), 
într-o scrisoare care-mi înnobilează colecjia.

Zi*.;

fuleuri de vis, cu un g
Giaici de clănțăneai de bucurie, cu un a1

BELPHEGOR

In-

Pe șoselele din jurul orașului Tîrgoviște
SELECȚIONATA

ACT FINAL ÎN CAMPIONATUL MOTORETELOR ROMÂNEȘTI TEHERANULUI A CIȘTIGAT
LA BAIA MARE

Cordoș (Petrolul Cîmpina) — noul campion repu- 
la categoria machete avioane străine (Hawk—P66, redus la 

Foto: C. GEORGE

Aeromodelistul Cornel 
blican

scara 1:8).

Ke gîndim să acționăm cu toată 
fermitatea pentru a da sportului un 
conținut educativ mult mai pronun
țat, împletind manifestăi/le sportive 
cu activități culturale și politice.

Se va urmări integrarea exemplară 
a sportivilor în procesul de produc
ție, știindu-se că munca este unul 
din factorii cei mai importanți ai 
educației, ai formării personalității 
Și caracterului omului.

In acest domeniu există serioase 
lacune. Nu o dată, furați de perfor
manță, de rezultat, de succes, con
ducători de întreprinderi și instituții 
au dovedit indulgență, ău îngăduit 
sportivilor sustragerea de la obliga
țiile profesionale. In felul acesta s-a 
acționat antieducativ, s-au creat pre
cedente și exemple cu totul nocive.

Pentru lărgirea necontenită a ori
zontului politic, și cultural al tineri
lor sportivi sînt preconizate în pla
nul nostru numeroase acțiuni, legate 
de popularizarea rolului conducător 
al partidului în dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport din țara 
noastră, tradițiilor revoluționare ale 
sportului muncitoresc din România, 
marilor înfăptuiri ale poporului ro
mân în toate domeniile creației ma
teriale și spirituale.

Va fi considerabil sporit spiritul 
de exigență față de orica abateri să- 

de sport sau învîrșite pe terenul 
afara lui.

Ne propunem o 
privința pregătirii , 
a lucrătorilor din mișcarea de educa
ție fizică și sport, a profesorilor, an
trenorilor și instructorilor, chemați 
cei dintîi să transmită elevilor lor, 
prin forța exemplului personal, cali
tățile nobile ale cetățeanului 
nou, omul societății socialiste 
lateral dezvoltate.

atenție sporită In 
politico-ideologice

de tip 
multi-

Educația reprezintă un proces 
. complex, dificil și gingaș în 
''timp, dar — mai cu seamă — 
permanent. Prin natura și caracterul 

său. el nu îngăduie „concedii de odih
nă".' Misiunea noastră este ușurată 
de faptul că partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a înarirat cu 
Documente de mare preț, îndelung 
chibzuite. In lumina lor, organele și 
organizațiile sportive ale municipiu
lui nostru își vor analiza în mod cri
tic și autocritic activitatea desfășu
rată în domeniul muncii politico-edu
cative, vor scoate M iveală neajun
surile care au existat și vor porni cu 
toată hotărîrea la remedierea lor.

MONTEORUDE LA
COMPLEXUL SPORTIV 

DE LA DRAGOIEȘTI
CU BICICLETA, 

BUZĂU LA *

și dorința de afirmare 
vorba românului, „și apă 
seacă". Este și cazul ti- 
comuna Drăgoiești (jude
care, animați de pensio- 

inarul Gh. Zîgulescu, antrenorul celor 
4 echipe de fotbal, au realizat o fru
moasă bază sportivă. Pe o suprafață 
de 18100 m.p. au fost amenajate te
renuri de volei, baschet, handbal, 
fotbal și un club, unde se află se
diul asociației și unde se desfășoară 
întrecerile la șah și tenis de masă. 
Festivitatea de inaugurare a prilejuit 
desfășurarea unei duminici cultural- 
sportive, în cadrul căreia, printre alte 
manifestări, au avut loc și două a- 
tractive partide de fotbal: Voința 
fBuciumeni — Voința Olanu 7—3, la 
tineret, și Voința Buciumeni — C.I.L. 
Rm. Vîlcea 4—2, la ' ” '

Să urăm și noi 
neri din Drăgoiești 
gățească palmaresul 
plan material, cît și pe cel al re
zultatelor.

Pasiunea 
pot scoate, 
din piatră 
nerilor din 
țul Vîlcea)

Voința Buzău, 
și C.J.E.F.S., a

Asociația sportivă
Cu sprijinul U.J.C.M.
organizat o reușită drumeție pe bi
ciclete cu membrii cooperatori și 
sportivii fruntași ai acestei asociații 
în stațiunea Monteoru. ■ Dintre cei

seniori, 
entuziaștilor tl- 
ca să-și îmbo- 
sportiv atît pe

„MARINARI" LA D1MBUL MORII

Reprezentanții vajnicilor „lupj de 
mare", pionierii constănțeni și-au 
mutat sediul activităților sportive în 
decorul montan al taberei de la Dîm- 
bul Morii. Numeroasele întreceri — 
în itraginea alăturată am surprins 
o secvență dintr-un meci de volei — 
au constituit puncte de atracție pen
tru elevii constănțeni. Sîntem siguri 
că șahiștii Ghiocel Manea (Medgidia), 
Maria Dragu (Constanța), „specialiș
tii" în tenis de masă Maria Paras- 
chiva (Comana), Gabriel Matei și A- 
drian Racu (Constanța), voleibaliștii 
Dan Mironescu 
Cîrnaru (Negru 
minunatele zile 
bul Morii.

Soarele unei 
strălucește din 
gurile patriei 
săi.

(Constanta) și Marius- 
Vodă) nu vor uita 

ale vacanței la Dîm-

vacanțe fără griji 
plin pe toate melea- 
noastre pentru copiii

A doua ediție a compionatului 
republican de machete și aeromo- 
dele conduse prin radio s-a des
fășurat, timp de patru zile, pe ae
rodromul din Arad. A fost un 
concurs de anvergură, în care cei 
mai buni constructori modeliști din 
țară au îneîntat — prin spectacu
loasele lor evoluții — specialiștii, 
asistența prezentă la aceste fi
nale. De un frumos succes s-a 
bucurat avionul-machetă construit 
de sportivul aeromodelist Ion Ră
doi care, expunînd în fața juriu
lui copia fidelă a cunoscutului a- 
parat românesc de școală și an
trenament — IAR 813 — a cuce
rit titlul de campion național la 
această 
al țării 
declarat 
(Petrolul 
tat la stand un miniaparat Hawk- 
P66, cu un hobanaj fin. și com
plex, cu tren de aterizare 
nînd de amortizoare — în 
cu instalație mecanică de 
glare a motorului, pentru 
obținut 2 553 puncte.

De subliniat că, la acest inte
resant concurs, de înaltă factură 
tehnică, a participat, 
și un lot de sportivi 
Aeromodeliștii oaspeți 
— cu aparatele lor — 
curajoasele demonstrații 
la Arad, cît și la Săliște și Bucu-

categorie, 
la machete 
modelistul
Cîmpina).

Noul campion 
străine a fost 
Cornel Cordoș 
El a prezen-

dispu- 
sfîrșit, 

autore- 
care a

ca invitat, 
maghiari, 

au cucerit 
aplauze la 
făcute atît

rești. In rezumat, o întrecere reu
șită cu evoluții — într-adevăr, la 
înălțime !

Rezultate: categoria machete
românești: 1. Ion Rădoi (Semănă
toarea Buc.) 1 434 p, 2. Alexandru 
Pătruț (Corvinul Hunedoara) 448 p; 
machete avioane străine: 1. Cor
nel Cordoș (Petrolul Cîmpina) 

‘2153 p, 2. Ion Constantinescu (Se
mănătoarea Buc.) 1 962 p, 3. Ra
du Țarog (Semănătoarea Buc.)
1 895 p. Clasament pe echipe : 1. 
Semănătoarea Buc. 5 291 p, 2. Cor- 
vinul Hunedoara 2 310 p, 3. 
Iul Cîmpina 2153

Categoria R/C 
comandă, cu zbor 
zare la punct fix: 
(Plastica Oradea)) 
ghe Csomo (Plastica Oradea) 426 
p, 3. Nicolae Misaroș (Plastica 
Oradea) 419 p; cat. R/C motomo- 
dele monocomandă: 1. Carol Si
lex (Gaz metan Mediaș) 209 p, 2. 
Al Csomo (Plastica Oradea) 151 p, 
3. Lucian Berceanu (Oltul Rm. Vîl
cea) 56 p; cat. R/C planoare mono
comandă — evoluții: 1. Anton 
Naghi (Plastica Oradea) 2 471 p, 2. 
Gh. Csomo (Plastica Oradea)
2 209 p, 3. Lucian Berceanu (Oltul 
Rm. Vîlcea) 1184 p; cat. R/C mo- 
tomodele multicomandă-evoluții: 
1. Lucian Berceanu (Oltul Rm. 
Vîlcea 1 220 p, 2. Carol Silex (Gaz 
metan Mediaș) 56 p.

Petro-
P- 

planoare 
termic și 
1. Anton

495 p, 2. Gheor-

mono- 
ateri- 

Naghi

De mîine și pînă duminică, pe 
șoselele din jurul orașului Tîrgo
viște se vor desfășura ultimele în
treceri ale campionatului de re
gularitate și rezistență, 
posesorilor de motorete românești. 
Iată programul:

Vineri: Tîrgoviște — 
Pitești — Cîmpulung — Tîrgoviște 
(182 km) ; ■ ' “ ' '
Sinaia — 
(218 km) ; 
Găiești — 
(117 km).

Alergătorii cu 0 puncte penali
zare vor participa duminică la un 
circuit de viteză în centrul orașu
lui Tîrgoviște, pentru departajarea 
concurenților în clasamentul final 
individual și pe echipe.

Arbitrul principal al concursu
lui, Eugen Pleșa, a făcut recunoaș-

rezervat

Găiești —

sîmbctă : Tîrgoviște — 
Rîșnov — Tîrgoviște 

duminică: Tîrgoviște —
Bîldana — Tîrgoviște

ferea traseului, stabilind punctele 
de control și de trecere, 
și media orară (între 
pe care trebuie să o 
lergătorii.

După prima fază a
17 alergători, printre 
D. Vasilescu (Metalul 
Moașa (Steagul roșu Brașov), Flo
rin Davidescu și D. Moțișan (Victo
ria Moreni). M. Mezincescu (Loco
motiva Ploiești), Pavel Mircea, P. 
Pucheanu (Torpedo Zărnești), I. 
Pătrășcanu, V. Grădinaru (Trotu- 
șul Or. Gh. Gheorghiu-Dej), au 0 
puncte penalizare. în clasamentul 
pe echipe conduc Metalul Bucu
rești și Torpedo Zărnești cu 0 
puncte penalizare. Cine vor fi noii 
campioni ai motoretelor româ
nești 7 Răspunsul la această în
trebare îl vom afla duminică la 
prînz.

precum
25—45 km) 
realizeze a-

competiției, 
care se află 
Buc.), Tr.

BAIA MARE, 21 (prin telefon), 
în cel de al treilea meci susți
nut în țara noastră de selecțio
nata de box a Teheranului, oaspe
ții au întîlnit echipa locală C.S.O.

Așteptată cu deosebit interes, 
întrecerea a reunit în jurul rin
gului din „Sala sporturilor" un 
număr mare de spectatori. La ca
pătul unor întreceri viu disputate, 
oaspeții au obținut victoria cu 
12—6. Iată rezultatele tehnicei Șt. 
Răceanu m.n. G. Salrnstani, V. 
Hreniuc p. p. D. Blanch, A. Cristi
an p. ab. III M. Bahmane, L. Cri» 
șan p.p. A. Sadeghee, A .Rusmeac, 
m. n. S. Monfared, A. Matyus 
b. ab. I. G. Seenabian, V. Frîno 
p.p. M. Rostamee, I. Nagy b.ab. III 
M. Hoviatdoust, L .Moldovan p.ab. 
II A. Andavee.

Cu acest prilej, Arbitrul Petre 
Mihelfy, admis la examenul de 
arbitru internațional, a primit ecu
sonul A.I.B.A.

V. TOHATAN — eoresp.

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS

.Cupa Prietenia'*„Cupa Prietenia'*

ZILE DE NEUITAT ÎN DELTA DUNĂRII de viteză din prima fazăBucureșteanul Dumitru Vasilescu în circuitul 
a campionatului motoretelor românești, Carpați și Mobra. 

Foto l St. CIOTDOS

(Urmare din pag. 1)

ria ce va lua drumul Deltei peste 
puțin timp. Astfel, am ajuns pasa
geri pe I.E.V.S. 3514 și 3517, îm
preună cu elevii școlilor generale 
21 și 81 din București. Sîntem luați 
în primire de ghizii B.T.T. (în pe
rioada vacanței) prof. Mica Vasiliu, 
directoare adjunctă a Școlii gene
rale 120 din Capitală, Sonia Oltea- 
nu, asistentă la catedra de educație 
fizică a A.S.E., și de prof. Mircea

Rm, Sărat și Deservirea Buzău, în
delung aplaudați de cei prezenți.

Din cite am reușit să aflăm, 
țiunea a fost rrult apreciată de 
tre participanți, care au cerut ca 
să se repete. Deci, bis I

ȘTRAND LA DEVA

Cetățenil municipiului Deva au

ac- 
că- 
ea

de 
cîteva zile un ștrand. La realizarea 
sa și-au adus contribuția, în cea mai 
mare parte voluntară, salariați de la 
Energoconstrucția, Energomontaj, 
S.R.E., I.G.C.L., I.I.L., I.T.A., P.T.T., 
C.E.I.L. și încă multe altele, care 
au materializat proiectul întocmit de 
un colectiv de arhitecți de la Insti
tutul de proiectări.

Ștrandul cuprinde o piscină olim-

Georgescu, din partea Inspectoratu
lui școlar al municipiului Bucu
rești. Interesul, explicațiile și în
drumările date de ghizi sînt deose
bit de utile.

Nici nu am început să plutim 
*bine și pe marginea pontoanelor au 
apărut primii pescari. Guta și cîrli- 
gele sînt oferite de ghizi. Unul din
tre elevi a întrebat cu toată serio
zitatea : „Tovarășă profesoară, rime 
de unde închirtem ?“ După cascada 
de rîs, proaspătul pescar a aflat că 
se poate pescui cu pîine, mărtâligă, 
carne și tot ceea ce oferă bucătă
ria de la bord. Navigăm pînă la 
Sulina. Aici prima zi de plajă. Soa
rele este arzător, nisip cît vezi cu 
ochii, dar tot mingile sînt cele mai 
căutate...

La prînz, masa este luată cu a- 
salt. Meniul deosebit de bogat și 
consistent. Aceasta, prin străduin
țele administratorului și ale bucă- 
tăresei-șefe, Emil și Maria Olteanu, 
care prin tot ce fac dau dovadă de 
o mare dragoste pentru turiști. Pă
răsim Sulina și oprim la prima 
cherhana. Se face aprovizionarea 
cu pește. Sîntem cu toții impresio
nați de mărimea exemplarelor de 
somn, știucă sau șalău. Deci, va 
urma un meniu cu borș pescăresc, 
saramură și alte bunătăți. Navigăm 
în continuare pe canalul Busurca, 
Ghiolul Roșu. La punctul fix de la 
Roșu ne oprim. Plajă, baie, plim
bare cu bărci, cules de nuferi, și, 
evident, concurs de pescuit la care 
toți participanții au obținut rezul
tate dincolo de orice așteptări. Au 
urmat noi popasuri la Caraorman 
și Maliuc, unde primirea făcută de 
profesorii Teodor Drăgan și Aurel 
Cernășanu a incitat 
trei zile și trei nopți 
acostat la Tulcea.

Avem sub privire 
presii. în el numai cuvinte elogioa
se la dresa organizatorilor, a ghizi
lor și a tuturor celor care au asi
gurat condiții excelente turiștilor.

pe toți. După 
de neuitat am

caietul de im-

participanți s-au re- 
Filip și Nuța Dumi- 

cîștigători ai sprinturilor de
peste 200 
marcat Manea 
trescu, . . _ . _
la Popasul Merei și Prag Monteoru.

în stațiune au început, apoi, între
cerile sportive. Fotbaliștii de la Spo
rul și Constructorul au terminat la 
egalitate, voleibaliștii de la Construc
torul i-au întrecut, pe cei de la Mun
citorul, iar fetele de la Muncitorul 
pe cele de la Sporul.

Programul a fost 
spectacolul susținut, de 
tori ai cooperativelor

pică de 50x25 m, una de 37x16 m și 
una pentru copii de 30x15 m. In in
cinta complexului, s-au mai amena
jat cu sprijinul C.J.E.F.S., două tere
nuri de tenis, altele pentru handbal, 
baschet și volei.

Deci, dorința cetățenilor din Deva 
a devenit 
de toată

completat cu 
artiștii ama- 
Solidaritatea

cu 
I. 
M.

realitate. Este un fapt demn 
lauda.

Rubrică redactată de
Emanuel FÂNTÂNEANU
sprijinul corespondenților 

IONESCU, “ -----------
DUMITRU, loan SIMION.

Eug. BOGDAN,

TINERII ÎNOTĂTORI REȘIȚENI ÎNVINGĂTORI
REȘIȚA, 21 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). între
cerile campionatelor naționale ale 
celor mai tineri înotători din țară 
au luat sfîrșit cu succesul scontat 
al reprezentanților Școlii sportive 
din localitate. In ultima reuniune, 
ploaia și frigul au stînjenit evident 
pe tinerii concurenți în lupta lor

TURNEUL DE POLO
„CUPA PRIETENIA"

Au fost alcătuite cele două gru
pe ale turneului de polo „Cupa 
Prietenia" pentru juniori : A — 
Cuba, R.D. Germană, Polonia, Un
garia ; B — Bulgaria, Cehoslovacia, 
ROMANIA, U.R.S.S. Meciurile din 
grupe se vor juca în Capitală între 

iulie, urmînd ca semifi- 
finalele să aibă loc 

31 iulie și 1 august.

28 și 30 
nalele și 
zilele de

în

CONCURSUL REPUBLICAN

AL ȘCOLILOR SPORTIVE
începînd de aităzi, timp de 4 

zile, piscina de 50 m din Reșița 
va cunoaște din nou o vie anima
ție. Peste 300 de tineri între 11 și 
18 ani, reprezentînd 11 școli spor
tive din 10 orașe ale țării se în
trec în cadrul tradiționalului lor 
concurs republican. O veritabilă 
avanpremieră a „naționalelor" de 
copii (categ. A și B) și seniori, ce 
sînt programate în săptămînile 
următoare.

ÎNTREPRINDEREA economică de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

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

ANGAJEAZA de urgentă
— CONTABIL PRINCIPAL CU STUDII MEDII DE SPECIALITATE SI 

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

pasionantă pentru întîietate, re
zultatele fiind mai modeste. Iată 
și medaliați: ultimelor; 8 probe I

CATEGORIA C. 50 m spate (f) i 
CARMEN BUNACIU (Șc. Sp. Si
biu) 40,9, Mariana Marin (Șc. Sp. 
Reșița) 41,7, Ines Hellebrandt (Șc. 
Sp. Reș.) 42,1 ; 50 m spate (b) i
I. IMLING (Șc. Sp. Reș.) 40,3, 
K. Dozer (Șc- Sp. 1) 40,8, H. Negrău 
(Crișul) 41,1 ; 100 m delfin (f) i
MIHAELA GEORGESCU (Petrolul) 
1:32,8, Carmen Nișulescu (Șc. Sp. 2) 
1:48,6, Ionica Iacov (Petr.) 1:53,3; 
100 m delfin (b) i U. CAMILI 
(Șc. Sp. 2) 1:26,4, I. Meder (Șc. Sp. 
Tg. Mureș) 1:28,8, H. “ “ ~ '
șui) 1:32,6;

CATEGORIA I). 50 
MIHAELA MOISAN
Marilena Măglașu (Din.) 47,9, Mar
cela Madar (Șc. Sp. Reș.) 49,6 ; 
50 m spate (b) i CR- DRAGAN 
(Crișul) 46,3, A. Toth (Șc. Sp. Ti
miș.) 46,8, H. Wist (Șc. Sp. Reș.) 

48,1; 4X50 m bras (f): PETRO
LUL 3:55,6, Șc. Sp. 2 4:21,7, Dună
rea 4:2?,3 ; 4X50 m bras
ȘC. SP. 2 3.46,5, Șc. Sp. 
3:53,6, Petrolul 4:08,0.

Clasamentul pe echipe i 1. Șc. Sp. 
Reșița 351 p, 2. Petrolul Ploiești 
314 p, 3. Șc. Sp. 2 București 218 p.

In ziua a patra a turneului in
ternațional de volei rezervat echi
pelor de junioare, „Cupa Priete
nia", care se desfășoară la Bilina 
(Cehoslovacia), echipa României a 
întrecut cu 3—0 (12, 13, 8) forma
ția Bulgariei. Celelalte rezultate ale 
etapei i Ungaria — R.P.D. Co
reeană 3—2, U.R.S.S. — Cuba 3—0, 
Cehoslovacia — R.D.G. 3—0. In 
clasament continuă să 
U.R.S.S. cu 8 p, urmată 
mia 7 p, Cehoslovacia 6 
raj 9:1), Bulgaria 6 p 
garia 6 p (7:10), R.D.G.
4 
o

conducă 
de Româ- 
p (setava- 
(7:9), Un- 
5 p, Cuba
3 p. Dupăp și R.P.D. Coreeană

zi de pauză, turneul continuă.

Miine, la Varna

ÎNCEPE TURNEUL
Negrău (Cri-

m spate (f) i 
(Petr.) 47,3,

(b)i 
Reș.

Doru GLAVAN

INTERNATIONAL FEMININ

Vineri începe la Varna tradițio
nalul turneu internațional femi
nin „Varnensko iiato", la care par
ticipă echipele reprezentative ale 
R. P. D. Coreene, României, Bul
gariei, Franței, Italiei și R.F.G. 
Echipa României a ajuns la lo
cul de desfășurare a competiției 
miercuri seara, în următoarea al
cătuire: Rebac, Popescu, Itu, R. 
Popa, Zaharescu, G. Popa, Ichim, 
Baga, Chirițescu, Cengher, Hatură, 
Ghiță, Klein. Lotul este însoțit) 
de antrenorii Nicolae Roibescu, și 
Nicolae Meadu, de medicul So- 
fronia Lazăr și de arbitrul inter
național Gheorghe Ionescu.

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

I.I.L. CICLOP

AUTOMOBILIST!!
f

Tn zona centrală a orașului, CICLOP vă oferă condiții 
moderne de parcare pentru automobilul dv. în PARCAJUL 
SUBTERAN DIN PIAȚA NICOLAE BALCESCU — HOTEL 
INTERCONTINENTAL.'

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

i>n



ANTRENORII - CHEMAȚI 
SA ÎNVEȚE DIN NOU

Azi, F. C. ARGEȘ (locul IX)

ECHIPA CU UN PICIOR DE OȚEL
(ACASĂ)

SI UNUL DE LUT (ÎN DEPLASARE)
Dacă Petrolul a avut un tur ne

așteptat de puternic și un retur 
catastrofal, F.C. Argeș a evoluat 
pe traiectorii inverse: prima par
te a campionatului a încheiat-o pe 
locul 12, doar cu 13 puncte, în ve
cinătatea zonei de retrogradare, ca 
apoi să încheie returul cu o zes
tre de 17 puncte, doar cu un punct 
mai puțin decît Steaua, cea mai 
bine cotată în această parte a 
campionatului.

Și totuși, în ciuda acestei reve
niri, propulsată, desigur, și de a- 
menințarea retrogradării, echipa 
piteșteană n-a lăsat nici un mo
ment impresia că și-a găsit ca
dența. Chiar în retur, cînd acu
mulările au fost evidente, F. C. 
Argeș a înregistrat două înfrîn- 
geri de proporții: 1-5 cu Steaua 
și 1-6 cu U.T.A. De fapt, aceste

s-a prezentat în acest campionat cu 
un picior de oțel (meciurile pe 
teren propriu) și unul de lut (cele 
din plesare).

Apărarea. La situația specială 
mai sus menționată a echipei a 
contribuit, în special, indecizia și 
uneori neseriozitatea apărării (44 
de goluri primite, doar cu două 
mai puțin decît deținătorii „lan
ternei roșii“, feroviarii timișoreni) 
în ciuda faptului că axul central 
a fost deținut de un cuplu consi
derat redutabil și solicitat la lo
tul olimpic : Olteanu—Vlad. Bine
înțeles că nu poate fi uitat, în a- 
cest sens, portarul Niculescu, a 
cărui bună medie generală a com
portării, ascunde .totuși, marile 
oscilații de randament de la un 
meci la altul. Pigulea a fost în 
ascendență, pe cale să dobîndeas-

Federația organizează la Bucu
rești, în zilele de 26, 27 și 28 iu
lie, un curs de perfecționare cu 
antrenorii și medicii echipelor di
vizionare A. Au mai fost convo- 
cați și cîțiva antrenori tineri an
gajați la eqhipeie de B și C.

în deschidere, invitații vor 
asculta raportul Colegiului central 
al antrenorilor asupra campionatu
lui național, ediția 1970—71, și 
vor fi informați asupra principa
lelor probleme dezbătute la Co
locviul antrenorilor organizat de 
U.E.F.A., în Elveția.

Cursul propriu-zis va fi struc
turat pe două direcții. Mai întîi 
vor fi . tratate aspecte teoretice și 
practice de care depinde amelio
rarea continuă a capacității de 
efort a fotbaliștilor, iar corelat cu

această problemă, chestiunea re
facerii după oboseală.

Organizarea tactică a echipelor 
și în special orientarea lor spre 
ofensivă va constitui al doilea nu
cleu important al cursului. Ideile 
principiile și argumentele teoretice 
vor fi susținute prin expresii prac
tice, prin mostre de metodologie, 
oferite fie de către echipe che
mate pentru demonstrație, fie prin 
intermediul unor filme documen
tare. Vor expune printre alții 
Emerich Vogi, Angelo Niculescu, 
Nicolae Roșculef, Ion Siclovan, 
Ilie Oană, Traian Ionescu în 
timp ce Petre Comăniță, Const. 
Cernăianu. Paul Popescu și Petre 
Mîndru vor conduce antrenamen
tele demonstrative.

Avînd în vedere eforturile des

fășurate cu mare accent mai alea 
de anul trecut pentru intensifica
rea și modernizarea pregătirii 
fotbaliștilor noștri, precum și con
statările reieșite din comentarea 
trecutului campionat, o asemenea 
acțiune ne pare extrem de opor
tună și concentrată asupra unui 
obiect de semnificație profesiona
lă majoră. Tocmai de aceea ne 
surprinde că unii antrenori în
cearcă să se sustragă prin tot fe
lul de subterfugii, să evite aceasta 
ocazie pentru adîncirea orizontului^ 
specialității. însăși neînțelegerea i 
necesității ni se pare un blam', 
pentru cei ce vor să-și legalizeze 
într-un fel absența, dar sperăm 
că în ultima instanță măcar 
vocea obligației o să-i adune pe 
toți.

Coloman Brauri-Bogdan crede că...

Media notelor : 6,83
Jucători folosiți : 21.
Portari : Niculescu (28 meciuri — media notelor 7,40), Arlciu (7 — 

7,00), Vintilă (1 — 5,00).
Fundași : Pigulea (30 — 7,26), Olteanu (26 — 7,96), Vlad (30 — 7,33), 

Ivan II (28 — 6,46), Crăciunescu (7 — 6,50).
Mijlocași : Prepurgel (26 — 6,40), Ștefănescu (6 — 6,60), Roșu (23 — 

6,31), Cîrclumărescu (4 — 5,00), Dobreseu (5 — 5,40), D. Ștefan (13 — 5,75), 
M. Popescu (19 — 7,11).

Atacanți : Radu (26 — 6,00), Dobrin (24 — 7.41), Frățilă (29 — 6,32), 
Jercan (29 — 6,27), lancu (16 — 6,66), Ciolan (4 — 6,66).

Golgeterii echipei : Frățilă (13). Radu (8). Dobrin (4). M. Popescu (3), 
Jercan (3). lancu (3), Roșu (2), Pigulea (2). ștefănescu (1), Prepurgel (1).

A cîștigat 4 puncte la C.F.R. Timișoara.
A pierdut 4 puncte la Steagul roșu.
Antrenori : TITUS OZON — TUDOR DIMA.

damentul scontat, (Prepurgel, de 
pildă, șuter de temut, n-a înscris 
decît un gol), chiar dacă în zona 
lor a fost plasat drept sprijin de 
multe ori, și Dobrin.

ATACANȚI. Speranțele în alcă
tuirea unui cuplu de atacanți cen
trali redutabili : lancu — Frățilă , 
s-au transformat, cu timpul, în 
insatisfacție, cei doi ajungînd să 
joace unul în locul celuilalt. Nu 
se poate spune însă că Frățilă nu 
și-a făcut datoria, el redobîndin- 
du-și apetitul golului, fiind golge- 
terul formației. Despre extreme, 
e greu de vorbit pentru că Radu

și Jercan s-au înscris în acest 
campionat pe o curbă descenden
tă ca potențial de joc, ca incisi
vitate. Mediile notelor lor sînt și 
ele edificatoare, fiind cele mai 
scăzute dintre titulari. Dobrin, ca 
întotdeauna în ultimii ani, a con
stituit simbolul echipei, cu plu
surile și minusurile sale, osciiînd 
între răspundere și comoditate, 
poftă de joc și plictis, totul sub 
semnul unui talent autentic, ne
servit de o dăruire deplină pentru 
soarta echipei.

Paul SLAVESCU

FOTBALUL DE AST AZI
E UN JOC, DAR

E UN JOC,.. SERIOS

Petrolul se pregătește să... „erupă"
(Urmare din pag. 1)

scoruri, ca și bilanțul echipei, a- 
rată discrepanța flagrantă dintre 
evoluția pe teren propriu și cea 
în meciurile susținute în depla
sare : acasă — 15 10 4 1; afară 
— 15 1 4 10. Adică, simetrie în 
sens invers ! Dincolo însă de amă
nuntul statistic, rămîne faptul că
echipa piteșteană n-a reușit să
cîștige decît un singur meci în
deplasare. Și cum o axiomă a fot
balului spune că reala putere a
unei formații se vădește în depla
sare, este evident că F.C. Argeș

că armele necesare postului de 
fundaș lateral, în timp ce Ivan II, 
de la care se aștepta mult, a fost 
handicapat de un accident.

MIJLOCAȘI. Compartimentul cel 
mai numeros al clubului piteștean 
(7 jucători), alături de consacrații 
Prepurgel, Marian Popescu, Ștefă- 
nescu și Cîrciumărescu, apărînd 
Roșu, D. Ștefan și Dobreseu. To
tuși, mulți chemați, puțini aleși, 
pentru că în afara lui Marian 
Popescu, care a avut un retur 
foarte bun, ceilalți n-au dat ran-

Nimic n-a lăsat să se întrevadă în meciul de la Pitești (4—l) — din care 
aveți o imagine —, „sincopa" din retur cînd F.C. Argeș a pierdut cu 6—1 

la Arad!

UNIVERSITATEA CRAIOVA - în Franța

• — Ce așteptați de la această 
perioadă de pregătire ?

— Așteptăm din partea jucăto
rilor un angajament total în pri
vința realizării sarcinilor și obiec
tivelor. Numai așa putem egala 
valoarea unor echipe.

— într-un fel, ați aruncat 
mănușa adversarilor !

— în primul rînd, am aruncat-o 
jucătorilor mei.

„Mănușa a fost aruncată" pen
tru diminețile săptămînii viitoare 
cind Petrolul va începe și antre
namentele tehnice, cu mingea, pe 
stadionul Tractorul din Brașov. 
După-amiezele acelorași zile vor fi 
trăite tot pe pantele de lingă mo
telul Timiș, pante ce coboară par
că din ceruri.

...Discutăm despre echipă. „Exi
stă un schelet de echipă", zice 
Oană, deși înțeleg că nu și-a exte
riorizat întrutotul gîndul. „Ca să 
aspirăm la un loc superior tre
buie completat acest schelet de 
echipă", intervine Dridea. „îl vom 
completa!“, conchide antrenorul 
plin.

— Cu cine 7
— Să nu vă așteptați la „nume". 

Achizițiile noastre sînt Moldovan 
(Gaz metan Mediaș). Harapu (Fla
căra Moreni) și Florea (C.S.M. Re
șița) a cărui carantină de un an 
a expirat, plus Dobre, Cremer și 
Toader, din echipa de juniori 
„marea învinsă" din finală. De 
altfel, noi n-am reușit niciodată 
să aducem „nume".

— Și fără nume — intervine 
Dridea — poate exista o echipă 
mare. Petrolul, campioana din 
’58—’59, U.T.A acum doi ani...

— Chiar dacă nu avem cine știe 
ce nume, sînt mai dptimist ca 
niciodată în privința echipei.

Vorbise cu atita optimism omul 
care a încercat, de fiecare dată

Azi, urmează să plece In Franța, la 
Nisa, echipa de fotbal Universitatea 
Craiova care va participa — alături de 
selecționata studențească a Franței, for
mația Monaco șl o reprezentativă locală 
— la un tradițional turneu internațional 
studențesc care Începe în ziua de 25 
iulie.

In privința lotului care face deplasa
rea, antrenorii Gh. Nuțescu și C. Deliu 
(Constantin Cernălanu, noul antrenor al 
Universității, nu poate pleca, fiind re

ținut la cursul de antrenori al federa
ției) ne-au indicat 3 nume noi — Pirvu, 
venit de la Metalul Ttrgovlște, Mlncioagă 
(fost la F.C Caracal) și Ciocîrlan (fost 
la Metalul Aiud, internațional de ju
niori), ultimii fiind proaspeți studențl în 
Bănie, și unul... mai puțin — Smaran- 
dache, care va juca, probabil, In viito
rul sezon la Crlșul Oradea.

Echipa eraioveană va reveni In țară 
la 5 august.

George DINU — coresp.

BOC VA JUCA LA RAPID

Antrenorul Marin Bărbulescu 
ne-a comunicat că jucătorul Ale
xandru Boc — avînd dezlegare — 
a semnat ieri pentru Rapid. El va 
juca deci, în campionatul viitor, 
în formația feroviară.

cînd istoria echipei a cerut-o, re
construcția Petrolului (proces atit 
de dificil) deși unii n-au mai avut 
la un moment dat încredere și 
răbdare. Era. Ilie Oană. cel care 
a refuzat atitea oferte, pentru Pe
trolul pe care-l iubește cu atita 
patimă.

...Dintre jucători, am ales pen
tru acest reportaj trei oameni. Și 
nu așa la întîmplare. Mocanu, că
pitanul echipei, Grozea. marele 
talent (stopat de el însuși) al echi
pei și Moldovan, necunoscutul 
care ar putea să devină „punche- 
rul“ Petrolului, dacă ne gindim 
că a înscris 14 goluri în ultimul 
campionat la o echipă din perife
ria diviziei B. întrebarea a fost 
pentru toți trei:

— Cu ce gînduri ați început 
perioada aceasta de pregătire ?

Mocanu vorbește despre națio
nală și despre oboseala Petrolului, 
din finalul campionatului Spune 
că nu se va mai repeta, totul de
pinde de fiecare jucător. Nu vrea 
să facă afirmații gratuite stă și 
cintărește bine cuvintele. „Sper să 
readucem Petrolul la locul care-i 
este cuvenit!" Așa a spus căpita
nul formației ploieștene..

Simpaticul Grozea a făcut poate 
cel mai serios legămint. „Vreau 
să mă pregătesc mult mai bine 
decît pînă acum. Nu-s mulțumit 
de mine. Trebuie să fiu mai se
rios în joc, să glumesc mai puțin 
cu mingea, să joc pentru echipă. 
Numai așa voi reveni în națională 
și voi contribui și eu ca Petrolul 
să termine pe un loc bun. De la 
5 in sus". v

— Să știi că apari in ziar 1 — 
a glumit Dridea.

— Chiar vreau să apară anga
jamentul meu. La 26 de ani și ju
mătate, e timpul să revin in na
țională.

Noul venit, Moldovan, acum pa
tru ani pe la „tineretul" lui A.S.A. 
Tg. Mureș, e puțin solubil, dar la 
cei 24 de ani ai săi gîndește și 
pare că știe ce vrea. I-am reținut 
doar ultimele cuvinte: „Am venit 
la Petrolul hotărît să nu fac 
tușă!“ Carevasăzică, Petrolul se 
pregătește să mai lanseze un nume.

...în liniștea sălbatecă de la mo
telul Timiș, acolo unde norii mîn- 
gîie înălțimile, se pune la cale 
ceva. Fără zgomot, dar cu multă 
ambiție. De mult n-a mai erupt 
Petrolul!...

Dacă fotbalul românesc are „personaje 
de legendă", atunci slnt gata să bag 
mlna tn foc că antrenorul federal Colo
man Braun-Bogdan este unul dintre ele.

O viață Întreagă a trăit în lumea fot
balului : l-a jucat pe vremea cînd ama
torii de „minge" din Colentina sau de 
aiurea își cumpărau singuri echipamen
tul șl alergau pe terenuri din care pra
ful se înălța ca de pc arătură a fost 
conducător la nu știu cîte cluburi șl 
antrenor Ia tot atitea, a răspuns de 
echipa națională ți a crescut atitea ge
nerații de jucători cîțl ani are semna
tarul acestor rtnduri...

Adevărată enciclopedie fotbalistică, Co
loman Braun-Bogdan — „Cibl baci", 
cum 11 respectă cunoscutil — știe tot ce 
se poate ști despre fotbal : vorbește
despre Nunwellleri și despre Wetzer cu 
aceeași pasiune, trece de la Ripensia la 
Rapid și de Ia campionatul mondial din 
Uruguay Ia „groapa cu lei" de la Gua
dalajara cu o exactitate de necrezut, 
amesteclnd pini la... confuzie adevărul 
cu legenda, fiind — cum li place să-și 
spună — „unul dintre martorii cei mai 
fideli al copilăriei fotbalului românesc".

Pentru reporter. „Cibi baci" este un 
interlocutor admirabil. împarte amintiri 
și sfaturi cu aceeași seninătate cu care 
suportă „asaltul" Întrebărilor, la care 
răspunde pe dată privindu-te parcă cu 
indulgență prin sticla groasă a ochela
rilor, cu aerul acela misterios al omului 
care nu-țl Împărtășește decît un «fert 
din ceea ce știe.

— Eu cred că prima realizare a fotba
lului nostru o constituie la ora asta 
antrenorii 1

— De ce tocmai el 7! Unii zic că Jucă
torii român! au valoare mal mare decît 
cei care le dau Indicații...

Se Înverșunează t
— La urma urmei, nid nu-1 chestie de 

filozofie, e matematică curată : acum 4 
ani — toți antrenorii de divizia A aveau 
peste SO de ani, astăzi — doar Iile Oană 
are S3. Privește la promovările din vara 
asta : Onisle, Proca Drldea, Munteanu... 
Toți foști jucători, băieți tineri, puși P» 
treabă...

II Întreb ee părere are despre povestea 
aceea cu antrenor-teoretlclan, cu antre- 
nor-fost jucător.

— Pentru mine, teoria fără practică nu 
face doi bani. Poate greșesc, dar cel 
mal mult mft bizui pe foștii jucători 
care au terminat Institutul de educație 
fizică, un Cosmoc, un Nicușor, Cernâ- 
ianu, Comăniță... Șl mal e ceva : un 
antrenor de fotbal care nu citește fotbal 
măcar o oră pe zi, e un antrenor de 
duzină, unul care s-a băgat In meseria 
asta ca să se afle In treabă. A trecut 
vremea cînd fotbalul se juca — și se 
preda — numai din talent. Acum, min
gea trebuie udată cu sudoare.

— Adevărul acesta e valabil șl pentru 
jucători 7

Duminică, la complexul Pantelimon

METALUL BUCUREȘTI - 
MOTOR LUBLIN 
(R. P. POLONĂ)

Echipa bucureșteană de divizia 
B, Metalul susține duminică un 
meci internațional amical în com
pania formației poloneze Motor 
Lublin, clasată pe locul 2 în divi
zia secundă a campionatului tre
cut. Partida, care va începe la ora 
18, va fi găzduită de terenul de 
la complexul Pantelimon (capă
tul tramvaiului 14).

• Un antrenor de fotbal care nu citește
fotbal măcar o oră pe zi e un antrenor 
de duzină • Astăzi, pregătirea unui fot
balist nu mai e o distracție, e o muncă.
• Tn miercurea aceea am avut cu toții
o revelație : cea a neputinței noastre 
•_ „Dacă ne grăbim cu optimismul, în-

seamnă că uităm prea repede..."

TRE-împinge ochelarii sus. spre

BOXUL CLUJEAN LA ORA ANALIZEI
(Urmare din pag. 1)

Coroianu (de la Satu Mare), Fuicu 
și Anghel (Reșița), Peteanu (Voin
ța Cluj) ș.a. Antrenorul n-are po
sibilitatea să închidă ușa boxeri
lor lipsiți de tehnicitate, deși ar 
face-o cu plăcere. „Conducerea a- 
sociației — afirmă Mihalic, cu pă
rere de rău — îmi cere ca într-un 
an și jumătate, cit timp stau bă
ieții la mine, să-i pregătesc în așa 
fel incit să obțină rezultate cit 
mai bune. Celor ale căror cunoș
tințe tehnice sînt acceptabile, în
cerc să le îmbunătățesc, prin re
petări continue, procedeele de a- 
părare și atac. Nu-i tratez cu ace
eași atenție pe boxerii rudimen
tari, deoarece consider că-mi pierd 
timpul. Nu schimb nici unuia sti
lul de luptă,. pentru că n-am vre
mea necesară, dar îi corectez. Pre
dau foarte multă tehnică, atit teo
retic, cit și practic, lecțiile la mă
nuși și lupta condiționată fiind 
nelipsite de la antrenamente".

Firește că în condițiile sălii 
A.S.A., unde sportivii sînt, ca să 
spunem așa, în trecere, rezultate 
mari nu pot fi obținute. Cu toate 
acestea, Iosif Mihalic a reușit să 
plaseze pe orbita boxerilor de 
perspectivă, cîțiva tineri care s-au 
și afirmat. La zonele de seniori, 
Alexandru Tirboi a realizat o par
tidă foarte bună cu dinamovistul 
Ion Covaci, fiind învins greu de 
acesta, cu 2—1. Ion Crețu, Ionel 
Ciocoi și Al. Coroianu au fost se
lecționați anul trecut în lotul na
țional de tineret. Și aceasta, da
torită stilului corect de luptă, acu- 
rateții boxului prestat de acești 
băieți. Mihalic nu acceptă să ur

ce între corzi bătăuși. Ne amin
tim de maniera elegantă în care 
a evoluat elevul său, Vasile Kiss, 
la ultimele campionate naționale. 
Cei care nu-i dau ascultare (cum 
s-a întîmplat cu boxerii Kisvadai 
și Parpală) sînt excluși din sala 
de box.

Discutăm în continuare despre 
viitorul boxului clujean. Tînărul 
antrenor conduce de un an, îm
preună cu colegul său mai tînăr

Vasile Boga, centrul de juniori de 
pe lingă C.J.E.F.S. Aci, satisfac
țiile și speranțele sînt mari. O 
seamă de juniori, printre care Al. 
But, I. Hertz, Al. Mureșan, L. Mă- 
jer s-au și afirmat, la ediția pre
cedentă și în campionatele națio
nale de anul acesta. Pepiniera 
centrului se află la grupul școlar 
Tehnofrig, unde antrenorul găsește 
sprijin efectiv la ing. I. Mihalcea, 
directorul școlii.

LA C.S.M. CLUJ

Selecția, educația, munca cu juniorii - carențe In activitatea 
antrenorilor de box

Secția de box a clubului sportiv 
muncitoresc Cluj este supusă pe
riodic analizei activității. „Nu fa
cem analize de dragul analizelor, 
ne spune tov. Simion Kezdi, pre
ședintele clubului, dar în cazul 
boxului, discutarea în amănunt a 
muncii antrenorilor și sportivilor 
e foarte necesară. Aceasta, pentru 
că de cîțiva ani, secția noastră de 
box ne cam dă bătaie de cap“.

Ne aflăm de cîteva ore în mij
locul tehnicienilor clubului. Munca 
și rezultatele antrenorilor sînt ana
lizate pe toate fețele, tonul critic 
este adesea prezent în luările de 
cuvînt. Trei aspecte sînt discutate 
în special : SELECȚIA, EDUCAȚIA 
SPORTIVILOR ȘI A ANTRENO
RILOR, MUNCA CU JUNIORII. 
Ne surprinde, la început, faptul că 
deși clubul are anul acesta trei 
campioni naționali de juniori (R. 
Cosma, I. Boancă — antrenor I. 
Chendreanu, M. Nagy — antrenor

P. Ambruș), totuși în activitatea 
secției sînt subliniate și destule 
neajunsuri. Pe parcurs, aveam să 
constatăm că exigența conducerii 
clubului față de activitatea an
trenorilor e fermă și justificată. 
Criticile sînt îndreptate, mărturi
sim cu suprindere. îndeosebi asu
pra antrenorului Florea Stanomir, 
care — finind seama de opiniile 
exprimate — cam de mulți ani 
nu se mai ocupă cu aceeași pa
siune de activitatea secției. Nimeni 
nu pune la îndoială capacitatea 
antenorului, verificată de-a lun
gul multor ani, discuțiile referin-

du-se însă la delăsarea, apatia ob
servată în munca acestfii tehnician.

Arătam mai sus că trei pugiliști 
juniori ai clubului au îmbrăcat 
anul acesta tricoul de campioni. 
Dar doi dintre ei aparțin antre
norului Chendreanu, dat ca exem
plu de seriozitate, de punctuali
tate în sală. Al treilea este pro
dusul antrenorului Ambruș, cu 
toate că el nu e angajat al clu
bului, ci e plătit cu ora. în 
schimb, în sala antrenorului de la 
care se așteaptă mai mult (în spe
ță, Florea Stanomir) își face loc, 
nu de puține ori, indisciplina, 
sportivii lipsind de la pregătire 
sau venind cu întîrziere, întrucît 
ei văd că și antrenorul le dă, une
ori, astfel de „exemple'*. De alt
fel, după cum avea să ne spună, 
ulterior, și secretarul general al 
F. R. Box, Cr. Petroșeneanu, an
trenorul Stanomir n-a fost scutit 
de critici severe nici de conduce
rea federației.

A fost combătută energic inten
ția exprimată de unii antrenori 
de a aduce la Cluj boxeri formați 
în alte orașe, deoarece, susțineau 
ei, „și în alte localități se proce
dează la fel“, subliniindu-se, tot
odată, necesitatea de a se face o 
adevărată muncă de selecție, de a 
căuta cu mai multă pasiune prin
tre tinerii din școlile geneale. pro
fesionale, din licee. „Decrete" de 
a se aduce juniori în săli nu pot 
fi date, și acest lucru se pare că 
antrenorii de la C.S.M. încă nu 
l-au înțeles îndeajuns.

Muncă de calitate la Voința
Vizita la secția de box a asocia

ției sportive Voința Cluj ne-a fă
cut o deosebită plăcere. In sala de 
sport a unei școli generale, antre
norul Eugen Douda și-a amenajat 
un splendid loc de pregătire 
pentru elevii săi. O sală cochetă,

strălucitor de curată, dotată cu a- 
paratură corespunzătoare, găzdu
iește antrenamentele unui număr 
de peste 20 de pugiliști seniori, ju
niori și copii. în rîndul seniorilor 
i-am găsit pe Otto Anderco și La- 
dislau Mathe, calificați în finalele

campionatelor republicane din a- 
cest an. între juniori l-am recu
noscut pe campionul național la 
cea mai ușoară categorie, Alexan
dru Turei, unul dintre pugiliștii 
care la finalele naționale de la 
Cluj a impresionat prin stilul său 
curat de luptă și prin tehnica sa 
superioară. Cerînd relații despre 
activitatea pugilistică a acestui tî
năr în vîrstă de aproape 18 ani, 
am aflat că el practică boxul, în 
sala Voința, de 5 ani ! într-un 
colț al sălii, un grup de copii în 
vîrstă de 12—13 ani primeau pri
mele indicații tehnice de la in
structorul voluntar, Iosif Ambruș.

„Anul acesta am avut rezultate 
mai slabe la campionatele de ju
niori... în plin program de pregă
tire am rămas fără sală, aproape 
două luni de zile — ne-a mărtu
risit antrenorul care l-a adus pe 
firmamentul boxului pe Iosif Miha
lic. Altfel, cred că am fi avut un 
cuvînt mai greu de spus la între
cerile juniorilor".

Tot aici am găsit și explicația 
succeselor antrenorului Douda pe 
linia creșterii tinerilor pugiliști. 
Tinerii în vîrstă de 16 ani nu mai 
sînt primiți în secție. La Voința 
Cluj, instruirea juniorilor începe 
— așa cum se cuvine — de timpu
riu. Copiii sînt inițiali în tainele 
boxului încă de la vîrstă de 12—13 
ani așa îneît, la 15 ani, atunci 
cînd au voie să participe la com
petiții, ei au deja o experiență 
de cîțiva ani. La încheierea antre
namentului am urmărit un pro
gram de pregătire fizică pentru 
copii și juniori, în care erau in 
duse exerciții la spaliere, gim
nastică pentru dezvoltarea forței 
(cu greutăți corespunzătoare), e- 
xerciții compensative etc. în con
cluzie, un antrenament conform 
cerințelor moderne, o pregătire ce 
poate asigura succesele în pers
pectivă.

lul _ - -
creștet :

— Fără discuție. Astăzi, pregătirea unul 
fotbalist nu mai e o distracție, e o mun
că. De altfel, fotbalul modern a resta
bilit echitatea în lumea sportului... Toți 
performerii — liandbaliști, cicliști, gini- 
naști sau mai știu eu ce — trudesc din- 
totdeauna, ca iobii, pentru un metru 
sau o secundă în plus, doar In fotbal 
„stelele" de un sezon credeau — și mai 
cred, nu-i așa ? — că dacă ai talent, l-ai 
apucat pe dumnezeu de picior.

îmi vorbește despre generația de 
nerl fotbaliști, „care pare dispusă 
nu-și irosească darurile", pomenește 
Iordănescu și Simionaș, de Iordache 
Tătaru, ajunge — printr-un slalom

ti
să 
de 
Șl de 

nume șl de Idei — la clujeanul Barbu, 
pe care 11 consideră un jucător de ex
cepție, talentat șl serios, „un băiat des
pre care toată lumea are numai cuvinte 
de laudă".

întorc discuția șl-I Întreb care crede 
că e cel mal mare clștlg al campionatu
lui Încheiat.

— „Miercurea de... tristă memorie".
— Nu-nțeleg ?!
— Da, da. miercurea aceea In care Di

namo, Steaua și U.T.A., angajate In 
cupele europene, au Înscris 1 gol șl au 
primit 10, deși două din ele jucau 
acasă ! El bine, atunci am Înțeles cu 
toții — șl In primul rînd antrenorii — 
că fotbaliștii noștri au condiție fizică 
doar pentru un sfert de oră 1 In miercu
rea aceea am avut cu toțU o revelație i 
cea a neputinței noastre. NE-AM PUS 
PE RECUPERAT ȘI ACUM BĂIEȚII 
NOȘTRI ALEARGA MAI MULT ȘI MAI

men- 
fotba

REPEDE CA IN CAMPIONATUL 
CUT. Acesta-i cîștigul cel mare 1

— Și defectul cel mal mare ?
— Lipsa de eficacitate, datorată

talității atacanților. Apărările din
Iul nostru sînt mai dispuse Ia sacrificiu, 
mai dotate cu spirit de abnegație. Atacu
rile sînt mai comode... Atacanții cred că 
la poarta echipei lor fotbalul e o luptă* 
Iar la cealaltă * “

Discutăm de
— Cibi baci, 

șansa noastră 
mondiale 7

Cu un gest de oboseală, Își coboară 
ochelarii :

— Zic să nu ne grăbim cu pronosticu
rile ! Dacă ne grăbim cu optimismul. 
Înseamnă că uităm prea repede...

— Ce uităm 7
— In primul rlnd, că Înaintea Mexicu

lui nu ne acorda nimeni nici o șansă 
și că ne-am calificat Înaintea Portugaliei 
șl Elveției 1 In al doilea rlnd, că — 
avînd calificarea In buzunar — era să 
pierdem meciul cu Grecia de la Bucu
rești.

— Atunci 7
— Lumea vorbește de parcă slntem ca

lificați. Pentru asta — țl-o spun chiar cu 
riscul de a mă repeta — nu-1 nevoia 
doar de o echipă talentata t E nevoia 
de multa muncă, de multă seriozitate... 
IN FOTBALUL DE ASTAZI NU POȚI 
REZISTA PARA MULTA SERIOZITATE... 
Ne place, nu ne place, asta-1 realitatea* 
șl dacă o ignorăm, pierdem șl ee-am 
cîștigat...

Ovidiu 1OANIȚOAIA

o joacă...
o oră. Poate mai mult.
ce crezi dumneata despreț 
la viitoarele campionate

PROGRAMUL
turului campionatului diviziei C, ediția 197V72

a 111-a
ETAPA I (22 AUGUST)

S.N. C-ța. — Ancora Galați 
Delta Tulcea — Dacia Galați
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia 
S.U.T. Galați — Unirea Tricolor Br. 
Granitul Babadag — Cimentul Medg. 
Metalurgistul Br. — Dunărea Tulcea 
Dunărea Brăila — Electrica C-ța

ETAPA A II-A (29 AUGUST)
Unirea Tricolor Br. — I.M.U. Medgidia 
Marina Mangalia — S.N. Constanța 
Ancora Calați — Metalurgistul Brâlla 
Electrica Constanța — Delta Tulcea 
Dunărea Tulcea — S.U.T. Galați 
Cimentul Medgidia — Dunărea Brăila 
Dacia Galați — Granitul Babadag

ETAPA A IU-A (12 SEPTEMBRIE)
Dacia Galați — S.U.T. Galați
Ancora Galați — Dunărea Tulcea 
S.N. Constanța — Granitul Babadag 
Marina Mangalia — Cimentul Medg. 
I.M.U. Medgidia — Electrica C-ța. 
Delta Tulcea — Unirea Tricolor Br. 
Metalurgistul Brăila — Dunărea Br.

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)
Dunărea Tulcea — Marina Mangalia 
Electrica C-ța. — Dacia Galați
Dunărea Brăila — I.M.U. Medgidia 
Granitul Babadag — Delta Tulcea
Cimentul Medgidia — S. N. Constanța 
S.U.T. Galați — Metalurgistul Brăila 
Unirea Tricolor Br. — Ancora Gl.

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
Dunărea Brăila — Granitul Babadag 
I.M.U. Medgidia — Cimentul Medgidia 
Metalurg. Brăila — Unirea Tricolor Br. 
S. N. Constanța — Electrica Constanța 
Ancora Galați — S.U.T. Galați 
Delta Tulcea — Dunărea Tulcea 
Marina Mangalia — Dacia Galați

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
S.U.T. Galați — Cimentul Medgidia 
Dacia Galați — Dunărea Brăila
Delta Tulcea — Ancora Galați 
I.M.U. Medgidia — Metalurgistul Br.
Unirea Tricolor Br. — Marina Mang. 
Granitul Babadag — Electrica C-ța.
S.N. Constanța — Dunărea Tulcea

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE) 1

Electrica C-ța. — Unirea Tricolor Br. 
Marina Mangalia — Delta Tulcea 
Dacia Galați — I.M.U. Medgidia

Dunărea Tulcea — Granitul Babadag 
Cimentul Medgidia — Ancora Galați 
Metalurgistul Br. — S. N. Constanța 
Dunărea Brăila — S.U.T. Galați

ETAPA A VOT-A (17 OCTOMBRIE)
Delta Tulcea — Metalurgistul Brăila 
Dunărea Brăila — Unirea Tricolor Br. 
Cimentul Medgidia — Dunărea Tulcea 
S.U.T. Galați — Electrica Constanța 
S.N. Constanța — I.M.U. Medgidia 
Ancora Galați — Dacia Galați 
Granitul Babadag — Marina Mangalia

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE) *

Unirea Tricolor Br. — Dacia Galați 
Ancora Galați — Granitul Babadag 
S.N. Constanța — S.U.T. Galați 
Metalurgistul Brăila — Cimentul Medg. 
Dunărea Tulcea — Electrica Constanța 
Marina Mangalia — Dunărea Brăila 
I.M.U. Medgidia — Delta Tulcea

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
Marina Mangalia — Metalurgistul Br. 
Delta Tulcea — S.N. Constanța 
Granitul Babadag — Unirea Tricolor Br. 
Dacia Galați — Dunărea Tulcea 
I.M.U. Medgidia — S.U.T. Galați 
Electrica Constanța — Cimentul Medg. 
Dunărea Brâlla — Ancora Galați

ETAPA A XI-A (7 NOEMBRIE)

Unirea Tricolor Br. — S. N. Constanța 
Ancora Galați — I.M.U. Medgidia 
S.U.T. Galați — Delta Tulcea 
Electrica Constanța — Marina Mang 
Metalurgistul Br. — Granitul Babadag 
Dunărea Tulcea — Dunărea Brăila 
Cimentul Medgidia — Dacia Galați

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)

I.M.U. Medgidia — Granitul Babadag 
Unirea Tricolor Br. — Dunărea Tulcea 
Metalurgistul Brăila — Dacia Galați 
S.N. Constanța — Dunărea Brăila 
Delta Tulcea — Cimentul Medgidia 
S.U.T. Galați — Marina Mangalia >
Ancora Galați — Electrica Constanța ’ 

r
ETAPA A Xni-A (21 NOIEMBRIE)

Dunărea Brăila — Delta Tulcea 
Granitul Babadag — S.U.T. Galați 
Marina Mangalia — Ancora Galați 
Electrica C-ța — Metalurgistul Brăila 
Dacia Galați — S.N. Constanța 
Cimentul Medgidia — Unirea Tricolor Br. 
Dunărea Tulcea — I.M.U. Medgidia

Ciștigători de autoturisme la loz în plic
Pe lista marilor ciștigători Ia LOZ IN 

PLIC se adaugă zilnic, noi și noi parti- 
cfpanțl din toate colțurile țării. Iată 
cîțiva dintre ultimii ciștigători : Drăghici 
Tudorița — Pitești — DACIA 1100 ; Pa- 
lade Costache — Bacău — DACIA 1100 ; 
Teodorescu Gheorghe — Buzău — DA
CIA 1100: Gaciu Romulus — Cluj — 
SKODA S 100 ; Muscă Alexandrina — 
Arad — FIAT 850 ș.a.

Numai cine joacă poate cîștiga !
• Tragerea LOTO de mîine va fi tele

vizată direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10. Astăzi, UL
TIMA ZI pentru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 21 IULIE 1971
Fond de premii : 3.054.636 lei din care 

2.024.099 lei report
Extragerea I : 2 32 25 16 7 17
Fond de premii : 1.970.306 lei din care 

1.368.732 lei report categ. 1 și 66.294 lei 
categ. 2.

Extragerea a Il-a : 27 26 3 31 41
Fond de premii : 1.084.330 lei din

care 539.073 lei report categ. A.
Plata premiilor pentru acest concur»

se va face astfel :
In Capitală ltjcepind de joi 29 iulie 

ptnă la 4 septembrie 1971, Inclusiv ;
In țară Incepînd aproximativ din 

2 august pînă Ia 4 septembrie 1971, 
Inclusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

16 IULIE 1971
Extragerea I : Categoria 1 : 2,25 va

riante a 39.480 lei ; categ. 2 : 8,10 a 
10.967 lei : categ. 3 : 27,05 a 3.284 ie’ ; 
categ. 4 : 54,90 a 1.618 lei ; categ. 5 : 
178,05 a 499 lei ; categ. 6 : 367,50 a 
242 lei.

Extragerea a Il-a: Categoria A : 
1 variantă 25% a 74.942 lei și 2 vari
ante 100/n a 29.977 lei ; categ. B : 5 va
riante 25% a 11.509 lei și 3 variante 
10% a 4.603 lei ; categ. C ■ 7,55 a 9 451 
lei ; categ. D : 9,79 a 7.356 lei : categ. 
E : 26.15 a 2.729 lei ; categ. F : 61 a 
1.170 lei.

Ambele extrageri : Categoria Z :
1412,75 variante a 100 lei.

Premiul de categoria A 25% a revenit 
lui COMAN GHEORGHE din București.

Rubrică redactată
de LOTO — PRONOSPORT



CUPA DAVIS
CONFERINȚA DE PRESA

A doua Spartachiada națională 
a tineretului sportiv polonez

Pregătiri pentru semifinala interzone
INDIA ROMÂNIA

O telegramă pe adresa fede
rației române de tenis, sosită 
ieri, anunță definitivarea unor 
detalii organizatorice legate de 
meciul India—România, contînd 
pentru semifinalele interzone 
ale „Cupei Davis**. In primul 
rînd, au fost definitiv stabilite 
datele disputării meciului. Ele 
sînt cele preconizate de forul 
nostru de specialitate și ratifi
cate de F.I.L.T., anume: 30, 31 
iulie și 1 august. Intllnirea se 
va disputa la New Delhi, ca
pitala Indiei.

In vederea acestui meci, care 
opune campioana zonei asia
tice a competiției și cîștigătoa- 
rea grupei B a zonei europene, 
federația indiană de tenis a

anunțat următoarea echipă: 
P. Lail, J. Mukerjea, S. Min- 
notra și R. Krishnan (căpitan).

Echipierii României se vor 
afla la începutul săptămînii vi
itoare la locul disputei, 
vor reuni la New Delhi 
din direcții diferite. Ion 
pleacă de la Kitzbiihel 
tria) unde ia parte, în 
zile, la un turneu internațional. 
Ilie Năstase se află actualmen
te în Suedia, participînd la 
„turneul campionilor11. Ceilalți 
membri ai echipei, cuprinzînd 
pe Petre 
Dron și 
prof. Șt. 
duminică 
India.

Ei se 
sosind 
Țiriac 
(Aus- 
aceste

Mărmureanu, Sever 
căpitanul nejucător 
Georgescu vor pleca 
din București spre

A PREȘEDINTELUI C.I.O., 
AVERY BRUNDAGE, LA MOSCOVA

O S-a revenit asupra excluderii unor schiori de la J.O. de iarnă
• Spartachiada de vară a popoarelor din U.R.S.S.

a continuat cu Întrecerile de lupte
cerghln; cat. 57 kg. : Djemal Megrellș- 
vlli; cat. 62 kg.: Valeri Spiridonov; cat. 
68 kg.: Roman Rurua; cat. 74 kg.: Imant 
Kllntson; cat. 82 kg.: Anatoli Nazarenko; 
cat. 90 kg.: Valeri Rezeanțev; cat. 100 
kg.: Aleksei Karmatskih; cat. peste 100 
kg.: Anatoli Roșcin.

La lupte „sambo", reprezentantul 
R.S.S. Ucrainene, Vladimir Saunin, a 
terminat învingător In limitele catego
riei 100 kg. La cat. 62 kg, pe primul ioc 
ș-a clasat. Nikolai Kozițki, iar la cat. 66 
kg. victoria a revenit lui Konstantin 
Gheraslmov.

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Tenismenii români au obținut două 
victorii în cadrul turneului Inter
național desfășurat la Gyor. In 
finala probei de simplu femei, 
Iudit Dibar a învins-o cu 1—6, 
6—4, 6—3 pe jucătoarea maghiară 
Szell. Proba de dublu mixt a re
venit cuplului român Iudit Di- 

j bar-Viorel Marcu, învingător în 
finală cu 6—2, 6—4 în fața pere-

Szaba-chii Walsh (Australia) 
dos (Ungaria).

In finala probei de dublu mas
culin jucătorii maghiari Machan 
și Baranyi au dispus cu 6—4, 6—0 
de perechea română Viorel Mar- 
cu—Constantin Popovici.

Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de R. Machan, care în 
finală l-a întrecut cu 2—6, 6—2, 
6—4 pe S. Baranyi.

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului internațional olimpic, 
Averry Brundage, aflat la Moscova eu 
prilejul Spartachiadei de vară a popoa
relor din U.R.S.S., a organizat o confe
rință de presă în cadrul căreia a remis 
ziariștilor sportivi o scrisoare în care se 
clarifică unele probleme litigioase cu 
privire la situația schiorilor acuzați de a 
fi încălcat regulile amatorismului.

Luînd în considerație angajamentul fe
derației internaționale de schi și a fede
rațiilor naționale a celor împricinați de 
a respecta pe viitor indicațiile C.I.O. și 
spiritul olimpic al întrecerilor, Comisia 
executivă a C.I.O. a hotărît să anuleze 
măsurile prin care un număr de schiori 
francezi, elvețieni, vest-germanl și din 
alte țări au fost excluși de la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă de 
la Sapporo. Astfel, schiorii George 
Maudult, Jean Noel Augert (Franța), 
Jean Daniel, Daetwyler, Dumeng Glova- 
noll (Elveția), Franz Vogler (R.F. a 
Germaniei) șl alții vor putea fi din nou 
prezesnțl la marile concursuri internațio
nale șl Ia Jocurile Olimpice de la Sap
poro.

în încheierea scrisorii sale, A. Brun
dage subliniază : „Comitetul Internațio
nal olimpic a luat act de hotărtrea fe
derației Internaționale de schi de a sta
bili măsurile necesare (în limitele pro
priilor sale regulamente) pentru a pro
teja pe schiorii alpini de orice exploa
tare în scop de reclamă șl de a aplica 
cu strictețe prevederile Cartel Olimpice".

S-au încheiat întrecerile concursului 
de lupte greco-romane din cadrul fina
lelor celei de-a 5-a ediții a Spartachia
dei de vară a popoarelor din U.R.S.S. 
Iată cîștlgătoril pe categorii : cat. 48 kg.: 
Flrudin Kurbanov; cat. 52 kg.: Ivan Ko-

S-a încheiat
de volei de la

turneul
Varșovia

In ultima zi:
ROMÂNIA-BULGARIA

3 2

au fost

ECHIPA DE CONTRATIMP A ROMÂNIEI
POATE INTRA PE FAGAȘUL OLIMPIC!

,VARȘOVIA, 21 (prin telefon). 
Aseară, în sala Torvar din capi
tala Poloniei, s-a încheiat turneul 
Internațional masculin de volei, la 
care a participat și echipa Româ
niei. In ultimele partide
înregistrate următoarele rezultate : 
S.U.A. —Polonia II 3—0 (4, 10, 4) 
și România — Bulgaria 3—2 (—9, 7, 
8, — 12, 9). Voleibaliștii noștri, 
care la acest turneu au fost lip
siți de aportul a 4 titulari, au ju
cat mai bine decît în partida cu 
Polonia, remareîndu-se Bartha, Pa
duraru, Oros și Duduciuc.

® Balcaniadele, mijloc de întărire a activității cicliste din această zonă a Europei • La orizont: 
cursa Belgrad — Sofia — Istanbul • Un proiect de program — pregătiri și evoluții — pentru 

! echipa noastră de 100 km contratimp
ale altor zone ale Europei (Scandina
via ș.a), să ia startul într-o se
rie de întreceri.

Este evident că federațiile de ci
clism din Balcani sînt hotărîte să 
dea o amploare deosebită competi
țiilor, să le transforme intr-un mijloc 
de ridicare continuă a valorii ruti
erilor din țările lor. Faptul este re
marcabil. In Balcani există cicliști 
talentați, unii dintre ei afirmați de 
acum în arena internațională a ama
torismului, dar și sportivi cu un nivel 
mai scăzut. Dacă cicliștii din Turcia 
au făcut un progres remarcabil (da
torită în bună măsură antrenorului 
bulgar Nencio Hristov, care pregă
tește naționala turcă), în schimb cei 
din Grecia au rămas la un stadiu 
puțin avansat. Participarea la com
petiții comune duce direct la un efi
cient schimb de experiență, la asi
gurarea bazelor pentru o ascensiune 
comună pe scara performanțelor.

întrecerile celei de a IV-a Balca
niade, organizate ireproșabil din 
punct de vedere tehnic, au fost do
minate de disputa dintre formațiile 
Iugoslaviei, Bulgariei și României. 
„Cartea de vizită" a echipei lui Dra- 
ghișa Ieșici (pe care se află înscrise 
performanțe de 2 h.04 : 00 — 2 h.05 : 00 
In proba de 100 km contratimp și, re
cent, locul V la întrecerile preolim- 
pice de la Miinchen) a fost confir
mată. Intr-un remarcabil progres 
s-au aflat și reprezentativele Bulga
riei și României. Echipa noastră a 
dovedit că a crescut în valoare de 
la o competiție ia alta, că are certe 
perspective.

Propunerea pe care am făcut-o (și 
pe care o susținem) de a se lua în 
discuția Biroului F. R. Ciclism par
ticiparea la mondialele din acest an 
are la bază cîteva argumente fon
date. Astfel, antrenorul Nicolae

A IV-a ediție a campionatelor bal
canice de ciclism a avut loc la Sofia, 
după 40 de ani de Ia înființarea com
petiției. întrecerile de debut s-au 
desfășurat în anul 1931 la Sofia, edi
ția a doua avînd loc în anul 1940 
ia București, iar cea de a treia în 
1947 la Sofia. Intervalele mari de 
timp la care au fost programate 
campionatele balcanice ale sportului 
cu pedale au făcut ca ele să nu con
stituie un mijloc de întărire a miș
cării cicliste din această zonă a Eu
ropei. Abia acum, cînd s-au pus ba
zele unui program 
(1971 — . ..............
Ankara, 
Atena),

unui program stabil, anual 
Sofia, 1972 — Brașov, 1973 — 

— Belgrad, 1975 — 
putea vorbi în ciclis- 

o competiție
1974 

se va 
șosea

Voicu are la dispoziție — în afara 
cvartetului Teodor, Grigore, Puteri- 
ty, Cosma — și o valoroasă echipă 
de tineret (Camer, Drăgan, Bădilă, 
Tudoran) care poate fi folosită în 
pregătire și din sinul căreia își poate 
selecționa oameni pentru eventuala 
înlocuire a actualilor titulari. Pro
gramul de pregătire și competițio- 
nal al lunii august asigură naționa
lei noastre mijloacele de antrena
ment și verificare necesare defini
tivării unui team puternic. Fiind ul
timul test în compania celor mai va
loroase echipe din lume (marea lor 
majoritate participante la J.O. de 
anul viitor), campionatelor mondiale 
pot indica cu precizie tehnicienilor 
noștri direcțiile de pregătire pentru 
la iarnă și pentru sezonul viitor. Ur
mînd un program de antrenament 
specializat (așa cum... nu a făcut 
anul acesta) lotul poate ajunge la nive
lul cerințelor internaționale, poate cu
ceri un Ioc fruntaș Ia Olimpiadă. Desi
gur, de mare importanță pentru obține
rea formei maxime este programul com- 
petițional din 1972. Credem că ar fi 
necesară participarea la cursele de 
100 km contratimp pe echipe orga
nizate la Miinchen (luna mai), Bu
dapesta (iunie) și Brașov (iulie — 
Balcaniada). Ea ar asigura o evo
luție șl o punere In formă' gradate, 
posibilitatea verificării permanente 
a componenților echipei șl efectua
rea eventualelor schimbări. Cu o pre
gătire făcută cu maximum de res
ponsabilitate. asigurîndu-se condiți
ile necesare și un program competi- 
țional adecvat, echipa României se 
poate clasa printre primele 6 Ia

FINAL :CLASAMENT

1. Polonia I 4 3 1 11:5 7
2. România 4 3 1 9:6 7
3. Bulgaria 4 3 1 11:8 7
4. S.U.A. 4 1 3 6:9 5
5. Polonia II 4 0 4 3:12 4

Zilele acestea, iubitorii de sport 
din Republica Populară Polonă 
trăiesc un eveniment dintre cele 
mai deosebite: tineretul siportiv 
pînă la 20 de ani ia paj-te — pen
tru a doua oară — la o uriașă 
competiție de mase 1 Spartachiada 
națională. întrecerile se desfășoară 
în cinstea Zilei Eliberării, sârbă 
toarea națională a Poloniei.

în anul 1969 au avut loc prime
le finale ale Spartachiadei națio
nale, găzduite de stadioanele din 
Wroclaw și Poznan; astăzi, cins 
tea de a organiza ultimă etapă a 
Spartachiadei revine îndeobște 
voevodatelor din Silezia.

Spartachiada națională reprezin
tă cea mai mare manifestație spor
tivă a Poloniei populare. între
cerile la nivel orășenesc, raional 
și voevodal s-au consumat de mai 
multe luni, la ele participînd mi
lioane de sportivi. între 21 și 30 
iulie, fericiții cîștigători ai etapelor 
anterioare își vor disputa finalele 
la 25 de sporturi, punctajul ur
mînd să se facă pe 
voevodale, dar și pe 
derații sindicale.

La finalele acestei 
nifestații sportive se 
zența la start a 8 300 
tori, la care ar urma 
ge 1 500 de persoane 
conducerile echipelor, 
tehnicienii, mecanicii, 
alte 1 500 reprezentînd 
tul competiției, arbitri, 
dio, televiziune etc. Un 
lor> de oameni dedicați 
pe stadion.

Pentru popularizarea 
lor, organizatorii Spartachiadei au 
desemnat un număr cît mai mare 
de gazde ale finalelor. Cele de 
canotaj se vor desfășura pe lacul 
Turaw de lîngă Opole, caiacul și 
canoele la Poznan, ciclismul de 
pistă la Kalisz, iar celelalte dis
cipline sportive — box. judo, gim
nastică, atletism, patinaj, natați°, 
fotbal, baschet, volei, scrimă, te
nis, tir, handbal etc. — își vor 
programa disputele pe terenurile 
de sport din Silezia.

Spartachiada, la care 
numai tineri sub 20 de 
considerată un test foarte impor
tant în selecționarea de talente 
noi pentru echipele olimpice ale 
Poloniei, dar în același timp ea 
reprezintă un factor mobilizator 
în dezvoltarea tuturor disciplinelor 
sportive, mai ales în voevodatele, 
în care unele dintre ele sînt mai 
slab dezvoltate pe acest tărîm.

Trebuie, desigur, subliniată im
portanța Spartachiadei în ceea ce 
privește ridicarea nivelului spor
tului de masă și educativ din în
treaga Polonie, ocazie prielnică de 
a des’chide drumul tineretului ta
lentat către sportul de perfor
manță și către titlurile de cam
pioni ai țării, către afirmarea in
ternațională.

Intr-o atmosferă de deosebit en
tuziasm, tineretul polonez urmă-
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„CUPA INTERCONTINENTALA"
NU SE VA MAI DISPUTA?

AMSTERDAM 21 (Agerpres). — Direc
ția clubului de fotbal Ajax Amsterdam, 
ciștlgătoarea „Cupei campionilor euro
peni'*, a anunțat că nu a ajuns la nici 
o înțelegere cu conducătorii echipei Na
tional din Montevideo în ceea ce pri
vește datele de desfășurare a finalei 
„Cupei intercontinentale".

Clubul Naclonal a trimis o telegramă 
la Amsterdam prin care solicită ca me
ciul retur să fie jucat înainte de 31 oc
tombrie. La rîndul său, clubul Ajax a

arătat că poate susține returul la altă dată, 
Înainte de 31 decembrie, deoarece în 
perioada propusă de clubul sud-ameri- 
can, echipa olandeză este angajată în 
alte meciuri internaționale, sau o parte 
dintre jucători participă la meciurile e- 
chlpel naționale din cadrul campionatu
lui european. în legătură cu această 
controversă, președintele clubului Ajax, 
Jaap Van Praag, a anunțat că probabil 
echipa să nu va mai disputa finala 
„Cupei intercontinentale".

Tinerii de la uzina mecanică „Ursus" din Varșovia au participat la în
trecerile de baschet pentru Spartachiada tineretului cu o 
echipă, pe care o puteți vedea la unul din antrenamentele 

pe terenul întreprinderii.
Este neîndois că mulți 

nerii sportivi pe care îi 
mări pe planșele de scrimă

sau participă — la între- 
ale celei de a doua 

Adunînd 
mai 
din 
po- 
de-

rește 
cerile finale
Spartachiade naționale, 
la start cu 
mult decît Jocurile Olimpice 
Mexic, finalele Spartachiadei 
loneze constituie o splendidă 
monstrație a vitalității și talentu
lui sportiv al tineretului acestei 
țări și — în aceeași măsură — o 
lucidă trecere în revistă a capa
cităților mișcării sportive a Polo
niei populare.

2 000 de sportivi

puternică 
efectuate

dintre ti- 
vom ur- 
' T ala 

halei din Katowice, în bazinul da 
înot de la Chorzow, pe terenurile 
de volei de la Czestochowa von 
deveni într-o bună zi membri al 
echipei olimpice a Poloniei, vor a- 
păra culorile țării la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, din 1976.

JERZY JABRZEMSKI
„Przeglad Sportowy“-Varșovia

ÎNOTĂTORI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE LA BOLZANO

BOLZANO 21 (prin telefon) îno
tători din 14 țări, printre care nu
meroși campioni și recordmani ai 
continentului, sînt prezenți la în
trecerile tradiționalului concurs 
dotat cu „Trofeul celor 7 coline11. 
Datorită marelui număr de pârti
ei panți au avut loc serii contra
timp. înotătorii români au avut 
comportări mulțumitoare, situîn- 
du-se pe locuri fruntașe în seriile 
respective: Slavic locul III la 100 
m și locul II la 400 m liber. Ai
mer locul III la 400 m liber, iar 
Agneta Șterner a cîștigat seria sa 
de 100 m delfin. Iată și clasamen
tele generale ale probelor din 
prima zi:

100. m liber (b) i Szentirmay 
(Ungaria) 53,9, Hrouda (Cehoslo
vacia) 55,5, SLAVIC 55,6 i 400 m 
liber (b): Esteva (Spania) 4:17,2, 
Sperling (R.D.G.) 4 :21,1 
(Spania) 4:22,3, SLAVIC 
ALMER 4:22,6, Brinkley (Anglia) 
4:23,8; 100 m spate (b): Esteva

60,8, Gielen (Olanda) 63,9, Rudan 
(Iugoslavia) 64,1; 200 m bras (b)i 
Balcells (Spania) 2:33,3, Eisen- 
mann (R.D.G.) 2:34, 0, Gunther
(R.F.G.) 2:35,5; 100 m delfin (b)i 
Szentirmay (Ung.) 57,9 — record, 
D’Oppido (Italia) 61,0, Chudzinski 
(Polonia) 61,3; 400 m mixti Turpe 
(R.D.G.) 4:53,4, Pechmann (R.D.G.) 
4:58,0.

200 m liber (f)i N. Calligaris 
(Italia) 2:12,2 — record, Sehmisch 
(R.D.G.) 2:13,3; 100 m spatei M. 
Vermaat (Olanda) 68,4 — record, 
U. Butters (R.D.G.) 70,8; 200 «jf 
bras: R. Vogel (R.D.G.) 2:48,3. P. 
Misserini (Italia) 2:52,1,... 5. ANCA 
GEORGESCU 2:59,0; 100 m del
fin (f): A .Gyarmaty (Ung.) 65.9, 
H. Lindner (R.D.G.) 67,0,... 6.
AGNETA STERNER .70,4.

Correll 
4:22,5,
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TURNEUL DE ȘAH DE LA AMSTERDAM
• Th. Ghițescu conduce in grupa maeștrilor

a fost cîștigat

Hristache NAUM I. PAUȘ — coresp.

T$. Mureș au evoluat

DOPINGUL MOTOARELOR
REVENIREA LUI TARZAN

CUPA VETERANILOR GAZONULUI
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Șl PROCURORII STAU PE BANCA 
DE PEDEAPSA !

UN INVITAT P' ONOARE

BENVENUTI — RADIOCRONICAR 
SPORTIV

A FI PORTAR Șl TATA...

AMSTERDAM 21 (Agerpres). — Șahis- 
tul român Theodor Ghițescu a preluat 
conducerea In grupa maeștrilor a tur
neului internațional de la Amsterdam. 
învlngîndu-1 cu piesele albe pe olande
zul Zuidema. El totalizează, după șapte 
runde, 5 puncte și este urmat In clasa
ment de Mallch (R.D. Germană), Sm.ej- 
kal (Cehoslovacia) — i'Ș p, Enklaar 
(Olanda) — 4 (1) p, Minici (Iugoslavia) 
— 4 p etc. Alte rezultate : Smejkal — 
Mallch 1—0; Van der Welde — Bojan

Kurajita 1—0; Kort — Mlnicl
în grupa rezervată marilor 

continuă să conducă Smîslov 
cu 5 puncte, secundat de 
Ivkov (ambii Iugoslavia), Ree 
și Browne (Australia) — toți_
4 p. în runda a 7-a, Smîslov a remizai 
cu Boboțov, rezultat consemnat și Jn 
partidele Ivkov — Gligorici, Donner — 
Adorjan, Ree — Evans, Timman — Por- 
tlsch, Uhlmann — Browne și Keres 
SchoU.

La Debrefiin s-a încheiat turneul 
internațional de handbal mascu
lin la care au participat echipele 
Akademik Sofia, Cervina Hvezda 
Bratislava, Lokomotiv Leipzig, Se
lecționata orașului Opatija, Selec
ționata orașului Tg. Mureș și Dosza 
Debrecin. Turneul 
de formația gazdă, urmată de A- 
kademic Sofia și Selecționata ora
șului Tg. Mureș. Doi dintre jucă
torii români, Nicolae Mașca și 
Constantin Odaie, au primit cupele 
acordate pentru cel mai tehnic ju
cător, respectiv, pentru golgeterul 
competiției.

Pe șoselele de munte din împre
jurimile Brașovului, cicliștii își vor 
disputa în luna august marea ma

joritate a întrecerilor
eanică menită să contribuie direct la 
progresul rutierilor, Ia verificarea 
ritmică a nivelului lor valoric.

In discuțiile celei de a Il-a confe
rințe balcanice de ciclism (Sofia, 
17 iulie) s-au cristalizat cîteva pro
puneri care vor conduce la lărgirea 
ariei de desfășurare a acestor cam
pionate, la amplificarea rolului lor. 
Astfel, în 1972, federația bulgară va 
organiza o întrecere experimentală 
pentru juniori (probe de șosea : 80
km contratimp pe echipe și 120 km 
pe circuit). Pentru un viitor nu 
prea depărtat este preconizată și 
înființarea campionatelor balcanice 
de pistă, în timp ce pentru a IlI-a 
conferință balcanică (22 iulie 1972. 
Brașov), federațiile din Bulgaria, Iu
goslavia și Turcia pregătesc un pro
iect comun de organizare a unei 
curse de fond pe etape pe ruta Bel- 
grad-Sofia-Istanbul. Delegatul Gre
ciei, G .Vasilakopoulos, va prezenta 
anul viitor o propunere concretă de 
selecționare a unei echipe balcanice 

, de fond care să concureze cu cele 
i........... ...................................................

TELEX
Intllnirea semifinală pentru titlul mon
dial de șah dintre Robert Fischer (S.U.A.) 
și Bent Larsen (Danemarca) s-a încheiat 
la Denver (Colorado) cu victoria mare
lui maestru american. El a cîștigat par
tida a 6-a la mutarea a 40-a, astfel că 
scorul final al meciului este 6—0. In 
continuare, Fischer îl va întîlnl pe În
vingătorul meciului dintre marii maeștri 
sovietici T. Petrosian șl V. Kordnoi.

Turneul Internațional de polo, desfășurat 
la Vama, B-a încheiat cu victoria repre
zentativei Bulgariei. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Grecia, Olanda. Ceho
slovacia. selecționata orașului Varna și 
Turcia. în ultima zi a competiției s-ai*?1' 
Înregistrat rezultatele : C 
sel. Vama 9—6; Olanda — Turcia 
Bulgaria — Grecia 4—3.

om petiției 
Cehoslovacia

După eliminarea principalilor tavorițl, 
Rod Laver șl Arthur Ashe, în primul 
tur al turneului International de tenis 
de la Louisville (Kentucky) au fO3t. în
registrate rezultate scontate: Rosewall 
l-a eliminat cu 6—2. 7—5 pe McMillan, 
Okker l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe T. 
Ulricli, Iar Riessen a dispus cu 6—4, 
6—7, 6—1 de Dent. Alte rezultate : Ruf- 
fels — Stilwell 6—4, 6—2; Drysdale — 
Maud 6—4, 6—4; Carmichael — Taylor 
6—1. 6—2.

Cel mai vîrstnic oaspete de o- 
noare la viitoarele Jocuri Olim
pice, de la Miinchen, va fi belgia
nul Paul Anspach, care a împlinit 
nu de mult venerabila vîrstă de 
90 de ani. La Jocurile Olimpice, 
desfășurate în 1908 Ia Londra, el 
a cucerit două medalii de bronz, 
la scrimă. Patru ani mai tîrziu, 
Anspach a participat 
care au avut loc la 
unde a obținut medalii 
spadă — individual și

...Aceasta bineînțeles cînd joacă 
baschet. De curînd s-au întîlnit la 
Villeurbane, reprezentativa locală 
și selecționata orașului Lyon. Am
bele formații erau alcătuite din 
procurori. Mai mult chiar, unul 
din arbitri era procurorul general 
adjunct al Franței. In asemenea 
condiții a fost destul de greu 
se dicteze pedepse. Și totuși 
fost cîteva, chiar dacă meciul, 
general, s-a disputat corect.

lui, Johny Weissmuller, de aseme
nea campion olimpic pe 100 m 
liber. La vremea lui, Crabb a sta
bilit și un nou record mondial la 
400 m liber, cu timpul de 4:48,4.

Concurînd recent într-o compe
tiție deschisă veteranilor, Crabb 
(aflat într-o excelentă formă) a 
stabilit un nou record mondial la 
categoria de vîrstă 60—64 ani. In 
același bazin, pe aceeași distanță, 
bătrînul „Tarzan11 a realizat 6:37,1, 
îmbunătățind vechiul record cu 
peste un minut.

Concursul Internațional de călărie de Ia 
Londra a debutat cu o probă de obsta
cole, în care victoria a revenit sporti
vului american Neale Schaplro pe calul 
„Slooper". El a parcurs traseul In 32.0 
șt 0 p. penalizare, fiind urmat de en
glezul Graham Fletcher pe „Buttevant 
Boy" 33,4 șl 0 p.p. vest-germanul Gert 
Wlltfang pe sAskan“, 33,5 și 0 p p„ en
glezul Harvey Smith pe „Mattie Brown" 
31,1 șl 4 p.p.

Cursa ciclistă internațională de Ia Ronse 
(Belgia) a fost cîștigată de rutierul bel
gian Erik Leman, care a parcurs 81 km 
în 1 h 52. După 20 de secunde au sosit 
belgianul Van Schll și francezul Gui
mard. De remarcat că Eddy Merckx, 
cîștigătorul recentului Tur al Franței, 
s-a clasat pe locul 35.

După înfrîngerile succesive su
ferite, boxerul italian Nino Ben- 
venuti pare decis să pună punct 
activității sale competiționale. A- 
vînd de făcut alegerea între mai 
multe oferte, printre care aceea a 
unei case cinematografice, Benve- 
nuti s-a decis, în mod cu totul ne
așteptat, să devină radiocomenta- 
tor pentru galele de box. Direcția 
Radioteleviziunii italiene i-a pro
mis tot concursul și în momentul 
de față, Benvenuti se află la Roma, 
unde urmează un curs de califi
care.

Heir Karlsen, portarul unei echi
pe norvegiene de fotbal, are în 
ultima vreme conflicte permanente 
cu fotoreporterii, pe care nu vrea 
să-i mai lase în preajma porții 
sale. Motivul trebuie căutat în di
ficultățile pe care le are cu băia
tul său. Acesta și-a luat obiceiul 
ca o dată cu notele proaste pe 
care le aduce acasă, să prezinte 
și fotografii decupate din ziare, 
înfățișîndu-1 pe respectabilul său 
părinte cum încasează goluri. In
succesele familiei Karlsen sînt ast
fel mușamalizate reciproc, deși ta
tăl are un mic avantaj : el îi poa
te alunga pe fotografi, ceea ce 
nu-și permite fiul cu profesorii...

Unul din interpreții lui Tarzan 
în numeroasele filme dedicate a- 
cestui erou al junglei a fost și 
înotătorul american Lawrence 
Crabb. înainte de a deveni actor 
de film, Crabb 
de aur la J.O. 
unui alt celebru

Dopingul a făcut destule victi
me in lumea sportivă și a dat 
mult de lucru specialiștilor, în ul
tima vreme. Iată că el apare sub 
o formă cu totul inedită în cursele 
automobilistice, aici fiind dopați 
nu oamenii, ci motoarele.

La Marele Premiu al Franței, 
cîștigat după cum se știe de Jackie 
Stewart, organizatorii au luat pro
be de combustibil de la primele 
cinci mașini clasate. Se pare că 
este vorba de o încălcare a nor
melor carburanților admiși și o- 
mologați pentru concurs, pentru că 
li s-a adăugat un procent majo
rat de metanol, care mărește coefi
cientul exploziv dar prezintă un 
mare grad de pericol pentru pi- 
loți.

In primul tur al probei de simplu din 
cadrul turneului international de tenis 
de la Winston-Salem (Carolina de Nord), 
Franulovlci l-a învins cu 6—1, 6—1 pe 
Krulivltz, iar Barthes a dispus cu 6—2, 
7—5 de R. Reld. In cea mai disputată 
partidă, Froehling l-a eliminat cu 6—3, 
4—6, 6—4 pe Estep.

A început Turul ciclist al Scoției rezer
vat rutierilor amatori. Prima etapă, des
fășurată pe distanța Glasgow — Ar
broath, a fost cîștigată de sportivul ir
landez Doyle, cronometrat pe 163 km cu 
timpul de 3 h 37:32. In același timp cu 
învingătorul a ' ' '
alergători din 
alții Matthews 
ța) șl Becker

sosit un pluton masiv de 
care făceau parte printre 
(Anglia), Corbeau (Fran- 

(Luxemburg).

european de yachtingCampionatul ___ r....... .... . ............ ,
(clasa „Dragon") s-a încheiat In locali
tatea suedeză Marstrand cu victoria am
barcațiunii condusă de frații Sundelin 
(Suedia). învingătorii au totalizat In fi
nal 24,7 p., fiind urmați de Dieter Below 
(R.D. Germană) 33,5 p. Cea de-a 6-a 
regată, și ultima a competiției a re
venit danezului Ole Berntsen.

Performanța sparge vechile limite...
(„Stadion** — Praga)

De curînd, s-a desfășurat, la Le
ningrad, „Cupa veteranilor*1, o com
petiție care a reunit fostele glorii 
ale fotbalului sovietic, internațio
nali și maeștri ai sportului. Con
diția esențială a fost aceea de a 
se fi depășit vîrsta de 40 ani.

Anul acesta și-au disputat cupa 
reprezentativele orașelor Leningrad 
și Moscova, precum și cele ale 
Ucrainei și Gruziei. Meciurile au 
fost foarte disputate, în multe ca
zuri rezultatul neputind fi decis 
decît prin lovituri de la 11 metri. 
Foștii internaționali Dementiev, 
Kotrikadze, Netto, Ivanov și Ra- 
zinski au făcut, din nou, dovada

calităților lor, pe care trecerea ani
lor nu le-a alterat.

Cupa a fost cîștigată de vetera
nii Moscovei care au învins în fi
nală fostele glorii ale fotbalului 
din Leningrad. Pe locul trei s-a 
clasat reprezentativa Gruziei, care 
a avut în Kotrikadze un portar 
redutabil (el a reușit să apere trei 
lovituri de la 11 metri).

Cu prilejul Spartachiadei de vară a 
popoarelor din U.R.S.S. s-a deschis 
la Moscova o expoziție intitulată 
„Cultura fizică și sportul în arta 
plastică". Sînt prezentate numeroase 
lucrări de pictură, grafică și foto
grafii artistice.

Reproducem o Interesantă compo
ziție a pictorului B. Talberg : „Gim
nastele".

l

Cunoscuta formație braziliană de fotbal 
F.C. Santos a plecat în Mexic, unde va 
susține două jocuri. Apoi, fotbaliștii bra
zilieni vor juca trei meciuri în Canada 
și S.U.A., Din echipă face parte și Rele, 
care zilele trecute a susținut 
său meci în echipa națională a Braziliei. 
După cum se 
juca numai în

ulțimul

știe, In' viitor, Peie va 
echipa sa de club.

A 4-a ediție a 
s-a încheiat Ia 
noscutului rutier cehoslovac Jan 'smollk, 
urmat de compatriotul său Rudolf 
Labus — la 1,03. Ultima etapă a com
petiției (a 6-a), desfășurată pe un tra
seu muntos tn lungime de 106 km, a 
fost cîștigată de elvețianul Bernhard 
Dreyer cu timpul de 2 h 20:27,

Turului ciclist al Boemiel 
Novy Bor cu victoria cu- (

i
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