
iN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

Ample planuri de măsuri pentru 
întărirea muncii politico-educative 
în cluburile sportive bucureștene
Întregul i 2 __ ;__ ________ r„. ._

gram de acțiune, privind întărirea muncii politico-ideoTogice1* și "cul
tural-educative, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Propunerile

nostru popor continuă să dezbată cu însuflețire amplul pro-
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făcute de secretarul general, și aprobate în unanimitate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., Expunerea de însemnătate istorică făcută în fața 
cadrelor investite cu responsabilități în acest domeniu, oferă un vast cînip 
de ia'ei și de acțiune, capabile să ridice munca politico-educativă la înăl
țimea cerințelor actuale ale construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Mișcarea sportivă primește și ea, prin Documentele de partid, indicații 
dec bit de prețioase. Aceste materiale de maximă însemnătate au fost 
stuc ite și aprofundate în cadrul organelor și organizațiilor sportive, au 
stimulat energiile și entuziasmul.

Tn spiritul recomandărilor făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
alcătuiesc cuprinzătoare planuri de măsuri menite să ducă la întărirea 
muncii politico-educative în rîndurile tineretului sportiv.

Vă prezentăm mai jos o sinteză 
principalele cluburi ale Capitalei.

Intensificarea muncii politico-ideo- 
logice, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a activităților cultural-educa
tive, cunoașterea și însușirea temei
nică a politicii interne și externe a 
partidului nostru, promovarea prin
cipiilor de etică și conduită comunis
tă, combaterea cu toată fermitatea a 
influențelor ideologiei burgheze, a 
mentalităților retrograde, a misticis
mului, a tendințelor de parazitism 
social, încadrarea conștientă și entu
ziastă a tineretului la locurile de 
muncă și de învățătură, străbat ca 
un fir roșu planurile marilor orga
nizații sportive din capitala țării.

In acest sens, se stabilește concret 
ea pînă la 1 august să se studieze și 
să se seminarizeze cu toți sportivii 
și întreg personalul tehnic-adminjs- 
trativ. Documentele ’

Sportivul —* 
de producție

Pornindu-Se de 
ițrartid că munca reprezintă unul din
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SPORTIVI DE VALOARE MONDIALĂ LA STARTUL
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ATLETISM

a celor ce-și propun să înfăptuiască declară antrenorul

federal Gh. Zîmbresteanu

® Anticipări: 1,90 m - la inălțime
femei, peste 17 m — la triplusalt,
in jur de 8 m-la lungime bărbați
62 m la disc (I. Nagy), cel mai

tare concurs la disc femei

citate de numeroase agenții de
presă și redacții sportive din

Europala principiul de
(Continuare în pag. a 2-a)

de partid.
legat nemijlocit

® Rezultatele „naționalelor" soli-

NANT!"
• „VA FI UN SPECTACOL PASIO-

cele mai eficiente mijloace de edu
cație, de formarea conștiinței socia
liste și a personalității omului, se 
preconizează :

„Antrenorii vor urmări permanent 
activitatea în producție a sportivilor, 
rezultatele și comportarea de la lo
cul de muncă ; trimestrial, Biroul 
clubului va fi informat asupra mo
dului cum aceștia și-au îndeplinit 
obligațiile în întreprinderi, institu
ții, școli, facultăți" (RAPID, PRO
GRESUL).

„Se va strînge și mai mult colabo
rarea cu părinții, direcțiunile școli
lor, organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, profesori, diriginți, pentru rea
lizarea principalei obligații a elevi
lor — învățătura — și a unei com
portări exemplare în școală, familie, 
societate'! (CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR).

LIA MANOLIUFESTIVITATEA

UNOR DECORAȚII
Ieri, la sediul Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică și 
Sport, a avut loc festivitatea în- 
mînării unor decorații conferite 
Iinor activiști sportivi, antrenori 
și sportivi din cadrul cooperației 
meșteșugărești, Cu prilejul împli- 

■ nirii a 20 de ani de la înființarea 
asociațiilor și Cluburilor sportive 
„Voința".

Au participat Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S,, Marin Bîrjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., "
zideriu Nagy, vicepreședinte 
UCECOM, Tudor Vasile, 
tele C.M.E.F-S. București.

în numele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
tovarășul Aurel Bozgan, 
al Consiliului de Stat, a 
ordinul 
Il-a 
șef al Oficiului pentru educație fi
zică și sport UCECOM, președin
tele Federației române de ciclism, 
și Vasile Ionescu, instructor al 
OEFS—UCECOM, ordinul „Me
ritul Sportiv" clasa a IlI-a tova
rășilor George Alexandru, instruc
tor al O.E.F.S. — UCECOM, Jeno 
Balazsy, șecretar al asociației spor
tive „Voința" Odorheiul Secuiesc, 
Mitana Botez, maestră emerită a 
sportului la canotaj, Gheorghe 
Roșu, antrenor de baschet, și 
loan Zolia, șef al serviciului sport 
la U.C.M. „Confecția" București.

Un număr de 18 tovarăși au fost 
'distinși cu medalia „Meritul spor-* 
tiv" clasa I și II.

De azi, pînă duminică, se dispu" 
tă în Sala Sporturilor din Satu 
Mare a Vl-a ediție a campionatului 
balcanic de baschet pentru junioa
re, la care iau parte reprezentativ 
vele Bulgariei, Iugoslaviei, Romă-- 
niei, precum și echipa de senioare 
a Greciei. Aceasta din urmă a ob
ținut aprobarea, ca și anul trecut 
la Pleven, de a evolua cu jucătoa
re depășind virsta junioratului.

Principala favorită a Balcaniadei 
este selecționata Bulgariei, învin
gătoare în toate celelalte ediții. O 
șansă apreciabilă are însă și for" 
mația română, alcătuită din ele" 
mente dotate, unele dintre ele cu 
experiență internațională în între
cerile de junioare. Avînd și avan" 
tajul unui public entuziast, cum 
este cel din Satu Mare, tinerele 
noastre sportive pot cuceri, de astă' 
dată, titlul ratat în 1970, cînd s-au 
clasat pe locul secund. în același 
timp, ele au prilejul să demonstre
ze, în compania unor adversare re" 
dutabile, posibilitatea de a atinge, 
în scurtă vreme, o valoare care să 
le permită promovarea în naționa
la de senioare. Șanse au, desigur* 
și baschetbalistele Iugoslaviei, pre
zente întotdeauna printre fruntașe
le turneelor de amploare.

Iată programul, complet al Bal" 
caniadei: vineri, ora 17,301 cere
monia de deschidere, ora 18: Iugo" 
slavia — Grecia, ora 19,30: Româ" 
nia — Bulgaria ; sîmbătă, ora 18 .* 
România — Grecia, ora 19,30: Bul
garia — Iugoslavia; duminică, ora. 
17,30 : Grecia — Bulgaria, ora 19 i, 
România — Iugoslavia, ora . 20,30 f. 
ceremonia de închidere.

riri la adversari. Singurul lucru 
pe care-1 declară este că „vor fi 
întreceri extraordinar de dispu
tate". Interesant, totuși... insufi
cient pentru o prezentare a na
ționalelor. Am apelat, din nou 
(pentru a cita oară ?), la antreno
rul federal Gh. Zîmbreșteanu deși, 
și el !, prins în viitoarea pregăti
rilor se dovedește mai mult pasio
nat decît imparțial.

— Așadar, de mîine pe Re
publicii...

— Da, pe Republicii lingă con- 
curenți. Poate nici o dată pînă 
acum naționalele n-au oferit tutu
ror participanților, dar absolut tu
turor, țeluri posibil de atins: titlu
rile, haremurile pentru europene, 
selecția în echipele naționale de 
seniori și senioare, tineret, ju
niori... De altfel, programarea na
ționalelor ca „piatră de hotar" a 
fost făcută deliberat. Va fi un 
spectacol pasionant care, în unele 
probe, se va situa la nivelul va
loric al europenelor sau chiar al 
olimpiadelor.

— Pe cititori îi pasionează 
pronosticurile, mai ales atunci 
cînd vin de la specialiști și în
deosebi cînd sînt... infirmate. 
Urmînd tradiția, ce ne puteți 
spline ?

— Spectatorilor — pe care îi aș
tept în număr mare și cititorilor — 
cărora este greu să le calculezi 
numărul le pot spune că la disc 
fete va fi un concurs de mare ten
siune și că m-aș bucura ca fie
care dintre cele patru principale 
concurente (Manoliu, Menis, Cata
ramă și Ionescu) să arunce la~ va
loarea de la antrenamente, să fie 
preocupate de performanța în sine

de atleți și atlete se află 
TJv acum în febra de start a 

naționalelor. Mîine și duminică, 
stadionul din Dealul Spirii va găz
dui o confruntare — valorică și 
de ambiții — fără precedent. A 
53-a ediție a băieților și a 43-a 
a fetelor reunesc o serie de spor
tivi aflați în accentuată ascensiu
ne spre fruntea ierarhiilor mon
diale, numeroși concurenți cu mari 
disponibilități pentru o acerbă 
luptă de afirmare. Stimulentului 
pe care-1 reprezintă titlul național 
pus în joc i se adaugă altele (în
deplinirea haremurilor pentru eu
ropenele de la Helsinki, selecțio
narea în echipele pentru Jocurile 
Balcanice de la Zagreb și pentru 
confruntările cu formațiile Spaniei 
și Poloniei ș.a.) care-1 amplifică 
la maximum. în această stare pu
ternic febrilă este greu să-i abor
dezi pe principalii eroi într-o dis
cuție. în general, nu vor să anti
cipeze nimic, se feresc să defi
nească punctul formei sportive pe 
care l-au atins sau să facă refe-

CRIȘUL VREA SĂ-SI MENȚINĂ
»

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

cu 
un

De
al 

președin-

tînăra secție a ținut să-și trimită 
reprezentanți; la finalele amintite. Ii 

spun 
acti-

ALBIÂ“ ÎN DIVIZIA A

SNAGOVUL Șl TINERII LUI OASPEfl

Aspect de la festivitate

SPORTIVE
Citeva din constatările — pozitive și negative

făcute de brigada de control a U.G.S.R., C.N.E.F.S.

și Ministerului Turismului antrena-

fin! Și 
Mă în-

(Continuare în pag. a 3-a)

IN CAUTAREA ACTIVITĂȚILOR

de Stat 
România, 
membru 
înmînat 

„Meritul Sportiv" clasa a 
tovarășilor Octavian Tuhai,

Sub un cer acoperit continuu de 
nori, ieri, pe noua pistă a lacului 
Snagov, au început întrecerile din 
cadrul campionatului republican de 
caiac-canoe adresat juniorilor mici, 
mari și tineretului. La startul aces
tei importante competiții nautice s-au 
aliniat sute de tineri și tinere, spor
tivi reprezentînd cluburile bueurește- 
ne Dinamo, Steaua, Olimpia, Clubul 
sportiv școlar, Voința, C.N.U, Școala 
sportivă nr. 2, Rapid, caiaciști și ca-

noiști de lă Pescarul și Delta Tul- 
cea. Răsăritul Sulina, Olimpia Reșița, 
Constructorul și Școala sportivă Ti
mișoara, Olimpia Satu Mare, Dună
rea și Ancora Galați etc. — o ade
vărată flotilă de padele și pagae 1...

Conform programului, plecările 
în cursă s-au dat din 5 în 5 minute, 
prima zi a campionatului consemnînd 
nu mai puțin de 70 de starturi.

Cum era de așteptat, surpriza zi
lei n-au furnizat-o rezultatele. Ea a 
existat, totuși, prin participarea la 
aceste întreceri a celei mai tinere 
secții de caiac-canoe din țară : Viito
rul Turna Severin. Afiliată la fede
rația de specialitate la 26 iunie a.c.,

dorim „vînt de pupa !“ — cum 
oamenii apelor — în noua ei 
vita te.

Așadar, zi plină pe Snagov, 
zeci de echipaje în start, cu 
neobosit corp de arbitri ce înregis
trează tot, pe apă și pe uscat, pe 
sute de foi de parcurs.

Astăzi, în ziua a doua a campio
natului, participanții se vor întrece 
în semifinale, urmînd ca sîmbătă în
tre orele 9—12,50 să-și dispute în- 
tîietatea în cele 24 de probe ale fi
nalelor.

V. TOFAN

Prin stațiunile de odihnă din județele Mureș, Harghita, Prahova și Vilcea

PETRE MTHAIUC

In meciul cu gimnaștii americani

CONSTANȚA. 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Intr-o am
bianță pe care am dori-o cit mai 
des repetată la concursurile de gim
nastică — sală plină, aplauze în
delungate pentru fiecare execuție 
reușită — s-a desfășurat joj după- 
amiază In Palatul sporturilor din 
localitate, întîlnirea internațională 
dintre echipele masculine ale Ro
mâniei și S.U.A., prima din dubla 
confruntare a selecționatelor, femi
nine și masculine, ale celor două 
țări. Deși lipsită de aportul a doi 
dintre oamenii săi de bază (Gheor
ghe Păunescu și Nicolae Achim), re
prezentativa țării noastre și-a în
scris în palmares o frumoasă vic
torie, depășind net echipa S.U.A. 
Petre Mihaiuc, Vasile Coșariu, Dan 
Grecu, Mircea Gheorghiu, Nicolae 
Oprescu și Constantin Petrescu au 
luat conducerea chiar din startul 
concursului, • sporindu-și cu 
aparat avantajul. îndeosebi la cal 
cu minere și inele, echipa noastră 
a acumulat puncte prețioase. Pe pri
mul loc la individual compus lup
ta s-a dat, de fapt, între componen- 
ții reprezentativei noastre, evident 
superiori adversarilor lor. în final

startul 
fiecare

succesul a fost repurtat de Petre 
Mihaiuc, clasat pe merit pe locul I.

Rezultate : sol
— S.U.A. 45,85 
România 46,15 p 
inele : 
44,95 ; 
S.U.A.
46,00 — S.U.Â. 45,70. bară : România 
46,50 — S.U.A. 46,05 p. Clasament ge
neral pe echipe : ROMANIA 276,80 
p — S.U.A. 272,70 p ; individual 
compus : 1. Petre Mihaiuc 56,40 p, 
2—3. Dan Grecu și Vasile Coșariu 
55,35 p, 4. Gary Morava 55,25 p, " 
Mircea Gheorghiu 54,75, 6. Marshal 
Avener 54,50.

Vineri după amiază, de la ora 
18,30 se va desfășura întîlnirea din
tre formațiile feminine ale României 
și S.U.A. Antrenorii au anunțat ur
mătoarele formule de echipă : RO
MANIA — Elena Ceampelea, Rodica 
Apăteanu. Ileana Coman, Alina Go- 
reac, Anca Grigoraș, Marcela Pău.- 
nescu. S.U.A. Joan Moore, 
Cantwell, Barbara Fleming, 
Wright, Margie Pyle, 
wart.

România 
sărituri : 
45,60 ;

— România 46,00 p. 
p; cal cu minere :

— S.U.A. 44,,r>5 p : 
“ - S.U.A.

45,70 —
România

46,45 p.
România 

paralele :

5.

Janet
Janet

Kathy Ste-

C. MACOVEI

Prin virtuțile sale recunoscute, 
sportul — ca fenomen social — se 
află tot mai mult ancorat în viata 
omului contemporan. Realitatea coti
diană o dovedește pregnant. Nevoia 
de exercițiu fizic, de mișcare, de 
destindere, de agrement, apare în 
prim plan chiar și atunci cind oame
nii se ’ află în concediu de odihnă. 
Poate mai ales în această ipostază. 
La munte sau la mare numărul so- 
licitanților de spații pentru sport, al 
celor dornici să participe la o ex
cursie, 
sau de 
propriilor 
noaște o 
gistrează
Există format în rîndul celor aflați 
la odihnă un curent de opinie auten
tic în sprijinul ideii de mișcare, o 
mentalitate nouă, cu totul generoasă 
prin efectele ei.

Sînt, însă, stațiunile de odihnă 
pregătite să răspundă cerințelor ? Se 
face oare simțită preocuparea pentru 
Ca oamenii muncii să fie beneficiarii 
unui regim de odihnă activă care se 
realizează ideal prin exercițiu fi
zic ? Ce măsuri au întreprins în di
recția sporirii inventarului sportiv, 
a bazei materiale, cei cu responsabi
lități directe în materie ? Ce proiec
te există în curs de materializare ?

Pe această temă s-t, desfășurat

să joace un meci de tenis 
volei, să răspundă astfel 
gusturi sau preferințe cu- 

curbă net ascendentă. înre- 
chiar proporții de masă.

La baza sportivă 
studențească de 
la lacul Tei se 
organizează per
manent lecții de 
înot. Acestea se 
bucură de pre
zența a numeroși 
tineri veniți să-și 
petreacă orele de 
odihnă și des

tindere
Foto 1 
PETRU ILICA

citeva stațiuniraid prin
din județele Mureș. Har

ghita, Ploiești și Vilcea de către o 
brigadă de control alcătuită din re
prezentanți ai U.G.S.R., C.N.E.F.S. 
și Ministerului Turismului, care a ur
mărit în mod special felul cum or
ganele locale și conducerile între
prinderilor balneo-climaterice aplică 
în viață H.C.M. nr. 405 din 17 
1965 și H.C.M. nr.

recent un 
da odihnă

558 din 6 mai
mai

1970,

De bună seamă că rezolvarea situațiilor semnalate, 
eliminarea unor neajunsuri supărătoare comportă
măsuri complexe. Ele trebuie să se afle în atenția 

consiliilor județene pentru educație fizică și sport, a celor 
sindicale precum și a comitetelor județene U.T.C. care 
au datoria să sprijine, într-un mod mai ferm, mai ope
rativ și mai eficient, întreprinderile balneo-climaterice, 
în speță organizatorii cultural-sportivi de pe iîngă ca
sele de odihnă. Oricum, nu este firesc ca secretarul 
consiliului județean Harghita, al sindicatelor, solicitat 
de brigadă de a trimite la ședința de concluzii res
ponsabilul cu activitatea sportivă să afirme că sindica-

ale căror prevederi se referă la ac
tivitatea sportivă de masă în stațiu
nile de odihnă. In rîndurile care ur
mează punctăm citeva din constată
rile făcute cu prilejul acestui raid.

★
Evident, problema activității spor

tive recreativa în stațiunile de odihnă

(Continuare în pag. a 2-a)

atribuții pe tărîm sportiv în stațiunile bc<-tele... nu au 
neo-climaterice !

Este evident că numai | ‘ ' ,-a— --
«anelor și organizațiilor interesate activitățile sportive 
de masă vor avea în stațiunile de odihnă continuitate

printr-un efort conjugat al or-

și conținut, ele vor ajunge să răspundă integral cerin
țelor. Și fără îndoială că se poate ajunge aici, dacă 
reprezentanții factorilor interesați ar perora mai puțin 
în ședințe, s-ar angaja într-o mai mică măsură în dis
cuții sterile, fără perspectivă și ar ajuta concret munca 
de îmbunătățire a activității sportive din stațiunile de 
odihnă.

Antrenorul Ștefan Coidum expune „planul de atac"/ al primei zile de 
antrenament. Și nu va fi o zi ușoară...

Foto : DRAGOȘ NEAGU
Cred, insă, că vom reuși să facem, 
o figură onorabilă în prima divizie. 
Nea Fane Coidum e priceput, are 
experiență, echipa e tinără, are des
tui jucători buni. Ne trebuie curaj 
și atenție la finalizare. Important va 
fi cum vom porni, chiar din prima 
etapă, acasă, cu Jiul, N-am dreptate ?

— Cum să nu ! Despre tine. însă, 
nici o vorbă ?

— Eu o să mă pregătesc serios de 
tot. Ca toți băieții, de altfel.

Pe șoseaua ce vine dinspre Cioplea, 
mai apar cîțiva jucători din lotul 
Crișului. Merg spre masă. Suciu spe
ră să înceteze o dată ..ploaia asta 
blestemată", Cefan vede în vale sta
dionul din Predeal și îi spune 'lui 
Lucaci : „O să coborim ji la minge! 
Abia aștept..." Aud că dimineața, 
prin pădure. în pantă. Ștefan Coidum 
își alergase elevii, nu glumă ...

Mircea M. IONESCU

PREDEAL, 22 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Aflasem că. dincolo de șine, la 
vila „Robinson", poate fi găsit Crișul. 
La „Robinson", însă, surpriză, după 
10,30, nici țipenie de orădean. Ama
bilă, funcționara de la recepție a 
investigat telefonic și alte vile; La 
„Scriban.", norocul e de partea 
noastră. Ni se dă un fotbalist la 
telefon. Este N. Alexandru. „Sînt 
singur în toată vila. Știți, puțin bol
nav. Băieții sînt cu toții la 
ment, spre Cioplea".

Caută acul în carul cu 
afară, e o ploaie enervantă, 
dramă un puști: „Sportivii au fugit 
in pădure! “ Și așa a și fost. Crișul 
își mutase „albia" în pădure, și nu 
l-am putut găsi pînă la ora mesei 
de prînz.

Primul om din lotul Crișului pe 
care-1 întîlnesc e Șchiopu, fosta ex
tremă a U.T.A.-ei. Vorbim de una, de 
alta.

— E greu, sigur ci e greu pentru 
o promovată — zice Petrică Șchiopu.

ȘEDINȚA DE
A BIROULUI F.
® Noul regulament de transferări va

Aseară, Ia sediul Federației ro
mâne de fotbal a avut loc ședin
ța de lucru a biroului federal, la 
sfîrșitul căreia tov. Mircea Ange- 
lescu — președinte al F.R.F., ne-a 
făcut cunoscute unele probleme ce 
au constituit obiectul discuțiilor în 
cadrul ședinței respective.

Printre altele, au fost discutate 
și aprobate unele reglementări ce 
privesc obligațiile și drepturile pe 
care le au jucătorii și antrenorii 
de fotbal ce activează în eșaloa
nele superioare.

De asemenea, biroul Federației 
române de fotbal a stabilit ca „re
gulamentul de organizare a acti
vității fotbalistice, inclusiv preve
derile referitoare Ia transferă
rile de jucători, care a fost a- 
probat de către Comitetul federal 
în ședința plenară ce a avut loc

ASEARĂ
R. FOTBAL
intra in

ziua deîn 
vigoare cu 
gust 1971“.

vigoare la I august

4 iulie a.c., să intre în 
începere de Ia 1 au-

A.S.A. TG. MURES
TATABANYA 4-1 (0-1)

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

A.S.A. Tg. Mureș, a susținut 
joi după-amiază o întîinire interna
țională amicală în compania forma
ției de divizia A Tatabanya (R. P. 
Ungară). Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 4—1 (0—1), prin golu
rile înscrise de Fazckaș (min. 52 și 
67), Hajnal (min. 87) și N. Nagy 

respectiv Komuves(min. 89), 
(min. 9).

j t C. ALBU
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MECIURI DE BUN NIVEL IN „CUPA DR. PETRU GROZA"
ORADEA, 22 (prin telefon, de la 

corespondentul nos(ru).
Cea de a 14-a ediție a „Cupei 

dr. Petru Groza“ la tenis, organi
zată de C.J.E.F.S. Bihor, a început 
miercuri după-amiază pe terenurile 
asociației sportive Sănătatea. La 
actuala ediție participă 146 de con
curenți și concurente din 14 secții 
de tenis din țară. întrecerile se 
dispută pe cinci categorii de vîrstă, 

, atît la fete cit și la băieți. Partide-

le din primele zile au scos In relief 
buna pregătire a tenismenilor, ceea 
ce a făcut ca iubitorii sportului alb 
din Oradea să urmărească cîteva 
meciuri foarte atractive.

Iată rezultatele, primelor două 
zile de întreceri t fete (13—14 ani): 
Ileana Virag (Voința Oradea) — 
Mariana Szollosi (Șc. sp. Tg. Mureș) 
6—1, 6—2; 17—18 ani; Rodica Pre- 
cup (Electrica Timișoara) — Corne
lia Nuțiu (Metalul Salonta) 7—5,

RINDURI DIN SCRISORILE DV...

I
i-

l

l

l

„în numele celor 140 de pio
nieri și școlari din sectoarele 1 
și 2 ale municipiului București 
aducem mulțumiri fierbinți Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor și C.N.E.F.S., care 
ne-au acordat tot sprijinul pen
tru buna desfășurare a tuturor 
activităților sportive, aci, 
băralde pionieri și școlari 
mișul’ide Sus. Am mai fost 
multeV'tabcre, dar niciunde 
ne-am simțit mai bine ca aici", 
(pioniera RODICA LUPU, pre
ședintă de unitate). Ne bucură 
multțcă sportul este la Ioc de 
cinste printre activitățile re
creative ale vacanței voastre, 
dragi copii !

„Am cerut lămuriri lui Stan
ley Rous dacă este regulamen
tară rejitcarea 'meciului Chimia- 
Arieșul, din barajul pentru di
vizia B“ (VASILE TAP — str. . 
Lianelor 2, Turda). Chiar dacă 
scrisoarea dv. are cinci pagini, 
hotărîrile în privința competi
țiilor interne constituie un atri
but firesc și netransmisibil al 
fiecărei federații naționale.

„Plafonul minim de 20 de go
luri pentru golgeteri trebuia 
anunțat la începutul campiona
tului, nu la sfîițit" (PETRE BE- 
REȘTEANU, căsuța poștală 23 
Brașov). Aveți dreptate în prin
cipiu, titlul de golgeter nu 
trebuia revocat într-o asemenea 
manieră, iar pentru promova-

în ta- 
Ti- 
în 
nu

rea tendinței 
F.R.F. ar trebui să 
soluții.

„Propun editarea 
clopedii de șah" 
Piața Libertății 4, 
dem că este o propunere 
resantfi pentru Editura Stadion.

„Felicitări echipei Steaua, an
trenorului Ștefan Covaci și-i 
urez acestuia la noua sa echipa, 
Ajax, succes în Cupa intercon
tinentală" (SEBADIN TELEU, 
Valea Dacilor, Jud Constanța). 
Ca să fim sinceri, am vrea să pu
teți ura ceva similar în viitorul 
sezon nu numai unui antrenor 
român, ci și unei echipe româ
nești.

„A:n auzit despre abaterile 
lui Constantineseu, Deleanu și 
Cheran. Sint indignat de com
portarea lor". (VASILE BRAD, 
str. Furtună 139, București). Să 
sperăm <ă abaterile acestora, 
in caz că vor fi dovedite, vor 
primi sancțiunile cuvenite, î.n 
primul rînd din partea clubului 
Dinamo.

„De ce ’a Tlrnăveni ziarul 
„Sportul" vine cu o Intîrziere de 
o zi ? La Tg. Mureș, nu departe 
de noi, el vi.’® în ziua apari
ției" (ȘTEFAN VASS, str. Re
publicii 62, Tîrnăveni). Din cau
za defectuoasei organizări a 
transportului Ae către Direcția 
Generală a Difuzării Presei.

ofensive în joc, 
găsească alte

unei enci- 
(J. RITOOK, 
Cluj). Cre- 

inte-

6—4, Rodica Erk (U.T.A.) — Maria 
Moș (Metalul Salonta) '6—1, 6—1 ; 
15—16 ani: Mariana Dumitriu 
(Steaua) — Maria Solomon (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—0, 6—1, Elena Cris
tea (Steaua) — Ileana Virag 6—1, 
6—1, Doina Brăștin (U.T.A.) — Li- 
via Rakoșfalvi (Mureșul Tg. Mureș) 
6—3, 6—2, Viorica Demeter (Sănă
tatea Oradea) — Hanelore Rosonczi 
(Mureșul Tg. Mureș) 6—0, 6—0, Ma
ria Denov (U.T.A.) — Maria Ilie 
(Steaua) 6—1, 1—6, 6—3; băieți (13— 
14 ani): V. Dumbravă (Steaua) —
L. Gyulai (Metalul Salonta) 
6—0, R. Tălmaciu (Steaua) 
Peter (Covasna) 6—4, 6—2, . 
vu (Petrolistul Cîmpina) — 
man (Voința Oradea) 6—3, 
Tomescu 
(Covasna) 
(Dinamo) 
6—1, 6—1 
(Cutezătorii București) 
(Sănătatea Oradea) 6—0, 6—0, 
Dărăban (Sănătatea) 
(Steaua) 6—1, 6—0 ;
Breazu (Dinamo) — M. Schildkrarit 
(Voința Oradea) 6—0, 6—1, O. Vîl- 
eioiu (U.T.A.) 
6—2, 6—3, 
A. Marian 
6—2, 6—2,
M. Voinea

(Steaua) — T.
6—0, 6—2, N. 

— A. Cioclov 
; 15—16 ani: C.

6—0, 
- Z.

A. Chi-
L. Kal- 

6—0, V.
Bal mai 

Noiman 
(Steaua) 
Fețeanu
M. Lar 

A.
— C. Ristea 

17—ÎS ani: M.

L. Ion (Steaua) 
F. Monei (Dinamo) — 
(Centr ii de copii Deva) 
C. xonesiu (Dinamo) — 
(Sănătatea) 6—1. 6—1.

Iile GHIȘA

•'< BOGAT PROGRAM
PENTRU NAȚIONALA DE POLO

Reprezentativa de polo a României, 
care se pregătește pentru calificarea 
în turneul olimpic de la Munchen, 
are un program deosebit de bogat în 
următoarele două luni, în care se 
va întîlni — fără nici o excepție — 
cu cele mai puternice formații din 
lume.

Intre 2 și 6 august, jucătorii noș
tri vor evolua în turneul de la 
Varna, alături de selecționatele Bul
gariei. Cehoslovaciei. Poloniei și Sue
diei. Patru zile mai tirziu. naționala 
română se va deplasa la Budapesta 
pentru turneul international 
ram”, la car» mai participă 
naționale ale Bulgariei, R.F. a Ger
maniei, Olandei. Ungariei si Suediei.

Reveniți m București, poloiștii ro
mâni vor participa la turneul balca
nic (19—22 august) împreună cu repre
zentativele Bulgariei. Greciei, Iugo
slaviei și Turciei. în sfirșit, sezonul 
lor competitional din acest an se în
cheie la Hvar (24—30 septembrie), 
unde se desfășoară (din 4 în 4 ani) 
tradiționalul „Trofeu Jadran”. în a- 
cest an și-au mai anunțat participarea 
echipele R.F. a Germaniei, Italiei, 
Olandei, Iugoslaviei, Ungariei. U.R.S.S. 
și S.U.A.

„Tungs- 
echipele

TREI ÎNOTĂTORI ROMÂNI REȘIȚA Șl PLOIEȘTI RAMIN

PE PODIUM LA BOLZANO PEPINIERELE DE BAZA

Ample planuri de măsuri
,f Urmare din pag. 1)

.Biroul consiliului clubului va crea 
sportivilor 

stat, 
ac- 

(DI-

condiții corespunzătoare 
pentru completarea studiilor de 
controlînd și analizind periodic 
tivitatca și rezultatele obținute” 
NAMO).

Cunoașterea și cultivarea 
dițiiior revoluționare ale 
porului și partidului nostru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
cia că, în cadrul procesului de edu
cație, de formare a unei înalte con
științe socialiste, un rol important îl 
are cunoașterea, mai ales de către ti
neret, a tradițiilor revoluționare ale 
poporului ȘÎ partidului nostru, lupta 
sa pentru libertate, independență, 
democrație . si socialism.

Cluburile sportive își propun In 
acest sens o serie t'e acțiuni.

Astfel, la STEAUA se vor orga
niza : ...

— întîlniri cu vechi «lilitanp ai 
partidului, cu muncitori fruntași, 
cu oameni din domeniul științei, 
artei și culturii,

— vizitarea de muzee, expoziții, 
monumente și locuri istorice in 
București și în orașele unde «e 
vor deplasa echipele și sportivii 
în competiție.

— demonstrații ale sportivilor
fruntași în îr.trerrinderi, institu
ții, școli, case de cultură, unități 
militare. t

La DINAMO se intenționează, In 
acest sens, organizarea lunară de 
conferințe, pe teme legate de lupta 
partidului nostru pentru eliberarea 
socială și națională a poporului, pen
tru socialism, amenajarea unei expo
ziții permanente de fotografii, îmbu
nătățirea agitației vizuale la bazele 
sportive ale clubului.

O sarcină importantă — 
munca patriotică

Secretarul general al partidului 
insistă asupra valorii educative pe 
care o are participarea tineretului lâ 
acțiuni de muncă patriotică, pe șan
tiere, în industrie, în agricultură, in 
gospodărirea localităților.

Cluburile și-au trecut ca un punct 
important în planurile de activitate 
aceasta.

Prin acțiuni oe muncă patriotică a 
sportivilor se vor amenaja :

— Două terenuri de minifotbal, 
două de volei și unul de baschet 
(PROGRESUL).

— Un teren de handbal (bitumini- 
zat) în incinta stadionului Tineretului 
(C. S. ȘCOLAR).

— Microterenurj la baza sportivă 
din șos. Vitan ; o parte a lucrărilor 
bazei nautice de la lacul l’anlelimoi. 
(OLIMPIA).

— Baza sportivă — 25 000 ore — 
din Pantelimon (METALUL).

I,-------------------------------- i i ■ îmi

tra- 
po-

Grija față de tinerele 
Vlăstare

Pornindu-se de 
rile de caracter __ 
riu, că deprinderile rele se dezrădă
cinează greu, este acordată o aten
ție sporită, în planurile cluburilor 
bucureștene, educației copiilor și ju
niorilor. Pentru foarte mulți dintre 
ei, stadionul sau sala de sport este 
a doua casă, așa că antrenorul sau in
structorul trebuie să fie al doilea 
părinte.

In Planul clubului DINAMO 
arată : „O atenție deosebită se 
acorda activității pe linia „Tînăru- 
lui Dinamovist", pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de copii 
spre practicarea sportului, ca un 
mijloc de educație multilaterală, de 
afirmare și împlinire a aspirațiilor 
lor.

Se vor organiza permanent ac
țiuni de depistare a elementelor- ta
lentate din cartier și din școli, o- 
rientindu-le spre loturile de copii 
și juniori ale.. clubului.

Vor fi înființate cercuri 
turism, învățarea înotuiui, 
tică medicală.

In raport cu capacitatea 
sportve 
ră elevilor la competițiile din 
cui Dinamo".

Din Planul clubului RAPID spi
cuim :

„Pentru elevii sportivi 'încadrați 
in centrele și grupele noastre, se 
va organiza o temeini tă activitate 
de educație patriotică. In programul 
profesorilor-antrenori de la centrele 
și grupele de copii se va introduce 
o oră specială de dirigenție, în ca
drul căreia vor fi discutate situația 
școlară, condțdta și alte 
de educație, 'trimestrial 
loc întîlniri cu părinții".

Sportivii trebuie să 
cîntece patriotice

Este unanim recunoscută 
mobilizatoare și educativă a 
cului patriotic. El îi apropie 
meni, îi face să vibreze, 
puternică legătură sufletească 
ei. Din păcate, sportivii noștri 
prea puține cîntece patriotice 
melodii tradiționale compuse 
versurile marilor poeți români 
sici — Mihail Eminescu, 
Alecsandri, George Coșbuc, 
vian Goga ș.a. In planurile clubu
rilor se propune remedierea aces- 

• tei stări de lucruri. Fiecare club își 
caută, de asemenea, marșul său. Pe 
cind și un „Marș al sportivilor ro
mâni".

la ideea că trăsătu- 
Se formează timpu-

bazelor 
se va ai orda intrare

BOLZANO, 22 (prin telefon), 
înotătorii români prezenți ia în
trecerile marelui 
țional dotat cu 
coline" au avut 
tbrii și în ziua 
du-se 
Slavic 
III la 
Aimer 
liber.
Agneta Sterner în proba de 200 m 
delfin cu 2:34,8, timp ce repre
zintă un nou record al României. 
Brasista Anca Georgescu (1:21.8) 
a ocupat doar locul V în prima 
serie. Rezultate tehnice :

ăOO m liber (b) : Esteva (Spa
nia) 1:59,8 Csaszary (Ungaria) 
2:01,2, SLAVIC 2:01.2, Wojtakaitis 
(Polonia) 2:02,0, 
2:02,2 ; 1500 m
(R.DG.) 17:14,7,

concurs interna- 
„Trofeul celor 7 
comportări meri- 
a doua, clasîn- 
fruntașe- Marianpe locuri

(2:01,2) s-a situat pe locul 
200 m liber, ca și Eugen 

(17:40,9) în cursa de 1500 m 
Același loc l-a ocupat și

61,0, Sehmisch (R.D.G.) 61,7 ; 800 
m liber (f) i N. Calligaris (Italia) 
9:20.9 — rec- european, Verveer 
(Olanda) 9:36,4; 200 m spate (£): 
Gyarmaty (Ung.) 2:27,0, 
(Olanda) 
(R.D.G.) 
Lindner 
(Olanda) . .
— record ; 100 m bras (f) t Vogel 
(R.D.G.) 1:18,6, Sabeck (R.F.G.) 
1:21,2, Misserini (Italia) 1:21,3

SĂRITORII JUNIORI ÎȘI DISPUTĂ

Vermaat 
2:29,0, Hoffmeister 

2:30,9; 200 m delfin (f) : 
(R.D.G.) 2:22,1, Buys 

2:32,1. STERNEP 2:34,8

din 
du- 
na-

ALE ÎNOTULUI

Pujol (Spania) 
liber î Sperling 

Grassi (Italia) 
i7:18,1 — record, ALMER 17:40,9, 
Correl (Spania) 17:49,7 ; 100 m
bras (b) : Szentirmay (Ung.) 69,3. 
Balcells (Spania) 
spate /
(Italia) 2:15,0 ; 200 m delfin (b) : 
Maher ............ - - ■ - -
(Italia) . ,
Sperling 2:15,4 Szentirmay 2:16,4, 
D’Oppido (It.) 2:19,1 ;

100 m liber (f) : Patoh (Ung.)

69,7 ; 200 m
(b) : Esteva 2:14,0, Nistri

(Anglia) 2:14,3, Castagna 
2:14,7 ; 200 m mixt (b) ;

TITLURILE DE CAMPIONI
Bazinul acoperit „23 August" 

Capitală găzduiește, de azi pînă 
minică, finalele campionatelor
ționale de sărituri pentru juniorii 
de cat. I (născuți în 1953) și cat. a 
II-a (1956). La întreceri iau parte 
cei mai buni săritori din București, 
Sibiu, Oradea și Cluj, printre care 
Sorana Frclipceanu, Ecaterina Du
mitriu, Mariana Voinea, Irinel Po
pescu, Vasile și Doru Nedelcu, Ger
hard Fabich ș.p.

Disputele vor avea loc în fiecare 
zi de la ora 9 (salturile impuse) 
și de Ia ora 17 (crie libere), astfel : 
vineri t sărituri de la trambulina 
de 1 m (băieți și fete); sîmbătă: 
platformă băieți și trambulină 
fete ; duminică : trambulină băieți 
și platformă fete.

16 ANI, MEDIA DE VÎRSTĂ A OLIMPIEI BUCUREȘTI

CEA MAI TiNĂRĂ ECHIPĂ DIVIZIONARĂ B
După ce a ciștigat detașat campionatul categoriei 

Onoare al municipiului București, echipa feminină de 
baschet Olimpia (alcătuită in exclusivitate din eleve 
ale Școlii generale nr. 69) și-a invins la scor adver
sarele intilnite in turneul de calificare și a promovat 
in divizia B, unde va evolua inceptnd din toamnă. 
Arind media de vîrstă de numai 16 ani, formația 
Olimpia va fi cea mai tinără participantă la cam
pionatul secund al țării. Trebuie remarcat câ secția

de baschet a clubului Olimpia (antrenor prof. Gheor- 
ghe Lăzărescu) are, in momentul de față, echipe care 
iau parte la aproape toate categoriile de virstă și 
clasificare : minibaschet (clasele 3—4 și 5—6), copii, 
junioare II, divizia școlară și divizia B. A rămas de 
cucerit o singură „redută" : divizia A.

în fotografie, aspect de la un antrenament comun 
al tinerelor baschetbaliste.

AJIupte
ECHIPA

DE TINERET 
CONCUREAZĂ LA SOFIA

Sîmbătă și duminică echipa de 
Jupte libere (tineret) a țării noas
tre va susține două întîlniri cu re
prezentativa similară a Bulgariei, 
în vederea acestor partide au ple
cat jeri la Sofia următorii luptă
tori : Ion Iatagan (cat. 48 kg), Ion 
Arapu și Ion Vlădescu (cat. 52 kg), 
Florian Moț (cat. 57 kg), Ghcorghe 
Ciontii și Constantin Moldovan 
(cat. 62 kg), Tiberiu Seregely (cat. 
68 kg). Ion Dumitru (cat. 82 kg), 
Ștefan Enache (cat. 90 kg) și Ena- 
che Panait (cat. 100 kg). Tinerii 
luptători români stnt însoțiți de an
trenorul Alexandru Radu (Dinamo 
București).

Se cunosc, așadar, primii (șl cel 
mai tineri) campioni ai tării. Iniția
tiva federației de specialitate de a 
despărți în acest an întrecerile din 
cele 4 grupe pe categorii de vîrstă 
în două competiții distincte (con
cursul grupelor A si B va avea loc 
Intre 26 
dovedit 
încheiat 
succes :
6 și 10 .........................
corect și s-au încadrat în procent 
de 95 la sută în haremurile impuse 
de organizatori.

Avem în față două clasamente. 
Primul — al echipelor ce au tota- 
lizat ccle mai multe _puncte : 1. Șc. 
sp. 
314 
șui 
114 
rea ___ ..
9. Șc. sp. Tg. Mureș 60 p. 10. Șc. sp. 
Timișoara 53 p. Și un al doilea, 
după modul în care au fost reparti
zate cele 36 de titluri naționale; 1. 
Șc. sp. Reșița 9, 2. Petrolul 8, 3. 
Șc. sp. 2 Buc. 5. 4—5. Crișul și Di
namo 3. 6-8. CSM Cluj. Șc. sp. Si
biu și Șc. sp. Timișoara 2, 9—10. C.S, 
Școlarul Buc și Șc- sp. Tg. Mureș 1.

Ce demonstrează ierarhiile res
pective ? Spre deosebire de anii tre- 
cuti, înotul de performantă s-a ex
tins din punct de vedere cantitativ 
și a crescut calitativ. Pentru prima 
oară în Istoria acestor campionate 
(care au ajuns la cea de a 7-a edi
ție), tineri Înotători din NOUA ORA
ȘE cuceresc titluri de campioni, fie
care din aceste centre puțind avea 
de acum înainte o mai mare contri
buție la „producția" necesară loturi
lor reprezentative. Conform tradi
ției, experienței dar și unei mai 
bune organizări și instruiri la nive
lul grupelor de copii, selecționatele 
Școlii sportive din Reșița (antrenori 
Cristina Schuster și F. Konig) și clu
bului Petrolul Ploiești (antrenori 

soții Mitrofan) au dominat evident 
întreaga competiție, fiind răsplătite 
cu frumoase trofee din partea 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin. în progres- 
față de evoluțiile precedente — 

sportivii din Oradea. Cluj. Sibiu și 
Timișoara. Mult mai slab decît era 
de așteptat (au ciștigat doar 6 titluri 
din 36) au evoluat tinerii înotători 
bucureșteni. excepție făcînd repre
zentanții Școl.i sportive nr. 2 și, 
într-o oarecare măsură, cei ai clubu
lui Dinam').

în contrast 
a gazdelor a 
federației de 
ceastă importantă competiție, ultimii 
dintre ciștigătorii concursului rămi- 
nînd fără... diplome ți medalii !

și 29 iulie la București) s-a 
inspirată, concursul recent 
bucurindu-se de un frumos 
aproape 250 de copii intre 
ani din 19 secții au înotat

Reșița 351 p. 2. Petrolul Ploiești 
p. 3. Șc. sp. 2 Buc. 218 p. 4. Cri-
Oradea 118 n. 5. Dinamo Buc. 
p. 6. CSM Cluj 105 p. 7. Dună- 
Galați 74 p. 8. Șc. sp. Sibiu 61 p,

de cul- 
gimnas-

cu excelenta organizare 
fost atenția directă a 

specialitate fată de a-

Azi, la Tlrgoviște și Piatra Neamț

la fete

PRIMA CURSĂ DE VITEZĂ ÎN COASTĂ A ANULUI

evolua for-
Medb'ina

vor fi 
române

Cupa internațională a F.R.V.“

Duminică, pe Mateiaș

stadionul 
divizionarele

I.E.F.S.. C.S.M.

După ce echipele primei divizii 
masculine și-au încheiat întrecerile 
din grupele ediției I a „Cupei in
ternational? al F.R.V.” a venit rîn- 
dul formațiilor feminine să debuteze 
in această competiție estivală. As
tăzi. la Tirgoviște și P. Neamț, se 

Pe terenurile 
Metalul

A
Sibiu și in- 
Tîrgoviștenli 

interes evo
ca bun re-

dă startul turneelor, 
de la 
przent-2
Rapid, 
vitala Akademik Sofia, 
așteaptă cu justificat 
luțiile acestor echipe 
nume, care vor atrage cu siguran
ță sute de iubitori ai voleiului in 
incinta stadionului. La Piatra Neamț, 
unde acest sport și-a ciștigat deja

multi simpatizant!, vor 
mația locală Ceahlăul, 
București și Lokomotiv Liberec (Ce
hoslovacia). Ca și la băieți, regu
lamentul competiției prevîde ca 
primele clasate in grupă (sau. mai 
bine-zis. primele echipe românești) 
își vor disputa trofeul in Cadrul ți
nui turneu final ce va av?a loc în 
luna septembrie. Iată un motiv care 
va determina — credem — pe fie
care dintre echipele participant? să 
se angajeze fără reverze în dis
pută. Ceea ce va genera fără în
doială jocuri pasionante și. să spe
răm. de bun nivel tehnic. Ca arbi
tri vor funcționa : N. Beciu și N. 
Găieșeanu (Tîrgoviște), N. lonescu 
și V. Moraru (P. Neamț).

probleme 
vor avea

învețe

forța 
cînte- 

pe oa- 
creează o 

intre 
știu 
sau 

pe 
cla- 

Vasile 
Octa-

★

Am străbătut cu justificat inte
res un material de foarte 
multe pagini. El reprezintă 

pentru activitatea viitoare a orga
nizațiilor sportive bucureștene un 
program, la a cărui transpunere în 
viață trebuie să se treacă imediat 
și cu toată hotărîrea.

Amînată cu o lună, prima etapă 
a campionatului național de viteză 
în coastă se dispută duminică pe 
dealul Mateiaș. Traseul ales este 
cel de anul trecut, respectiv ser
pentinele care urcă de la Dragos- 
lavele pînă în curmătura Mateia- 
șului, startul fiind marcat la km 
66,1 și sosirea la km 60,3. Deci 5,8 
km de viraje care vor pune sufici
ente probleme concurenților în pro
ba inaugurală. De altfel, ei au în
ceput din timp pregătirea mașinilor 
și de vineri vor începe să studieze 
(în condițiile normale de circulație) 
problemele pe care le pur. virajele. 
Antrenamentul oficial se va efec
tua sîmbătă după-amiază între ore
le 15,30—18,30 și va constitui ul
timul prilej de reglare a mașinilor 
și de alegere a celor mai rapide 
traiectorii.

Duminică întrecerea va începe la 
ora 8,30 și va dura cca 4 ore, fie
care participant urmînd să efec
tueze două urcări cronometrate 
dintre care cea mai bună va fi re
ținută pentru întocmirea clasamen
tului final. Acest sistem (introdus 
în acest an) permite fără îndoială 
o mai justă apreciere a valorii pi-

loților, eliminînd — în parte — in
fluențele neprevăzutului.

Un alt fapt îmbucurător 
startul populat al întrecerii de a- 
nul acesta, fiind înscriși pînă ieri 
60 de concurenți pentru campio
natul național, la care nu-i exclus 
să se adauge alți cîțiva alergători 
doar pentru această cursă. Printre 
ei figurează — cu mici excepții —- 
cei mai buni piloți, două clase fiind 
deosebit de interesante de urmărit, 
a V-a în care sînt înscriși 7 concu
renți pe Renault 8-Gordini și 2 pe 
Dacia 1300 și c.'asa a iV-a în care 
figurează 23 de piloți consacrați, 
majoritatea pe Dacia 1100 S și 11 
începători pe Dacia 1100. De ase
menea, promite să fie animată și 
întrecerea clasei a Il-a la care par
ticipă 11 concurenți pe Fiat

Favoriții ? în clasa a V-a 
Aurel Puiu-Eugen lonescu 
din campionatul de raliuri 
reedita, dar adăugîndu-i-se 
Popescu, Laurențiu Borbely și Zol- 
tan Tomay. La clasa a IV-a cîști- 
gătorul trebuie căutat în echipa 
U.A.P. Dacia din care nu lipsesc 
Marin Dumitrescu, frații Morasi și 
I. Răuță. Intîlnim însă printre pre-

este

850. 
duelul 

Cristea 
se va 
Florin

ÎN CĂUTAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

-----------------------
f din județele mai sus 
ț constituie o noutate, ea nu
. enunțată pentru prima oară 
[ acesta. Dimpotrivă, in aproape 
' cazurile se poat? vorbi chiar
[ tradiție sportivă, de preocupări

amintite nu 
apare 
anul 
toate 

de o 
___ __ _ pen
tru a asigura o arie largă exercițiu- 

; lui fizic, promovării lui în rindul 
i oamenilor veniți la odihnă. Intreprin- 
fderile balneo-climateric? organizea- 
Eză asemenea activități de regulă prin 
fintermediul caselor de cultură, după 
un program în care in mod .obișnuit 
sint prevăzut? acțiuni zilnice. Evident 
predomină acțiunile turistice către 
care vizitatorii au o mare receptivi
tate.
nilor__ __ ---- - . _
cale, alteori în zone mai .largi vizînd 
obiective situate și pe teritoriul unor 
județe limitrofe. Casa de cultură dm 
Borsec, de pildă, a organizat in luna 
mai un număr de 
participare de 1 300 
în luna 
acțiuni.
Borsecul 
tipic de . . .
de activități recreative dar și instruc
tive.

Acțiunile sportive propriu-zise sini 
reprezentate prin întreceri de șah și 

: popice, prin meciuri de volei, fotbal 
gși tenis de masă. Au loc chiar compe
tiții pentru desemnarea campionilor 

jpe vile și pe stațiuni. Ceea 
■foarte bine.

Pentru oamenii Veniți la 
care nu posedă echipament 

.funcționează centre speciale 
chiriere (Sinaia. Predeal).

își cazuri în care casele de cultură 
, au in inventarul lor un sortiment 
•desvatf pus la dispoziția solicitan-

organizate in perimetrul sțațiu- 
respective. așa-zis? excursii _Io-

iunie alte 
Fără a fi 

reprezintă 
preocupare

. o 
iar 

asemenea 
exemplu 
un caz 

acest gen

16 excursii cu 
de persoane, 
23 de 
unicul 
totuși 

pentru

ce este

odihnă 
sportiv 
de in- 

dar sint

ților în schimbul unei taxe. Este de 
apreciat, de asemenea, că în unele 
stațiuni există grija pentru comple
tarea unor j"
Borsec. spre exemplu, se află in con
strucție un 
sportive și .
ce la Sovata s-a trecut la reamena- 
jarea terenurilor de volei și hand
bal, car? vor fi bituminizate. In a- 
ceeași stațiune vizitatorii vor avea la 
dispoziție mese pentru tenis, confec
ționate din beton (un dar oferit de 
C.J.E.F.S. Mureș), iar copiii spații 
de joacă pe care vor fi instalate di
ferite utilaje pe măsura virstei bene
ficiarilor. La Predeal arena de popice 
va fi recondiționată.

La prima vedere realitățile din a- 
cest domeniu de activitate par să fie 
satisfăcătoare, să trădeze existența 
unor oameni de inițiativă, competent! 
și pasionați, a unor buni gospodari. 
Dar, din păcate, lucrurile nu stau 
chiar așa. Fiindcă există o discrepan
ță supărătoare între efortul lăudabil 
de a asigura o bună deservire la 
serviciile de cazare, masă și trata
ment și cel care vizează împlinirea 
unor cerințe din sfera activităților 
sportive de masă, transpunerea in 
viață a unor sugestii venite chiar 
din rindul celor allati la odihnă. 
Realmente, activitatea sportivă in 
stațiunile din .județele vizitate poartă 
amprenta improvizației și a formalis
mului. Ea are un caracter sporadic, 
este lipsită de conținut și susținută 
de un 
muncii, 
acțiuni 
cultură, 
in general nici un 
pentru practicarea sporturilor, nici 
un fel de dotări, nici măcar jocuri 
de șah. Oamenii muncii sînt nevoiți 
dc aceea sa parcurgă distante apre
ciabile pină la casa de cultură, să

amenajări sportive. La
complex pentru jocuri 
tenis de cimp, in timp

număr infim de oameni ai 
regulă nuclee de 

în jurul caselor de 
iu timp ce vilele nu posedă 

nici un fel de condiții

Apar de 
sportive

și piardă un timp prețios. Așa stind 
lucrurile. în multe cazuri „capul de 
afiș” al activităților sportive ii re
prezintă excursiiile. dar și acestea 
sint organizate nu de puține ori su
perficial și improvizat, primindu-se 
înscrieri peste capacitatea autobuze
lor de care dispun stațiunile, neres- 
pectindu-sc orele de plecare și de 
înapoisre. De aici discuții intermina
bile, o stare dc continuă iritare.

Aceste stări de fapt sînt generate 
pe dc o parte de stilul de muncă al 
organizatorilor culturali-sportivi. oa
meni numiți la întimplar?. Care nu 
posedă o pregătire corespunzătoare. 
La Sovata, de pildă, cel care deține 
această funcție este absolvent a 8 
clase, meseria sa dc bază fiind aceea 
de instrumentist. De altfel, el (aci 
parte și din echipa cultural-artisticâ 
a casei de cultură. La Borsec orga
nizatorul cultural-sportiv este ab
solvent al școlii profesional? de. . ■ 
industrie alimentară, cel de la Lacul 
Roșu a terminat școala profesională 
de construcții. Și așa, însă, poate 
că așa-numiții organizatori cultural- 
sportivi ar realiza mai mult, dacă ei 
ar fi instruiți în prealabil, ajutați 
mai mult de organele locale, de con
ducerile intreprinderilor balneo-cli- 
materice.

Neajunsurile existente in direcția 
bunei desfășurări a activității spor
tive din stațiuni se datoresc și bazei 
materiale. Aceasta nu s-a dezvoltat 
in pas cu nevoile, cu solicitările oa
menilor veniți la odihnă. Și, ceea 
ce este mai grav, 
strucțiile existente sînt 
ragină. La Tușnad. de 
de fotbal a încetat să 
o amenajare sportivă, 
acum corturile pentru camping, fiind 
loc de plajă sau parcaj pentru auto
turisme !? In același timp, terenul 
de volei este neimprejmuit, cel de

handbal ar necesita o reamenajar?. 
La Lacul Sf. Ana, aflat 
tatea Tușnadului, bărcile 
ciclurile sint deteriorate, 
nu mai pot fi utilizate. La 
pe terenurile de tenis și volei a 
instalat un camping, bazinul de 
(15 x 25) este neîngrijit și deci 
practicabil, iar arena de popice 
două piste) lăsată in părăsire 
vreo doi ani. De altfel, există perspec
tiva ca ea să-și schimbe destinația, 
să devină un spațiu de construcție. 
Unele materiale au și fost depozitate 
in incinta ?i. . . La Sinaia, una din 
arenele de popice necesită reparații 
imediate, in timp ce a doua este fo
losită ca depozit pentru materiale, 
in aceeași stațiune prahoveana tere
nul de fotbal al asociației sportive 
Carpați va sta la dispoziția amatori
lor abia in prima decadă a lunii sep
tembrie !? La Călimănești terenurile 
de handbal și volei, gardul de sîrmă 
împrejmuitor, vestiarele se află in
tr-o stare deplorabilă, iar la Căciu- 
lata arena de popice este utilizată 
ca magazie...

Este de sîmnalat totodată că 
terialul și echipamentul sportiv 
este închiriat solicitantilor nu

în vecină- 
și hidro- 

practic el« 
Lacul Roșu 

fost 
inot 
im- 
(cu 
de

la odihnă.
multe din con- 

lăsate tn pa- 
pildă, terenul 
mai arate ca 

el găzduind

ma- 
care 
este 

ingrijit. El are un grad avansat de 
uzură și foarte adesea amatorii, p? 
bună dreptate, îl refuză. Realitatea 
atestă că centrele <le închiriere și 
casele de cultură nu investesc nici 
un ban pentru materiale sportive, 
pentru reînnoirea stocurilor existen
te. din fondurile realizate. Conduce
rile întreprinderilor balneo-climate- 
riee motivează aeeaslă situație prin 
aceea că fondurile realizate clin în
chirieri se virează consiliilor popu
lare, iar acestea nu alocă în bugete
le întreprinderilor interesate nici un 
leu pentru activitatea sportivă. Aeeas- 
ta pentru ca lanțul indiferenței să 
fie cit mai bine tuchis..,

tendenți și pe Florin Popescu. Zol- 
tan Tomay, Ion Drăgoi și D. Novac.

în clasa a Il-ă reapare ca favorit 
Eugen lonescu 
de el clujeanul 
van.

Rămîne ca în 
nometrele să ne arate — fără gre
șeli — pe cei mai buni.

Cristea, iâr alături 
Laurențiu Moldo-

cele două urcări cro-

(Urmare din pag. 1)

și nu de câștigarea titlului cu orice 
rezultat, că la înălțime fete Cor
nelia Popescu ar putea obține în 
jur de 1,90 m, că Valeria Bufanu 
ar trebui să nu uite în iureșul 
pentru titluri — va concura pro
babil la lungime, 100 m g, 100 și 
200 m plat și ștafete... — că la 
europene, va fi prezentă la startul 
probei de 100 tn g. La băieți, Ca
rol Corbu are de dat un răspuns 
lui Saneev, prevăd deci un rezul
tat peste 17 
condiția ca 
la gleznă in 
pesta să fi 
trioul Jurcă — Sărucanu — Zaha- 
ria va încerca să se apropie de 
S m la lungime, Sebestien sau Su- 
ciu vor putea face record la 110 
m g, în timp ce Nagy — pe o vre
me bună — va putea trimite discul 
peste 62 m și... ar mai 
multe de anticipat.

— Fostul atlet Gh. 
teanu, recordman de 
al României, ce-ar dori să le 
spună concurenților ?

— Că starea de inhibiție poate 
fi depășită. Le-aș aminti fetelor 
de meciul cu Cehoslovacia și de 
cel cu Olanda, băieților de ziua a 
U-a a întîlnirilor de la Torino (cu 
echipele Italiei, R.D. Germane și 
Norvegiei) și Budapesta (cu for
mația Ungariei), cînd au găsit re
surse pentru o excepțională mobi
lizare, cinci marea majoritate s-au 
autodepășit.

An. adăuga la prezentarea fă
cută de Gh. Zîmbreșteanu faptul 
câ interesul pentru naționalele de 
atletism ale României depășește 
granițele. Numeroase redacții și a- 
genții de presă din Europa au so
licitat rezultatele imediat după 
concurs ceea ce atestă prestigiul 
de care se bucură sportivii noștri 
in arena internațională și, prin ei, 
competiția. Un singur regret i ac
cidentată în întrecerea de la Buda
pesta, campioana olimpică Viorica 
Viscopoleanu nu va fi prezentă la 
start.

Sîmbătă și duminică vom pe
trece două după amieze pe Repu
blicii. „Numerele de mare atrac
ție” abundă, așa îneît spectacolul 
— alcătuit din luptă sportivă, 
dispute palpitante, rezultate de 
valoare — este asigurat.

m la triplusalt, cu 
urmările accidentării 

concursul de la Buda- 
fost șterse complet,

fi încă

Zîmbreș- 
deeatldn

DIRT-TRACKUL ESTE SPECTACULOS Șl PE PLOAIE
BRAȘOV, 22 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). în organi
zarea clubului Steagul roșu Brașov 
s-a disputat în localitate un inte
resant concurs de dirt-track dotat 
cu „Cupa Carpați". La el au parti
cipat alergători de Ia Metalul Bucu
rești, Voința Sibiu și Vagonul Arad, 
în rîndul cărora se află numeroși 
fruntași ai dirt-trackului.

Vremea neprielnică din ultimele 
zile nu a avut repercusiuni asupra 
desfășurării concursului. Deși a 
plouat mult, pista stadionului mu
nicipal a permis concurenților să 
accelereze la maximum. Puținii 
spectatori prezenți au aplaudat cu
rajul și îndemînarea celor 15 con
curenți care și-au disputat cu ar
doare întîietatea. Sibianul Ion Bo- 
bîlneanu a avut de înfruntat asal-

tul bucureștenilor Romulus Jurcă 
și Ion Marinescu și a terminat vic
torios, demonstrînd din nou cali
tățile sale. Bobîlneanu a cîștigat 
toate-cele patru manșe, totalizînd 
12 p și clasindu-se p? primul loc. 
L-au urmat în ordine R. Jurcă 11 
p, I. Marinescu 10 p, I. Ioniță 9 
p, (toți de la Metalul), I. Tichin- 
deieanu (Voința), Gh. Voiculescu 
(Metalul) cu cîte 7 p, I. Lăzărescu 
(Vagonul) și T. Sora (Metalul) cu 
cu cîte 6 p.

începutul a fost promițător pen
tru brașoveni și creează premisa 
înființării u. ii secții de dirt-track 
în cadrul clubului sportiv Steagul 
roșu, unde sportul cu motor se bu
cură de multă considerație și spri
jin.

C. GRUIA

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

I.I.L. CICLOP

AUTOMOBILIST!!
9

în 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 stafie „service" vă stă la dispoziție, pentru 
lucrări de întrefinere — spălat, gresat, schimburi uleiuri, 
reglaje.

ÎNTREPRINDEREA economică de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

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

ANGAJEAZĂ de urgentă:
— CONTABIL PRINCIPAL CU STUDII MEDII DE SPECIALITATE SI 

7 ANI VECHIME IN FUNCȚII ECONOMICE
— TEHNICIAN PRINCIPAL CONSTRUCTOR
— MAGAZINER PRINCIPAL
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TOȚI ARBITRII CUNOSC REGULAMENTUL DE JOC
DAR NUMAI UNII DINTRE El AU CURAJUL SĂ-L APLICE
' Intrînd în terenul de joc, cu misiunea 
de a asigura respectarea regulamen
tului, arbitrii au un rol deosebit de 
important nu numai în desfășurarea 
corectă a jocului (astfel îneît rezul
tatul să oglindească raportul de forțe 
dintre-echipeie. care s-au înfruntat pe 
teren. -șanselejtapărute pentru fiecare 
din ele. pe-,; parcursul jocului), ci și în 
realizarea unor meciuri frumoase, 
în obținerea unor progrese substan
țiale în| acest sport atît de mult 
îndrăgit., Progresele nu depind nu
mai d-M jucători, de cel care-i • în
vață — de antrenori. Eforturile 
cestora (în Ipoteza că realmente ele 
nu lipsesc) trebuie să 
sprijin în conducătorul 
lupta permanentă p"

a-

găsească un 
de joc, în 

________ ..., cărei, trebuie 
s-o ducă acesta pentru ca 'Valoarea 
să-și spună cuvititul, pentru ca. jo
cul de fotbal să fie ferit de tot 
ceea ce îl poate urîți, pentru ca în
trecerea sportivă să nu se transforme 
intr-o luptă oarbă,» în care nu mai 
contează ceea ce este*bun și ceea ce 
este 
scop 
ria. 
cum. 
mijloace, 
tantâ. sarcina ar
bitrilor este. în
să. și foarte difi
cilă. în acest mic 
univers dominat 
de pasiuni, 
care nimeni, 
concepe că 
putea exista 
cît a lui.
lume a fotbalului, ambițioasă și păti
mașă.

Ne-am gindit la toate :t acestea în 
momentul cind, propunîndu-ne să 
facem o analiză a arbitrajului — în 
ispecial, la divizia A — în campio
natul . ce s-a încheiat in urmă cu 
cîteva săptămîni, am recitit cele 24Q 
de cronici, cu notațiile lor despre ar- 
.bitraje, apărute in ziarul nostru. 
^Ele n-au făcut decît să confirme 
Țeea ce a reieșit și din bilanțul pe 
tare Ț-am publicat la sfîrșitul cam
pionatului. bilanț satisfăcător prin 
fcrisma celor 129 de arbitraje notate 
tcu cinci stele și a altor 73 apreciate, 

ca bun-: și creditate cu 
Deci. în 202 din cele 

„cavalerii fluierului" 
misiunea în bune 

t.r-'bui amintit că 
arbif-ii au primit 
core Olinde unor 
remite dar fără 

stabilirea rezultatului

spunem că una din notațiile maxime, 
pe deplin meritate, a fost cea obținută de 
Alexandru Pirvu, într-unul din cele 
mai dificile meciuri ale campionatului: 
Rapid — Steaua (partida din retur, 
încheiată cu scorul de 0—0). El a fost, 
cu adevărat, un conducător de joc, 
apUcînd creator litera regulamentului, 
lăsînd jocul să curgă prin „avantaje" 
bine apreciate și intervenind cu fer
mitate cînd disciplina de joc era real
mente în primejdie (avertismente lui 
Dan șî Dumitru, aproape in aceeași 
secundă).

Ne bucură faptul că și din rîndurile 
arbitrilor tineri s-a ridicat un element 
care ar putea face o frumoasă carieră 
în arbitraj. Este vorba de tînărul pro
fesor de educație fizică din Satu 
Mare. Otto Anderco, pe care Fede
rația română de fotbal l-a și inclus, 
de altfel, în lotul arbitrilor F.I.F.A. 
Să sperăm că prețuirea de care s-a 
bucurat va constitui pentru Otto An
derco un stimulent în viitoarea sa 
activitate de arbitraj, recomandată de

rău, unicul fe 
fiind victo- ț; 

obținută ori- ' 
prin orice"-’.' 

Impor- 
sarema 

este.

în 
nu 
ar

in această? clocotitoare
oț^altă Spărera * de-. 
această clocotitoare

'de asemenea, 
Țpatru Stele.
240 de meciuri, 
si-au îndeplinit 
condițiuni. Ar mai 
in alte 29 de jocuri, 
trei stele, ceea ce 
arbitraje mai puțin 
influente in 
final.

în baza notațiilor zim • ! 'er și ale 
observatorilor federali, ' ; 'or Pădu- 
rtanu a fost desemnai <. 1 mai bun 
arbitru al eammonaiului. Conducted 
9 partide, el a obținut, de 8 ori no
tația maximă, rdalizind mftdia de stele 
de 4.88 Medii apropiate. — remarca
bile, deci — au obținut si Kevărk 
Ghemigean (4.30) si Vttsile Dumitrescu 
(4,70) care au cucerit astfel „medaliile" 
de Argint.

Vorbind 
să arătăm 
in condiții 
rizînd desfășurarea unui arbitraj bun, 
iar altele punindu-i în situații dificile, 
chiar ne cei mai buni arbitri. Există 
meciuri „cuminți", după cum există 
și meciuri explozive, cu faze contro
versate. in caro nimeni n-ar vrea să 
fie in pielea arbitrului, pus să găseas
că intr-o fracțiune de secundă un 
adevăr, pe care nu Teușosc apoi să-l 
stabilească nici o snptiimină de discu
ții. chiar între specialiști.. •

Astfel' privite lucrurile, trebuie să

Si respectiv, bronz, 
despre stele, este necesar 

că ele sînt. obținute, uneori, 
inegale, unele partide favo-

EUGEN IORDACHE
ANTRENOR LA JIUL...

Jucătorii .de la Jiul și-au începu^ 
pregătirile C sub conducerea noului v 
afttrenor*’principal, Eugen' Iordache! 
(fost la C.F.R. Cluj). Dintre ei, nu 
au răspuns „prezent' la apel por-' 
tarul Stan care a primit dezlegare 
pentru F.C. Argeș și fundașul 
Georgescu,^, în schimb, lotul echipei 
din Valea Jiului s-a îmbogățit prin 
venirea lui Stoian (Vulturii Textila 
Lugoj), Ciurea (Autobuzul Bucu
rești), Demeter (Metalul Aiud), Radu 
(Minerul Ghelar), Iovan (Dunărea 
Calafat) — deci, toți foști divizio
nari C. La antrenamente participă 
și Talpai, complet însănătoșit după 
hepatita de anul trecut.

S. BALOI — coresp.

...Șl TACHE MACRI

reușitele de pînă acum, de prestanța, 
corectitudinea și fermitatea care i-au 
întredeschis porțile consacrării. Prin 
antiteză, nu putem decît să regretăm 
poziția pierdută de un alt reprezen
tant al tinerei generații de arbitri, 
bîrlădeanul Nicolae Rainea. După 
o afirmare rapidă, acesta pare să 
facă tot atît de repede pași înapoi, 
pe cît i-a făcut de repede înainte. 
Să presupunem că arbitrul care ne 
inspirase, la un moment dat. atita 
încredere în competenta sa, a uitat 

’ regulamentul, că nu l-a mai răsfoit 
în ultimul timp ? Evident, nu este 
vorba de așa ceva. Greșelile comise 
de N. Rainea reflectă altceva: o 
pierdere a resurselor psihice, hotă- 
rîtoare pentru 
activitatea 
arbitru.
'mcepo 
Rainea 
curajul, 
să șovăie în mo
mentele de răs
pundere. Cel mai 
clar . exemplu 
această 
l-a 
neâcordarea 
penalty 
Steagul 
meciul cu Rapid, 
decit Ia repetarea 
infracțiunii, 
mindu-se de ma
jorarea in 
acesta a scorului, 
de perspectiva ca 
acest penalty să 
fie 
tru 
arbitrii trebuie să facă aceste calcule, 
ci jucătorii. înainte de a se lansa 
in comiterea unei infracțiuni.

Ne-am oprit la Nicolae Rainea, 
dar am putea cita și alti arbitri ale 
căror greșeli au fost mai degrabă 
de ordin moral, ca să spunem așa. 
decît de ordin tehnic. De fapt, regu
lamentul îl cunoaște fiecare arbitru. 
Factorii psihici îl conduc, însă, une
ori, alăturea de drum, 
tuația de a comite o 
mai gravă decît aceea 
neatenții de moment- 
asemenea greșeli nu sînt admisibile, 
din moment ce pot vicia un rezultat 
(golul egalizator înscris din ofsaid, 
de Steaua, in meciul din tur cu Po
litehnica Iași. Arbitru: N. Cursant). 
O gravă neatenție a conducătorului 
de joc (Stefan Birăescu) și a unuia 
dintre ajutoarele acestuia 
roș) a situat pentru a 
echipa Ieșeană în postură de victimă, 
prin validarea unui gol 
adversari în mod incorect, prin faul
tarea portarului. Dar, si mai întune
cată pare figura 
cînd, de fapt, nici 
o neatenție, de o 
urmei omenească 
infracțiune comisă 
care, pentru a nu-și asuma răspun
derea unei sancțiuni decisive, igno
rează în mod conștient locul unde 
s-a comis un fault sau un henț, dic- 
tînd în locul penaltyului regulamen
tar, o lovitură liberă de la marginea 
careului, care n-are nici 10 la sută 
din periculozitatea loviturii de la 
11 metri. Așa a făcut, vă amintiți. 
Zaharia, Drăghici, in partida Rapid 

~ Argeș, la un fault Ce se eo- 
asupra lui Marin Stelian, 
în suprafața de pedeapsă

De 
totul, 
a pierdut 
a început

in 
privință 

constituit 
unui 

pentru 
roșu, în

LA F. C. GALAȚI
După cît sîntem informați, fostul 

antrenor al C.F.R.-ului din Timi
șoara, Tache Macri, va antrena în 
viitorul sezon echipa F. C. Galați, 
în colaborare r cu Valeria Neagu.

GRISUL VREA
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ALBIA" IN

e (Urmare din pag. 1)

Cu fundașul Bule nu mă cunosc. 
Așa că arunc „nada".

— V-am văzut prin pădure, aler
gați de parcă vă fugărea cineva.

— Fotbalul e treabă grea ! Si ce-ai 
văzut dumneata azi tn pădure e un 
mizilic. La televizor sau la meci e 
o nimica toată. Fotbalul cere trudă!

★

ai fost î in

I;. Prinzul. la vila „Robinson". La 
masă împreună cu Dinamo. Moldovan, 
noul jucător al Crișului (el și Petre 
Nicolae sînt singurele „noutăți" ale 
orădenilor) a mai rămas pentru cîte
va minute cu foștii săi colegi din 
șos. Ștefan cel Mare. Momentul nu 
poate fi scăpat.

— Unii regretă că 
pfumutat Crișului.

— Pentru mine, cred că e unciștig. 
Voi putea să-midau drumul la joc- La 
Dinamo jucam cîteva minute cind 
trebuia să fac totul. Era o obsesie. 
Dădeam mingea imediat, nu încer
cam nimic. Iar eu cred că sînt tipul 
de jucător inventiv, care '
trebuie să creeze. Sper că la Crișul 
voi face treabă bună.

— Despre Crișul ce crezi?
— Sînt sigur că echipa aceasta se 

va număra Și la anul printre divi
zionarele A. Are o apărare bună, 
băieți tineri, tehnici, Ștefan Coidum 
e un antrenor competent și cu ex
periență, a demonstrat-o- Crișul n-are, 
insă, un om de gol, capabil să for
țeze. Și problema aceasta va trebui 
s-o rezolvăm, în primul rînd, pentru 
victoriile de acasă.

Moldovan mi-a făcut și un calcul. 
‘„Daci pe lună luăm patru puncte din

vrea și

care am amintit la început, credem 
că numărul arbitrajelor nemulțumi- 
toare, în această ultimă ediție a 
campionatului, a fost mai mic decit 
în alți ani. Si acest lucru nu poate 
decît să ne bucure. în același timp, 
însă, avem impresia că a intervenit 
o compensație 
nile greșelilor 
așa cum reiese 
mai sus și din 
nu ne mai oprim. Și nu știm cum 
ar fi arătat clasamentul, pe dife
ritele lui trepte, dacă arbitrajele ar 
fi rezolvat regulamentar, 
ocaziile, fazele de joc. Dar. 
nea perspectivă paradisiacă 
clusă, greșelile de arbitraj 
du-se și ele în legile nescrise ale 
fotbalului...

Ce trebuie făcut pentru 
campionatul viitor arbitrajul 
Uzeze un salt calitativ ?

în așteptarea fluierului.. • 
cat pe care l-am dori toti iubitorii 

fotbalului, 
impune, în 
mul rînd. 
considerare

nedorită : dimensiu- 
au fost mai mari, 
din exemplele date 
altele asupra cărora

în toate 
o aseme- 
pare ex- 
încadrîn-

că în 
să rea-

ferme.

Azi, S. C. BACAll
RETUR

A SALVAT ECHIPA DE RETROGRADARE
din- 

văzut 
cu o 
ulti-

Diagrama comportării

egalitate
i 7/wct 

mecipierdut

pitor), Dembrovschi, Duțan și cu 
afirmările tinerilor Sinăuceanu sau 
Catargiu, care au scos cu toată ho- 
tărîrea... apa dintr-o barcă gata 
de scufundare.

Printre „curiozitățile" evoluției 
echipei, demne de subliniat ni se 
par a fi :

a) incapacitatea băcăuanilor de 
a smulge măcar un singur punct 
în meciurile jucate în tur în de
plasare ; în retur echipa a obținut 
4 puncte „de aur" pe terenuri 
străine ;

b) dubla victorie (în toamnă și 
în primăvară) asupra Rapidului,

s-ar 
pri- 
r?- 
lo-

o 
a 

tarilor divizionare 
de arbitri, efectu- 
indu-se cuvenite
le promovări din
tre elementele 
car? s-au afirmat 
și în același timp 
retrăgîndu-se ga
loanele neconfir- 

mate de-a lungul anilor de alți 
arbitri. Procedîndu-se. deci, și la 
mutații de sus în jos. în cadrul aces
tei acțiuni, un aport 
putea aduce comisiile 
arbitri, cu condiția ca 
tismul să nu-și spună 
locul obiectivitătii și al 
răspundere.

Ne gindim, pe de altă parte, că 
ar trebui să se renunțe, în viitorul 
sezon fotbalistic, la sistemul rotației, 
la politica de a mulțumi pe toată lu
mea (și rezultatul fiind exact invers!). 
La meciurile importante, fluierul tre
buie încredințat celor mai buni ar
bitri, celor mai în formă. Și aceasta, 
concomitent cu creșterea

'••X

V;'

■

însemnat ar 
județene de 
local-patrio- 
cuvîntul, în 
spiritului de

te-
felul

Gazdă... primitoare
Desen de Al. CLENCIU

decisiv pen- 
soarta partidei.

îl pun în si- 
greșeală mult 
datorată unei 
Desigur, nici

(Iuliu Bo- 
doua oară

înscris de

arbitrului, atunci 
nu este vorba de 
greșeală, la urma 
ci. practic, de o 
chiar de arbitru,

— F.C. 
misese 
evident 
(lucru pe care, de altfel, avea să-l 
recunoască, mai tîrziu. arbitrul con- 
stănțean). Si asemenea greșeli (ac- 
ceptind ideea că le-am putea numi 
greșeli) sînt cele mai frecvente, mai 
ales dacă coborim din prima divizie 
spre eșaloanele inferioare, unde arbi
trilor li se cere si mai mult curaj.

Referindu-ne la procentajele

SĂ-SI MENȚINĂ
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DIVIZIA A
cele opt. posibile, 
După acest calcul, 
puncte ale campionatului. Crișul va 
obține 30. Anul acesta, cu 36 de 
puncte s-a ciștigat campionatul!... 
Dar să lăsăm „calculele". Crișul 
trebuie Bă-si găsească omul de gol.

— îl va găsi. Ștefan Coidum ?
— E greu să răspund. Doar de vineri 

sînt la Crișul. Și n-am văzut echipa 
decit intr-un amical, duminică. Eu 
zic că trebuie să-și găsească omul 
de gol. Poate Cociș, poate ...

— Care-i prima impresie asupra 
Crișului ?

— Prima impresie ? Avem,. 1 ; 
cina să rimînem în divizia A. 
vom rămine !

— Argumente 
matie. de altfel

— Mă bucură 
tate al tuturor 
să-l sincronizăm 
excelentă, pe care o facem aici la. 
Predeal, pină la 30 iulie (la 1 august 
avem un amical, la Oradea, cu Di
namo) și -un joc realist. Alte argu
mente : tinerețea echipei și.. • eu. 
Voi introma o disciplină de fier. In 
teren, în afara lui. Așa am fost me
reu, așa voi fi totdeauna. Fotbalul 
e sinonim, dacă vreți, cu disciplina.

— Aminteați de un joc 
Vreți să dezvoltați ideea ?

— în urma singurului meci 
urmărit Crișul, duminică,

.... seama că noua mea echipă joa
că fotbal numai pentru spectacol. 
Așa a învins echipa de tineret, pri
ma garnitură cu d-2. Nouă ne trebuie 
joc eficient, rezultate. Pentru că, ori- 
cît spectacol ai face, fără puncte 
te critică lumea. Și punctele vin mai 
întotdeauna după un joc bun<

am 
dat

cadre, cu asigurarea unor posibilități 
mal rapide de afirmare a acestor». 
Cele două idei nu se exclud una 
pe alta. Se completează. Poate că 
noul Colegiu central al arbitrilor, 
prezidat de Andrei Rădulescu. va 
dovedi acest lucru...

Echipa băcăuană este una 
tre divizionarele A care au 
„B“-ul cu ochii, salvîndu-se, 
surprinzătoare vitalitate, pe 
mele lungimi ale campionatului.
Pentru cine i-a urnterit evoluția 
în ultimii ani, „pățaniile" și con- 
traperformanțele sale din recentul 
campionat au produs U început 
mirare, apoi consternare și, în sfîr- 
șit, o nedisimulată teamă. Cine a 
fost prin Bacău după cea de a 7-a 
etapă a returului (care încheia o 
„serie neagră" c 4 puncte din 14 
posibile, cu o singură victorie, fl
eas», chinuită și aceea, în fața 
„condamnatei" C.F.R. Timișoara) 
își aduce aminte că „stafia divi
ziei B“ își făcuse apariția în cercu
rile fotbalistice locale.

în acea perioadă, se zice, antre
norul Costică Rădulescu făcea dru
mul de acasă pînă la stadion, prin 
afara orașului...

Cum s-a ajuns 
ză a echipei'? 
complex, care a 
de la cîrma echipei a fostului an
trenor pincipal Neagu, o pregătire 
precară, o disciplină derizorie, o 
serie de antagonisme între unii 
jucători și fostul „secund" Rădu
lescu, temperament aprig, care nu 
se putea împăca cu sferturile 
măsură și nici cu eșecurile...

Po plan Strict tehnic, criza 
apărut ca un efect nemijlocit 
DISPARIȚIEI aproape totale a 
tacului băcăuan (Dembrovschi 
vînd un randament mult prea re
dus, Ene Daniel ieșind treptat din 
formație, în vreme ce Fiorea ajun
sese propria-i umbră) ca și âl slă
birii considerabile a activității li
niei mediane.

în aceste condiții, a rămâs, ea 
întotdeauna, să Salveze ee tftei pu
tea fi salvat — Ghiță, portarul 
exemplar (care a scOs în caftefa 
sa zeci de goluri gata făcute) și 
cițiva fundași curajoși cate au lup
tat pînă la ultimul glonte...

Pînă la urmă, exemplul gărzii 
care „moare, dar nu se predă" a 
contagiat fericit și restul echipei, 
al cărei moral a renăscut <5 dată 
cu „reafirmările" — in extremiS — 
ale lui Rugiubei (eternul fiu risi-

la acea acută cri- 
Printr-un proces 
cuprins scoaterea

de

a 
al 
a- 
a-

Jack BERARIU

DUNĂREA GIURGIU SE PREGĂTEȘTE

Antrenorii Petre Mindru șl Nicolae 
Nemtescu, împreună cu elevii lOr, fotba
liștii de la Dunărea Giurgiu, au SpuS 
„adio" Vacanței Încă de la 6 iulie. DO 
atunci, antrenamente zilnice, desfășurate 
în mod progresiv, cu accentul pe îm
bunătățirea condiției fizice. Dar nici 
jocurile amicale nu sînt uitate. Dunărea 
a ciștigat recent grupa sa din cadrul 
„Cupei de vară", Învingînd pe S.N. Ol
tenița cu 2—1, pe Metalul București ou 
5—1 șl Pe T.M. București cu 5—1. Pină 
la Începerea campionatului, glurgiuvenii 
vor mal întîlni alte șase echipe din di
viziile A. B șl C.

Lotul echipei s-a întărit prin promova
rea atacantului Tinț, fost la Olimpia din 
localitate și prin reîntoarcerea, după 
satisfacerea stagiului militar, a portaru
lui Tudorache, fundașului Colaru 
extremei Storobănea.nu. A plecat. 
Voinea, la I.T.A. București.

Gtnduri pentru noul campionat 7 
destăinuie președintele asociației 
tive Dunărea, Paul Chilea : „Cit

și a 
insă,

Ni le 
spor- 

„ .. _______  ___ _ .......... mai
puține înfrlrigeri. cit mai multe puncte 
și... la anul în divizia A 1“

■fii
A ETAPE

t-z~3 4 jir
ETAPE -f*’»......

toată considerația noastră, el fiind 
primul autor al rămînerii echipei 
în divizia A. Dintre FUNDAȘI, 
„piesele" de rezistență ni 'S-au pă
rut a fi Nedelcu 
nescu, Catargiu Și

(în tur), Comă- 
Velicu.

ofensă pentru un fotbalist 
tuie. Băluță s-a bătut cît 
patru atacanți, dar fizicul 
xer categoria semi-muscă) 
dușman. Fiorea s-a convins, singur,
prea repede că este o valoare. Și

cu sta- 
pentru 

(da bo
ii este

din meciul 
Petrolulcu

Trim-plan cu cele 
două vedete ale 
echipei băcăua- 

Ghiță și
Dembrovschi.

Fază

ne

din marile pretendente launa 
titlu.

Analizînd. retrospectiv, compor
tarea echipei pe compartimente, 
vom începe cu jucătorul nr. 1 al 
echipei (și pentru echipă) Ghiță. 
Să-i dăm lui Ghiță (ce-i al lui)

Media notelor : 8,70.
Jucători folosiți : 22.
Portari : Ghiță (30 de meciuri — media notelor 7,76), Fugaciu (1—3,00).
Fundași: K1S3 (28—8,42), NedfelCU (19—7.00), Veiicu (29—6,38). Volmer 

(15—5,42), Comănescu (21—6.37), Bogdan (1—3,00), Maghiar (1—4,00), Catargiu 
(9—7,00), Sinăuceanu (3—8,00).

Mijlocași: Vătafu (26—6,72), Duțan (17—7,41). Hrițcu (22—6,52).
(15—6,92), D. 

* i (18—7,94),
Atacanți: S. Avram (20—6,36), Pană (29—6,89), Rugiubei (.. 

Ene (22—6,22), Fiorea (23—6,65), Băluță (26—6,65), Im. Dembrovschi 
Mioc (5—6,40).

GOIgeterii echipei : Rugiubei (8), D. Ehe (6), Pană (5), Velicu 
(3), Bălută (3), VălAfu (2), Em. Dembrovschi (2), S. Avram (1), 
Hrițcu (1), Sinăuceanu

A ciștigat 4 puncte
a pierdut 4 puncte
Antrenorii echipei s

(3), Fiorea
Duțan (1),

(1).
la Rapid.
la Stfeiuă.
C. RĂDULESCU — I. RUS (tn tur șl V. NEAGU).

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
Pînă teri, s-au depus la federația 

română de fotbal următoarele cereri 
mai importante de transfer — cu 
DEZLEGARE i Biliboacă (Portul 
Constanța), Lemnarii (Minerul Co
ntenești), Romilă II (A.S.A. Sibiu) 
— toți pentru Politehnica Iași; 
Bacșa (Șoimii Timișoara), Ci. os (Mu-

slntem salvați". 
din cele 60 da

Traian BARBALATA—coresp.

afir-

rășul Deva), Drăgoiu (Minerul Li- 
pova) — toți pentru U.T.A.; Neacșu 
(Sirena), Boc (Sportul studențesc)
— pentru Rapid; Petre Nicolae 
(Dinamo), Moldovan (Dinamo) — 
pentru Crișul; Fanea (C.F.R. Cluj)
— pentru Universitatea Cluj; Co
tigă (Petrolul) — pentru Progresul 
Brăila; — CU CARANTINAi San
du Mircea (Progresul), Ciocîrlan 
(Metalul Aiud), Mincioaga (F.C. Ca
racal) — pentru Universitatea Cra
iova; Trai (Metalul București), Ba- 
rapu (Flacăra Moreni) — pentru 
U.T.A.; C. Ionescu (Metalul Tîrgo- 
viște), Dumitru Emil (Metalul Bucu
rești) — pentru F.C. Argeș; Bălosu 
(Dunărea Giurgiu), Mustață (Dună
rea Giurgiu), Nlstor (C.S.M. Sibiu), 
Mehedințu (C.F.R. Timișoara) — 
pentru Farul; Olteanu (F. C. Ar
geș), Dumitrescu (U.T.A.) pentru 
Rapid.

STEAUA ÎNCEPE PREGĂTIRILE
LA RM. VÎLCEA

Fotbaliștii de la Steaua efectuează 
in această dimineață un control me
dical urmat de antrenament, după 
care se vor „îmbarca” în autobuz cu 
destinația Rimnicu-Vileea, oraș 
pentru continuarea pregătirilor 
la 7 august.

Achizițiile de ultim moment : 
Constantin și Savu, de la Jiul
troșani și. respectiv, Metalul-Bucu- 
reștî. Aflăm, de asemenea, că 
trenamentele din Ghencea au 
urmărite cu multă ... atenție de 
tul component al naționalei de
niori, Smarandache, legitimat la Uni
versitatea Craiova.

ales 
pină

Ion
Pe-

ăn- 
fost 
fcis- 
ju-

pentru ultima 
categorică ?
gradul de tehnici- 
jucătorilor. Rămine 

cu o pregătire fizică

realist.

în care 
mi-am

Vorbim multe. Despre Crișul, des
pre viată. Fane Coidum îl așteap
tă pe doctorul ” ’ '
fi medicul și 
Explică de ce 
de cinci ani de 
l-am cunoscut. ... ...
foarte mult sistemul lui de lucru. 
Avem foarte multă încredere unul

■ important in

Frînculescu, care va 
„secundul" Crișului. 

nu se poate despărți 
dr. Frinculescu. „Cind 
la Reșița, mi-a plăcut

In liniștea pădurii, spre Cio
plea — acolo unde oricine se 
poate convinge că „fotbalul cere 
trudă— Crișul și-a început 
drumul spre marile ambiții.

In LINIA MEDIANA, mai
constant a fost Duțan, deși, după 
părerea noastră, a avut o evoluție 
în acest campionat inferioară altor 
ediții. Hrițcu (care a jucat și pe 
post de fundaș central) a făcut 
cîteva partide excelente (fiind re
marcat și de Angelo Niculescu), 

i dar . a avut , și cîteva meciuri sub
mediocre.

ATACANȚII au evoluat slab în 
tur, penibil la începutul returului, 
regăsindu-și oarecum suflul abia 
în final. Dembrovschi a țesut 
multe ofensive, dar numai 2 goluri 
într-un campionat sînt aproape o...

nu este încă. Pană a avut un cam
pionat sub posibilitățile lui. Ene 
Daniel, ani la rînd golgeterul echi
pei, a obosit și s-a resemnat cu 
gindul la... Rapid. Rugiubei a ve
nit în ceasul al 12-lea și a marcat 
golurile salvatoare. Să sperăm că 
la anul își va arăta și bănuita 
clasă.

Un ultim cuvînt despre antre
norul C. Rădulescu — un tehnician 
din generația nouă, priceput, dîrz, 
curajos, unul din acei „oameni de 
fotbal" care trăiesc și... mor pen
tru fotbal.

Marius POPESCU

PROGRAMUL

SERIA a IV-a
Etapi I (22 august)

Victoria Lehllu — Electronica București 
unirea Tricolor Buc. — Sirena Buc.
T.M.B. București — Autobuzul București 
Voința București — Celuloza Călăraș!
Laromet București — Tehnometal Buc. 
FI. Roșie Buc. — Mașini Unelte Buc.
Dlnamo Obor- Buc. — olimpia Giurgiu

Etapa a Il-a <?9 august)
Sirena Bucureșfl — Laromet București 
Mașini Unelte Buc. — Victoria Lehllu 
Celuloza Călărași — Unirea Tricolor Buc. 
Tehnometal Buc.. — Dlnamo Obor Buc. 
Autobuzul București. — Fl. Roșie Buc. 
Olimpia Giurgiu — Voința București 
Electronica București — T.M.B. Buc.

Etapa a IK-a (12 septembrie)
Fi. Roșie București — Olimpia Giurgiu 
Unirea Tricolor Buc. — Tehnometal Buc. 
Victoria Lehllu — Autobuzul Buc.
T.M.B. București — Mașini Unelte Bue. 
I.aromet Buc. — Electronica Bue.
Dinamo Obor Bue. — Celuloza Călărași 
Voința București — Sirena București

Etapa a tv-a (19 septembrie)
Autobuzul Buc. — Unirea Tricolor Buc. 
Celuloza Călărași — FI. Roșie Buc. 
Sirena București — T.M.B. București 
Olimpia Giurgiu — Victoria Lehllu 
Tehnometal Buc. — Voința București 
Mașini Unelte Buc. — Laromet BuC. 
Electronica Buc. — Dlnamo Obor Buc.

Etapa a V-a (28 septembrie)
T.M.B. București — Celuloza CălSrași 
Olimpia Giurgiu — Unirea Tricolor Buo. 
Laromet Buc. — FI. Roșie București 
Voința București — Electronica Buc. 
Dlnâmo Obor Buc. — Sirena București 
Victoria Lehliu — Tehnometal Buc.
Mașini Unelte Buc. — Autobuzul Buc.

Etapa a Vl-a (3 octombrie)
Unirea Trio. Buc. — Mașini Unelte Buc. 
Laromet Buc. - ---- -- “
Sirena București 
Autobuzul Buc.
Celuloza Călărași 
Voința Buc. — Dlnamo 
FI. Roșie București —

Etapa a VII-a (10

T.M.B. București
— Electronica Buc.

— Tehnometal Buc.
— Olimpia Giurgiu 

Obor Buc.
Victoria Lehllu
octombrie)

Dlnamo Obor Bue. — Fi: Roșie Bue. 
Electronica Buc. —Mașini Unelte Bue. 
T.M.B. București — Olimpia Giurgiu

EXCURSIILE...
în altul. Și asta e 
munca noastră". Mai spune că Da
raban lipsește din lotul venit în pre
gătire („Personal, nu știu nimic de 
el. Trebuia să fie aici. Voi rezolva 
și cazul acesta"), că va alterna pre
gătirea fizică cu cea tehnică. că 
mărirea capacității de efort nu e o 
problemă fundamentală pentru 
lotul („cei mai mulți dintre jucă
tori au experiență, au făcut 
pregătiri. Cu cei tineri voi

că
tot

atîtea
..... __ „........ . ... forța

puțin nota"). îl întreb ce știe despre 
Crișul. Și nu știe prea multe, doar 
pe Amoțchi îl cunoaște ca lumea, 
i-a fost elev la Reșița G,doc3 f4

cel de acum S ani, am multă încre
dere în el. Doi Ani a fost, golgeterul 
seriei a ll-a a diviziei B“), dar spe
ră ca în această „perioadă-Predeăl" 
să se adîncească. reciproc, procesul 
de cunoaștere antrenor-echipă. îmi 
vorbește de cîtiva tineri talentat! gă
siți la Crișul, Agud, Covălcic și alții 
pe care speră să-i promoveze.

Nu mai avea nici un rost să-l în
treb pe Ștefan Coidum ce viitor 
prevede Crișului. Mai mult ca sigur, 
mi-ar fi repetat cu ambiția care-1 
caracterizează: „Avem sarcină să 
răminem tn divizia A. Si vom ră
mine n

Excursiile — premii atît de apre
ciate și îndrăgite de către parti- 
cipănții la 
Pronosport 
continuare 
atractive.

Miercuri 
poiat grupul de excursioniști care 
a vizitat Moscova și Leningradul ; 
sîmbătă 24 iulie, pleacă în Italia 
un alt grup, pe ruta i Napoli — 
Roma — Âmalfi — Sorrento — 
Capri.

în luna august, excursioniștii 
Loto—Pronosport vor pleca într-o 
croazieră pe D*năre( tn timp ce

sistemele de joc Loto— 
— sînt acordate și în 
pe itinerarii noi și

21 iulie a.c., s-a îna-

Unirea Tricolor Bue.’ — Voința București 
Victoria Lehllu — Sirena București 
Autobuzul Buc. — Laromet Bue.
Tehnometal Bue. — Celuloza Călărași

Etapa a VIH-a (17 octombrie)
Voința București — Autobuzul Bue. 
Celuloza Călărași — Victoria Lehllu 
Mașini Unelte Buc.— Dinamo Obor Bue.' 
Olimpia Giurgiu — Sirena București 
T.M.B. Bueurețtl — Tehnometal Bue.
Electronica Buc. — FI. Roșie București 
Laromet Buc. — Unirea Tricolor Buc.

Etapa a IX-a (24 octombrie)
Sirena București — Celuloza Călărași 
Mașini Unelte Bue. — Voința Bue.
Fi. Roșie Bue. — T.M.B. București 
Dlnamo Obor Bue. — Laromet Bue. 
victoria Lehllu — Unirea Tricolor Buc. 
Tehnometal Buo. — Olimpia Giurgiu 
Autobuzul Buc. — Electronica Buc.

Etapa a X-a (31 octombrie)
Tehnometal Buc. — Electronica B te. 
Unirea Trie. Buc.— Dlnamo Obor Buc. 
Olimpia Giurgiu — Laromet Buc. 
T.M.B. București — Victoria Lehllu 
Celuloza Călărași — Autobuzul Buc. 
Sirena Buc. — Mașini Unelte Buc. 
VOlnta București — FI. Roșie Buc.

Etapa a Xl-a (7 noiembrie)
Dinamo Obor 
Laromet Buc.
FI. Roșie Buc. 
Autobuzul Buc.
Electronica Buc. — 
Victoria Lehllu — 
Mașini Unelte Buc.

Buo. — T.M.B. Bue.
— Celuloza Călărași 

Sirenă București
Olimpia Giurgiu 
Unirea Tricolor Bue.' 
Voința București 
— Tehnometnl Buc.

Etapa a XII-a (U noiembrie)
Olimpia Giurgiu — Electronica Bue. 
Fl. Roșie București — Tehnorrtetal '1ue. 
Dlnamo Obor Buc. — victoria r «uliu 
Laromet București — Voința Bue. 
celuloza Călărași — Mașini Unelte Buc- 
T.M.B. București — Unirea Tricolor Buc. 
Sirena București — Autobuzul Bue.

Etapa a XIIi-a (21 noiembrie)
Victoria Lehllu — Laromet București 
Autobuzul Buc. — Dlnamo Obor Buc. 
Unirea Tricolor Buc. — FI. Roșie Buc. 
Mașini Unelte BuC. — Olimpia Giurgiu 
Voința București — T.M.B. București 
Tehnometal BUC. — Sirenă București 
Electronica Buc. — Celuloză Călărași

PREMII ÎNDRĂGITE
alt grup va face o călătorie de 
neuitat cu autocarul pe Coasta Dal
mației. Ei vOr vizita muzeele, mo
numentele istorice și culturale din 
orașele t Plevna — Sofia — Niș — 
Skoplje — Titograd — Dubrovnik 
— Split — Ljubljana — Zagreb —- 
Belgrad ș.a.

Tot în luna august va pleca un 
alt grup în Turul Capitalelor. Vor 
fi vizitate i Moscova — Varșovia —• 
Berlin — Praga — Budapesta — 
Sofia-

Tragerile Loto și Pronoexpres 
oferă jucătorilor săptămînă de săp- 
tămînă peșibțtftatea de a cîștiga

autoturisme, bani și 
excursii peste hotare.

• Astăzi și mîine măi 
sibilîtatea să vă depuneți 
la concursul Pronosport

fra ni oase

aveți po- 
buletinete 
nr. 30 de 

duminică 25 iulie a.c. Vă recoman
dăm ca înainte de a 1 ”. 
nosticurile, să consultați 
mul Loto—Pronosport, 
prinde amănunte asupra 
rilor Incluse în programul 
curs.

vă fixa pro-
Prbgra- 

care cn- 
meciu- 

de con-

Rubrică redactată de
FRONOSPQRT,, 4 •

E.OTO



ILIE

conduce 
(Australia) — 

de Margaret 
Fran-

continuă să conducă în Spartadiiada de vară a popoarelor din U.R.S.S.

►
de peste hotare (prin- 
membrii unei delegații 
reprezentînd U.T.C. și 

le-a fost prezentat un 
grandios, cuprinzînd o

im- 
Ka-

ma
ci n-

sărbătoare pe 
îmbrăcat în ultimele 
localitățile Poloniei 

cu prilejul aniversării

vederea 
zonale din 
alături de 
Suediei și

Turneul de tenis „open" de la 
Washington, recent încheiat, a adus 
unele modificări în clasamentele 

' Marelui Premiu-FILT- Acestea nu 
> afectează însă primul loc, care ră- 
mîne în posesia lui Ilie Năstase, 
deși tenismanul român a ieșit pen
tru moment din circuitul marilor 
turnee internaționale, fiind angre
nat în meciurile pentru „Cupa Da
vis", pe care le susține reprezenta
tiva țării noastre.Marii beneficiari ai 
punctelor acumulate în turneul 
de la Washington au fost profesio
niștii australieni John Newcombe 
și Ken Rosewall, care au făcut im
portante salturi în clasament.

Iată cum arată acum clasamen
tul Marelui Premiu, pe primele sale 
locuri i I. Năstase (România) 1119 p,

S. Smith (S.U.A.) 107 p, J. New
combe (Australia) 89 p, J. Kodes 
(Cehoslovacia) 79 p, K. Rosewall 
(Australia) 70 p, P. Barthes (Franța) 
55 p, Z. Franulovici (Iugoslavia) 
52 p, C. Richey (S.U.A.) și R. Tay
lor (Anglia) 46 p, A. Gimeno (Spa
nia) 43,5 p, M. Riessen (S.U.A.) și
T. Okker (Olanda) 40 p.

In clasamentul feminin 
Evonne Goolagong 
102 puncte, urmată 
Court (Australia) — 100 p. ____
țoise Durr (Franța) — 84 p, Billie 
Jean King (S.U.A.) — 61 p, Helga 
Niessen Masthoff (R. F. a Germa
niei) — 53 p, Judy Dalton (Aus
tralia) — 51 p, Helen Gourlay 
(Australia) — 42 p.

Trimisul nostru special, CONSTANTIN FIRANESCU, transmite

PESTE 6000 Dt THEN PARTICIPANT! U FINAEA CELEI

MARIANSKE LAZNE, 22 (prin 
telefon). — Reprezentativa de te
nis a României (tineret) a sosit 
la Marianske Lazne în 

i disputării întîlnirilor 
cadrul „Cupei Galpa", 
echipele Cehoslovaciei, 
R. D. Germane 

înaintea deplasării în 
, cia, tinerii tenismeni

Cehoslova- 
români au 

participat la două turnee inter
naționale în Belgia, unde au ob
ținut rezultate remarcabile. Tr. 
Marcu a cîștigat proba de simplu

juniori de la Charleroi, învingîn- 
du-1 în finală pe belgianul Du- 
quenne cu 6—0, 6—3. La dublu, 
în finală, cuplul Marcu-Hărădău a 
dispus de australienii James-Furst 
cu 6—1, 6—1. Finala de simplu a 
turneului de tineret de la Has- 
selt s-a disputat între românii D. 
Hărădău și Tr. Marcu. Primul a 
cîștigat cu 6—1. 6—3.

în prima zi: România — Suedia 
1—1 (Johanssop — Tr. Marcu 6—2, 
6—2 ; Hărădău — Svensson 5—7, 
6—3, 7—5).

HALTEROFILII ROMÂNI
ÎN „CUPA DUNĂRII" (JUNIORI)

V

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a desfășurat la Viena „Cupa 
Dunării" la haltere, competiție re
zervată juniorilor. Cîțiva din com- 
ponenții echipei României au avut 
o frumoasă comportare. La cat. 
grea, Vasile Deac a corectat re
cordul național al seniorilor la 
„smuls". El a ridicat 132,5 kg, îm
bunătățind cu 2,5 kg recordul ță
rii, deținut de S. Cazan din 1958. 
Din păcate, el s-a accidentat cu 
acest prilej și nu a mai putut par
ticipa cu succes la proba urmă
toare (aruncat), ratînd de trei ori 
consecutiv greutatea de 165 kg. 
Rezultate bune au' obținut Aurel 

'Miuț (365 kg la cat. ușoară) și 
Ștefan Mate (390 kg la cat. semi- 

;grea), ambii plasați pe locurile II 
Șia categoriile respective. în fine, 
pe locurile III s-au clasat S. Di- 

,nică cu 285 kg la cat. cocoș și 
Tudor Petrișor cu 380 kg la cat.

; semimijlocie. De menționat că e- 
chipa României (clasată pe locul

IV în acest 
ocupa locul 
ar fi ieșit din concurs. Totodată 
este de remarcat faptul că A. 
Miuț a terminat la egalitate cu 
primul clasat, dar a ocupat locul 
al doilea fiind mai greu cu cîteva 
grame decît bulgarul Kolev.

concurs) ar fi putut 
II dacă V. Deac nu

Deși accidentat, campionul mondial și european Evgheni 
reușit să ocupe primul loc in întrecerea halterofililor de 
mijlocie, din cadrul Spartachiadei

MOSCOVA 22 (Agerpres), 
încheiat concursul de pentatlon mo
dern din cadrul Spartachiadei 
vară a popoarelor din U.R.S.S. Pe 
primul loc s-a clasat Vladimir Șme- 
lev cu 5093 p„ urmat de Serghei 
Lukianenko — 4892 și Iuri Zaloznîi 
— 4822 p. Pe echipe, victoria a re
venit selecționatei R.S.F.S. Ruse — 
14 328 puncte, secundată de reprezen
tativa Kazahstanului — 14 003 puncte.

în competiția de haltere, la cate
goria semimijlocie. titlul de cam
pion al Spartachiadei a fost cucerit 
de Vladimir Kanîghin cu 460 kg la 
totalul celor trei stiluri. Ratînd în
cercările la stilul „împins”, campio
nul olimpic Viktor Kurențov a ieșit 
din concurs.

S-a
de

' c;..

O grea lovitură
Și acum, să vedem. Să vedem 

> cît valorează Bertie Mee și cît Don 
(Howe. Cît valorează Howe fără 
Mee și Mee fără Howe. Aceasta 
înseamnă că nu mai există la Ar
senal (clubul care a cîștigat atît 
cupa cît și campionatul Angliei) 
faimosul tandem Bertie Mee (di
rector tehnic) — Don Howe (an
trenor). Howe s-a înapoiat, în 
mod cu totul neașteptat, la clubul 
său de origine, West Bromwich 
Albion din Birmingham, echipa în 
care el s-a afirmat ca fundaș 
dreapta de nivel internațional.

în ceea ce îl privește pe Howe 
este vorba, desigur, de o răzbu
nare la care el nu putea să re
nunțe, deși aproape toată lumea 
îl recunoaște ca adevăratul arhi
tect al fenomenalului succes obți
nut de Arsenal. De ce o răzbu
nare ?. Pentru că titlul de cel mai 
bun antrenor al anului 1970 a fost 
decernat (împreună cu un premiu 
substanțial) lui Bertie Mee și nu 
lui Don Iiowe ; pentru că la ban
chetul dat de Arsenal după victo
ria din finala Cupei Angliei, Mee 
a fost cel lăudat de președintele 
clubului, in timp ce numele lui

Astăzi și miine, la Craiova

TUIINEII INTERNAȚIONAL RE LUPTE
In sala de sport din Craiova vor 

avea loc astăzi și miine întrecerile 
unui turneu internațional de lupte 
greco-romane pe categorii rezervat 
tineretului. Lâ această competiție, 
principală sursă de verificare îna
intea Balcaniadei, vor participa e- 
chipeie Iugoslaviei, Bulgariei și

României. Loturile oaspeților au 
sosit de miercuri în țara noastră.

Duminică, la Băilești, echipa de 
tineret a României va primi repli
ca formației Bulgariei, iar luni, la 
Slatina, pe a selecționatei Iugo
slaviei.

Ivancenko a 
la categoria 
din U.R.S.S.'de vară a popoarelor

In limitele categoriei
cordmanul mondial Evgheni Ivancen- 
ko, deși suferea de luxația unui u- 
măr (înaintea încercărilor la stilul 
aruncat) și
renunțe Ia
claseze pe
de 500 kg.
Boris Selițkj — 495 kg, iar locul trei 
a fost ocupat de Boris Pavlov — 
490 kg.

mijlocie, re

medicul l-a sfătuit să 
concurs, a reușit să se 
primul Ioc cu un total 
Pe locul doi s-a situat

KATOWICE, 22 (prin telefon).
Veșmintele de 

care le-au 
zile toate 
populare — 
eliberării — au un plus de justi
ficare în cazul acestui centru 
de frunte al Sileziei. devenit emi
namente un oraș al tineretului. Mă 
aflu aici de marți seara și ceea 
ce m-a impresionat îndeosebi, pe 
lingă modul în care sînt împodo
bite străzile și clădirile, degajînd 
o autentică atmosferă festivă, este 
revărsarea frenetică de tinerețe ce 
se remarcă la tot pasul. Mii și mii 
de reprezentanți ai tuturor cate
goriilor de tineri din Polonia și-au 
dat întîlnire zilele acestea la Kato
wice pentru a-și manifesta îm
preună sentimentele lor de satis
facție și de optimism, a-și afirma 
idealurile scumpe care animă 
hotărîrea lor de a munci fără pre
get în vederea propășirii patriei 
lor socialiste.

Miercuri dimineața, la adunarea 
care i-a reunit pe mulți dintre ei 
în marea sală a sporturilor din 
Katowice, devenită neîncăpătoare 
pentru acest eveniment, tovarășul 
Edward Gierek, prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P., le-a vorbit des
pre marile sarcini care Ie stau în 
față. Mulțimea de tineri s-a revărsat 
apoi într-un entuziast și pitoresc

ȘCOALA SPORTIVĂ TG. MUREȘ A CÎȘTIGAT
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL

șuvoi (reprezentînd fiecare voivo
dat, în costume specifice) pe 
rile bulevarde ale orașului, în 
tec și dans.

în seara aceleiași zile, pe 
punătorul stadion „Slaski" din
towice, a fost rîndul tinerilor spor
tivi să se manifeste, în cadrul fes
tivității de deschidere a finalelor 
celei de a doua ediții a Sparta- 
chiadei naționale. La lumina re
flectoarelor și a focurilor de arti
ficii, publicului local și numeroși
lor invitați 
tre care și 
românești 
C.N.E.F.S.) 
spectacol 
mare desfășurare de forțe — defi
larea tuturor participanților și a 
unei superbe fanfare de peste 200 
de persoane, zborul unui elicopter 
purtînd imense steaguri, sosirea 
unei ștafete, meciul amical de fot
bal dintre cunoscuta echipă polo
neză Gornik Zabrze și formația 
olandeză Telstar (cîștigat de gazde 
cu 3—2) precum și o probă de de
but a întrecerilor de atletism, a- 
ceea de 3 000 m, care a dat primul 
campion al Spartachiadei, în per
soana tînărului Vojcieck Wytry- 
kowsky, component al selecționatei 
voivodatului Varșovia. Competițiile 
ale căror finale au fost inaugurate 
atît de spectaculos miercuri seara 
au cu adevărat un caracter de 
masă. La ele participă numai ti
neri sub 20 de ani, elevi, studenți 
și muncitori, care nu au la acti
vul lor performanțe deosebite în 
activitatea competițională. în urma 
disputării etapelor preliminarii Ia 
care numărul participanților se a- 
preciază a fi trecut de un milion,

pentru finalele de la Katowice 
s-au calificat 6 000 de concurenți 
reprezentînd toate cele 17 voivo
date și — distinct — marile orașe 
Varșovia, Cracovia și Lodz.

întrecerile care se vor întinde 
de-a lungul a 10 zile — pînă la 
31 iulie — și care vor avea loc în
deosebi la Katowice, dar și în alte 
cîteva orașe apropiate, vor desemna 
cîștigătorii la 18 ramuri de sport,’ 
printre care atletism, box, ciclism,' 
fotbal, handbal, lupte, scrimă, tiv 
și volei.

față în față la 
controlul medical

DE LA KOSICE

Se apropie meciul de box dintre 
fostul campion al lumii la cate-* 
goria grea, Cassius Clay, și Jimmy 
Ellis, programat pentru luni seara 
la Houston (Texas). în vederea 
acestui eveniment, cei doi pugiliști 
au fost supuși miercuri unui con
trol medical, ambii fiind 
apți 
ciuda 
down 
Clay 
bună 
alăturată susținînd 
înregistrată pentru unul din pos
turile de radio de peste Ocean —> 
cu viitorul său adversar, care i-a 
declarat, printre altele, că îi con
vine foarte mult greutatea la care 
se află actualmente Clay.

găsiți 
pentru a urca pe ring. In 
faptului că a fost pus knock- 
la un recent antrenament, 

s-a dovedit într-e vizibilă 
dispoziție. Iată-1 în fotografia 

o discuție —

pentru Arsenal
Arsenalului. Nu s-a gîndit nici 
Ashman, aflat în concediu în Gre
cia și care a aflat știrea din ziare. 
Și nu este numai atît. O dată cu 
Howe au trecut la West Bromwich 
și masorul G. Wright și un alt an
trenor, Whitehouse 1 Dar West 
Bromwich are faima de club care 
„mănîncă antrenori" pentru că în 
ultimii 12 ani, Howe va fi al șa
selea care vine să pregătească e- 
chipa. Deci el și-a asumat un risc 
serios.

Nu pot evita o comparație între 
Don Howe și Tom Whittaker care, 
ca și Bertie Mee, era un excelent 
masor, devenit antrenor. înainte 
de război, Whittaker era nu nu
mai un extraordinar masor, capa
bil să facă minuni în vindecarea 
(jucătorilor loviți dar, în același 
timp, el era prietenul, psihologul, 
aproape tatăl tuturor jucătorilor. 
El a fost creația, primul discipol 
al marelui director tehnic Chap
man. în 1946, Whittaker a devenit, 
în fine, director tehnic. Dar, de 
fapt, unul mediocru. Ce se va în- 
tîmpla cu Don Howe ?

BRIAN GLANVILLE
Londra, iulie 1971.

La Kosice (R.S. Cehoslovacă) s-au 
desfășurat turneele internaționale 
de handbal, dotate cu „Cupa Ma
raton" (a IV-a ediție) la care au 
participat 10 echipe (4 masculine 
și 6 feminine), din Uniunea Sovie
tică, România și Cehoslovacia.

Țara noastră a fost reprezenta
tă de către echipele de băieți șită de către echipele de băieți

NOIHOTÂRÎRI ADOPTA TE DE F.I.F.A
La Diisseldorf, în cadrul unei ședințe a Comitetului executiv al 

F.I.F.A., au fost aprobate toate hotărîrile luate săptămîna trecută 
drul lucrărilor diferitelor comisii.

Cu acest prilej s-a aprobat ca trei echipe africane din cele 
scrise să poată participa Ia turneul olimpic din 1972. Ele vor fi 
cute în urma turneului programat la 19 aprilie și 24 mai 1972.

S-a comunicat oficial că numărul federațiilor afiliate la F.I.F.A. a 
ajuns la 140, inclusiv noile membre Brunei și Burundi. S-a mai stabilit 
ca în 1972 F.I.F.A. să organizeze un curs de antrenori la Lima, care va 
fi condus de antrenorul vest-german Helmut Schon, secundat de Walter 
Winterbottom (Anglia) și de G. Perreira (Brazilia). Antrenorul Detmar 
Cramer, angajat la F.I.F.A., va conduce, cu începere de la 12 ianuarie 
1972, o școală de antrenori pe o perioadă de 3 luni, la Kuala Lumpur.

Viitoarea ședință a Comitetului executiv al F.I.F.A. se va desfășura 
la Beirut în ianuarie 1972, iar Congresul F.I.F.A. va avea loc în zilele 
de 23 și 24 august 1972 la Paris.

Tragerea la sorți a meciurilor din cadrul preliminariilor turneului de 
fotbal pentru juniori U.E.F.A. se va efectua la 25 august la Viena. Tur
neul final al acestei competiții se va disputa între 13 și 22 mai în Spania.

în ca-

în-10
cunos-

fete ale Școlii sportive din Tg. Mu
reș, formații care au avut o com
portare meritorie, băieții ciștigind 
pentru a patra oară consecutiv tro
feul, iar fetele clasîndu-se pe locul 
secund după o finală deosebit de 
dramatică, pierdută la limită.

Meciurile s-au jucat sistem tur
neu (numai tur). Echipa de băieți 
a Școlii sportive Tg. Mureș, an
trenată de către prof. Ludovic Be- 
rekmeri, a obținut următoarele re
zultate : cu V.S.Z. Kosice 13—10; 
cu P.P.S. Detva (R.S.C.) 25—14 ; cu 
Maraton Kosice 15—10.

Din echipa care a cîștigat tro
feul s-au evidențiat Grigore Doa
gă, Horea Samșudean, Bela Bone 
(portar).

Clasamentul final la băieți : 1. 
Școala sportivă Tg. Mureș 6 p, 2. 
V.S.Z. Kosice 4 p, 3. P.P.S. Detva 
2 p, 4. Maraton Kosice

La fete, cele 6 echipe 
partizate în două serii 
formații. Și-au disputat 
tru cucerirea trofeului: 
Școlii sportive Berehovo (U.R.S.S.) 
și Școlii sportive Tg. Mureș. După 
un meci de mare luptă, victoria a 
revenit echipei din Berehovo cu

SCOR ALB PE „MARACANA“
Brazilia — Ungaria 0-0, dar oaspeții

RIO DE JANEIRO, 22 (Agerpres). 
— Pe stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro, în fața a 40 000 de spec
tatori, selecționatele de fotbal ale Un-

au marcat un gol anulat de arbitru
gariet și Braziliei au terminatgariei și Braziliei au terminat la 
egalitate : 0—0, întîlnirea lor amica
lă — care, în ciuda scorului alb, a 
fost de un excelent nivel tehnic — 
transmite __ . ' _ ‘
France Presse. Echipa Braziliei, în
vinsă de două ori în campionatul 
mondial de cea a Ungariei (cu 4—2 
în 1954 și cu 3—1 în 1966), a fost In
comodată din nou de stilul jucători
lor maghiari.

în prima repriză, brazilienii au 
exercitat o dominare aparentă (9 lo
vituri de corner contra una), dar e- 
chipa ungară a fost cea care s-a do
vedit mai periculoasă Ia poartă. I. 
Iuhasz în minutul 12 și Dunai In 
min. 28 au avut ocazia să deschidă 
scorul, însă portarul Felix a inter
venit prompt. In minutul 35, Bene a 
reușit chiar să înscrie un gol, anulat 
însă de arbitru pe motiv că atacan
tul maghiar lovise mingea cu mîna.

Tn repriza secundă, brazilienii au 
avut o puternică revenire și timp de 
un sfert de oră, între minutele _57 
și 72, au presat cu insistență, 
rînd, Rivelino, Tostao și Vaguinho 
și-au încercat șansa, dar șuturile lor 
au fost reținute de portarul oaspeți
lor. O acțiune a lui Everaldo s-a în
cheiat cu un șut în bară.

Arbitrul vest-german Kurt Tschen- 
scher a condus următoarele formații:

UNGARIA : Geczi — 
sics, Vidals, F. Iuhasz, 
Szlics, Fazekas, Bene, 
Zambo :

corespondentul agenției

I
I
I
I
I
I
IlfVCilll, CUIlipCl 

scorul de 12—11.

Clasamentul i

I Școala sportivă Berenovo (U.k.b.
2. Școala sportivă Tg. Mureș,
Maraton Kosice, 4. T.J. Pop

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

0 p.
au fost re- 
a cite trei 
finala pen- 

echipeie

final la fete: 1.
Școala sportivă Berehovo (U.R.S.S.), 

,3. 
__  __  Poprad 

(R.S.C.), 5. Casa tineretului Kosice, 
6. Lokomotiv Preșov (R.S.C.).

Ioan PAUȘ — coresp.

MERCKX ÎNVINGE
PE OCANA

Pe velodromul „Rocourt" (Iiiăge), 
la un concurs „omnium*, Merckx 
a cîștigat cursa cu adițiune de 
puncte și una din seriile probei 
de viteză, în care l-a întrecut 
pe Ocana.

START ÎN TURNEUL
FEMININ DE VOLEI

DE LA VARNA

Pe

Fabian, Pan- 
I. Iuhasz, 
Dunai II,

BRAZILIA : Felix, — 
Brito, Piazza, Everaldo, 
Gerson, Zequinha, Rivelino, 
Vaguinho.

Ze Maria, 
Cloiloaldo, 

Tostao,

I
I
I
I
I
I

Tradiționalul turneu internațio
nal feminin de volei, „Varnensko 
liato", ia astăzi startul în „Sala 
Sporturilor" din Varna. Sînt pre
zente la această competiție repre
zentativele R.P.D. Coreene, Unga
riei, Italiei, României, R.D-G., Fran
ței și Bulgariei. Turneul, care pre
cede cu două luni campionatul eu
ropean din Italia, constituie pen
tru participante un prim prilej de 
verificare în vederea întrecerilor 
continentale. Pentru echipa noas
tră el poate însemna totodată un 
criteriu de definitivare a lotului de 
bază și a primului sextet.

Echipa României face parte din 
grupa I, alături de R.P.D. Coreea
nă și Italia. In grupa a II-a sînt 
incluse formațiile Bulgariei, Unga
riei, R.D.G. și Franței. Primele 
două echipe clasate, după disputele 
din serii, vor participa la turneul 
final pentru locurile 1—4. Turneul 
se încheie marți seara.

Arsenal a realizat în sezonul încheiat una din cele mai mari performanțe din fotbalul englez, ciștigind 
atît campionatul cit și Cupa. In imagine, o fază din finala Cupei Angliei, cîștigată cu 2—1 de Arsenal în 
meciul cu Liverpool. Este oreu de presupus ca în noul sezon Arsenalul să realizeze din nou acest dublu succes. 
In fotografiei portarul formației ' ' ------ -■ .

Howe nici n-a fost amintit măcar.
Mai înainte de a accepta, în se

cret, oferta lui West Bromwich 
Albion care a hotărît, tot în se
cret, să renunțe, la antrenorul său 
Alan Ashman, deși contractul a- 
cestuia este valabil încă pentru doi 
ani.

Este o întorsătură la care Don 
Howe nu s-a gîndit mai înainte. 
Așa cum nu s-a gîndit nici West 
Bromwich, ai cărei conducător^ 
stau infinit mai prost din punct 
de vedere financiar decît cei ai

învinse, Clemence, fundașul Lawler și atacantul „tunarilor'' Armstrong.

18 ECHIPE IN NOUL CAMPIONAT AL BULGARIEI
SOFIA, 22 (prin telex.). — Printr-o ho- 

tărîre a Uniunii bulgare pentru cultură 
fizică și sport, se restaurează vechile 
cluburi sportive „Slavia" și „Lokomotiv1* 
din Sofia. După cum se știe, în urmă cu 
trei ani acestea au fuzionat formînd 
clubul „J.S.K. — Slavia".

Ca urmare a acestei decizii, federația 
bulgară de fotbal a hotărît ca începind 
din noul sezon fotbalistic divizia . națio
nală să fie alcătuită din 18 echipe. In 
acest scop formația Cemomoreț (Burgas)

formind

care s-a clasat pe locul al 15-lea în cam
pionatul precedent și conform regula
mentului a retrogradat, va activa în 
continuare în divizia „A“.

La Slavia vor activa jucătorii din e- 
chipa națională Simeonov, Salaraanov, 
Davidov, 'Grigorov. La Lokomotiv a re
venit fundașul central Hristakiev, iar 
internaționalul At. Mihailov va conduce 
linia de atac.

Cea dc-a 8-a rundă a turneului inter
național de șah de la Amsterdam (grupa 
maeștrilor) a produs o regrupare în 
fruntea clasamentului, astfel că în pre
zent patru concurenți — Ghițescu (Româ
nia). Minici (Iugoslavia), Malic (R. D. 
Germană) și Smejkal (Cehoslovacia) — 
totalizează cite 5 p. E) sînt urmați de 
olandezul Enklaar — 4’lt p și o partidă 
întreruptă și vest-germanul Hech eu 4 
p și o partidă întreruptă, tn această run
dă, Ghițescu a pierdut la Hecht.

In turneul marilor maeștri se menține 
lider Smîslov (U.R.S.S.), cu 5 p și o 
partidă întreruptă, secundat de austra
lianul Browne — 5 p.■
In primele două tururi ale campionatelor 
internaționale de tenis ale Austriei, care 
se desfășoară la Kitzbdhel, tenismanul 
român Ion Tiriac a învins doi adversari: 
6—2, 6—3, 4—6, 6—4 cu Meiler (R.F.G.) 
și 6—2, 2—6. 2—6. 6—1, 6—.4 cu Elschen- 
broich (R.F.G.).

care va opune selecționatele de tenis ale 
Braziliei și Cehoslovaciei, urmează să 
aibă loc în orașul Porto Alegre în zilele 
de 31 iulie, 1 și 2 august. In anul x966, 
echipa Braziliei a eliminat formația 
S.U.A. din competiție.

Organizatorii competiției internaționale 
de volei „Cupa celor șase națiuni", pro-

Toma HRISTOV Semifinala interzonală a „Cupei Davis",

DOPING-STOR Y
Acțiunea 

la Wiener 
în timpul 
telor mondiale de scri
mă.

Ziua I. — Dialog la Cen
tral de presă 1 „Ai auzit ? 
La controlul anti-doping al 
sabrerilor s-au găsit trei ca
zuri pozitive". — „Despre 
cine-i vorba ?“ — „Nu s-a 
spus încă. Se pare că sînt 
Pawlovski, Sidiak și Bonnis- 
sent“.

Ziua II-a. — Intr-un ziar 
transalpin se inserează — cu 
rezerva cuvenită — această 
știre. Dar, în loc de Sidiak 
se scrie Rakita (care nici nu 
participase la finală !).

Ziua IlI-a. — Din nou la 
Centrul de presă i „Ce-ați 
mai aflat în chestiunea do
pingului ?“ — „Mi-a spus 
cineva, bine informat, că 
sportivul în culpă e româ
nul Irimiciuc".

...Peste cîteva clipe solici
tăm precizări secretarului 
general al F. R. Scrimă (aflat 
în sala de concurs). Răspun
sul e formidabil i Irimiciuc 
nici n-a fost supus contro
lului. Acesta s-a efectuat a- 
supra sabrerilor clasați pe 
locurile 1, 2, 3 și 6. Dan al 
nostru a terminat pe locul 4. 
E clari...

Cîteva ore mai tîrziu citim 
pe avizierul Centrului de 
presă că în seara următoare 
ziariștii sînt invitați la o con1- 
ferință de presă. 
Nu este indicat. Aflăm 
vor da amănunte în 
sportivului găsit cu 
pozitive la controlul 
doping.

se petrece 
Stadthalle 
campiona-

Obiectul ? 
că se 
cazul 
probe 
anti-

la Ingolstadt) șl cu Polonia (26 august 
la Milnchen).

După disputarea a patru probe, în con
cursul internațional de pentatlon mo
dem de Ia Budapesta conduce sportivul 
maghiar Horvath cu 4 081 p., urmat de 
compatriotul său Pethe — 3 973 p. și

TELEX • TELEX • TELEX
gramată între 13 și 26 august în mal 
multe orașe vest-germane, au comunicat 
programul pe zile al celor două turnee, 
tn turneul masculin, selecționata Româ
niei va susține in ordine următoarele 
partide : cu U.R.S.S. (21 august la MUn- 
ehen), cu Japonia (22 august la 
Augsburg), cu R.F. a Germaniei (24 au
gust la Enufalirn), cu Italia (25 august

americanul Richards — 3 850 p. în cla
samentul general pe echipe, pe primul 
loc se află formația Ujpest Dozsa cu 
11 664 p., urmată de Honved — 11 294 p., 
Csepel — 11221 p., S.U.A. — 10 681 p., 
Bulgaria — 10 549 p. Proba de înot a 
fost cîștigată de americanul Richards cu 
timpul de 3:28,9 (1 204 p.).

peste 
cerut 
rog 1 
vor-

Ziua IV-a. — Consternare I 
Conferința se amînă 
două zile! De ce ? S-a 
o contraexpertiză. Mă 
Dar despre cine este 
ba ? Tot nu se știe 1

Ziua V-a — Stupoare ! Se 
spune că sportivul incrimi
nat ar fi chiar noul campion 
mondial, Maffei.

Ziua Vl-a — In fine, con
ferința ! Se dă un comunicat 
prin care se infirmă zvonul 
că Irimiciuc ar fi folosit sti
mulente interzise. „Există'to
tuși un sportiv în culpă ?“ — 
întreabă ziariștii. Există dar 
nu i se poate divulga numele 
pînă nu se face o nouă con 
traexpertiză.

Ziua VH-a. — A sosit din 
Italia un mare specialist în 
doping : prof. dr. Montanaro 
El împreună cu 
al laboratorului din 
dr. Prokop vor 
precizie dacă este 
caz de dopare.

Ziua VIII-a (și ultima). — 
Conferință de presă. S a 
aflat ceva ? Nu, absolut ni
mic 1 Dr. Prokop a pleca’ 
din Viena și nu s-a putut 
efectua replica la contraex
pertiză. In acest caz, rezul 
țațele rămîn definitive, iar 
dosarul cazului se trimite 
Federației internaționale de 
scrimă. Spre studiu...

★
Istorioara noastră telegra

fică (fără rime și fără ani
male) aduce totuși a fabu
lă.. Are o morală. Atît de 
evidentă, încît ni se pare de 
prisos să v-o mai spunem 
noi.

Sebastian BONIFACIU

medicul șei 
Viena 

stabili cu 
sau nu un

In prima zi a concursului de atletism 
de la Verona, sportivul american Jay 
Silvester a terminat învingător tn două 
probe : aruncarea greutății — 19,19 m 
șl aruncarea discului — 61,72 m. în pro
ba de săritură cu prăjina victoria a re
venit suedezului Isaksson cu 5.20 m iar 
în cea de 100 m plat șprinteruiul ame
rican Turner cronometrat cu timpul de 
10,3. în concursul feminin cele mal bune 
rezultate au fost obținute de Lawson 
(S.U.A.) — 11,4 pe 100 m plat, Kirsten 
Hoiler (Danemarca) — 2:06,8 pe 800 m 
și Grith Ejstrup (Danemarca) — 1 78 m 
la săritura în înălțime.

Continuîndu-și turneul în America de 
Sud. reprezentativa masculină de bas
chet a Iugoslaviei, deținătoarea titlului 
mondial, a jucat la Buenos Aires cu 
selecționata Argentinei. La capătul unui 
joc cu numeroase faze spectaculoase, 
victoria a revenit gazdelor cu 88—87 
(41—39).
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