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A £ost elaborat un program de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității politico» 
ideologice și cultural-educative a sportivilor, 

activiștilor din domeniul 
îizice

tehnicienilor și
educației și sportului

constanța : Activitatea de educație și propagandă
I

loc șe- 
al Con-

la nivelul sarcinilor actuale
I

Documentele vastului program 
de îmbunătățire a activității 
politico-ideologice și cultural- 

educative în rîndul maselor de ce
tățeni din patria noastră au trezit 
un adînc ecou în rîndul sportivi
lor, tehnicienilor și activiștilor clu
bului constănțean „Farul".

Propunerile de măsuri și Expu
nerea făcută de secretarul general 
al partidului constituie obiectul u- 
nui studiu aprofundat și ne-au în
demnat la o analiză multilaterală 
a muncii desfășurate în acest do
meniu. Ne-au condus la concluzia 
că, deși de-a lungul anilor au fost 
înregistrate o serie întreagă de 
realizări, de rezultate pozitive, în 
ansamblu, însă, problema educației 
comuniste, a făuririi unei înalte 
conștiințe socialiste în masele de 
sportivi prezintă serioase rămîneri 
în urmă față de progresul vertigi
nos consemnat în dezvoltarea in
dustriei și a agriculturii, în ridica
rea nivelului de trai al populației.

Noi, dobrogenii, am trăit în aces
te zile marea bucurie de a-l avea 
de două ori în mijlocul nostru ca 
oaspetele cel mai drag, pe tovară-

șui Nicolae Ceaușescu. Secretarul 
general, însoțit de cadre de bază 
ale conducerii de partid, a vizitat 
ogoarele noastre mănoase, portul și 
șantierul naval, a dat prețioase in
dicații pentru perfecționarea mun
cii, s-a întîlnit cu activul de partid 
al județului.

I-am ascultat, ca totdeauna, cu 
toată atenția cuvintele, găsind în 
ele o înaltă înțelepciune a politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, sfaturi bune, îndemnuri și so
luții.

Pentru întărirea muncii politice 
și cultural-educative cu sportivii 
clubului am întocmit un plan de
taliat, căruia am căutat să-i dăm 
un caracter cît mai practic, cît mai 
concret.

în colectivul nostru s-au semna
lat de-a lungul anilor, abateri se
rioase de la disciplina și conduita

I
I
I
I
I
I

Ieri după-amiază a avut 
dința Comitetului Executiv 
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Cu acest prilej a fost luat in dis
cuție un program de acțiuni pentru 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative a 
sportivilor, tehnicienilor și activiști
lor din domeniul educației fizice și 
sportului, în lumina recentelor Do
cumente de partid.

Proiectul cuprinde o serie de mă
suri concrete pentru intensificarea 
muncii de educare patriotică, politi- 
co-ideologică în toate sferele spor
tului, ridicarea nivelului calitativ 
al propagandei sportive, al conțintt-

tutui
(iilor 
dion“.

Membrii Comitetului Executiv au 
participat activ la dezbaterea pro
iectului, făcînd propuneri eficiente 
în vederea îmbunătățirii proiectului 
elaborat.

ideologic al presei și publica- 
de sport și al Editurii „Sta-

Dinspre Vatra Luminoasă, 
dinspre șoseaua Mihai Bra
vii sau bulevardul Muncii, o 
siluetă impunătoare sprijină, 
în depărtare, cerul. E un e- 
lement nou în peisajul arhi
tectonic al locurilor, acest 
gigant înclinat, acolo, deasu
pra tribunelor stadionului „23 
August". E primul din cei 4 
„stîlpi girafă" ai instalației 
ele nocturnă, atît de așteptată 
de noi toți. Lucrarea fasci
nează prin dimensiune (fie
care stîlp are 54 de tone, 54 
de metri înălțime și o încli
nație de 45 grade), dar, mai 
ales, prin perspective. Cînd 
„nocturna" va fi gata, 64 de 
reflectoare cu 128 de becuri, 
însumînd 256.000 wați, vor 
lumina superb serile noastre 
de fotbal.

Am fost, ieri, la fața lo
cului, în umbra gigantului. O 
mînă de oameni „care iubesc 
fotbalul și meseria lor" (afir
mația aparține unui munci
tor) fac totul pentru a preda 
lucrarea cît mai repede.

— Vineri, sperăm să ridi
căm al doilea stilp — ne 
spune comunistul Traian Ni
culescu, maistru principal al

i

Electromontaj
stilp

(Continuare in pag. a 2-a)

VRANCEA Marea forța
educativă a exemplului personal

"r nalta obligație patriotică 
Ț dicare

de ri-
i dicare a conștiinței socialiste 

a maselor, de îmbunătățire a 
muncii politico-ideologice- și' cultu
ral-educative, trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încadrează acti
vitatea de educație fizică și sport 
î’n sfera amplă a organismelor me
nite să contribuie nemijlocit la 
transpunerea în viață a planului de 
acțiune preconizat de secretarul ge
neral al partidului.

Analizînd modul cum organiza
țiile sportive ale județului Vrancea 
au lucrat în această privință, pu- 
nînd într-o retortă critică munca 
noastră 
tant și 
merelor 
că, pe 
evidente, există 
care trebuie grabnic înlăturate.

Lipsa principală care a reieșit în 
cadrul dezbaterilor a fost, fără în
doială, slaba exigență manifestată 
față de încadrarea în muncă a 
sportivilor și randamentul lor pro
fesional, responsabilitatea față de 
învățătură, față de procesul de pre
gătire, ceea ce a condus la obține
rea unor rezultate nesatisfăcătoare.

Farul — Dunav Ruse 2-1 (2-1), la fotbal

în domeniul atît de impor- 
de complex al educației ti- 
generații. tragem concluzia 
lîngă o serie de înfăptuiri 

multe neajunsuri

CONSTANȚA 27 (prin telefon). 
Marți seara, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul 1 Mai din 
localitate, s-a disputat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele Farul Constanța și Du
nav Ruse. Gazdele au obținut

victoria cu scorul de 2—1 (2—1). 
Golurile au fost realizate de 
Mustață (min. 19) și Caraman 
(min. 22) pentru constănțeni, 
respectiv Vîrjarov (min. 38).

Cornel POPA — coresp.

președintele clubului sportiv 
„Farul" Constanța

GH. CAVALIOTI

If IDA I I OM I ATLETIC

Conducătorii unor secții, profe
sori, antrenori, instructori, noi — 
activiști ai mișcării sportive — am 
arătat deseori indulgență față de 
abateri, am trecut cu vederea „mi
cile" acte de indisciplină, răbufni
rile de vedetism, ceea ce — evi
dent — nu a fost în favoarea pro
cesului de educație.

Este știut că mișcarea în aer li
ber, sportul. își găsesc cîmp de 
manifestare încă din fragedă copi
lărie, prelungindu-se adesea 
la vîrste înaintate. în 
noastră, a organizațiilor 
se află, așadar, o masă mare de 
cetățeni, polimorfă prin anii de via
ță, prin profesiune, trăsături de ca
racter și temperament, dar unitară 
prin dragostea și pasiunea manifes
tate față de activitățile sportive.

Pornind de la toate aceste reali
tăți, activitatea de viitor ne obligă

pînă 
custodia 
sportive,

prof. IANCU PÂTRAȘCU

președintele Consiliului județean 
Vrancea pentru educație fizică 

și sport

(Continuare în pag. a 2-a)

De azi, in Capitală
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AUGUST

însă.

întreprinderii 
București. A ridica un 
înseamnă practic, trei 
Dar pregătirea ridicării 
rează mai mult: circa 
zile. Noi ne-am propus,
ca de acum înainte, deși lu
crarea este unicat, să înăl
țăm un stîlp la. 8 zile. Și 
poate chiar mai devreme. Cu 
condiția să nu plouă și să 
nu bată vintul.

Sus, în panoul reflectoare
lor, șase oameni împletesc 
sub soare, sute de metri de 
fire electrice. Discutăm, cu 
maistrul Constantin Dumi
trescu, cel ce răspunde de 
partea’ iluminatului. „Mîine 
(n.r. azi) sintem gata cu e- 
chlparea cablurilor pentru 
acest stilp. Vom trece ime
diat la montarea reflectoare
lor și proiectoarelor de sigu
ranță care vor lumina și-n 
eventualitatea întreruperii 
curentului electric in oraș"

— Cînd vom asista la pri
mul meci 
stadionul 
ceasta-i 
pală.

Maiștri i
mare amator de „fotbal bun" 
și Constantin Dumitrescu 
„microbist" („Țin cu Poli 
Iași 1 Sînt bucureștean, dar 
am lucrat mult în Moldova") 
ne-au asigurat că vor fi de
puse toate efori urile („Vom 
lucra și în 2—3 schimburi 
dacă va fi nevoie ! E și 
mîndria noastră .'") pentru ca 
la începutul campionatului 
nocturna de la 
să funcționeze.

Mircea M.
_____ Nocturna 

August" 
Unul din cei 4 
girafă", ț.r:_. 
înălțat semeț, 
țind peisajul 
stadion. 
Foto : Dragoș NEAGU

în nocturnă pe 
23 August ? — a- 
întrebarea princi-

Traian Niculescu,

.23 August"

IONESCU
Se Ia „23 

prinde viață, 
„stilpi- 

primu), s-a 
', imbogă- 

marelui

INTERNATIONAL AE PRIETENIEI

Repetiție pentru finalele Tetratlonului atletic internațional al prie- 
R.D. Germane, surprinși 
antrenamentul efectuat

teniei... Protagoniști, pionierii din selecționatele 
de fotoreporterul nostru, Theo Macarschi, 
marți dimineață pe baca sportivă a I.M.F.

la

In ședința de aseară a Comisiei de competiții și disciplină

® Toate delegațiile participante au 

sosit la București ® Cifre care demon-

strează adeziunea micilor atleți ia 

marea competiție ® Pe „Tineretului", 

pregătiri ® Componența 

României ® Au inceput

ultimele

echipelor

lucrările Conferinței internaționale

a Tetratlonului

CEL MAI PUTERNIC TURNEU INTERNAȚIONAL
DE POLO JUNIORI AL ANULUI

© Echipele U.R.S.S.
Poloiștii noștri fruntași se află în 

preajma unor noi și importante în
treceri internaționale. Prima repre
zentativă a țării se pregătește pen-

ION POP, una din speranțele 
polo-ului nostru

și Ungariei — principalele favorite • Formația României are ambiții mari
într-o pasionantă competiție, 8 re
prezentative de juniori, unele — 
U.R.S.S., Ungaria, R.D. Germană — 
dintre cele mai redutabile. Regula
mentul turneului prevede ca fie
care echipă să fie alcătuită din ju
cători născuți în 1952 și mai tineri 
(la „europene" pot participa și cei 
născuți în 1951), Așadar, formațiile 
prezente în Capitală, și ne referim 
mai ales la cele amintite mai sus. 
vor alinia veritabilele speranțe o- 
limpice pentru J.O. din 1976. în a- 
ceeași situație se află și selecțio
nata țării noastre, care se încadrează 
riguros în prevederile regulamen 
tare, avînd în componența ei cî- 
țiva tineri talentați din pepinierele 
cluburilor bucureștene. Printre ei, 
portarul Victor Stancu și jucătorii 
Constantin Manea, Radu Cocora, 
Viorel Rus, Radu Mirea, Liviu 
Răducanu, Ion Pop ș.a.

în ediția de anul trecut a „Cu
pei Prietenia", desfășurată la So
fia, formațiile U.R.S.S. (campioană 
continentală) și Ungariei au ocu
pat primele locuri, acestea fiind 
mari favorite și la actualul turneu. 
Șanse apreciabile deține și repre
zentativa română, aflată în pro
gres față de anul trecut, cînd s-a 
clasat doar pe locul V.

Programul meciurilor eliminato
rii:' astăzi, de la ora 16,30: Polo
nia — R.D.G., Ungaria — Cuba, 
ROMÂNIA — BULGARIA și 
U.R.S.S. — Cehoslovacia; Joi, de 
la ora 17: R.D.G. — Ungaria,
Cuba — Polonia, Bulgaria — 
U.R.S.S. și CEHOSLOVACIA — 
ROMÂNIA; Vineri, de la ora 17a 
Cuba — R.D.G., Ungaria — Polo
nia, Cehoslovacia — Bulgaria și 
U.R.S.S. — ROMÂNIA.

LOTUL ATLETILOR ROMANI
PENTRU C.E. DE LA HELSINKI

ora
toate delegațiile care parti-

la care citiți aceste rin-La 
duri, 
cipă la ediția a XV-a a Tetratlonului 
atletic internațional al prieteniei, 
găzduit de țara noastră, sînt pre
zente în Capitală. Este vorba de

micii sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda, Franța, Mon
golia, Polonia Ungaria și U.R.S.S. 
Primele zile petrecute la noi au 
fost consacrate de oaspeți unor vi- 
z-ite.^ Ei au făcut popas în parcul 
Herăstrău, la tabăra de pionieri de 
la Snagov, au vizitat Bucureștiul. 
De luni dimineața, micii atleți au 
început antrenamentele.

Tetratlonul atletic internațional 
al prieteniei a strîrnit în toate 
țările participante un interes ma
jor. Celor 5.650.000 de pionieri din 
Uniunea Sovietică, prezenți la star
tul primelor întreceri, li s-au ală
turat alti 1.692.000 
700 000' din 
Ungaria, 
nă. în 
6000 de 
î n țara 
lor roșii 
pă. pe detașamente (clase) a fost de 
750.000.

La stadionul Tineretului pregă
tirile sînt aproape încheiate. Pista 
de alergări a suferit unele îmbu
nătățiri și 
aruncări și sărituri. Eleganta bază 
sportivă de la Șosea va trăi sîm- 
bătă și duminică un moment da

Tiberiu STAMA

din Polonia. 
Bulgaria, 500 000 din 

250 000 din R.D. Germa- 
Finlanda au participat 

pionieri, iar în Franța 2 500. 
noastră, numărul cravate- 
participante la prima eta-

la fel sectoarele de

tru turneul de la Varna (pe 
tricolorii și l-au propus să-1 
ge), iar cadeții vor fi supuși

care 
cîști- 
unui 

nou test, extrem de dificil, pe care-1 
prilejuiește „Cupa Prietenia".

începînd de astăzi, timp de 5 zile, 6 piscina de la Ștrandul Tineretu- 
j vom avea ocazia de a urmări,

La propunerea Colegiului de antrenori, 
biroul federației române de atletism a 
stabilit lotul de atleți care ne va repre
zenta la campionatele europene de la 
Helsinki (10—15 august). Vor face de
plasarea 18 sportivi (10 atleți și 8 atlete) 
care vor. participa la 16 probe. Iată com
ponența lotului și cele mai bune per
formanțe din acest an ale atlețllor se
lecționați : BĂRBAȚI : Alexandru Mun- 
teanu — 100 m (10,2) și ,200 m (21,4) ; 
Viorel Suciu — 110 mg. (13,9), Ion Rățoi 
— 400 mg (50,7), Gheorghe Cefan — 3 000 
m obstacole (8:34,2), Csaba Dosa — înăl
țime (2,14 m), Valentin Jurcă și Vasile

lungime (7,85 m și 7,84 m),
................... — ■ •—uf

Sărucan — '",2T “ •
Caro) Corbu — “triplusalt (17,12 m), Iosit 
Naghi — disc (60,44 m) ; șl Vasile Bog
dan — decatlon (7 810 p) ; FEMEI : Ma
riana Suman — 400 m (53,9), Ileana Silai 
— 800 m (2:01,6). Valeria Bufanu — 
mg (13,0), Viorica Viscopoleanu — 
gime (6,32 m), Cornelia Popescu — inăl- 
.țime (1,87 m). Argentina Menis, Lia Ma- 
noliu șl Olimpia Cataramă — disc (61,08 
m, 60,68 m și 60,50 m).

Atlețli noștri vor face deplasarea în 
capitala Finlandei în două eșaloane : pri
mul la 2 august (8 sportivi), altul la 5 
august.

Ma-
100 

lun-

AU FOST RESPINSE TOATE CERERILE

FLORIAN DUMITRESCU LEGITIMAT LA DINAMO
Comisia de competiții si disciplină a F.R. Fotbal a ținui aseară o ședință, 

cadrul căreia, rezolvînd diferite lucrări curente legate de pregătireaîn __ . __ _____
apropiatului sezon competiționa1, o luat în discuție și cererile de transfer 
ale unor jucători de divizia A, pentru alte echipe de divizia A, neînsoțite 
de dezlegarea cluburilor la care erau legitimați, și care ar fi urmat, deci, 
să fie efectuate cu carantină.

Este vorba de următoarele cereri : Dumitru țRapid) pentru Dinamo Bucu
rești ; Olteanu (F C. Argeș) pentru Rapid; Dumitriu II (Steagul roșu) pentru 
Dinamo ; Kiss (Sport Club Bacău) pentru A.S.A. Tîrgu Mureș; Uncheașu 
(Petrolul) pentru A.S.A. Tîrgu Mureș, Fanea Lazăr (C.F.R. Cluj) pentru Uni
versitatea Cluj și Florian Dumitrescu (U.T.A.) pentru Rapid.

Toate aceste cereri de dezlegări au fost respinse, pe baze regulamen
tare, care interzic transferuri cu carantină de la divizia A la divizia A.

în schimb, a fosl admisă transferarea lui Florian Dumitrescu la Dinamo, 
jucătorul respectiv avînd cuvenita dezlegare în acest sens din partea clu
bului U.T.A.(Continuare in pag. a 4-a)

SA REVINA IN EȘALONUL
TENISUL DE MASA POATE

Performanțele realizate în ulti mii ani de tenisul de masă ro
mânesc se datoresc excelentei jucătoare MARIA ALEXANDRU. La 
campionatele continentale și la cele mondiale ea se numără întot
deauna printre favorite.

Incercînd o sintetizare a opiniilor interlocutori
lor noștri, vom menționa următoarele :

• Există indubitabil o serioasă rămînere în 
urmă față de eșaloanele internaționale, în princi
pal, din cauza conținutului pregătirilor.

• Unu antrenori nu-și justifică salariile (cei din 
București sînt adevărați recordmeni în materie, com- 
plăcîndu-se într-un dolce farniente fără de sfîr- 
Șit).

• îndrumarea și controlul forurilor de resort sînt 
insuficiente. Se manifestă o inexplicabilă bună
voință.

• Sînt necesare mai multe eforturi organizatorice

FRUNTAȘ INTERNATIONAL
» 9

Sportul cu mingea de celuloid de- 
la noi străbate o perioadă critică. 
Cu excepția ■ admirabilei jucătoare 
care este maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru, a uneia 
sau două coechipiere care însă nu 
întotdeauna o secundează cu suc
ces pe campioana României, nu

prea ne putem lăuda cu mare lu
cru. Este drept, Didia Ilie deține 
titlul de campioană a Europei la 
copii, există și alte tinere elemente 
foarte talentate. Dar confirmarea 
speranțelor constituie încă un mare 
semn de întrebare.

în dorința de a afla opiniile teh
nicienilor, ale acelora care lucrea
ză nemijlocit pentru răspîndirea și 
consolidarea acestui sport, asupra 
situației actuale din tenisul de ma
să românesc, a măsurilor care se 
impun pentru redresare, redacția a 
întreprins un raid-anchetă, cu care 
prilej, celor solicitați li s-au pus 
două întrebări :întrebări :

Se constată că tenisul de 
i românesc prezintă o 

rămînere în urmă față de 
fruntașe ale acestei discipline
ISe 

masă

și o mai bună 
tente.

gospodărire a bazei materiale exis-

• Se simte ___  ___________
cadrul organizatoric dai, o intensificare și lărgire 
a colaborării. De altfel, numai prin conjugarea 
eforturilor tuturor factorilor în cauză se poate găsi 
cea mai bună rezolvare a pregătirii tinerilor spor
tivi. Mai ales că nu este vorba doar de depistarea 
talentelor și de aducerea lor în săli pentru antre
namente și concursuri. Alături de selecție apar și 
alte aspecte importante legate de procesul de in
struire încă de la primele lecții, de continuitatea 
lor. Drumul spre atingerea performanțelor este greu 
și întortochiat, presărat cu multe obstacole. Și pen
tru a-l parcurge este necesară o bază solidă de 
lansare ai cărui constructori trebuie să fie în primul 
rînd antrenorii.

nevoia unei conduceri mai ferme în

țările
în rîndurile cărora ne enumerăm 
și noi într-un trecut nu prea în
depărtat. Care sînt cauzele princi
pale ale acestui impas, mai ales la 
băieți, impas care apare cu atît 
mai pregnant în București unde 
activează jumătate din numărul 
antrenorilor din toată ța*a ?

2 Ce considerați ca indispen
sabil pentru reintegrarea a- 
cestui sport de la noi în cir

cuitul celor mai bune valori inter
naționale ?

Iată. și părerile celor 9 invitați, 
majoritatea antrenori, care au avut 
amabilitatea să ne răspundă. Pen-

C. COMARNISCHI

(Continuare în nno. n 2 ni
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Drepturi,
Scrisoarea de care ne ocupăm 

astăzi ne-a sosit din satul Lim- 
peziș, comuna Movila Banului, 
județul Buzău. Caracterul ei ? 
Revendicativ, am putea spune, 
întrucît semnatarul ei — Florică 
Dumitru, care ne scrie în nume
le unui grup de tineri din co
mună — amintește de „un 
drept" de care, după părerea sa, 
nu se ține seama.

„Prin 1965, se arată în scri
soare, la noi în sat a luat fiin
ță asociația sportivă „SPICUL" 
Limpeziș. care a fost trecută în 
evidenta cooperativei agricole 
de producție. Cu acest prilej, 
tinerilor li s-au dat în folosin
ță și două terenuri sportive, pe 
care pot juca handbal, volei și 
fotbal". Și, după ce ni se vor
bește despre dragostea pentru 
sport a tinerilor de pe aici, des
pre participarea acestora la 
unele competiții de masă sătești, 
se pune și degetul pe rană : 
... prin 1966 s-a dat echipament 
de fotbal care s-a stricat și altul 
nu mai avem. Tineretul din co
mună dorește ca echipa „Spicul" 
să fie dotată cu echipament nou 
(tricouri, bocanci, mingi etc.) 
pentru a juca in diverse compe
tiții. Cu toate insistențele noas
tre. însă, conducerea C.A.P. 
Limpeziș rărnine indiferentă 
la doleanțele tinerilor. Și C.A.P. 
are obligații exprese în acest 
sens! Măcar la 5 ani un rînd 
de echipament. Dv. ce părere 
aveți 7".

dar și
obligații
Cert, tinerii din Limpeziș au 

dreptul să facă sport, pot chiar 
să solicite echipament de la 
C.A.P.-ul respectiv. Dar... și aici 
este punctul nevralgic al proble
mei și al răspunsului nostru. 
Pentru procurarea banilor nece
sari cumpărării echipamentului 
tinerii puteau face multe: să co
tizeze permanent, să organizeze, 
de pildă, serbări cultural-spor
tive, sau să stimuleze înființarea 
unui fond de la susținători. De
sigur nu era exclus ca tot echi
pamentul să fie cumpărat din 
fondurile C.A.P. Cu condiția 
însă ca tineretul dornic de sport 
să fie și o prezență activă în 
muncă, la cooperativă. Pentru 
că, așa cum ne spuneau — și 
aveau dreptate I — unii tovarăși 
din conducerea cooperativei a- 
gricole de producție cît și de la 
Comitetul județean Buzău al 
U.T.C. : „tinerii din Limpeziș 
apar doar cînd solicită echipa
ment. Cînd e vorba de muncă, 
găsești foarte puțini". Și atunci? 
Părerea noastră este că — și în 
acest caz, ca în toate ocaziile de 
altfel — există drepturi, dar și 
obligații !

Modesto FERRARINI

Campioanele balcanice. De la stingă la dreapta, rîndul de sus : Ma
ria Roșianu, Mariana Andreescu, Doina Prăzaru, antrenorii Gheorghe 
Benone și Gabrtela Both, Rodica Goian, Rodica Capotă, Doina Buga; 
rîndul de jos: Tatiana Radulescu. Diana Mihalik, Viorica Balai, Ildiko 
Villanyi, Aurora Constantinescu. Liliana Rădulescu. Foto C. CREȚU-Cluj

JUNIOARELE NOASTRE POT DEVENI
JUCĂTOARE DE

întrecerea celor mai bune bas
chetbaliste junioare 
luat sfîrșit. După 
succesul a fost de 
României care, de 
tntr-o alcătuire omogenă, cu ju-

din Balcani a 
cum se știe, 
partea echipei 
data aceasta,
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tru a nu lungi peste măsură aceste 
răspunsuri și pentru a nu da loc la 
repetări, am evitat anumite subli
nieri care mai fuseseră făcute de 
vreunul dintre interpelații noștri.

AUREL PREDESCU — consilier

tuala masă de sportivi 
ani se anunță a fi însă

pentru Jocuri sportive în C.N.E.F.S.

Iîntr-adevăr, sîntem rămași In 
, urmă. Sportivii noștri nu au mai 
putut să țină pasul cu marea 

performanță, nemaifiind decît la fete 
competitori direct integrați în lupta 
pentru locurile fruntașe. Antrenorii nu 
au‘adus la timp modificări în meto
dele și mijloacele de antrenament ale 
noii generații care progresează într-un 
ritm lent. Antrenamentul contempo
ran în tenisul de masă de performan
ță s-a complicat destul de mult și ne
cesită zilnic o mare cantitate de e- 
l'ort fizic și psihic care trebuie atent 
dirijat. La acest capitol, o parte din
tre antrenorii noștri sînt în restanță 
și nu depun eforturile ce se cuvin in
tr-o atare situație, iar cei din Bucu
rești nici la generația cea mai mică 
nu scot performiHhțeld‘‘S(Mhtate in ra- ‘ 
port cu condițiile ce Ie au la dispo
ziție față de cei din provincie. La 
toate aceste cauze trebuie să adăugăm 
și lipsa de mese și palete corespun
zătoare și. în paralel, un interes mai 
scăzut din partea conducerilor asocia
țiilor și cluburilor.

2 Să nu se aștepte totul numai
, și numai de la federație. Ea iși 

poate organiza mai bine activi
tatea, poate crea condiții de lucru mai 
bune tehnicienilor și sportivilor, dar 
producția propriu-zisă se află în a- 
sociațiile și cluburile sportive, la tn- 
demina antrenorilor. Acolo probleme
le trebuie' tratate cu mai multă serio
zitate și ' responsabilitate. înainte de 
pasiune să vorbim de simțul datoriei, 
de conștiinciozitate și mai ales de 
competență și să nu dăm vina ime
diat pe lipsa îndrumării și a contro
lului, pe insuficientele condiții mate
riale.' Ar fi recomandabil ca sportivii 
să se antreneze mai mult decit să 
poarte discuții despre pregătiri, con
diții financiare sau turnee internațio
nale. Atenția acordată de federație in 
ultimii ani activității cu copiii și ju
niorii este nu numai lăudabilă dar și 
cu adevărat indispensabilă in făuri
rea de noi campioni de valoare inter
națională. Dar această muncă este mi
găloasă și trebuie făcută cu răbdare și 
prin mijloace adecvate. Pe lingă crea
rea condițiilor favorabile în secții pen
tru antrenamente zilnice, este necesa
ră și o muncă susținută din partea 
Colegiului central de antrenori care 
reunește specialiști de valoare, dar 
unii dintre ei se pierd prea mult în 
dispute teoretice, personale.

SEVER DANEȚ — secretar general

de pînă la 14 
satisfăcătoare.

2Sint partizana centralizării ab-
• solute, dar nu unice, ci la nivele 

și în centre diferite : București, 
Cluj. Buzău, Craiova. Arad. Brașov. 
Aici, cu sprijinul organelor locale sâ 
fie asigurate posibilități de școlarizare 
la nivel superior, iar cluburile să aju
te material (sală, antrenori). Ește ne
cesară o mai bună colaborare materia
lă în scop național între consiliile .ju
dețene pentru educație fizică și sport, 
cluburi și federație, fn privința cadre
lor tinere, practica ne-a arătat că ele
mentele din provincie sînt mai dor
nice de afirmare și mai puțin răsfă
țate ca cele din București. Și un ul
tim lucru : stabilirea mai exactă' a 
cadrului de activitate a fiecărui an
trenor pentru a se preciza și răspun
derile, iar cluburile trebuie să mani
feste o mai mare exigență. Altfel și 
măsurile federației riscă să rămînă 
fără ecou.

FARKAȘ PANETH — antrenor c-
merit, C.S.M. Cluj.

La noi, se resimte pierderea 
..Jjujor J4en}fiilte:^s vșloare. Ve

chii sportivi depășiți de vîrstăși 
dc noile concepții de joc au fost ne- 
voiți să părăsească primul pluton. Iar 
înlocuirea lor nu este de loc ușoară,, 
astfel ca din rindul juniorilor să se 
ridice rapid asemenea elemente incit 
să fie capabile să preia din mers șta
feta. Atingerea și depășirea perfor
manțelor actuale impune o pregătire 
din ce în ce mai pretențioasă și dură. 
Marile rezultate sînt accesibile doar 
celor înzestrați și pe plan psihic-mo- 
răl. Fără O viață ordonată și un volum 
uriaș de muncă nu mai sînt posibile 
nici performanțele înalte, apare impli
cit rămînerea în urmă, adică situația 
din tenisul nostru de masă.

2 Dacă toți antrenorii ar pune
, mai mult suflet, ar fi posibil ca 

peste citva timp să se ajungă la 
realizări importante. Totodată, esle 
insă necesar și un control mai sever 
din partea forului de specialitate asu
pra tehnicienilor salariați. Mă gîndesc, 
de pildă, că federația noastră n-a 
sancționat in 20 de ani pe nimeni. 
Oare totul a mers strună in acest 
timp ? De asemenea, consider că an
trenorii cu clasificare superioară să 
fie obligați să se preocupe și de asi
gurarea schimbului de mîine. Trebuie 
să fie lichidată creșterea in seră a 
unui mănunchi de sportivi, marea 
greșeală a anilor trecuți. în sfîrșit, 
o dată cu măsurile pentru ca pregăti
rile să se deslășoare după toate pre
ceptele metodologice, să fie luate și 
cele privind asigurarea bazei materia
le necesare.

GETA PITICA — maestră emerită a
sportului, antrenoarc la Școala spor-

CERTA VALOARE INTERNAȚIONALA!
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Turneul international

„Cupa Institutului de

MECIURI DE BUN NIVEL IN

O dată cu sosirea ultimilor com
petitori — reprezentanții Cehoslova
ciei — lista invitaților la ediția a 
V-a a „Cupei Institutului de Con
strucții" s-a completat. După efec
tuarea tragerilor la sorți, marți di
mineață au început întrecerile. Sînt 
prezenți la acest turneu 40 de jucă
tori și jucătoare, printre ei aflîn- 
du-se reprezentanți de frunte ai 
sportului alb din Cehoslovacia, Bul
garia, Turcia, S.U.A. și România.

Cu citeva zile înainte de începe
rea turneului internațional de la 
Cluj, care va reuni cele mai valo
roase rachete ale schimbului de 
mîine, meciurile ce vor avea loc în 
această săptămînă le vor oferi par- 
ticipanților un bun prilej de veri
ficare a potențialului de joc.

Favoriți ai acestui turneu, după 
cum arată tabelul de concurs, au 
fost desemnați C. Popovici, I. Ga- 
nev (Bulgaria), B. Anbar (Turcia), 
B. Garfield (S.U.A.) și I. Sântei — 
la băieți, precum și Agneta Kun,

PRIMA

universitar

Construcții"

ZI A ÎNTRECERILOR

Hale Ugan (Turcia), Valeria Balaj 
și Dimitrieva Moskova (Bulgaria).

Primul meci al turneului s-a des
fășurat între clujeanul L. Boldor 
și tenismanul de la C.S.U. Construc
ții A. Navroțchi. Deși Boldor a cîș- 
tigat în două seturi, întilnirea nu 
a fost lipsită de faze de bun nivel 
tehnic.

lată rezultatele meciurilor din 
prima zi a întrecerilor : L. Boldor 
(Politehnica Cluj) A Navroțchi 
(C.S.U. Consta.) 6—4, 9-7, V. Ga- 
nev (Bulgaria) — C. Uță (Sc. spor
tivă elevi nr. 3 Buc.) 6—0. 6—1 ; Al. 
Siito (C.S.U. Construcții) — I 
raber (Cehoslovacia) 6—4, 7—! 
Nemeș (Progresul) — Gh. Komoro- 
ezi (Politehnica Cluj) 6—2, 6—0 ; V. 
Sotiriu (Steaua) — J. Vavra (Ce
hoslovacia) 6—1, 6—2.

întrecerile continuă astăzi pe a- 
rena Progresul, după următorul 
program : dimineața 8,30—12 și 
după-amiază 15,30—19.

1. Je- 
•5 ; D.

; v.

Ion GAVRILESCU

al F.R.T.M.

1 In primul rînd abandonarea u- 
nei experiențe care se dovedise 
pozitivă în activitatea de per

formanță. Cu ani 1n urmă, elemen
tele cele mal dotate au fost îndrep
tate spre secțiile cu condiții optime 
pregătirii performerilor. O asemenea 
tendință este acum frînată de atitu
dinea unor conduceri de asociații 
sportive și antrenori care, pentru niș
te obiective de interes strict local, 
împiedică creșterea unor valori inter
naționale. De aceea, o serie de ele
mente considerate ca talentate șî de 
perspectivă s-au pierdut.

în al doilea rînd, cauzele actualului 
Impas trebuie căutate și in procesul 
de instruire. Specificul tenisului de 
masă solicită o mare cantitate de an
trenament. în timp ce în țările frun
tașe ale acestei discipline volumul de 
muncă e în creștere, la noi e în scă
dere față de anii precedenți. Această 
situație ’se observă mai ales in sec
țiile din municipiul București, unde în 
general se filozofează mult și se lu
crează puțin. La un recent control e- 
fectuat. pe raza municipiului Bucu
rești, s-a constatat că nici o secție nu 
îndeplinește condițiile minime stabi
lite de comitetul federal. Iată prin
cipala explicație a decalajului dintre 
rezultatele antrenorilor din Capitală 
în comparație cu cei din provincie, în 
special în creșterea tineretului.

2 Subordonarea tuturor interese
lor locale celor generale. Pune
rea de acord a actualelor posi

bilități materiale cu cerințele pe plan 
republican, rezolvare care poate fi 
găsită prin concentrarea celor mai do
tate elemente într-un număr redtisde 
secții, unde să Ii se asigure, odată cu 
școlarizarea și condiții optlriie pentru 
un proces de instruire eontinuu.

ELLA CONSTANTINESCU — an-

tivă nr. 2 București.

1 Calendar intern sărac, con- 
. cursuri desfășurate în anonimat, 

lipsă de pasiune la jucătorii se
niori, ceea ce a dus la o staționare 
valorică sau chiar la regresul tineri
lor. Pregătirile au un volum redus, 
în Capitală, sistemul competițional 
este nerațional, cu multe echipe fără 
valoare, înscrise mai mult în scopul 
asigurării cantității și pentru agre
ment. Lipsă de exigență a federației 
față de unit antrenori bucureșteni.

2 Centralizarea celor mai buni 
, sportivi și formarea loturilor pe 

nivele, cu antrenori care să răs
pundă de pregătirea lor pe o perioadă 
mai lungă de timp. Mărirea numărului 
de secții la școlile sportive (unități 
stabile și bine închegate), din care să 
se recruteze elementele de perspec
tivă. Antrenamente centralizate în 
București chiar și pentru sportivii de 
10—12 ani.

VIRGIL BĂLAN — antrenor Ia Ro.

trenor federal.

vine Craiova.

IDeși taberele au fost bine or
ganizate, selecția a lăsat de do- 
’ rit, fie că erau recrutate și ele

mente fără perspectivă, fie că tabe
rele erau supraaglomerate, șl in con
secință pregătirea nu putea fi prea 
bine individualizată. îndrumarea și 
controlul antrenorilor au fost insufi
ciente. Loturile au fost pregătite de 
antrenori a căror activitate la clu
buri nu le justifica întotdeauna aceas
tă funcție do răspundere.

2 Reunirea celor mai bune ele-
„ mente (junioare și juniori) la 

unul sau două licee unde să li 
se asigure condiții de învățătură și 
pregătire sportivă. Organizarea unui 
număr cît mai mare de concursuri 
pentru copii și juniori. Conducerea 
mai concretă și întărirea muncii de 
coordonare din partea forurilor de re
sort.

EMIL BACIOIU antrenor la

IDupă echipa masculină cea 
mai bună, și care a cuprins pe 
• Negulescu și ceilalți, s-au scurs 

două generații de jucători care n-au 
dat satisfacție pe plan internațional. 
Multe elemente s-au pierdut, doar unit 
puțind face față în condiții optime și 
pregătirii școlare și celei sportive. Ac-

Școala sportivă din Buzău.

1 Pregătirea fizică are încă un 
volum foarte redus, iar procede-

• ele tehnice Sînt însușite într-un 
număr limitat. Cit privește pregăti
rea psihologică ea există doar în 
teorie.

Deoarece timp de 10 ani, selecționa
tele țării au fost alcătuite aproape din 
aceiași jucători, indiferent de nivelul 
concursului, aceasta a avut drept con
secință : a) uzarea timpurie nervoasă 
și fizică a .sportivilor suprasolicitați, 
b) lipsa . de contracandidați în echi
pele naționale. Antrenorii din provin
cie Sînt „specializați" să pregătească 
sportivi de perspectivă, iar cei din 
București să le continue munca, fiind 
„specializați" in finisarea elementelor 
talentate, ceea ce nu e bine. Lipsa 
responsabilităților pe loturi de copil, 
juniori, tineret, seniori. Toți se ocupă ■ 
de toate, dar cine... răspunde concret. 
Insuficiența sistemului competițional și 
a bazei materiale.

2 Eliminarea lipsurilor semnala-
, te. In plus : sancționarea celor 

care nu muncesc sau sînt super
ficiali ; nominalizarea dar și crea
rea unor condiții de pregătire centre
lor de copii ; elaborarea unui plan 
concret de acțiune de către F.R.T.M- 
pentru fiecare nivel : copii, juniori, ti
neret.

VIOREL MATEESCU — antrenor la 
Școala sportivă din. Rm. Vilcea.

1 Lipsa de interes și a unei 
predSupăW’ perifiafil’ti® a unor

r activiști din cadrul C.J.E.F.S. 
față de acest sport cu toate recoman
dările competente ale F.R.T.M.

2 Organizarea unui campionat 
sistem divizie la copii, juniori,

’ pe școli, cu colaborarea sectoa
relor pendinte din Ministerul Învăță- 
rriintului. Programarea de întîlniri in
ternaționale de diferite nivele în lo
calitățile unde tenisul de masă a în
ceput să cunoască o dezvoltare bună. 
Tot aici, în scop de popularizare, ar 
fi indicat să aibă loc și demonstrații 
ale membrilor loturilor republicane.

MARIUS LAZARESCU — profesor.
antrenor Ia Școala sportivă nr. 1 Bucu-
rești.

1“ Lipsa de preocupare în asi
gurarea schimbului de mîine. o 

dată cu retragerea echipei con
duse de Negulescu și Cobîrzan, ne 
face să plătim acum un tribut greu, 
neavînd o garnitură nouă la un nivel 
corespunzător. Pregătirile jucătorilor 
de 15-18 ani nu sint satisfăcătoare 
(condiții inegale de antrenament pen
tru cei evidențiați, iar la nivelul sec
țiilor, volumul și intensitatea lecți
ilor, îndeosebi sarcinile de ordin teh
nic. tactic, fizic, psihic, se află cu 
mult sub posibilitățile vîrstei spor
tivilor). Lipsa unui control și luarea 
de măsuri Ia secțiile din București.

2 Preocuparea antrenorilor pen- 
, tru a-și învăța elevii să execute 

corect loviturile și nu goana 
după rezultate Ia 12-14 ani ! Utiliza
rea la maximum a mijloacelor care 
măresc intensitatea antrenamentelor : 
robot, lucrul cu mai multe mingi, cir
cuite pentru dezvoltarea calităților fi
zice : minimum 12 ore de antrenament 
săptămînal pentru fiecare jucător.

cătoare avînd talie corespunză
toare (media de înălțime se apro
pie de 1,80 m). nu 
speranță celorlalte

Ce perspective au 
ponente ale echipei 
junioare ? Putem afirma, 
mare doză de optimism : 
cele mai frumoase. Toate jucătoa
rele au fost selecționate după cri
terii bine stabilite, în care s-a avut 
în vedere, în special, înălțimea și 
posibilitățile de progres ale fiecă
rei baschetbaliste. Un merit deose
bit are, în această privință, prof. 
Gheorghe Benone, care a descope
rit și ridicat, din actuala garnitu
ră, șase jucătoare l Lîlîăna și Ta
tiana Rădulescu, Maria Roșianu, 
Mariana Andreescu, Doina Enga și 
Aurora Constantinescu. El le-a for
mat ca baschetbaliste pe parcursul 
a 4—5 ani de muncă susținută. 
Prof. Gabriela Both a lucrat și 
lucrează cu aceeași pasiune pe 
meleaguri sătmărene. Ea a lansat 
pe orbita performanței pe Viorica 
Balai, Diana Mihalik și Ildiko Vîl- 
lânyi care au făcut parte din e- 
chipa campioană balcanică.

Din lotul junioarelor actuale, 5—6 
au șanse certe, dacă vor munci și. 
în continuare cu aceeași tragere 
de—ixtimă, de a ajunge baschetba
liste de ridicată valoare interna
țională. Este vorba de :

LILIANA RĂDULESCU (17 ani, 
1,78 m înălțime, joacă baschet de 
6 ani). A fost jucătoarea care a 
impresionat prin acurateță tehnică 
și gindire tactică. A reușit, în mo
mentele dificile ale partidelor, ac
țiuni personale de mare virtuozi
tate și eficacitate. A dat încre
dere coechipierelor, demonstrind că 
poate aspira la un loc in echipa 
națională de senioare.

MARIANA ANDREESCU (14 — 
1,86. — 5). Mezina echipei^,.Deși 
foarte tînără, s-a luptat în® :terem 
cu deosebit succes cu pivoții ad- 
verși. A folosit bine un procedeu 
dificil (capacul) și a arătat că are 
încă resurse de progres.

VIORICA BALAI (19 — 1,75 — 
7). înzestrată cu calități deosebite: 
viteză, îndemînare, forță. Are o 
tehnică bună care, cizelată cu aten
ție, va face din Viorica o virtuoa
să coordonatoare de joc eu rezul
tate bune nu numai în echipa ei 
de club, ci și în cea națională.

DOINA PRĂZARU (18 — 1,82 
Fostă atletă, a fost cucerită 
baschet de profesorul cra- 
Laurențiu Niculescu. De 

trecut în pregătirea antre- 
: emerit Sigismund Ferencz

a lăsat nici o 
adversare, 
actualele com- 

naționale de 
cu o 
dintre

- D. : 
pentru 
iovean 
aici a 
norului 
și, în mai puțin de un an, a ajuns 
în echipa reprezentativă de 
re, cu perspective evidente 
salturi calitative.

RODICA GOIAN (16 —
2). Fostă săritoare în înălțime. La 
Rapid, într-un timp relativ scurt 
(doi ani), ea a făcut serioase pro
grese ca jucătoare. Este bine în
zestrată, avînd o ușurință deose
bită în mișcări. Cînd cunoștințele 
tehnice se vor cimenta, atunci se 
va putea număra printre jucătoa
rele valoroase din baschetul nostru 
feminin.

MARIA ROȘIANU (19 — 1,70 — 
5). Este o jucătoare tehnică, cu o 
îndemînare excelentă. Realizatoare 
și coordonatoare bună, Roșianu are 
o experiență a jocului care o re
comandă ca o sportivă de bynă 
valoare în viitor.

junioa- 
de noi

1,81

TATIANA RADULESCU 
1,73 — 6). Cunoaște multe 
nele acestui joc. A fost 
care a reușit la Balcaniadă suite 
de 5—6 coșuri, ceea ce 
credere echipei.

DOINA BUGA (19 — 
DIANA MIHALIK (17 
4), ILDIKO VILLANYI 
— 4), AURORA CONSTANTINES
CU (17 — 1,71 — 6) șl RODICA 
CAPOTĂ (18 — 1,79 — 3) și-au 
adus și ele contribuția la reușita 
formației.

în comparație cu celelalte echipe 
prezente la Balcaniadă, formația 
României a fost cea mai omogenă. 
Eâ a dispus în permanență de 5—6 
baschetbaliste apropiate ca valoare, 
ceea ce i-a conferit o superioritate 
evidentă. Echipa Bulgariei, de e- 
xemplu, a avut o singură jucătoa
re' de clasă : Margarita Tuzova.

în încheiere, putem afirma că la 
ora actuală dispunem de un mă
nunchi de tinere baschetbaliste pe 
care se poate pune bază. Ele sînt 
capabile de noi salturi calitative. 
Cînd acest salt se va produce (noi 
îl sperăm cit mai curînd), atunci 
baschetbalistele românce vor putea 
aspira din nou la un Ioc fruntaș 
în ierarhia, europeană.

din tâi- 
sportiva O NOUĂ FORMULĂ — ÎMBUNĂTĂȚITĂ

a dat în-

1,80 — 5), 
— 1,73 ’ — 
(18 — 1,73

Paul IOVAN

CORNELIA
Cornelia Popescu este astăzi 

un n^ie.f^șnoscut in arena in- 
ternațmndlă a atletismului. Îm
preună cu austriaca Gusenbauer, 
iugoslava Hrepevnik și cu alte 
citeva excelente săritoare in 
înălțime, Cornelia face eforturi 
deosebite pentru a ridica șta
cheta recordului Iolandei Ba
laș dincolo de 1,91 m... Dumi
nică, pe stadionul Republicii, 
sub privirile încurajatoare ale 
recordmanei mondiale, Cornelia 
Popescu a mai făcut un pas spre 
„visul de aur" : trecînd ștacheta 
înălțată la 1,87, ea a devenit a 
doua performeră mondială a 
anului.

De fiecare dată cînd un spor
tiv realizează o performanță re
marcabilă, reporterii își răsco
lesc carnetele de însemnări pen
tru a-i reface drumul parcurs 
de-a lungul anilor. Nu vom face 
excepție și vom aminti că actua
la noastră speranță in proba de 
săritură în înălțime, urmașa Io
landei Balaș dacă vreți, a început 
sportul trecînd de la balet la 
gimnastică. Se întîmpla aceasta 
în 1963, la Liceul nr. 35 din Ca
pitală. Participînd. la obișnuitele 
concursuri atletice ale școlii, mi
cuța gimnastă dovedește talent 
pentru sportul sporturilor și a- 
cest lucru nu scapă, desigur, o- 
chiului format al profesoarei 
Elisabeta Stănescu. Trece ștache
ta înălțată la 1,32 (avea doar 14 
ani) și in 1965 cînd realizează 
1,53 părăsește gimnastica pentru

A CAMPIONATULUI PE ECHIPE

aproximativ o 
care încep în-

Ne mai desparte 
lună de la data la 
trecerile campionatului republican 
de box pe echipe, competiție care, 
an de an, angrenează într-o activi
tate continuă un mare număr de 
pugiliști fruntași, pe o perioadă de 
timp îndelungată.

De-a lungul anilor, competiția 
sus-amintită a îmbrăcat diferite for
me de desfășurare, căutîndu-se so
luția cea mai potrivită pentru ca 
ea să-și îndeplinească rolul de în
trecere majoră, generatoare de noi 
elemente talentate pentru sportul de 
performanță. Dar, din păcate, mul
te dintre formulele de disputare fo
losite ptnă acum au fost respinse 
de practică, ele nereușind să con
ducă la realizarea scopului pentru 
care a fost concepută competiția. 
Sesizînd minusurile ce s-au desprins 
pe parcursul întrecerilor, federația 
de specialitate a încercat, de la o 
ediție la alta, să aducă îmbunătă
țiri sistemului de disputare, ca și 
regulamentului de defășurare a cam
pionatului republican pe echipe.

In acest an, în 
unui echilibru de 
mațiile participante, federația a gă
sit o soluție nouă l în prima fază a 
competiției, care se dispută tur-re- 
tur, vor lua parte 24 de echipe, îm
părțite ÎO 6 grupe (a cîte 4), res- 
pectîndu-se criteriile valoric și geo
grafic. Cîștigătoarelor în întrecerile 
din grupe li se vor alătura — în 
turneul final — formațiile bnciires- 
tene Steaua și Dinamo. Cele 8 e- 
chipe calificate în turneu) final vor 
fi împărțite în două grtlpe a cîte 4. 
în această fază, meciurile vor fi 
eliminatorii și se vor disputa în zi
lele de 26-28 noiembrie, în două lo
calități din țară, ce vor fi stabilite 
în funcție de formațiile calificate în 
turneul final. Cîștigătoarele celor 
două grupe își vor disputa finala, 
la București, în ziua de 4 decem
brie.

Să sperăm că în noua formulă de 
desfășurare, campionatul pe echipe, 
a cărui primă etapă va avea loc în 
ziua de 4 septembrie, va fi o com
petiție interesantă și reușită.

scopul asigurării 
forte între for-

• S-a născut 
august 1930, la Bucu
rești.
• Este studentă în a- 

nul I la I.E.F.S. (cursu
rile fără frecvență).
• Face parte din clu

bul sportiv Rapid.
• înălțime : 1,76 

greutate : 65 kg.
• Medalie de 

la campionatele 
pene de sală de 
na (1970) — 1,32
• Medalie de 

La campionatele mondia
le universitare de la To
rino (1970) — 1,83 m.
• Medalie de bronz

la campionatele europe
ne de sală de Ia Sofia 
(1971) — 1,78 m.
• La campionatele na

ționale din acest an t 
1,87 m — a doua per
formanță mondială a 
anului, record personal.

POPESCU

m ;
argint 
eu ro

la Vle- 
m.argint

noua sa pasiune : atletismul. In 
anul 1968, Cornelia Popescu 
care, alături de Csaba Dosa, a 
cucerit „Cercurile Olimpice" 
(concurs organizat de Ministerul 
Invățămintului) este selecționată 
in echipa României participantă 
la J.O. de la Ciudad de Mexico. 
Concurează la 
important însă 
este prilejul de 
cru pe Richard 
cinează stilul campionului olim
pic. La înapoiere îl pune în a- 
plicare. In foarte scurt timp,

pentatlon. Mai 
decit concursul 
a-l vedea la lu- 
Fosbury. O ]as-

sare cu stilul 
galînduiși recordul personal) 
apoi 1,76 m, 1,81 m și 1,83 m. 
In 1970 începe colaborarea cu 
antrenorul emerit Elias Baruch, 
împreună dau asaltul marilor 
înălțimi cucerind, în același se
zon, două medalii de argint : la 
europenele de sală. de la Viena 
și la Universiada de la Torino. 
Acum, tot împreună, pregătesc 
europenele de la Hetsinki, J.O. 
de la MUnchen și doborîrea re
cordului mondial. Le dorim suc
ces !

„flop" 1,68 ni (e- 
recordul

Măsurile adoptate de organizațiile sportive
CONSTANTA

(Urmare din pag. 1)
ce trebuie să caracterizeze pe spor
tivul nou, al societății socialiste. O 
mare parte din vină ne revine 
nouă, conducerii politice și tehnice 
a clubului. Preocupați de pregătire, 
de rezultate, de succese, am negli
jat latura de educație a muncii cu 
acest aluat în plină creștere, care 
este tineretul. Nu o dată am ma
nifestat indulgență față de greșeli, 
față de atitudini străine eticii co
muniste, socotind că lucrurile se 
vor îndrepta de la sine. Dar, n-a 
fost așa.

Vom întrona Pe viitor un spirit 
de înaltă exigență în privința în
cadrării tuturor membrilor secții
lor clubului în muncă și vom ur
mări permanent activitatea lor ”a 
locurile de producție și învățătură.

Sintem deciși să dăin procesului 
de instruire a sportivilor un pro
nunțat caracter politic, educativ, ac- 
ționînd — in primul rînd — prin 
forma exemplului personal dat de 
profesori, antrenori, tehnicieni.

Combaterea promptă, din fașă, de 
la cele dinții semne, a oricăror aba
teri, reprezintă — socotim noi — o 
formă plenară de educație. O vom 
folosi în întreaga noastră activitate 
de viitor.

Vom reactiva secția de propagan
dă a clubului, înființată în pri
măvară, dar cu o activitate destul 
de sporadică și de modestă piuă 
acum.

Ne propunem sS organizăm săp- 
tăminal, sau bilunar, dialoguri cu 
sportivii pe teme legate de politica 
partidului și altele, avind contin
gență cu activitatea de pe stadioa
ne, din viață.

Ca lectori și conducători ai aces
tor mese rotunde vom utiliza 
oameni legați de fenomenul spor
tiv, foști performeri în echipele ora
șului. Astfel, printre cei pe care 
i-am solicitat, și care au răspuns cu 
mult entuziasm cererii noastre, se 
numără fostul voleibalist P. Timir- 
gazin, inginer agronom, fostul 
fotbalist Gh. Brînzei, profesor de 
matematică, avocatul Agop Aram, 
președintele comisiei județene de

fotbal, procurorul N. Dărîngă, fost 
jucător în echipa de volei Farul, 
C. Petrescu, președintele tribunalu
lui din Constanța

Pentru a folosi 
util timpul liber, 
organizăm cursuri 
pentru sportivi.

Pe linia agitației vizuale, vom 
înființa un panou cu dublă față (nu 
l-am găsit încă un nume, poate 
„Alb și negru", poate „Argus") în 
care vor fi popularizați sportivii 
vrednici ai clubului și satirizați cci 
care manifestă delăsări și lipsuri.

Am dori să transmitem condu
cerii de partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușoscu, hotărîrea noastră fermă 
de a îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revi.n pentru formarea unui 
om nou, cu o înaltă conștiință so
cialistă.

VRANCEA
(Urmare din pag. 1)

să sporim căile de colaborare cu 
alte organizații obștești și de stat 
în atribuțiile cărora intră, potrivit 
prevederilor „Legii sportului", res
ponsabilități în domeniul educației 
fizice a populației: sindicatele, or
ganizațiile de tineret și de pionieri, 
comitetul județean pentru cultură 
și artă, inspectoratul școlar, coope
rativele meșteșugărești șt altele, 
pentru a ne coordona eforturile în 
vederea transpunerii în fapte 
Documentelor de partid.

a

AUTOTURISME ÎN SERIE

și alții.
în mod cit mal 
intenționăm să 

de limbi străine

Planul de acțiuni pe care I-am 
întocmit prevede o grijă sporită în 
desfășurarea activității educative cu 
sportivii, pivotul principal al aces
tei acțiuni fiind legarea Jor nemij
locită de mediul sănătos al muncii, 
unde atmosfera, seriozitatea, disci
plina, exemplul celor din jur repre
zintă factori viguroși de educație, 
de formare a unei conștiințe înain
tate, de cristalizare a personali
tății.

Vom căuta să dezvoltăm și să 
cultivăm la copii și tineri dragostea 
și atașamentul față de colectivul

din care fac parte, să-i cunoască 
tradițiile, îzbînzile și perspectivele, 
în acest sens ne gîndim să organi
zăm periodic întîlniri cu fruntașii 
în producție, dialoguri directe în
tre sportivi și spectatori, ceea ce 
va contribui Ia mărirea simțului 
responsabilității sportivului față de 
evoluția sa publică, dar — în ace
lași timp — va influența pozitiv și 
asupra comportării omului din tri
bună. La acest capitol noi sintem 
încă destul de mult deficitari.

Vom recruta și vom pregăti 
mai multă atenție cadrele care 
pătă învestitura de a organiza 
conduce activitatea sportivă cu __ 
piii și cu tineretul, urmărind atent 
profilul moral al acestora, compor
tarea lor în familie și societate. Un 
antrenor trebuie să fie el însuși un 
model pe care să-1 urmeze elevii 
săi.

Este o datorie de mare răspun
dere să dezvoltăm în asociații, în 
secții, în echipe un climat perma
nent de muncă, să-i învățăm de 
timpuriu pe sportivi să evalueze 
exact raportul obligații-drepturi, 
inversat, nu rareori, și din vina 
noastră.

Educîiid pe sportivii vrînceni în 
spiritul măsurilor preconizate de 
secretarul general al partidului, 
vom căuta să ne aducem contribu
ția la modelarea conștiinței tinere
lor vlăstare ale patriei, pregătin- 
du-le ca viitori cetățeni destoinici, 
constructori fermi ai societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

cu 
ca-

co-

Crește necontenit numărul celor 
care obțin drept cîștiguri autoturisme 
la seriile spec.ale LOZ IN PLIC, 
sistemul eel mai popular de joc și 
cel mai răspîndit în întreaga tară.

Astfel se explică faptul că zilnic, 
în orașe, în comune și în sate apar 
alți _ mari cîștigători la acest sistem.

Dintre cei maj recent! cîștigători 
de autoturisme la LOZ ÎN PLIC (se
riile speciale) menționăm pe Teodo- 
rescu Gheorghe din Buzău — DA
CIA 1100 ; Palade Costache — Ba
cău — DACIA 1100 ; StUrmer Dieter 
— Reșița — DACIA 1100 ; Drăghici 
Tudorița — Pitești — DACIA 1100 ; 
Dragotă Ion — Baia de Aramă jud. 
Mehedinți — SKODA S 100; Gaciu 
Romulus — Cluj — SKODA S 100 ; 
Dumitrescu Constantin — Băicoi —Dumitrescu Constantin — Băicoi —
SKODA S 100 : Muscă Alexandrina 
— Arad 
lae — ___  ______
Brașov — Fiat 850.'“ 

Vă reamintim că la 
ciale LOZ ÎN PLIC, cu 
puteți cîștiga autoturism? 

1100. SKODA S 100 și bani.
La seriile obișnuite.

teți cîștiga premii în 
lei, 10 000 lei. 5 000 
1 000 lei ș.a.

Numai cine joacă

— FIAT 850 ; 
com. Moeciu

Duicu 
Peștera

seriile 
numai

Nico- 
jud.

spe-
6 lei 

DACIA

cu 3 Iei pu- 
bani — 20 000 
lei, 2 000 lei,

poate cîștiga !

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSEI ț)l nr 30 

DIN 25 IULIF 1971

CATEGORIA I (12 rezultate) : 1 va
riantă 10% a 43 792 lei ;

CATEGORIA a Jl-a (11 rezultate) : 
6,5 variante a 8 085 lei ;

CATEGORIA a III-a (10 rezultate) : 
95,7 variante a 824 lei.

Rubrică redactată de IOTO-PRONO-
SPORT
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CURSUL DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR

HI, ItCȚIILE HOREI ICt S AU ÎMBINAT CU CELE PRACTICE
® Absenfe nemotivate ale unor antrenori și medici

AZI, C.F.R. CLUJ (locul XIV)

După un tur modest, o iarnă în
treagă ceferiștii clujeni au meditat 
la ce va fl la primăvară. Progresul 
Încerca să se salveze și prima dintre 
cele vizate a-i lua locul era formația 
feroviarilor de pe Someș.

în prima etapă dlțj primăvară, 
C.F.R. a jucat cu Progresul. Au cîș- 
tigat clujenii cu 1—0. dar retrograda
rea ii amenința ca și înainte. Pînă 
la urmă, deznodămîntul a fost nefa
vorabil Progresului și C.F.R. Cluj, 
gratis unui singur punct avans. a 
rămas în divizia A.

După părerea noastră, C.F.R. Cluj 
datorează râmînerea în prima divi
zie unor izbînzi mai puțin previzibi
le. dar de mare efect moral și... 
material (adică puncte). Mai întîi,

de la Bacău și Craiova. în rest, to
tul. sau aproape totul, a ieșit con
form calculelor unei echipe fără pre
tenții: victorie acasă, înfrîngere în 
deplasare. C.F.R. a capotat fără drept 
de apel la București (1—3 cu Rapid, 
0—4 cu Dinamo, 0—6 cu Steaua, 
după ce învinsese echipa militară In 
tur cu 5—0). la Arad (0—3 cu U.T.A.), 
la Pitești (1—4 cu F.C. Argeș). în 
schimb, „smulgea puncte” pe teren 
propriu. Greu, dar le lua. Și așa, 
după una caldă, alta rece, -cu 12 
puncte în tur plus 14 în retur, 
C.F.R. Cluj a rămas în A...

Cînd echipa cîștigă. nu se schimbă. 
Este o lege nescrisă a fotbalului și 
o știm cu toții. Dar cînd echipa ob
ține doar 9 victorii din 30 de jocuri,

A doua zi de curs. Participanții, 
„antrenorii-elevi”, împreună 
medicii echipelor divizionare 
și-au împărțit ieri timpul — adică 
întreaga zi, de la ora 8 pînă la 20 
— între sala de lectorate și tere
nul de fotbal de la complexul „23 
August”. Dimineața, în fața tablei, 
sau la pupitru, prof. P. Comăniță și 
prof. C. Cernăianu, secundați de 
medicii sportivi D. Tomescu și N. 
Stănescu, s-au ocupat, de „metode 
de investigare și mijloace de creș
tere a capacității de efort aerobe și 
anaerobe”, de exerciții de antrena
ment și metode de testare în dome
niul pregătirii științifice, ceea ce 
reclamă ca munca antrenorului să 
se împletească cu cea a medicului 
sportiv în scopul creșterii capacită
ților de efort ale jucătorilor pentru 
obținerea unor performanțe supe
rioare. Au fost de fapt probleme de 
ordin tehnic și metodic, poate au
zite și altă dată, dar pe care pu

CU
A,

blicul, Iubitorii fotbalului, așteaptă 
să le vadă transpuse în practică, 
să le aprecieze eficiența prin jocuri 
de valoare, cu consum mare de 
oxigen, cum șpun tehnicienii, dar și 
cu pase precise, cu ritm alert, cu 
șuturi puternice la poartă și multe 
goluri. De fapt, acesta e și scopul 
acestor lecții.

Pe unul din terenurile complexu
lui sportiv „23 August” teoria a 
fost schimbată cu practica și în 
lecțiile ținute de cei doi antrenori 
cu echipele de tineret Rapid, Dina
mo și Steaua, cei doi medici 
efectuat diferite teste.

După-amiază, a avut ioc un 
trenament ținut în condiții de 
în care indicațiile teoretice
prof. N. Roșculeț s-au materializat 
în exercițiile realizate de antreno
rul Paul Popescu cu elevii săi.

Cursanțil au revenit în sală șl 
au discutat pe marginea lecțiilor

au

ale

respective, discuții ce au fost înso
țite de precizările de rigoare ale 
tehnicienilor ce conduc acest curs. 
...Ore de pregătire, de eforturi. Co
legiul central al antrenorilor s-a 
străduit să respecte programul în
tocmit și, cu concursul echipelor de 
care aminteam, a reușit să dezbată 
tematica propusă. Păcat că unele 
echipe — Rapid, Jiul, Universitatea 
Craiova și Crișul — n-au reușit 
să-și trimită la curs antrenorii 
zul primei echipe) sau medicii.

Cursul pentru perfecționarea 
trenorilor continuă azi și are 
teme de dezbateri, printre altele, 
probleme actuale în Jocul echipelop 
noastre, ridicarea capacității ofensi
ve, discuții pe marginea unor fil
me documentare șl concluziile 
F.R.F.

(Cfl-

an
ca

Al. CONSTANTIN

Secvență din partida feroviarilor clujeni cu Progresul, disputată in 
turul campionatului.

datorează rămînșrea în A faptului 
că deși 1 se acorda șansa a doua în 
derby-urile Clujului, feroviarii au 
reușit să Ie la studenților trei din 
cele patru puncte. Apoi, mult a con
tat victoria aceea din meciul cu Ra
pid (3—1) și cele două puncte aduse

schimbările sint la modă (Inclusiv 
de antrenori), și astfel C.F.R. a folo
sit în campionatul respectiv 23 de

Nagel, Lenghel și Ocea. Acest caru
sel s-a datorat numeroaselor goluri 
primite dar și indisponibilității pri
mului, cel mai bun șl mai constant 
dintre ei.

FUNDAȘII s-au perindat și ei în 
număr mare (8). de Pe banca rezer
velor în teren și invers, sau de pe 
un post pe altui, minați și de schim
bările de tactică, de la marcajul om 
la om la apărarea în zonă sau Ia... 
betonul cu libero-ul — de regulă 
Cojocaru, cel mai bun jucător al 
echipei, mijlocaș cu aptitudini, dar 
sacrificat pentru punctele cu orice 
preț. Dintre fundași l-am mai reți
nut pe Fanea Lazăr și Roman, mai 
constanți ca alții.

MIJLOCAȘII, la fel de multi, de
ghizați în atacanți retrași. Parcă doar 
Țegean și Vișan ne-au convins că 
sînt mijlocași autentici, deși șl Soo, 
și S. Bretan, și Dragomir acționau 
prin această zonă pentru a închide 
căile de acces spre poarta pe care 
adversarii au străpuns-o de... 52 de 
ori. în această privință. C.F.R. Cluj 
a bătut recordul, fiind echipa cu cele 
mai multe goluri primite !

Cu o asemenea apărare în spate, 
înaintașii — cel mai bun Oct. Io- 
nescu — n-au avut prea mari satis
facții, deși ei au înscris 37 de goluri, 
adică mai mult decit. Petrolul. Stea
gul roșu, ‘
Craiova, 
bine.

Lipsa 
timente, 
generală 
pins pe 
posibile 
peste puteri — marcajul om la om). 
Dar lipsurile n-au fost remediate

,.U” Cluj, Universitatea 
Jiul, echipe clasate mai

de coeziune între 
și de echilibru, 
scăzută a echipei, 
antrenori la toate __ ___

de așezare în teren (unele

compar- 
va'oarea 
i-au îm- 
soluțiile

UN NOU CUPLU
DE ANTRENORI LA RAPID
Sîntem informați că. noua con

ducere tehnică a Rapidului este 
alcătuită din Basil Marian (antre
nor principal) și r^tneorghe Nu- 
țescu (antrenor secund), care înlo
cuiesc cuplul de antrenori Marin 
Bărbulescu — Nicolae Cristescu. 
De asemenea, prof. Traian Tomes- 
cu a fost numit antrenor coordo
nator la toate echipele clubului 
giuleștean.

M MBB

Media notelor : 6,72. 
Jucători folosiți : 23.
Portari : Mărculescu (17 meciuri -

r,50), Lenghel (3 — 6,00), Ocea (2 — 7,00).
, ... Fundași : M. Bretan (29 — 8.86), Dragomir (17 — 0,23), Soos (ÎS — 
7,00), Roman (30 - 6,53), Cojocaru (29 - 7.41), Buriacu (24 -6,43), F. Lazăr 

—• f,4o), J-zUpu (12 ■— 6,25).
Marine^’T- ~ ~ 6’n)’ P> P°Pa 0 “

Atacanți : s. Bretan (27 — 6,61), Soo (20 — 7,25), O. Ionescu (30 —
6,63), Petrescu (20 — 6,75), Tr. Popescu (2 — 5,00), Matei (5 — 5,33), P. Gheor- ghe (9 — 6,00).

Golgeteril echipei : O. Tonescu (9). Soo (6), S. Bretan (6). Tegean (4), 
F. Lazăr (3), Cojocaru (3), M. Bretan (2), Petrescu (1). Lupu (1) Buriacu (1), Sooș (1).

A cțștigat 4 puncte Ia C.F.R. Timișoara (a cîștlgat 3 p la iU» Cluj). 
A pierdut 4 puncte la Dinamo șl Politehnica.

_^L1.țr.ei’orit .eclliP.ei: E- IOBDACHE — dr. C. RADULESCU — •ST: NAGV.

— media notelor 7,06), Nagel (9

METODELE DE PREGĂTIRE ALE ECHIPELOR
NOASTRE ÎN DEZBATEREA SPECIALIȘTILOR

Cursul de perfecționare pentru an
trenori și medici — ediția 1971 — 
se desfășoară într-o atmosferă de 
seriozitate. El a fost conceput ase
menea colocviilor similare din străi
nătate (dezbate aspecte biologice, 

tehnice și metodice, specifice fotba
lului de performanță), mai puțin o 
secțiune de psihologie, care tare ar 
mai fi fost necesară, fiindcă mereu 
se bîjbîie în jurul celui mai delicat

JUCATORUL DE ELITA
conf. unlv. 
fost invitat 
același su-

Noțiune dezbătută de 
Ion Șiclovan, care a 
să vorbească despre ___  .
biect și în cadrul cursului amintit 
deseori, de la Closter (Elveția). 
S-a accentuat mai întîi legitimita
tea delimitării unei asemenea ca
tegorii, apoi sa propus o defi- 
ntție : „fotbalistul cu însușiri și 
capacități de randament remarcabi
le, manifeste constant In compe
tiții de mare amploare". Ce anu
me definește jucătorul de elită 7 
Un complex de trăsături psihice 
(spirit de creație, fair-play. do
rință de autodepășire, receptivi
tate față de înolrlle fotbalului etc.); 
finețe și eficacitate tehnică, bogată 
gândire tactica, impresionantă ca
pacitate de efort. Formarea ele
mentelor de elită ar fi condiționată 
după opinia Iul 1.9. de factori va- 
rlațl (talent, motivație, disciplină, 
competența șl măiestria antreno
rului, planificare ascendentă, con
diții optime pentru dezvoltare 
sportivă șl profesională, mediu fa
milial toarte bun, o presă Inte
ligentă) .

betonează paroxistic, cei ce nu joa
că șl împiedică și po alții să ioace, 
fiindcă altfel vom încetini sau blo
ca progresul fotbalului nostru.

Testul Cooper îl aplic, dar nu-1 
apreciez. Măsoară capacitatea de re
zistență la 
specific.

Dumitru 
a cunoscut 
tur. 
neul 
nu „
n-a fost așa. Unii sînt de părere 
că echipa o fost obosită, dar la sfîr- 
șitul competiției ea a realizat în cî
teva partide o risipă de energie ex
traordinară. Indiscutabil, cîțiva din
tre cei mai buni jucători au avut 
un randament slab. Apoi, noi am 
aderat la metoda marcajului om la 
om. dar pe care am practicat-o nu
mai cu 6 jucători (fundașii și mijlo
cașii). Or. acest marcaj, sau îl faci 
cu întreaga echipă pe tot terenul sau 
te lași păgubaș și adopți marcajul 
om la om în zonă.

Robert Cosmoc j înăsprirea antre
namentului a omogenizat capacitatea 
fizică a echipelor. Sporirea puterii 
de luptă a apărărilor a scăzut efica-

fie un specialist cu dărui creației, 
și sînt convins că meseria noasttă 
cere acest complex de Calități. Dar, 
in contradicție cu o afirmație Ințe-

proprlu-zls. Acum, el face o măria 
rlsiro interesantă 
pentru toți cei 
unei pregătiri

șl molipsitoare 
refractari Ia ideca 
multilaterale, prin

un efort monoton, ne-

Nicolae-Nicușor : Dinamo 
o 

ce
criză de formă în re- 
ne-am întors din tur-După _ _

efectuat în Brazilia credeam că 
ne va rezista nimeni. Dar

TESTAREA CAPACITĂȚII DE EFORT

Sportivă, a vor-Doctorul Adalbert Szdghl, de la Centrul de Medicină_ _____  _ ...
bit antrenorilor despre capacitatea de efort aerobă șl anaerobă. demon- 
strfnd practic cum pot fl testate cele două componente cu ajutorul splro- 
lltulul (aparat aflat în dotarea a numeroase cabine din rețeaua medlco- 
sportivă a țării) sau a nomogramel Astrand. S-a subliniat precizia meto
delor, fapul că ele pot detecta rezervele biologie ale jucătorului sau 
plafonarea acestora, că pot disocia planul deficitar (lipsă de rezistentă la 
efortul aerob sau anaerob).

O observație, poate semnificativă. Unii antrenori au fost Impresionați 
de eforturile pe care trebuie să le depună sportivul testat. Li se părea 
o enormitate ca un om să se supună de bună voie la un asemenea tra
valiu. O asemenea reacție sugerează optica lor anacronică, privitoare la 
eforturile care se fac azi pie „planeta performanțelor". Dacă rămîn Stu- 
pefiațl în fața unei atari demonstrații, înseamnă că antrenamentele pe 
care le concep și le conduc sînt altceva decit ceea ce se face azi in lu
mea fotbalului internațional.

Ieaptă, de la o vreme 
început, din nou, să ni 
ba metode de instruire, 
ne organizăm jocul, etc. Cred că an
trenorul trebuie lăsat să hotărască 
singur aceste lucruri, bineînțeles în

încoace au 
se impună, 
ba cum să

jucători. Cred că e foarte, foarte 
greu și pentru un 
pe dinafară echipa 
ceea, e destul de ____ ___ ____  _
Împărțire pe compartimente. Dar am 
încercat...

PORTARI au fost ,4: Mărculescu,

clujean să 
de bază.

dificil să

spună 
De a- 
faci o

și carențele au făcut din C.F.R. una 
din echipele modeste ale campiona
tului, formație pentru care, credem 
(în lipsa unor Îmbunătățiri substan
țiale în lot) noul sezon va fi foarte 
greu.

Constantin ALEXE

LA ORIZONT ARBITRAJE MAI BONE!
® De vorbă cu ANDREI RĂDULESCU, președintele 

Colegiului central al arbitrilor ® Formarea unui lot

de perspectivă
la

In divizia A ® Se va renunța 
sistemul rotației

Așadar, fostul internațional, ingi
nerul Andrei Radulescu, a revenit 
la conducerea Colegiului central al 
arbitrilor, după ce. mult prea de- 
vrerpe. s-a retras din activitatea de 
arbitraj, în care a urcat pe cel? 
mai înalte trepte.

Acum. Andrei Rădulescu răspun
de, în noua sa calitate de președin
te al Colegiului, de activitatea de 
arbitraj, atît de complexă, atît de 
dificilă, expusă la fiecare pas criti
cilor. în această lume fabuloasă a 
fotbalului, în care cei mai mulți 
sînt robii propriei lor pasiuni pen
tru acest sport. Și-apoi. chiar arbitrii 
înșiși, mlstuiți de ambiții, reprezintă 
o masă delicată, Tiiciodată mulțumită, 
veșnic creatoare de probleme.

Ce și-a propus noul Colegiu cen
tral al arbitrilor. în scopul îmbună
tățirii activității de arbitraj 1

. Stînd de vorbă cu tov. Andrei 
Rădulescu, abortiînd împreună o se
rie de probleme curente ale arbitra
jului, ne-am oprit mai mult la acele 
aspecte legate de perspectivele aces- 

lumina predării 
viitor

o serie 
atinge

tei activități, în 
fluierului. înt.r-un 
apropiat, de către 
valoroși, care vor 
vîrstă.

— Această problemă se 
acuitate 
dulescu 
unde media de vîrstă a lotului este 
destul de mare : 44.8 ani. Va trebui 
să ne preocupe, deci, depistarea și 
creșterea de noi arbitri, pentru ce
rințele diviziei A. din rîndurile lo
tului divizionar B. Intenționăm să 
formăm, dintre aceștia, un așa nu
mit lot de arbitri de perspectivă, 
pe cit posibil și cu prestanță fizică, 
care, cu aprobarea Biroului federal, 
să fie încercat, la centru, și în unele 
jocuri de divizia A. mai puțin difi
cile, măcar în aparență.

— Legat de ideea împrospătării 
loturilor, a unor noi promovări, s-a 
ridicat în repetate rînduri problema 
stagiului, apreciindu-se că acesta ar 
fi prea lung, ținind în loc multe ele
mente dotate, adueîndu-i în față 
abia la... bătrînețe.

— Stagiul este o cerință obiecti
vă. arbitrajul învățindu-se... arbi- 
trînd. E| nici nu se măsoară, de alt
fel, numai în ani. ci și in numărul 
de meciuri susținute în acest timp. 
De fapt, acesta este I ierul cel mai 
important. Pentru foștii jucători de 
performanță care îmbrățișează aceas
tă activitate, elemente care, din ple
care. au un avantaj asupra celor
lalți. s'arinl este chiar foarte scurt, 
oferind posibilitatea unei afirmări 
rapide, dacă este eazul. Un exemplu 
In această privin'ă nj-l pune Ia dis
poziție C. Dintilescu. care la mal 
pul In de trei ani de la absolvirea 
.cursului scurt” al federației, con
ducea meciuri în divizia A.

— Pe plan tehnic, ce înțelegeți să 
întreprindeți ?

destul de 
d? arbitri 
limita de

pune cu 
ne-a spus Andrei Ră- 

în special în divizia A,

— Să veghem ca, măcar din acest 
punct de vedere, arbitrii să nu facă 
greșeli, sau ca numărul greșelilor 
să fie cit mai mic. Vom insista, de 
pildă, pentru respectarea strictă a 
timpului de joc eliminînd ideca că 
ultimul minut de joc aparține arbi
trului. Și acesta aparține tot jocu
lui. De asemenea, arbitrii nu vor 
trebui să mai tolereze încălcarea dis
tanței de joc Ia executarea lovituri
lor libere, permițînd astfel ca efi
ciența acestor sancțiuni, și așa redu
să. să seadă și mai mult. Vom face 
să dispară acea penibilă scenă a 
tîrgniclilor, prin avertismente și 
chiar prin eliminarea din joc. Ia a 
doua abatere. în momentul executării 
unei lovituri libere. Pe de altă parte, 
arbitrul. Ca dirijor ai jocului, trebuie 
să știe că n-are totuși nimic comun 
cu dirijorul de la pupitru. El' tre
buie să aibă o bună mișcare în te
ren. efortul lui in această direcție 
fiind cel puțin la fel de mare cit 
al Jucătorilor.

— Cum vedeți problema presti
giului arbitrilor?

— Evident, acest lucru depinde 
in primul riad de ci, de „producția” 
pe care o dau. Dar depinde și de 
aîți factori : de conducătorii de e- 
chipe, de antrenori și, de ce să n-o 
spun, de presă, factor neutru, căreia 
îi incumbă, însă, o mare responsa
bilitate pentru fiecare rind scris sau 
.. .vorbit (referindu-mă și Ia trans
misiunile de la radio). Să nu uităm 
că există atîiea faze etichetate ca 
„discutabile”. Dar aceasta nu însem
nează că ete pot fi discutate în mai 
multe sensuri, excluzînd, deci, con
cluzia categorică, fie într-o direcție, 
fie in alta.

Președintele Colegiului central al 
arbitrilor 
pre alte 
tre care, 
urmează 
d?ral ca 
bucureștene, și cele din provincie să 
poată fl conduse și de arbitri bucu- 
reșteni, aceștia avind și cea mai mare 
pondere în lotul divizionar A și 
fNnd. măcar deocamdată, mai siguri 
în conducerea meciurilor de mare 
răspundere. Este nefiresc ca ar
bitri din Canitaiă, de prima mină, 
să stea în tribune, ca simpli specta
tori, iar fluierul să fie încredințat 
unor arbitri mai puțin înzestrați, 
acceptîndu-se ideea că ar prezenta. 
mai multe garanții de neutralitate. 
Această nouă politică pe care și-o 
propun? s-o urmeze Colegiul central 
al arbitrilor nu va face decit să 
ajute la desființarea rotației, la o 
folosire intensă eficientă, a arbitri
lor în formă.

Acestea, si multe alte probleme 
figurează în agenda de lucru a Cole
giului central al arbitrilor Să spe
răm că ele vor fi bine rezolvate, în 
folosul activității fotbalistice,

Jock BERARIU

ne-a mai vorbit și des- 
probleme interesante, prin
de pildă, de aprobarea care 
să fie cerută Biroului fe- 

meciurile dintre echipele

și mai uman constituent ai marilor 
realizări sportive.

După ce conL univ. Nicolae Roș- 
cidcț a prezentat punctul de vede
re ai Colegiului central de anhertdri 
asupra trecutului campionat, un punct 
de vedere cuprinzător și lucid, au 
urmat cîteva replici din partea Cî- 
lor ce-au antrenat protagonistele 
competiției încheiate. Spieuim de la 
fiecare ideile de interes general.

Vinlilă Mărdărcscu : Fotbaliștii ro
mâni din prima divizie au ajuns să 
facă aceeași cantitate de antrenament 
ca toți jucătorii de clasă internațio
nală. Calitatea pregătirilor este însă 
inferioară, prin raportare Ia același 
etalon. Dar, tn timpul ultimului cam
pionat s-a ameliorat întrucîtva șl 
planul calitativ.

Cele mai apreciabile realizări în 
competiția trecută au fost obținute 
nu de către echipele puternice, ci 
formațiile din a doua jumătate

Prof. P. Comăniță yi medicul D. Tomescu verifică pulsul tinerilor 
jucători de la Rapid, după unul din exercițiile făcute la lecția practică, 

Fotoi V. BAGEC

NIMIC 1NT1MPLATOR

da
a

IN

citatea acțiunilor ofensive, deoarece 
atacanții noștri n-au fost ajutați să 
se adapteze unor condiții dificile. E- 
chipele românești nu mizează destul 
pe șansele de finalizare ale jucățo-

JOCUL MARILOR ECHIPE.

cursul internațional pentru antrenori,Angelo Niculescu s-a referit 
organizat recent, în Elveția, de 
Ideile vehiculate cu acel prilej :

Fotbalul actual îmbină, în 
trăsăturile naționale.

Concepția ofensivă servește
bule promovată prin toate mijloacele.

Tactica modernă pretinde o sporire substanțială a i 
eforturi anaerobe (metoda antrenamentului cu intervale 
tanță din ce în ce mai mare).

Pentru aprecierea obiectivă a tuturor posibilităților 
neeesare teste variate, adaptate șl bine puse, la punct 
brazilienii utilizează pe larg verificarea fotbaliștilor prin 
telor),

în jocul marilor echipe, aproape nimic nu mai este 
trenorul Mario Zagatlo a dezvăluit că jocul echipe: Braziliei, pentru multi 
prototipul improvizației și spontaneității, a fost elaborat pînă la detaliu.

Fotbalul nu mai poate evolua fără o bază științifică din ce In ce mai 
extinsă, ™ ....................
perimetrul altor sporturi : atletism.

lacătre U.E.F.A. Iată pe scurt cîteva dintre
flecare țară, experiența
cu adevărat dezvoltarea

fără sprijinul unor discipline biologice, 
■ ‘' etc.

clasamentului. Jocul acestora a evo
luat Intr-adevăr. Progresul și C.F.R. 
Cluj — două exemple concludente.

Raportul n-a amintit de anlijocul 
Ia care recurg unii, di» ce în ce 
mai des. Trebuie blamați cei ce se

natație

liniilor 
puțin

Internațională cu
fotbalului
capacității 
capătă o

șl tre
pentru 
impor-

jucătorilor sînt 
(s-a observat că 
intermediul tes-
întlmplător. An-

fără împrumuturi din

rilor 
mâi 
ignorați, au 
cheze frecvent.

Stănescu Valentin : Auzim vorbin- 
du-se mereu că antrenorul trebuie să

dinapoi, care fiind mult 
păziți sau de-a dreptul 
posibilități reale să mar-

PROGRAMUL CUPEI ROMÂNIEI
EDIȚIA 1971 1972, ETAPA DIN 15 AUGUST

datele fotbalului mo-concordantă cu 
dem.

Am ajuns Ia 
rea optimă a 
realiza 
clasice, 
folosite 
zistența 
le-am 
deal, iar viteza prin alergări la vale. 
E ceva nespecific fotbalului, dar e 
o metodă prin care se obțin solici
tări extraordinare și mi-a dat re
zultate minunate. în aceeași ordine, 
am încercat să automatizez manevre
le de marcaj și demarcaj prin jocul 
de baschet (n.n. remarcăm această 
salutară schimbare de optică a lui 
Stănescu Valentin ; ani de zile el 
a respins ideea Că fotbalistul trebuie 
pregătit și cu alte mijloace decit 
cele avind struetură leită cu jocul

concluzia că pregăti* 
jucătorilor se poate 

nu utilizînd doar mijloace 
ci adăugind acestora metode 
în alte sporturi. Forța și re- 

celor de la Steagul roșu 
ameliorat prin alergări la

acționare cu stimuli extrem de va
riații.

Nicolae 
patru ani am lucrai tînfruj cont 
de indicațiile colegiului, 
realitate. M-a preocupat 
pregătirea colectivă, pe 
tul că Ia o echipă de 
jucătorii trebuie să vină 
tot ce tine de pregătirea individuală 
cade în sfera obligației lor și tre
buie rezolvat în timpul liber.

Atrag atenția că în fotbalul noslru 
Jucătorii se odihnesc puțin. Am sub
liniat întotdeauna valoarea odihn»! 
chiar și 
sportivul 
zilnic în 
fotbaliștii

Dumilrescu : în ulfimft

dar și de 
întotdeauna 
consideren- 

perforniantâ 
instruit!. Iar

atunci cînd se spunea eă 
trebuie să se antreneze 

tot cursul anului. Cred că 
au nevoie de 21—30 zile

LUPTA ÎMPOTRIVA OBOSELII
Refacerea 

tratată 
directorul 
sportivă, 
mijloace 
prelungit, 
bazin cu 
în camere ___ __„____ __
prevăzute cu generatoare de Ioni 
aeronegativl).

b) Alimentație ______
efort : rație săracă în proteine 
deci fără came — i................
drozaharată (sucuri 
brtnzeturi, pește alb,
c) MtJlOăee 2__________ _

litru lichide aleăllne (lapte, sucuri) 
îmbogățite ou glucoză, clorură de 
sodiu șl de potasiu etc., sau alte 
formule remarcabile prin conți
nutul de săruri minerale șl fosfați; 
vitamine (în 
parate de 
și aspartio.

d) Somn 
litate.

— după efort a fost 
de către dr. Ton Drăean, 

Centrului de medicină 
Au fost recomandate : a) 
balneo-flzlotcranlce (duș 
mișcări ușoare intr-un 

apă caldă, masaj, odihnă 
special oxigenate sau

adecvată după
alcalină și hi

de fructe, 
, , legume) ; 
farmacologice : </,

special 
led tină.
prelunglt

și de

vlplex), 
acid

pre- 
glutamlc

de

tot

bună ca-

silit iarna.repaos vara.
Bine odihnită, o echipă poate fi re
adusă în formă în 6 săptămîni.

Capacitatea fizică necesară nu 
poate fi asigurată prin antrenarea 
ei doar în cele două perioade pregă
titoare. Eu am introdus periodic ci
cluri de pregătire fizică generală 
și in vremea competiției. De aceea, 
U.T.Ă. a avut întoldeauna vitalitate 
Ia sfirțitul campionatelor.

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA
ETAPA I (22 AUGUST)

Avîntul Frasin — Minobrad Vatra Dor- 
nei ; Silvicultorul Moldovița — A.S.A. 
Cîmpulung ; Avîntul Rădăuți — Minerul 
Gura Humorului ; Unirea Săvenl — Chi
mia Suceava ; Șiretul Bucecea — Foresta 
Fălticeni ; Sănătatea Dărăbani — Fulge
rul Dorohoi ; Terom Iași — Textila Bo
toșani ; A.C.G.B. Iași — Nlcolina Iași ; 
Siderurglstul Iași — Penicilina Iași ; Bi
ruința Negrești — I.T.A. Pașcani ; Vic
toria Tarcău — Cimentul Bicaz ; Voința 
com. I. Creangă — Victoria Roman ; Con
structorul Gh. Gheorghiu Dej — Minerul 
Comănești. Forestierul Agftș — Petrolul 
Moinești ; Victoria U.R.A. Bacău — Tex
tila Buhușl : Viitorul Vaslui — Trotușul 
Gh. Gheorghiu Dej ; Hușana Huși — 
Rulmentul Bîrlad ; I.G.O. Vaslui — Le- 
tea Bacău : Chimia Mărășești — A.S.M. 
Tecuci ; Viticultorul Balotești — Auto
mobilul Focșani ; Recolta Sihlea — Olim
pia Rm. Sărat ; Avîntul Vînătorl — An
cora Galați : Victoria I.G.L. Galați — 
Șoimii Buzău ; Tehnometal Galați — 
S.U.T. Galați ; Dunărea Brăila — Dacia 
Galați ; Tractorul Vlziru — Metalurgis
tul Brăila ; Mecanizatorul Ianca — Uni
rea Tricolor Brăila ; Voința Tulcea — 
Delta Tulcea : pescărușul Sarichioi — 
Dunărea Tulcea : O echipă n desemnată
— I.M.U. Medgidia ; I. T. C astanța — 
Marina Mangalia ; Scânteia Nisipari — 
Electrica Constanța ; Tractorul Năvodari
— Cimentul Medgidia : Dunărea Grădiș
tea — Celuloza Călărași t Avîntul Inde
pendența — Electronica București ; Spi
cui Dlchiseni — Azotul Slobozia ; Pre
fabricate (Constructorul Buc.) — Laro- 
met București ; TAROM Buc. — Uni
rea Tricolor București ; Vulcan Buc. — 
Tehnometal Buc. ; Rapid Prișcov — Me
talul Buzău : Automobilul Buzău —• Pe
trolistul Boldești t Recolta Caragele — 
Petrolul Berea : Viitorul Slănic — I.R.A. 
Cîmpina ; Flacăra Ploiești — Victoria 
Floreștl : Chimia Brazi — Cpralman Buș
teni ; Unirea Băicol — Carpați Sinaia ;

Viitorul Oltenița — Olimpia Giurgiu ; 
C.A.P. Ciorogirla — Prahova Ploiești ; U- 
nirea Ion Roată — T.M. București ; E- 
lectra Buc. — Voința București ; Textila 
Pucioasa — Flacăra Moreni ; Chimia 
Găeștl — FI. roșie București : Cimentul 
Fieni — Petrolul Tîrgoviște : Recolta Iz
voarele — Comerțul Alexandria ; Ceta
tea Pleașov — Chtmia Tr. Măgurele ; 
știința Olânița — Petrolul Videle ; '
celui Cîmpulung — Mașini unelte 
rești ; A. S. Topolovenl — Sirena 
rești ; Petrolul Pitești — Autobuzul 
rești ; Avîntul Osica de Sus — 
Slatina ; Victoria Caracal — Dacia 
tești ; Unirea Turla — Progresul 
rabla ; Unirea Băbenl — Unirea Drăgă- 
șanl ; Păstorul Vaidee.nl — Lotrul Bre- 
zoiu ; Cozla Călimănești — F. C. Cara
cal ; C.F.R. Craiova — Dunărea Calafat ; 
Unirea Tricolor Dâbuleni St. roșu P1&. 
nița ; Comerțul Craiova — Pandurii Tg. 
Jiu ; Parângul Novaci — Minerul lu- 
penl ; Liceul E. Teodoroiu Tg. Jiu — 
știința Petroșani ; Minerul Rovinari — 
Meva Tr. Severin ; Victoria Vin.ju Mare
— Metalul Tr. Severin ; Progresul Btre- 
haia — C.F.R. Caransebeș ; Tractorul 
Strehala — Minerul Motru ; Metalul O- 
țelui Roșu — Minerul Moldova Nouă ; 
Nera Bozovici — Minerul Bocșa ; Mine
rul Ocna de Fler — Victoria Caransebeș; 
Electrica Reșița — Metalul Topleț; Pro
gresul Timișoara — Vagonul Arad ; Pro
gresul Clacova — U.M. Timișoara ; La
minorul Nădrag — Electromotor Timi
șoara ; Unirea Tomnatic — Furnirul Deta; 
Olimpia Arad — Mureșul Deva ; Crlșa- 
na stblș — C.F.R. Stmeria ; înfrățirea 
Iratos — Aurul Brad ; Preparatorul Pe- 
trila — Victoria Călan : Dacia Orăștie — 
Minerul Teliue ■ Constructorul Hunedoa
ra — Unirea Alba îuiia : C.F.R. Petro
șani — Minerul Ghelar : Crișana Ținea
— Recolta Salonta : Stăruința Sâcueni — 
Victoria Card ; Minerul Voievozi — So
meșul Satu Mare ; Spartac Satu Mare —

Muș- 
Bueu- 
Bucu- 
Bucu- 
Gloria 

Pl- 
Co-

F. C.

Chimistul Bala Mare ; Energia Negrești 
— Constructorul Bala Mare; Crasna Mot- 
tinul Mare — Gloria Baia Mare ; Vic
toria Zalău — Dermata Cluj ; Minerul 
Sărmășag — Unirea Zalău ; Minerul Cav- 
nic — Someșul Beclean ; Minerul Baia 
Borșa — Bradul Vișeul de Sus: Minerul 
Strîmbu Băiuț — C.I.L. Sighetul Mar- 
mațiel : Victoria Urlu — Unirea Dej: 
Someșul Rebrișoara — C.I.L. Gherla ; Mi
nerul Rodna — Progresul Năsăud : Li
bertatea Cluj — Miriaur Zlatna ; Cimen
tul Turda — Arieșul Cimpla Turzil; Vul
turii Mintiul Gherlei — Ind. sîrmei C. 
Turzil ; Ind. sîrmei C. Turzil (juniori) — 
Soda Ocna Mureș ; Avîntul-Reghin — 
Chimia Tîrnăveni ; Energia Iemut 
Lemnarul Odorheiu) Secuiesc ; Oțelul 
Reghin — Metalul Alud ; Viitorul Tg. 
Mureș — Unirea Crlsturul Secuiesc ; Mi
nerul Chilieni — Minerul Bălan ; Mine
rul Miercurea Clue — Forestierul Tg. 
Secuiesc : Apemln Borsec — Viitorul 
Glieorghieni : Carpați Covasna — Oltul 
St. Gheorghe ; Oltul Coșeni — Tractorul 
Brașov ; Partizanul roșu-Malnaș Sat — 
Colorom Codlea ; Politehnica Brașov — 
C.F.R. Sighișoara : C.F.R. Brașov — Tor
pedo Zăfnești : Prefabricate Brașov — 
Carpați Brașov : Măgura Codlei — Me- 
troni Brașov ; Metalul I. O. Sibiu — Chi
mia oraș Vletoria ; Textila Cisnădie — 
A.S.A. Sibiu ; Automecanica Mediaș — 
Independența Sibiu ; Constructorul Alba 
Iulla
Aipd __ ___  ,
I3TA Cîmpent — Arieșul Turda ; 
vania Cehul Silvaniei
Sprie.

Tn caz de rezultat egal după 90 minu
te. jocul se prelungește cu două reprize 
a cite 15 minute fiecare Dacă și după 
prelungiri egalitatea se menține, se va 
califica pentru etapa următoare echipa 
aflată în deplasare. Dacă echiprie sînt 
din aceeași localitate, se califică echipa 
de categorie inferioară.

Progresul Tim. — Minerul Moldova Nouă 
Gloria Arad — Furnirul Deta
C.F.R. Caransebeș — Minerul Bocșa 
Metalul Oțelul Roșu — Electromotor Tim. 
Mureșul Deva — Victoria Caransebeș 
Aurul Brad — Vagonul Arad
Minerul Ghelar — U.M. Timișoara

ETAPA A H-A (29 AUGUST)
Electromotor Tim. — Gloria Arad
U.M. Timișoara — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Caransebeș — Aurul Brad
Minerul Bocșa — Minerul Ghelar 
Furnirul Deta — Progresul Tim.
Minerul Moldova N. — Met. Oțelul Roșu 
Vagonul Arad — Mureșul Deva

ETAPA A IH A (12 SEPTEMBRIE)
Minerul Bocșa — Vagonul Arad 
Progresul Tim. — Metalul Oțelul Roșu 
Minerul Moldova N. — U.M. Timișoara 
C.F.R. Caransebeș — Electromotor Tim. 
Mureșul Deva — Aurul Brad 
Gloria Arad — Victoria Caransebeș 
Minerul Ghelar — Furnirul Deta

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Ghelar 
Aurul Brad — Minerul Bocșa
Progresul Tim. — Electromotor Tim. 
Mureșul Deva — Gloria Arad
Vagonul Arad — Mln. Moldova Nouă 
U.M. Timișoara — Furnirul Deta
C.F.R. Caransebeș — Victoria Caransebeș

Sibiu ; Automecanica Mediaș
Vitfometan Mediaș ; Olimpia 
Metalul Copsa Mică : Arieșul . _ . sn_ 

Minerul Baia

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
Victoria Caransebeș — U.M. Timișoara 
Furnirul Deta — Vagonul Arad 
Metalul Oțelul Roșu — Mureșul Deva 
Minerul Bocșa — Minerul Moldova Nouă 
Aurul Brad — C.F.R. Caransebeș 
Gloria Arad — Progresul Timișoara 
Electromotor Tim. — Minerul Ghelar

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
Minerul Ghelar — Mureșul Deva
Mln. Moldova N. — Victoria Caransebeș 
C.F.R. Caransebeș — Gloria Arad 
Progresul Tim. — Aurul Brad
U.M. Timișoara — Minerul Bocța 
Vagonul Arad — Electromotor Timișoara 
Furnirul Deta — Metalul Oțelul Roșu

ETAPA A Vn-A (10 OCTOMBRIE)
Victoria Caransebeș — Furnirul Deta 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Bocșa 
Aurul Brad — Minerul Moldova Nouă

Vlll-a
Electtomotor Tim. — U.M. Timișoara 
Gloria Arad — Vagonul Arad
Minerul Ghelar — C.F.R. Caransebeș 
Mureșul beva — Progresul Tim.
. ETAPA A Vin-A (17 OCTOMBRIE)
C.F.R. Caransebeș — Metalul Oțelul Roșu 
Minerul Moldova N. — Mureșul Deva 
Progresul Tim. — Vagonul Arad
Gloria Arad — Minerul Ghelar 
Electromotor Tim. — victoria Caransebeș 
Minerul Bocșa — Furnirul Deta
Aurul Brad — U.M. Timișoara

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
Minerul Ghelar — Aurul Brad
Minerul Bocșa — Electromotor Tim. 
U.M. Timișoara — Mureșul Deva 
Vagonul Arad — C.F.R. Caransebeș 
Furnirul Deta — Minerul Moldova Nouă 
Victoria Caransebeș — Progresul Tim. 
Metalul Oțelul Roșu — Gloria Arad

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
C.F.R. Caransebeș — Minerul Moldova N. 
Minerul Ghelar — Vagonul Arad 
Electromotor Tim. — Aurul Brad
Met. Oțelul Roșu — Victoria Caransebeș 
Gloria Arad — Minerul Bocșa
Mureșul Deva — Furnirul Deta 
U.M. Timișoara — Progresul Tim.

ETAPA a XI-A (7 NOIEMBRIE)
Vagonul Arad — U.M. Timișoara 
Aurul Brad — Metalul Otelul Roșu 
Minerul Moldova N. — Gloria Arad 
Minerul Bocșa — Mureșul Deva 
Progresul Tim. — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Caransebeș — Minerul Ghelar 
Furnirul Deta — Electromotor Timișoara

ETAPA a XH-A (14 NOIEMBRIE)
Minerul Bocșa — Victoria Caransebeș 
Electromotor Tim. — Minerul Moldova N. 
Vagonul Arad — Metalul Oțelul Roșu 
Aurul Hrâd — Furnirul Beta
U.M. Tim. — Gloria Arad
C.F.R Caransebeș — Mureșul Deva 
Minerul Ghelar — Progresul Tim.

ETAPA A Xln-A (21 NOIEMBRIE)
Gloria Arad — Aurul Brad
Metalul Oțelul Roșu — U.M. Timișoara 
Minerul Moldova N. — Minerul Ghelar 
Progresul Tim. — Minerul Bocșa
Mureșul Deva — Electromotor Timișoara 
Victoria Caransebeș — Vagonul Arad 
Furnirul Deta — C.F.R. Caransebeș

Vaidee.nl


După „Cupa internațională f.R.V

COMPETIȚIA FEMININA
COMPROMISA

DIN CAUZA ABSENTELOR
Prima ediție a „Cupei internațio

nale F.R.V-" rezervată echipelor 
feminine ne-a oferit un nou prilej 
să formulăm — poate mai convin
gător decît după întrecerea mascu
lină, desfășurată cu o săptămînă 
înainte — opiniile privind valoarea 
noii competiții, la care sînt che
mate să ia parte formațjile primei 
divizii.

In primul rînd, ideea repartizării 
intîlnirilor în unele orașe în care 
nu sînt echipe din eșalonul prim 
al voleiului este binevenită, deoa
rece ea poate contribui la lărgirea 
ariei acestui sport. La Tîrgoviște 
de pildă, competiția, la care au luat 
parte echipele I.E.F.S., Akademik 
Sofia, C.S.M. Sibiu și Rapid, s-au 
bucurat atît de sufragiile publicu
lui (deși calitatea jocurilor nu a 
fost întotdeauna corespunzătoare), 
cît și de o bună organizare (popu
larizare, condiții de concurs etc.), 
ceea ce denotă interesul organelor 
locale pentru stimularea activității 
autohtone. Pe de altă parte, re
marcam din nou utilitatea întrece
rilor în aer liber, care contribuie 
Ia îmbunătățirea pregătirii fizice 
a jucătorilor.

Totuși, ca și la băieți, subliniem 
faptul că plasarea Cupei în acest 
moment are multe alte dezavan
taje, explicabile probabil și prin 
aceea că această competiție a fost 
privită cu ușurință de majoritatea 
invitatelor. Referindu-ne la acest 
lucru, trebuie să arătăm că din 
cele 12 echipe feminine de divizia 
A, numai 5 s-au prezentat pînă la 
urmă la întreceri, deși inițial erau 
programate toate. Din cauza refu
zurilor — pe diverse motive — 
ivite pe parcurs, Federația a tre
buit să modifice de cîteva ori com
poziția seriilor și să le reducă 
pînă la... una și jumătate. Așa că 
prima ediție o putem considera, 
din acest punct de vedere, un 
fiasco. Oare numărul mare de ab
sențe de la Cupă nu exprimă sla
bul interes pe care-1 manifestă 
unele cluburi și asociații față de 
echipele lor de A ? într-adevăr, cî-

teva dintre ele dădeau multe ju
cătoare reprezentativei naționale, 
aflată în perioada pregătitoare a 
europenelor. Dar cu atît mai mult, 
ar fi fost necesar ca aceste echipe 
să se prezinte cu loturile lor, a- 
vînd un bun prilej de rodaj pentru 
jucătoarele de rezervă și de a în
cerca junioarele recent promovate 
sau în perspectivă de a îmbrăca 
tricourile primei garnituri. Fede
rația trebuie să analizeze și prin 
prisma aceasta activitatea care se 
desfășoară la cluburi, pentru ca la 
ediția următoare să nu se mai în- 
tîmple asemenea abandonuri. Dar 
trebuie să aleagă cu discernămînt 
și echipele străine, urmînd ca ele 
să fie cît mai valoroase (cum ni 
s-a părut Akademik Sofia), dar să 
existe și garanții că nu vor forfaita 
în ultimul moment.

în ceea ce privește 
competiției, ea constituie 
rînd și o scuză pentru 
(fiind programată exact în perioada 
vacanțelor, deci complet ruptă de 
o activitate continuă), dar și pentru 
nivelul de pregătire al formațiilor 
care iau parte la întreceri. Fără a 
minimaliza entuziasmul și dorința 
de a realiza partide bune a echi
pelor prezente Ia Tîrgoviște. tre
buie să reliefăm insuficienta lor 
pregătire, ușor descifrabilă în de
tenta scăzută a jucătoarelor, în re
zistența fizică precară, în greșe
lile tehnice elementare și în etero
genitatea sextetelor (cu excepția 
formației sibiene, care a fost mai 
omogenă, dovedind că a făcut o 
mai serioasă pregătire). Or, înfiin
țarea „Cupei internaționale" nu a 
fost determinată pur și simplu de 
umplerea formală a unui gol. 
acest caz cheltuielile nu-și mai au 
rostul. Ea trebuie să devină, 
ediția viitoare, o competiție serioa
să pentru care echipele să se pre
gătească exact ca pentru campio
nat. Și să participe în totalitatea 
lor. Numai așa Cupa va fi utilă 
sub toate aspectele.

Dl. BERNARD ROCHER (Angouleme)

FRANȚA-ROMANIA de rezervă

de mare spectacol și poate cel

RECULAMENTUE
să vă spun, după cele 
partidele susținute de

„PREVĂD UN MECI

Sf ANTRLNEA/Â

mai echilibrat de pînă acum

NEW DELHI, 26 — în cursul 
zilei de marți (n.r. ieri), compo- 
nenții reprezentativei de leniă a 
României, care se află în capitala 
Indiei, au efectuat primul antrena
ment de acomodare pe terenurile 
Clubului sportiv național, unde vi
neri urmează să înceapă întîlnirea 
cu echipa țării gazdă, în cadrul 
semifinalelor inter-zone ale „Cupei 
Davis". Nu au lipsit jucătorii titu
lari Ilie Năstase și Ion Țiriac, so
siți cei din urmă la New Delhi, 
alături de echipierii
I’etre Mărmureanu și Sever Dron.

După cum anunță coresponden
tul agenției Reuter meciul India— 
România este așteptat cu viu 
res și cu intense pregătiri 
partea gazdelor. Timpul se 
ține foarte umed și călduros.

inte
rim 

men-

TERENURI

CALME
Dacă litera ultimelor hotă- 

rîri adoptate de federația in
ternațională de tenis va fi res
pectată întocmai, urmează să 
traversăm o perioadă de „singe 
rece și cumințenie” — pe tere
nurile roșii, verzi sau cenușii — 
adică pretutindeni unde sportul 
cu racheta este practicat 1 sub • 
egida F.I.L.T.

într-adevăr. ultima reuniu
ne a forului suprem al teni
sului. ținută la Stresa (Italia), 
a acordat o atenție deosebită 
problemelor de disciplină, a- 
ungind la concluzia perempto

rie că trebuie făcut neapărat 
ceva pentru a tempera zelul, 
uneori extra-sportiv. cu care 
. ampionii în alb își dispută 
(hemurile și seturile. A arun- 
ea cu racheta de pămînt, a pro
testa la deciziile arbitrului, 
sau a vocifera în orice fel în 
cursul partidei — toate aces
tea constituie, de aci încolo, 
infracțiuni la regulamentul 

F.I.L.T. care pot fi sancționa
te cu importante amenzi bă
nești.

Primele „victime” ale noilor 
dispoziții sînt de pe acum cu
noscute. La recentul turneu 
..open" de la Newport (An
glia). originalul tenisman sud- 
african Frew McMillan (căruia 
i-am apreciat o dată tehnica 
ambidextră, dar nicidecum 

violența în manifestări), su
părat probabil că nu mai pu
tea remonta handicapul în fața 
englezului Roger Taylor, a 

găsit nimerit să trimită dip 
serviciu o minge direct în tri
bună, acolo unde aplauzele 
adresate adversarului săi i se 
păruseră prea zgomotoase. O 
spectatoare a recepționat lovi
tura direct în ochi. La același 
turneu, americanca Patti Ho
gan s-a făcut remarcată . mai 
puțin prin măiestria în lovituri, 
cît prin „teatrul” pe care l-a 
jucat în tot timpul partidei 
sale cu tenismana indoneziana 
Lany Kaligis. Mai mult chiar, 
la sfîrșitul jocului, tempera- 
mentoasa Patti a refuzat sa 
dea mîna cu adversara ei.

Evident, orice măsuri me
nite să ajute la salvgardarea 
spiritului de sportivitate pe 
terenurile de tenis, trebuie sa
lutate cu satisfacție. Din co
loanele ziarului nostru, am 
pledat în nenumărate rînduri 
pentru instaurarea deplină_ a 
unei atmosfere de disciplină 
și fair-play în întrecerea spor
tivă. Nu e mai puțin adevărat 
însă că. raportată- la tenis, 
problema are anumite implica
ții. în anii din urmă, a crescut 
sensibil numărul competițiilor 
— puse sub controlul forului 
suprem sau nu — ca_ și cel 
ai jucătorilor cu înaltă califi
care. Din nefericire, nu în a- 
celași ritm au fost îmbogățite 
și cadrele de tehnicieni aj a- 
cestui sport. Penuria de arbi
tri de tenis calificați se face 
simțită pe toate meridianele. 
Or, tocmai greșelile de arbi
traj sînt cauza curentă a inci
dentelor pe courts-uri. Am fost 
nu de mult martori oculari, 
în mari întreceri, cum sînt 
cele de la Roland Gan os. la 
flagrante erori în deciziile ar
bitrilor, capabile să exaspere
ze și pe cel mai calm as al 
rachetei.

Să pretindem tenismenilor, 
deci, o ținută exemplară, dar 
să căutăm a le asigura și con
dițiile de echitate care să fa
vorizeze aceasta. După cum mai 
trebuie făcut ceva și pentru 
instaurarea unui sentiment de 
responsabilitate. în rîndul 
spectatorilor de tenis, cei care 
în mod egal pot contribui de

menti nerea ambian- 
pe terenul de între-

cisiv la 
tei pure 
cere.

Radu VOIA

plasarea 
în primul 

absente

în

la

Cu prilejul turneului întreprins 
în țara noastră de echipa de rug
by din Angouleme am avut o in
teresantă discuție cu dl. Bernard 
Rocher, conducătorul clubului 
oaspete, pe tema meciului Franța— 
România, programat către finele 
acestui an.

„Ce pot
văzute. în __  __ _ ...
echipa din Angouleme, la București 
și Constanța ? România posedă 
realmente mari valori în rugby, ju
cători talentați. riguros selecționat', 
cu un bagaj de cunoștințe tehnice 
cu nimic mai prejos decît cel al 
sportivilor din tara mea. Venind 
în România mi-ăm verificat o opi
nie cristalizată de multă vreme; 
și anume aceea că 
in această tară. Ia 
să spun că sportul 
și-a găsit un făgaș 
credincioși, oameni 
înalte personalități .
dul publicului, care îl sprijină și 
îi favorizează propășirea. Toate a- 
cestea explică desigur vitalitatea 
rugbyului românesc. perspectiva 
interesantă ce
Franța".

— Totuși 
reetă dintre 
cel francez.

rugbyul se află, 
el acasă. Vreau 
cu balonul ovai 
autentic, adept' 
pasionați, de Ia 
și pînă în rîn-

românesc,
o oferă meciul cu

di
ci

în confruntarea 
rtlgbyul nostru 

îndeosebi la nivel 
. de reprezentative, sorții au fost 
favorabili de mai multe ori 

sportivilor dv...
—- Personal, cred că v-ați expri

mat corect. Sortii au fost într-ade- 
favorabili sportivilor noștriAurelian BREBEANU

Antrenamentele pe uscat" formează un punct important din pro
gramul de pregătire estival al viteziștilor, în țările cu tradiție în pati
naj. Iată lotul patinatoarelor fruntașe din Olanda — cuprinzînd nume 
celebre ca Stien Kaiser, Ans Schut, Annie Van Dalsen — conduse de 
antrenorul federal Kees Broekman, înaintea unor probe atletice de ve
rificare. Foto I ANP-Amsterdam

Fiindcă, valoric, între cele două 
școli ale noastre, discrepanța a 
dispărut de mult. La ora aceasta 
există o sensibilă identitate și în 
materie de gabarit, și în privința 
tehnicii, și la capitolul concepție 
de joc.

— Unde, totuși, apar deose
birile ?

— De obicei în modul de a abor
da jocurile. Rugbyștii dv. intră pe 
teren mai mult sau mai puțin com- 
plexați, obsedați de falsa idee că 
au în față adversari cu virtuți net 
superioare. De aici, consecința : joc 
inegal, greșeli elementare, o anu
mită blocare psihică. Așa s-au pe
trecut lucrurile și cu rugbyștii 
francezi, cu ani în urmă, la pri
mele participări în „Turneul celor 
5 națiuni". Ulterior, ați văzut: am 
reușit să dominăm această întrecere 
de mare rezonanță pe continent și 
chiar în lume. Dar, ca să ajungem 
aici, au fost necesare zeci de me
ciuri cu echipe de peste Canalul 
Mînecii, pentru a le cunoaște, a le 
studia. Acum, dacă nu mă înșel, 
multe dintre echipele insulare ne 
cam știu de frică... O asemenea 
modalitate va trebui să apară și 
în cazul rugbyștilor români. Jocuri 
multe, cu echipe din Franța sau 
din alte țări cu tradiție recunoscu
tă în acest sport. Și așa, treptat, 
fenomenul de complexare de care 
aminteam va dispare. în orice caz, 
pentru meciul Franța—România, 
care se va juca după toate proba
bilitățile la Beziers, în această 
mică patrie a rugbyului, eu antici
pez o partidă 
poate cea mai 
toate cite s-au

— Pe ce
această previziune ? Me-ciui are 
loc doar în Franța...

— Din discuțiile purtate cu rug
byștii dv. tind să cred că ei sînt 
ferm hotăriți să ofere suporterilor 
lor o mare surpriză, cu atit mai 
mare cu cît meciul nu are Ioc a- 
casă... Adică, să pună capăt com- 
plexării de care aminteam la în
ceputul dialogului nostru. Și eu 
cred că un asemenea obiectiv poate 
fi îndeplinit.

★
în încheierea discuției purtate, 

dl. Bernard Rocher a pledat pen
tru contacte cît mai strînse între 
rugbyul francez și cel român. în 
acest sens a făcut forului nostru 
de specialitate propunerea ca rug
byștii din 
posibilitatea 
proc cu cei 
sau cu alții 
România, în 
versificării 
lor rugbystice dintre sportivii ce
lor două țări. Este o propunere 
generoasă pe care sîntem siguri 
că cei în drept o vor trata cu 
toată atenția.

Mihai NICULESCU

BRAZILIENII NU RESPECTA

Așa a fost decisă cursa de 5000 m plat a finalelor Spartachiadei. 
Rașid Șarafetdinov lasă în urmă cu un piept pe Vladimir Afonin, pe 
linia de sosire. Foto : TASS

U.R.S.S.
Rezultate remarcabile în întrecerile de natafie

PRAGA, 27 (Agerpres). — Federația de 
tenis a Cehoslovaciei a trimis o notă de 
protest Comitetului „Cupei Davis", pen
tru nerespectarea regulamentului de că
tre federația braziliană de tenis.

Federația cehoslovacă, a subliniat pur
tătorul său de cuvînt A. Bolardt, a fost 
informată cu întîrziere despre locul fi
xat de forul brazilian în vederea dispu
tării finalei interzonale dintre cele două 
echipe. După ce la început fusese anun
țat orașul Sao Paulo ca gazdă a totîl- 
nirii, ulterior brazilienii au ales orașul 
Porto, Alegre. Echipa invitată nu a pri
mit informații corespunzătoare in ceea 
ce privește terenul pe care se va juca 
meciul, marca mingilor, numele 
trului principal etc.

înainte de plecarea spre Brazilia. A. 
Bolardt care este șl căpitanul nejucător 
al echipei cehoslovace a declarat * "■* 
că jucătorii cehoslovaci, in frunte 
Jan Kodes, sînt în formă și vor 
totul pentru a obține victoria în aceas
tă 'importantă confruntare.

arbi-

însă 
cu 

face

<

de mare spectacol, 
echilibrată dintre 

disputat pină acum, 
factori vă sprijiniți

Angouleme să aibă 
de a se întîlni reci- 
din orașul Constanța 
dintr-un alt oraș din 
ideea salutară a di- 

continue a contacte-

kk

Dialog cu reputata antrenoare sovietică, ELENA PETROVNA STEPANENKO
șefa
In

Elena Petrovna Stepanenko, 
catedrei de patinaj viteză a 
stitutului central de cultură fizică 
și sport din Moscova, ne-a vizitat 
de trei ori țara, in 
conducînd în fiecare 
rile de împrospătare 
nare a cunoștințelor 
români. Recent, ea a 
tru a încheia ciclul 
antrenorii noștri. Cum am devenit 
vechi cunoștințe, am abordat di
rect subiectul :

— în ce a constat ultima dv. 
conlucrare cu specialiștii români?

— Cele 10 zile petrecute la Po
iana Brașov cu antrenori de toate 
vîrstele au constituit, de fapt, eta
pa finală a cursului început acum 
trei ani axat pe probleme teore
tice și exemplificări practice din 
metoda pregătirii juniorilor. S-a 
lucrat zilnic între 8 și 10 ore.

— V-am ruga să faceți cîteva 
precizări.

— Cu toții am ajuns la concluzia 
că elementul de bază îl formează, 
în condițiile în care lipsește ghea
ța artificială, pregătirea asiduă pe 
uscat, cu un repaus de 2—3 săp- 
tămini pe an, în luna martie sau 
la începutul lui aprilie. Copiii tre-

ultimii ani, 
vară cursu- 
și perfecțio- 
antrenorilor 

revenit pen- 
de lecții cu

buie să urmeze un program de an
trenament metodic, în care să se 
pună accent pe exercițiile fizice 
de natură să dezvolte multilateral 
pe viitorii performeri. In concep
ția noastră, patinatorul trebuie sd 
fie in același timp înotător, atlet, 
ciclist, gimnast, intr-un cuvînt un 
polisportiv, disciplinele facultative 
ajutindu-l să devină un vitezist 
valoros.

— Ce știați despre patinajul 
românesc și ce părere v-ați 
format acum, asupra acestui 
sport ?

— La prima mea vizttă, acum 
trei ani ,nu știam nimic despre 
patinajul de viteză din România. 
Nu-i văzusem pe alergătorii din 
țara dv în nici o competiție de 
talie mondială sau europeană. Sin
cer vorbind, nici acum nu-i cunosc, 
deoarece venind în țara dv nu
mai în timpul verii, nu am avut 
prilejul să-i urmăresc în acțiune 

în schimb, îi cunosc, după pă
rerea rnea> destul de bine, 
antrenorii lor. Sînt oameni 
nunați, care de la un sezon
altul își îmbogățesc cunoștințele 
teoretice și practice și, în consecin
ță, am convingerea că sînt în stare

să crească elemente de nădejde. 
Dan Lăzărescu și veșnic tinărul 
Carol Gall sînt tehnicieni de prima 
mină, iar tinerii antrenori Petre Ti- 
vadaru și Ștefan Demeni îmi inspi
ră multă încredere. După ce se va 
amenaja pista artificială, de care 
mi-au vorbit amabilele mele gazde, 
am convingerea că îi voi întîlni pe 
patinatorii români și la startul ma
rilor reuniuni internaționale".

împărtășim total punctele de ve
dere ale antrenoarei Elena Stepa
nenko. Dar, pînă cînd va apare 
proiectata pistă artificială, așteptăm 
din partea cadrelor noastre tehnice 
să învioreze activitatea competițio- 
nală internă, prezentînd un număr 
sporit de viitori performeri în 
concursurile sezonului 1971—1972.

Tr. IOANIȚESCU
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TETRATLONUL ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

neuitat, totodată inedit t ea n-a mai 
găzduit niciodată — în lunga-i exis
tență — un concurs internațional 
de o asemenea anvergură.

Echipele care vor reprezenta Ro
mânia cele ale Liceului nr. 2 din 
Ploiești, cîștigătoarele’ etapei națio
nale a Tetratlonului, au fost fixate. 
Antrenorii coordonatori, profesorii 
Emil Postelnicescu, Vasile Roșea și 
Pompiliu Moise s-au oprit asupra 
micilor atleți care s-au arătat capa
bili să realizeze nu un rezultat 
spectaculos într-o probă, ci o medie 
de performanțe notabile la toate 
cele 4 examene ale concursului.

Pentru fete, preferințele antreno
rilor s-au oprit asupra atletelor 
Camelia Negulescu, Constanța Far- 
caș. Doina Spînu, Ana Pais, Vanda 
Blotor și Lucia Iepure. In cazul 
băieților, au fost selecționați Adri
an Nee, Bogdan Ionescu, Mihai

Ștefănescu, Sergiu Mihăltan și Ger
hard Hiibner.
dine există în 
cine va fi cel 
urmează a fi 
Haliachis, care a suferit 
întindere și Lucian Popa, 
sîmbătă, însă 
iese medicii,
Aceasta ar face să sporească șan
sele echipei române, mai ales în 
proba de alergări în care Halia
chis se anunță favorit...

Marți au început lucrările Con
ferinței Tetratlonului atletic inter
național al prieteniei. Pe ordinea 
de zi figurează printre altele pro
bleme legate de statutul acestei 
tradiționale 
proiectul 
întreceia a 
pusă inițial 
la Sofia. Lucrările Conferinței vor 
continua și în cursul zilelor de 
miercuri, joi și vineri.

O singură 
momentul 

de-al 6-lea 
ales între

incertitu- 
de față s 
atlet? El 
Spiridon 

o ușoară 
Lucian Popa. Pînă 
Haliachis, nădăjdu- 
ar putea fi recuperat

competiții, precum și 
Olimpiadei copiilor, 
cărei organizare a fost 
în discuție anul trecut,

MOSCOVA, 27 (Agerpres). — A 
doua săptămînă a Spartachiadei de 
vară a popoarelor U.R.S.S. are ca 
punct de atracție întrecerile de na- 
tație în care se înregistrează . în 
continuare rezultate remarcabile. 
Astfel, în proba feminină de 100 m 
spate, recordmana europeană Tina
tin Lekveișvili a terminat învingă
toare cu performanța de 1:08,0, 
fiind urmată de Irina Golovanova 
— 1:09,5. în aceeași probă, la băr
bați, pe primul loc S-a clasat Igor 
Grivcnnikov cu timpul de 1:00,4. 
Locul doi a fost ocupat de Vitau- 
tas Tikmus — 1:01,7, iar pe locul 
trei s-a clasat Viktor Krasko — 
1:01,8. Foarte disputată a fost pro
ba masculină de 200 m 
culin, în care Vladimir Bure 
întrecut pe Aleksandr 
ambii fiind cronometrați 
timp: 1:58,1. în proba similară fe
minină, victoria a, revenit Irinei Te- 
reșina cu 2:16.4.

Concursul pe aparate din cadrul 
competiției de gimnastică a eviden-

liber mas-
1-a

Samsonov, 
cu același

țiat calitățile tinerei sportive Olga 
Karaseva situată pe locul întîi la 
paralele și sol. Svetlana Buzina a 
ocupat primul loc la sărituri, iar 
Tamara Lazakovici a ieșit învin
gătoare la bîrnă. 
pionul absolut 
Mihail Voronin, 
mul loc în două 
inele — 18,87 puncte. O notă bună 
(18,92 puncte) a obținut Nikolai An
drianov, învingător la sărituri. La 
cal cu minere victoria a revenii 
Iții Anatoli Trifonov, cu 18,77 puncte.

în concursul de tir, proba de 
armă calibru mare (120 focuri, trei 
pozițiii) a fost cîștigată de Serghei 
Ermilov cu 1 155 puncte, urmat de 
Ludvig Lustberg — 1 154 puncte și 
Boris Melnik — 1150 puncte.

Concursul ciclist pe velodrom a 
continuat cu proba de viteză, al că
rei învingător a fost cunoscutul 
pistard Omar Phakadze.

FINALA NETERMINATA

A ÎNCEPUT C. M
DE ȘAH

PENTRU JUNIORI
ATENA, 27 (Agerpres). — La A- 

tena a început cea de-a Xl-a ediție 
a campionatului mondial de șah 
pentru juniori. La întreceri parti
cipă 45 de jucători din 43 de țări. 
România este reprezentată de Ion 
Biriescu, candidat maestru.

LA BASCHET FEMININ
ROMÂNIA - BULGARIA 49-56

VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — La 
Poznan a început un turneu inter
național feminin de baschet, la 
care participă reprezentativele Bul
gariei, României, Poloniei și se
lecționata de tineret a Poloniei. îo 
prima zi a competiției s-au înregi
strat următoarele rezultate : Polo
nia — Polonia (tineret) 58—43 ; Bul
garia — România 56—49 (21—30).

FIAIALĂ FISCHER-PETROSIAN
La Moscova a luat sfîrșit meciul 

semifinal pentru turneul candidați- 
lor la titlul mondial de șah, opu- 
nînd pe marii maeștri sovietici Ti
gran Petrosian și Viktor Korcinoi. 
Ultima partidă, a zecea, s-a în
cheiat remiză, astfel că Petrosian 
cîștigă întrecerea, cu scorul final 
de â'/s—4'A.

Finala turneului candidaților va 
opune, deci, pe T. Petrosian (URSS) 
lui R. Fischer (S.U.A.).

TRĂGĂTORI ROMÂNI VICTORIOȘI IN BULGARIA
f

cu cite 76 puncte. Pe echipe, primul 
loc a ’ fost ocupat de Bulgaria cu 
226 puncte, secundată de România 
— 183 puncte.

Proba feminină similară a reve
nit țintașei românce Reli Vezeanu 
cu 81 puncte.

SOFIA, 27 (Agerpres). — La So
fia a început un concurs interna
țional de tir la care participă spor
tivi din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, România, Ungaria și Bul
garia.

Proba de armă liberă, poziția cul
cat — 60 focuri a fost cîștigată de 
cehoslovacul Karel Bulai cu 594 
puncte, urmat de bulgarul Koen — 
594 puncte și românul Ștefan Ca
ban — 593 puncte.

în proba de pistol liber, victoria 
a revenit concurentului bulgar D. 
Denev, cu 552 puncte.

★
Orașul Varna a găzduit întrece

rea de tir (la armă de vînătoare) 
dintre selecționatele de tineret ale 
României și Bulgariei.

în proba masculină de talere a- 
runcate din șanț, victoria a reve
nit sportivului român Andrei Ma
rinescu cu 83 puncte, urmat de 
bulgarii Nenov și Țvetkov — ambii

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A.S. CANNES 3-1

In primul 
național de 
tea Craiova 
mația A. S. Cannes.

joc al turneului inter- 
la Cannes, Universita- 
a întrecut cu 3—1 for-

La masculin, carn
al Spartachiadei, 

s-a clasat pe pri- 
probe : paralele și

LA KITZBUHEL
VIENA. 27. — La Kitzbuhel au luat 

sfîrșit campionatele internaționale *de te
nis ale Austriei.

Finala probei de simplu bărbați dispu
tată între americanul Clark Graebner și 
spaniolul Manuel Orantes s-a întrerupt 
din cauza întunericului la situația egală 
de 6—1, 7—5. .6—7, 6—7. 4—4. Cel doi te- 
nlsmani au căzut de acord să 
împartă primul loc fără a mat relua 
jocul. în partida pentru locurile 3—4 
(disputată duminică) s-au întîlnit jucă
torul român Ion Tiriac și australianul 
Colin Dibley. Victoria a revenit lui Ion 
Țiriac cu 6—2, 6—2.

Proba de simplu femei a revenit tenls- 
manei americane Billie Jean King, învin
gătoare cu 6—4, 4—6, 7—5 în fața Laurel 
Rossow. La dublu feminin : King, Ca
sals (S.U.A.) — Martdoff, Outh (R.F.G.) 
6—2, 6—4.„Recital Clay" pe ringul din Houston

@ Ellis —k.o. tehnic, cu un minut înainte de gongul final

Rundul 12: Cassius Clay (dreapta) lovește cu sete în arcada lui 
Jimmy Ellis, aducîndu-l și mai aproape de Mrîngere.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

NEW YORK. 27 (Agerpres). — Pe 
ringul instalat în incinta Astrodro- 
mului din Houston, în prezența a 
circa 32 000 de spectatori, s-a dis
putat, pe distanța a 12 reprize, me
ciul dintre foștii campioni mondiali 
de box la categoria grea, Cassius 
Clay și Jimmy Ellis.

„Lupta inevitabilă", cum a fost 
denumită această întîlnire, s-a în
cheiat cu un rezultat pe care toa
tă lumea îl prevedea: victoria lui 
Cassius Clay. Dar sfîrșitul a fost 
foarte animat. Cu un minut înainte 
de gongul final, cînd se aștepta o 
victorie clară la puncte a lui Clay, 
acesta a reușit o frumoasă serie cu 
ambele mîini care l-a pus în vădită 
dificultate pe Ellis. Văzînd că ad
versarul său se clatină, Cassius a 
continuat să atace, iar arbitrul a 
oprit meciul în momentul în care 
Ellis se refugiase în corzi și nu 
mai era capabil să se apere. Vic-

torie prin k.o. tehnic a lui Muham
med Aii.

Comentînd acest meci, corespon
dentul Agenției France Presse no
tează, între altele: „Diferența de 
valoare dintre cei doi pugiliști a 
fost evidentă. Cassius Clay, avind 
și avantajul greutății (100 kg con
tra 86 kg), al alonjei, al forței și 
preciziei, a dominat categoric timp 
de 12 reprize, acumulind puncte 
datorită faimoasei sale directe de 
stingă. In afara primelor trei re
prize, in cursul cărora Ellis a reușit 
uneori să-l incomodeze pe Cassius 
Clay, cu deosebire în lupta de a- 
proape, meciul a fost un „recital 
Clay". Fostul campion mondial a 
dovedit că mai este capabil să as
pire la titlul suprem".

Aceasta a fost a 32-a victorie (26 
înainte de limită) obținută de Cas
sius Clay ca profesionist.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In prima zi a Intilnirii triunghiulare de 
atletism dintre selecționatele masculine 
ale Italiei, Spaniei și Greciei, care 
desfășoară la Viareggio, în proba 
400 m Flasconaro a stabilit un nou 
cord Italian — 45,5. Sprinterul grec Pa- 
pageorgeopoulos a cîștigat cursa de 100 
m în 10,2. Proba de aruncarea greutății 
a revenit lui Herreira cu 18,97 m (nou 
record al Spaniei). Alte rezultate : ciocan
— Vecchiato (I) 68,68 m ; 3 000 m obsta
cole — Kontossoros (G) 8:42,6 ; triplusalt
— Gentile (I) 16,24 m ; 10 000 m — Cin- 
dolo (I) 29:01,9 ; înălțime — Garrica <S) 
2,09 m ; 110 mg. — Liani (I) 14,1 ; 1 500 
m — Arese (I) 3:44,3 ; ștafeta 4x100 m — 
Italia 39,9.

se 
de 

re-

In concursul atletic de Ia Copenhaga, 
americanul Willie Davenport a clștjgat 
proba de 110 m garduri cu un timp ex
celent — 13,2 (record mondial egalat). 
Compatriotul său Bob Turner a fost 
cronometrat în cursa de 100 m plat în 
10,2. Proba de aruncarea ciocanului s-a 
încheiat cu victoria vest-germanului Uwe 
Beyer cu 72.03 m, iar în cursa de 5 000 m, 
pe primul loc s-a clasat „veteranul" Gas
ton Roelants (Belgia) cu timpul de

13:40.8. Atleta daneză Grith Ejstrup și-a 
adjudecat victoria în proba de 
în înălțime cu 1,73 m.■
La Hilversum se desfășoară în 
campionatele internaționale de 
Olandei. In turul doi al probei de simplu 
masculin, jucătorul indian Amritraj l-a 
eliminat cu 6—1. 6—4, pe italianul Tocci, 
iar australianul Masters a dispus cu 4—6, 
6—3, 6—3 de Italianul Palmieri. Alte re
zultate : Chanfreau (Franța) — Knoll 
(Olanda) 7—5, 9—7 ; N’Godrella (Franța) 
— Scholtz (Olanda) 6—3, 6—4 ; Drossart 
(Belgia) — Warwich (Australia) 3—6. 6—4, 
6—3. în turneul feminin, principala fa
vorită, australlanca Evonne Goolagong a 
învins-o în două seturi : 6—0, - - - -
americanca Alice Valentine.

săritură

prezent 
tenis ale

6—2 pe

In ziua a doua a campionatelor 
tlsm ale Elveției, desfășurate la 
Meta Antenen a terminat ’___ .
în două probe : 100 m plat în 11,7 șl 100 
m garduri in 13,3. Cursa masculină de 
400 m plat a fost cîștlgată de Willy Aubry 
cu timpul de 47,6, iar Marco Lardl a 
stabilit un nou record național în proba 
de triplusalt cu rezultatul de 15,70 m.

de atle-
Basol, 

învingătoare

Rezultate înregistrate în primul tur al 
tiirneului internațional masculin de tenis 
de la Quebec : Stone (Australia) - Ismail 
el Shafei (Republica Arabă Unită) 6—4, 
6—2 ; Lutz (S.U.A.) — Barth (S.U.A.) 4—6. 
6—4, 6—4 ; Davidson (Australia) — Fair
lie (Noua Zeelandă) 6—1, 6—2.

Turneul internațional de șah de la 
sterdam, rezervat marilor maeștri, a 
tlnuat cu desfășurarea partidelor 
runda a 11-a. Smtslov l-a Ir.v;... 
Adorjan, Hartoch pe Ree, Uhlmann 
Donner. Gllgorlci pe Langeweg, 
Portlsch a dștigat la Boboțov. Browne 
a remizat cu Keres. în clasament con
duce Smtslov (U.R.S.S.) cu 7'/, p. urmat 
de Browne (Australia) și Portlsch (Un
garia) — 7 p. Ree (Olanda), Gllgorici 
(Iugoslavia), Keres (U.R.S.S.) și Hartoch 
(Olanda) — 6 p etc.

Am- 
con- 
din 

învins pe 
pe 
iar

După prima zi a medului de șașki 
(dame), care se desfășoară la Tallin In
tre selecționatele U.R.S.S. $1 Olandei, 
scorul este de 5—3 puncte In favoarea 
formației sovietice.
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