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„Nu se poate separa procesul de predare a cunoștințelor profesio' 

nale de întreaul oroces educativ; acesta constituie un tot unitar".

în accepția deplină a semnificați
ei sale, sportul implică pe lingă 
joacă, distracție, destindere, specta
col sau posibilitate de a obține vic
torii, și voința de perfecționare, de 
progres, de autodepășire în căuta
rea unei performante sau a unui re
cord. Iată deci că sportul presupune 
un angajament nu numai fizic, . ci 
și moral. Astfel, sportul este chemat 
să contribuie la crearea unui tip u- 
man viguros, dinamic, conștient, să 
dezvolte curajul și voința, să plă
mădească într-un fel caractere, să 
fie o școală a sociabilității, să stîr- 
nească spiritul de solidaritate, să 
transmită simțul onoarei și al cinstei.

Luînd astfel în considerare în
treaga ființă omenească, sportul de
vine una dintre cele mai valoroase 
discipline ale învățământului activ, 
meritînd un loc fruntaș în sistemul 
de educație. Participînd la formarea 
și îmbogățirea personalității, sportul 
devine un remarcabil mijloc de edu
cație.

Copiii patriei noastre, trecuți prin 
angrenajul pedagogic al școlii, au 
simțit desigur binefacerile educației 
fizice ca factor de călire trupească și 
morală, ca instrument de construc
ție a unei generații multilateral și 
armonios dezvoltate. .

’ Trăsătura educativă a sportului nu 
se pierde în nici o etapă a 'Vieții.

------------e)----------------------

(Din Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
la Consfătuirea de lucru a activului de Dartid din 
domeniul ideologiei și al activității politice și cul
tural-educative).

Cel puțin teoretic. Este, fără îndo
ială, dificil de stabilit dacă darurile, 
morale obținute sau exprimate pe 
stadioane se transferă integral și în 
activitățile umane esențiale.ar ‘ ’ - - - - Acesta 

fi desigur idealul. Sportivitatea 
simbol moral al educației sportive 
trebuie să transpară în realitățile 
activitățile de toată ziua ale tine-și . _ ..__ .

rilor beneficiari ai sportului.
Procesul acesta nu se petrece în

să de la sine. Dincolo de porțile șco
lii, în viața sportivă, alți dascăli îi 
așteaptă pe tineri. Antrenori, arbi
tri, instructori, activiști sportivi sînt 
chemați să continue cu perseveren
tă și consecvență opera de formare 
începută de profesorul de educație 
fizică. De capacitatea și spiritul de 
dăruire al acestora depinde consoli
darea calităților achiziționate de ti- 
năr în anii de școală. în lumea sta
dioanelor, tocmai acum, în perioada 
post-școlară. se cer : intens folosite 
toate potentele educative ale proce
sului de instruire sportivă.

Șute de mii de tineri din țara 
noastră îșl petrec o bună parte a 

■ timpului lor liber pe terenurile de 
sport, sub îndrumarea unor prioepuți 
pedagogi sportivi. Aceștia șe strădu
iesc să dea un caracter tot mai pro
nunțat formativ procesului de instru
ire la care recurg. Sarcina lor ește 
de a pregăti nu numai campioni și

recordmeni, ci și cetățeni adevărați, 
constructori ai societății socialiste, 
ancorați puternic în realitățile și 
cerințele vieții sociale.

Necesitatea formării complete a 
tinerei generații a fost desăvîrșit 
ilustrată în amplul program expus 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideolo
giei și . al activității politice și cul
tural-educative, precum și în cu
prinzătoarele măsuri adoptate de Co- 

.mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice de educare marxist- 
leniniștă a membrilor de 
tuturor oamenilor muncii, 
tă direcție, și pedagogilor 
revine un rol de mare 
și răspundere.

Din păcate, în viața noastră spor
tivă. constatăm uneori cu surprindere 
că cei chemați să educe global se 
mulțumesc cu felia lor de speciali
tate, cu transferul către elevul-spor- 
tiv a unor cunoștințe de strictă teh
nicitate. ignorind chiar și, faptul da
că acestea se sădesc pe un fond 
uman etic sau nu. Asemenea spe-

Victor BANCIULESCU

partid, a 
In aceas- 

sportivi le 
importantă

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Cupa Prietenia*4 la polo

la SCOR

BULGARIA 6-1
ROMÂNIA

VICTORIE

pozițieI. POP în șuta imparabil, înscriind un nou
Foto : D. NEAGU

Reprezentativa de juniori a României 
la polo a debutat cu succes în noua 
ediție a „Cupei Prietenia" (întrecerile 
au început ieri la „Tineretului"), în- 
vingînd la scor formația Bulgariei, re
centă cîștigătoane a turneului interna
țional de la Varna. Sportivii noștri au 
luat meciul destul de ușor la început, 
permițlndu-șl să risipească multe mingi 
favorabile (primul gol l-au înscris abia 
In mln. 10). Chemați la ordine de an
trenori, jucătorii romfinl s-au concen
trat mai mult, etallnidu-și cu brio fru
moasele lor calități. Și, astfel, in duda 
faptului că au fost de 4 ori In inferio
ritate numerică, poloiștii români au 
evoluat In partea a doua' a întîlnirii la 
un nivel superior, obțlnlnd victoria la 
scorul de 6—1 (0—0,; 1—o, - - •
Au înscris : V. Rus (4, Li.

1—0, 4-1).
.. _____ _ . ... Slăvel 1' Fop

1 de la învingători și M. .Ivanov de la 
învinși. Excelent arbitrajul lui D. Lem- 
heny (Ungaria).

Cel mal Important meet-: al reuniunii 
de leii a opus formațiile»' Ungariei și 
Cubei într-un veritabil derbi al primei 
grupe. Selecționata maghlaSâ, mal teh-

favorabila 
gol pentru echipa română'

nici șl cu un plus evident de cunoș
tințe tactice, pornea clar favorită, dar 
adversara el i-a opus o rezistență ne
așteptat de dîrză. Conduși cu 1—0 șl 
2—1, cubanezii au găsit de flecare dată 
resurse să egaleze. Mai mult chiar, el 
au Încheiat repriza secundă în avan
taj (3—2). In finalul partidei, tinerii 
reprezentanți ai Ungariei au reușit 
totuși să-l mai învingă pe excelentul 
portar advers, Dominguez, de trei ori, 
obținînd un succes meritat cu 5—3 
(1—1, 1—2. 2—0, 1—0). De reținut că In 
ultimul ,,'sfert", cubanezii au avut de 
două ori superioritatea numerică, dar 
nu au putut să fructifice situațiile res
pective. Magos, Horvath, Kemeny. Ha
mon șl Debreczeny au înscris pentru 
învingători, iar Cowley, J. Gonzalez și , 
Duarte de la învinși. Bun arbitrajul 
dr. I. Drăgan (Romania).

Ziua inaugurală ne-a oferit șl o veri
tabilă surpriză In partida care a opus 
selecționatei R.D. Germane mai puțin 
experimentata echipă a Poloniei. Jucă
torii germani au condus cu 3—0, 4—1, 
5—2 șl 0—3 și crezînd meciul încheiat

și-au permis momente de relaxare. Am
bițioși la culme, poloiștii polonezi au 
atacat decis în a doua parte a întîlnirii. 
au. reușit să egaleze (7—7) și chiar să 
ia conducerea (8—7), astfel că echipa 
R.D. Germane a trebuit să depună e- 
forturi mari pentru a termina In cele 
din urmă la egalitate : 8—8 (2—0, 4—3,

2—3). Au înscris : Kergel 3. Halin 
’ ' Wunsch, Ykert pentru echi-

respectiv, Majcherski 
2, Marszalek, 

șl Kaczmarczik

0—2,
2, Schuart, 
pa R.D.G., 
Mlskiewicz 
Wisniewski 
a Poloniei.
In ultimul 

vacia 9—1 (4—0,
Partidele. continuă astăzi,

17, formația României urmînd să în- 
tilneascâ (ora 20) echipa Cehoslovaciei.

Adrian VASILIU

med : U.R.S.S.
1—0, 2—0.

2,
Szlmanski, 

pentru cea

— Cehoslo-
2-1).
de la ora

Curs internațional pentru arbitri de rugby 
LECTOR - CHARLES DURAND [Franța]

De citeva zile se (află in Capitali 
cunoscutul arbitru francez. de rugby, 
dl. Charles Durand. Xa invitația forului 
nostru de resort, apreciatul specialist, 
membru in colegiul de arbitri al Fede
rației internaționale de rugby amator 
(F.I.R.A.), a acceptat ( să \ conducă un 
curs de perfecționare) cu cavalerii flu
ierului din țara noastră. \Arbitrii ro
mâni au înțeles să acorde atenție a- 
cestuil curs, participând masiv la lecții 
și seminarii. „Experiența vastă a d-lul 
Durand, ne va un real folos în

activitatea viitoare", ținea să-șl exprime 
satisfacția pentru organizarea acestui 
curs, arbitrul Teodor Witing. „Cursul 
va avea calitatea de a unifica aprecie
rile, interpretarea unor reguli de joc“, 
a ținut să adauge un alt participant, 
arbitrul Ștefan Cristea.

In fotografie, dl. Charles Durand la 
una din prelegerile sale, ținută in aula 
Institutului de Petrol, Gaze și Geologie 
din Capitală.

ANUL XXVI

/N V/Z/TĂ

TĂTARU și IORDANESCU cei doi „centrali" ai Stelei vor avea un 
cuvint greu în campionatul ce vine

Joi 29 iulie 1971

Cristian TUDORAN (Steaua)
și Cezar HIRJLSCIJ LA CÎȘTICĂTORII

(C. S. Brăila)
conduc în„CUPA PETROLUL LA FOTBAL

la ciclism

1

ANTRENAMENT

3.

iimnom atletic

nr. 57 din Odesa,

cel mal bun 
amiază, în 

km) juniorii 
de combativi,

Radu Iatan
cu

CUPEI ROMÂNIEI"

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon).
Astăzi (n.r. ieri) a început desfășu
rarea celei de-a 
competiției „Cupa 
mineața, în proba 
individual (10 km) 
mul s-a clasat C.
Brăila) cu timpul 
la seniori, pe 20 km, Cr. Tudoran 
(Steaua) a realizat 
timp: 28:02. După 
cursa de fond (40 
s-au arătat destul 
victoria revenind lui Gh. Pîrvu- 
lescu (Steaua) 1:00,13. La seniori, 
pe 75 km, o cursă anostă, al cărui 
sprint- final l-a cîștigat Șt. Ene 
(Steaua) cu 1 h 51:05.

După două etape, clasamentul 
general la seniori este următorul 
1. Cr. Tudoran 2 h 19:22, 2. Cr. 
Camer (C.S. Brăila) 2 h 20:12, 
T. Puterity (Met. Plopeni) 2 h 
20:17, iar la Juniori: 1. C. Hîrjescu 

h 14:56, 2. Val. Ilie (C.S. Brăila) 
h 15:30, 3. Gh. Tudor (Steaua) 
h 15:35. Joi se desfășoară etapa 
treia, circuit în orașul Ploiești.

Ion TANASESCU —■ coresp.

Vl-a ediții a 
Petrolul". Di- 
de contratimp 

la juniori, pri- 
Hîrjescu (C. S. 

de 14:38, iar

* Echipele Școlii generale
cel mai mare punctaj (2 671) • Cupe oferite 
de revista poloneză „Swiat Mlodyctr și CIMEA
• Campioana olimpică la disc, Lia Manoliu 
prezentă la lucrările Conferinței internațio 
nale • Toate echipele participante îș

continuă pregătirile...
O parte dintre micile atlete din echipa Ro

mâniei, in timpul 
miercuri

antrenamentului efectuat 
dimineața pe stadionul Tineretului,..

ORE ASPRE

Un cartier general de pregătire 
pentru viitorul campionat al „A“- 
ului, la Rîmnicu Viîcea !

... Ajung ușor la hotelul pe 
care acum îl știe tot orașul drept 
gazdă a steliștilor — la o oră to- ’ 
ridă, de după prînz, cum nu se 
poate mai nepotrivită pentru a 
găsi material pentru un reportaj. 
Trebuie, momentan, să mă mul
țumesc doar cu informația direc-

torului de hotel
(fost fotbalist care a rămas 
nostalgia balonului) că stelele ... 
Stelei sînt sus, la ultimele două 
etaje. Mă plimb prin fața ușilor 
închise, în spatele cărora ghicesc 
odihnă. O ușă se deschide însă, 
într-un tîrziu, într-un cap dej co
ridor și-l zăresc pe Bujor.- Hăl- 
măgeanu îmbrăcat cu urț tricou 
cu nr. 14 pe spate. îmi’ citește 
mirarea și intuiește întrebarea I i

— Nu, nu m-am lăsat bătut* I.a 
30 de ani sînt încă hotărit scl fac 
totul ca să nu trec...

Acum îi scoală pe rînd! 
nea Bujor, ca 
lui Aelenei — 
mântui de după

Lucrările conferinței Tetratlonului 
atletic internațional al prieteniei sînt 
in plină desfășurare. Miercuri, prin
tre invitați, a fost prezentă și ing. 
Lia Manoliu, campioană olimpică la 
disc. Delegațiile participante au pre
zentat ample comunicări privitoare 
la modul, in care pionierii din țările 
respective au abordat întrecerile din 
etapa națională a acestei competiții

în finalele campionatului național de tenis al juniorilor

FAVORIȚII AU EMOȚII
(prin telefon). Căldura 

apasă asupra celor zece 
care se întrec tenismanii 

prea, mult 
convinși să

CLUJ, 28 
toridă care 
terenuri pe 
juniori, nu-i impietează 
pe acești aprigi tineri, 
urce cit mai multe trepte din cele 
șase cite sînt pinâ la finală. De alt
fel, intenția unui loc superior în ie
rarhie dă întrecerilor caracterul unei 
lupte dirze, luptă care a condus și la 
înregistrarea unor surprize chiar din 
prima zi. Astfel, doi dintre favoriții 
finalelor. Radu Bădin (Progresul Buc.) 
și Radu Giurgiu (Oradea) au pierdut 
in primul tur. la Mihai Fetița (Cim- 
pia Turzii) : 2—6, 6—1. 4—6 ; respec
tiv Gh. Miirfai (Tg. Mureș) : 6—1, 
6—8, 3—6, iar Eduard Giosanu (Cim- 
pina) l-a trimis în turneul de con
solare pe Constantin Pelea (Șc.. sp. 2 
Buc) : 6—4, 5-7, 6—4.

Nu mai puțin antrenante sînt. par
tidele feminine care au început marți. 
Vrînd să evite surprizele înregistrate 

' de colegii lor. Mariana Simionescu 
(Dinamo) a atacat din start și a ob
ținut o categorică victorie asupra 
Elenei Cristea (Steaua) cu 6—1. 6—2 ; 
iar Elena Takacs a tranșat" fără pro
bleme partida cu Corina Stoleru 
(Cimpia Turzii) : 6—1, 8—2.

Surprizele au continuat și în turul 
doi al competiției unde L. Bukuresti 
(Șc. sp. Tg. Mureș) l-a învins pe 
I. Liviu (Steaua) cu 6—4. 6—3, L. Ți
ței (Constanța) a cîștigat la D. O- 
prea (Steagul roșu Brașov) cu 7—9,

9—7. 8—0, Iar M. Tăbăraș (Progre
sul) a cedat' în fața lui 
(Steagul roșu Brașov) cu
3—6.

Au început și partidele 
din care spicuim citeva 
O. Vîlcioiu (UTA) — Gh.
sp. 2 Buc.) 4—6. 6—1, 6—o': M. Tă
băraș — A. Rosianu (Steaua) 1—6, 
1—6.

C. Barbu
6—3, 3—6,

turului III 
rezultate : 
Șoșoi (Șc.

Nu)a DEMIAN

099
ORIZONT 
OLIMPIC

interesi deosebit 
expunerea șefului

de anvergură. Cu 
a fost urmărită i 
delegației Uniunii Sovietice. 
Lomonosov, care a relevat faptul că 
ia Tetratlon au luat parte, de la 
etapa pe detașament, o treime din 
numărul „cravatelor roșii” din țara 
sa. Punctajul cel mai mare a fost 
realizat de micii atleți și atlete de 
la Școala generală nr.57 din Odesa 
— 2 671. Performanța cea mai nota
bilă a fost obținută la aruncare bă
ieți — 84 m.

Punctaje foarte ridicate au obți
nut și micii concurenți din celelalte 
țări participante. Atleții și atletele 
de la Școala S.D.S. Trinec din Ceho
slovacia au realizat 2 607 p., cei din 
Ungaria (Școala Vasari Pal — Dunauj- 
varos) 2 446 p. La egalitate se pre
zintă echipele din România (Liceul 
nr. 2 Ploiești) și Mongolia (Școala 
generală nr. 21 dm Ulan Bator) cu 
2 432, Revista poloneză „Swiat Mlo- 
dych” („Lumea copiilor") a hotărît 
să decerneze o cupă echipei care 
realizat cel mai. mare punctaj 
faza națională a Tetratlonului.

Pe ordinea de zi a Conferinței 
află și prezentarea situației de 
ediția prin corespondență a „Cupei 
prieteniei", oferită de C.I.M.E.A. 
(Comitetul, internațional al mișcă
rilor de copii și r.dolescțnți) de pe 
lingă F.M.T.D. „Cupa prieteniei” se

Arkadi

a- 
la

se
la

decerne pentru cea mai atare medie 
la primele 100 de reztStâte tehnice 
pe echipe. Concurează, în ordinea 
valorii performanțelor obținute și 
comunicate oficial, echipele din Mon
golia (2 155,54 p). Polonia (2124 p) 
și URSS (1 994,99 p).

Delegații 
au ținut să 
că în multe 
intermediul 
să vizeze performanțe deosebite. Un 
asemenea caz a prezentat șeful de
legației Poloniei. Wodzimierz Saran, 
care s-a referit la o elevă, Wanda 
Caminska, medaliată cu aur la Spar- 
tachiada tineretului, cu o săritură 
la lungime de 5,84 m.

In cursul zilei de miercuri, toate 
loturile echipelor participante și-au 
continuat antrenamentele, fie pe sta
dionul Tineretului, fie pe baza spor
tivă a Institutului medijo-fiarmaceu- 
tic. Oaspeții au ținut să sublinieze 
condițiile optime de pregătire ce le 
sînt oferite tuturor concurenților, ca
litatea pistei stadionului de la Șosea, 
pe care de altfel vor avea loc și în
trecerile. Antrenorul loturilor Bul-

prezenți la Conferință 
scoată în relief faptul 

cazuri copiii lansați prin 
Tetratlonului au ajuns

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Fotoi T. MACARSCHI

CRITERIUL OLIMPIC LA CAIAC-CANOE

0 UTILĂ VERIFICARE A PREGĂTIRILOR 
PENTRU EUROPENE SI

.. k 9
MONDIALE

■■
A” >

Lacul Snagov a fost din nou o 
gazdă primitoare pentru caiaciș- 
tii și canoiștii fruntași ai țării. 
Ieri, pe o vreme splendidă și pe 
un calm plat desăvîrșit au avut 
loc finalele „Criteriului olimpic". 
Întrecerile, desfășurate timp de 
două zile, au reunit la start spor
tivi și sportive de la cluburile cu 
secții de caiac-canoe din mai mul
te centre nautice din țară. Dispu
tele au fost foarte aprige și s-au 
încheiat, în general, cu rezultate 
scontate. De remarcat întrecerea 
canoiștilor în care cuplul campion 
olimpic Serghei Covaliov—Ivan 
Patzaichin a fost depășit de echi
pajul Gheorghe Danielov—Gheor- 
gho ! Simionov cu două zecimi! 
R^Ltețe teȚwics 1 K 1 500 m (f):

1. Viorica
2.03.7, 2.

Dumitru
Valentina

(Dinamo) 
Serghei 

(Steaua) 2.06.Ș, 3, Nastasia Sadov- 
nic (Steaua) 2.07.8. K 2 500 m (f) : 
1. Haripina Evdochimov — Maria 
Ivanov (Steaua) 1.52.9, 2. Maria
Nichiforov — Maria Lovin (Di
namo) 1.53.3, 3. Paulina Maftei— 
Ndtaiia Mangea (Steaua) 1.54.9 
C 1 1000 m: 1. Lipat Varabiev 
(Dinamo) 4.13.5, 2. V. Serghei (Di
namo) 4.14.0, 3. Gh. Sidorov (Di 
namo) 4.14.4. C 2 1000 m : 1. Gheor
ghe Danielov — Gheorghe Simio
nov (Steaua) 3.46.3, 2. Serghei Co
valiov — Ivan Patzaichin (Dina
mo) 3.46.5, 3. V. Calabiciov — G. 
Munteanu (Dinamo) 3.48 0. ■ K 1 1000 
m (b): 1. Vasile Roșea (Dinamo) 
3.52.2, 2. Ion Irimia (Steaua)

3.
K

3.55.7,
3,55.9. 
niță
3.27.8, 
(Steaua)
Dîba (Delta Tulcea) 3.31.4. K 4 
1000 m (b) : 1. M. Zafiu — D. 
Ivanov — A. Vernescu — I. 
Negraia (Dinamo) 3.06.6. 2. Fr.
Francisc. — I. Iacob — A. Vara- 
biev — E. Zabara (Dinamo) 3.08.7, 
3. G. Pavel — I. Dragulschi — S. 
Timofan — I. Terente (Steaua) 
3.09.9.'

Clasamentul generai :
132 p, 2. Dinamo 
rul Tulcea 18 p 
1.3 p. 5. U.T.A. 
București 5 • p.

2.

Francisc Foldi (U.T.A.) 
2 1000 m (b): 1. C. Coș- 
V. Simiocenco (Steaua) 

Șt. Pocora. — H. Ivanov 
3.29.5, 3. C. Simion—V.

1. Steaua 
129 p, 3. Pesca- 
4. Delta Tulcea 

7 p, 6. Olimpia

în rezervă.'
- „el, 

un tată" — vorba 
pentru autrena- 

amiază.
★

, __ . —din 1----- , r-. ----- .
îndreptîndu-se spre autobuz. \Pan- 
tea, Negrea, Marcu, 
din Paring" — Ion 
care s-a mutat în Ghencea. Schiimb 
la repezeală cu el cîteva cuvirrte, 
pe care aveam să mi le notez mai 
tîrziu i „Toarte tare se lucrează. 
Muncesc în citeva zile cit altădată 
în tot atitea săptămâni".- ■

Apar, în sfîrșit, împreună (nor
mal, nu-i așa 7) centralii Tătarii și 
lordănescu, și tot împreună aveam 
să-i găsesc în mașină, pe banca 
din fața mea, străbătînd drumul 
spre stadionul din „Zăvoi".

N-am scăpat o asemenea ocazie 
ca să-i pun față în față cu... pre
gătirea lor.

— Uf (să fie oare o întîmplare 
că vorbea lordănescu ?) bine câ-n 
dimineața asta am scăpat de aler
gările pe pantă. Am ajuns să cu
nosc toate dealurile din Vilcea. 
Astăzi, facem numai antrenament 
tehnic, dar și cu această ocazie 
totul se face. într-o viteză.. 
„Profesorul" nu ‘ iartă nimic !

i Radu TIMOFTE

17,05. Ies toți
' îhotel, pe rînd,

apoi „pleșuvuA 
Constantin' —

(Continuare In pag. a 3-a)

NEMULȚUMIRI CARE GENEREAZĂ
AMBIȚII IN LUMEA

Antrenorii lotului sînt nesatisfăcuți - cu mici excepții - de rezultatele
obținute la C. M. de la Viena O Ei așteaptă insă cu încredere Jocurile

Olimpice și nu numai pe cele de la Miinchen...

SCRIMEI

Discuția noastră cu antrenorii lo
turilor a început cu o întrebare de 
ordin general : „In ce măsură v-a 
satisfăcut comportarea la Viena a

sportivilor de a căror pregătire v-ați 
ocupat ?

GH. MATEI (antrenor al lotului 
masculin de floretă) : Din punct de 
vedere strict al rezultatelor nu pu-

Ana Pascu (în dreapta) alături de Marie Demaille (mijloc) și lldiko 
Rejto (stingai O singură prezență românească pe podiumul „mondiale
lor" de la Viena Dar antrenorii loturilor promit să ne facă, la Miinchen, 
si uuăm insatisfacțiile acestei ediții.

Foto: VOTAVA-Viena

mai trebuia
— puteam 

podium. E- 
într-o con- 
Accidentele

afară de formația U.R.S.S., nici una 
nu este de o valoare supei ioaiă se- 
lei a României.

I. ZILAHI: Dacă treceam de e- 
chipa Franței — și ne 
un singur asalt cîștigat 
ajunge în mod cert pe 
chipa noastră s-a aflat 
junctură nefavorabilă.
— mici, e drept, dac cu urmări — 
care le-au afectat pe Szabo și Drîm- 
bă în întîlnirile din partea finală a 
întrecerii pe echipe, au fost cauza 
principală a insuccesului nostru.

C. STELIAN (antrenorul lotului 
de spadă) : La spadă a fost o con
curență foarte mare, numerică și 
shiar valorică. A fost proba în care 
reprezentanții noștri au părăsit 
foarte repede întrecerea, la indivi-

Sebastian BONIFACIU

tem fi de loc mulțumiți. Echipa noas
tră s-a prezentat nu numai cu o 
omogenitate redusă (ceea ce era de 
așteptat, dacă ținem seama de starea 
sănătății unora dintre componenții a- 
cestui lot), dar și ,cu un moral des
tul de scăzut. Aceasta a determinat 
o orientare exagerată spre defensivă, 
a dus la o restrîngere a procedeelor 
tehnice folosite și a generat un 
mare procentaj de lovituri ratate.

I. ZILAHI (antrenor al lotului fe
minin de floretă) : Nici rezultatul 
floretistelor ~ exceptînd-o, firește, 
pe Ana Pascu — nu ne mulțumește. 
Dar pot spune, în același timp, că 
eșecul de la Viena nu impietează 
asupra valorii echipei noastre.

A. VILCEA (antrenor al aceluiași 
lot) : Și eu consider că echipa fe
minină de floretă a fost, în această 
ediție a „mondialelor”, victima unor j 
împrejurări defavorabile. Am urmă- I , 
rit cu atenție echipele clasate îna- T
intea noastră și pot spune că, în (Continuare in pag. a 2 a)

La prima lor vizită, făcută la sediul Federației de scrimă după îna
poierea de la Viena, antrenorii loturilor ce au reprezentat țara 
jn recent încheiatele campionate mondiale, au binevoit să-și 

expună opiniile cu privire la comportarea trăgătorilor noștri în cea mai 
importantă competiție a anului. Totodată, ei ne-au dezvăluit cîteva din 
intențiile cu careîși vor relua activitatea, subordonată nu numai țelu
lui imediat Olimpiada munchene2ă — dar și altuia generai, de 
perspectiva mai largă — situarea scrimei românești în primele rinduri 
ale ierarhiei mondiale.

Cu foarte mici excepții,, „dascălii" scrimerilor noștri nu s-au ară
tat mulțumiți de rezultatele obținute la Viena. Secretarul general al 
federației a subliniat necesitatea unei analize temeinice a situației in 
care ne aflăm, în scopul găsirii unor soluții eficiente de redresare și 
reafirmare a școlii romanești de scrimă. Existâ elemente înzestrate, 
posedăm specialiști^ capabili, rămîne de organizat un judicios proces 
de pregătire și, mai ales, de desăvîrșire a pregătirii sportivilor.

. 5on£lozie, trebuie reținut un fapt îmbucurător. Rezultatele ne 
satisfăcătoare de la Viena nu au demobilizat ci, dimpotrivă, au stîrn : 
ambiția nobilă de a demonstra realele posibilități ale scrimei ramă 
nești. In această stare de spirit începe noua etapă de pregătire c 
olimpicilor noștri purtători de florete, spade și săbii, dar și de 
speranțe.
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ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID „Cupa Diana" in organizarea
C. M. E. F. S. București

(Urmare din pag. 1)

cialiștl înguști se cred absolviți de 
datoria de a face — în afara instru
irii tehnice — educație civică și mo
rală. Ni s-a întîmplat să întîlnim 
antrenori — avînd in grijă elevi sau 
studenți — care se arată nepăsători 
față de evoluția școlară a sportivi
lor lor. Mai rău. am auzit antrenori 
declarînd cu emfază: „eu nu pro
duc doctori, eu scot campioni !“ 

Asemenea atitudine încurajează, fi
rește, la sportivul slab de înger, 
fuga de învățătură, căutarea traiului 
ușor fără muncă, dorința de căpătu
ială. Oare, de astfel de tendințe ne
sănătoase antrenorul nu se simte 
răspunzător ? Este evident că orice 
'antrenor trebuie să fie in același 
.timp și specialist dar și educator; 
'neîndeplinind ambele condiții. el 
nu-și poate exercita eficient misiu
nea.

In asociațiile sportive și in clubu
rile noastre sînt crescuți mii și mii 
de tineri sportivi gata să înfrunte 

[dificultățile oricărei întreceri pe sta
dion. Ei sînt, de asemenea, pregătiți 
'pentru viață, pentru muncă, în spi
ritul concepției despre viață a cla
sei muncitoare. Se întîmplă, însă, 

uneori, ca organizațiile noastre spor
tive să-și uite menirea, să abdice, 
chiar și numai parțial, de la îndato
ririle educative, favorizînd la tinerii 
sportivi apariția unor trăsături străi
ne
tăți
ce
un

moralei noastre, unor mentali- 
înapoiate, contrare normelor eti- 
ale societății socialiste. Numai 
mediu impasibil, indiferent, poa-

te încuraja la unii tineri sportivi 
ideea falsă că ei sînt scutiți de mun
că, de contribuție la dezvoltarea so
cietății noastre. Participarea la ac
tivitatea productivă este o îndatorire 
a întregului tineret. In activitatea 
socială nimeni nu poate primi dis
pensă. Cu toate acestea, sînt încă, 
din păcate, colective sportive care 
lasă pe unii tineri să creadă că 
practicarea sportului ar putea deveni 
mijlocul cel mai comod de a obține 
avantaje materiale. Și astfel apar 
— mai ales în perioada transferări
lor — sportivi care colindă orașele 
în căutarea locului cel mai avanta
jos. Asemenea acte și mentalități 
trebuie combătute cu vehemență.

Unul dintre pericolele cele mai 
grave, care subminează munca edu
cativă în colectivele sportive, este 
tendința spre concesii, în apărarea 
unor meschine interese locale. Sca
ra acestor concesii are trepte multe, 
de-a lungul cărora greșelile se acu
mulează. Antrenorul îl iartă pe spor
tiv pentru repetatei» absențe de la 
antrenamente; secția nu se sesizea
ză că sportivul a rămas din nou co
rigent la mai multe materii ; con
ducerea clubului trece 
ultima beție cu scandal 
lui, federația amînă 
sportivului pentru grava 
huliganică. . . Și uite așa, 
cesie în concesie, ii vedem pe spor
tiv — în ciuda comportamentului 
său antisocial, imoral — absolvit de 
dragul performanței ! Sportivii nu 
pot fi tratați cu altă măsură decît 
cea rezervată întregului nostru ti
neret. | ' II

Sportul fiind neîndoios și un in
strument de educație, sîntem în
dreptățiți să așteptăm ca el să for
meze generații, să contribuie la edu
cația generală, politică și cetățeneas
că a tineretului, să ajute la trans
formarea conștiinței oamenilor pen
tru cucerirea unor poziții morale 
sănătoase. Sportivul nu face nici un 
fel de excepție în societatea noastră. 
Ei trebuie să fie dotat, ca orice ce
tățean al patriei noastre, cu spirit 
militant, cu dragoste față de mun
că, cu temeinice cunoștințe politico- 
ideologice. Tînărul sportiv, încadrat 
în activitatea socială, trebuie să-și 
cunoască obligațiile față de socie
tatea în care trăiește. Altfel, chiar 
și biruințele sale pe stadion râmin 
fără strălucire, fără suport moral.

Idealul acesta, al sportivului-eetă- 
țean, pătruns de dragoste fierbinte 
de patrie, și de răspundere persona
lă față de înflorirea ei, nu poate fi 
realizat deeit dacă fiecare cadru al 
mișcării sportive, la toate 
nele. va considera misiunea 
numai strict tehnică, ci și 
tivă. Conducători de cluburi,
derații, antrenori, arbitri, instructori, 
activiști — toți sînt chemați să fie 
educatori comuniști, capabili să cre
eze climatul favorabil dezvoltării 
unui tineret sportiv sănătos, apt 
să contracareze influențele negative, 
să ' elimine toleranța vinovată, 
întroneze 
ponsabili 
conștiințe 
neretului 
avantajele educației 
simte din ce în ce mai atras de 
tivitatea sportivă.

și a ziarului Sportul 
CU PA1RU ZILE ÎNAINTE 

de Începerea întrecerilor

CEL MAI FRUMOS SPORT DIN LUME

eșaloa- 
sa nu 
educa
de Ie

cu vederea 
a sportivu- 

pedepsirea 
sa ieșire 

din con-
Să 

intransigența. Ei sînt res- 
pentru formarea înaltei 
socialiste în rindurile 

nostru, care beneficiază 
fizice și

ti- 
de 
se 

gc-

PRIMELE

„Cupa Institutului de Construcții"

SURPRIZE...
*

Miercuri, în întrecerile eli
minatorii pentru decernarea 
trofeului „Cupa Institutului 
de Construcții” s-a înregistrat 
prima surpriză : C. Popovici 
(Steaua), unul dintr^ favori- 
ții turneului, a ieșit din 
cursă, cedînd în întîlnirea cu 
L. Boldor (Politehnica Cluj). 
A fost o partidă în care tînă
rul jucător clujean a demon
strat o bună rezistență (dis
puta a durat aproape 3 ore) 
dar și calități tehnico-tactice 
indiscutabile. Rezultat final : 
Boldor — Popovici 7—5, 7—9, 
6—2. Exceptînd această sur
priză, celelalte meciuri s-au 
terminat cu rezultate, în ge- 
aieral, scontate : A. Navroțchi 
'(C.S.U. Construcții) — M. 
Bondoc (Dinarno) 6—4, 8—6; 
:A. Biilent (Turcia) — N. Mi
ța (Progresul) 6—2, 6- 
Dumitrescu (Progresul) 
Fiala (Cehoslovacia) 

'.7—5-
Ion Sântei (C.S.U. 

strucții) a intrat fără
turul al doilea al întrecerii. 
Ad.judecîndu-și cu 7—5, 6—1 
întîlnirea cu Paul Dumitrescu 
(Progresul), Sântei a luat o

■i; P- 
— j.
6-1,

Con- 
joc în

serioasă opțiune pentru cîști- 
garea locului I. Alte rezultate 
din turul al doilea : A. Na- 
vroțchi — D. Vildirak (Tur
cia) 6—1, 6—3; A. Șut» (CSU 
Construcții) — V. Ganev 
(Bulgaria) 6—1, 6—2; M. Ru- 
su (C.S.U. Construcții) — J. 
Saic (Cehoslovacia) 6—1, 7—5; 
V. Sotiriu (Steaua) — B. 
Garfield (S.U.A.) 6—2, 6—1; 
A. Handgiev (Bulgaria) — A. 
Biilent (Turcia) 
6—4.

Miercuri s-au 
primele meciuri 
femei, contînd pentru turul 
I al competiției, lată rezul
tatele : Vera Rado (Politehni
ca Cluj) — Liliana Cobzuc 
(C.S.U. Construcții) 6—1, 
6—0; Ugan Hale (Turcia) — 
Elena Cotuna (Șc. sp. 2 
6—3, 6—3; Florica 
(C.S.U. Construcții) — 
belikova (Cehoslovacia) 
6—1.

întrecerile continuă astăzi 
dimineață între orele 8.30— 
12, iar după-amiază de 
15.30—19.

6—3, 4—6,

disputat și 
de simplu

Buc.) 
Butoi
Bou-
6—2,

■
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Viorel Sotiriu (Steaua), unul dintre jucătorii 
talentați al generației tinere, surprins intr-un 
Instantaneu din partida cu J.Vavra (Cehoslo

vacia) de care a dispus cu 6—1, 6—2.

Foto THEO MACARSCHII. G.

De azi, la Dinamo
V

Selecționata feminină a României 
pe locul trei la Varna

Turneul internațional feminin 
lei de la Vama s-a Încheiat cu 
echipei B.p.D. Coreene, urmată 
iecțipnatele Ungariei. României, 
gariei, R. D. Germane, Franței 
hi i. In ultima zi a competiției, 
batistele noastre au Învins cu 
14, —S, 9) formația Bulgariei, i_ ____
laite partide s-au înregistrat următoare
le rezultate : R.P.D. Coreeană — Unga
ria »—2 (14. —6, 8. —13, 13), R.DJG. — 
Italia 3—0 (3, 10, 3). i \

---------------- .„ț

Jucătoarele de la „U“ Timișoara

Record de participare la „naționalele" eopiilor

de vo- 
victoria 
de se- 

Bul- 
și Ita- 

volei- 
‘3—1 (7, 
In cele-

Incepînd de astăzi, timp de 4 zile, 
bazinul Dinamo din Capitală va găz
dui întrecerile campionatelor naționale 
de copii (categoriile A și B) la înot. 
Organizatorii competiției au și înre
gistrat primul record — de participare,

I

în cele 54 de probe fiind înscriși 256 
de tineri sportivi aparținînd unul nu
măr de 22 de secții din 11 orașe. Com
petiția prevede în fiecare zi serii (de 
la ora 10) șl finale (de la ora 18).

’"22

de volei, Universita- 
întors de la Rijeka 

a participat la un 
tl-

la turneul de la Rijeka
Echipa feminină 

tea Timișoara, s-a 
(Iugoslavia), unde

turneu internațional. Voleibalistele 
mișorene au învins cu 3—0 pe Partizan v 
Rijeka și Volan Szekesfehervar, plerzînd 
în schimb, cu 3—0 și 3—1 la Vlnogradl 
Bratislava și, respectiv, Steaua 
Belgrad. In urma rezultatelor
gistrate, Universitatea Timișoara a 
cupat locul 3 în clasamentul competiției.

Roșie 
înre- 

o-

Recent, o echipă de Metalul
Plopeni a participat la o competiție 
pe etape, desfășurată în Polonia. în 
legătură cu aceasta, corespondentul 
nostru din Ploiești, M. BEDROSIAN, 
a stat de vorbă cu antrenorul Ion 
Dolete (care a condus echipa) și 
ne-a transmis următoarele amănunte:

„Cicliștii români au concurat — 
alături de o echipă austriacă și 24 
poloneze — la cea de a XX-a ediție 
a Turului ciclist al voievodatului 
Mazowsza, care a avut trei etape, 
însumînd 510 km. Cursa a fost viu 
disputată și doar 55 de concurenți, 
din cei 110 care au luat plecarea, auP. ARCAN — coresp.

frații KfflffillfȚlEgg

I 
I

S-A 
LIE

PUS PIATRA DE TEME- 
LA SALA SPORTURILOR 

DIN BACĂU
prezența reprezentanților orga-

I
I
I
I
I
I
I
I

Tn _ 
nelor locale de partid și de stat, a 
unor activiști sportivi, a avut loc 
inaugurarea șantierului viitoarei săli 
a sporturilor din municipiul Bacău.

Pînă la finele anului 1972. în com
plexul sportiv .,23 August” vom avea 
uri impunător edificiu, realizatorii 
proiectului fiind cîțiva arhitectl de la 
întreprinderea județeană de proiec
tări. sub conducerea arhitectului 
Gheorgtie Chira. Sala sporturilor va 
permite unui număr de 2000 de spec
tatori (fiecare beneficiind de un 
scaun turnat din material plastic) sa 
urraârească întreceri de volei, hand
bal baschet etc.

Amplasată în apropierea noilor car
tiere de locuințe Cornișa I, Creme
nea și Milcov. sala va constitui, fără 
îndoială, unul din punctele de atrac
ție sportivă dintre cele mal impor
tante.

Sportul băcăuan a înregistrat în a- 
tni Clin urmă numeroase succese. Spe
răm ca viitoarea construcție sa 
coincidă cu un pas înainte pe dru
mul performantelor de valoare.

SERBARE DEDICATĂ 
MUNCITORILOR FORESTIERI

jos. Tradiționala serbare cîmpeneas- 
că din Poiana Riușor — organizată 
ele Comitetul sindical al U.E.I.L. Stîl
peni (președinte ion State) și A. S. 
Forestierul Stîlpeni (președinte X. 
Mărgescu) — a cuprins, printre al
tele întreceri de fotbal, handbal, vo
lei, ciclism, ridicări de haltere, jocuri 
distractive. Paralel cu sportivii au e- 
voluat și artiștii amatori din Pitești. 
C-lung Muscel, Curtea de Argeș, 
care au oferit un bogat program ar
tistic celor prezenți.

„Foaie verde, foi de soc, / Tare-mi 
place să măi Joc”... Sîntem convinși 
că refrenul, fredonat de majoritatea 
excursiomișlilor. s-a rei'erlt și la... 
jocul 'cu mingea. Se putea oare alt
fel ?

GRIJA PENTRU BAZA 
MATERIALĂ A ORAȘULUI

I
I
I
L

I.a poalele muntelui Șețu, într-o 
poiană încinsă de albiile rîurilor Bra- 
tia șl Klușor. și-au dat întîlnire pes
te 8000 de cetățeni din Pitești. C.- 
lung Muscel. Stîlpeni, Bălileștl. Vlâ- 
dești. Antnoasa. Berevoieștl șl alte 
comune. Și pentru că drumul pînă 
la poiană nu este deloc ușor^ depla
sarea ' “ " ‘
durii 
lețul

spre Izvorul de... oxigen al pâ- 
a fost făcută cu mașini, trenu- 
forestier, biciclete dar Și... Pe

In sesiunea Consiliului popular o- 
rășenesc Gura Humorului, s-a hotâ- 
rit printre altele, că în planul de 
înfrumusețare a orfeȘulul. să lie cu
prinse și amenajarea sau reamena- 
jarea unor baze sportive, spații de 
joacă pentru copii, locuri de agre
ment etc. Astfel, pe malul riuliii 
Moldova. în vecinătatea orașului va 
apare un frumos complex, unde cel 
mici vor găsi un teren de joacă. 4 
solarii și un bazin pentru învățarea 
înotului, în timp ce „vlrstnlcii" vor 
avea la dispoziție terenuri de tenis 
de cîmp, volei, handbal și baschet, 
un bazin de înot cu dimensiuni olim
pice.

Din cele propuse, pînă acum a în
ceput construirea bazinului de înot 
— care va fi dat în folosință pină 
la 23 August. S-a încheiat reamena- 
jarea arenei de popice de la Fabri
ca de cherestea și se lucrează la tri
buna terenului de handbal de la li
ceul din localitate.

Cu patru zile înainte de startul în
trecerilor pentru „Cupa Diana0 în aso-< 
ciațiile sportive din Capitală pregătiri
le, cu unele excepții, sînt terminate. In 
urma unei discuții purtate cu președin
ții consiliilor de educație fizică și sport 
ale sectoarelor, am aflat că au fost în
ființate centre pentru tir cu arcul și 
au fost stabilite terenurile unde se vor 
face antrenamente și vor avea loc me
ciurile de minifotbal. La întreprinderile 
Tricodava, Tricotajul roșu, Aurora, 
Tînăra Gardă (sectorul VI), unde îșl 
desfășoară activitatea peste 7 000 de fe
mei, consiliile asociațiilor sportive și 
comitetele sindicatelor s-au angajat ♦ să 
sprijine acțiunea. în acest sens au fost 
rezervate încăperi corespunzătoare pen
tru amplasarea meselor de tenis. In 
parcul Progresul s-a terminat amenaja
rea centrului pentru tir cu arcul. Aici 
se vor întîlni sportivele din toate aso
ciațiile sectorului.

Tovarășul Aurel Nemeș, președintele 
Consiliului de educație fizică și sport, 
sectorul VII, ne-a vorbit, în special, des
pre măsurile luate la Combinatul de 
confecții și tricotaje. „Am convenit ca 
la Casa de cultură a Sectorului să a- 
menajăm centrul de tir cu arcul, tot 
aici fiind amplasate și cele patru mese 
de tenis“ ne-a spus tovarășul președinte.

Activitatea competițională la cele pa
tru discipline se va desfășura, în 
sectorul V, în special în două centre ; 
unul deschis ia întreprinderea Țesă- 
toriile reunite (pentru fotbal șl tenis 
de masă) și altul la Tehnic-club.

în același timp, sîntem informați 
către tov. I. Stavarache, metodist 
Consiliul municipal pentru educație 
zică și sport că au fost procurate 
de arcuri cu săgeți care au și fost 
partizate consiliilor de sector.

Și instructorii angajați special pen
tru această acțiune au început să-și 
desfășoare activitatea, astfel că există 
certitudinea că duminică 1 august vom 
asista la un start reușit al „Cupei Dia- 
na“.

de 
la 
fi-
30 

re-

O

(Urmare
din pag. 1)

dual ca și la echipe. îmi pare rău, 
firește, că n-au realizat mai mult, 
dar nu pot trece cu vederea că spor
tivi; noștri sînt încă foarte tineri, 
ță nu au încă un suficient rodaj în 
competiții mari. Faptul că au făcut 
scor egal cu echipa Suediei, oare 
avea în componență doi finaliști ai 
probei individuale, mi-a oferit 
tisfacția de a-j vedea că știu să 
lupte cu un adversar redutabil.
nu uităm, apoi, că spadasinii noștri 
se află în plin proces de schimbai e 
a stilului și acest lucru cere încă 
timp. După ce le vom consolida noile 
cunoștințe, noile deprinderi, atunci 
le vorr putea pretinde rezultate.

D. MUSTAȚA (antrenorul lotului

sa?
Să

Se poate spune, fără nici un echi
voc. că debutul competiției „Cupa 
Prietenia” la tenis de masă, dedica
tă juniorilor și găzduită de țara 
noastră, a fost de bun augur pentru 
viitorul acestei competiții interna
ționale, pentru perspectiva speran
țelor tenisului de masă din cele 6 
țări socialiste participante.

Deși pentru mulți surprinzătoare, 
hotărirea federației de specialitate, dț> 
a acorda Hunedoarei organizarea în
trecerilor tinerelor palete, s-a dove
dit inspirată. Sprijinul organelor lo
cale, efortul inimos al asociației 
„Constructorul” —r care în zilele 
premergătoare competiției a dobîn- 
dit titlul național de juniori cu echi
pa de băieți în propria sală, rea- 
menajată acum și utilată cu tribune, 
vestiare și instalații de lumină și 
sanitare moderne — s-au conjugat 
cu preocuparea federației, astfel in
cit cele trei zile de întreceri s-au 
desfășurat- „șnur”, cu ritmicitatea, 
trepid^nța și ordinea unui concurs 
de anvergură.

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE

reușit să termine întrecerea, printre 
aceștia numărîndu-se și toți cicliștii 
români. Ei au ocupat următoarele 
locuri în clasamentul general : 29. 
Gh. Tomescu, 32. N. Andronache, 40. 
Fr. Gera, 42. M. Rîndașu, 46. I. lg. 
nat și 54. M. Virgil. Pe echipe. Me
talul Plopeni a ocupat locul șapte.

★
Patru cicliști tineri — Cr. Tudo- 

ran, St. Ene, M. Bădilă și Cr. Camer 
— conduși ae antrenorul Ion Vasile, 
au participat la „Premiul olimpic” 
desfășurat la Cottbus — R.D. Germa
na și constînd din trei întreceri. La 
proba de 100 km contratimp au con
curat 11 echipe din șapte țări : R.D. 
Germană. Polonia. Belgia, Elveția, 
România, Suedia și Ungaria. Cursa a 
fost cîștigată de echipa Belgiei, for-

A IV-a etapă 
pe 1971 va avea 
lele de 31 iulie

mația română clasîndu-se pe locul 
10.

în cele două probe pe circuit, con
sumate cu 43—44 km pe oră, cicliș
tii noștri au avut, de asemenea, o 
evoluție modestă.

★
a ,.Cupei orașelor** 
loc la Brașov, în zi
și 1 august.
★

Tot Ia Brașov,. în luna august, se 
vor disputa patru campionate na
ționale : contratimp individual (5 au
gust), fond (7 august), semifond pe 
circuit (17 august) și contratimp pe 
echipe (19 august). Tot în ziua de 19 
august va avea loc și finala campio
natului republican pentru biciclete 
de turism.

I
Spre cinstea și lauda localnicilor, 

trebuie să spunem că cea mai mare 
parte a lucrărilor — valoarea totală 
a lucrărilor sportive pe anul 1971 se 
ridică la peste un milion lei — va fi 
realizată prin muncă patriotică. In 
acest l'el. desigur, fiecare beneficiar 
va ști să prețuiască în mai mare 
măsură tot ceea ce s-a realizat, iar 
noile obiective vor constitui un per
manent „indicator" ce arată drumul 
spre dezvoltare fizică armonioasă, 
spre reconfortare. spre sănătate, in- 
țr-un cuvînt. spre sport.

„L-AM ÎNVINS 
PE VICTOR CIOCÂLTEA"
Finaliștii celui de al IH-lea con

curs internațional de șah școlar or
ganizat de Comitetul Central al 
U.T.C., aflați in tabăra de la Gur- 
ghlu, au primit vizita unor repulați 
maeștri ai eșichierului : maestrul in
ternațional Victor Ciocăltea și ma
estrul Emil Ungureanu.

Cei doi șahiști au împărtășit tine
rilor din bogata lor experiență, din 
metodele de pregătire pentru conti
nua ridicare a mâestrlei sportive. In 
încheierea vizitei. Victor Cioeâltea și 
Emil Unguieanu au susținut în fața 
a 19 elevi și 18 eleve un simultan — 
rernarcîndu-se prin combativitate A- 
lexandru Kutnllc (Jud. Arad), Ion 
Brlscan (jud. Sălaj). Emil Călugării 
(jud. Cluj), Radu Kormos (jud. Alba), 
Petre Dăscălescu (jud. Galați), Ntco- 
lae Pinzaru (jud. Iași) și Angela Ciu
rel (jud. Mehedinți) care au reușit să 
încheie partidele cu un rezultat de 
egalitate. Dar cea mai valoroasă per
formanță a obținut-o Tibor Ketemcn 
(jud. Covasna) care l-a învins pe 
Victor Cioeâltea 1

Este un rezultat — trebuie să re
cunoaștem — cu care nu se pot 
tr.îndri nici șahiști cu o activitate 
mult mat îndelungată. Deci, atenție ! 
Un „pion” înaintează vertiginos t Să-l 
ajutăm să se transforme (în mare 
maestru, desigur) !

Rubrică redactată de
Emanuel EÂHTANEANU 
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★
In ziua de 8 august, „Dezrobirea" 

organizează anuala și pitoreasca în
trecere pentru „veterani”, iar între 
12—15 august, pe șoselele din împre
jurimile Brașovului, se va desfășura 
competiția cii caracter internațional 
„Criteriul juniorilor”.

★Programul competițional „brașo
vean” se va încheia cu disputarea — 
între 25 și 28 august — a „Turului 
ciclist al județului Brașov”.

★
De la startul etapei a IlI-a a 

„Cupei orașelor**, desfășurată recent 
la Ploiești, a lipsit — spre surprinde
rea generală — unul dintre cei mai 
valoroși juniori, clujeanul Iosif 
Naghi. Antrenorul V. Chiș ne-a infor
mat că, în urma repetatelor absen
țe nemotivate de la antrenament și a 
evidentei atitudini de vedetism, ma
nifestată în ultima vreme, l-a sus
pendat temporar.

A apărut nr

al revistei „Educație

Fizică și Sport

Din sumarul acestui intere
sant număr, spicuim :

— Dr. ' ”
colâb. : „
baschet asupra funcției nervoase 
și motrice" — lucrare care a ob
ținut premiul I la concursul din 
acest an al revistei ;

— GII. BRATU : 
rezultate privind 
țiunilor sportive extrașcolare“ 
premiul II ;

— ECATERINA
VI.ADUȚA : „influența tardivă a 
eforturilor mari asupra organis
mului și performanței copiilor la 
natatie- — premiul/ III ;

— Prof. Univ. dr. M. EPURAN: 
..Introducere în metodologia 
cetArli știinifice1* (VI).

Revista se găsește la toate 
trele de difuzare a presei 
țaiă.

AL. PARTHENIU 
„Electele jocului

...Chiar pe viață, domnule? Cum adică?
Sigur că mai am și altceva în cap, e derby-ul de 

la Ploiești cu 10 000 de spectatori — ceea ce ar 
echivala cu finala „Cupei României" la fotbal, ju
cată pe terenul „Metalul", unde ar lua loc 10 000 
de oameni. Hipodromul de la Ploiești cam asta e 
— terenul „Metalul" și nu văd altă comparație, în 
fața acestei cifre fenomenale: 10 000 de oameni au 
vrut să vadă derby-ul și s-au înghesuit într-o cu
tiuță din cîteva stinghii mîncate de ploaie... To
tuși, mă întreb : chiar pe viață, domnule ? Mai am 
în cap și altă cifră de toată frumusețea : 183 de 
juniori la tenis, cum au apărut 183 
de puștani în sportul ăsta cu două 
piscuri Înfr-Un pustiu? Ziceam, că 
nu mai e nimeni în jurul lui Țiri și 
llie, ziceam prost, fiindcă iată ce în
seamnă televiziune : 4—5 meciuri
de „Cupa Davis", transmise în di
rect, 4—5 meciuri la care copiii s-au 
uitat cu ochi mari, vrăjiri de doi 
mari campioni, și auzi de tenismeni 
la Gheorghieni, Reșița, ba chiar la 
Bocșa. Din 183 de juniori trebuie 
sg iasă tin llie și un Ion, măcar la 
Bîrlad. Dar, mă întorc tot acolo și 
mă întreb : chiar pe viață, domni
lor ? Sigur că mai e și acest Bobby 
Fischer, absolut senzațional — căci la 
de șah din lume un Taimanoy sau un Larsen n-ar 
scoate o remiză, măcar una, de-a lungul a 6 partide? 
5—0, 6—0 — asla-i nebunie curată, geniu curat și 
nu pot decît să regret că Fischer nu va da peste 
Korcinoi în drumul spre Spasski. Fischer — Petrosian 
e Brazilia — Italia în loc de Brazilia — R. F. a Ger
maniei îrr finala mondială la fotbal, iartă-mă Chi- 
rilă I Cum de nu i-a întors Korcinoi pe Petrosian, cum 
a reușit armeanul să se califice cu o singură partidă 
cîștigată din 11 — o întrebare, dar eu revin la a 
mea : chiar pe viață, domnilor ? Ar mai fi ce-ar mai

care jucători

fi, ar mai fi această stranie ușă de biserică, numită 
Dumitru, ar mai fi fost dragul nostru Nicky, care ha
bar n-am ce ar fi căutat la Dinamo, decît așa, din 
simf poetic, ca să facă versuri și jocuri de cuvinte : 
Dumitru — Dumitriu — Dumitrache — Dumitrescu... 
ar mai fi multe, dar tot la asta rămîn, căci nu-mi 
iese din cap : chiar pe viajă ?

Da, domnule, i-au suspendat pe viată 1 Cîț au fost 
ei de Manglitz, de Patzke și de Wild — i-au sus
pendat pe viață, fiindcă au vîndut meciuri și „au 
murdărit cel mai frumos sport din lume" — după 
cum se exprimă un ziar sobru ca „Suddeutsche 

Zeitung". l-am văzut cu ochii mei la 
televizor, jucînd — Și vă pot spune 
că sînt la fel de talentați ca nu 
să spun cine... Știu un fotbal 
echipă selecționată de Angelo, 
și Păunescu la un loc. Nu s-a 
nimeni la cît fotbal știu, la cît 
au, la ce servicii au adus — harșt I, 
i-aurasl Fiindcă au înșelat,fiindcă au 
vîndut, fiindcă au trădat „cel mai 
frumos sport din lume". Televiziunea 
vest-germană anunțase că dacă nu se 
ia o decizie radicală, nu va mai 
transmite nici un meci, nici unul, de
cît la emisiunile de varietăți, în rînd 
cu numerele iluzioniștilor: „Cînd are 

loc o șmecherie, publicul trebuie să fie anunțat I
— Așa” a spus Țopescu al lor. Stau și mă minunez, 
îmi trec prin minte fel de fel de asociații (căci fot
balul e joc de asociații 1) și ca să-mi revin în sim
țiri mă întreb : dar dacă-i iartă ? Dacă li se face 
milă ? Că doar oameni sîntem... că doar n-au ucis 
pe tata... că la urma urmei... Și mă las dus de 
duioșiile pe care le știm... Nu, domnule -— îmi 
revine fraza cu pricina — nu-i iartă fiindcă „au 
murdărit cel mai frumos sport din lume"... Și atunci
— i-au ras chiar pe viață ? Pe viață I...

ll

vreau 
cît o

Fănuș 
uitat 

talent

BELPHEGOR

ORIZONT
Indiscutabil, pe Ana

de sabie) : Eu mă aflu în fericita 
situație de a mă declara mulțumit 
de comportarea „elevilor” mei. Lo
cul IV la individual — cit Dan Iri
miciuc — și locul V Ia echipe sînt 
poziții valoroase în ierarhia mon
dială. Și cu actualul lot sper să a- 
jungem . la rezultate mai bune.

D. TEPȘAN (secretar general al 
F.R.S.) : *
țațele nu ne pot satisface. Biroul fe
deral va face o analiză foarte se
rioasă a situației la florete (mascu
lin și feminin), unde în anii trecuți 
ne-am impus categoric pe plan 
mondial. Vom adopta măsurile ce se ' 
impun pentru ca anul viitor, la J.O., 
să fim reprezentați in mod onorabil.

RED. : Ce trăgător ați vrea să e- 
vidențiați din lotul dv. și pentru ce 
considerent ?

în ansamblul
bune.
lor. rezul-

A. VILCEA : Indiscutabil, pe Ana 
Pascu. Dar nu numai pentru meda
lia de bronz cucerită, ci și pentru 
constanța eficienței sale în proba pe 
echipe. Cu aceste rezultate, ea a de
venit un element de bază al lotului 
nostru.

GH. MATEI : Cred că trebuie 'să 
menționez dăruirea cu care a lup
tat Ștefan Haukler, în condiții de 
sănătate precară.

C. STELIAN : Eu trebuie să evi
dențiez doi trăgători: pe Constan
tin Bărăgan, care se află într-un 
vizibil progres, și pe Alexandru Is- 
trate, care și-a ameliorat foarte 
mult stilul și practică acum o spadă 
modernă, cu mult spirit de iniția
tivă.

D. MUSTAȚA : Tot doi au fost și 
m-au satisfăcut prin

primul rînd 
pășit pragul 
mult succes ; 
care a avut

sabrerii care i . _ 
comportarea lor. In 
Dan Irimiciuc, care a 
maturității sportive cu 
apoi Octavian Vintilă,

SPERANȚELE NOASTRE, 
EȘALONUL DOI

Mai amintind doar că arbitrii au 
fost recrutați din cuprinsul județu
lui — fiind în marea lor majoritate 
tineri, in 
neului — 
inițiativa 
prilej un 
chiar afirma 
lui de masă românesc s-a consolidat 
un nou punct de sprijin organizato
ric : Hunedoara.

Competiția, deși dedicată juniori
lor. a numărat pe lista concurehților 
mai mulți copii decît juniori ajunși 
în preajma senioratului. Media ~ de 
virstă. deci, a fost în jur de 15 ani 
și aceasta, în special, datorită faptu
lui că țara noastră, prevalindu-se de 
dreptul de organizatoare, a prezen
tat la 
vîrstei

Nu 
dintre 
provenind nu numai din centre tra
diționale ca București, Cluj, Tg. Mu
reș, Arad, ci și din Craiova, Bu
zău, . Hunedoara, Brașov, Iași, Tr. 
Severin — vor parcurge toate trep
tele măiestriei sportive și cît de 
repede. Este cert, însă, că avem în 
momentul de față, o recoltă bogată 
de talente din rindul celor mai mici 
jucători (între 12 și 14 ani) care, in
struită cu exigență, va putea readu
ce nu peste mulți ani tenisul de 
masă românesc pe un loc ___ ....

Departajind între fete și băieți, nu 
credem a greși afirmind 
lajul de virstă între copii și juniorii 
mari va dispare curînd și în rindul 
băieților, St. 
M. Firănescu. 
cu, dovedind 
poftă de joc 
putea asigura 
cători . , __ .
ierarhia continentală. Nu întîmplă- 
tor cele mai spectaculoase partide 
s-au disputat în prima serie de bă
ieți (R.D.G., R.P.U.. România I, IV și 
V) în care cele mai tinere reprezen
tative ale tenisului nostru de masă, 
alcătuite, în general, din cei mai 
sus amintiți, au fost — aparent sur
prinzător — principale animatoare și 
protagoniste Io locurile fruntașe, 
echipa România IV disputînd chiar 
finala. La fete, acest decalaj de 
virstă nu mai constituie do pe acum 
un impediment pe calea apropierii 
valorice, junioarele „consacrate” (Li
dia llie. Monica Hariga. Elena Con- 
dicaru. Ana Lunțeanu) luptînd de 
la egal Ia egal cu cele care vin din 
urmă; Ligia Lupu, Maria Sîntioan, 
Irina Totfalusi.

consens cu ambianța tur- 
se poate concluziona că 

locală a primit cu acest 
sprijin eficient, putîndu-se 

că pe harta tenisu-

mesele de joc toate talentele 
fraged ș.

putem ști de pe acum cîți 
cei aproape 50 de copii —

meritoriu.

că deca-

Moraru, Al. Buzescu, 
C. Romanescu. A. Cu- 
deprinderi temeinice, 
și talent, care le vor 
șanse în lupta cu ju- 

mai vîrstnici, bine cotați în 
continentală.

AL JUNIORILOR!
Comportarea meritorie a eșalonu

lui doi al juniorilor -români în dis
puta cu reprezentanții redutabilei 
școli cehoslovace (la băieți) și 
puternicele formații ale R.D.G. 
Ungariei (la fete), care a și deter
minat hotărîrea federației privind 
echipele României ce vor participa 
la campionatele europene de juniori 
din Belgia (17—22 august), constituie 
principalul motiv de satisfacție — 
dar și de organizare rațională a pro
cesului ulterior de dezvoltare a a- 
cestor talente — pe care ni l-a dat 
prima ediție a „Cupei Prietenia”.

cu
Și

OLIMPIC
o evoluție constantă la un nivel bun.

RED. : Ce vă propuneți să reali
zați, în mod deosebit, cu privire la 
componența și pregătirea loturilor ?

D. MUSTAȚA : Cred că anul a- 
cesta am supus unui efort competi- 
țional prea mare pe componenții lo
tului de sabie. In 1972 vom alege un 
număr restrîns de concursuri mari 
pentru primul eșalon, iar la cele
lalte întreceri vom trimite trăgători 
tineri, în formare.

GH. MATEI : Aș vrea să încadrez 
cel puțin doi trăgători tineri în lo
tul olimpic, iar pentru olimpiada 
următoare — cea din 1976 — să res
tructurăm total echipa. Sper, de ase- 
.menea, să-1 revitalizăm pe Țiu și să 
putem conta, la Munchen, pe apor
tul lui Mureșan și Falb.

I. ZILAHI: Și ia floretg-fete se 
pune problema includerii a două e- 
lemente tinere. Avem trăgătoare de 
perspectivă, dar trebuie să vedem 
cum, le putem încadra într-o pre
gătire mai susținută, pentru că au 
de făcut față și obligațiilor de în- 
vățămînt. .

D. TEPȘAN: La Viena, doar 
Pascu și Stahl s-au comportat la 
înălțimea așteptărilor. La Szabo au 
intervenit condiții obiective caro 
i-au influențat randamentul și n-ar 
fi exclus ca acestea să fi avut re- 
Îiercusiuni și asupra Ilenei Drîmbă, 
ntre ele existînd o strînsă priete

nie. Vicol, ca și alte trăgătoare cu 
experiență, a fost anihilată de ela
nul unor elemente tinere, dornice 
de afirmare. Va trebui să chibzuim 
temeinic componenta șl programul 
de pregătire a acestui lot.

C. STELIAN: Mă vă preocupa, 
așa cum am mai spus, consolidarea 
cunoștințelor pe care 
Ie transmit „elevilor” 
acest obiectiv, echipa 
deveni mai constantă, 
inițiativă și va putea

am căutat să 
mei. Realizînd 

de sabie va 
rr.ai plină de 

. .. . — sper — să
se infiltreze în primele rînduri ale 
elitei mondiale la această armă.

ROMÂNIEIECHIPA

PARTICIPĂ LA „CUPA
Vineri, sîmbătă și duminică, la 

Sofia, se desfășoară o mare com
petiție internațională de judo — 
„Clipă Bulgariei”. La startul aces
teia și-au anunțat participarea echi
pele naționale de seniori ale Aus
triei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Iugoslaviei, Italiei, Poloniei, Ro
mâniei, Uniunii Sovietice, Ungariei 
și Bulgariei.

Pentru formația țării noasțre, 
confruntările de la Sofia se anun
ță deosebit de dificile. Componen
ții lotului cunosc valoarea adver
sarilor și de aceea, în ultimele 
zile s-au pregătit intens în sala 
complexului sportiv „23 August”.

„Regret că la unele categorii — 
ne-a spus antrenorul lotului, Gheor- 
ghe Donciu — din motive înteme
iate, lipsesc chiar campionii, iar 
pe deasupra am fost nevoițl să re
nunțăm și la Melnic. Dar nu pu
tem tolera, în nici un caz, indis
ciplina. Nu știu dacă echipa pe 
care o vom alinia la întrecerile 
de 
tat 
cis 
cu
necesare concurenților noștri".

la Sofia va obține vreun rezul- 
notabil dar, în schimb, știu pre- 
că de acolo ne vom întoarce 
noi cunoștințe tehnice, atît de

BULGARIEI"
După 

Iul, am 
componenți ai echipei române. Sa
bin Lucea (cat. 63 kg) : „Am ter
minat de puțin timp ultimele exa
mene la I.E.F.S., fiind deci nevoit 
să încep cu întîrziere pregătirile 
pentru această competiție. Dar a- 
cum am reușit să intru în formă”. 
Cornel Roman (cat. 70 lfg) i „Deși 
am fost puțin accidentat la uliă- 
rui și cotul drept, am reușit, în 
cele din urmă, să mă refac. Sper 
să am o comportare bună.” Ion 
Herman (cat. 80 kg) : „Am termi
nat și eu studiile la I.E.F.S. înain
te de a mă prezenta la catedră, do
resc foarte mult să urc pe podiu
mul de la Sofia”. Dumitru Alexan
dru (cat. 93 kg) : „La vîrsta de 19 
ani e firesc să fiu bucuros de selec
ția mea în echipa seniorilor. Sper 
să fac cîteva meciuri bune”. Gheor- 
ghe Boșcu (cat. -f-93 kg) : „Dacă 
prietenul meu Herman vrea să ur
ce pe podium, eu nu-1 pot lăsa 
singur”.

Astăzi reprezentativa noastră 
pleacă la Sofia.

terminarea antrenamentu- 
solicitat și părerea celor 5

Costin CHIRIAC

l.unta nentru „priză" este, de cele mai multe orii hotăritoare in confruntările de judo Iată-i pe com
ponența lotului republican de seniori, care se pregătesc pPnfru turneul de la Sofia, căutind cele mai avanta
joase ,.prize", in prim plan, Ion Herman (dreapta) și yiorei Țjrei,

„Preocupări și 
organizarea ac-

OR O S Z, C.
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LA CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR - ACCENT PE O PROBLEMĂ DE MARE ACTUALITATE

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EFORT A JUCĂTORILOR
ASTĂZI, PROGRESUL (locul XV)

CA 0 PIATRĂ DE MOARĂ A ATÎRNAT TURUL
•••

La ora actuală, mulți din obiectivii 
Iubitori ai fotbalului regretă (toc
mai în numele adevărului) căderea 
tinerilor de la Progresul. Și aceasta 
pentru că băieții din str. dr. Staico- 
vici au prezentat o echipă măi omo
genă ca niciodată în ultimii ani, e- 
chipă formată din oameni crescuți, 
în majoritatea lor, în curtea clubu
lui, adolescenți talantațl care — spun 
tot mai mulți — dacă n-ar fl pă
răsit prima divizie ar fi asaltat 
piscurile in noul campionat. Dar, In 
pofida atltor regrete justificate. Pro
gresul a luat din nou drumul 
„B“-ului, deși jocul său s-a dovedit 
superior altor team-uri rămase pe 
prima scenă. Progresul a părăsit di
vizia A în ciuda unui retur bun 
(pentru jocul și virtuțile din retur 
s-au născut atîtea regrete 1), un re
tur de locul 7 cu 15 puncte Ia ac
tiv, un golaveraj pozitiv (24—21) și 
cîteva jocuri de valoare, dintre care 
victoriile asupra Steagului roșu (la 
Brașov), a lui Dinamo (in sos. Ște
fan cel Mare) și chiar înfrlngerea 
Ia limită din partea Rapidului au 
avut ecou. Desigur, dacă In acest 
retur, atît de apreciat, „bancarii" 
n-ar fi dovedit și slăbiciuni în parti- 
dele-cheie de la Timișoara (învinși, 
deși au dominat copios repriza se
cundă) și cu Jiul (meci egal), astăzi 
ne-am fi gândit la viitoarele cuplaje 
bucureștene. Cel puțin despre punc
tul acela pierdut acasă In fața Jiu
lui mulți vorbesc ca despre marea

zentat mai totdeauna o linie de nă
dejde. Iar cînd acești adolescenți de 
valoare au avut în jurul lor și pe 
„bătrînul" Raksi, în zi bună, atunci

luționat" speranțele și realizările 
echipei în retur. Pentru că față de 
cele 10 goluri înscrise în tur, ban
carii au înscris 24 în retur, reușind

comnortârrDiagrama
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jocul Progresului 
xime. Dar, uneori 
__i în ambițiidut

a- atins cote ma- 
Beldeanu s-a pier- 
mărunte, alteori

Media notelor : 6,58. Jucători folosi (I :
Portari : Manta (18 meciuri — media 

Zamfir (12—7,00).
29.
notelo-r 7,17), Gherghel (4—6,75),

Fundași : Ad. Constantinescu (23—6,08), Măndolu (30—7,09) Grama 
(M—6,25), Dumbravă (7—6,00), V. Popescu (17—6,18) Fl. Marinescu (3—6,66), 
R. Rotaru (2—6,00), Moțoc (a jucat 2 meciuri totalizând... 21 de minute), M. 
Matei (1).

Mijlocași : Tănăsescu (23—6,73), Beldeanu (26—7,18), Șt. Marinescu 
(7—5,60), D. Iordan (17—5,91), I. Rotaru (5—6,66), Dumitriu (6—5,60).

Atacant! : R. lonescu (10—6,00), Filipescu (5—5,75), Raesl (24—8,75), D. 
Georgescu (26—7,00), M. Sandu (15—6,08), D. Popescu (2—6,00), C. Matei (26— 
1,35), Năstase (16—7,53). I. Sandu (22—6,23), Al ecu (1—5,00), Cassai (10—6,90).C •_-----  — ..... ... - . --- - -___ ---. - - _ —
(4), Matei ’(3), Raesl (3), M. Sandu (2), Beldeanu (1), Filipescu (ij, Dinu Ior
dan " ’

Golgeterii echipei: Năstase (9), Cassai (5), D. Georgescu (5), V. Pop.'scu 
. ... ... ... ... . ..
A câștigat 4 puncte la Steagul roșu.
A pierdut 4 puncte la U.T.A., Rapid șl C.F.R. Timișoara.
A făcut 2 meciuri egale cu Steaua.
Antrenorii echipei : P. MOLDOVEANU — I. COLCERIU ta retur (în 

tur V. STAN CULES CU — AL. CARICAȘ).

jocuri spectaculoase. Și e meritul în
tregii linii de atac omogenizate, 
meritul „bătrînilor" Raksi și Matei, 
dar mai ales al tinerilor Dudu Geor
gescu (majoritatea partidelor a fost) 
vîrf) și Năstase (titularizat în retur), 
golgeter al echipei și marea revelație 
a sezonului. Chiar dacă Cassai a ju
cat numai în 10 partide, iar Sandu 
Ion n-a înscris nici un gol în cele 
22 de jocuri, ei au relevat alături 
de Sandu Mircea (folosit prea puțin) 
reale calități. Dar (eternul dar I) și 
atacul a dovedit slăbiciuni, in special 
în finalizare și mai qles în momente 
decisive (jocurile cu Ti.F.R. Timișoa
ra și Jiul, din retur).

In primăvară, Progresul 
cîntat nu o dată cu jocul

Timișoa-

ne-a în- 
___ , _ __ _ __ s__  său tine
resc și spectaculos. In retur, foarte 
mulți au crezut în salvarea 
carilor". Exista însă acel tur 
atîrnat, cum spuneam, ca o verita-

„ban
care a

Cluj. Deși au învins, jucătorii de 
regăsească zimbetul la primăvară.

Liverpool, toamna anului trecut. 
După ce aproape 70 de minute Di
namo — echipa ce conținea nu
cleul valoric al reprezentativei 
noastre naționale — luptase de la 
egal la egal cu prestigioasa repre
zentantă a fotbalului englez, reve
lația ultimului sezon insular, a ce
dat apoi complet în ultima parte 
a meciului, ca urmare a unei evi
dente căderi fizice. în acele ultime 
douăzeci de minute, o ripostă ce 
avusese conținut tactic și expri
mare tehnică individuală de nivel 
internațional se stinsese aproape 
brusc, coborînd la un nivel de ne
putință (chiar printre jucători re- 
cunoscuți pentru puterea lor de 
luptă și un travaliu neîntrerupt în 
telen, ca de pildă Dinu, Radu Nun- 
weiller și Lucescu), care lăsa im
presia că pe stadionul din Anfield 
echipa gazdă abia începuse parti
da. Prospețimea fizică — materia
lizată prin decizia și promptitudi
nea cu care adversarii interveneau 
în duelurile directe cu jucătorii 
noștri, prin continua lor mișcare 
din teren, prin luciditatea paselor 
lungi și a prezenței în suprafața 
de pedeapsă a echipei noastre — 
a constituit factorul determinant 
care a înclinat balanța victoriei lui 
F.C. Liverpool, în cele din urmă la 
un scor sever, mult prea mare dacă 
îl raportăm la întreaga partidă, 
dar absolut real dacă ținem cont 
de replica insignifiantă pe care 
Dinamo a dat-o în finalul meciu
lui.

Am revăzut mental aceste scene 
ale partidei din toamna trecută, 
readuse pe ecranul memoriei de 
mențiunea referitoare la travaliul 
în teren al internaționalului dina- 
movist Radu Nunweiller, făcută de 
profesorul Petre Comă riță în ca
drul expunerii sale din ziua a doua 
a consfătuirii antrenorilor divizio
nari. S-a arătat astfel, cu acest 
prilej, că jucătorii noștri fruntași 
au un travaliu înjumătățit față de 
volumul global al efortului ce ca
racterizează un fotbalist al perfor
manței moderne, un jucător de eli
tă ; în acest context, față de cei 
5 400 m considerați drept cifră de 
referință, era citat Radu Nunweiller 
cu cei 2 500 m parcurși de el într-o 
partidă. Și ținînd cont de faptul 
că mijlocașul dinamovist este re
cunoscut ca unul din jucătorii 
o laborioasă activitate în teren 
nicidecum ca un reprezentant 
categoriei statice, al jucătorilor

cu
Și 
al
ce

*

,Fazii" după 
la Progresul

cauză a eșecului bucureștenilor. Ade
vărul ' , ‘ 
pornit în primăvară de pe locul 15 
In cursa de supraviețuire cu o zestre 
săracă, mult prea săracă. 10 puncte, 
adică numai trei victorii și trei ega- 
luri acasă și o singură „remiză" în 
deplasare, plus un golaveraj de minus 
8 goluri — iată zestrea bancarilor 
după primele 15 etape.

In iarnă, la conducerea echipei a 
fost adus un nou cuplu de antre
nori, Peniță Moldoveanu — Liviu 
Colceriu, în locul tandemului Victor 
Stănoulescu — Alexandru Caricaș. 
Un cuplu de care mulți s-au îndoit, 
dar care a făcut treabă bună, pu- 
nînd echipa pe picioare și lansînd 
cu mult curaj tineri care au intrat 
rapid în atenția selecționerilor. Acel 
tur sărac, însă, a atîrnat ca o piatră 
de moară de gîtul 
Progresul n-a mai 
înecul, deși malul a 
proape.

O mare parte din_

este, însă, că Progresul a

încheierea ultimului meci de campionat, cu Universitatea 
părăsesc terenul triști. Au retrogradat. Să le urăm să-și

Raksi a rezistat numai o repriză, 
sau a rămas doar atacant... Tot în 
linia de mijloc un debut promițător 
— tînărul Dumitriu.

ATACUL a fost cel care a „revo-

bilă piatră de moară de gîtul aces
tor băieți, ce au avut, totuși, meritul 
de a fi luptat pînă în ultima clipă...

Mircea M. IONESCU

„bancarilor", și 
putut 

fost i-'J
ct evita... 
atît de a-

O mare parte din vina retrogradă
rii aparține APĂRĂRII. Pentru că 
din cele 21 de goluri primite în re
tur (18 în tur) cîteva au fost decisi
ve. Au fost goluri psihologice, ire- 
montabile. Tn această ordine de idei, 
chiar și cel mai bun fundaș (după 

• media notelor), Măndoiu, are pe con
știință un gol fatal (min. 1 la Timi
șoara), Cei mai buni oameni, porta
rii Manta (a făcut partide foairte 
bune, dar și meciuri slabe — cu 
Petrolul în tur — de exemplu) și 
Zamfir (excelent in meciul cu Stea
gul roșu), precum și Dudu Georgescu 
(cît a jucat fundaș central). Rigid 

Popescu a 
■ final în... 

(față de

(cit a jucat fundaș
(uneori penibil), Viorel 1 
devenit foarte activ spre 
atac. în'scădere de formă 
anii trecuți) Grama.

Cei doi MIJLOCAȘI de 
Progresului, Tănăsescu și 
tineri, talentați și inimoși,

drept ai 
Beldeanu, 
au repre-

Exercițiu pentru dezvoltarea spirituluiDemonstrație practică.

evoluează cu „economie1* (mult mai 
numeroasă la noi) ne putem da 
seama de ce decalajul dintre ran
damentul echipelor noastre de club 
și cel al adversarelor lor din com
petițiile continentale oficiale se ex
primă, adeseori, în diferențe de 
scor pentru mulți surprinzătoare și 
neașteptate, dar conforme cu rea
litatea.

Iată de ce am considerat deose
bit de oportun, acum, în preajma 
unei noi ediții a campionatului și 
a debutului într-un nou sezon in
ternațional, accentul care s-a pus 
în consfătuirea cu principalii an
trenori divizionari pe dezvoltarea 
capacității funcționale a jucătorilor, 
pe fundamentarea fizică a proce
sului de antrenament, exprimat în 
referatele cuplurilor prof. P. Co- 
măniță — dr. D. Tomescu și prof. 
C. Cernăianu — dr. N. Stănescu.

Precizîndu-Se de la început că 
jucătorul evoluează fără minge 86 
de minute din cele 90 și că în 
acest răstimp are de efectuat, în 
medie, 160 de sprinturi, s-au oferit 
doi parametri concludenți pentru 
necesitatea unei pregătiri fizice de 
prim ordin, finind seama de du
rata și intensitatea efortului.

Și chiar dacă problemele dezbă
tute au vizat metodologia începerii

lucrului cu juniorii de 15—16 ani 
pentru dezvoltarea timpurie a ca
pacității funcționale, cunoașterea 
de către fiecare antrenor a constan
telor formei sportive a elevilor săi, 
profilul lor morfo-funcțional, din
colo de regimul aerob sau anaerob 
al exercițiilor și efortului de antre
nament sau fundamentarea fizică a 
pregătirii, conjugată cu problema 
recuperării, s-a desprins cu clari
tate necesitatea optimizării proce
sului de antrenament. Diletantismul 
în îndrumarea pregătirii fotbaliști
lor de performanță nu mai poate 
fi conceput azi și cu atît mai pu
țin admis. Din această cauză, an
trenorul trebuie să-și depășească 
condiția de fost jucător, ancorat 
mai mult sau mai puțin într-o epo
că empirică de pregătire, și să fie 
bine înarmat cu mijloacele științi
fice de creștere și testare elemen-

de observație, a atenției.
Foto i Vasile BAGEAC |

tară a capacității funcționale a ele
vilor săi.

Ora constatărilor a trecut, este 
timpul acțiunii practice, a efortului 
conștient și calitativ superior din 
partea tuturor antrenorilor primei 
divizii, a fiecărui jucător în parte. 
Totalul angajament fizic pe durata 
unei întregi partide rămîn simple 
vorbe dacă mijloacele și procedeele 
de antrenament nu sînt adecvate 
jocului modern, dacă nu solicită 
pe deplin jucătorul. Și, pe acest 
fundal, simbioza antrenor-doctor nu 
mai constituie un act formal, ma
nifestat din cînd în cînd, ci o ne
cesitate permanentă, o confruntare 
și completare permanentă a celor 
doi factori obiectivi pe marginea 
subiectului : jucătorul, cel care este 
chemat să realizeze performanța.

Paul SLAVESCU
4

Colocviul antrenorilor s-a terminat

AȘTEPTĂM ROADELE

A FOST UITAT UN MC
ARTICOL DIN REGULAMENT

a-
la

in

Ultimele cereri de transferări, 
sosite, cum se spune „la ora în
chiderii", au stîrnit vii comentarii, 
atît prin numele angajate, cît și 
prin factorul-surpriză care le-a ca
racterizat, unii dintre jucători 
flîndu-se în plin antrenament 
alte echipe.

Dincolo de aceste aspecte, a
teresat un alt fapt, și anume acela 
că transferările respective, nefăcîn- 
du-se cu dezlegare, ci în condițiile 
unei carantine de un an, cîțiva ju
cători valoroși 
pentru această 
din activitatea 
acest lucru nu 
rea lor și nici 
în general, dacă ne gîndim, în spe
cial, la Dumitru, element de bază 
al echipei naționale.

dispăreau, practic, 
perioadă de timp 
competițională. Și 
era nici în favoa- 

a fotbalului nostru,

ÎN TABĂRA DE FOTBAL DE LA RM. VÎLCEA

120 DE COPII ÎN JURUL BALONULUI ROTUND
9 Odihnă activă prin antrenamente, drumeții,

excursii și seri cultural-educative ® „Clou“-ul 
taberei — Criteriul național pentru copii ® Nota 10

ul

echipei Școlii generale nr
Cei mal mici fotbaliști ai țării, elevi 

din clasele a VH-a și a VlII-a apar- 
ținînd școlilor generale șl liceelor 
program de educație fizică șl 
sportive și-au dat întâlnire la 
nlcu Vîlcea, într-o tabără special 
zervată. Un număr de 120 de 
au transformat bazele sportive ale 
ceulul „Vasile Roaită" și stadionul 
acest oraș, într-un veritabil .
care activitatea n-a cunoscut răgaz de- 
cît la orele înserării.

Aidoma tuturor taberelor de odihnă 
rezervate sportivilor, și cea de la Rîm- 
nlcu Vîlcea șl-a păstrat acest caracter. 
Odihnă, neînsemnind însă ore de som
nolență, de relaxare prelungită, ci dim
potrivă, odihnă activă, realizată 
tr-un program complex șt atractiv, care 
a cuprins ore de antrenament (evident 
într-un regim de efort redus), excursii 
și drumeții în frumoasele împrejurimi 
ale așezării de pe Olt, seri de poezie, 
muzică, ghicitori șl concursuri de ve-

cu 
școlilor 

Rîm- 
re- 

copil
11- 

dln 
șantier, pe

prln-

69
rlficare a cunoștințelor istorice șl 
grafice. Viitorii fotbaliști, cel 
cresc sub ochii noștri, al profesorilor 
și educatorilor, sînt departe de a ac
cepta jumătățile de măsură. Fac sport 
din plăcere, dintr-o nestăvilită pasiune, 
dar în același timp se gindesc, cu o ma
turitate care este proprie copiilor de 
astăzi, șl la ceea ce vor trebui sâ de
vină mîine, cetățeni multilateral pre
gătiți.

„Clou“-ul activității de tabără 
constituit, desigur, finala 
național de fotbal. Participante, 9 
pe. Dlntr-o primă grupă au făcut 
te echipele Școlii generale nr. 69 
București cu program de fotbal șl 
ale școlilor sportive din Brașov, 
Mureș șl Ineu—Arad, iar in cea de

geo- 
care

l-a
Criteriului 

echi-
par- 
din 
cele 
Tg. 

a doua și-au semnat prezența formațiile 
Școlii generale nr. 178 din ~ " 
cu program de fotbal, precum și 
ale școlilor sportive din Timișoara, Rm. 
Vllcea, Craiova șt nr. 2 din Bucu
rești. După meciuri eliminatorii, in com-

București 
cele

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA A IX-A
ETAPA I (22 AUGUST) 

Independenta sibiu — C.F.R. simeria 
Vitrometan Mediaș — Minerul Telluc 
Minaur Zlatna — Unirea Alba Iulia 
Textila Sebeș — A.S.A. Sibiu 
Victoria Călan — Chimia oraș Victoria 
Constr. Hunedoara — Metalul C. M. 
U.P.A. Sibiu — C.F.R. Sighișoara

ETAPA A II-A (29 AUGUST)
A.S.A. Sibiu — Vitrometan Mediaș 
C.F.R. Sighișoara — Constr. Hunedoara 
Minerul Telluc — Independența Sibiu 
Unirea Alba Iulia — Victoria Călan 
C.F.R. Slmerla — U.P.A. Sibiu 
Chimia oraș Victoria — Textila Sebeș 
Metalul C. Mică — Minaur Zlatna

ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE) 
Textila Sebeș — Unirea Alba Iulia 
f p.A. Sibiu — Minerul Telluc 
M -mur Zlatna — C.F.R. Sighișoara 
Ind"pend n-n Sibiu — Constr. Hunedoara 
Victoria Că’an — Metalul Copșa Mică 
Vdrbmelan Mediaș — C.F.R. Simeria 
Chimia oraș Victoria — A.S.A. Sibiu

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)
M'nerul Teliuc — Victoria Călan 
C F.R. Sighișoara — C.F.R. Simeria 
Constr. Hunedoara — U.P.A. Sibiu 
Unirea Alba Iulia — Chimia oraș Vict. 
Independenta Sibiu — A.S.A. Sibiu 
Textila Sebeș — Minaur Zlatna
Metalul Copșa M. — Vitrometan Mediaș

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
Chimia oraș Vict. — C F.R. Sighișoara 
A.S.A. Sibiu — Victoria Călan _____

Mlnaur Zlatna — Vitrometan Mediaș 
U.P.A. Sibiu — Textila Sebeș
Unirea Alba Iulia — Constr. Hunedoara 
Metalul Copșa M. — Independența Sibiu 
C.F.R. Simeria — Minerul Telluc

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
Constr. Hunedoara — Minaur Zlatna 
C.F.R. Slmerla — Metalul Copșa Mică 
C.F.R. Sighișoara — A.S.A. Sibiu 
Minerul Telluc — Unirea Alba Iulia 
Vitrometan Mediaș — U.P.A. Sibiu 
Victoria Călan — Textila Sebeș 
Independența Sibiu — Chimia oraș Vict.

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
U.P.A. Sibiu — Independența Sibiu 
C.F.R. Sighișoara — Unirea Alba Iulia 
Metalul Copșa M. — Minerul Teliuc 
Vitrometan Mediaș — Chimia oraș Vict 
Textila Sebeș — C.F.R. Simeria 
A.S.A. Sibiu — Constr. Hunedoara 
Minaur Zlatna — Victoria Călan

ETAPA A VIII-A (17 OCTOMBRIE)
Minaur Zlatna — Minerul Telluc 
Textila Sebeș — Independența Sibiu 
Chimia oraș Victoria — C.F.R. Simeria 
Unirea Alba Iulia — A.S.A. Sibiu 
Victoria Călan — C.F.R. Sighișoara 
U.P.A. Sibiu — Metalul Copșa Mică 
ConStr. Hunedoara — Vitrometan Mediaș

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
Unirea Alba iulia — Metalul Copșa Mică 
C.F.R. Slmerla — Victoria Călan 
C.F.R. Sighișoara — Textila Sebeș 
Chimia oraș Victoria — U.P.A, Sibiu

Independența Sibiu — Vitrometan Mediaș 
Minerul Telluc — Constr. Hunedoara 
A.S.A. Sibiu — Mlnaur Zlatna

ETAPA a X-a (31 OCTOMBRIE) 
Mlnaur Zlatna — Chimia oraș Victoria 
Vitrometan Mediaș — Unirea Alba Iulia 
A.S.A. Sibiu — U.P.A. Sibiu
Constr. Hunedoara — C.F.R. Slmerla 
Metalul Copșa Mică — Textila Sebeș 
Victoria Călan — Independența Sibiu 
Minerul Telluc — C.F.R. Sighișoara

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)
U.P.A. Sibiu — Victoria Călan 
Chimia oraș Vict. — Minerul Telluc 
C.F.R. Sighișoara — Vitrometan Mediaș 
Independența Sibiu — Unirea Alba Iulia 
C.F.R. Simerla — Mlnaur Zlatna 
Textila Sebeș — Constr. Hunedoara 
Metalul Copșa Mică — A.S.A. Sibiu

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)
Chimia oraș Vict. — Constr. Hunedoara 
Unirea Alba Iulia — U.P.A. Sibiu 
Textila Sebeș — Minerul Telluc 
A.S.A. Sibiu — C.F.R. Simeria 
C.F.R. Sighișoara — Metalul Copșa M. 
Mlnaur Zlatna — Independența Sibiu 
Victoria Călan — Vitrometan Mediaș

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE) 
Vitrometan Mediaș — Textila Sebeș 
Metalul Copșa Mică — Chimia oraș Vict. 
Independența Sibiu — C.F.R. Sighișoara 
C.F.R. Simeria — Unirea Alba Iulia 
Minerul Telluc — A.S.A. Sibiu 
Constr. Hunedoara — Victoria Călan 
U.P.A. Sibiu — Minaur Zlatna

petiție au rămas doar patru echipe 
(eîte două din fiecare grupă) — cele 
ale școlilor generale hr. 69 șl 178 din 
București și alături de ele acelea ale 
Școlilor sportive nr. 2 și Brașbv, care 
aveau sâ se întâlnească într-un turneu 
final.

Ultimul act al Criteriului național de 
fotbal a evidențiat omogenitatea și ex
celenta pregătire fizică și tehnică a 
micilor fotbaliști de la Școala generală 
nr. 69 : 9—0 cu Școala generală nr. 
178, 2—1 cu Școala sportivă Brașov și 
1—0 cu Școala sportivă nr. 2 București. 
Un amănunt semnificativ: câștigătoarea 
întrecerii a fost singura echipă care a 
avut fotbaliști născuți în anul 1957. cu 
un an mal puțin decît componențil ce
lorlalte formații competitoare... Pro
fesorul de educație fizică loan Stoișor, 
antrenorul celor de la „69“, — totodată 
directorul taberei — are, desigur, mo
tive să fie inclntat pentru frumoasa per
formanță obținută la Rîmnieu Vîlcea de 
micii lui... căluți, cum le spune în glu
mă. firește îndemnat de predilecția co
piilor din școala bucureșteană de a 
alerga mult, pe tot terenul, dar cu fo
los. cum s-a putut vedea șl din re
zultatele menționate. Sigur, se 
să-i amintim pe cel '
posturilor : Tichigiu , ,
Lăcătuș, P. lonescu — Popescu. Culea 
Minei, Preda, Gheorghe, St. Grecu. Cei 
mai eficace jucători — Culea cu 8 go
luri înscrise șl Lăcătuș — cu 4 goluri.

La finele Criteriului, conducerea teh
nică a taberei a întocmit șl un lot al 
celor mai talentațt minifotballștl . Din 
acesta fac parte patru jucători de la 
„69" — Tichigiu, Culea, Preda șl P. 
lonescu. trei de la Școala sportivă nr. 
2 București — Paloșanu (înaintaș cen
tral). Pagu (extremă stîngă) și Tudor 
(portar) și cite doi de la Școala ge
nerală nr. 178 — Albișor (fundaș central) 
și Milea (înaintaș) și de la Școlile sportive 
din Brașov I. Vasile (fundaș) și Mol
doveanu (înaintaș) și Rm. Vîlcea 
Vergii (mijlocaș) și Șchiopii (portar).

Dînd curs rugăminții elevilor șl pro
fesorilor din tabăra de fotbal de 
Rm. Vîlcea, consemnăm aici 
generos pe care organele 
sport șl direcțiunea Liceului 
Roaită" (prof, iulian lovan) l-au avut In 
reușita întregit activități.

T. BRÂDEȚEANU

Vîlva stîrnită de aceste cereri 
de transfer avea însă să șe poto
lească foarte repede, o dată cu ho- 
tărîrea Comisiei de competiții și 
disciplină de a respinge toate ce
rerile de transfer, cu carantină, de 
la o echipă de divizia A, la alta 
de aceeași categorie.

De fapt, nici măcar nu este vor
ba de o hotărîre a sus-amintitei 
comisii, ci pur și simplu de o 
trimitere la articolul 8 (azi art. 
29) al regulamentului de transfe
rări, intrat în vigoare la 1 iulie 
1969. Sub forma unei note, acolo 
se spune cît se poate de clar :

I
„Jucătorii care la data de 1 iulie 

1969 se găsesc legitimați la secții 
(cluburi) divizionare A NU POT FI 
TRANSFERAȚI, FĂRĂ ACORDUL 
ACESTORA, DECÎT DUPĂ DATĂ 
DE 1 IULIE 1972“. Cu alte cuvin
te, acești jucători nu pot fi tran
sferați nici cu carantină.

Pe cît de clar, pe atît de simplu. 
Dar, iată că toți cei care s-au an
gajat în această rapidă schimbare 
de... domiciliu, jucători și cluburi, 
au uitat pur și simplu de existența 
acestei prevederi regulamentare. Au 
uitat ei, dar Federația — nu. Și, 
în mod logic, toate aceste cereri de 
transfer au fost considerate nule 
și neavenite.

Au trecut trei zile de lecții teo
retice și practice, de referate și 
teste, de vizionări ale unor filme 
documentare (ce au adus sub ochii 
asistenței fotbalul și fotbaliștii din 
cîteva țări și generații), de discuții 
și concluzii. Ieri după-amiază, 
cursul de perfecționare a antreno
rilor a luat sfîrșit-

Programul zilei de ieri a cuprins, 
printre altele, teme ca „Probleme 
actuale evidențiate în jocul echi
pelor noastre de divizia A“, „Orga
nizarea și desfășurarea jocului în 
vederea ridicării capacității ofensi
ve". Materialele au fost expuse de 
către antrenorul emerit Angelo Ni- 
culeseu și Ilie Oană, unul dintre 

de

fotbalisti- 
cîmp de 
a ideilor 
documen-

Duminică 1 august, la Oradea

CRISUL - DINAMO BUCUREȘTI

majoră. Semnalăm cîteva, iar mîi
ne vom reveni cu amănunte.

Perimetrul activității 
ce trebuie să devină un 
dezbatere și de aplicare 
și măsurilor cuprinse în
tele de partid, cu privire la îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative.

Educația jucătorilor trebuie rea
lizată prin moralizarea fiecărui 
compartiment al vieții fotbalistice.

în spiritul legilor generale și ale 
mișcării sportive trebuie declan
șate acțiuni energice pentru rezol
varea unor necesități fundamentale, 
trebuie combătută blazarea în fața 
dificultăților.

Este necesar să fie reevaluat ro
lul muncii în activitatea de forma
re și de modelare ciVidă a fotba
liștilor de toate categoriile.

A venit vremea să se clarifice in 
fotbalul nostru o serie de probleme 
de principiu și să se adopte soluții 
viabile (statut, transferări, cluburi 
specializate etc.). în viitorul apro
piat, conducerea federației va elu
cida asemenea probleme.

Drepturile și îndatoririle jucăto
rilor vor fi apreciate riguros in 
funcție de locul ocupat în clasa
ment, prezența în echipă, randa
ment și abateri. Va spori mult ca
pacitatea de influențare a antreno
rilor asupra elevilor lor.

Volumul, intensitatea și calitatea 
antrenamentelor vor trebui să ega
leze parametrii fotbalului interna
țional.

Pentru a munci în concordanță 
cu legile perspectivei, antrenorii 
vor activa de acum înainte mini
mum trei ani la echipele unde sînt 
angajați în prezent.

nr TUmrnnni «utia 1 IncePJnd cu acest sezon, cheltu- F.C. Liverpool, ediția . lelUe competiționale vor trebui a_ 
coperite din veniturile proprii rea
lizate de către fiecare echipă.

Aceste măsuri fac parte dintr-un 
complex de acțiuni menite să ri
dice activitatea fotbalistică la ni
velul cerințelor și condițiilor ac
tuale.

antrenorii cu vechi state 
serviciu în fotbalul nostru.

După-amiază, cursanții au cobo- 
rît din nou pe gazonul terenului de 
joc și au urmărit o ședință de pre
gătire condusă de Ilie Oană și mai 
tînărul său coleg în ale meseriei ‘ 
de antrenor, Petre Mîndru. j

Cu ajutorul filmului s-a anali- ■ 
zat apoi comportarea finalistelor 
„Cupei României" din acest an. în t 
timpul derulării, prof. Angelo Ni- ; 
culescu a făcut un comentariu a ' 
cărui bază au constituit-o, mai ales, j 
carențele manifestate în joc de Di
namo și Steaua, două dintre echi- 
pele noastre fruntașe. Apoi, pe 
ecran... s-au perindat fotbalul și 
fotbaliștii din diferite perioade de ‘ 
ani : 1954, 1961, 1971. A fost vorba 
de trei finale ale „Cupei Angliei". ; 
Trei finale cu alte echipe, cu alt 
stil de joc, cu evidente deosebiri, 
de la acțiuni individuale și drib
lingul ca armă de bază, la orga
nizarea din ce în ce mai temeinică 
a acestui joc, ajungîndu-se la finala 
Arsenal - 
1971.

Cuvîntul 
lui pentru 
lor a fost 
Mircea Angelcscu. Președintele 
F.R. Fotbal a abordat pe larg o 
serie de probleme de importanță

de încheiere al cursu- 
perfecționarea antrenori- 
rostit de către tovarășul 

Președintele

deOradea, din nou oraș reședință 
echipă divizionară A, va găzdui du
minică un atractiv cuplaj. In " 
chidere. de la ora 16, echipa de ti
neret Crlșul va juca cu divizionara 
B Știința Bacău, iar in meci vedetă 
se vor întâlni campioana țării, Dinamo 
București, cu prospăta promovată 
în divizia A, Crlșul.

Iile GHIȘA—coresp.

des- ORE ASPRE
(Urmare din pag. 1)

cuvine
„11“. în ordinea 

— Nițu, Neagu, ANDREI ȘEPCI

antrenor la Minerul Baia Mare

la 
spiritul 

locale de 
„Vasile

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL NR.

DIN 1 AUGUST
CSM Sib. — Gaz met. 
Corvinul — Vict. Călan 
Min.
CSM
Met.
Min.
Soda
Met.
Olimp. S.M, 
Met. Tîrg. - 
Prahova — Electr. Buc. 
Gloria Bstr. — CIL Gh.
Tractor. Bv. — Forest. T.S.

Anina — Min. M.N. 
Rș. — CFR C-sebeș 
Cugir — ASA Sib. 
B.M. — Vict. Cărei 
O.M. — Arleșul 
Aiud — Ind. sîrmei 

-Gloria B.M. 
Petr. Tîrg.

31

1
1
X
1
2
1
2
x
1
1
X
1

Tncepîndu-și antrenamentele la 15 
iulie, echipa băimăreană Minerul 
se prezintă înaintea startului viito
rului campionat cu cîteva noutăți 
remarcabile. Prima este legată de 
numele noului antrenor principal, 
care nu este altul decît... fostul 
antrenor al Minerului, Andrei 
Șepci, reîntors la cîrma echipei de 
la Universitatea Cluj. A doua, cel 
puțin la fel de. spectaculoasă, are 
ca „erou1* principal pe binecunos
cutul jucător Mircea Sasu, revenit 
din Turcia și legitimat la fosta sa 
echipă.

Gigi Tătaru e mai puțin volubil. 
Are griji. îmi spune l

— in afară de antrenamente, 
mai și învăț. Vreau să dau exa
men de admitere, la toamnă, la 
I.E.F.S. Am amînat destul!

— Cred că am să dau și eu — 
răspunde Puiu lordănescu. Dar e 
foarte greu, căci avem atîta de lu
cru anul acesta ! Locurile 
campionat, Cupa, cît mai 
goluri...

Goluri, cît mai multe
Aveam să mă conving peste o ju
mătate de oră cît de mult înseam- '■ 
nă golul în 
liștilor.

1—3 in 
multe

goluri,

T. TOHATAN coresp.

AZI, ULTIMA
Tragerea LOTO de mîine va fi 

televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19.10.

Participînd la această tragere 
puteți cîștiga în afara premiilor o- 
bișnuite în bani, autoturisme DA
CIA 1100 (55.000 lei) sau SKODA 
S 100 (53.090 lei) precum și 
excursii în GRECIA 
de cca 8 zile.

Azi ULTIMA 
rarea biletelor.

ZI

precum 
cu o durată

pentru procu-

doaie" nefiresc, îngrijorător, pe 
Narcis Coman sau... scurtează viața 
frunzelor din plopi. Se aude nu
mai icnetul șuturilor (unde sînt 
glumele din mașină ?) și, din ce 
în ce mai des, mai sacadat, mai 
poruncitor, cad comenzile antreno- 

1 rului Gozisfuntiii ,* „mai repede,
Pantea I", „mărci gol, Dumitriu, de 
unde ești„prea lent, Aelenel

Șuturi la poartă, zeci, sute de 
șuturi direct, din volă, din prelua-

, re, din unghi...
— încă o dată lordănescu!

' Și mingea „găurește" vinciul, iar
ceva 

scurg 
mar-

!-$S

pentru o clipă împrumută 
din razele soarelui care se 
printre crengile plopilor din 
gine... Apoi iar, și iar...

— Nu mai pot, nea Gică !
Dar lordănescu s-a sculat și... s-a 

mai putut. O dată și încă o dată, 
pase amețitoare... Pînă cînd, în sfîrșit, „profesorul" 

. îndură, se întoarce cu cîțiva
yx IUI J ULC1 bUlȚ

într-un meci de 8 la 8, la fel de 
disputat ca o partidă de campionat.

viața de

★
se făcuse, 

sau fără

o zi a ste-

încălzirea 
lucrează cu, 
sprinturi lungi sau scurte, schim-ț 
bări de direcții, j---- _. ____ ___
Un ritm de infern, pe care-1 cred se................., vlvlvw
de fiecare dată ajuns la superlativ .j ani în urmă și devine iar jucător 
și mă înșel, deoarece el crește me- ' ’ 1 • • - • - - • -
reu. „Bombe" din 16 m îl „în-

Acum 
minge,

se 
în

ZI PENTRU TRAGEREA LOTO
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL ' CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

PRONOEXPRES V ț 83 IULIE 1971 s
NR. 30 din 28 IULIE 1971 S

FOND GENERAL DE PREMII : 3.069.690 
lei report.lei din care : 2.018.302

Extragerea I j 37 33 13 44 22 18
FOND DE PREMII t 

care : 1.342.074 lei report cat.
Extragerea a n-a : 40 6 12 11 29

1.887.967 lei 
I.

ir

din

Extragerea I : Cat. a 2-a : 7,05 variante 
a 12.617 lei ; a 3-a : 16,65 a 5.342 lei ; 
a 4-â : 39,85 a 2.232 lei ; a 5-a : 138,75 
a 641 lei ; a 6-a : 209,50 a 297 lei.

Report categ. 1 s 88.949 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. B : 2 vari

ante 25% a 13.657 lei și 8 variante
’ .............. ..... a 7.678 lei ;

33,35 a 2.129
FOND DE PREMII î 1.181.723 lei 

care : 676.228 lei report cat. A.
Plata premiilor va Începe în Capi

tală de la 5 august a.c. pînă la 11 sep
tembrie a.c. ; în țară de la 9 august

PinS la 11septembrie 1971 finely siv.

din

'. J a 5.463 lei ; C : 9,25
■ . 23,95 a 2.965 lei ; E; 
: sF : 36,85 a 1.927 lei.

Report categ. A : 71.018 lei.
Ambele extrageri : Categ.

; variante a 100 lei.

10’/. 
d : 

lei ;

Z : 1.423.3S

Rubrică redactată
de LOTO _ PRONOSPCRȚ



lUDIT DIBAR
evoluează în Olanda

DE VARĂ Â POPOARELOR U.R.S.S
6—4, Finale la natație, sărituri in apă, tir și scrimă

I.SX, iNTiLNIREAINDIA-ROMÂNIA
CU 48 DE ORE ÎNAINTEA STARTULUI

NEW DELHI, 28 (prin telefon). — 
Cu două zile înaintea mult aștepta
tei întilniri cu echipa Indiei, mem
brii reprezentativei de tenis a țării 
■noastre au de pe acum un program

MUKERJEA
foarte 
sîntem 
ra.

încărcat, la New Delhi, unde 
reuniți cu toții de luni sea- 

Grosul lotului, plecat duminică 
dimineață cu avionul din București, 
a călătorit pînă în capitala Indiei, 
via Atena, sosind a doua zi în zori. 
Primele noastre rachete. Ion Tiriac 
și Ilie Năstase, au urmat pe rînd. 
Mai intîi Țiriac, care plecase de la 
Kitzbiihel, din Alpii Austriei, a ajuns 
luni după-amiază, după o escală la 
Teheran. Cel din urmă ni s-a ală
turat Ilie Năstase, care a avut și 
cel mai lung parcurs. Din Baastad 
și apoi 
avionul 
Tiza la 
zilei.

între . .... ... _________ _ T.
Sever Dron făcuseră un prim antre
nament de acomodare pe terenul 
central al „Național Sport Club of 
India”, acolo unde vineri încep par
tidele semifinalei inter-zone. Tre
buie să spunem de la început că

Stockholm, el a zburat cu 
spre Moscova, pentru a ate- 
New Delhi, tîrziu, la sfîrșitul

timp, Petre Mărmureanu și

este un teren cu gazon, destul de 
bine întreținut, dar care prin viteza 

' ce o imprimă mingilor poate consti
tui un handicap pentru jucătorii noș
tri, specialiști ai zgurei roșii. Dar

NĂSTASE
mult m*i de temut, credem, sînt 
gradele înscrise pe termometru, care 
arată cifre în jur de 40, în miezul 
zilei. în plus, domnește aci o umi
ditate permanentă și plouă foarte 
des, în special spre seară. Aceasta 
poate, desigur, tulbura desfășurarea 
programului de- întrecere.

Marți după-amiază, echipa Româ
niei a apărut la antrenament, în 
formație completă. Dispoziția este 
excelentă, și „bombele” trimise peste 
fileu de Năstase, ca și cîteva exe
cuții tehnice de virtuozitate ale lui 
Tiriac, ne-au demonstrat că așii noș
tri sînt în formă. Foarte activi și 
buni sparing-parteneri se arată din 
nou Dron și Mărmureanu, ultimul 
avînd și /atuul de a fi cîștigătorul 
ultimului circuit de turnee în India, 
desfășurat în această iarnă.

Primul antrenament a fost relativ 
scurt, fiind vorba numai de o acomo
dare. în plus, în aceeași seară, echi
pa noastră trebuia să răspundă invi-

tației făcute de guvernatorul orașu
lui, Lt. col. Shrianha, care a oferit 
un cocktail. Miercuri (n.r. ieri) a 
avut loc la Clubul national o confe
rință de presă a celor doi căpitani 
de echipă, prof. Ștefan ~ 
și Ramanathan Krishnan.

Joi (n.r. azi) vom fi 
primele emoții, cele ale 
sorți. Ea Va avea loc la reședința 
primului ministru al Indiei, Indira 
Ghandi, dovadă a importanței care 
se acordă aci acestei întilniri spor
tive. Desigur. în urne vor sta nume
le jucătorilor Premjit Lall și Jai- 
deep Mukerjea. campionii Asiei, ală
turi de cele ale lui Ion Tiriac și 
Ilie Năstase. cîștigătorii uneia din 
grupele zonale europene ale „Cupei 
Davis”. în schimb, nu știm încă 
numele arbitrului principal al întîl- 
nirii. în ultimul moment, maghiarul 
Laszlo Gorody s-a declarat indispo
nibil, așa că într-un contact preala
bil cu gazdele va trebui fixat 
înlocuitor.

Vineri după-amiază, tribunele 
5 000 de locuri, special amenajate la 
Clubul national, vor fi martorele pri
melor dispute din cadrul semifinalei 
interZone. India — România.

La Hilversum au început 
campionatele internaționale de 
tenis ale Olandei, la care par
ticipă șl jucătoarea româncă 
Iudit Dibar. în primul tur al 
probei de simplu feminin, Iu
dit Dibar a învins-o eu 
6—2 pe olandeza Dorien Fal- 
kenburg.

Rezultate din turneul 
culin : Contet (Franța) — Gu
lyas (Ungaria) 3—6, 6—2, Q—3 ; 
Hirai (Japonia) — Sedgman 
(Australia) 7—5, 0—6, 9—7 ;
Chanfreau (Franța) — Kastcn 
(Olanda) 6—2, 7—5 ; Jauffret
(Franța) — Sakai (Japonia) 

6—4, 6—2; Pinto Bravo (Chi
le) — Perry (SALA.) 6—2, 6—1 ; 
Barclay (Franța) — Drossart 
(Belgia) 6-3, 7—5.

mas-
28 (Agerpres). — Pe 

sportive din Moscova 
întrecerile finale ale

MOSCOVA, 
diferite baze 
au continuat ----- 
celei de-a 5-a ediții a Spartachiadei 
de vară a popoarelor URSS.

în cadrul concursului de înot, 
Vladimir Bure a stabilit un nou 
record unional în proba de 100 m 
liber cu performanța de 52,9, timp 
inferior cu numai o zecime de se-

Georgescu

părtași la 
tragerii la

un

cu

prof. Al. LAZARESCU
secretar general al F.R.T.

UN PRONOSTIC PENTRU J. O. 1972:

MULTE RECORDURI
PE POLIGONUL DE LA MIINCHEN

„Competițiile olimpice de tir vor 
avea, în 1972, Ia Miinchen, condiții op
time de desfășurare. Se prevăd rezul
tate înalte, iar recordurile olimpice 
sînt susceptibile de a fi depășite în 
proporție majoritară”. Autorul acestor 
pronosticuri optimiste nu se hazar
dează; dinsul este un specialist noto
riu al sportului armelor. în 1952 
participa la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki și ocupa locul 20 în proba 
cîștigată de primul campion olimpic 
român: Iosif Sîrbu. De atunci, ing. 
PETRE CIȘMIGIU nu a mai lipsit 
de la nici o ediție a Jocurilor Olim
pice, participînd la toate, fie ca an
trenor. fie ca arbitru. Dar, mai ales, 
a fost prezent la etapele premergă
toare Jocurilor, fiind consultantul 
predilect al organizatorilor. Nu mai 
departe

îndrume 
localita- 
se vor 

Paname-

Balcaniada de volei pent?u junioapi

M iNCEPUT ÎNTRECERILE
LUKOVIT, 28 (prin telefon). Pe 

terenul din localitate, au început 
miercuri după-amiază întrecerile 
Balcaniadei de volei pentru echi
pele de juniori și junioare organi
zate anul acesta de federația de 
specialitate din Bulgaria. La startul 
competiției masculine s-au prezen
tat reprezentativele Greciei, Iugo
slaviei, României, Turciei și Bul
gariei, iar la al Celei feminine i 
Iugoslavia, România și Bulgaria.

Băieții noștri, sosiți cu o zi îna
intea fetelor, au efectuat trei an
trenamente, manifested o bună dis
poziție de joc și o dorință fermă

7- nu și Liliana Pașca s-au alăturat 
lotului abia după participarea la 

t „Cupa Prietenia" din Cehoslovacia. 
. Conducătorii tehnici, Ion Sorbaiă 

. și Ion Cristian, , au hotărît să în- 
■; ceapă jocurile ’fără ele, urmînd 

ca, în funcție jde evoluția parti- 
delțr, să lejintrpducă pe teren.

în urma ' tragerii la sorți, ce a 
avut loc . marți > seara, echipele 
României,--'au fost, programate să 
joace în prima zi‘‘ cu formația 
Turciei, la masculin, și Bulgariei, 

/;îa femiriin (partida din urmă, de- 
■‘, cisivă pentru desemnarea repre- 

, • ------ -----------/zentativei care va cîștiga Balca-
c,omPortare ;măsura//niada). în aontînufâre, băieții vor

“ , Iugoslavia
• (sîmbătă) /și; Grecia (duminică), 
iar fetele ^Iugoslavia (joi), vineri 

i j fiind zi de g odihnă.

-

posibilităților lor.
Echipa feminină a ajuns, 

kovit marți după amiază, seara fă- 
cînd un ușor antrenament ■ de aco
modare, repetat și miercuri dimi
neața. Antrenorii nu s-au (stabilit >'; 
încă asupra jucătoarelor/ cel le vor f 
utiliza în prima partidă., Trdbuie să •■ :

& tț , «întîlni Bulgaria ((joi), 
} la • Lu-: ■/ i (sîmbătă) /și! Grecia

încă asupra jucătoarelor/ cel’ le vor
. — X-*vLua.i xxcfjuie sa >

subliniem faptul că AngelaiMoroia-1- 
_____________ V

- /I : '
- ■ ÎN./MATEESCU
// . ■' / ; x

■ ■ Pînăjțla •'■- închiderea ediției nu 
ne-au j/parvenit/rezultatele.

cundă recordului european deținut 
de francezul Rousseau. Pe locul 
secund s-a clasat Igor Grivennikov 
53,7, urinat de Leonid Ilicev 
în aceeași probă, la feminin, 
toria a revenit Irinei Tereșina, 
nometrată în 1:02,4, Natalia 
trova s-a situat pe locul doi 
1:03,1, iar Nadejda Matiuhina a 
ocupat locul trei cu același timp. 
Tina Lekveișvili a cucerit cel de-al 
doilea titlu de campioană a Spar- 
tachiadei, terminînd învingătoare în 
proba de 200 
de 2:28,7. Au 
vanova 2:29,3 
2:31,5.

Au început 
cursului de sărituri în apă. 
trambulină masculin, primul loc a 
fost ocupat de Mihail Safonov cu

54,3. 
vic- 
cro- 
Bîs- 

cu

m spate cu timpul 
urmat-o Irina Golo- 
șl Tatiana Astașkina

și întrecerile con- 
La

516,36 p, iar la sărituri din turn 
femei, pe primul loc s-a clasat AUa 
Selina cu 337,32 p.

Competiția de tir a continuat cu 
disputarea probei de armă calibru 
mic, în care victoria a revenit lui 
Iakov Jelezniak cu un total de 569 
p, urmat de Andris Buțis 561 p și 
Valeri Postoianov 559 p.

La scrimă, în disputa celor mai 
bune floretiste, învingătoare a ieșit 
Elena Belova, campioană olimpică 
la Ciudad de Mexico, care a rea
lizat 6 victorii. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Liudmila Rusak 
5 v, Aleksandra Zabelina 4 v, Na
dejda Ivanova 4 v, Nina Butorina 
3 v, Valentina Nikonova 3 v, Olga 
Kostiakova 2 v și Raisa Cernikova 
1 v.

decît în ■primăvară, tehnicia-

încet dar sigur, construcția bazelor sportive care vor găzdui a XX.-a 
Olimpiadă, la Miinchen, avansează spre finisare. Iată, pregătită, carcasa 
metalică a viitorului acoperiș, al stadionului olimpic. Foto » IN — Bild

nul român a fost solicitat să 
construcția poligoanelor din 
tea columbian» Caii, unde 
deschide în curînd Jocurile 
ricane.

De data aceasta însă, ing. 
a fost zilele trecute — împreună cu 
americaul Michael Tipa și suedezul 
Bjorn Schullstrom — oaspetele capi
talei bavareze, gazda viitoarei ediții 
a J.O. La recomandarea Uniunii in
ternaționale de tir și în urma invitați
ei primite din partea Comitetului de 
organizare a Olimpiadei de la Miin- 
chen, cei trei specialiști reputați au 
efectuat o primă inspecție la poligo
nul Garching-Hochbruck. aflat la 7 
km nord-est de viitorul sat olimpic. 
Pe terenul viran de aci au fost tra
sate amplasamentele standurilor și a 
fost ridicată zidăria construcțiilor. 
Stadiul lucrărilor este destul de avan-- 
sat, în așa fel încît în primăvara vii
toare vor putea fi montate instala
țiile. Sînt prevăzute paravane specia
le pentru atenuarea vînturilor, um
brele pentru obținerea luminii cores
punzătoare. tinte cu manevră auto
mată etc.

Ing. Cișmigiu apreciază că sarcina 
Construirii poligonului a fost rezol
vată în bune condiții, ținînd seama 
de situația locală. întreaga lucrare — 
care a impus o investiție serioasă, de 
40 de milioane de mărci — va fi ter
minată în timp util.

De interes major pentru trăgătorii 
noștri este precizarea că se va re
curge probabil la probe eliminatorii 
de calificare, întrucît capacitatea mică 
a poligonului nu permite startul con
comitent al marelui număr de concu- 
renți, previzibili de pe acum, tmai 
ales la probele de pistol precizie, puș
că de calibru mic și chiar armă la 
300 m. Dacă va fi. într-adevăr, ne
voie de calificări, atunci ele se vor 
disputa cu 2—3 zile înainte de înce
perea probei olimpice propriu-zise. 
Astfel, vor fi și trăgători care au 
bătut drumul pînă la Miinchen. dar 
nu vor mai intra în concursul oficial, 
trebuind să se mulțumească cu pre
zența simbolică, în clasamentul com
petiției.

Cișmigiu

V. B.

^ăiâ, LA ăiENA A |||.a EDmE A BALCANIADEI
DE ATLETISM PENTRU

La finele acestei săptămînl țsîm- 
bătă și duminică), pe modernul 
stadion cu pistă de tartan din ca
pitala Greciei, cei mai buni atleți 
juniori din țările balcanice se vor 
întîlni în cadrul celei de a treia 
ediții a campionatelor balcanice.

După prima ediție (experimenta
lă), care s-a disputat în 1961 la

JUNIORI

NIKOLAI PANKIN

VEDETA SĂPTĂMINII

Are 22 de ani, 1,73 m și 74 kg. Face parte din clubul T.S.K.A.
coca șl este antrenat de fostul campion al UR.S.S., Alexis Bure. .4 corectat 
în ultimii ani de 4 ori recordurile mondiale șl de 5 ori pe cele continentale
în probele de bras Evoluția performanțelor sale: 100 m bras — 71.0 In 1904;
69,8 In 1965 ; 69,2 în 1966 ; 68,6 tn 1967 ; 66,2 (R.M.) in 1968 ; 65,8 (R.M.) in 
1969 șl 66,8 în 1970 ; 200 m bras — 2:39,5 în 1964 ; 2:36,2 in 1965 ; 2:36,9 in 1966:
2:32,7 în 1967 ; 2:28,3 în 1968 ; 2:25,4 (R.M.) în 1969 și 2:26,1 în 1970. Continuă
sd dețină recordul lumii (65.8) pe distanța de 100 m. La J.O. din Mexic a cu
cerit medalia de bronz a probei de 100 m și a ocupat locul IV la 200 m. 
Campion european (Barcelona — 1970)

Nikolai Pankin este, poate, cel 
mai reușit produs al școlii sovietice 
de bras, procedeu tehnic în 
înotătorii din U.R.S.S. s-au 
deseori în marile competiții 
diale. Recentele sale victorii

care 
impus 
mon- 

____ ____________  __ . de la 
Santa Clara asupra celor mai buni 
specialiști din lume, 
Brian Job (recordman 
200 m) și brazilianul

americanul 
mondial pe 

. T_ __ Jose Silvio
Fiolo, ca’ și performanța (66,3 —
100 m) realizată zilele trecute în 
cadrul Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S., confirmă cu prisosință nu 
numai valoarea moscovitului, dar 
și forma sa excelentă în acest se
zon.

Pankin — spun specialiștii — a re
voluționat tehnica brasului modern.

tot la 100 m.
Poziția sa tn apă este mult mai 
ridicată în comparație cu cea cla
sică, fapt care la prima vedere 
ar lăsa Impresia că li oprește plu
tirea. Cel mai rapid brasist al con
tinentului posedă însă o forță și 
o elasticitate puțin comune, care 
îi permit să mențină pe parcursul 
unei curse întregi același stroc ri
dicat. El se antrenează zilnic cîte 
5—6 ore și nu înoată decit in pro
cedeul bras. Antrenorul său decla
ră că Nikolai este capabil de re
zultate în jurul a 65,0 (100 m) și 
2:23,0 (200 m), cifre cu care se 
anunță un candidat sigur la me
daliile de aur ce se vor decerna 
la viitoarele J.O.

Cluj, competiția amintită a luat o 
amploare din ce în ce mai mare, 
angrenînd cele mai reprezentative 
talente și speranțe ale atletismului 
din Balcani. Anul trecut, tot la A- 
tena, animatorii întrecerilor au fost 
tinerii noștri sportivi, de la care 
așteptăm, firesc, și de această da
tă, rezultate cel puțin la fel de 
bune. Și este posibil, dacă ne gîn- 
dim că, în actualul sezon, mulți 
dintre juniorii ce ne vor reprezenta 
la Atena au realizat performanțe 
remarcabile. .Ne referim la Sandu 
Mitrofan la 100 și 200 (10,4 și 21,6), 
Marian Chira 2,08 la înălțime, Cor
nel Anton 4,75 la prăjină, Gabriel 
Oană 7,44 la lungime, Ion Vasiles- 
cu 6 578 p la decatlon, Marta yat- 
mari 13,9 la 100 m garduri, Roxana 
Vulescu 1,74 m la înălțime, Dorina 
Cătineanu 6,06 m la lungime, Eva 
Zorgo 47,38 m la suliță etc.

Adversarii noștri, care s-au do
vedit redutabili la toate edițiile 
precedente, firește că s-au pregătit 
și ei lâ fel de intens, înregistrînd 
în acest Sezon rezultate foarte bu
ne. Juniorii bulgari — în frunte

FRANȚA A CIȘTIGAT
CUPA ANNIE SOISBAULT“

I

I
TETRATLONUL ATLETIC

I

CĂRĂRI /PERICULOASE
■ O- eorespomferi/ă 
că numărul

junoscuta dis- p

cu Kolev (2,05 m la înălțime), 
Stoev (17,81 la greutate) și Vladi
mirov (52,56 m la disc), juniorii 
iugoslavi, din a căror delegație nu 
lipsesc Vincianovici 10,6 la 100 m 
și Jelovica 1,70 m la înălțime, pre
cum și juniorii țării gazdă, din ă 
căror echipă fac parte Ekonomou 
(2,06 la înălțime) și

. , (15,77 la triplusalt), vor fi fără în- 
.ă/ doială adversari demni pentru re- 
'/prezentanții noștri, contribuind îm- 
■/ preună cu ei la reușita acestei com

petiții.

Kathiniotis

Meci internațional de handbal
Orașul Gh. Gheorghiu Dej, 28 

(prin telefon). Noua divizionară A, 
„TROTUȘUL11, “ .............
obtinut o frumoasă victorie îri în- 
tîlnirea cu Selecționata de tineret 
a Franței, care s-a dovedit a fi 

un. partener valoros. Cu acest pri
lej, a fost inaugurat un nou teren

din localitate, a

de handbal bituminizat și cu tri
bune. înregistrîțidu-se și un re
cord de asistență i peste 4.000 de 
spectatori.

Au arbitrat bine G. Mateescu și 
A. Popescu, din localitate.

Gh. GRUNZU. coresp.

PE PISTELE DE ATLETISM
Jerry Quarry viitorul adversar

I
I

al lui Cassius Clay
HOUSTON, 28 (Agerpres). — Fostul 

campion mondial de box la cat. grea, 
Cassius Clay, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că viitorul . său ad
versar va fi Jerry Quarry. Clay a a- 
râtat că înaintea meciului cu Joe Fra
zier, întîlnirea cu Quarry constituie un 
examen capabil să-l confirme stadiul 
de pregătire.

Clay va lupta cu Quarry la 27 . sep
tembrie pe ringul aslrodromului din 
Houston. In ceea ce privește met-iut 
Frazier — Clay, el se va disputa anul 
viitor în cursul lunii martie, probabil 
tot la Houston.

r
din Geneva arată [ 

■ntol nr aiitorîto rto ViareggioItalia a cișfigat triunghiularul de la
Van

xje'Acntclor suferite de 
alplnlștl a stilt îngrijorător în ul
tima vre . Asitfel, în cursul anului 
trecut at lerXl ca jertfe ale Alpllor 
elvețl unuĂuimăr. de 157 lalpinlștl. 
schioriZsau'fimpll turiști.Cel mal 

 

mare/numănr de victime se':', datoreș- 
te faptului /ță multe persoaine com
plet ; neant/enate t și neconvetnabll e- 
chlpate se/ aventurează în munți. Nu
mărul v!/'urnelor -este mal'mare decît 
acum dZi anl./Tn 1969 . s-au înregis
trat nu/nai 136 iși, după.cum evoluea
ză da<^ie statistice, se pare că anul 

ra fl ^depășit.; ci 

NOTApO 1 
ce ' la (Moscova au loc fi- 

■'nalele celei; de a jV-a Spartachlade a 
popoarelor rU.R.ss.. mal - sînt încă 
vii în memoria Subltorllor: de sport 
sovietici: întrecerile unei alte mari 
competiții,- de mdse Șl anume,: Spar- 
tachiada “tineretului. '

Desfășurate în / orașul Ufa. întrece
rile finale la proba de gimnastică 
sportivă au adu/s definitiva (confirma
re a Valorii uikeia dintre cele mal 
talentate gimnaste din lotul speran
țelor/ sovieticei Pentru strălucita e- 
xecuțlel a exercițiului la ilsol. tînăra 
reprezentantă /as Gruzlel, (Nina Dro
nova/ în virată fde numaf 13 ani, a 
primit cea m6i -înaităț apreihere a ju- 
riulnl — noț/a 10 1 f ș, ( «
ANTREtfAMI

Pemtru/a-șl face ’ani 
mai atr/jctlv șl vairiat, -----
cobolă /diesel Wesbermalin < 
să fa/ă... pariuri. Recent. . ,
du-se/cti tînăra Birgit iPalzfcll (18 ani 

4/amjploană de juăitoare i la greu-
.- H.F.G.) Liesel? a pus pariu că 
întrece cu cel) .puțin ,10 metri. 
_____ - recordmana, mondiala 

im. țtn> timp .ce tînăra 
1 reiușiț doarh46,57 m. 

_____ _------- ,_d| i— o|biectuS''j>arlulul 
— l-a cîștlgat deal, Lfesel, dat atfost 
mîncat împreună.; ț W

RECORDS LA GOLF
Jucătorul / erijez./ de gol* John

I 
I

Competiția Internațională de tenis 
(rezervată echipelor feminine de tine
ret) dotată cu „Cupa Annie Soisbault" a 
fost cîștigată, în acest an, de selecțio
nata Franței, învingătoare cu 2—1 in 
fața formației Cehoslovaciei. în finala 
disputata la Paris. Iată rezultatele în
registrate : Fuchs (Franța) — Kozelu- 
hova (Cehoslovacia) 6—2, 6—3, Toma- 
nova (Cehoslovacia) — Guedy (Franța) 
6—4, 6—1 ; Fuchs, Guedy — Tomanova, 
Kozeluhova 1—6, 7—5, 6—3. In meciul 
pentru locurile 3—4. echipa U.R.S.S. a 
Întrecut cu 3—0 reprezentativa Suediei.

© Lotul
Rudden 3:38,5

francez pentru
timp de două zile la 

întîtnirea internațională trl- 
' ” seiecțio-

Spaniei șl

Desfășurată, 
Viareggio, 
unghiulară de atletism dintre 
nat ele masculine ale Italiei.
Greciei s-a încheiat cu următoarele sco
ruri : Italia — Spania 120—92 p ; Italia — 
Grecia 13,1—81 p ; Spania/— Grecia 115— 
96 p. C. Papanicolau s-a clasat pe pri
mul loc în proba de săritură cu prăjina 
cu 5.30 m. Locul doi a fost ocupat 
de italianul Dionisi cu 5,20 m. In cursa 
de 400 m garduri, Tziortzis (Grecia) a 
fost cronometrat în 50,9. Alte rezultate: 
Disc — Simeon (Italia) 57,48 m ; 800 m 
— Morera (Spania) 1:49,5 ; suliță — 
Crem oro tti (Italia) 80,64 m ; 5 000 m — 
Salgado (Spania) 13:46,6 ; ștafeta 4x400 
m — Italia 3:06,6.

In ziua a doua a concursului inter
național de atletism de la Copenhaga, 
Jay Silvester a cîștlgat aruncarea dis
cului cu 64,87 m. J. Luzlns (S.U.A.) s-a 

. clasat pe primul loc in proba de 800 m 
i cu 1:46,8. Alte rezultate : 1 500 m —
j Van Rudden (S.U.A.) 3:38,5; înălțime — 
Brown (S.U.A.) 2,14 m ; 200 m Turner 
(S.U.A.) ao,9 ; 400 m feminin — Gali 
Fitzgerald (S.U.A.) 55,4.

pe 1500 m 
C. E.

s-a clasat Kelemen cu 
celași rezultat, Tihanyi 
doi. Fejer și-a adjudecat victoria 
disc cu 60,08 m.

2,15 m. Cu a- 
a ocupat locul 

la

Federația franceză de specialitate a 
definitivat loturile pentru campionatele 
europene de atletism. Din echipa mas
culină fac parte Fenoull (200 m),
Drut (110 mg), Naflet (400 mg). Villain 
(3 000 m obstacole), Dufresne (1 500 m), 
Wadoux (5 000 m). Tijou (10 000 m), 
Accambray (ciocan), Ibanez (suliță), 
Pani (lungime), Tracanelli (prăjină) 
și Elliot (înălțime). In lotul feminin, 
care are fn frunte pe campioana olim
pică Colette Besson (400 m), figurează, 
printre altele, Sylvie Telliez (100 m șl 
200 m), Schoebel (IOD m garduri) șl 
Ducas (lungime).

Turneul de baschet de la Poznan
VARȘOVIA. 28 (Agerpres). — Tn ziua 

a doua a turneului internațional fe
minin de baschet de la Poznan, echipa 
României a intîlnit prima reprezentati
vă 
cu 
alt 
cu 
ret

a Poloniei, în fața căreia a pierdut 
scorul de 40—60 (20—29). într-un
joc, formația Bulgariei a învins 
60—31 (27—14) selecționata de tine- 
a Poloniei.

AU FOST STABILITE GRUPELE C. M. DE FOTBAL FEMININ

I
I
I— 4/amtol

ta)4 a, Ti.
/o/ va/întrece cu 

$i. într-adevăr, ir 
| / a aruncat 58,81 țr 
! 1 ei 'adversară al 
| Tortul cu frișcăi

ENT UCU J PARIU 
ice 'antAenanUeintuJ cit <

Icunoscsuta di3- 
ofcișjniiiește \ 
, ’ahXrenîn- 
zkill (18 ani $ 

k la greu- 
pariu că 
io metri.

I

V
Pentru amatorii de senzații tari, recenta cursă automobilistă de 

la Daytona (Florida, S.U.A) a oferit și faze ca aceea din fotografia 
transmisă de agenția Keystone, 
conducătorii lor trimiși la spital.

In cadrul unul concurs desfășurat 
la Budapesta, aruncarea ciocanului a 
fost cîștigată de Encsl.cu 70,64 m. In 
probti de săritură în înălțime, primit!

CIUDAD DE MEXICO, 28 (Agerpres). 
— La Ciudad de Mexico, în prezența 
Iul Vinldo Luccd, președintele Federației 
internaționale de fotbal feminin, a avat 
loc tragerea la sorți a celor două grape 
ale campionatului mondial feminin de 
fotbal. Din grupa A (meciurile se vor 
desfășura la Ciudad de Mexico) fac 
parte formațiile Angliei, Argentinei șl 
Mexicului. în grupa B (partidele vor

avea loc la Guadalajara), vor juca se
lecționatele Danemarcei, Franței șl 
Italiei.

Primele două clasate din fiecare grupă 
se vor califica pentru semifinalele com
petiției.

Medul de deschidere a campioni.*1 Hui 
se va disputa la 15 august la Ciudad 
de Mexico șl va opune echipele Mexi
cului și Argentinei.

(Urmare din pag. 1)
Jată două mașini făcute praf, iar 
Performanțe... distructive.
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Hudson. în/ vîrstă de 25 de ani. a 
realizat dovă perflormanțe fără pre- 
cedent în/anaieie acestui sport-.: el a 
introdus rmica ■ minge în două ținte 
consecutive, alin mimai două 
turi ! Prima ibvitură a fost reușită 
la gaura nr. 11, afîLată. la o distanța 
de 178-m, iar; ceai de/a doua a ur
mat la cea rtflată! la o distanță de 
284 m. De fiejeare idată.^ mingea a că
zut la cîțiva ; metrii de -gaura de țin
tă și -a rulat, puțin pe' gazon înainte 
de a cădea înăO-ixCni. Record !

. DOUĂ LUNII DE FINIȘ
O încurcătură.? •.petrecută în finalul 

unei curse iciclistte desfășurate în Ve
nezuela, pe trasâul Coche — Cua — 
Coche, a,'prilejuit incidente violente 
care nu Au purturt fi lidhidate decit

cu intervenția poliției. Intr-adevăr, 
cursa a avut... două linii de finiș, 
dar trofeul a fost remis unul singur 
alergător. Primul a trecut linia de 
sosire — cea greșită — Cirilo Correa, 
urmînd un ghid pe motocicletă care 
l-a dus într-o altă direcție, după ce 

■ parcursese cei 101 km ai cursei. Dar 
la o distanță de numai un kilometru, 
cîteva minute mal tîrziu, un alt cl- 

\ clist, Superman Varela, a trecut a- 
devărata linie de sosire, fiind procla
mat cîștigător. In timp ce trofeul îi 
era înmînat lui Varela, la fața lo
cului au sosit Correa și suporterii lui, 
care au contestat rezultatul. Nu este 
greu de Închipuit ce a urmat : prin 
aer zburau biciclete, pompe, tricouri, 
bastoane și pietre. Federația venezue- 
leană de ciclism a hotărit deschide
rea unei anchete.

I 
gang Fahrian. Premiera pe tară va 
avea loc la 15 august, în ziua înce
perii campionatului vest-german de 
fotbal. La premieră, însă. Fahrian nu 
va fi prezent, deoarece în aceeași zl. 
Fortuna Koln susține primul meci, în 
deplasare.

SUEDEZII ÎNVAȚĂ SĂ 
MARCHEZE GOLURI
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cărui interpret principal este un cu
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Reprezentativa de hochei pe ghea
ță a Suediei are un nou antrenor. în 
persoana canadianului Biil Harris. 
Mai puțin cunoscut ca antrenor, Bill 
a dobîndit o mare notorietate ca ho- 
cheist profesionist. în jocurile pen
tru campionatul N.H.L. (Liga națio
nală de hochei canadiano-america- 
nă), el a marcat 126 de goluri, fiind 
socotit totodată un adept al stilului 
ofensiv. Pînă a-și lua în primire 
postul de antrenor al echipei Suediei. 
Harris a lucrat numai cu formații 
de tineret. El înlocuiește la cîrma 
naționalei pe renumitul specialist 
suedez Arne Stroemberg. care a fost 
vreme de 11 ani antrenorul selecțio
natei galben-albastre.
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gariei, prof. Jeleo Zamfirov, din 
Șiștov, ne-a declarat că există toate 
șansele ca sportivii 
cei din multe alte 
să înregistreze pe 
tului performante 
celor obținute la
„Atleții și atletele noastre n-au putut 
obține acasă decît 2 370 ele puncte, 
rezultat modest, care nu oglindește 
potențialul lotului. Vremea capricioa
să, cu ploaie și frig, a impietat enorm 
asupra desfășurării întrecerilor. Spe
răm ca la București timpul să se 
mențină frumos, iar performantele 
să scoată în evidentă valoarea reală 
a micilor concurenți”.

Cîteva cuvinte și despre reprezen
tanții țării noastre, atleții și atletele 
de . la Liceul nr. 2 din Ploiești. Ei își 
continuă antrenamentele in aceeași 
atmosferă de mare interes, sub con
ducerea profesorilor-antrenori Vasile 
Roșea și Romulus Moise. De remar
cat forma bună a atletelor Doina 
Spînu, Camelia Negulescu, Constan
ța Farcaș și Vanda Blotor, ca și 
pofta de lucru a atletilor Adrian Nae, 
Mihai Ștefănescu și Gerhard Hiibner. 
Pregătirile vor continua fără întreru
pere și în zilele următoare.

țării sale (ca și 
țări participante) ’ 
stadionul Tinere- 
mult superioare 
fazele naționale.

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
s In prima zi a turneului internațional 
țde tenis de la Columbus (Ohio) a fost 
jînregistrată o surpriză : juniorul a-
/ men can Roscoe Tanner l-a eliminat 
; pe francezul Pierre Barthes : 4—6,

7—5, 6—2. Americanul Tom Gorman s-a
i calificat în turul doi, învingîndu-1 cu

6—3, 6—4 pe jamalcanul Richard Rus
sell, iar chilianul Jaime FiUol a dis-

I pus cu 6—4, 6—2 de Harun Rahim (Pa
kistan).

în continuarea turneului pe 
treprinde în 
a Republicii 
Brisbane cu 
Oaspeții au 
de 31—12,

- care-1 ln-
Australla. echipa de rugby 
Sud-Afrlcane a jucat la 
o selecționată regională, 

scorul
o selecționată 

obținut victoria cu
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Principalii favoriți ai turneului inter
național de tenis de la Quebec, Roy 
Emerson și Tom Okker, au obținut vic
torii scontate în primul tur. Emerson 
l-a întrecut cu 6—2, 7—6 Pe Leonard, 
iar Okker a dispus cu 6—2, 6—2 
Holmberg. Intr-o altă partidă, 
Carmichael l-a eliminat cu 6—2, 
pe Marty Riessen.

de 
Bob 
7—6

Echipele de 
riei, Spaniei ... _ .
între 29 iulie șl 3 august la 
turneul final al competiției de 
pentru „Cupa Galea". întrecerile 
avea loc pe terenurile clubului 
ting". Corespondenții agențiilor 
naționale de presă subliniază în 
mentarille lor că este greu de prevăzut 
un favorit. Totuși, tehnicienii tenisului 
european remarcă că echipele " ' 
Hei șl Suediei sînt cele mal

tineret ale Franței, 
și Suediei se vor
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în localitatea franceză La Rochelle 
început întrecerile campionatului i 
dial de yachting rezervat ambarcațiuni
lor de la clasa „Olandezul Zburător", 
în prima manșă, victoria a devenit spor
tivilor neozeelandezi Jock Bilger 
Murray Ross. Pe locurile 
s-au clasat Petejr Byme — 
drew (Canada) și Rodney 
Julien Brooke (Anglia).

’ au 
mon-

Și următoare 
Donald An- 
Pattlsson —

box la 
america- 
a repur- 

la 
francezul 

întîlni la 18 
cam- 
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Fostul campion mondial de 
cat. semimijlocie și mijlocie, 
nul de culoare Emile Griffith, 
tat o nouă victorie. . El l-a învins 
puncte după 10 reprize pe 
M. Cohen. Griffith H va i 
septembrie la Buenos Aires pe 
pionul lumii la categoria mijlocie, 
gentinlanul Carlos Monzon, în joc îilnd 
pusă centura mondială.

După disputarea a 12 runde, in turneul 
internațional de șah (grupa marilor 
maeștri) de la Amsterdam, continuă 
să conducă Smîslov (U.R.S.S.) cu B'/z P. 
urmat de Browne (Australia) 8 p, Por- 
tlsch (Ungaria) 7‘A p. In runda a 12-a, 
Smîslov l-a învins pe Langeweg, iar 
Browne a cîștlgat la Scholl. A fost con
semnată remiza în partidele Evans — 
Keres, Hartoch — Bobotov. Donner — 
GUgorid și Ree — Uhlmann.

Maratonul nautic de la Tuque, care a 
fost urmărit de peste 40 000 de spec
tatori, a fost cîștlgat de înotătorii Ho
racio Iglesias (Argentina) șl Joan Sohans 
(Olanda). Cel doi sportivi au realizat 
pe un traseu în circuit (176 ture a cite 
524 m, care au totalizat 92,220 km) cel 
mal bun timp. Pe locurile următoare 
s-au clasat cuplurile Ahou Helf (R.A.U.) 

— Marawan Saleh (Siria) șl Gaston 
Oare (Canada) — Diana Nyad (S.U.A.).

Boxul profesionist a făcut o nouă vic
timă. In cadrul unei reuniuni, care 
s-a disputat la Montreal, puglllslul 
Jamaican Danny Tucker a decedat în 
urma unul meci pierdut prin k.o. In 
ultima repriză in fața canadianului 
Raynald Cantln (cat. ușoară). Danny 
Tucker suferea de Inimă.
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