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Predealul se desparte de fotbal
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pe primul loc
la concursul

din Cluj

de sărituri
in-

Nusa DEMIAN

(Continuare in pag. a 2-a) Talentata săritoare intr-o spectaculoasă evoluție

ca 
dv.

de la Bolzano!

ZIAR Alî CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Vineri 30 iulie 1971

apreciază prof. univ. emerit EMIL NEGRUȚIU,

rectorul Institutului agronomic

Se susține — și Pe drept cu- 
vînt — că atașamentul pen
tru un lucru sau adeziunea 

Ia o idee își găsesc cea mai fidelă 
Confirmare nu în bogăția cuvinte
lor ci în graiul faptelor.

Iată un adevăr pe care ni l-a 
mai subliniat o dată întîlnirea cu o 
realitate vie : baza sportivă și cu
rentul pro-sport din Institutul A- 
grotiomic Cluj, realizări rezultate 
din angajamentul nedeclarat al 
conducătorului acestei unități, pro
fesorul universitar emerit EMIL 
NEGRUȚIU, rectorul Institutului 
Agronomic.

— Atașamentul dv. față de sport 
este rezultatul unei pasiuni sau 
expresia convingerii că tineretul 
— deci studențimea — nu poate fi 
concepută în 
tăți ?

— Nu știu 
cele două se 
se termină vreodată. Cert este că 
pasiunea am căpătat-o de mic, din 
familie și școală (n. r. fratele, T. 
Negruțiu, un cunoscut aruncător 
de disc și greutate), că mi-am cul- 
tivat-o în facultate și am între
ținut-o apoi în familia al 
părinte sînt (n. r. — fiul: 
Negruțiu, un atlet și schior cu ve
leități). In ceea ce privește con
vingerea, ea este una legitimă, a

afara acestei activi-

unde granița dintre 
termină, sau dacă ea

cărei 
loan

unui conducător din învățămîntul 
superior care are de educat și de 
fortificat o masă imensă de tineri, 
proces extrem de dificil și complex, 
in rezolvarea căruia sportul devine 
unul dintre cele mai eficiente 
strumente.

— Adevărul acer ta — „sport 
mijloc de educație" — în care
credeți și pe care-1 slujiți cu "de
voțiune — se pare că s-a uzat 
printr-o prea mare utilizare — 
bineînțeles, teoretică. Că, pe unde
va, el împărtășește soarta celebru
lui dicton „mens sana în corpore 
sano", care, fiind prea mult vehi
culat, și-a știrbit din valoare. Cum 
reușiți să păstrați și, mai ales, să 
imprimați autenticitatea adevăruri
lor amintite ?

— Aș vrea să pornesc de la o 
problemă de profil. Studenții noș
tri fiind viitori specialiști care vor 
lucra, în marea lor majoritate, în 
mediul natural, avînd de înfruntat 
greutățile terenului, capriciile in
temperiilor și dificultățile lucru
lui cu oamenii, trebuie să fie bine 
fortificați, atit din punct de vedere 
fizic cît și moral. Or, dacă nu le 
întreținem și nu Ie dezvoltăm ne
voia de mișcare în aer liber, de 
educație fizică și sport, dacă nu-i 
obligăm să învingă anumite obsta
cole, vom da din acest punct de

vedere rebuturi pentru care vom fi 
făcuți răspunzători.

— Trecînd, însă, dincolo de pro
fil și rămînînd Ia valorile educa
tive intrinseci ale sportului și la 
necesitatea de a-1 utiliza, în colec
tivitățile unde trăiesc, lucrează sau 
studiază ipulți tineri, ce ne pu
teți spune ?

_ — Nouă ni se încredințează ti
neri începînd de Ia 18 ani, deci, 
în plin proces de formare a ca
racterului și a personalității. Tineri 
care sînt la hotarul dintre visare 
și realitate, dintre romantism și 
austeritatea vieții, tineri desprinși 
— prin distanță — de controlul 
părinților și încredințați nouă să-i 
formăm atit ca oameni cît și ca 
specialiști.

Din arsenalul instrumentelor ști
ințifice, didactice și educative tre-

ROMA, 29 (Agerpres). — Parti- 
cipind la „Săptămîna internațională 
a săriturilor", întrecere de amploare 
găzduită anual de piscina din Bol
zano, tînăra reprezentantă a Româ
niei. Sorana Prelipceanu, in vîrstă 
de 13 ani, a obținut un frumos suc
ces, cucerind primul loc în disputa 
junioarelor la trambulina de 3 m, 
cu un total de 233,25 p. Eleva an
trenorului orădean Aurel Breja con
firmă, astfel, evoluția promițătoare 
de pînă acum și se anunță ca c 
certă speranță a acestui spectaculos 
sport.

Proba de sărituri de la platfor
mă a revenit canadiencei Kiefer E- 
nikoe, care a totalizat 217,85 p. La 
băieți, victoria a revenit austriacu
lui N. Stajkovic, atit La trambulină 
cît și la platformă.

Eugenia Cristescu (65,5-100 m liber) 1
A Xl-a EDIȚIE A CURSEI DE MARȘ

P.T.T., Viitorul,
— și din provin- 
U.T.A., Progresul 

Constructorul Hu

„PREMIUL ZIARULUI MUNCA

antrenamentullaturciAtleții
efectuat ieri pe stadionul Tineretului

Duminică, străzile Capi
talei vor cunoaște anima
ția unei curse de marș 
devenită tradițională — 
„Premiul ziarului Munca". 
Ajunsă la a Xl-a ediție, 
competiția organizată de 
ziarul bucureștean în co- 
laborare cu Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și F.R. 
Atletism se anunță Intere
santă, la startul ei anun- 
țîndu-șl prezența, în a- 
tara mărșăluitorilor ro
mâni din cîteva cluburi 
bucureștene — Steaua. Di
namo, 
Vulcan 
cie — 
Brăila, 
nedoara, Prahova Ploiești, 
etc. — șl sportivi din Po
lonia. Turcia, Cehoslovacia 
și Elveția (două echipe).

Startul se va da la ora 
8 din fața Palatului Tele
foanelor — tot aici vor a- 
vea loc șl sosirile —, iar 

^traseul va străbate urmă
toarele artere : Calea. Vic
toriei — bd. Eroilor — 
Șos. Panduri — bd. Mără- 
șești — bd. Muncii — 
Șos. Ștefan cel Mare — 
PUța Scînteli — bd. 1 Mai 
— Calea Griviței.

sc vor desfășura două 
curse : cea principală, — 
rezervată seniorilor șl ju
niorilor de categoria I, 
—. de ștafetă 3x10 km, 
a cărei cîștigătoare va pri
mi trofeul, și o probă de 
3 km. adresată juniorilor 
de categoria a Il-a și a 
TIT-a. în care se vor al
cătui clasamente Indivi

duale.

„ZENO DRAGOMIR
La Reșița s-a desfășurat miercuri 

cea de-a treia ediție a memorialului 
atletic „Zeno Dragomir”. Proba me
moria !ă. săritura cu prăjina, a reve
nit tînărului Teodor Popovici (Șc. sp. 
Sibiu) cu 4,30 m. urmat de V. Gră
mătic (CAU) ,și Ă. Dinu (Șc. sp. Si
biu), cu aceeași performanță. Celelalte 
rezultate : bărbați : 100 m T. Szabo 
(Politehnica Timișoara) și M. Georges
cu (CAU) 10,5, 400 m G. No
vac (Politehnica Timișoara) 49,7, 
1 500 m N. loan (CAU) 4:02,2, 110 mg 
V. Teașcă (CAU) 15,8. lungime M. 
Georgescu 7,17 m. înălțime M. Pu
rice (CAU) 1,95 m„ suliță St. Naghl 
(CAU) 66,60 m ; femei : 100 m M. 
Lazăr (CAU) 12,2, 800 m M. Pău- 
lescu (Șc. sp. Reșița) 2:16,3, 100 mg 
M. Miloșoiu (CAU) 15,3, înălțime D. 
Munteanu (CAU) 1,55 m, lungime G. 
Ionescu (CAU) 5,37 m.

Păcat că federația nu. s-a îngrijit 
pentru a asigura concursului un ca
racter cu adevărat memorial. După 
cîte știm, competițiile memoriale im
plică o participare internațională și. 
măcar la săritura cu prăjina, acest 
lucru ar fi fost necesar. Inexplica
bilă de asemenea absența componen- 
ților loturilor republicane — ne re
ferim, bineînțeles, la cei care nu vor 
participa la apropiatele campionate 
europene

Doru GI.AVAN 
corespondent

performera primei reuniuni
Primele întreceri din cadrul 

campionatelor naționale ale copi
ilor au oferit numeroșilor specta
tori prezenți ieri la Dinamo cîteva 
plăcute surprize. Aflată în lăudabil 
progres, tînăra di'.iamovistă Euge
nia Cristescu a cîștigat întrecerea 
sprinterelor (100 m liber) în 65,5 — 
cea mai bună performanță româ
nească a anului și, totodată, un nou 
record de fete și junioare mici. 
Jumătate 
reșteanca 
rectură 
mari) în 
înotind 200 m mixt în 2:41,9, al 
2-lea rezultat românesc al sezo
nului.

în lipsa marelui favorit, Al. 
Horvat (împiedicat să ia startul în 
mai multe probe datorită unui re
gulament depășit), întrecerea sprin
terilor a prilejuit o luptă frumoa
să între A. Zahiu și Ad. Po- 
povici. Cei doi tineri concurenți au 
terminat cursa în același timp, ar
bitrii preferîndu-1 pe primul. Me
rită a mai fi subliniate rezultatele 
brasistelor Adelina Hidoș și Dom- 
nica Dumitru, ale tinerei crauliste 
din Ploiești Cătălina Pănulescu, ca 
și succesele realizate de I. Svetz, 
H. Lucaciu, Minola Vasiliade și 
Ioana Adrian. în contrast cu fru
musețea întrecerilor inaugurale — 
deficiențele de ordin organizatorici 
au lipsit pistolul starterului, cro- 
nometre șiș. medaliile noilor cam
pioni.

REZULTATE TEHNICE : Copii

de oră mai tîrziu, bucu- 
a mai reușit o triplă co- 
(fete, junioare mici fi 

tabelele de recorduri,

categ. A — 100 
ZAHIU (Steaua) 
povici (Petr.) 62,

) m liber (b) : A.
62,6 (r.p.), A. Po- 

i,6 (r.p.) N. Butoi
(Prahova) 1:24,6 (r.p.), Liliana Bancu 
(C.S.S.) 1:28,4 ; 200 m mixt (b) :
Z. ZVOLENSKI (Șc. Sp. 2) 2:37,5,

AI

„Naționalele" 
de înot

ale copiilor

...■>? ■.X.-

EUGENIA CRISTESCU, cea

(f) :
65,6
67,5

(Petr.) 63,0 (r.p.) ; 100 m liber 
EUGENIA CRISTESCU (Din.) 
— record, Dana Pop (Din.)
Julieta Mirosu (Șc. Sp. Res.) 69,0 ; 
100 m bras (b) : D. ALDEA (Petr). 
1:19,6, S. Cernat (Din.) 1:20,1, L. 
Petrescu (Sc. Sp.'2) 1:24.0; 100 m 
bras (f) : ÂDELINA HIDOȘ (Din.) 
1:23,8 (r.p.), Domnica Dumitru

TETRATLONUL ATLETIC INTERNATIONAL
• S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONFERINȚE! INTERNATIONALE © RE
VISTA „CUTEZĂTORII" ACORDĂ O CUPĂ NETRANSMISÎBILĂ @ EDIȚIA 
1972 A TETRATLONULUI — LA ULAN---------  ------------ ------------------ ---

UNOR „JOCURI OLIMPICE" ALEAL PRIETENIEI

antrenamente. InPionierii bulgari la încălzire, înainteaPionierii bulgari la încălzire, înaintea ultimelor 
mijlocul lor, profesorul-antrenor Jeleo Zamfirov...

Foto ! Vasile BAGEAC

au luat sfîrșit lu-

mai rapidă sprinteră a anului. 
Foto : M. FELIX

RODICA NEOFIT, CAMPIOANA
DE ȘAH A JUNIOARELOR

In sala de recepție a hotelului „De- 
cebal" din Bacău s-a desfășurat finala 
campionatului național de șah al junioa
relor. După o Întrecere foarte interesan

tă. primul loc l-a revenit reprezentantei 
eliibuiul Politehnica Galați, RODICA 
NEOFIT în vîrstă de 17 ani, elevă in 
clasa a Xl-a a Liceului „Al. I. Cuza“, 
care a totalizat 8 p. în urma ei s-au 
clasat : Daniela Nicola (Petrolul Plo
iești) șl Mariana Duță (Mureșul Tg. 
Mureș) 1‘S P, luminița Cîrmaciu (Po
litehnic* Brașov) și Mariana paloianu

(Politehnica București) 7 p. Mariana 
Duminică (I.P.G.G.) 5>/2 p, Cornelia Mar- 
tlare (Voința Brașov) și Ratatiana 
Calciu (Politehnica Brașov) 5 p, Zoe 
Ciopor (Chimistul Baia Mare) și Erica 
Szeicht (Podgoria Arad) 4 p, Ileana Toth 
(Crișul Oradea) 3 p, Lizica Stoian (Geo
logia București) 2l/a p.

De remarcat buna performanță a Lu
miniței Cîrmaciu (13 ani), mezina tur
neului.

Iile IANCU — coresp.

Joi la prînz, 
crările Conferinței internaționale a 
Tetratlonului. Cu acest prilej a fost 
redactat un comunicat final în care 
sînt consemnate o serie de hotărîri 
legate de statutul acestei tradițio
nale competiții. Este de semnalat 
completarea adusă la capitolul V. 
punctul 15 al Statutului. în urma 
propunerii delegației României : 
revista „Cutezătorii" va acorda a- 
nual o cupă netransmisibilă orga
nizației de pionieri a cărei repre
zentantă va reuși să obțină la fi
nala internațională a Tetratlonului, 
cea mai mare creștere a puncta
jului general, în comparație cu per
formanța realizată de reprezenta
tiva țării respective la ediția ante-

BATOR » DISCUȚII PE MARGINEA 
COPIILOR, ÎNCEPÎND DIN 1974
rioară a concursului. în caz de ega
litate de puncte între două echipe 
sau mai multe, „Cupa Cutezătorii" 
urmează să fie atribuită echipei ce
lei mai... tinere.

Conferința a discutat și definiti
vat probleme legate de următoarele 
ediții ale Tetratlonului atletic in
ternațional al prieteniei. Astfel, în 
1972, competiția va avea loc în 
organizarea forului de specialitate, 
al Mongoliei. Șeful delegației aces
tei țări, Jiancivin Sagdar, a oferit 
participanților la conferință unele 
date suplimentare. El a precizat 
că întrecerile vor avea loc la Ulan 
Bator după 25 iulie, cînd începe 
perioada cu clima cea mal accepta
bilă, din această țară. Jiancivin 
Sagdar a- asigurat delegațiile prezen
te la conferință că țara sa va face 
totul pentru ca micii participanți 
se simtă bine în Mongolia, ca la 
acasă.

în 1973, finala internațională 
Tetratlonului va avea loc în R. 
Germană, iar în 1974 în Ceho
slovacia.

Cu prilejul conferinței internațio
nale de la București s-a efectuat 
un schimb de păreri cu referire la 
organizarea începînd cu anul ■ 1974, 
a unor „Jocuri olimpice" ale copii
lor. Inițial un asemenea proiect fu
sese prezentat anul trecut, la Sofia. 
Acum delegațiile și-au expus punc
tele de vedere. în unanimitate a 
fost creditată ideea ca o asemenea 
competiție, dacă se va organiza, va 
trebui să aibă un statut diferit de 
J.O., accentul urmînd a fi pus nu 
pe discipline clasice, ci pe unele

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a i-a)

să 
ei

a 
D.

Baram (Șc. Sp. Res.) 2:38,6, T. 
Furtunescu (Steaua) 2:41,8 ; 200 m 
mixt (f) : EUGENIA CRISTESCU 
(Din.) 
2:45,9, 
Timiș)

2:41,9 — record,
Lieselotte Seidl 
2:50,2.
categ. B — 100 m
“ (Șc. Sp. 2)

Copii
I. SVETZ
Noaptes (Șc. Sp. .1) 71,3, 
tres (Crisul)
CĂTĂLINĂ 
1:10,0 (r.p.), 
1:11,0 (r.p.), 
1:11,4; 100

D . 
(Șc.

Pop 
Sp.

(b): 
Al.

liber
67,0,

D. Cos-
71,3 : 100 m liber (f) : 
PĂNULESCU (Petr.) 

Ildiko Horvath (Crișul) 
Minola Vasiliade (Rap.) 
m bras 

MI ON (Rap.) 1:26,5, 
(Șc. Sp. 2) 1:27,3
(Prah.) 1:28,1; 100
IOANA ADRIAN (Din.) 1:29,6, Jar- 
mila Zvolenski (Șc. Sp. 2) 1:31,0, 
Camelia Hoțescu (Șc. Sp. Pl.) 1:31,1 
200 m mixt (b) : H.
(Șc. Sp. Sibiu) 2:51,9,
(Șc. Sp. Reș.) 2:52,9, Șt. 
narea) 2:53,8 ; 200 m
M. Vasiliade (Rap.) 2:55,5 (r.p.), M. 
Cristea (Steaua) 2:57,6.

întrecerile continuă astăzi de la 
ora 10 (serii) și ora 18 (finale).

Ad. VASILIU

(b) : M. SI- 
M. Oncescu 
M. Secuianu 
m bras (f) :

> 
LUCACIU 

G. Bender 
Mitu (Du- 
mixt (f) :

Repede a mai trecut timpul ! Furcă 
ieri venise la „Trei Brazi" S.C. Ba
cău, prima echipă sosită în pregătirile 
de la munte. Parcă ieri venise și Ra
pidul, și Petrolul, și Crișul, și cam
pionii. .. și iată că cele aproape două 
săptămîni s-au încheiat. La Predeal, 
după zile aspre de acumulări fizice, 
după zeci de kilometri sub ploaie și 
sub soare. în pantă sau pe poteci do- 
moale, acolo unde antrenamentele 
fotbaliștilor intraseră in peisajul co
tidian al locurilor, acum se fac ba
gajele. Azi pleacă campionii, se duc 
la Oradea pentru un amical cu Cri- 

, sul, pleacă deci și orădenii, mîinc se 
întorc -acasă și Rapidul și Petrolul. 
Numai băcăuanii rămîn pînă luni, sus 
la „Trei Brazi”, după aceea pleacă și 
ei intr-un turneu de trei jocuri in 
U.R.S.S.

Acum, fotbaliștii părăsesc Predealul 
și duc cu ei liniștea muntelui și ozo
nul pădurii, liniștea aceea în care an 
muncit cu pasiune .Și conștiinciozitate. 
La Predeal n-a fost odihnă pentru ni
meni, nici chiar pentru Rapid, care 
a așteptat să se „rezolve contradicții
le interne” (vorba Iui Codreanu) aso
ciind pe „Poliștoacă”.

.. .De citeva zile, acolo între munți, 
la 1100 m altitudine, discuțiile n-au

mai fost oarecari. De citeva zile se 
vorbește despre primele amicaluri 
(duminică. Petrolul joacă cu echipa 
lui Badea, Gloria Buzău, iar S.C. Ba
cău cu Progresul, la Brașov), despre 
primele rezultate (Dinamo a termi
nat la egalitate 2—2, ieri, la Cîmpina; 
au înscris DUMITRACHE și NT’N- 
WEILLER III însă gazdele au ratat un 
11 metri), dar in primul rind se discută 
despre noul campionat. în „careuL 
celor patru ași” — i-am numit pe cei 
mai buni portari intîlniți in Valea 
Prahovei — Răducanu vrea să devină 
căpitanul Rapidului și să facă „un 
sezon ca nici un altul pină acum”. 
Ghiță, in pofida unei sciatice mai 
vechi, a promis „meciuri mai bune 
ca în ultimul campionat" (și cum a 
apărat Ghiță in sezonul trecut!), 
Constantinescu n-a spus vorbe mari, 
dar a transpirat, nu glumă, la antre
namente. iar Mihai Ionescu, conștiin
cios ca întotdeauna, n-a vrut și nu 
vrea să știe ce înseamnă numărul 
anilor.

— Anul acesta vine foarte tare Po
povici ! a afirmat rapidistul Codrea 
într-o seară în holul hotelului „Car
men”, și „alarma” s-a transmis .în 
ecou pînă spre Clăbucet la Deleanu, 
și spre Timiș la Mocanu, și toți trei, 
au jurat în sinea lor să dovedească că 
au argumente pentru națională. Cel pu
țin așa am înțeles din tumultul de ener
gii de pe pafitele Bucegilor. acolo 
unde a promis și Boc revenirea în 
națională, și Dembrovschi productivi
tate sporită („Voi marca și 
anul 
face un cuplu bun, o să vedeți!”), și 
noul giuleștean Ene Daniel, răzbuna
rea ineficacității („Mi-am rezervat go
lurile pentru evoluția la Rapid”) si 
noul orădean Moldovan •(,'.Simt că voi 
face un sezon bun la Crișul!") și. . 
Dai a existat oare vreun jucător din 
cele cinci loturi Venite De Valea Pra
hovei care să nu-și fi făurit vreo 
biție ?

Numai antrenorii s-au dovedit 
rezervați cu cuvintele. Ei știu 
după asprele zile de munte vine 
rioada amicalelor, dificilă și ea. 
șlefuiește tehnica, se modelează tac
tica. . . („cristalizarea ideii de joc pe 
iarba verde de acasă, e cea mai difi
cilă problemă ce o avem 
— spunea Oană).

.. .Două săptămîni. la 
constatat atîtea ambiții 
campionat. Dintre ele,

Mircea M. IONESCU

goluri
acesfa ! Eu și Rugiubei vom

am-

mai 
că 

pe
se

de rezolvat”

munte. am 
pentru noul 

>, cîte oare ?...

ȘEDINȚA DE LUCRU CU ACTIVUL C.N.E.F.S
Șl AL CONSILIILOR JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

In cursul zilei de ieri la Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
Sport a avut loc o ședință 
Au luat parte președinții 
județene .pentru 
sport, președinții 
țiilor sportive cu 
diviziile A și B,
secțiilor și unităților CNEFS și al 
derațiilor sportive, reprezentanți 
presei sportive.

în cadrul ședinței de lucru a fost 
prezentat un material privind unele

Ș‘ de lucru, 
consiliilor 
fizică și 

și asocia- 
echipe de fotbal 
activul de bază

educație 
cluburilor

in 
al 

fe-
ai

aspecte din activitatea fotbalistică a- 
nalizate prin prisma măsurilor ge
nerale care vizează necesitatea îmbu
nătățirii fotbalului și a muncii de 
educație în rîndurile acelora ce ac
tivează în acest domeniu. Materialul, 
pe .marginea căruia s-au purtat dis
cuții. a scos la iveală neajunsurile 
existente, insistîndu-se asupra nece
sității îmbunătățirii întregii activități 
fotbalistice.

în încheierea lucrărilor ședinței a 
luat cuvîntul tovarășul Anghel Alexe,

președintele C.N.E.F.S., care — în con- 
"cluziile exprimate«*- a subliniat ne
cesitatea unei munci energice și 
stăruitoare pentru lichidarea lipsuri
lor din domeniul muncii de educație, 
pentru întărirea răspunderii in înde
plinirea sarcinilor puse în fața miș
cării sportive — atit in privința 
sportului de masă, cît și a aceluia de 

• performantă — astfel ca prin activi
tatea de educație fizică și sport să se 
aducă o contribuție tot mai substan
țială la educarea maselor de tineret.

„CUPA PRIETENIA" LA POLO

0 nouă victorie la scor a echipei
Bomâniei: 12-1 cu Cehoslovacia

Astă-seară, derbyurile Romania-U.R.S.S. și Cuba-R. D. Germană

Reprezentativa de polo a României a obținut aseară, la ștrandul 
Tineretului, al doilea succes la scor în cadrul turneului de juniori dotat 
cu „Cupa Prietenia". Sportivii noștri și-au impus din primele minute 
evidenta superioritate tehnică, tactică și de viteză, dispunînd de selecțio
nata Cehoslovaciei cu 12—1 (2—0. 3—0, 2—0, 5—1). Au înscris Manea și 
Răducanu cîte 3, Mirea și Slăvei cîte 2, Rus și Pleșca pentru România, 
respectiv Mareș. A condus bine K. “Bruderlein (R.D. Germană).

0

Deosebit de disputată este între
cerea din prima grupă a turneului 
„Cupa Prietenia", ce se desfășoară 
în Capitală, astfel că de abia as
tăzi vom cunoaște echipele califi
cate în semifinale. Surpriza zilei 
(prin proporția scorului) a fost ofe
rită de selecționata Cubei, învin
gătoare în fața Poloniei cu 14—5 
(5—1, 3—1, 4—2, 2—1). Poloiștii cu
banezi au făcut o veritabilă demon
strație de joc în viteză, au șutat 
puternic și precis de la distanță, 
fiind aplaudați la scenă deschisă. 
Maj masivi, dar foarte lenți (în 
comparație cu sprințarii lor adver
sari), jucătorii polonezi nu au pu
tut suplini prin combativitate minu-

șurile de ordin tehnic și tactic. Au 
înscris : Perez 3, Rodriguez 3, Cow
ley 2, Duarte 2, Lunez 2, Batista 
2 de la învingători, respectiv Szi- 
manski 2, Majcherski 2, Miskiewicz 
de la învinși. A condus bine J. 
Bradky (Cehoslovacia).

în cadrul aceleiași grupe, Unga
ria a întrecut R. D. Germană cu 
8—5 (2—2, 3—1, 3—2, 0—0), după 
un joc echilibrat în prima și ulti
ma repriză. Poloiștii germani au 
condus cu 1—0 și 2—1, dar pînă la 
urmă echipa maghiară, mult mai 
omogenă și mai tehnică, s-a impus 
cu ușurință. Realizatori : Magos 5, 
Hamory, Horvath, Balia pentru 
formația Ungariei și Hahn 2, Bartl

2, Kergel pentru cea a R.D. Ger
mane.
. Mult mai greu decît era de aștep
tat a învins reprezentativa U.R.S.S. 
pe cea a Bulgariei. Jocul a fost 
foarte echilibrat timp de trei re
prize (bulgarii au și 
4—3), sportivii sovietici 
du-se în învingători în 
„sfert". Au marcat:
3, Karpov 2, Belov, Gocimah de la 
învingători, Ivanov 2, Konstantinov, 
Smilov de Ia învinși.'

Clasamente după două zile : 
GRUPA A : 1. UNGARIA 4 p, 2. 
Cuba 2 p, 3. R.D. Germană 1 p. 4. 
Polonia 1 p ; GRUPA B : 1. ROM A
NIA 4 p, 2. U.R.S.S 4 p, 3. Bulga
ria 0 p, 4. Cehoslovacia S p.

Ultimele jocuri preliminarii se 
desfășoară azi, la „Tineretului" de 
la ora 17. Formația României întîl.- 
nește pe cea a U.R.S.S. la orc 29.

condus cu 
detașîn- 
ultimul 

Msveniradze
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CHARLES DURAND (Franța)

„NOILE REGULI VOR FAVORIZA JOCUL ÎN MIȘCARE"
• Locul românilor este în turneul celor 5 • Ameliorarea con
tactelor antrenori-arbitri O Scăparea involuntară a balonului nu 

avant"
greșeala britanicilor de a crede că 
nu-1 pot practica decît 
Iii. Jocul acesta permite 
toacele de exprimare, 
însă Ia întrebarea ' dv., 
precizăm că evoluția rugbyului nu 
poate urma decît direcția unuî joc 
în mișcare, și nu static. Regulile 
de azi se vor schimba mîine doar 
pentru a favoriza mișcarea, dina
mismul, viteza și în orice caz pen
tru evitarea deselor opriri. Impli
cit, va evolua și antrenamentul, 
necesarmente mai asiduu, Ou pre
parative mai atletice și i nu piezi- 
riste. (Intre noi fie spus, brita
nicii au și început să adopte a- 
ceste pregătiri, adică tocmai ceea 
ce reproșau altădată rugbyștilor 
români). Cu asemenea evoluție, jo
cul va place mai mult, pentru că 
precumpănitoare vor fi angajamen
tul fizic și viteza.

— Aflăm că sînt reguli noi 
prin a căror experimentare se 
testează evoluția în direcția a- 
rătată d'e dv.

— De la 1 august, patru reguli 
sînt puse la încercare: 1. se a- 
cordă 4 puncte (în loc de 3) pen
tru eseu, favorizînd deci jocul des
chis, la mină ; 2. regula avantaju
lui nu se mai aplică la lovitura 
de începere; 3. nu se consideră 
en avant scăparea balonului din 
mîini (în aer), dacă el rămîne în 
sfera de stăpînire a jucătorului 
eare-1 «prinde imediat; 4. dacă 
o tușă executată in grabă (nu de 
pe locul ieșirii balonului) ajunge la 
adversar, se lasă jocul să curgă 
șl nu se repetă lovitura (întrucît 
avantajul a fost pierdut din vină 
proprie?, (v. b.).

este „en
Vechi cunoscător al rugbyului 

românesc, dl. Charles Durand are 
o carte de vizită pe care cu greu 
încap multiplele sale atribuții, 
puse toate în slujba jocului cu ba
lonul oval. Raportor al Comisiei 
de antrenori - arbitri de Pe lingă 
federația franceză, raportor de a- 

• semenea al comitetului tehnic al 
■ federației internaționale (F.I.R.A.), 
apoi arbitru internațional, dl. 
Charles Durand este purtătorul 
unei vaste experiențe In rugby, pe 
care a venit să o împărtășească în 
special arbitrilor români. Am pro
fitat de prezența sa la București 
pentru a-i solicita următorul inter
viu.

— I-ați întîlnit de mai multe 
ori pe rugbyștil români, încă 
la meciul Italia — România de 
la Catania, pe care l-ați arbi
trat. Cum le apreciațl evolu
ția ?

— Ei sînt Intr-un net progres. 
Ameliorarea se simte mal ales in 

! spirit, ceea ce e foarte important. 
Faptul că și antrenorii au evoluat 
in atitudine, se vede în special din 
jocul pachetului de înaintași, din 
tehnica jucătorilor, care au ajuns 
să-i egaleze pe alocuri pe 
Echipa României ar putea 
astăzi, multor echipe din 
celor 6.

— Cu condiția ca șl

intelectua- 
toate mij- 
Revenind 

trebuie să

francezi, 
da griji, 
Turneul

săea 
joace în numitul turneu...

— Din acest punct de vedere se 
face remarcată. Ia britanici, în ul
tima vreme, o ușoară schimbare 
de mentalitate. Ei încep să se a- 
propie de F.I.R.A. De altfel, româ
nii se impun acum printr-un joc 
de calitate, de nivel european, care 
trebuie apreciat. Britanicii vor a- 
junge curînd să Înțeleagă că pre
zența românilor în turneele Insu
lare este de neevitat. Important 
este însă ca rugbyștil români să 
nu uite spiritul cu totul particu
lar al jocului, 
ria, dar să nu 
o dramă.

— Ce ați 
I lor români,

— Le-am spus că neîndoios an
trenorii stau la baza progresului 
rugbyului românesc, dar că evo
luția nu se poate asigura decît 
prin arbitraj! Am sugerat ca în
tre cei mai buni antrenori români 
și corpul de arbitri să se stabi
lească un permanent contact uman, 
prin consultări reciproce, prin se- 
minarii. De pildă, pentru un sezon, 
ci să aleagă in comun o regulă de 
joc mai controversată și să hotă
rască respectarea el potrivit lite
rei regulamentului. In acest fel, 
măcar pentru o regulă Importantă, 
timp dc o jumătate de campionat, 
nu vor mal fl certuri și procesul 
de asimilare a regulilor va avea 
de cîștigat. Se vor evita astfel și 
sancțiunile pe plan internațional. 
Am insistat foarte mult asupra ro
lului de educator al arbitrului. 
Le-am sugerat să nu fie prea se
veri în meciurile de juniori, să le 
lase plăcerea de a juca. Arbitra
jul însuși trebuie, în asemenea caz, 
adaptat Ia pofta de joc și viitorul 
pepinierei, iar toate acestea stau 
la îndemina inteligenței arbitrilor 
care să drămuiască în așa fel in
cit nici rugbyul să nu piardă un 
aderent, și nici regula jocului să 
nu fie fundamental (și cu implica
ții mai tirzii) încălcată.

— Cum vedeți viitorul jocu
lui de rugby ?

— După cam știți, rugbyul este 
un joc de contact fizic, viril, care 
cere calități atletice și de inteli
gență. Jocul acesta relativ complet 
este mal greu asimilabil ca altele, 
ceea ce nu justifică insă, firește,

...totul >e transformă I Așa cel puțin 
a încercat să ne conving» tovarășul ion 
Sfetcu, președintele dubulul sportiv 
Progresul București, atunci cind l-am 
solicitat amănunte în legătură cu des
ființarea echipei de rugby. »Da, tova
rășe redactor, nimic nu se pierde I... 
Echipa noastră nu Va suferi decît un 
fenomen de transformare : va trece 
integral, cu antrenor cu tot, la duhul 
Olimpia. Este limpede, nu ?...*,

Da, la prima vedere totul pare foar
te limpede dar... pentru noul club, 
pentru beneficiari. Dar Progresul T Cum 
se Împacă acest club bucureștean cu 
ideea desființării, nu a unei echipe, ci 
a unei secții 1 O secție, cîndva dintre 
cele mal puternice in rugby, pe vre
mea cînd activau acolo jucători de ta
lie continentală ca Dobre, Dumitrescu, 
Vicol, Doruțiu, Marinaclie, atîtea și a- 
tîtea glorii ale rugbyului românesc, 
potrivit unei legi inexorabile, în locul a- 
cestora au apărut, în lotul echipei, alți 
sportivi, poate mâi puțin virtuozi de
cît foștii titulari, iar echipa a cunos
cut un anumit regres valoric. Proce
sul acesta datează de mal multă vreme.

între timp, la Progresul metamorfo
za n-a vizat numai jucătorii, ci șl an
trenorii. Ultimul dintre el Dumitru Ma- 
noileanu — a fost tratat de la început 
cu neîncredere, deși el a dorit cu toată 
sinceritatea, ca prlhtr-un eșalon de ju
niori bine aleși să readucă Progresului 
vechea strălucire. De bunâ seamă că 
era un proces de durată, care cetea 
nu numai pasiune din partea ântre- 

■ norilor șl sportivilor,, d și răbdare, în
țelegerea conducătorilor clubului.

„Nu ne putem Împăca cu Ideea să 
avem ta club o secție balast" — afirmă 
președintele dubulul. De acord I Dar 
Ce a făcut conducerea clubului pentru 
a preveni o asemenea situație 1 A a- 
pelat la soluția cea tnal comodă: a 
hotărît desființarea secției. Ciudată op
tică. Au mal fost duburt în situația 
Progresului. Gloria de pildă, care a 
retrogradat din divizia A. Acolo, însă, 
exlstînd un alt dlmat de înțelegere, ni
meni nu s-a gîndit vreodată să recurgă 
la formula cea mal comodă. Toată lu
mea a pus umărul șl lată, nu 
puține 
prima 
lumea, 
tlmul 
meritate 
schimb...

NIMIC NU SE PIERDE
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românese. 
In locul a-

după 
eforturi, Gloria a revenit în 

divizie. Acum, la Gloria, toată 
de la președinte șl plnă la ul- 

aporMv, trăiește satisfacție unei 
împliniri. La Progresul tn

să dorească victo- 
facă din infringer*

recomandat arbitrl- 
coiegli dv. ?

BRE
î. .antrenorul principal al echipei 

Dinamo București, Dumitru (Titi) Io- 
nescu și-a manifestat dorința ca în 
campionatul viitor să activeze la 
Constanța, pe lîngă echipa Farul. 
In acest caz este foarte posibil ca la 
cîrma echipei de rugby din șoseaua 
Ștefan cel Mare să treacă un fost 
jucător al ei, Florian Ghiondea, care 
a pregătit pînă acum echipa de ju
niori a clubului dinamovist.

...proaspătă divizionară A, Sportul 
studențesc desfășoară tratative pen
tru perfectarea unui turneu peste ho
tare, probabil în Franța, la sfîrșitul 
anului sau în partea a doua a va
canței studențești de iarnă. „Alb- 
negrii" ar urma să joace numai tn 
centre universitare : Paris, Clermont 
Ferrand și Montpellier.

...XV-le campion pe 1970/1971, cel al 
Stelei, va primi unele întăriri. Mal 
exact, o oarecare doză de oxigen. I-o 
va furniza Clubul sportiv școlar. An
trenorii P. Cosmănescu șl Cornel 
Munteanu duc de mal multă vrem» 
tratative.
.. .maestrul emerit al sportului Ale
xandru Penciu a revenit pentru cîteva 
zile în țară. Apreciatul nostru 
rugbyst se va înapoia la Rovigo 
(Italia), unde conduce pregătirile e- 
chipei din localitate. In ediția ac
tuală a campionatului italian de 
rugby echipa pregătită de Alexan
dru Penciu a terminat pe locul G.

...fostul jucător al echipei Grivița 
Roșie, ing. Mircea Rusu s-a stabilit 
la Cluj. El este directorul Școlii 
profesionale C.F.R. Și în această ca
litate ing. Rusu dorește să rămînă 
mai departe credincios sportului cu 
balonul oval. Concret : el intenționea
ză să sprijine crearea de echipe pe 
lîngă fiecare an de studii. Pe Cind — 
ta și la fotbal — o divizionară A, 
C.F.R. Cluj ?...

...echipa Vulcan București, fruntașă 
în divizia secundă, va efectua un 
turneu In Polonia, urmînd să joace 
la Gdansk, unde a fost invitată. 
Rugbyștii de la Vulcan vor rămîne 
In Polonia pînă la data de 10 august.

...de cîteva zile se află în țara 
noastră Jean Thibaudet, profesor la 
Universitatea din Ayon, viceprlmar

SCRISORILE DV
o „Cel mai sportiv public pri

mește Trofeul Petschovski și... 
atît. Cam slabă recompensă 1 De- 
aceea eu propun — răsplată pen
tru spectatorii distinși pe țară, 
nu ? — ca finala Gupei României 
să se joace în orașul care a cîști 
gat trofeul pentru sportivitate" 
(ing.. I. TUDOR, Aleea Fetești 3, 
bloc F3, București). Ni se pare 
interesantă propunerea dv, motiv 
pentru care o și publicăm.

* „Felicitări federației de fot
bal pentru măsura disciplinară 
luată in cazul lui Dinu șl Dumi- 
trache" (I. TEPENEAG, str. V. 
Micle 2, Timișoara). Sperăm că 
sancțiunea va avea efectul dorit 
asupra celor doi, care trebuie să 
înțeleagă că noi o apreciem, dar 
aezaprobăm total atitudinea lor 
vedetistă din ultima vreme.

• „într-un meci amical de fot
bal, echipa bulgara Gerveno Znamc 
a jucat cu „Viitorul" Drăgănești- 
Vlașca. Oaspeții, îneîntați de spor
tivitatea gazdelor, de frumoasa 
primire, îi Invită. pe cei din Dră- 
gănești să le întoarcă vizita. Dar 
C.J.E.F.S. Teleorman hotărăște ca 
vizita să fie făcută de „Sporting" 
Roșiori. E normal ?“ (Lotul echi
pei „VIITORUL"). Nici vorbă. A- 
preciem că dreptatea este de par
tea dv.

e „In cartierul Titan (Oficiul 
P.T.T.R. 57) ziarul „Sportul" a- 
junge la abonați după-amiaza. 
Curios 1 La Olănești, de pildă, el 
ajunge la ora 10 dimineața" (STE- 
LIAN CORNESCU, str. Fetești 
7—9, București). Evident, ne aflăm 
în fața unei anomalii pe caro 
Oficiu) 57 și Direcția generală a 
difuzării presei trebuie s-o reme
dieze de îndată.
* în campionatul de casă al uzi
nei Semănătoarea au fost angre
nate 18 echipe de fotbal din sec
ții — în total aproape 300 de 
oameni — ca să nu mai vorbim 
de suporteri.,.“ (RADIAN PO- 
RUMBESCU. București). Succes 

competiției in curs și, în gene
ral. sportului de masă din uzina 
Semănătoarea.

e „Lâ magazinul de articole 
sportive din Craiova, nu se gă
sesc articole de tenis (rachete, 
racordaje, mingi etc.). Pentru ele 
trebuie să ne deplasăm la Bucu
rești. De ce (V. CHETRARU, 
din asociația sportivă „Rovine”). 
Este vorba, desigur, de o defec
țiune de aprovizionare a unui ma
gazin din rețeaua I.D.M.S. Care, 
evident, trebuie înlăturată.

AZI, START

IN ETAPA A ll-a A

CAMPIONATULUI
REPUBLICAN

Craiova 
șl pînă 

din
Amatorii de ecnltațle din 

au posibilitatea, începînd de azi . _
duminică, să asiste la Întrecerile din 
cadrul etapei a H-a a campionatului 
republican de dresaj șl obstacole.

Reprezentaaițll cluburilor Steaua, Di
namo. Centrul de călărie București, 
Petrolul Ploiești, C.S.M. Sibiu, A.S.A. 
Cluj, C.S.M. Iași, A. S. Recolta Manga
lia șl A.S. Rovine Craiova, vor în
cerca sfi obțină, în urma unei com
portări cit mal bune dreptul de a par
ticipa la etapa finala a campionatului, 
ce va avea loc în toamnă.

Ca șl concursurile precedente, șl' cel 
de acum se va desfășura pe baza hi
pică din Parcul Poporului, organizatorii 
luînd toate măsurile ca sportivii 
aibă condiții optime de Întrecere.

Paralel cu disputele din cadrul 
plonatulul republican, de Sîmbătă, 
turl de călăreții români, va evolua 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
sportivii oaspeți menționăm 
călăreților dr. I. Hanulay șl M. Gatz, 
care s-au afirmat tn concursuri Inter
naționale de mare valoare.

Așadar, timp de trei zile ,pe baza hi
pică din Craiova, publicul — pe care 
U dorim tn număr cît mai mare — va 
putea asista la tntreoerl atractive, de 
ținută, țtaînd seama că printre con- 
curențl se află călăreți recunoscuțl pe 
plan Intern șl Internațional.

ciclism

Bă
cam- 
ală- 

?i Dintre 
prezența

Cr. TUDORAN

LA ARAD

Pentru a doua oară tn vara 
acestui an, locuitorii Aradului 
au renunțat la clasica odihnă 
duminicală în favoarea exerci
țiului fizic. De fapt, este un fel 
de a spune că au renunțat la 
odihnă, din moment ce este u- 
nanim admisă teoria că mișca
rea în aer liber înseamnă... 
odihnă, relaxare. De astă-dată 
(desigur, experiența primei ma- 

' nifestări a fost hotărîtoare in 
organizarea celei de a doua., 
invazii a insulei Mureșului) 
Consiliul județean Arad pentru 
educație fizică și sport s-a o- 
rientat către acele activități 
care au captat cel mai mult 
adeziunea locuitorilor orașului 
Și cum Mureșul oferă nebănui- 
te posibilități de agrement, 
sportul pe apă a fost predomi
nant. De altfel, întreaga mani
festare a purtat denumirea 
„Sărbătoarea apelor".

de

Cum spunea un coleg al nos
tru în relatarea de la prima 
duminică sportivă de masă or
ganizată în acest an, arădenii 
au îmbrățișat formele simple 
ale mișcării, accesibile oricărei 
familii și pe orice timp. Con
statarea este valabilă și pentru 
acțiunea la care am asistat cu 
cîteva zile în urmă, cu adău
girea că aceste forme au căpă
tat și continuitate. Pentru că 
așa cum ne spunea prof. Ște
fan Baliță, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Arad, locuitorii au or
ganizat singuri — în intervalul 
dintre cele două duminici spor
tive — acțiuni tot atît de reu
șite. Este un cîștig enorm al 
propagandei pentru sport și 
exerciții fizice, al luptei pentru 
combaterea sedentarismului 
„Am ajuns în situația — ne 
spunea interlocutorul — de a 
nu le mai cere noi locuitorilor 
să participe la manifestările ce 
le organizăm, ci ei să fie aceia 
care dovedesc inițiativa..."

Poate că la o viitoare con* 
sfătuire pe care conducerea 
C.N.E.F.S. o va organiza, in cu- 
rînd, pe tema extinderii activi
tăților sportive de masă, ar fi 
indicat ca experiența in acest 
sens a Aradului sil fie genera
lizată. Cu siguranță se vor găsi 
mulți, foarte mulți să o accepte 
și s-o adapteze la condițiile și 
posibilitățile fiecărui județ.

de cîteva ore posesorii bărcilor 
și-au plimbat familiile, sub pri
virile oarecum invidioase ale 
asistenței, la bordul ambarca
țiunilor s-au urcat alți fi alți 
locuitori.

Către ora primului a venit 
rîndul caiacelor fi canoelor, al 
bărcilor pescărești să devină 
„taxiuri" (punem cuvîntul in 
ghilimele deoarece călătoriile de 
agrement au fost gratuite). Și 
„Sărbătoarea apelor" a conti
nuat cu întreceri de kiot (s-au 
înscris cîteva sute dc arădeni) 
de fond, cu traversarea Mure
șului și sosirea la punct fix, 
cu „pescuirea" unor rațe care 
fiind în... apele lor, au făcut 
totul pentru a nu se lăsa prinse 
(prin aceasta întrecerea deve
nind și mai pasionantă) și, in 
fine, prin spectacolul oferit ce
lor aproape 8 000 de locuitori 
care au venit pe insulă la faza 
județeană a „Cupei Ovidiu". 
Este de aplaudat această iniția
tivă întrucît organizîndu-se în 
prezența unui număr atît de 
mare de spectatori, cursa de 
înot (fend) a descoperit celor 
care nu cunoșteau, frumusețea 
unei . călătorii de 12 km pe 
Mureș.

Dar „Sărbătoarea apelor" a 
dat prilej organizării și pe... 
uscat a unor întreceri de masă. 
Pentru că am asistat la com
petiții de minifotbal, volei, 
handbal, haltere, popice, arun
cări la țintă cu mingea de oină.

★
Poate nici locuitorii Deltei 

au atîtea ambarcațiuni cite 
găsesc la Arad. Constatarea 
ceasta am făcut-o 
prilejul fiindu-ne 
țiativa organizării 
Mai întîi s-au prezentat la start 
bărcile cu motor. 33 de astfel 
de ambarcațiuni 
într-un concurs 
scopul competiției fiind nu sta
bilirea cine știe cărei perfor
manțe, ci statornicirea unor de
prinderi sportive. După c« timp

nu 
se 
a- 

..> duminică, 
Ațferit de ini- 
hinui concurs.

s-au întrecut 
de abilitate,Șl C. HÎRJESCU - VICTORIOȘI 

ÎN „CUPA PETROLUL"
PLOIEȘTI, 29 (prin telefon). Căl

dura excesiva și vlntul care a suflat 
In rafala fierbinți au supus pe concu- 
rențl la un greu examen în a treia 
etapă — ultima — desfășurată pe 
circuit pa străzile orașului (d* unde 
și medii orare neconcludente). Inte
resant însă pă liderii. C. HIrjescu 
— la juniori — șl Cr. Tudoran — la 
seniori, au cîștigat categoric ultima 
etapă, evitina astfel orice probleme.

Clasamentul general după trei 
etape la categoria seniori se prezintă 
astfel: ICr. Tudoran (Steaua) 3 h 29:18. 
2. T. Puterity (Metalul Plopeni) 3 h 
30:30. 3. C. Tănase (C.S. Brăila) 3h 
30:35, 4. M. Rîndașu (Metalul Plopeni) 
3 h 30:39, 5. N. Andronache (Metalul 
Plopeni) 3 h 30:40. La juniori:. 1, C. 
Hirjescu (C.S. Brăila), lh 51:33, 2. Va] 
Ilie (C.S. Brăila) lh 52:17, 3. Gh. Tu
dor (Steaua) 1 h 52 :37, 4. Z. Elekes 
(Dezrobirea Brașov) lh 52:47, 5. Pe
tre Vasile (Sc. sp. 3 Buc). 1 h 52 : 49, 
6. A. Ciobanu (Voința Ploiești) 
1 h 52 : 50.

în încheiere, menționăm buna or
ganizare a acestei tradiționale com
petiții, care anul acesta și-a consu
mat a Vl-a ediție.

cărei perfor-
lon GAVRILESCU

T. BRADEȚEANU

eoresp.

VIORICA

Elena Trlfu (Steaua), una
ju- 
de

V I A R
al acestui oraș și membru In condu
cerea lui L.U.C. (Lyon University 
Club). Oaspetele francez, care vizi
tează litoralul românesc, va discuta 
cu oficialitățile de la noi posibilitatea 
organizării unor turnee, cu recipro
citate, între echipe studențești din 
România șl cea a L.U.C.

...prof. Mircea Horșia a condițio
nat continuarea activității sale, ca 
antrenor la Constructorul București, 
de primenirea masivă a lotului. „Nu 
voi accepta să mai am in echipă ju
cători care nu respectă pregătirea, 
antrenamentele, aflați la noi doar 
pe poziția de pleziriști și de asemenea 
alții care n-au dovedit că sînt capa
bili să fie disciplinați In joc, provo- 
cind discuții și în general atmosferă 
de tensiune..." Salutăm poziția intran 
sigentă a tînărulul antrenor I

• Deși pînă la 1 septembrie, 
dată la care începe perioada de 
transferări, a rămas vreme destu
lă, unele modificări In componen
ța divizionarelor A au și surve
nit. Cea mai spectaculoasă este 
trecerea talentatei Viorica Balai de 
la Sănătatea Satu Mare la I.E.F.S. 
Eleva antrenoarei Gabriela Both 
a absolvit cu brio examenul de 
admitere și, de acum, se poate 
numi studentă la I.E.F.S. și 
cătoare a formației pregătită 
loan Nicolau.

BALAI LA I.E.F.S.!
și-au anunțat retragerea din ac
tivitatea competițională, altele (I- 
rina Vasilescu, Elena Ivanovici) 
solicită trecerea la alte echipe. Lo
cul lor va fi luat de cîteva tinere, 
printre care craioveanca Doina 
Prăzaru, despre care antrenorul e- 
merit Sigismund Ferencz .crede că 
va ajunge o mare baschetbalistă.

a-• Schimbări structurale se 
nunță la Rapid (f). Unele dintre 
vechile (jucătoare (Eva Ferencz)

LA CALAȚI,

CLIMAT FAVORABIL PREGĂTIRILOR
Excelenta performanță realizată de 

echipa de hochei a clubului Dunărea 
Galați, care după numai un an de 
activitate a promovat în prima di
vizie națională, a produs o puternică 
impresie în rîndul specialiștilor și al 
iubitorilor sportului cu pucul și crosa. 
Fără discuție, condițiile create, pri
ceperea și ambiția antrenorilor Tiron 
și Tomovici, precum și dorința de a- 
firmare a talentaților hocheiști gă- 
Iățeni, au constituit elementele deter
minante ale acestui succes de presti
giu, la care se adaugă și performan
ța obținută de echipa de juniori, cam
pioană a țării.

Vizitînd recent „cartierul generai" 
al hocheiștilor gălățeni, aflați in 
plină perioadă pregătitoare, am fost 
plăcut impresionat de optimismul și 
climatul favorabil ce domnește aici.

Cu multă amabilitate, antrenorul 
I Tiron ne-a furnizat o serie de date 
cuprinse într-un minuțios plan de 
pregătire, întocmit de cei doi tehni-

In" prima etapă, antrenamentele 
(de 5 ori pe săptămînă) se desfășoa
ră la Galați, atît In aer liber, cît șl 
la bazinul de înot, accentul punîn: 
du-se pe pregătirea fizică generala 

■ și specifică. Sportivii participă cu 
multă plăcere șl conștiinciozitate la 
jocurile organizate în scopul evită
rii monotoniei.

O NOUĂ ETAPĂ ÎN

CAMPIONATUL DE VITEZĂ
Campionatul republican de vi

teză pe circuit va continua dumini
că la Tg. Mureș prin desfășurarea 
etapei a Vl-a. întrecerile vor avea 
loc pe un traseu ales în_ centrul 
orașului. Au mai rămas in cursa 
pentru titluri 60 de sportivi din 14 
cluburi și asociații.

înaintea acestei etape, în clasa
mentele generale conduc următorii 
alergători ! 70 cmc — Tr. Macarie 
(Metalul Buc.y 24 p î 125 cmc — 
Al. Cristea-Ionescu (Oțelul Galați) 
și T. Popa (Metalul Buc.) cu cîte 
32 p ; 175 cmc — Tr. Macarie 32 
p ; 250 cmc — W. Hirshvogel
(C.S.M. Reșița) 23 p ; 500 cmc — Fl. 
Ștefan (Loc. Ploiești) 36 p ; ataș — 
T. Macșai — A. Witinger (Motorul 
B. Mare) 32 p. în clasamentul pe 
echipe conduce clubul Metalul 
București cu 183 p.

Cupa Institutului de Construcții

In campionatul național

JUNIOARELE MICI

IȘI DISPUTĂ SEMIFINALELE

• Modificări au intervenit și tn 
rîndul antrenorilor. La I.E.F.S. 
(m), în locul lui Mihal Nedef (ple
cat să pregătească echipa parizia
nă Stade Franțais) a venit Con
stantin Dinescu, pentru prima dată 
antrenor al unei divizionare mas
culine A (se știe, C. Dinescu a 
fost, mulți ani, la conducerea teh
nică doar a unor teamuri femini
ne, printre care multipla campioa
nă națională Politehnica). La cîr- 
ma formației Constructorul Bucu
rești (f) se va afla, începînd din 
toamnă, Mircea Vasilescu, care va 
debuta, cu acest prilej, ca antre
nor divizionar A. M. Vasilescu îl 
înlocuiește pe Valeriu Pruned.

CLUJ, 29 (prin telefon).
Un pas înainte spre finală au 

făcut junioarele mici, aflate joi 
Ja prînz în fața semifinalelor. E- 
tapă pe caro au atlns-o numai cele 
♦ favorite ale categoriei — Vir
ginia Ruzici, Mariana Hagiu,' Flo
rența Mihal și Mariana Sîmio- 
nescu — toate dinamoviste și 
toate elev* ale antrenorului Aurel 
Segărceanu. Prezența lor în semi
finală se datorează următoarelor 
victorii categoric* din „sferturi“i 
Virginia Ruzici — Mariana Denov 
(U.T.A.) 6—1, 6—2; Marian^ Ha
giu — Simona Nunwelller (Pro
gresul Buc.) 7—5, 6—1, Florența 
Mihal — Mariana Dumltriu (Stea
ua) 6—1, 6—0, Marianâ Simionescu 

Rodica Demeter (Oradea) 6—1, 
-3.
La Juniori 

jurul Căreia 
mare interes 
vor disputa 
partide deosebit de strînse și dîr- 
ze. în afara jocului dintre Traian 
Marcu și Octavian Vîlcioiu, în 
care brașoveanul apare da departe 
favorit, partidei* dintre M. Robu 
— A. Roșianu, F. Manea 
Curcă, Gh. Millfai — “ 
giu sînt echilibrate, 
vocînd" favoriți.

Rezultate din turul
nea (Dinamo)

mari — categorie In 
se manifestă cel mai 
— cuplurile care își 
„sferturile" anunță

C. 
Gh. Giur- 
toate „con-

Intre 3 și 18 august, pregătirile 
vor continua la Miercurea Ciuc, ur- 
mărindu-se în meciurile amicale per
fectate îmbogățirea registrului teh- 
nico-tactic. La sfîrșitul lunii august, 
echipa se va deplasa în Cehoslova
cia, în localitatea Opava, unde va 
susține — pînă Ja 14 septembrie — 
o serie de întîlniri ce se vor dispu
ta pe patinoarul acoperit din această 
localitate.

Iată lotul pe cars îl au la dispozi
ție antrenorii Tiron și Tomovici i 
Stoiculescu, HuțailU, Șerban, Roma- 
niuc, Firică (portari), Corduban, Hă- 
lăncanu, Rusu, Ilîncu, Nuțu, Paras- 
chiv, Petrescu (fundași), Ciobotaru, 
Trăușan, Tăbăcaru, Moroșan, Oliniei, 
Curelaru, Medișanu, Doboș, Nistor 
(înaintași).

De menționat că jucătorii Petrescu 
și Paraschiv lipsesc nemotivat de la 
pregătiri.

T. SIRIOPOL — eoresp.

• C.J.E.F.S. și Școala sportivă 
Suceava s-au oferit să organizeze 
turneele finale ale Criteriului na
țional de minibaschet, care vor 
avea loc la sfîrșitul anului. Cunos- 
cînd pasiunea pentru baschet a su
cevenilor și frumoasele antecedente 
în materie de organizare, 
convinși că ei vor fi și de 
ceasta la înălțime.

sîntem 
data a*

de dis- 
venită din

• Interesantă și demnă 
cutat este propunerea 
același oraș : la finalele Criteriu
lui național de minibaschet să se 
califice echipele cu un anumit 
punctaj obținut într-un clasament 
alcătuit după următoarele compe
tiții : Cupa Bihorului, Cupa Sucea
va și Cupa Chindia (aceasta din 
urmă va fi organizată la Tîrgoviște).

Fără a reuni la start valori 
sebite ale Bportului cu racheta, 
petiția internațională de tenis, 
tă cu „Cupa Institutului de 
strUcții”. care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul, a dat loc la întreceri in
teresante și de nivel satisfăcător.

Asistăm acum la fazele decisive 
ale luptei pentru titluri, în cele pa
tru probe ale concursului. La sim
plu feminin, au fost desemnate cele 
patru participante la semifinale. Cea 
rhai concludentă calificare este cea 
a campioanei naționale Agneta Kun* 
care a lăsat un singur ghem adver
sarei sale, jucătoarea cehoslovacă 
Liskova : 6—1. 6—0. Clujeanca Vera 
Rado a învins-o pe reprezentanta 
Turciei. Hale Ugan, cu 6—1, 6—2, 
iar Elena Trifu a avut de luptat 
din greu cu jucătoarea bulgară Diana 
Moskova: 7—5, 7—6. în fine, și un 
sfert de finală In trei seturi : Valeria 
Balaș — Florica Butoi 2—6. .6—0, 6—1.

Au avansat și întrecerile in proba 
de dublu masculin. Aci, în „optimi" 
s-au înregistrat rezultatele : Fiala, 
Vavra (Cehoslovacia) — Uță, Taloș
6— 1, 6—0 ; Nemeș, Dumitrescu — 
Garfield (SUA), Yildorak (Turcia)
7— 5, 5—7, 8—6 ; Sotiriu, Rusu —
Bouzek, Sale (Cehoslovacia) 6—4,

7—5 ; Boldot, Komoroczi — Jerabek, 
Slezak (Cehosl.) 6—2, 6—3. In sfer
turi de finală, favoriții concursului, 
I. Sântei și Gh. Boaghe au trecut 
fără emoții de Fiala - Vavra : 6—2, 
6—3. Apoi, clujenii Bolddr și Ko
moroczi s-au făcut remarcați din 
nou, eliminînd pe Sotiriu și Rusu 
cu 6-2, 6—1.

com- 
dota- 
Con-

semtfinalistele probei feminine. 
Foto i Theo MACARSCH1

Azi și mtine (de la orele 8,30 șl 
15,30) au loc ultimele partide. Sâ 
sperăm că pentru acestea, terenurile 
de la Progresul se vor prezenta în 
mal bune condițiuni decît ieri, cînd 
norii de praf și fileurlle lăsate în 
bătaia vîntului făceau dificil jocul.

IIIl F. Ma
nea (umanw) ■“ A. Leonte (C.S.U. , 
Construcții) 6—1, B—7, 6—4; Gh? 
MOlfal (Tg. Mureș) — N. Simla- 
nescu (C.S.U. Construcții) 7—5, 
6—4; L. Bukaresti (Tg. Mureș) — 
Gh. Giurgiu (C. Turzii) 2—6, 4—6.

Rd. V. N. Nlș.

„CEL PUTIN LOCUL II ÎN CUPA PRIETENIA!“

ne declară prof. E. BARTA, antrenorul
)-

echipei feminine de handbal (tineret)

SPORTUL OCUPĂ UNUL DIN PRIMELE LOCORI
(Urmare din pag. 1)

buie să le alegem, deci, pe toate 
acelea care, verificat, au condus 
la cele mai bune și mai sigure 
rezultate. Instrumente printre care 
se numără, desigur, și sportul, re
cunoscut atît pentru Virtuțile sale
— care determină formarea unor 
trăsături morale și de voință din
tre cele mai nobile — cît și pen
tru rolul lui de „absorbant" al tî- 
nărului de la anumite activități 
sad influențe nocive care l-ar cap
ta în timpul său liber. Influențe
— de comportament și vestimenta
ție — care își întinseseră pericu
los tentaculele și care acum, în 
lumina Documentelor de partid, 
trebuie eradicate.

Dar, pentru că am intrat în 
plină actualitate, trebuie să men
ționez — ca părinte și conducă
tor al unei unități de 1600 de ti
neri și ca asistent activ al unei 
efervescențe generale a 
Iui — că Documentele 
venit intr-un moment

tineretu- 
au Inter- 

oportun.

cînd excesele amenințau să se 
infiltreze într-o masă bogată de 
tineri, cind mentalitatea muncii 
era neglijată iar responsabilitățile 
erau privite cu o oarecare detașare.

— Cum veți acționa în conti
nuare, așadar ?

— In spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului care 
cere o revizuire a tuturor pro
gramelor noastre de lucru 
cadrelor și a discipolilor 
pentru «dimensionarea 
muncii, o refiltrare a 
etice, pentru eliminarea 
impurități, o reabilitare a esteti
cului, prin excluderea tuturor ex
ceselor din vestimentație și com
portament, deci o reîntoarcere la 
izvoarele pure ale moralității so
ciale. Mutație de substanță pentru 
obținerea căreia vom apela, bine
înțeles, și la sport.

— Ridicîndu-1 la rangul unui 
principal instrument de lucru uni
versitar, sportului i-ați dimensio
nat infinit roJul și i-ați augmen
tat mult importanța. Cum se răs
punde în institut acestei viziuni ?

a 
noștri— 
valorilor 
normelor 
oricăror

u

pa- 
do- 

unui interes, a unui atașa
și a unei pasiuni rar întil- 

De altfel, prin ele s-au rea- 
baza sportivă (n.r. : sală de

— Catedra și clubul care 
tronează această activitate fac 
vada 
ment 
nite. 
lizat
gimnastică, platformă de jocuri și 
hochei bituminată, terenuri sim
ple, trasee pentru înviorare) și o 
prosperă activitate de masă și de 
performanță care ar fi invidiate 
oriunde. Cît privește atitudinea ce
lorlalte cadre — do concursul că
rora nu ne putem dispensa*— este 
una divergentă trădînd men
talități diferite printre care și u- 
nele ostile sportuluj, născute din 
credința — nefondată — că acesta 
impietează bunul mers al stu
diilor. Mentalități pe care dorim 
să le metamorfozăm, pornind cu o 
mișcare sportivă chiar in rindul ca
drelor pe care intenționăm să le 
angrenăm în competiții sau în 
conducerea diferitelor secții spor
tive. Pentru că — apreciez eu — 
este retrograd Ca cineva să mai 
poarte, în toga lui universitară, 
lacătul pentru sport.

Dintre numeroasele competiții 
internaționale la care reprezenta
tivele țării noastre participă acum, 
cînd handbalul intern este în pli
nă vacanță, „Cupa Prietenia" 
zervată selecționatelor 
este, fără îndoială, 
cele mai importante 
căci, în cadrul acestui 
turneu — ce se Va desfășura la 
Tolbuhin (Bulgaria) între 6 și 8 
august — este verificat potențialul 
schimbului de mîine al naționalei. 
După cum am mai anunțat, țara 
noastră va fl prezentă și de a- 
ceastă dată la „Cupa Prietenia" cu 
ambele selecționate (feminină șl 
masculină). Zilele trecute am vi
zitat centrul de la 23 August, unde 
se antrenează fetele și am solici
tat profesorului Eugen Bartha un 
scurt interviu.

— Cînd ați început pregătirile și 
ce ne puteți spune despre actua
lul Iot, în comparație cu cel de 
anul trecut ?

— Practic antrenamentele au în
ceput la 19 iulie. Actualul lot este 
mult schimbat ' față de acela cu 
care anul trecut am participat la 
numeroase competiții internaționale 
obținînd rezultate bune. Iată, de 
altfel, garnitura pe care o am acum 
la dispoziție: Iluszar și Bartok 
(portari) — Șerban, Barbu, Mereu, 
Gălan, Bădescu, Bearz, Szbloși, 
Matache, Rublenco, Iordache, Frîn- 
cu, Agoroaie și Trandafir. După 
cum se vede 9 dintre componen
tele echipei se află pentru prima 
oară în Iotul de tineret.

Evident că valoarea formației 
este deocamdată mai scăzută decît 
aceea a vechiului team, dar sper 
că pînă la încheierea pregătirilor 
vom reuși să 
tualul lot.

— Cunoașteți 
lor din „Cupa 
rere aveți despre ele ?

— „Cupa Prietenia" este aproape 
un campionat balcanic pentru e- 
chipele de tineret. Formațiile ce 
se vor alinia la startul acestei com
petiții sînt dintre cele mri pu
ternice din lume. Iugoslavia și Un-

re
de tineret 
una dintre 
confruntări 
tradițional

omogenizăm și ac-

valoarea adversare- 
Prietenia“ ? Ce pa

va- 
au 
re- 
iar

garia, țări Necunoscute pentru 
loarea handbalului feminin, 
prezentat întotdeauna garnituri 
dutabile, excelent pregătite, 
Bulgaria, aflată în mare progres,
poate furniza și ea surprize la a- 
ceastă ediție, mal ales că joacă pe 
teren propriu. Oricum, avem o sar
cină extrem de dificilă.

— Pe ce puneți accentul in pre
gătirea echipei noastre ?

— M-am gîndit să asigur, în pri
mul rînd, o cît mai mare capa
citate de efort. Viteza, forța și re
zistența, sînt în general punctele 
mai slabe ale fetelor. Și tocmai de 
aceea insist asupra lor. Beneficiem 
de cîteva jucătoare foarte bune pe 
contraatac și în jocul pe semicerc, 
dar la 9 m nu stăm ia fel de 
bine, așa că și asupra acestei zone 
sînt îndreptate obiectivele pregă
tirilor.

— Ce rezultate sperați să obți
neți la competiția din Bulgaria ?

— Avînd în vedere că fetele își 
dau interesul la antrenamente și 
că progresează de la o zi la alta, 
sper că 
tăm cît 
tru : cei

vom reuși să ne compor- 
mai bine. Obiectivul nos- 
puțin locul 2 I
Horia ALEXANDRESCU

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de 

specializare postliceală de 
antrenori aduce la cunoș
tința elevilor anului I și 
II — secția fără frecven
ță — că examenele de 
corigență vor avea loc în
tre 20—25 septembrie, iar 
examenul de absolvire 
(sesiunea din toamnă) va 
avea loc între 25—30 
septembrie a.c.



Nr. 6770 Sportul Pag. a 3-a

PE MARGINEA CURSULUI DE PERFECȚIONARE 

PREGĂTIREA FOTBALIȘTILOR DE ELITĂ SOLICITA 
LA MAXIMUM PRICEPEREA ANTRENORILOR

ASTAZI, C.F.R. TIMIȘOARA (locul XVI)
în capacitatea fotbalului nostru de 
a se înscrie ferm pe orbita ma
rilor performanțe. El a afirmat oă 
se manifestă uneori păreri ci: 
fotbalul românesc nu ar 
valențe pentru realizări 
bite, marcând că această 
că scade vigoare» tuturor celor an
gajați într-un fel sau altul in pe-- 
rimetrul său. Au mai fost criti
cate, ile asemenea, atrofierea sim
țului măsurii și lipsa de onesti
tate a unora care creează in lumea 
fotbalului nostru o atmosferă greu 
respirabilă. Au fost citate în sen
sul amintit nume de antrenori, de 
jucători și conducători de echipă _ 
mereu cu invectiva pe buze față 
de arbitri, față de alte echipe, față . 
de federație etc., metodă arhicu
noscută, menită să ascundă chipul 
greșelilor proprii și pe cel al lip
sei de profesionalitate.

Moralitatea fotbalului a fost 
frecvent amintită și s-a anunțat 
o adevărată campanie pentru de
pistarea și sancționarea extrem do

află în apărare, toți componențil 
ei fiind obligați să participe la 
alcătuirea dispozitivului defensiv și 
să lupte pentru redobindirca balo
nului. Multe dintre ideile refera
tului rămîn, din motive de spațiu, 
în afara relatării noastre. Vom 
mai sublinia, că vizavi de prin
cipiile cu valabilități generale. 
Angelo Niculescu a analizat virtu
țile și deficiențele de exprimare în 
teren ale echipelor românești (pre
gătire fizică generală insuficientă, 
organizare doar parțială a jocului, 
spirit ofensiv labil, manifestat fără 
convingere, marcaj-demarcaj insu
ficient, procedee tehnice neadaptate 
condițiilor grele ale fotbalului de 
azi, blocarea în apărare ori în 
atac sau trecere lentă, cu aspecte 
de rigiditate, dintr-un moment 
în celălalt etc.). Finalul a fost 
consacrat modalităților de Instruire 
reclamate de necesitatea pregătirii 
jucătorilor și echipei, astfel îneît 
evoluția celor doi termeni să se 
apropie de exigențele tacticii ac
tuale a fotbalului.

Acțiunea pentru perfecționarea 
cunoștințelor antrenorilor și medi
cilor angajați pentru pregătirea, 
echipelor noastre cele mai bune 
s-a încheiat. Au fost trei zile pline, 
de dimineață pînă seara, a fost 
interesant, a fost obositor, ar fi 
trebuit plasat acest curs ceva mai 
înainte, nu după începerea pregă
tirilor, dar asta e o altă chestiune.

Principalul referat al ultimei 
zile a fost prezentat de către An
gelo Niculescu, care a tratat o te
mă esențială : Organizarea și des
fășurarea jocului, în vederea ridi
cării capacității ofensive. Subiectul 
ales de antrenorul echipei naționale 
răspunde necesităților fotbalului 
nostru, exprimă tendința cea mai 
puternic vizibilă pe plan interna
țional, are și un subtext îmbucu
rător, reprezentînd profesiunea de 
credință parțial înnoită a celui ce 
răspunde de strategia tricolorilor. 
Angelo Niculescu a vorbit mai întîi 
despre necesitatea înțelegerii esen
ței jocului actual despre sisteme, 
despre corelația dintre sistem și

ei 
avea 

deose- 
opti-'

Diagrama comportării

DEFINITIV
N-A PUTUT SALVA O SITUAJIE

care cea mai dureroasă pentru ran
damentul formației a fost indispo
nibilitatea porterului Gaboraș —,
neștiind să exploateze avantajul 
terenului propriu, pe care a pierdut 
5 meciuri, între care două — 
Jiul și C.F.R. Cluj — extrem 
prețioase în prezumtiva cursă 
rămînerii în divizia A.

în același timp, însă, o echipă

cu 
de

a rare și trufie — vezi victoriile din 
meciurile cu U.T.A. și Progresul, 
vezi meciul egal de la Ploiești —

un 
a

Așa cum s-a întors în divizia A, 
fără pretenții, C.F.R. Timișoara șl-a 
luat adio de la prima scenă a fot
balului românesc, dovedindu-se — 
cifrei® (cel' mai slab golaveraj, cel 
mai mic număr de puncte, 5 me
ciuri „duble“ pierdute, înaintarea 
cea mai sterilă etc.) o confirmă fără 
putință de tăgadă — CEA MAI 
SLABĂ echipă a campionatului, re
trogradată încă după... primele 7—8 
etape !

E drept, returul — pe care cefe
riștii timișoreni l-au abordat ou 
nou antrenor, Tache Macri —

. marcat un reviriment pe cît de 
\ spectaculos, pe atît de eficace (6 

puncte — în tur, 13 — în retur !) 
viața echipei, dar șansele C.F.R.- 
ului de a supraviețui au fost mi
nime, pe toată durata campionatu
lui, doar clasamentul returului (lo
cul 14, înaintea Farului ți Petro
lului !) lăsîndu-le ltd Bojiti șl com
pania o palidă consolare.

Așadar, o echipă fără individuali
tăți de mane valoare, căutîndu-și 
mereu formula ideală — a rulat 27 
de jucători ! —acuzînd startul 
greoi și cîteva accidentări — între

In .

Media notelor : 6,45.
Jucători folosiți : 27.
Portari : Tatar (5 meciuri — media notelor 7,20), Coree (2Î — 6.86). 

Gaboraș (6 — 7,35), Așa (5 — 8.50).
Fundași : Donca (13 — 6.00), MehedlnțU (20 — 7,03) RăCelcscu (12 — 

6,91), Speriosu (15 — 6,40). Bodrojan (15 — 7,20). Bocșa' (15 — 6,26). Pirvu 
(17 — 6.76), Hangan (5 — 5,80), Popovlci (2 — 6,00)

Mijlocași i Gorduna (2 — 6,00), Hergan (16 — 6,13), Chlmiuc (30 — 
6,62), Cioroparu (7 — 6,00), Volaru (7 — 6,33).

Atacam! s Panici (20 — 5,68), Nestorovlci (18 — 8,13), Regep (13 — 
8.25), Floareș (21 — 6,15), Perlat (18 — 6,31), Bojin (29 — 6,27), Manolache 
(9 — 7,00), Seceleanu (21 — 6,33), Dăescu (a jucat numai 8 minute).

— ... Perlat Regep (3), Pa-
(9 — 7,00), Seceleanu (21 — 6,33), baeavu ta jucî 

Golgcterii echipei s Bcjln (7), Floareș (4), 
nld (1), Pîrvu (1), Seceleanu (1).

A ctștigat 4 puncte la Progresul.
A pierdut 4 puncte la Dlnamo, Jiul, C.F.R. 
Antrenori s VORONCOVSCHI — BECKER 

t IONESCU (in retur).

car? a căutat să-și suplinească lip
surile prin ambiție, apărîndu-și șan
sa cu loialitate, luptind cu dispe-

Moment de tensiune din partida pe care feroviarii timișoreni au 
susținut-o cu Rapid, în returul campionatului.

Din partea clubului
Biroul Consiliului clubului 

Dincmo București a adresat 
redacției ziarului nostru o 
scrisoare din care reproducem 
capitolele esențiale privind 
opinia conducerii clubului asu
pra activității generale a spor
tivilor dinamoviști și a proble
melor actuale ale fotbalului 
legate de acest club.

TOVARĂȘE REDACTOR ȘEF,

De la înființare și pînă în pre
sent, clubul sportiv Dinamo Bucu
rești și-a subordonat an de an ac
tivitatea sporirii contribuției la 
creșterea prestigiului, la afirmarea 
tot mai viguroasă a sportului de 
performanță românesc în marile 
confruntări internaționale. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, întregul 
activ al clubului a perseverat în 
ridicarea conținutului pregătirii 
sportive, a eficienței muncii de e- 
ducație, a valorificării condițiilor 
din ce în ce mai bune create de 
partid și stat educației fizice f* 
sportului. Cu deosebire, în ultimii 
ani, clubul Dinamo București, a 
pus mai presus de orice interesele 
generale ale sportului de perfor
manță, a condiționat obiectivele 
interne de realizarea celor privind 
prezența sportivilor români la Jocu
rile Olimpice, campionatele mon
diale, europene, balcanice și alte 
competiții internaționale de impor
tanță. Așa se și explică selecționa
rea în loturile reprezentative a nu
meroși sportivi dinamoviști, la 
multe ramuri, aceștia deținind pon- 

‘derea atît ca număr, cit și ca va
loare.

Acest lucru este Valabil deefotri-. 
vă și în activitatea fotbalistică, cu- 
noșeîndu-se aportul clubului nos
tru la ridicarea valorii unui număr 
de elemente care, selecționate în 
echipa națională, au luptat cu deo 
sebită dăruire și abnegație pentru 
ridicarea prestigiului fotbalului 
mânesc pe plan mondial.

Fără îndoială că unele dintre 
eultatele sportivilor dinamoviști

ro-

re- 
pu-

teau atinge cote și mai înalte dacă 
activitatea de instruire și educație 
nu ar fi cunoscut o serie de lip
suri și neajunsuri, care au făcut 
in permanență obiectul unor te
meinice analize și pentru a căror 
lichidare s-a acționat și se acțio
nează cu intransigență. Ne preocu
pă îndeosebi transpunerea în viață 
a sarcinilor care se desprind din 
documentele de partid privind îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative, în scopul 
ridicării conștiinței socialiste a spor
tivilor, antrenorilor și tehnicienilor, 
promovării de către aceștia in toa
te împrejurările a principiilor eticii 
comuniste, concretizată în perfor
manțe de valoare internațională, 
intr-o comportare demnă pe tere
nul de sport și în societate.

O expresie a preocupării clubu
lui de a răspunde și în continuare 
sarcinilor de înfăptuire a obiective
lor majore ale sportului de per
formanță românesc, o constituie 
angajamentul privind pregătirea și 
participarea unui număr de 65 

. sportivi dinamoviști la Jocurile 
Olimpice din anul 
aproximativ 25 să 
cerîrea de medalii.

De asemenea, 
campionatului la 
Dinamo îi revine înalta răspundere 
de a reprezenta cu cinste fotbalul 
românesc în „Cupa campionilor 
europeni", direcție în care am fost 
orientați și sprijiniți îndeaproape 
de Federația română de fotbal 
atît în ceea ce privește metodica 
de pregătire, cit și în luarea unor 
măsuri organizatorice.

Printre măsurile impuse de rea
lizarea unei comportări corespunză
toare a echipei de fotbal în Cupa 
campionilor europeni se numără și 
întărirea valorică a lotului de spor
tivi. In acest scop s-a luat legă
tură cu cluburile sportive Crișul 
Oradea, Metalul București și U.T.A. 
convenindu-se asupra obținerii dez
legărilor pentru sportivii Sandu 
Gabriel, Sătmăreanu II și Dumitres
cu Florian, care și-au manifestat 
dorința să activeze la clubul Dina-

număr 
la 

1972, dintre care 
contribuie la cu-

prin cîștlgarea 
fotbal, echipei

Cluj, Rapid și F.C. Argeș. 
(In tur), MACRI — prof.

atunci cînd soarta îi fuchiar și 
sese pecetluită...

APARAREA — cu 
și nouă fundași — a 
goluri, fiind cea mai , ..........
după „defensiva" colegilor de de
partament din Cluj, reclamînd cel 
mai evident instabilitatea de for
mulă. De remarcat că NICI UNUL 
dintre apărătorii tlmigpreni n-a ju
cat toate meciurile și că „cvartetul" 
Pîrvu — Mehedinții — Bodrojan — 
Boeșa s-a cristalizat abia în final, 
protejînd, pe rînd, patru portari 
inegali, între câre tînărul Așa (cea 
mai mare medie a notelor din echi
pă !) ar fi meritat, credem, mai 
multă încredere.

LINIA DE MIJLOC A contat mal 
ales pe Chimiuc, singurul om al e- 
chipei care a intrat de 30 de ori 
pe teren în campionatul trecut, dar 
n-a găsit un al doilea jucător de 
travaliu susținut, Gorduna, Hergan 
și Cioroparu arătîndu-se plafonați, 
iar Volaru — remarcat cu multă

patru portari 
primit 46 de 

penetrabilâ

bunăvoință — confirmînd doar par
țial.

în ceea ce privește ATACUL, a- 
cesta a constituit marea decepție a 
garniturii timișorene, componența 
lui — Panici, Seceleanu, Regep, 
Floareș, Manolache la început, Ne- 
storovici — îndrituindu-i pe supor
teri să aștepte mai mult decît 21 de 
goluri, să spere —- zadarnic ! — la 
o eficacitate superioară măcar pe 
teren propriu, unde atacanțil cefe
riști au marcat — prin compara
ție cu celelalte echipe — cele mal 
puține goluri.

Un singur cîștig tn dreptul atacu
lui din Timișoara —- Bojin, vîrf 
percutant și abil, golgeterul echipei, 
disponibil la perfecționare, căruia 
colegii îi reproșează — pe bună 
dreptate — o incredibilă ratare, în 
meciul de la Bacău, cu Sport club, 
la 0—0, într-un moment cînd echi
pa părea lansată într-o senzaționa
lă cursă a salvării...

Chiar dacă C.F.R. Timișoara a re
trogradat — și, lăsînd de-o parte 
orice sentimentalism, retrogradarea 
ei apare ca un act firesc, bine ar
gumentat din punct de vedere cau
zai — nu putem încheia aceste rîn
duri fără a sublinia munca pe care 
a depus-o în ridicarea echipei an
trenorul Macri, cel care — cu o se
veritate exemplară și prin antrena
mente. se zice, chinuitoare — a iz
butit in retur mai mult decît du
blul punctelor acumulate în prima 
jumătate a campionatului.

Frumoase, dar — din păcate — 
lipsite de 
din retur

finalitate,
n-au

eforturile 
putut salva o 

situație pe care turul — cu numai 
6 puncte — o compromisese defi
nitiv...

Ovidîu IOANIȚOAIA

MECI DE VERIFICARE
A ECHIPEI SPORT CLUB BACĂU
Sport Club Bacău, aflată în pre

gătiri la Predeal, a susținut al doi
lea joc de verificare, de data a- 
ceasta la Brașov, cu formația Trac
torul. A fost un joc plăcut și util 
celor două formații. Victoria a re
venit divizionarei A cu scorul de 
6—2 (1—2), prin punctele marcate 
de Pană (min. 35 și 58), Florea 
(min. 62), Mioc (min. 74), Comă-

nescu (min. 82) și Pruteanu (min.
86), respectiv Staicu (min. 6) și 
Cherestes (min. 15).

Gli. LORAT — coresp,

MINERUL BAIA MARE

OLIMPIA SATU MARE-V.S.K. 
DEBREȚIN (Ungaria) 2-0 (1-0)

După un joc bun, în 
au fost mai insistente 
toria a revenit sătmărenilor 
2—0 prin golurile înscrise de Petz 
(min. 3) și Knoblau (min. 86). Du
minică, tot la Satu Mare, într-un 
alt amical Olimpia va întîlni pe 
Honved Budapesta.

care gazdele 
în atac, vic- 

cu

A. VERBA-corcsp.

Dinamo

A

MOTOR LUBLIN 0-0
Maj mult de 4 000 de spectatori 

au asistat ieri la un joc frumos, cu 
multe acțiuni la cele două porți. 
Dar, cei doi portari s-au arătat a 
fi imbatabili, nici una dintre echipe 
nereușind să înscrie. Scor: 0—0

T. TOHATAN — coresp.

„CUPA 23 AL61IST"
LA FOTBAL FEMININ

Duminică 1 august, de Ia Ora 9, 
pe stadioanele Dinamo, Giulești și 
Olimpia, opt echipe bucureștene în
cep o nouă competiție de fotbal fe
minin dotată cu „Cupa 23 August".

O

>x*>

Profesorul Petre Comăniță, un tinăr care s-a remar at 
științifice extrem de interesante, oferă citeva in foi mâții preliminare, după 

Foto i V. BAGEAC
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Din sala de curs, antrenorii au ieșit pe teren 
prin efectuarea cîtorva lucrări 

care va începe demonstrația propriu-zisă.

mo, la fel ca și sportivii Dumitru 
Ion (Rapid) și Dumitriu Emil (Stea
gul roșu).

Solicitări asemănătoare am pri
mit și din partea altor sportivi ca 
Răducanu (Rapid), Dembrovschi (S.C. 
Bacău), lanul și Marica (Politeh
nica Iași), Anca („U“ Cluj), Jercan 
(F.C. Argeș), cărora clubul nu le-a 
dat curs, deși prezența unora din
tre aceștia în lotul echipei noastre 
ar fi contribuit la creșterea Valori
că a efectivului.

Ne-a surprins, totuși, interpreta
rea care s-a dat cererilor de trans
fer depuse la federație pentru 
sportivii Dumitru Ion și Dumi
trescu Florian.

tn cazul sportivului Dumitru 
menționăm că acesta a cerut 
repetate rînduri, în ultimii doi 
să activeze la echipa Dinamo, 
rință pe care și-a expus-o și . 
tr-un memoriu înaintat Federației 
și Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, dorință de la 
care nu a abdicat nici un moment, 
făcînd cunoscut acest lucru și con
ducerii secției de fotbal a clubu
lui Rapid.

Referitor la sportivul Dumitrescu 
Florian, precizăm că acesta a optat 
pentru echipa dinamovistă ca ur
mare a faptului că a primit dezle
gare din partea asociației sportive 
U.T.A., ceea ce 
să intre imediat 
petiționala.

tn cazurile 
sportiv Dinamo 
nici un fel pentru a influența vo
ința sportivilor care au solicitat 
transferul la echipa de fotbal, nu 
le-a făcut nici un fel de promisiuni 
care să frizeze etica sportivă.

Am dori să mai menționăm că 
cererile de transfer înaintate de 
sportivii în cauză au ■ fost tratate 
de către club în spiritul și în lite
ra regulamentului de transferări, 
fapt ce nu contravine în nici un 
fel eticii sportive.

SELECJIE PENTRU... FOTBALISTE
Asociația sportivă Flacăra roșie 

București organizează, zilnic, între 
orele 8—10 și 16—18, pe stadionul 
din calea Dudești nr. 125, selecții 
pentru fetele care doresc să prac
tice fotbalul. Asociația pune la 
dispoziție echipamentul sportiv ne
cesar selecției.

tactica propriu-zisă a echipei, des
pre funcțiile jucătorilor. El s-a o- 
prit asupra noțiunii de „realism", 
înțeleasă sub unghiul eficacității 
fiecărei acțiuni, fiecărei manevre, 
și a renunțării Ia tot ce este arti
ficiu sau ornament inutil. A fost 
accentuată în continuare ideea că 
tactica modernă implică un trava
liu enorm, și participarea tuturor 
pe întreaga durată a partidei 
campionatului la cele două 
cardinale ale jocului (atac, 
rare), pauzele fiind, de fapt, 
mente active, desfășurate la o tu
rație mai mică între două secvențe 
de efort intens. De o tratare de
taliată s-a bucurat problema elas
ticității echipei, realizare obligato
rie care asigură atît dinamismul 
ofensivei, cit și etanșeitatea apă
rării, Fluxul și refluxul permanent 
al celor 10 jucători devine im
perios în fața tendinței de scădere 
Continuă a numărului celor cu mi
siune exclusivă pentru atac (de 
La 5 înaintași, într-o fază veche, 
sTa ajuns succesiv la 4, la 3. la 2 
și chiar la unul), Angelo Niculescu 
a nuanțat, afirmînd pe de o par
te obligativitatea acestei fluidități 
a libertății de acțiune, care trebuie 
să coexiste cu păstrarea unei anu
mite forme de așezare, cu men
ținerea unui grad de organizare 
internă a echipei. Referatul a 
vorbit și despre cum trebuie orga
nizate apărarea și atacul, cum, cînd 
și cu cine, precum si despre ten
dința actuală de scădere a diferen
țierii dintre înaintași și apărători, 
în acest ultim sens, s-a afirmat 
principiul : cine are mingea (indi
ferent de postul în care joacă) este 
atacant și va fi obligat să se ocu
pe de pregătirea și desfășurarea 
ofensivei; echipa fără minge se

și a 
faze 
apă- 
mo-

Miercuri seară, tov. Mircea An
gelescu, președintele F.R.F., a' vor
bit antrenorilor despre o serie de 
măsuri, adoptate de către condu
cerea federației, care vor afecta 
profund întreg 
nostru | de elită, măsuri 
ducă la o ameliorare 
tații, la 
malii, Ia 
între toți 
mentarea
Mircea Angelescu a făcut mai intii 
o serie de racorduri lorice între 
ideile generoase cuprinse în cuvîn- 
tarC'» tovarășului Nîcolao Ceausescu, 
rostită la Consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul 
ideologiei si al activității politice 
și cultural-educative. subliniind 
spiritul documentelor de partid, 
rațiunea lor profundă, modul cum 
ele abordează problemele actuale 
și de perspectivă ale societății 
românești, efectul binefăcător pe 
care transpunerea acestora în viață 
îl va avea asupra tuturor domeni
ilor de activitate, inclusiv asupra 
fotbalului. Referindu-se la ansam
blul măsurilor preconizate de către 
conducerea partidului, tov. Mircea 
Angelescu a accentuat că ele nu 
trebuie înțelese ca vfzînd numai 
organisme implicate în activitatea 
politică, ideologică, culturală, de 
învățământ ete. Ele conțin. într-a- 
devăr, programe de acțiune pentru 
fiecare domeniu de activitate din 
tara noastră, pentru flecare om al 
muncii, deci, și pentru domeniul 
sportului, al fotbalului, pentru cei 
ce răspund de pregătirea echipelor 
și jucătorilor

în afara datelor publicate în 
ziarul nostru de ieri, președintele 
federației a criticat în fața antre
norilor atitudinea de neîncredere

tuturor autorilor de ile-

planull fotbalului 
menite să 

a activi- 
unor ano- 

raporturilor
neutralizarea
clarificarea 

factorii angrenați, la aug- 
responsabilitătilor, Tov.

severă a 
galități.

Pe lîngă 
sare și de 
cis, pe care noile măsuri ale fe
derației îl pun la dispoziția antre
norilor, începînd din acest sezon, 
se preconizează și acțiuni în stp-e 
să confere fotbalului nostru un a* 
numit fast, un farmec și poez’e, 
toate indispensabile. Se vizează, 
pri ntre 
vitfiți 
tragerii 
marilor

un sistem de cointere- 
constrîngere foarte pre-

Se
altele, în acest sens festi- 
organizate cu prlleiu1 re- 
dln activitate a 

noștri fotbaliști.
★

In genere, cursul acesta 
zile a fost substanțial, 
principal de antrenori a fost din 
nou sensibilizat în legătură cu toate 
problemele de fond ale pregătirii 
fotbalistului de elită. Experiența 
internațională și experiența noastră 
au fost filtrate, adevăruri extrem 
de importante, fiind oferite celor 
ce răspund de pregătirea 
narelor A, pentru meditație, 
milare și aplicare. Sperăm 
cea mai mare parte a mfisu 
învederate să fie transferate 
mai grabnic posibil in potențialul 
celor 16 echipe de divizia A.

tuturor

de trei 
Cornul

dlvizio- 
asî*

<a 
î’or 
cit

Romulus BALABAN

GOLIAC, ANOREOAIE... Șl UN

NOU

LA
Pregătirile

ANTRENOR

CEAHLĂUL

CORVINUL HUNEDOARA - TATABANYA 1-0 (1-0)
La Hunedoara s-a desfășurat par

tida internațională amicală dintre 
Corvinul și Tatabanya (Ungaria), 
în acest meci, care a plăcut celor 
5 000 de spectatori, victoria a re

venit localnicilor cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul marcat de Cergo 
(min. 23).

V. ALBU-corcsp.

echipei de divizia B, 1 
Ceahlăul Piatra Neamț (de care 
în campionatul trecut s-a ocupat 
antrenorul Virgil Rizea) au fost 
reluate Ia 15 iulie sub conducerea 
profesorului Radu Toma. Săptămî- 
nal au loc cîte 10 antrenamente. 
Lotul fotbaliștilor din P. Neamț a 
fost completat cu următorii jucă
tori : Goliac, Andreoaie, Mitrofan, ! 
Diță, Cioroparu,1 Ciocîrlan, Ungu- - 
reanu și Butunoiu.

Ion, 
în 

ani, 
do
in

îi dă posibilitatea 
în activitatea com-

respective, clubul 
nu a intervenit în

BIROUL CONSILIULUI
CLUBULUI

PROGRAMUL
C. NEMȚEANU-coresp.

PROGRAMUL CONCURSULUI
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

ETAPA I (22 AUGUST)
Chimistul B.M. — C.I.L. Sigh. Marmațlei 
Voința care! — Minerul Bala Spriei 
Minerul Cavnic — Recolta 6alonta 
Bihoreana Marghita — Constr. B. Mare 
Măgura Șlmleul Sllv. — Bradul vișeul 

de sus
Someșul Satu Mare — Victoria Cărei 
Gloria Bala' Mare — unirea zalău

ETAPA A II-A (29 AUGUST)
Unirea Zalău — Măgura Șlmleul Silv. 
Bradul Vișeul de sus — Someșul S. M. 
victoria Cărei •— Bihoreana Marghita 
Minerul Baia Spriei — Chimistul B. M. 
Constructorul B.M. — Minerul Cavnic 
C.I.L. Slgh. Marmațlei — Gloria B. M. 
Recolta Salonta — Voința Cărei

ETAPA A III-A (12 SEP-.-MBRIE)
Voința Cărei — Bradul Vișeul de sus 
Unirea Zalău — COnstr. B. Mare
Minerul Cavnic — C.I.L. Slgh. Marmațlei 
Măgura Șlmleul Silv. — Someșul S. M. 
Chimistul B. Mare — Recolta Salonta 
Minerul B. Spriei — Bihoreana Marghita 
Gloria B. Mare — Victoria Cărei

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)
Someșul S. Mare — Recolta Salonta 
Victoria Cărei — Minerul Cavnic 
Chimistul B. Mare — Constr. B. Măre 
Bihoreana Marghita — Voința Cărei 
Bradul Vlșeul de sus — Gloria B. Mart 
C.I.L. Slgh. Marmațlei — Unirea Zalău 
Măgura Șlmleul Sllv. — Mln. B. Spriei

<®TAPA A V-A (2« SEPTEMBRIE)
Gloria B. Mare — Minerul B. Sprlei 
Recolta Salonta — Măgura Șlmleul Silv.

SERIA A XA
Caret — Someșul Satu Mare
B. Mare — C.I.L, Slgh. Marmațlei 
Zalău — Victoria Cărei
Vlșeui de sus — Bihoreana Mar-

voința 
Constr,
Unirea 
Bradul

ghita
Minerul Cavnic — Chimistul B. Mare

ETAPA a VI-A (3 OCTOMBRIE)
.Victoria cărei — constr. b. Mare 
Chimistul B. Mare — Bihoreana Marghita 
Minerul B. Spriel — Bradul Vișeul de sus 
Recolta Salonta — Unirea Zalău
C.I.L. High. Marmațlei — Voința Caret 
Minerul Cavnic — Măgura Șlmleul Silv. 
someșul B. Mare — Gloria B. Mare

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
Bihoreana Marghita — Minerul Cavnic 
Voința Cărei — Victoria Cărei
Măgura Șlmleul Silv. — C.I.L. Sigh. 

Marmațlei
Gloria B. Mare — Chimistul B. Mare 
Bradul Vlșeul de sub — Recolta Salonta 
Constructorul B. Mare — Someșul B. M. 
Unirea Zalău — Minerul B. Spriei

ETAPA A Vin-A (17 OCTOMBRIE)
Bradul Vlșeul de sus — Unirea Zalău 
Recolta Salonta — Constr. B. Mare 
Someșul S. Mare — Minerul Cavnic 
Minerul b. spriei — victoria Cărei 
Gloria B, Măre — Măgura Șlmleul sllv 
Voința Cărei — Chimistul B. Mare 
"1 l.L. Slgh. Marmațlei — Bihoreana

Marghita
ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)

Chimlstuh B. M. — Bradul Vișeul de sus 
Victoria Cărei — Măgura Șlmleul Sllv. 
Bihoreana Marghita — Gloria B. Mare 
Recolta Salonta — C.I.L. Slgh Marmațlei 
Unirea Zalău — Someșul S. Mare

Minerul Cavnlc — Minerul B. Sprlei 
Constr. B Mare — Voința Cărei

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
Minerul Cavnlc — Voința Cărei 
Constr. B. Mare — Gloria B. Mare

■ Victoria Cărei — Recolta Salonta 
Măgura Șlmleul Sllv. — Chimistul B. M. 
C.I.L. Sigh. Marmațlei — Bradul Vlșeul 

dc sus
Unirea Zalău — Bihoreana Marghita

1 Minerul B. Spriei — Someșul S. Mare
ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)

, Someșul S. M. — C.I.L. Sigh. Marmațlei 
Bihoreana Marghita — Măgura Șlmleul 

Sllv.
Gloria B. Mare — Minerul Cavnlo 
Voința Cărei — Unirea Zalău
Chimistul B. Mare — Victoria Cared 
Recolta Salonta — Minerul B. Sprlei 
Bradul Vișeul de sus — Constr B. M.

ETAPA A XU-A (14 NOIEMBRIE)
Constr. B. Mare — Măgura Șlmleul Sllv. 
C.I.L. Sigh. Marmațlei — Minerul B.

Sprlei
Someșul S. Mare — Chimistul B. Mare 
Bradul Vișeul de bus — Victoria Cărei 
Recolta Salonta — Bihoreana Marghita 
Voința Cărei — Gloria Bala Mare 
Unirea Zalău — Minerul Cavnic

ETAPA A XHI-A (21 NOIEMBRIE)
Minerul Cavnlc — Bradul Vlșeul de sus 
Gloria B. Mare — Recolta Salonta
Victoria Cărei — C.I.L. Sigh. Marmațlei 
Chimistul B. Mare — Unirea Zalău 
Măgura Șlmleul Sllv. — Voința Cărei 
Minerul B. Sprlei — Constr. B. Mare 
Bihoreana Marghita — Someșul S .M.

Participanții la 
nosport nr. 31 
gust 1971, au satisfacția comple
tării pronosticurilor la un con
curs interesant și atractiv, cu în- 
tîlniri din „Cupa de vară" care 
poate aduce cîștiguri importante.

Programul este următorul:
I: C.S.M. Sibiu—Gaz metan Me

diaș; II; Corvinul Hunedoara —« 
Victoria Călan; III: Minerul Ani-' 
na — Minerul Moldova Nouă; IVi 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Caranse
beș; V: Metalurgistul — A S.Ă. 
Sibiu; VI: Minerul Baia Mare _
Victoria Cărei; VII: Soda Ocna- 
Mureș — Arieșul Turda: Vilii 
Metalul Aiud — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii/ IX: Olimpia Satu- 
Mare — Gloria Baia Mare: Xi 
Metalul Tîrgoviște — Petrolul 
Tîrgoviște; XI: Prahova — Elec-i 
tronlca București; XIL Gloria Bis
trița—C.I.L. Gherla; XIII: Trac
torul Brașov — Forestierul Tg. Se
cuiesc.

Nu vă rămîne decît să vă depu
neți buletinele din vreme, "unos- 
cînd că mîine este ULTIMA ZI.

Tragerea LOTO de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19,10.

concursul Pro- 
de duminică 1 au-

Rubrică redactată 
de LOTO — PRONOSPORT



SPARTACHIADA DE VARANOI RECORDURI

ALE ATLEȚILOR POLONEZI

Noi recorduri unionale la înot

la

continuă 
finalelor 
popoare-

performanțe 
de înot al 
de vară a

A POPOARELOR U.R.S.S.
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ȘAHIȘTII ROMANI

CONDUC ÎN TURNIRE
DE IA OXFORD

tragerii la sorți a meciului de tenis India — România; primul ministru al Indiei,'Aspect de la solemnitatea
INDIRA GANDHI (în stingă imaginii), se pregătește să scoată din urnă numele jucătorilor celor două 
echipe. Alături, ambasadorul României, PETRE TĂNĂSIE și căpitanul echipei române, prof. ȘT. GEORGESCU.

Telefoto î A. P. - AGERPRES

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — 
Continuindu-și pregătirile în vede
rea campionatelor europene de la 
Helsinki, atleții fruntași polonezi 
au evoluat într-un concurs pe sta
dionul „Skra" din Varșovia. Cu a- 
cest prilej, au fost stabilite trei noi 
recorduri naționale : săritura cu 
prăjina — Buciarski 5,21 m ; greu
tate feminin — Ludwiga Chewinska 
18,08 m ; săritura în înălțime (fe
minin) — Danuta Konopska 1,80 m.

Cu un rezultat bun s-a încheiat 
și proba masculină de aruncarea 
suliței, cîștigată de Nikiciuk cu 
83,70 m. în cursa de 110 m garduri, 
Juzwik a fost cronometrat cu tim
pul de 13,8.

Au fost desemnați 
ciclism, scrimă și

camptonii 
tir

La Oxford (Anglia) se desfă
șoară două turnee internaționale 
(masculin și feminin) de șah, la 
care participă, printre alții,_ și șa
hiștii români Elisabeta Polihronia- 
de și Victor Ciocîltea.

în turneul feminin, după 5 run
de, conduce Elisabeta Polihroninde 
cu 4 p, urmată de Katia lovanovici 
(Iugoslavia) și Irina Kohn (REG.) 
— 3 p. Polihroniade a ciștigat la 
Malypetrova — Hartsten (Anglia), 
la lovanovici și Bruce (Anglia) — 
a remizat cu Giessen (Olanda) și 
Tranmer (Anglia).

în turneul masculin. Ciocîltea îm
parte primul loc cu englezii Bot- 
terill și Wsitey, avînd 3’/2 p după 
5 runde. Ciocîltea a cîșlight la Ol
sson (Suedia) și Glicksrnann (Iugo
slavia) și a remizat cu Whitey, 
Smith, Markland (toți Anglia)

AS, LA NEW DELHI, IN SEMIFINALELE INTER-ZONE ALE „CUPEI DAVIS*

EPE MECIUL DE TENIS INDIA - ROMANIA
NEW DELHI, 29 (prin telefon.) — 

Reprezentativele de tenis ale Indiei 
sj României sînt gata pentru a în
cepe întîlnirea, care trebuie să de
cidă pe una din 
cerilor inter-zone 
vis".

Joi dimineața a

finalistele între- 
ale „Cupei Da-

avut loc într-un

START AMINAT

ÎN A DOUA SEMIFINALĂ
9

PORTO ALLF.GRE, 29- — întîlni- 
rea de. tenis Brazilia—Cehoslovacia, 
a doua semifinală inter-zone a 
„Cupei Davis", se va disputa în zi
lele de sîmbătă, duminică și luni, 
la Porto Allegre. Cu o zi înaintea 
startului va avea loc tragerea la 
sorți a jocurilor. Aminarea începe
rii întîlnirii a fost făcută la cererea 
echipei cehoslovace, ai cărei jucă
tori nu sînt încă perfect acomodați 
cu terenul. /

cadru festiv, în grădina reședinței 
primului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, solemnitatea deschiderii 
oficiale a întîlnirii de tenis India- 
România. ale cărei jocuri încep 
vineri. în prezența unei serii în
tregi de personalități ale vieții pu
blice, a ministrului agriculturii din 
guvernul indian, Aii Ahmed, care 
este și președintele federației de 
tenis din India, a ambasadorului 
României la Delhi, Petre Tănăsie, 
precum și a celor doi căpitani de 
echipă, prof. Șt. Georgescu și R. 
Krishnan, a fost efectuată tragerea 
la sorți a meciurilor de simplu. 
Primul ministru Indira Gandhi a 
scos, din urnă, personal, numele 
jucătorilor care se vor înfrunta pe 
terenul de întrecere.

Iată ordinea acestor meciuri. Vi
neri (de la 13,45 ora New Delhi) 
se întîlnesc Ilie Năstase și Jaideep 
Mukerjea. în continuare, vor juca 
Ion Tiriac și Premjit Lall. A doua 
zi, sîmbătă, se vor întîlni echipele 
de dublu, a căror componență — 
conform regulamentului va fi cu
noscută cu o oră înaintea începerii

jocului. Duminică, în ultima zi, sînt 
programate partidele Ion Țiriac — 
Jaideep Mukerjea și Ilie Năstașe 
— Premjit Lall.

într-o luare de contact prealabilă 
a conducătorilor celor două echipe, 
a fost fixat și arbitrul principal al 
întîlnirii. El este italianul Michele 
Brunetti, care 
la New Delhi 
rii jocurilor.

Pînă atunci, 
chipe continuă pregătirile pe te
renurile Clubului național de sport, 
unde toate biletele de intrare, pen
tru cele trei zile, au fost epuizate, 
în cercurile sportive din capitala 
Indiei, întîlnirea tenismanilor ro
mâni și indieni suscită numeroase 
comentarii. Gazdele speră înțr-o 
revanșă, după înfrîngerea cu 4—0 
suferită de echipa Indiei, în pre
cedenta semifinală inter-zone cu 
România, desfășurată în vara anu
lui 1969, la București. Totodată, se 
apreciază 
Mukerjea este 
fața lui Năstase și Țiriac, frun
tași ai tenisului european.

urmează să sosească 
în dimineața începe-

jucătorii ambelor e-

că sarcina lui Lall și 
foarte dificilă în

Sportivii români vor fi întotdeauna 
oaspeți dragi pe stadioanele Iranului✓ ✓

Prevederile 
în continuare 
duroasă.

meteorologice anunță 
vreme umedă și căl-

AL. LAZĂRESCUprof,
secretar general al F.R.T..

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — Se
ria marilor 
în concursul 
Spartachiadei 
lor U.R.S.S.

în proba de 800 m liber 
Petrușeva (în vîrstă de 18 ani) a 
stabilit un nou record unional cu 
performanța de 9:45,9. Pe locul doi, 
la numai o zecime de secundă, s-a 
clasat Nina Suhareva. Vladimir 
Kravcenko a egalat recordul u- 
nional în proba de 200 m mixt cu 
timpul de 2:13,0. El a fost urmat 
de Mihail Suharev 2:13,7 și Valen
tin Parthia 2:15,6. în aceeași pro
bă, la feminin, pe primul loc s-a si
tuat Nina Petrova, cronometrată în 
2:31,2 secundată de Lidia Milenina 
2:31,5 și Birute Ujkuraitite 2:34,4 
La 400 m liber, Aleksandr Samso
nov, cu timpul de 4:10,3, a reușit 
să-1 întreacă pe Semion Beliz-Gei- 
man 4:12,5. Pe locul trei s-a clasat 
Oleg Iudakov 4:16,3. Leonid Dobro- 
skokin a terminat învingător în pro-

(f), Olga

ba de 200 m spate, realizînd timpul 
de 2.12,5. Pe locurile următoare au 
sosit Vitautas Tiknius 2:13,5 și Vik
tor Krasko 2:15,3.

Competiția de scrimă a progra
mat proba individuală de spadă. 
Medalia de aur a fost cucerită de 
cunoscutul campion Aleksei Nikan- 

șicikov, urmat de Iosif Vitebsk} 
Serghei Paramonov.

Rezultate valoroase au fost 
registrate și in concursul ciclist 
velodrom. Selecționata 
Ruse, clasată pe primul loc în pro
ba de urmărire (4 000 m), a reali
zat timpul de 4:37,47.

în concursul de tir, proba de 
pistol viteză s-a încheiat cu succe
sul lui Igor Bakalov cu 596 p. Ur
mătorii clasați : Viktor Torșin și 
Sambei Mnațakian au realizat 595 
p, respectiv, 593 p. Proba de armă 
liberă calibru redus (trei poziții) a 
revenit lui Gakik Zograbian 1 160 p 
(398 p — 376 p — 386 p).

în- 
pe 

R.S.F.S.

FINIȘ IN TURNEUL
DE LA AMSTERDAM

Turneul internațional de șah (gru
pa maeștrilor) de la Amsterdam s-a 
încheiat cu victoria lui Smejkal (Ce
hoslovacia) și Malich (R.I) Germa
nă). care au totalizat fiecare cite 
8 p din 11 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-âu clasat Hecht (RFG) — 
7% p, Minicj (Iugoslavia) — 6'A p, 
GHIȚESCU (România). Medina (Spa- . 
nia). Enklaar și Zuidcma (ambii O- 
landa) — 5*/2 p, Kura.jița (Iugoslavia) 
— 5 p, Van Geet (Olanda) — 3*/s p. 
Van der Weide (Olanda) — 3 p și 
Kort (Olanda) — 2V3 p în ultima 
rundă, șahistul român Theodor Ghi- 
țescu a pierdut la Smejkal.

în turneul rezervat marilor maeș
tri, cu două runde înainte de sfîrșit, 
continuă să conducă Smîslov (URSS) 
cu 9 p, secundat de Portisch (Unga
ria) — 8‘A p. etc.

Iată stadionul „Razdan" din Erevan, 
recent inaugurat, pe care-și desfășoară 
activitatea fotbaliștii echipei Ararat, una 
din fruntașele campionatului unional.

Corespondentă specială pentru SPORTUL VARA FIERBINTE A CAMPIONATULUI SOVIETIC

FATMOLAH AMIRALAI
Foto 1 Ion BUNGĂU (Constanța)

ne-a declarat FATMOLAH AMIRALAI,
președintele Federației iraniene de box „VÎRFURILE"

Profitînd de prezența în țara 
noastră, pentru scurt timp, a dom
nului FATMOLAH AMIRALAI, 
președintele Federației iraniene de 
box, i-am solicitat interviul de fa
tă, la care domnia sa a 
multă plăcere.

— V-am ruga să 
bilitatea ca, prin 
ziarului, să vă exprimați im
presiile culese în scurta vizită 
prin țara noastră.

— Este a doua oară cînd vin în 
frumoasa dumneavoastră țară. Ospi
talitatea cu care am fost primit 
alunei și acum mă face să vă de
clar că nu mă simt în România ca 
un străin. Sînt îneîntat de peisajul 
României, de lot ceea ce ați realizat 
aici, pe litoral. Deși am stat în 
Constanța foarte puțin, am putut 
să-mi dau seama că locuitorii aces
tui oraș sînt oameni harnici și ospi
talieri. Stațiunile litoralului sînt 
mirifice.

— Cum apreciați în general 
valoarea sportului românesc și,

răspuns cu

.aveți ama- 
intermediul

în mod special, a boxului, prin 
prisma celor văzute ?

— Răspunzînd la această Între
bare, aș dori mai întîi să mulțu
mesc conducerii sportive din (ara 
dumneavoastră pentru amabilul a- 
jutor acordat Iranului în crearea 
unei reprezentative de box capabilă 
să se afirme pe plan international 
După cum știți. unul dintre repu
tații dumneavoastră tehnicieni, an
trenorul federal Alexandru Vladar, 
a condus o perioadă de timp antre
namentele Iotului nostru de box. 
Pentru acest gest de ajutor dezin
teresat, vreau să mulțumesc în 
primul rînd domnului președinte 
al Federației române de box. în 
ceea ce privește sportul din Româ
nia, îl apreciez Ia adevărata sa va
loare, recunoscută de altfel pe are
na internațională. Aveți boxeri pu
ternici, bine pregătiți tehnic, exce
lent! sportivi, care vor fi întotdea
una oaspeți dragi pe stadioanele 
Iranului.

— Întîlnirile sportive sînt 
excelente prilejuri de strîngere 
a legăturilor între țări. Cu cîtva 
timp în urmă o echipă româ
nească a fost prezentă în țara 
dumneavoastră. Acum sportivii 
dumneavoastră ne vizitează 
țara. Considerați că și pe vii
tor sînt posibilități de extinde
re a acestor relații ?

— Fără a vă flata, apreciez în
trebarea dumneavoastră ca foarte 
bună. încă din antichitate sportul 
a fost un excelent prilej de strîn
gere a relațiilor de prietenie din
tre (ări, dintre oameni. Competi
țiile sportive i-au apropiat pe oa
meni, indiferent de naționalitatea 
lor. Iată de ce sînt sigur că o dez
voltare a relațiilor sportive dintre 
România și Iran nu va face altceva 
decît să adîncească și mai mult 
prietenia dintre țările noastre. Am 
văzut multe echipe românești, am 
participat Ia multe întîlniri în care 
sportivii tării dumneavoastră s-au 
comportat excelent și sînt convins 
că în viitor, prin eforturile între
prinse de către conducătorii spor
tului din Iran și România, întîlni-

rile internaționale dintre sportivii 
noștri și ai dumneavoastră vor cu
noaște o dezvoltare și mai mare.

— Doriți să adresați, prin in
termediul ziarului, cîteva cu
vinte sportivilor României ?

— E o cinste pentru mine de a 
mă adresa în scris sportivilor ro
mâni. O fac nu numai cu plăcere, 
dar cu convingerea că prin aceste 
cuvinte relațiile dintre Iran și Ro
mânia. dintre sportivii țării mele și 
cei ai dumneavoastră se vor strînge 
și mai mult, vor deveni mai fru
moase. Tuturor un cald și priete
nesc salut, succese în munca de zi 
cu zi, în realizarea dezideratului 
propus, pentru prietenie, pace și în
țelegere între popoare. Și. sportul 
poate să contribuie la acest ma
jor deziderat al omenirii.

Liviu BRUCKNER cores p,

Balcaniada de volei pentru juniori

BĂIEȚII ÎNVINGĂTORI,
FETELE ÎNVINSE
IN PRIMA ZI

.A--

TREBUIE SA MUNCEASCĂ!

TETRATLONUL ATLETIC INTERNATIONAL 
PRIETENIEI

LUKOVIT, 29 (prin telefon). 
Cinstea de a inaugura ediția din 
acest an a Balcaniadei de volei 
pentru juniori a revenit joi echi
pelor masculine ale României șl 
Turciei. Conform previziunilor, vic
toria a fost obținută de reprezenta
tiva noastră, însă mai greu decît 
era de așteptat. Scorul 3—1 (13, 8, 
— 10, 9) ilustrează în bună măsură 
dîrzenia și echilibrul care au carac
terizat desfășurarea partidei.

întîlnirea dintre echipele de ju
nioare ale României și Bulgariei se 
anunța deosebit de importantă în 
lupta pentru locul 1 în clasament. 
Au cîștigat sportivele bulgare în 4 se
turi : România—Bulgaria 1—3 (13,— 
7, —6, —7). Am jucat tn următoa
rea formație: Maria Antonescu, 
Paula Cazangiu, Leontina ăț^tes, 
Liliana Pașca, 
Nadia Brumă, 
Maria Matei).

Cornelia Cîrstoiu, 
(Angela Moroianu și

(Urmare din pag. 1)

sporturi tehnico-aplicative. Nu s-â 
luat nici o hotărîre finală.

Conferința a aprobat jurămîntul 
concurenților la Tetratlonul atletic 
internațional al prieteniei.

în completarea programului zilei, 
delegații la conferință au avut pri
lejul să facă un tur al Capitalei și 
să asiste la demonstrații sportive 
pionierești.

în cursul zilei de vineri, delega
țiile se vor întîlni cu echipele par
ticipante la concurs. După-amiază, 
delegațiile vor fi primite de către 
Biroul Consiliului Național 
Educație Fizică și Sport și 
derației române de atletism.

într-un interviu solicitat 
delegației Ungariei, Peter Tekauer, 
președintele Consiliului Național al 
Sporturilor din școlile primare, a-

pentru 
al Fe-

șefului

cesta a avut amabilitatea să ne 
spună :

„Conferința internațională a Te- 
tratlonului a reprezentat o reușită 
îndeosebi prin caracterul ei pro
fund analitic. Ea ne-a înlesnit po
sibilitatea de a face un foarte util 
schimb de experiență în domeniul 
activității sportive cu copiii, de a 
ne cunoaște. Au fost exprimate tot
odată puncte de vedere în legătură 
cu activitatea viitoare. Am salutat 
poziția realistă a multor delegați, 
care au opinat pentru 
trecerilor sportive ale 
la un nivel superior, 
tru organizarea unei 
copiilor, dar pînă la 
trebuie să cumpănim 
terializăm o întrecere 
dită și de mare atracție, pe gustul 
celor care vor lua startul".

Astăzi, toate loturile echipelor 
participante vor susține ultimele 
antrenamente.

N. MATEESCU

Tom Docherty, fostul manager al 
echipelor Aston Villa. Chelsea, F.C. 
Porto, numit de curînd manager se
cund la Hull City, a făcut prima sa 
declarație publică în privința golge- 
terilor. „Ar trebui — spune el — 
ca aceștia să fie prețuiți, să nu fie 
obligati să trudească și să asude ca 
fotbaliștii obișnuiți”.

Intr-adevăr, dacă am urma această 
indicație nici un vîrf de atac n-ar 
trebui să vină înapoia liniei de mij
loc, ci ar trebui să rămînă tot tim
pul în jumătatea de teren adversă. 
El (Docherty) a reamintit că în pe
rioada cînd era la Chelsea, un mana
ger l-a criticat pe Jimmy Greaves 
— care s-a retras de curînd după 
atîția ani de strălucită eficacitate în 
suprafața de pedeapsă — pentru fap
tul că nu muncește destul. Docherty 
a găsit această acuzație absurdă și 
neadevărată. Tn același timp, el a 
pus. implicit. întrebarea dacă fot
balul este strict divizat. Toată lumea 
trebuie să muncească și să alerge ? 
Ori ar trebui ca vîrful, marcatorul 
de goluri, să fie privit ca o specie 
deosebită și deci lăsat liber, cu con
diția ca el să marcheze ?

Am avut un exemplu fascinant al 
acestei probleme, sub ambele ei as
pecte, cu ocazia recentei vizite fă
cute în România. într-o miercuri, 
l-am văzut pe blondul Florea Dumi- 
trache, o vedetă a campionatului 
mondial, și — fără îndoială — unul 
dintre cei mai talentați atacanți cen
trali din Europa, jucînd pentru clu
bul său. Dinamo București. Nu a fă
cut un meci prea bun, dar au fost 
două sau trei 
plodat pur și 
multi jucători, 
minunata sa 
de accelerație . _ ____

Un ziarist român de lîngă mine 
mi-a spus că multi dintre colegii săi 
l-au criticat De Dumitrache, afirmînd 
că nu muncește suficient. Opinia 
sa era, însă, că acest lucru îl face 
pe Dumitrache mult mai periculos 
și eficace, căci niciodată nu știi cînd 
va exploda. Mai mult, el credea că 
un jucător care poate marca goluri 
brusc, surprinzător, este prețios echi
pei sale chiar dacă în timpul meciu
lui participarea sa la joc nu este 
întotdeauna majoră.

Duminica următoare, la Constan
ta, pe malul Mării Negre, l-am vă
zut pe Flavius Domide, jucînd în 
echipa U.T. Arad, campioana Româ
niei pe 1970. Domide. și el un vîrf 
de atac, este totuși un jucător total 
diferit de Dumitrache. Subțirel, 
covan. tot timpul activ, a fost 
tr-adevăr un vîrf în cel mai 
înțeles al cuvîntului. Adică, a 
capabil să pătrundă spre poartă,

momente cînd a ex- 
simplu, a depășit mai 
într-un spațiu mic, cu 
tehnică și capacitate 
și a înscris imediat.

orice poziție frontală. A fost de-a 
lungul meciului înaintaș central, ex
tremă sau inter agresiv. N-a încetat 
o clipă să se demarce, deplasîndu-se 
larg pe extreme. _scoțînd din poziție 
apărarea echipei 
nică. A marcat 
pasă inteligentă 
a dat el însuși 
ligente.

Johan Cruyff 
cător și unul 
centrali ai timpului său. Cruyff nu 
consideră că talentul său magic, mi
nunata tehnică, forța cu care 
înzestrat, superba sa accelerație 
stituie în vreun fel o dispensă 
tru o muncă susținută. Este tot 
pul în joc. urmărind ceea ce pentru 
alții ar însemna situații fără spe
ranță, cauze pierdute. El șl Domide 
îmi amintesc de un jucător roșcovan 
ca și arădeanul, anume, Peter Do
herty. Cariera sa a fost întreruptă 
de ultimul război. Doherty nu înceta 
travaliul niciodată, dar în cazul său 
era vorba și de .atac și de apărare. 
Pînă la George Best de la Manches
ter United. Doherty a fost cu sigu
ranță cel mai mare jucător din toate 
timpurile. Dar Best, cu teribila sa 
fentă, cu orbitoar?a-i strălucire este 
și mai bun. o extremă de origină 
care, de fapt, ca și Domide (chiar 
mai mult) poate pătrunde din orice 
poziție și nu cedează niciodată.

Se spune că Jimmy Greaves era 
un lux, pentru că, dacă el nu reușea 
să marcheze goluri, nu făcea nimic. 
Acuzația nu -este fără substanță. 
Dacă vezi un jucător, lîngă care 
Greaves și-a încheiat la West Ham 
cariera, marele Geoff Hurst, vei ve
dea altruismul personificat. Hurst 
este un marcator adevărat, omul ale 
cărui trei goluri în finala C.M. din 
1966 constituie un record care s-ar 
putea să nu fie -egalat vreodată. Dar 
cît de mare, cît tie uriașă, este ac
tivitatea sa în folosul altor jucă
tori ? Hurst se deplasează pe flancuri, 
pentru a scoate apărătorii din dis
pozitiv și a le crea permanent spa
țiu liber.

Poate că răspunsul Ia întrebarea 
lui Tom Docherty este : vîrfurile tre
buie să muncească ; dar întotdeauna 
în jumătatea adversă a terenului.

Brian GLANVILIE

Farul și creînd pă
un gol urmărind o 
în adîncime și apoi 
asemenea pase inte-

este un astfel de ju- 
din marii înaintași

La jumătatea verii, în raport cu 
alți ani, situația campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. prezintă destule 
aspecte neașteptate. E suficient să 
arătăm că printre primele cinci cla
sate la finișul primului tur, capitala 
este reprezentată doar de O singură 
echipă : Dinamo Moscova. Campio
nii de anul trecut, formația Ț.S.K.A., 
ca și clubul Torpedo, se mențin cu 
greu la granița inferioară a primi
lor zece, iar Spartak, clasat pe lo
cul al treilea la sfîrșitul campiona
tului trecut, de-abia reușește să se 
mențină pe locul al doisprezece
lea !

Dacă Dinamo Kiev apare în ro
lul de lider, într-o poziție ce își 
poate găsi explicația datorită per
formanțelor din anii trecuți, cu to
tul surprinzător se prezintă asaltul 
spre vîrfurile clasamentului a unor

Londra, iulie

este 
con- 
pen- 
tim- BRAZILIA —UN NOU

MECI EGAL
Reprezentativa Braziliei a sus

ținut cel de al 5-lea meci în ul
timele trei săptămîni. De data 
aceasta, naționala braziliană a 
evoluat în deplasare, la Buenos 
Aires, unde a întîlnit selecționata 
Argentinei. întîlnirea s-a înche
iat la egalitate: 1—1 (0—0). Este 
cel de al patrulea scor egal rea
lizat de brazilieni în actualul se
zon.

GREVA GENERALĂ

A ARBITRILOR

DIN ARGENTINA
Asociația arbitrilor de fotbal din Ar

gentina a luat hotărîrea de a face gre
vă generală, menită să Împiedice În
ceperea campionatului, programată pen
tru 6 august. Proiectată pentru o săp- 

"■tămînă. greva generală va paraliza ac
tivitatea divizionară la toate nivelele.

Greva este motivată de faptul că fe
derația, după ce a aplicat o serie de 
pedepse cltorva conducători de clu
buri șl jucători, pentru Injuriile aduse 
prin presă arbitrilor, a amnistiat do 
cel vlnovațL

roș- 
în- 

bun 
fost 
din

LUCRĂRILE CELEI DE-A 11-a SESIUNI 
A ACADEMIEI OLIMPICE

riclicarea în- 
Tetratlonului 
Sîntem pen- 
Olimpiade a 
realizarea ei 
bine, să ma- 
cu totul ine-

ATENA, 29 (Agerpres). — Tn stră
vechea localitate Olimpia (leagănul 
Jocurilor Olimpice) din Peloponez 
se desfășoară în aceste zile lucrările 
celei de-a 11-a sesiuni a Academiei 
olimpice. Participanții au ascultat cu 
interes referatul prezentat de Sandy 
Duncan, președintele Asociației olim
pice britanice, cu privire la Carta 
olimpică. Vorbitorul a insistat asu
pra semnificației recentelor modifi
cări adoptate de C.I.O. în legătură 
cu statutul sportivului amator, a res
pectării spiritului olimpic.

O conferință pe tema „Psihologia 
și sporturile” a fost tinută de profe-

sorul 
tatea 
rolul 
avînd 
a personalității sportivilor, necesita
tea integrării lor sociale.

„Olimpiadele, sursă de inspirație 
pentru scriitorii moderni" s-a intitu
lat referatul francezului Jean Durry. 
Acesta a sublimat rolul important 
ce revine scriitorilor epocii noastre 
de a realiza cărți care să 
viitoarelor generații ideile 
cooperare și prietenie, pe 
propagă Jocurile olimpice

Michel Bouet, de Ia 
din Rennes, care a 
cercetărilor în acest 
ca scop dezvoltarea armonioasă

Universi- 
evidențiat 
domeniu,

transmită 
de pace, 
care le 

moderne.

echipe de genul lui Ararat, Neftci, 
Karpati sau Kairat. Cu mare gren- 
tate se mențin pe vechile lor pe- 
ziții dinamoviștii din Tbilisi șan 
fotbaliștii de la Zaria Voroșilov- 
grad. Cît de strînsă este lupta în 
acest campionat, se poate vedea din 
faptul că diferența dintre echipele 
clasate pe locul 10 și 16 este de nu
mai patru puncte.

Situația golurilor marcate și pri
mite este de natură să încurce și 
mai mult o judecată de valoare 
asupra poziției ocupate în clasa
ment și posibilităților reale ale e- 
rhipelor. Astfel, echipa Dinamo 
Moscova, situată pe locul trei, a În
scris abia 14 goluri, în timp ce di
namoviștii din Minsk, situați pe al 
unsprezecelea loc, au marcat 17 go
luri Deținătoarea „lanternei'V 
S.K.A. Rostov, este la egalitate de 
goluri înscrise — 12 — cu Dinamo 
Tbilisi, clasată pe locul 6 I...

PENAROL MONTEVIDEO 

VA JUCA LA BELGRAD
Fotbaliștii iugoslavi desfășoară a 

vie activitate, numeroase echipe fi
ind angrenate într-un bogat pro
gram internațional. Astfel, a fost 
perfectat pentru 8 august un meci 
între Steaua roșie Belgrad și una 
din marile echipe snd-americane. 
Fenarol din Montevideo..

Pe de altă parte, clubul Vojvo- 
dina din Novisad este pe punctul 
de a perfecta un turneu între 6 16 
august, în Asia de Sud. Vujadui 
Boșkov, directorul tehnic al va
loroasei echipe, are însă dificultăți 
în alcătuirea formației, deoarece 
golgeterul echipei, Danilo Popoviei, 
va juca în viitorul sezon în străi
nătate — probabil la Rapid Viena 
— iar Dragan Hristovski, nn ele
ment tînăr, achiziționat spre a-1 în
locui, nu s-a prezentat încă la 
echipă.

Da Novisad își petrec concediul 
și o seamă de foste glorii ale fot
balului din țara vecină. Printre a- 
ceștia se află și Veselinovici, îna
poiat din Columbia, unde activează 
ca antrenor la echipa Santa Fă din 
Bogota, și Rajkov, antrenor al echi
pei T.A.B. din Teheran.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului Internațional de tenis de la 
Riga s-a încheiat cu victoria campio
nului sovietic Aleksandr Metreveli. In 
finală. Metreveli l-a întrecut cu 7—5. 
6—4, 6—4 pe Tomas Leius. In finala 
probei de simplu femei, Olga Morozova 
a învins-o în două seturi : 6—2, 6—1 pe 
Alla Ivanova.

Competiția internațională automobilisti
că desfășurată pe circuitul de la Wat
kins Glenu (S.U.A.) a fost cîștigată de 
tînărul concurent american Peter Rev- 
son pe o mașină „Mc.Larcn”. El a rea
lizat o medie orară de 206,800 km și a 
fost urmat de neozeelandezul Dennis 
Ilulme pe „Mc.Laren" — la 51 sec., el
vețianul Jo Siffert pe „Porsche", ame
ricanul Mario Andretti pe .Ferrari" etc.

Au luat sfîrșit Întrecerile turneului 
internațional de tenis desfășurat In lo
calitatea elvețiană Montana. Proba de 
simplu bărbați a fost cîștigată de ju
cătorul polonez Nowicki, care în finală 
a dispus cu 6—3, 6—4. 6—7, 7—6 de co
lumbianul Molina. In finala probei de 
simplu femei, tenismana australiană 
Lesley Hunt a învins-o cu 6—1, 4—6. 
6—3 pe cehoslovaca Alena Palmeova.

După 7 etape, tn Turul ciclist al Por
tugaliei continuă să conducă sportivul 
portughez Joaquim Agostinho, urmat 
de compatrioții săi Fernando Mendes — 
la 7 sec. șl Firimino Bernardino — la 
17 sec. Etapa a 7-a, desfășurată pe dis
tanța Vila Real — Montemor, a fost 
cîștigată de Manuel Durao (Portugalia), 
cronometrat pe 225 km tn 5h 37:13.■
Peste 4 000 de spectatori au urmărit la 
Diisseldorf întîlnirea internațională de 
hochei pe gheată dintre echipele T.P.S. 
Turku (Finlanda) și H.C. Dusseldorf. 
Hocheiștil finlandezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (1—1, 2—0.
0—1) prin punctele marcate de Vile
nins (2) și Koivunen .Pentru gazde au 
înscris Vollrend și Potsch.■
Cea de-a doua manșă a campionatului 
mondial de yachting (clasa . ^Olandezul 
Zburător") s-a încheiat cu victoria am
barcațiunii conduse de sportivii en
glezi Rodney Pattisson șl Julien Brooka 
Pe locul secund s-au clasat australienii 
Mark Bethwalte șl Robert Hougton. In 
clasamentul general conduce Rodney 
Pattisson șl Julien Brooke.■
tn turul trei al turneului Internațional 
de tenis de la Quebec, campionul aus

tralian Rod Laver l-a Învins cu 7—5,
6— 2 pe compatriotul său Allan Stone, 
iar americanul Arthur Ashe a dispus 
cu 6—2, 3—6, 6—1 de danezul Torben 
Ulrich. Alte rezultate: Emerson (Aus
tralia) — Glmeno (Spania) 7—6, 7—6; 
Okker (Olanda) — Pilicl (Iugoslavia)
7— 5. 6—4 ț Lutz (S.U.A.) — Mc Millan
(Republica Sud-Africană) 6—1. 7—5 ;
Pasarell (Porto Rico) — Carmichael 
(Australia) 7—6, 7—6.
■

Turneul international de tenis de la 
Columbus (Ohio) a continuat cu dis
putarea partidelor din optimile de finală 
ale probei de simplu. Jucătorul iugo
slav Zeliko Franulovici l-a eliminat cu 
6-4. 7—6 pe americanul Jeft Borowiak, 
iar francezul Georges Goven l-a între
cut cu 6—3, 6—2 pe americanul Ihn 
Mc.Manus. Alte rezultate : Osborne
(S.U.A.) — Graebner (S.U.A.) 7—6.
6—4 ; Gorman (S.U.A.) - lovanovici
(Iugoslavia) 6—3. 6—2 ; Moore (fi S.A.) 
— Leschly (Danemarca) 6—4, 6—3.■
Echipa bulgară de volei Dunav Ruse, 
aflată tn turneu în Polonia a tucat 
la Melec cu o selecționată locală. Vic
toria a revenit voleibaliștilor polonezi 
cu scorul de 3—2 (15—10, 7—15, 11—15,
15—3, 15—11).
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