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SilBi SPORIIT SI COORDONA TI NOI ÎN MUNCA 
DI IIIUCAIIE PRIITICO-IOEOLOGICĂ CU SPORTIVII

ANUL XXVI — NR. 6771 Sîmbâtă 31 iulie 1971
In cursul zilei de joi, la Consiliul Național pentru Educație Fi

zică și Sport a avut loc o ședință de lucru cu participarea pre
ședinților consiliilor județene pentru educație fizică și sport, a 
președinților cluburilor și asociațiilor sportive cu echipe de fot
bal în diviziile A și B, a activului de bază al secțiilor și unită
ților C.N.E.F.S. și al federațiilor sportive.

în cadrul ședinței de lucru a fost expus PROGRAMUL DE 
ACȚIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII POLITICO- 
IDEOLOGICE ȘI CULTURAL-EDUCATIVE A SPORTIVILOR, 
TEHNICIENILOR ȘI ACTIVIȘTILOR DIN DOMENIUL EDUCA
ȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI, alcătuit de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S. în lumina importantelor Documente adoptate de con
ducerea partidului.

Întregul nostru popor a dezbă
tut cu însuflețire și cu un 
înalt spirit de responsabili
tate recentele Documente de 

partid, Propunerile de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității polîtico- 
ideologice.' de educare marxist leni
nistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, făcute la 6 iu
lie 1971 de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și aprobate în unani
mitate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Expunerea la con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologic si al 
activității politice și cultural-educa
tive, ținută de secretarul general al 
partidului la 9 iulie 1971.

Documentele elaborate de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tra
sează un vast program de acțiune, 
prezintă o uriașă importanță teore
tică și practică, vizează cele mai va
riate domenii ale activității, inclusiv 
pe acela al educației fizice și spor
tului.

„Ținînd seama de cerințele etapei 
actuale a construcției socialiste, de 
marile obiective care stau în fața 
partidului și poporului în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate —• subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu “ este necesar să se ia 
măsuri pentru ridicarea nivelului com
bativității revoluționare și a spiritu
lui militant partinic al întregii activi
tăți politice, ideologice și de educație 
comunistă a maselor desfășurate de 
organele șî organizațiile de partid, de 
organizațiile de masă și obștești, de 
organismele de stat, de instituțiile de 
propagandă, ideologice și cultural-ar- 
tistice”.

Mișcarea sportivă se recunoaște

plenar în această indicație a secreta
rului general al partidului. Pornim 
în această privință de la consideren
tul că educația fizică și sportul se 
integrează în activitatea politico-edu- 
cativă din țara noastră și constituie 
o parte componentă a operei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Aceste activități dis
pun de multiple forme și mijloace 
care pot fi valorificate pentru a con
tribui tot mai mult, atit la realizarea 
unui potențial biologic ridicat al na
țiunii. cît și la formarea și afirma
rea conștiinței socialiste, a persona
lității constructorilor socialismului.

Este indiscutabil că, sub conduce
rea permanentă a partidului, mișca
rea de educație fizică și sport din' 
România a obținut — sub acest as
pect — o serie de realizări. Încă de 
la întemeierea primei organizații 
sportive democratice, după actul de 
la 23 August 1944, partidul i-a tra
sat printre multiplele sarcini și aceea 
de a milita neabătut pentru educarea 
tinerei generații într-un spirit sănă
tos. muncitoresc, comunist. Docu
mentele de partid și de stat. Hotă
rârile din 1949 și 1957. saluturile adre
sate de către conducerea de partid 
și de stat primei și celei de-a doua 
Conferințe pe țară a mișcării spor
tive, au reafirmat aceste obligații ale 
organelor și organizațiilor sportive, 
așezîndu-le în rândul îndatoririlor de 
bază.

De-a lungul anilor, pe stadioanele 
patriei au crescut, s-au maturizat și 
s-au realizat deplin, ca oameni și ce
tățeni, generații întregi de tineri 
care ne fac cinste. Avem nenumăra
te exemple de iluștri campioni, stră
luciți recordmani, laureați olimpici,

mondiali și europeni, care activează 
ca muncitori, tehnicieni cu o înaltă 
calificare, cercetători științifici, me
dici, ingineri, profesori sau fac parte 
din cadrele de bază ale mișcării de 
educație fizică și sport.

Dar. analizînd în lumina Docu
mentelor de partid conținutul muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganele și organizațiile noastre spor
tive ajungem la concluzia că în acest 
sector există încă serioase neajun
suri, lipsuri care frînează mersul 
nostru înainte.

Din păcaite, și trebuie s-o arătăm 
deschis, noi nu am făcut totul pen
tru a pune integral in valoare marile 
valențe educative ale sportului șl a 
bara calea manifestărilor negative 
susceptibile de a încolți în conștiin
ța unor tineri Iăsați să se imbete 
repede de succese și victorii.

Din acest punct de vedere, nu s-a 
urmărit in modul cel mai stăruitor 
legarea nemijlocită a sportivului de 
producție, munca fiind unul din fac
torii cu cea mai mare eficacitate in 
procesul complex și gingaș al educa
ției. Abdicările repetate de la acest 
principiu. în multe unități sportive, 
unde performerilor li s-au făcut con
cesii neprincipiale, au condus la 

proliferarea mentalității nocive, po
trivit căreia contribuția unui virf 
sportiv la procesul concret al muncii 
ar putea să aibă nn caracter facul
tativ. în aceeași ordine de idei, tre
buie arătat că nici procesului de pre
gătire sportivă, antrenamentului, nu 
i s-a imprimat un viguros caracter 
educativ de către, cluburi și federa
ții. Este, de bună seamă, o serioasă 
vină a antrenorilor, a conducătorilor 
de secții, care au îngăduit, au trecut 
cu vederea, dacă nu chiar au ascuns 
indisciplina, delăsările, munca de 
mintuială, absențele nemotivate, via
ta nesportivă a unor elevi ai lor, 
din teama de a nu-și vedea descom
pletate Ioturile sau echipele. S-a 
procedat în aceste cazuri profund ne
educativ, s-au creat precedente gra-

conf. univ. MARIN BTRJEGA 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.
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Turneul de polo „Cupa Prietenia"

JUNIORII NOȘTRI 
ÎNVINȘI LA LIMITĂ 

DE CAMPIONII EUROPENI
In cel de-al 3-lea meci din cadrul 

turneului dotat cu „Cupa Prietenia", 
ce se desfășoară la ștrandul Tinere
tului, echipe României a întîlnit re
dutabila formație a Uniunii Sovie
tice, campioană europeană. In ciuda 
faptului că a evoluat curajos, nefiind 
cu nimio inferioară puternicei adver
sare. formația română a părăsit pis
cina învinsă. Poloiștii noștri au în
scris șase goluri (Rus 2. Manea, Mi- 
rea, Pop, Slăvei) unul mai frumos 
ca celălalt, chiar și în situații de in
ferioritate numerică. Din păcate în
să, tot efortul sportivilor români a 
fost anulat de forma slabă a porte
rului V. Stancu, care a primit șapte 
golu.l din cele 10 șuturi ce i s-au 
tras pe poartă.

Mai robustă și mai experimentată, 
reprezentativa U.R.S.S. a avut meri
tul de'a fi luptat cu mare ambiție 
de fiecare dacă cînd a fost condusă 
(0—1, 2—3. 3—4, 5—6) reușind să ega
leze. In' final Badelin, Karpov și 
Msveniradze, cu șuturi parabile de

la distanță au înclinat balanța victo
riei în favoarea selecționatei lor : 
7—6 (2—2, 1—1, 1—1. 3—2).

Intr-un alt meci : Cehoslovacia— 
Bulgaria 6—6. Clasament: 1. U.R.S.S. 
6 p, 2. România îp. 3. Bulgaria 1 p, 
4. Cehoslovacia 1 p.

Reprezentativele Cubei Și R. D. 
Germane s-au întîlnit, ieri, într-un 
meci decisiv pentru calificarea în 
turneul final (locurile 1—4). Cubane
zii cărora le era suficient și un re
zultat de egalitate, au luat un start 
vijelios (2—0 în min. 3), ceea ce le-a 
permis să joace, în continuare, re
laxat și să impună ritmul, ce le con
venea. Ei au greșit, însă, folosind 
prea des deposedarea neregulamen
tară a adversarului de balon și au 
fost, de fiecare dată, sancționați cu 
eliminare de către arbitrul român dr. 
I. Drăgan. Ca urmare, poloiștii ger-

Adrian VASILIU

J. RODRIGUEZ, cel mai eficace 
jucător al formației cubaneze

HOTĂRini ALE

(Continuare in pag. a 4-a)

Ierj după-amiază a avut loc șe
dința Biroului F.R. Fotbal, în ca
drul căreia au fost adoptate urmă
toarele măsuri :

Constatînd mari nereguli în des
fășurarea campionatului județului

JOC Șl SPORT PENTRU COPIII LUMII

ASTĂZI, START IN FINALA 
EDIȚIEI JUBILIARE (A XV-a) 
A TETRATLONULUI ATLETIC

• Participante, echipe din 10 țâri din Europa și Asia • Nume
roase premii, cupe și diplome oferite celor mai merituoși dintre 
concurenți • După întreceri, zile de tabără la Năvodari și o 

excursie în Deltă...
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Atletele din echipa Cehoslovaciei, eleve la Școala generală S.D.S. 
din Trinec, aspirante la locul I, în "timpul ultimului antrenament...

în anul 1956. din inițiativa revistei, 
poloneze „Swiat Mlodych” 
copiilor”), se organiza 
a Tetratlonului atletic 
al prieteniei, întrecere 
stimuleze și să susțină 
sei copiilor pentru educație fizică și 
sport (și îndeosebi pentru atletism), 
să contribuie 
me.ltelor de

(„Lumea 
prima, ediție 
internațional 
destinată să 

interesul ma-

la dezvoltarea senti- 
prietenie între copiii

zilei de ieri, tova-în cursul
rășul Anghel Alexe, președin
tele C.N.E.F.S., a avut o în
trevedere cu conducătorii de
legațiilor străine participante 
la competiția atletică interna
țională găzduită de (ara noas
tră, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme ale sportu
lui școlar din țările respecti
ve. Au fost prezeftți Elena Po- 
parad, vicepreședintă a 
C.N.O.P., șî Marin .Bîrjega, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S.

F.R FOTBAL

de diferite naționalități și la întă
rirea păcii, să difuzeze ideea olim- 

rezidă în ciști- 
ci în Tarticipa-

pică „Esențialul nu 
garea unui concurs, 
rea la acesta".

încă de la adiția 
petiția a stîrnit an 
s-a dezvoltat continuu prin coopera
rea altor redacții ale periodicelor 
pionierești și publicațiilor progresiste 
pentru copii.' începind din 1961, Te- 
tratlonul atletic internațional al prie
teniei avea să se desfășoare sub 
egida Comitetului Internațional al 
Mișcărilor de Copii și Adolescenți 

■ a Comitetului Inter-
Tiberiu STAMA

inaugurală, com- 
larg interes. Ea

se

(C.I.M.E.A.) și

ÎN CE CONDIȚII ABORDEAZĂ 
ECHIPA DV.

NOUL CAMPIONAT DE FOTBAL ?
Ancheta noastră in rîndurile 
antrenorilor divizionarelor A

Căutlnd să oferim un răspuns mal amplu la o sultă de Întrebări ale 
cititorilor noștri, ne-am adresat antrenorilor echipelor de divizia A, cu ur
mătoarea întrebare :

In ce condiții — obiective și subiective — abordează echipa dv. noul 
campionat ?

După cum veți remarca din lectura răspunsurilor — pe care le 
găzduiește pagina a 3-a a ziarului — situația echipelor este diversă, unele 
dintre ele bucurindu-se de condiții foarte bune, altele fiind In așteptarea 
lor...

SCOR ECAL LA NEW DELHI DUPĂ PRIMA ZI

INDIA - ROMANIA 1-1
• Ilie Năstase a făcut o partidă strălucită ® Indienii au egalat 
prin Lall, care l-a învins pe Tiriac după o luptă epuizantă • Azi 

se dispută partida de dublu
NEW DELHI, 30 (prin telefon). — 

Tenismenii reprezentativelor Indiei 
și României sint la egalitate (1—1), 
după prima zi a întîlnirii pe care o 
susțin pe terenul central al Clubului 
național de sport din New Delhi. Ast
fel că echipa învingătoare, cea care 
urmează să se califice pentru finala 
inter-zone a „Cupei Davis", nu va fi 
cunoscută decît in ultima zi a dispu
tei. duminică după amiază.

In fața unor tribune arhipline, la 
ora 13,45 (ora locală), au ieșit pe țe- 

' ren competitorii din meciul de des? 
chidere, primul jucător român 
Năstase și racheta secundă 
gazdă. Jaideep Mukerjea. 
schimburi de mingi.au fost 
de o scurtă solemnitate, cu 
lej președintei^ Republicii

Ilie 
a echipei 

Primele 
precedate 
eare pri- 
India, S. 

Venkata Giri, a dat lovitura de în
cepere, anunțind deschisă întrecerea 
dintre sportivii români și indieni.

Meciul s-a disputat pe o vreme 
frumoasă dar călduroasă (39 de grade 
la umbră), dind prilej unor faze spec
taculoase. în care Năstase a excelat. 
El a servit foarte bine, în for
ță, atacînd cu succes la fileu. Muker
jea. care adoptase o tactică de pru
dență la începutul jocului, s-a' văzut 
condus la distanță de două ghemuri 
încă de la începutul primului set, 
trebuind să iasă din defensivă. Dar 
încercările sale de atac au fost de 
fiecare dată oprite de tenismanul

român care și-a pasat necruțător ad
versarul. Indianul nu a putut resta
bili echilibrul nici în al doilea set. 
iar în al treilea, deși a menținut 
strâns scorul pînă la jumătatea sa, a 
fost de asemenea depășit. Rezultatul 
primei partide: "
6—3, 6—3, 6—4.

După o oră și jumătate de între
cere echipa României a luat, deci, 
conducerea cu 1—0. A urmat a doua 
partidă, cea opunînd pe Ion Tiriac 
lui Premjit Lall. oriiriil echipier al 
gazdelor.

Tiriac s-a arătat mai puțin bine 
acomodat cu terenul de gazon și cu 
mingea Mathiss-Slazenger (de fabri
cație indiană), care l-a dezavantajat 
net. El a început totuși bine partida, 
conducing cu 4—3 în primul set, du
pă un ghem cîștigat contra serviciu
lui. Lall a egalat însă imediat și se
tul a intrat în prelungiri. A urmat o 
luptă foarte dîrză, care a adus sco
rul la 13—12.. Acest al 26-lea ghem 
a" fost foarte disputat. Jucătorul in
dian a atacat cu vehemență și cu o 
ultimă minge cîștigată la fileu, își 
adjudecă setul, care a durat nu mai 
puțin de o oră și .37 de minute ! Și 
în al doilea set. Tiriac- conduce, luînd 
avans, cu 2—0, dar este din nou ega-

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

a
Năstase—Mukerjea X,

Campionatul republican de călărie [etapa a ll-a]

SPORTIVII SIBIENI
AU CÎȘTIGAT

CRAIOVA, 30 (prin, telefon, de la 
corespondentul nostru). La baza hi
pică din Parcul Poporului din lo
calitate au început întrecerile din 
cadrul campionatului republican 
de călărie (etapa a II-a) — dresaj 
și obstacole. în prima zi s-au des
fășurat probele de dresaj (cat. 
ușoară și Sf. Gheorghe) și obsta
cole (cat. semiușoară și ușoară). In 
deschidere, au evoluat concurenții 
înscriși la proba de dresaj catego
rie ușoară. Ca și la etapa I, sibi- 
anul Adolf Frblich cu Artist a 
reușit după o luptă strînsă să o- 
cupe primul loe cu 311 p. El a 
fost urmat în clasament de Vlad 
Postelnicii (C.C.B.) cu Adonis — 
310 p, Eugen Cotan (C.C.B.) cu Ba
ba Novac și A. Frolich cu Jucu —

Adolf Frblich (C.S.M. Sibiu) cu 
Artist s-a remarcat, din nou, tn 
cadrul probei de dresaj, categorie 
ușoară.

DOUĂ PROBE
309 p. Cu o lună în urmă, Harald 
Miiller (C.S.M. Sitiu) cu Barosan, 
se. clasa pe locul dci în cadrul pro
bei de obstacole (cat. semiușoară). 
De această dată, după baraj, el a 
fost declarat învingător cu 0 p.p. 
(32,3 sec.), fiind urmat de Editb 
Wermeschcr (C.S.M. Sibiu) cu Sena 
0 p.p. (32,5 sec.) și Mihai Aluneanu 
0 p.p. (32,8 sec).

Concursul a continuat cu proba 
de dresaj „Sf. Gheorghe" cîștigată 
de Vlad Postelnicu (C.C. Buc.) cu 
Adonis 873 p. Pe locurile următoa
re Adolf Frâlich (C.S.M. Sibiu) cu 
Artist 857 p. și Eugen Cotaru 
(C.C.B.) cu Baba Novac 837 p.

Proba internațională de obstaco
le (1,20 m) a fost cîștigată de An
drei Glatz (Cehoslovacia) cu Laptiș 
în 33,5 secunde (0 puncte penaliza
re), 2. Dumitru Velea (Steaua) cu 
Vinovat 33,8 (0 p.p.), 3. Gioconda 
Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 
35,7 (0 p.p.).

Mircea POPESCU

Dolj, grave deficiențe și încălcări 
ale Regulamentului de organizare a 
activității fotbalistice, efectuate de 
către Comisia județeană de fotbal, 
suită de fapte care pun sub semnul 
întrebării valabilitatea întrecerii, 
hotărăște să nu acorde nici unei 
echipe lin acest campionat dreptul 
de a promova în divizia C. Comisia 
de ~ competiții a federației va ho
tărî cui se cuvine locul rămas va
cant.

Cu privire la activitatea de arbi
traj în viitorul campionat, Biroul 
federal preconizează promovarea 
mai multor elen, ente tinere, de 
perspectivă, în lotul de arbitri pen
tru divizia A. Definitivarea grupu
lui de arbitri care vor conduce 
partidele diviziei naționale va fi 
efectuată săptămîna viitoare.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Ilie Năstase se apropie amenințător în meciul cu J. Mukerjea.

ÎN LABORATORUL MARILOR PERFORMANTE
DE LA 

CLUBUL 
DINAMO

QQ9
ORIZONT 
OLIMPIC

ceastă continuă preocupare, în an
samblu și pe fiecare disciplină spor
tivă in parte,' au confirmat că ni
mic nu a fost lăsat la voia întîm- 
plării, tehnicienii clubului — ca și 
sportivii — avînd mereu în față 
țelurile olimpice. Principala grijă 

— așa cum a arătat vicepreședinte
le clubului, Cosma Liță, în darea

de seamă — a fost îmbunătățirea 
conținutului metodic al procesului 
instructiv-educativ și spre mărirea 
efortului în antrenamente în sco-

Gheorghe EPURAN

„Cupa Diana" in organizarea Consiliului Municipal București

pentru Educație Fizică și Sport și a ziarului „Sportul"

INVITAȚIE LA PRIMELE ÎNTRECERI
După citeva săptămini de pregă

tiri intense, timp in care consiliile 
de educație fizică și sport ale celor 
opt sectoare ale Capitalei au pus 
la punct un minuțios plan de măsurț 
competiția „Cupa Diana”, rezervată 
femeilor, organizată de Consiliul mu
nicipal București pentru educație fi
zică și sport și ziarul SPORTUL — 
debutează miine pe mai multe sta
dioane.

Vineri am vizitat citeva asociații 
sportive pentru a ne da seama de 
ritmul- pregătirilor. La „Dîmbovița” 
l-am avut ca interlocutor pe tovară
șul I. Hălmagiu, președintele asocia
ției sportive :

— La Casa de cultură a tineretu
lui din sectorul V.' unde sint am
plasate centrele de tenis de masă și 
tir cu arcul, vom avea duminică 
prezente la start primele 50 de con
curente. Concomitent, pe terenul 
Constructorul. vom lua parte cu e- 
chipa de minifotbal la competiția 
turneu cu participarea echipelor re

prezentative de la Țesătoriile reunite, 
Flamura roșie și întreprinderea Car
men.

Am avut apoi o discuție și cu to
varășul Gheorghe Dumitru, preșe
dintele Consiliului pentru educație 
fizică și sport al sectorului V. care 
a ținut să precizeze :

— Sintcm in posesia cîtorva răs
punsuri la sondajul efectuat în în
treprinderile cu pondere feminină ale 
sectorului. Pe baza preferințelor ex
primate de femei, intenționăm să 
lărgim sfera ramurilor de sport pe 
care ele să le practice. Duminică, la 
Tehnic-club, vor avea loc primele 
întreceri de tenis de masă, iar in 
zilele următoare se va da startul 
în inițierea la minifotbal și tir cu 
arcul.

în organizarea comisiei de specia
litate a sectorului III pentru educa
ție fizică și sport a avut loc marți, 
pe stadionul 23 August un meci de
monstrativ de fotbal feminin între 
două echipe ale F.R.B. Au asistat

400 de salariate ale întreprinderii, 
din rîndul lor urmînd a fi recrutate 
componentele formațiilor ce vor in
tra zilele acestea în etapa de pre
gătire.

Am solicitat și părerea tovarășului 
prof. Tudor Vasile. președintele Con
siliului municipal București pentru 
educație fizică și sport. Iată ce ne-a 
declarat :

— Partea organizatorică a între
cerii sportive de masă „Cupa Diana" 
s-a încheiat. Duminică vom asista 
la primele întreceri, precum și la 
începerea pregătirilor sub îndruma
rea instructorilor special recrutați in 
acest scop. Subliniez faptul că ini
țiativa s-a bucurat de o largă re
zonanță printre tovarășele noastre. 
Avînd sprijinul conducerilor între
prinderilor. al comitetelor sindicate
lor și al organizațiilor U.T.C. sîntem 
siguri de reușita deplină a acțiunii.

lo.i GAVRILESCU

Caiaciștii și canoiștii clubului Dinamo sint în primele rînduri ale 
speranțelor olimpice. In imagine, cuplul Serghei Covaliov-Vicol Calabi- 
ciov campion al lumii.

Ultima etapă a ciclului olimpic • Peste 100 de sportivi au con
firmat așteptările • Clubul — a doua familie a sportivilor 

• Complexul de refacere este dorit și așteptat
8 medalii de aur. 6 de argint, 13 

de bronz... Tată în cifre clare și 
pline de semnificație, bilanțul clu
bului Dinamo la cele 5 ediții ale 
Jocurilor Olimpice post-belice la care 
au participat sportivii noștri.

Fără îndoială, bilanțul este remar
cabil, arătînd ponderea acestui mare 
club la creșterea — pe plan' inter
național — a prestigiului sportului 
nostru. Ne-a bucurat faptul că acest 
bilanț a apărut în fruntea grafice
lor care au fost etalate înaintea ce
lor chemați să facă analiza pregăti
rilor olimpice ale sportivilor dina- 
moviști la jumătatea anului 1971. 
Din păcate, de la această impor
tantă ședința au lipsit total cei care 
au constituit subiectul principal al 
discuției, sportivii ; au lipsit purtă
torii speranțelor pentru rotunjirea 
cifrelor din bilanțul amintit mai 
sus. Desigur, au fost motive obiecti
ve care au determinat această ab
sență. Nu putem, totuși, să nu o 
regretăm, fiind convinși că prezența 
celor mai reprezentativi sportivi ai 
clubului ar fi sporit interesul discu
țiilor. In plus, atmosfera de serio
zitate, de deplină răspundere, cu 
care clubul din Șos. Ștefan cel 
Mare privește pregătirea olimpică

s-ar fi răsfrînt cu efecte pozitive a- 
supra propriei responsabilități a 
sportivilor care au preluat ștafeta 
olimpică de la campionii de ieri și 
se străduiesc să contribuie la con
solidarea prestigiului clubului lor și 
al sportului nostru. Chiar și fără 
participarea sportivilor ședința a 
fost o reușită, ea oglindind dorin
ța clubului Dinamo de a rămîne în 
fruntea unităților care își aduc con
tribuția la formarea delegației 
noastre olimpice

O MUNCĂ DE PREGĂTIRE 
BINE PLANIFICATĂ Șl EFICACE

Dinamo s-a angajat cu toată se
riozitatea în pregătirea olimpică a 
sportivilor săi încă de la începutul 
acestui ciclu olimpic. Linia orien
tării metodice, stabilită de C.N.E.F.S., 
care indica direcțiile principale ce
rute de ritmul impetuos de dezvol
tare a sportului de performanță pe 
plan mondial, de importanța crescîn- 
dă- a Jocurilor Olimpice ca fenomen 
ciclic în mișcarea sportivă interna
țională, de răsunetul social-politic 
al participării și al victoriilor la a- 
ceste întreceri, a fost și linia clu
bului. Graficele care au ilustrat a-

(Continuare în pag. a 2-a)

Fiindcă cifrele sint mai elocvente cînd vorbim de performanțele 
înalte, este suficient să arătăm că 113 sportivi ai clubului Di
namo au realizat (pînă la această dală) obiectivele anului pre- 

olimpic pentru a ne forma o imagine a ponderii pe care o are acest 
club fruntaș al mișcării noastre sportive în pregătirea pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice. Totodată această cifră ne arată însă și marea res
ponsabilitate a clubului care dorește să furnizeze reprezentativei 
noastre cei mai multi sportivi. Recenta ședință de analiză a modului 
cum se îndeplinesc obiectivele olimpice în cadrul clubului Dinamo a 
fost, de aceea, deosebit de instructivă. Subliniind realizările, criticînd 
lipsurile, cei prezenți la această ședință s-au gîndit însă mai mult la 
viitor. Plănui de măsuri care îi va urma va fi fără îndoială un în
drumar eficace în îndeplinirea și depășirea obiectivelor olimpice ale 
sportivilor dinamoviști. Seriozitatea cu care se muncește, locul pe care 
îl ocupă pregătirea pentru J.O. în preocupările consiliului de condu
cere a clubului, a antrenorilor și sportivilor sînt o garanție și un 
exemplu.

mingi.au
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brașoveanul C. Barbu (13—11, 
cu M. Ghereioiu (Poli Cluj), 
4 ore de joc.
aceeași categorie, alte 2 par-

întregi. In care parte- 
bat pentru fiecare minge, 

pînă la epuizare. Cum s-a 
seară in meciul ce

produc- 
și in- 

pregăti- 
de an-

6—J ; Sântei, Boaghe (C.S.U. Construc
ții) — Nemeș, Dumitrescu (Progresul) 
9—7, 6—o: Boldor, Komoroezi (Politeh
nica Cluj) — SUto, Navroschl (C.S.U, 
Construcții) 6—3, 6—1. DUBLU MIXT : 
Kun, Santel (C.S.U. Construcții) — 
Boubellkova. Jerabek (Cehoslovacia) 
6—0. 6—1; Balaș, Sotlriu (Steaua) — Rado, 
Boldor (Politehnica Cluj) 7—5, 6—3 ;
Trlfu (Steaua), Garfield (S.U.A.) — 
Moskova, Ghenov (Bulgaria) 9—7, 4—6.

ve, s-a recurs la compromisuri peri
culoase.

După cum s-a arătat la ședința 
Comitetului Executiv al CNEFS. în 
cadrul căreia a fost dezbătut progra
mul de acțiuni, nici Comitetul Exe
cutiv și Biroul CNEFS, federațiile, 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, conducătorii de clu
buri și asociații sportive nu au ac
ționat cu toată fermitatea pentru 
combaterea manifestărilor negative 
din activitatea unor sportivi și teh
nicieni.

In aceste condiții este clar că spor
tul nu și-a putut exercita integral 
una din funcțiile sale cele mai de 
preț, aceea de a fi o componentă în 
desăvîrșirea personalității individu
lui, In pregătirea lui pentru viață, 
ca un cetățean demn, onest, profund 
legat de realități, credincios trup și 
suflet marii cauze a construirii so
cialismului.

Propaganda sportivă a făcut prea 
puțin pentru combaterea energică în 
rindurile tineretului sportiv a unor 
manifestări antisociale, a unor ten

dințe de parazitism, de viață ușoa
ră. de cosmopolitism, a diferitelor 
mode împrumutate din lumea capita- 
lisrf^tlni, a misticismului. Este in- 

' admisibil să constatăm asemenea 
manifestări retrograde în rîndul spor
tivilor.. Sportivul de performanță este 
o persiană publică, el evoluează în 
fața uniți mari mulțimi de oameni, 
reprezentând. în viziunea lor și a Ti
neretului, în special, un model, un 
exemplu. Orice atitudine necorespun
zătoare. aspectul său. pot crea impre
sia că acestea ar fi caracteristice În
tregului tineret român, ceea ce este 
absolut fals.

Analiza In lumina Documentelor 
de partid a activității politico-ideolo- 

îgice, de educație marxist-Ieninistă, 
desfășurată în mișcarea noastră de 
educație fizică și sport scoate, așadar, 
la iveală, numeroase neajunsuri. Dar, 
ea ne arată clair. în același timp, ceea 
ce avem de făcui, ne conduce Ia mă
surile pe care trebuie să le luăm, spre 
a îndrepta lucrurile și a ridica această 
activitate la altitudinea însemnătății 
sale sociaje șl patriotice.

Sînt necesare eforturi stăruitoare,

desfășurate la nivelul tuturor verigi
lor noastre organizatorice. In colabo
rare strînsă cu (oale organismele in
vestite cu responsabilități în dome
niul educației fizice și sportului pen
tru a transpune in viață sarcinile 
trasate de partid.

Vor fi luate toate măsurile pentru 
a ridica pe o treaptă superioară 
munca politico-ideologică, activitățile 
cultural-eoucative cu sportivii, teh
nicienii și activiștii sportivi. Sînt 
necesare. în acest sens, cunoașterea 
temeinică a politicii interne și ex
terne a partidului nostru, promova
rea fermă a principiilor sale în in
terpretarea fenomenelor vieții, o con
duită etică desăvîrșită. Trebuie dez
voltată și cultivată în rîndul tine
rilor care ne sînt încredințați de că
tre societate, stima fată de eroica 
noastră clasă muncitoare. Eforturile 
și sudoarea frunții celor ce mun
cesc au creat tineretului, inclusiv 
sportivilor, condițiile de a-și putea 
pune în valoare talentul și aptitudi
nile, de a se desăvîrși în toate do
meniile activității.

Este necesar să se combată prompt, 
cu toată intransigenta, de la cele mai 
miei semne, orice fel de manifestări 
străine moralei noastro comuniste. 
Antrenorii, profesorii de educație fi
zică, instructorii sint, din acest punct 
de 
cu 
ria 
de 
intr-un tot unitar și armonios.

Dar. numai cu aceasta nu ne vom 
putea socoti datoria împlinită. Sfera 
influentei pozitive ps care o poate 
exercita sportul trebuie extinsă din
colo de liniile albe Intre care se 
desfășoară Întrecerea. în 
Mișcarea sportivă dispune 
ciente mijloace pentru a 
și la educarea maselor de 
in spiritul atitudinii corecte, a com
baterii local-patrlotismului, a com
portărilor zgomotoase și turbulente, 
care nu rareori se transformă în 
acte de huliganism.

Pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a sportivilor, tehnicie
nilor și activiștilor din domeniul e- 
ducației fizice și sportului au fost 
stabilite o serie de măsuri si obiec
tive concrete a căror înfăptuire cade

vedere, figuri centrale, investite 
mari responsabilități. Ei au dato- 
de cinste de a împleti procesul 
instruire cu acela de educație

tribună, 
de sufi- 
con tribul 

spectatori

în sarcina tuturor organelor șl orga
nizațiilor sportive. în baza lor. con
siliile județene, cluburile, asociațiile 
sportive îșl vor alcătui planuri de
taliate.

Se prevede intensificarea muncii 
de educație. în primul rînd prin 
participarea directă și nemijlocită a 
sportivilor în activitățile de 
ție, prin folosirea integrală 
tensivă a timpului afectat 
rii. imprimîndu-se procesului 
trenament un puternic caracter in- 
structiv-educativ.

în cadrul tuturor unităților spor
tive se va organiza studierea și dez
baterea temeinică a Documentelor 
de partid, vor avea loc expuneri, 
simpozioane, convorbiri pentru cu
noașterea aprofundată a politicii in
terne și externe a partidului nostru, 
a trecutului său revoluționar de luptă, 
a marilor înfăptuiri ale poporului ro. 
mân.

Sarcini sporite revin antrenorilor 
și tehnicienilor mișcării de educație 
care — aflați intr-un contact perma
nent și nemijlocit cu sportivii — de
vin pilonii de bază în educarea tine
retului care le este dat în grijă.

Se va acționa la timp și cu toată 
fermitatea pentru combaterea unor in
fluente burgheze, cosmopolite, în ți
nuta vestimentară și aspectul sportivi
lor noștri.

Programul de acțiuni prevede, de 
asemenea, îmbunătățirea conținutului 
ideologic al presei și publicațiilor 
sportive, al tematicii editurii „Sta
dion", al propagandei în domeniul 
sportului, pentru atragerea în activi
tățile fizice, de mișcare, a unor mase 
tot mai largi de oameni ai muncii, a 
Întregului tineret.

Așa cum arată secretarul general al 
partidului, „îmbunătățirea activității 
politico-educative trebuie să ducă la 
Intensificarea participării comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii, a În
tregului partid șl popor la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. operă care presupune atît ri
dicarea gradului de civilizație mate
rială a României, cit și formarea unul 
om nou, cu inaltă conștiință socia
listă".

Din toamnă, vom avea plăcerea 
să o revedem evoluînd pe maestra 
sportului Eeaterina Vogel, o virtu
oasă a baschetului, element de bază 
al echipei naționale și al Politeh
nicii București.

CLUJ, 30 (prin telefon). Inte
resul pentru ocuparea unui loc cit 
mai bun în ierarhia finală spo
rește pe măsura înaintării în eta
pele superioare ale competiției, ge- 
nerînd partide-maraton, disputate 
ceasuri 
nerii se 
uneori 
întîmplat joi 
urma să-l desemneze pe al 8-lea 
participant în „sferturi" la catego
ria 15—16 ani, dispută tranșată de 
către 
6—2) 
după

La 
tide — care au desemnat Și primii 
semifinaliști — au reținut în mod 
deosebit atenția, atît prin drama
tismul jocului, cit și prin calitatea 
apreciată a acestuia: L. Soare 
(Steaua) — V. Silaghi (Poli Cluj) 
6—4, 6—4 și I. Liviu (Steaua) — 
I. Rusen (Progresul) 6—4, 6—3.

Confirmînd pronosticurile, cele 4 
favorite de la 17—18 ani (Elena 
Takacs, Adriana Călina, Mariana 
Simionescu și Virginia Ruzici) au 
intrat toate în semifinală, etapă 
la care au ajuns depășind : Takacs

— Mihaela Dumitrtu (Steaua) 6—0, 
6—3, Călina — Florența Mihai (Di
namo), 6—4, 6—1, Simionescu — 
Anca Floreșteanu (C.S.U, Construc
ții) 6—4, 6—0, Ruzici — Mariana 
Hadgiu (Dinamo) 6—2, 6—2.

Rezultate din meciurile de dublu
— bărbați, dublu — femei, și du
blu — mixt: Vîlcioiu. Giurgiu
— Soare, Ristea 6—1. 3—6, 6—0, 
Giurgiu, Fetița — Ecsl, Huțanu

6—4, 6—3, R. Bădin, Robu — Dă- 
răban, Casapu 6—4, 6—1, Mariana 
Fazekas, Rodica Precup — Elena 
J?cu, Corina Nțițiu 6—1, 6—1, A- 
driana Călina, Anca Floreșteanu 
— Elena Cristea, Mariana Ilie 6—1, 
6—1, Marcu, Virginia Ruzici — 
Casapu, Adriana Călina 6—3, 6—2, 
Giurgiu, Ileana Fărcășanu — Vîr- 
golici, Elena Guruianu 6—2, 6—2.

N. D.

Concursul international de la București
Terenurile de tenis din parcul Pro

gresul găzduiesc ultimele Întreceri din 
cadrul „Cupei Institutului de Construc
ții". In sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați, un rezultat sur
prinzător l-a obținut jucătorul M. Rusu 
de ia C.S.U. Construcții, care l-a În
vins după o partidă epuizantă (3 ore) 
pe V. Sotlriu (Steaua). Cîștigătorul a 
făcut dovada unei bune pregătiri fizice. 
O altă întllnlre viu disputată a fost cea 
dintre Navroschl (C.S.U. Construcții) 
și Boldor (Politehnica Cluj), clștlgală 
de bucurestean cu 7—5, 6—3. In celelalte 
două partide : Stlto (C.S.U. Construcții) 
—Nemeș (Progresul) 6—4, 6—2 ; Sântei 
(C.S.U. Construcții) — Handglev (Bulga
ria) 6—1. 6—0.

Iată acum șl cîteva rezultate din În
trecerile perechilor : DUBLU BĂRBAȚI: 
Siito, Navroschl (C.S.U Construcții) — 
Beyorjț, BUlent (Turcia) 3—6, 10—8,

Th M.

CAMPIONATUL DE AERORACHETE

TELUL POLITEHNICII

O COMPORTARE CÎT MAI
Se pare că, de astă-dată, fetele 

de la Politehnica se gîndesc cu 
adevărat serios la Cupa campio
nilor europeni. Cel puțin așa re
iese din pregătirile efectuate cu a- 
siduitate de elevele prof. Grigore 
Costescu după scurta vacanță (nici 
trei săptămîni) avută la încheierea 
campionatului, cucerit cu cîteva e- 
tape înainte de încheierea lui. De 
fapt, nici în cele trei săptămîni nu 
se poate spune că au avut odihnă 
propriu-zisă, deoarece cele mai

Prima etapă ă campionatului 
viteză în coastă, desfășurată 
miniea trecută la Mateiaș, n-a 
altceva decît repetarea uneia 
probele speciale din Raliul

El ra

mâniei. Beci, Ia un interval, de 
timp relativ scurt — dar suficient 
totuși pentru eventuale reparații 
și antrenamente — automobiliștii 
sportivi s-au găsit djn nou aliniați 
la start. Firesc, era de așteptat o 
Întrecere interesantă, favorizată de 
vremea bună, de cunoașterea „pis
tei" (coasta Mateiașului figurează, 
mai mult decît altele, In ultimii 
ani, în programul principalelor 
raliuri), în sfirșit de unele rivali
tăți mai noi șau mai vechi. Din 
acest ultim punct de vedere, apă
rea ca pasionant mai ales „due
lul" dintre Aurel Puiu și Eugen 
Ionescu-Cristea, ținînd seama că 
bucureșteanul pierduse titlul de 
campion de raliuri (acum trei 
săptămîni) tocmai datorită acestei 
probe speciale, pe care o abordase 
cu un avans de 28 secunde, dar

PE COASTA DE LA MATEIAȘ REZULTATE BUNE, 
DE ÎNVĂȚAT
vețe cîte ceva din experiența aces
tuia. Și rezultatul s-a văzut: deși 
n-a putut face decît o singură 
urcare, Tomay s-a apropiat la 6 sec, 
de fostul său „profesor", obținînd 
locul al 5-lea la clasă și locul al 
6-lea în clasamentul general al 
cursei. Alături de el, merită men
ționați și cei cîțiva începători (Flo
rin Bejan, Peter Gnat, Andrei 
Degi). care au concurat cu mașini 
Fiat 850 și n-au fost 
la clasa lor, decît 
Ionescu-Cristea șl 
dovan.

Dar cursa de la 
dențiat și cîteva i 
țin plăcute Nu putem trece 
vederea, spre exemplu, că 
fost avariate grav patru automo
bile, trei dintre ele de construcție 
specială. Nici unul dintre piloții 
acestor mașin,i nu este accidentat, 
dar, oricum, paguha materială ră- 
mîne, ea impietînd asupra viitoa
relor concursuri. S-ar fi putut evi
ta această situație ? Credem că 
da, și aceasta prin mai multe 
antrenamente, printr-o invitație 
la mai mult' calm,, prin unele 
forme mai eficiente de sprijinire a 
începătorilor. Cine a urmărit cu a- 
tenție cursa de duminică și-a putut 
da seama că, în afara excepțiilor 
menționate mai sus, există încă su- 
ficienți concurenți 'cărora le lip
sesc unele cunoștințe elementare 
de pilotaj.

DAR ȘI PILOȚI CARE AU MULTE
o încheiase, din cauza unei de
fecțiuni, ca învins.

Și, obiectiv vorbind, competiția 
de duminică nu ne-a dezamăgit i 
ea a fost suficient de reușită sub 
aspectul rezultatelor tehnice, al 
momentelor de spectacol sportiv, 
în prima urcare, Aurel Puiu l-a 
depășit iarăși pe eternul său rival, 
și aceasta pentru că din nou 
nescu-Cristea a rămas în ] 
Dar și Puiu s-a văzut învins 
Horst Graef, 
cel mai puternic 
concurs, 
C.P. față de oricare R 8 
Apoi a început, sub o mare 
siune, cea de a doua 
văzut 
Cristea forțînd virajele 
mum, hotărît să cîștige 
preț. Ceea ce, pînă la 
și re'Vișit. Dar a plecat, 
după el, Aurel Puiu, mai 
decît altă dată, Jucîndu-și parcă 
ultima carte. Cîțiva spectatori, 
care l-au cronometrat, afirmă că, 
pînă la un anumit punct, brașo-

Io- 
pană. 

i de 
sosit la Mateiaș cu 

automobil din 
un BMW superior cu 20 

~ * Gordini. 
ten- 

urcare. L-am 
atunci pe Eugen Ionescu- 

la maxi- 
cu orice 
urmă, a 

imediai 
„înfocat"

veetnul luase un substanțial avans 
și avea toate șansele să realizeze 
cel mai bun timp al zilei. Din 
păcate, într-un viraj, mașina sa a 
derapat, s-a lovit de un parapet 
și a rămas imobilizată, fără însă 
ca pilotul să fie accidentat grav. 

Aminteam mai sus de rezultatele 
tehnice. Intr-adevăr, ele sînt su
perioare celor obținute în proba 
specială din Raliul României. Cei 
5,8 km ai coastei Mateiașului 
fost urcați acum cu 6 i 
repede de Aurel Puiu, cu 
Laurențiu Borbely, cu 13 
gen loneșeu-Cristea, cu 
Florin 
Doru 
prejos 
Dacia 
șî-a îmbunătățit timpul 
cu 12 s. Gheorghe Morase cu 
s. și Dumitru Novac cu 14 s.. Evi
dent, s-ar putea obiecta că alta 
a fost situația în proba de coastă 
și alta în raliu, unde s-au adăugat 
oboseala după o noapte de con
curs și încărcătura sporită a ma
șinilor (două persoane la bord). 
Totuși, chiar și în aceste condiții 
oarecum diferite, competiția de
monstrează un progres real în 
creșterea performanțelor.

Chiar și unii alergători tineri, 
la început de activitate compe- 
tițională, au progresat. Ne gîndim 
tn primul rînd la clujeanul Tomay 
Zoltan, care a avut prilejul să 
meargă în Raliul României ală
turi de Florin Popescu și să în-

Popescu și cu 
Stanciu. Nu s-au 

nici alergătorii 
1 100 S. Astfel, Ion

au 
mai

de 
Eu-

sec.
i 7 s 
s. de
16 s. de
17 s. de 

lăsat mai 
cu mașini 

Răuță 
anterior

13

depășiți, 
de „avansații" 

Laurențiu Mol-

Mateiaș a evi- 
aspecte mai pu- 

cu 
au

multe dintre jucătoare au învățat 
pentru a Intlmpina cum se cuvine 
sesiunea de examene pe care, spre 
cinstea lor, au trecut-o cu succes 
deplin. Actualmente, campioanele 
se află, pentru o scurtă perioadă, 
pe litoral, la Costinești, unde, pa
ralel cu băile de apă și soare, se 
antrenează de zor, urmînd ca după 
21 august să șe deplaseze la Poia
na Brașov pentru completarea „re
zervelor" de oxigen.

Dar, pentru a ne edifica deplin 
asupra celor întreprinse în vede
rea sezonului de toamnă, să dăm 
cuvîntul prof, Grigore Costescu :

— De la început doresc să pre
cizez că obiectivul principal al eehi- 
pei este o comportare cit mai 
bună în Cupa campionilor euro
peni, mai precis calificarea în sfer
turile de finală ale competiției. 
Este adevărat că realizarea dezide
ratului depinde în mare măsură 
de tragerea Ia sorți a partidelor eli
minatorii, dar sîntem convinși că 
decisivă este, în primul rînd, pre
gătirea echipei. în acest sens, do
resc să precizez că absolut toate 
jucătoarele sînt animate de dorința 
de a evolua la un nivel ridicat și 
de a obține succese care să ridice 
prestigiul baschetului românesc.

— Concret, ce măsuri ați luat 
pentru a asigura realizarea per
formanțelor dorite ?

— După cum știți. Jucătoarele au 
avut o foarte scurtă perioadă de 
odihnă, după care și-au reluat an
trenamentele. Din toamnă vor în
cepe și competițiile de verificare : 
„Cupa Olimpia" (prima jumătate, 
a lunii septembrie) cu participa-

BUNĂ ÎN C.C.E.
rea tuturor divizionarelor A, tur
neul Internațional de la Varna 
(22—26 septembrie, Iau parte cam
pioanele U.R.S.S., Franței, Poloniei 
și Bulgariei), turneul de la Halle 
(13—18 octombrie). Deci, o serie 
de întilnlri, în compania unor ad
versare de certă valoare, care ne 
vor permite să rodăm toate jucă
toarele, să încercăm diferite sis
teme de joc și teme tactice.

— Se aude că în lotul dv. vor 
interveni modificări 
Puteți să ni le

— Unele, da. 
este reintrarea 
petițională a 
Eeaterina Savu. Sperăm și în reve
nirea la echipa noastră a Marga
retei Pruncu, precum și în transfe
rarea talentatelor Liliana Rădulcscu 
și Mariana Andreescu de la Liceul 
nr. 35. Fiind eleve, avem încă difi
cultăți cu trecerea lor la Politeh
nica, dar nădăjduim că vom găsi 
înțelegerea necesară. Evoluînd la 
Politehnica, Rădulescu și Andre
escu vor Întări substanțial lotul, 
suplinind plecarea Bogdanei Diaco- 
nescu, și vor avea asigurat un 
progres mai rapid pentru că, orice 
s-ar spune, una este să Joci în di
vizia școlară și alta să Joci în 
echipa campioană, alături de bas
chetbaliste valoroase, cu experin- 
ță. în rest, lotul este același, adică: 
Cornelia Taflan, Ileana Gugiu, Su- 
zana Szabados, Gabriela Ciocan, 
Anca Dcmetrescu, Marcela Topor, 
Iudith Fargas-Orban, Cristina Do- 
liș, Maria Stoichița șl Aurelia 
Enciu.

Tlmp de 7 zile tn tabăra de pionieri 
șl școlari de la Sâliște (jud. Sibiu) a 
avut loc campionatul republican de 
aerorachete modelism cu participarea 
reprezentanților din Ungaria. Iugoslavia, 
România. Un număr de 360 de copii 
s-au Întrecut pentru a ocupa unul din 
locurile fruntașe.

Iată' dștlgătorii : PLANOARE — in
dividual (faza a n-a) : Gabriel Covrig 
(jud. Dîmbovița). PLANOARE A1 : 
Toth Carol (jud. Bihor), PROPULSOA
RE : Mugurel Ionescu (București) ; ~ 
CHIPE : Municipiul București. Ci 
Bacău j *“----------
rașiită : 
topiane ____„ ___„ ______
chete cu stramer : Marius Andreescu ; 
ECHIPE : Brăila, Dlmbovlța-Hunedoara, 
Vilcea.

I. IONESCU—coresp.

— î„__ ____  _____  , Bihor.
Rachete — individual : cu pn- 
Gh. Titirlșcă (Brăila) ; rache- 

: Cristian Mazlu (Vilcea) ; ra-

importante, 
precizați ?
Cea mai Însemnată 
în activitatea com- 
maestrei sportului

3 ARGUMENTE
pentru a vă determina

să poposiți la 
MOTELUL ILIȘEȘTI,
situat la 23 km

depărtare de Suceava, 
pe Șos. Suceava —

Vatra Dornei

Dumitru LAZAR

CICLOP“

Foto i Si. CIOTLOȘ

întrecerea mașinilor Renault 9 — Gordini a fost principala atracție 
a cursei, tn imagine pe unul din virajele Mateiașului, cîștigătorul între
cerii, Eugen Ionescu Cristea.

MU'

A REDESCHIS STAȚIA SEZONIERĂ PENTRU
SPĂLARE AUTO

IN CAniIERUL THAN - BABA NOVAC
str. CAPORAL' RUICĂ, Tel. 221122

(lingă stația Peco)

SERVIRE RAPIDA, SERVICIU IREPROȘABIL
PPOGRAMUL DE LUCRU:

zilnic ora 11 — 20
duminica ora 7 — 13

CÎȘTIGURI MARI LA PRONOSPORT

D. STANCULESCU

UN NOU TEST PENTRUBALATON"„CUPA

Cadrui natural al 
pădurilor dc Drad 
Inc lente condiții 
dc masă și cazare 
Tradiționala 
ospitalitate 
moldovenească

REPREZENTATIVA
Interviu cu antrenorul

FEMININĂ A ROMÂNIEI
federal, prof. GABRIEL ZUGRĂVESCU

Sfirșit de iulie la Oradea. Pe te
renul „Cțjșul" reprezentativa femi
nină de handbal a României — 
aflată în pregătire pentru „Cupa 
Balaton" — susține un joc de verifi
care. „Sparring-partner" — echipa... 
masculină Voința din localitate!

Sosiți la teren, reîntîlnim, după 
mai bine de o lună de zile, fetele 
bronzate și bine dispuse, iar alături 
de ele pe veșnic îngînduratul an
trenor Gabriel Zugrăvescu, căruia 
Ii solicităm un interviu...

— A trecut cîtva timp de la eșe
cul echipei In „Trofeul Iugoslavia", 
Cum explicați comportarea slabă a 
team-ulul nostru și ce v-a preocu
pat după încheierea acestui tur
neu?

— într-un fel ne-am așteptat Ia 
rezultatul submediocru din compe
tiția de care vorbiți. Este inutil să 
mai amintesc că principala cauză 
a eșecului a fost oboseala excesivă 
a fetelor, suprasolicitate, atît în 
partidele cu reprezentativa U.R.S.S. 
(din cadrul preliminariilor C.M.— 
n.n), cît și' în ultimele runde ale 
campionatului intern, încheiat doar 
cu cîteva zile înaintea plecării în 
Iugoslavia. O dată cu terminarea 
turneului, primul lucru care ne-a 
preocupat a fost, evident, recupera
rea jucătoarelor, a capacității lor 
de efort. Apoi, totul a început să 
reintre în normal.

— Pe ce ați pus accentul în pre
gătirile din ultima - vreme?

— Firește, primul lucru a fost co
rectarea deficiențelor apărute în

Jocul echipei fn timpul turneului 
din Iugoslavia și, mai ales, în acți
unile de atac. Principala noastră 
realizatoare, Doina Băicoianu, care 
fusese accidentată, s-a refăcut, așa 
că pornim la drum cu întreaga ca
pacitate de luptă a formației. O 
dată cu „Cupa Balaton" intrăm în 
faza finală a 
C.M.

— Ce sperați 
Ia ton"?

— Competiția 
una dintre cele 
fruntări ale handbalului 
mondial dinaintea turneului final al 
C.M. Compania selectă în care vom 
evolua (Ungaria, Iugoslavia, R. D. 
Germană, U.R.S.S., Olanda etc. 
— n.n.) va constitui un nou test 
pentru echipa noastră, test pe care 
sperăm și dorim să-l trecem cu 
bine. Un pronostic e foarte greu de 
dat, căci sensibila egalitate valorică 
dintre echipe va genera o luptă 
strînsă. Oricum, e limpede că la 
Balaton se vor arunca în luptă toate 
forțele de care dispun țările par
ticipante pentru a vedea ce și cît 
pot aștepta de Ia viitoarele cam
pionate mondiale. Același lucru il 
facem, deci, și noi cu următorul Iot: 
Irina Climovschi și Maria Buzaș 
(portari) — Cristina Metzenrath, 
Rozalia Șoș, Aneta Schramko, Te
reza Popa, Tair Ibadula, Doina 
Băicoianu, Constanța Ilie, Simona 
Arghir, Magda Mikloș, Irene Oan- 
cea și Maria Maghiari.

Horla ALEXANDRESC0

căci pe celelalte
Ie veți furniza dv. 

prietenilor
pregătirilor pentru

este, fără discuție, 
mai puternice con- 

feminin

la întoarcere

S1MBATA
ATLETISM, stadionul Tinere

tului, de la ora 9 : finala 
Tetratlonulul internațional al 
prieteniei.

ÎNOT. Bazinul Dlnamo. de la 
orele 10 și 18 : finalele campio
natelor naționale de copii.

POLO. Ștrandul Tineretului, 
de la ora " 
turneului 
Prietenia".

17 : meciuri in 
internațional

cadrul 
.Cupa

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul 

retulul, de la ora »c 
Tetratlonulul 
prieteniei.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la 
orele 10 și 17 : finalele campio
natelor naționale de oopli.

POLO. Ștrandul Tineretu
lui de la ora 16 : meciurile fi
nale ale turneului internatio
nal „Cupa Prietenia*.

Tlne-
_ . finala

Internațional al

ÎN LABORATORUL MARILOR PERFORMANȚE DE LA CLUBUL DINAMO
(Urmare din pag. Iț

în fiecare’ săptămînă, concursul 
Pronosport atribuie participanților 
cîștiguri de importantă valoare ca 
urmare a marilor surprize ce se în
registrează.

în ultima vreme o serie de par
ticipant au obținut frumoase pre
mii dintre care cităm în ordine 
pe: Eftimie Marin corn, 
județul Prahova pe un 

suită de cîștiguri în va- 
57.916 lei; Stratulat Pa- 
Constanța pe un buletin 

o suită de premii în va- 
44 178 lei; Ciocanu Con- 

buletin 
46.464

depus încă buletinele Pronosport, 
este bine să o faceți din vreme, 
astăzi fiind ULTIMA ZI.

ordine
Blejoi 

buletin

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 30 IULIE 1971

Fond general de premii s 1.21X771 lei
din care 159.967 lei report

Extragerea I : 16 9 45 78 73 71 1 60 14
Fond de premii : 599.598 lei din care

88.949 report cat. 1
Extragerea a n-a : 67 T 3 37 22 8 80.
Fond do premii : 616.173 lei din care

se face astfel : în 
sîmbătă 7 august 
brie 1971 inclusiv ; 
aproximativ marți 
14 septembrie 1971

71.018 lei report cat. A.
Plata premiilor pentru această tragere 

' Capitală tncepind de 
pînă la 14 septem- 
în (ară începînd de 
10 august pînă la 
inclusiv.

10% o 
loare de 
Bait din 
de 10% 
loare de
stantin din Bicaz pe un 
10% o suită de premii 
iei ș.a.

La concursul de mîine și dv. 
aveți posibilitatea să obțineți un 
ciștig de valoare. Dacă nu v-ați

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPOKT

pul îmbunătățirii capacității motri
ce și psihice a organismului. Tot 
mai mulți antrenori- au înțeles a- 
ceste cerințe ale performanțelor 
înalte și le-au adoptat specificului 
sportului respectiv. Astfel, dacă la 
gimnastică, unele probe atletice,, 
handbal și volei, creșterea efortu
lui s-a făcut cu precădere pe sea
ma volumului, la box, caiac-canoe, 
alte probe atletice și canotaj el a 
sporit pe seama intensității. Tot
odată, s-a urmărit și se urmărește 
în continuare aprofundarea speciali
zării tn direcția perfecționării teh- 
nico-tactice, iar In ceea ce privește 
periodizarea antrenamentelor s-a a- 
plicat în mai mare măsură princi
piul atacării simultane a tuturor 
factorilor, cu respectarea ponderii 
unora dintre el pe anumite etape. 
Mai merită subliniat faptul că la 
Dinamo calendarul sportiv intern șl 
internațional a fost folosit ca un 
principal instrument metodic șl, în 
continuare, va fi unul din mijloa
cele cele mai importante ale struc
turii și planificării muncii pînă la 
J. O.

Rezultatele tuturor acestor stră
danii sînt pozitive. Prima jumătate 
a ciclului olimpic, caracterizată mal 
ales în acumulări cantitative, s-a în
cheiat cu performanțe care dovedeso

eficacitatea muncii de pregătire a 
sportivilor ți justețea planurilor în
tocmite de antrenorii lor.

113 SPORTIVI Sl-AU REALIZAT 
OBIECTIVELE, DAR MAI SINT 

AȘTEPTAȚI ȘI ALȚII
Acesta este, în cifre, bilanțul, a- 

cum cînd doar un an ne mai des
parte de marea confruntare de la 
MOnchen. Tn numărul celor 113 spor
tivi dinamoviști care au confirmat 
speranțele și Încrederea sînt cuprinși 
și jucătorii de polo, de volei și 
o parte din canotorii care vor mai 
trebui să confirme în competițiile 
internaționale din acest sezon, creș
terea lor. Oricum, cifra este elocven
tă și răsplătește eforturile clubului 
care s-a străduit să asigure sporti
vilor săi cele mai bune condiții de 
pregătire și dintre care circa 60 au 
atins o certă valoare internaționa
lă. De altfel, doar 14 sportivi nomi
nalizați 
plinirea 
strădui 
lorlalți 
Printre 
este o

au rămas datori cu înde- 
obiectivelor, dar se vor 

să intre și ei în grupul ee- 
pînă la sfîrșitul anului, 
aceștia se află — aceasta 

__  . mică amărăciune a clubului 
— 4 din cei 5 atleți nominalizați, 
doar Argentina Menis depășind ci
fra planificată (57 m), ba mai mult, 
cu cel 61,08 m realizați, a£lîndu-se la

ora actuală printre primele perfor
mere mondiale.

O problemă aparte a ridicat-o 
mărșăluitorul Leonidas Caraiosifoglu 
și cazul lui — un supraantrenament 
datorat mai mult propriei sale ati
tudini și organizării vieții perso
nale — a fost amplu dezbătut la șe
dința de analiză, în concluzie sub ■ 
liniindu-se necesitatea urmăririi mai 
atente de către medic a sportivilor 
în antrenament și intensificarea 
muncii educative din partea antre
norilor. Satisfacții mai mari au a- 
dus clubului boxerii și dacă din
tre tinerele speranțe Sanțju Mihal- 
cea nu a confirmat așteptările, da
torită îngîmfării și atitudinii sale 
față de muncă, Antoniu Vasile — 
pregătit doar în cadrul clubului — 
a fost un exemplu de seriozitate, 
reușind unul dintre cele mai bune 
rezultate la C.E. de la Madrid. E- 
xemple pozitive, — dar pe ici, pe 
colo și lipsuri — au fost semnalate 
și la alte secții. Dar, dacă eele de 
caiac-oanoe, canotaj, volei, handbal, 
polo, gimnastică și lupte aii în ge
neral un bilanț pozitiv și oferă su
ficiente garanții pentru îndeplinirea 
angajamentelor, secția de tir pro
duce o oarecare îngrimrare, doar 4 
dintre cele 9 speranțe olimpice reu
șind șă-și realizeze obiectivele de 
performanță. Așa cum a arătat an
trenorul Ștefan Petrescu, se pare 
că trecerea pe primul plan a refa-

cerii nervoase șl lăsarea pe planul 
doi a pregătirii cu pușca este cau
za Intîrzieril trăgătorilor.

Atît raportul cit și discuțiile s-au 
oprit îndelung șl asupra celor două 
discipline sportive la care pregăti
rea olimpica se face exclusiv în ca
drul clubului, călăria și ciclismul. 
Unele rezultate au arătat existența 
posibilităților, dar faptul că obiec
tivului major nu i s-au subordonat 
toate celelalte a întîrziat confirma
rea prin performanțe a acestor po
sibilități. Clubul Dinamo va conti
nua eforturile pentru ca aceste dis
cipline să obțină selecția pentru J.O., 
dar are totodată nevoie de un spri
jin efectiv din 
de specialitate.

MIJLOACELE

partea federațiilor

TREBUIE SA 
RIDICE LA NIVELUL 

PRETENȚIILOR

SE

Dlscutînd problemele pregătirilor 
viitoare la nivelul pretențiilor eerute 
de înalta performanță, antrenorii, 
hotărițl — ca și sportivii — să re
prezinte cu cinste culorile patriei, 
au avut desigur șl o serie ae do
leanțe. Nevoia perfecționării siste
mului informațional pentru antre
nori, a asigurării unei baze pro
prii de antrenament pentru mărșă
luitori și a unei aparaturi moderne 
pentru gimnaști sînt cîteva din pro-

blemele ce sa aer rezolvate fără In- 
tirziere. Alta două mari probleme 
cu caracter general aredem Insă aă 
se impun în mod deosebit atenției. 
De prima a vorbit unul din antre
norii boxerilor, Geza Fiiresz, aare a 
semnalat nevoia asigurării unei a«- 
tivități complementare tn tadrul clu
bului pentru ea sportivul să se sim
tă aici ca în a doua sa familie. în 
felul acesta s-ar putea extinde șl 
supravegherea antrenorului dar, mal 
ales, s-ar putea întări munca de e- 
ducație, obținîndu-se de la TOT! 
sportivii acea adeziune totală, fără 
de care înalta performanță nu este 
posibilă. A doua mare problemă a 
fost abordată de mai mulți specia
liști șl subiectul ei este RECUPE
RAREA. Mijloacele moderne (ea- 

meră de oxigenare, saună ets.) 
pentru refacerea cît mal rapidă a 
organismului după efort (solicitate de 
unii antrenori încă de aeum 2—3 
ani) au Intîrzlat să apară șl la Di
namo ea șl Ia principalele baze 
pentru pregătirea olimpicilor. De
sigur, ceva se poațe face și «o pu
ținele mijloace existente, dar trebuie 
urgentată rezolvarea complexului de 
refacere necesar bazei clubului tncă 
în acest an preolimpie, el puttnd 
contribui substanțial la îmbunătă
țirea muncii de pregătire pentru 
viitoarele Jocuri Olimpice, jocuri 
care pentru Dinamo 
arătat 
său, V. 
vul nr.
rămas
startului.

____ așa turn a 
în concluzie președintele 

Buzea — eonstltuie obiectl- 
1 al perioadei tare a mal 

de străbătut pînă la ora
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FIECARE EDIȚIE ARE O ISTORIE A SĂ...

CF.R. CLUJ SPERĂ ȘI SE PREGĂTEȘTE PENTRU 
A EVITA FURTUNILE DIN CAMPIONATUL TRECUT

ANCHETA NOASTRĂ

BORDEAZĂ ECHIPA DV.
IN CE CONDIȚII 

NOUL CAMPIONAT ?
Iată răspunsurile antrenorilor echipelor de divizia A ta ancheta zia

rului nostru privind condițiile tn care ele vor aborda noul campionat, 
al cărui start va avea loc, după cum se știe, la 22 august.

D. Nicolae-Nicușor (Dinamo) :
Avem condiții excelente, din toate 

punctele de vedere. Ne dăm seama 
— conducerea clubului și noi, antre
norii — că o comportare la nivelul 
cerințelor, atîț pe plan intern, cit, 
mai ales, pe plan internațional, de
pinde, în primul rînd, de jucători, de 
felul cum vor reuși să formeze în 
continuare o echipă în adevăratul

„AVEM CONDIȚII EXCELENTE" 
înțeles al ouvîntulul, de modul cum 
vor înțelege că avem obligații mari 
în fotbalul nostru.

Am o deosebită încredere în acești 
17—18 fotbaliști de care dispun, din
tre care majoritatea pot face față 
unor sarcini diferite, unor posturi di
ferite.

nerală pe pantele de la Bucium, 
după-amiază, fotbal pe stadionul 
din Copou, toate completate cu șe
dințe teoretice.

Pentru noul campionat, nu ne-au 
preocupat achizițiile, lntrucît avem 
circa 26 de jucători, mulți de per
spectivă. In curînd vom avea un nou 
teren gazonat, pentru instruire, și

un club nou, ceea ce arată că există 
preocupare pentru crearea unor con
diții cît mai bune. De aceea, speran
țele noastre nu pot să se situeze sub 
nivelul celor de anul trecut, cu atît 
mai mult cu cît avem jucători va
loroși. cum vă spuneam, și în lor- 
dache, unul din cei mai buni por
tari din țară, la ora actuală.

„EVOLUȚIA ECHIPEI
II

C. Râdulescu (Sport Club Bacău) :
SE VA SITUA LA UN NIVEL SUPERIOR

V. Stanescu (Steaua) : bNU NE PUTEM PLTNGE DE NIMIC"
Condițiile tn oare este abordat 

noul campionat, de către Steaua, sînt 
dintre cele mal favorabile. In ceea 
ce privește baza materială, terenu
rile de pregătire, echipamentul șl a- 
paratura ajutătoare — toate se pre
zintă în condiții foarte bune. Lotul 
echipei cuprinde elemente tinere și 
talentate, capabile de o comportare 
superioară. Celor pe oare-i cunoaș
teți, li se adaugă Ion Constantin, de 
la Jiul, și Savu Mircea de la Meta
lul București. In fața echipei noastre 
stau obiective importante: campio
natul. „Cupa României". „Cupa Cu

pelor". Dorința tuturor este de a a- 
■ vea o «omportare superioară evolu
țiilor precedente în competiția eu
ropeană în care sîntem angajați.

Pentru a realiza obiectivele pro
puse. lotul se pregătește asiduu, iar 
sporirea capacității de efort a tutu
ror jucătorilor este o primă condi
ție, fără de care jocul modern șl 
marea performanță nu pot fi atinse.

Cam atît, pentru acum. Vă rog să 
mă credeți că pentru un antrenor 
venit de curînd la o echipă care tre
buie să se prezinte la un nivel su
perior. sarcinile sînt dificile.

Noul campionat îl vom începe în 
condiții destul de bune. Numai de 
n-ar interveni vreo accidentare în
tre timp. In linii mari, lotul de care 
dispunem e eam același cu cel din 
sezonul trecut A plecat Ene Daniel 
și a venit portarul Cizlc, de la Poli
tehnica. Cît privește situația lui Kiss, 
aceasta e destul de neclară. El ține 
să plece la Tg. Mureș, de unde este 
de fel. și unde, se pare, are probleme 
familiale.

Privim cu încredere noul campio
nat, datorită evoluției bune avută de 
echipă în ultimele partide din se

zonul trecut, cît șl faptului că bene
ficiem de condiții de pregătire foar
te bune, atît la munte cît și acasă, 
că ni s-a asigurat un turneu de ve
rificare — 3 jocuri în U.R.S.S. — 
că prin venirea colegului Petrică Ră- 
dulescu putem lucra mai mult șl 
mai bine cu fiecare jucător în parte. 
Intr-un cuvînt, la Sport Club Bacău 
sînt condiții optime pentru ca evo
luția echipei să se situeze la un' ni
vel ridicat. Sperăm, deci, să ocu
păm un loo în clasament superior 
celui din ediția precedentă.

0T. Ozon (F. C. Argeș): „AM SA FIU MAI EXIGENT

N. Dumitrescu (U.T.A.) : „ACELEAȘI CONDIȚII (PRECARE), 
ACELEAȘI AMBIȚII"

începem un nou campionat, cu a- 
celași lot redus, ca întotdeauna. A- 
dică 15 oameni, dintre care 3 por
tari. Și Încă o mențiune : Axente va 
fi absent din formație pînă anul 
viitor. începem un nou campionat

ratele ajutătoare — cărora le ducem 
dorul. Fără Fl. Dumitrescu (plecat 
la Dinamo) și fără Schepp (la „Poli" 
Timișoara), dar cu Both, Bordojan și 
Ziller în lot începem un nou sezon 
cu gîndul la campionat și la Cupa

Față de sezonul trecut s-au ■ pro
dus unele schimbări Ja F. C. Argeș, 
atîț în ceea ce privește condițiile o- 
ferite de club, cît și în lotul echipei 
Și... în privința mea î avem aproape 
gata încă două terenuri de antrena
ment cu vestiarele respective; lotul 
s-a întărit prin venirea jucătorilor 
Stan, Dumitru Emil, C. lonescu și 
Duțan și prin revenirea lui Barbu 
(am fi dorit să mal promovăm cîțiva 
fotbaliști de la echipe de categorie 
inferioară, dar iată că noul regula

ment de transferări e foarte sever). 
Despre mine, ce să zic, sînt hotărît. 
să fiu și mai exigent. Am jucători 
foarte buni — ei știu asta, dar, nu 
toți știu — sau nu vor să știe — că 
fără seriozitate nu faci mare lucru. 
Nu alergăm după rezultate, dar vrem 
să jucăm fotbal adevărat. Sper să-i 
antrenez și la... echipa națională pe 
Olteanu, Vlad și pe Dobrin, pe care 
l-aș vrea cel mai serios dintre elevii 
mei.

R. Cosmoc (Farul) : „VOM EVITA FINALUL TRIST 
DE ANUL TRECUT"

La Farul s-a făcut mult pentru 
asigurarea unor condiții materiale 
bune. Ele nu se situează totuși la 
nivelul pe care îl pretinde marea 
performanță în fotbalul internațio
nal, maj ales în ceea ce privește pre
gătirea și recuperarea, dar sîntem 
hotărîți să îmbunătățim realizările 
de pînă acum și în acest domeniu-

Condițiile tn care începem noul 
campionat vizează și unii factori su
biectivi. De pildă, trebuie să elimi
năm din atmosfera echipei urmele 
șocului produs de insuccesele din fi
nalul campionatului trecut. Ne pro
punem pentru viitorul • campionat să 
nu mai... năruim în cîteva etape ceea

ce am construit cu trudă un întreg 
campionat. Sîntem hotărîți să ne 
realizăm obiectivul de a ne situa pe 
unul din primele șase locuri ale cla
samentului. Pentru aceasta, trebuie 
să realizăm acel echilibru atît de 
necesar dintre apărare și atac. Am 
primit prea multe goluri și uneori 
cu prea multă ușurință. Lotul Faru
lui cuprinde acum și cîteva elemente 
de perspectivă, care în cadrul echi
pei trebuia să găsească mediul priel- 
niq pentru afirmare. De altfel, doresc 
Ca realizarea lor să se producă pe 
fondul unui salt calitativ ]a întreaga 
echipă constănțeană.

Dialogați, după o ședință de lucru 
a echipei trecută pe sub furcile 
caudine.

Primul „acroșaj" i antrenorul 
LAURENTIU MUNTEANU, noul 
„principal" al C.F.R.-ului Cluj.

— Care sînt impresiile, după pri
ma săptămînă de lucru cu echipa 
la clrma căreia v-ați instalat 7

— Deși n-atn mai lucrat cu 
C.F.R.-ul, din '63, cînd activa sub 
altă titulatură — C.S.M. — și-n 
altă divizie, echipa nu-mi este de 
loc străină pentru că, fiind clu
jean, i-am urmărit îndeaproape e- 
voluția și i-am cunoscut. într-o 
oarecare măsură, intimitățile. Așa 
că n-am avut prea multe surprize.

Cît privește impresiile, după pri
mul contact, ele sînt din cele fa
vorabile, în sensul că am întîînit 
niște băieți serioși, puși pe trea
bă, și o atmosferă antrenantă, 
propice lucrului de calitate.

— Debutul foarte optimist ne 
face să credem că nu vă îngrijo
rează prea mult misiunea pe care 
v-ați luat-o și care vorbește de 
frtnele unei echipe ce a trăit in
certitudinile supraviețuirii In A 
pînă în ultimul moment al cam
pionatului trecut.

— Eu știu că fiecare campionat 
are o istorie a lui și că niciodată 
nu trebuie să pleci copleșit de e- 
venimentele unui capitol încheiat. 
Dar, dacă trebuie totuși să com
par, am temeritatea să susțin că 
anul acesta nu vom mai avea 
nopți albe și că echipa va fi una 
de locul 10. Argumentul : maturi
tatea pe care a căpătat-o echipa 
și seriozitatea băieților.

BULETINUL (INTERN) AL 
C.F.R.-ULUI

Mult mai circumspect, doctorul 
RADULESCU, care a rămas consi
lierul echipei, evită să facă anti
cipații, preocupat fiind de vehi
cularea de jucători existentă a- 
cum în echipă. Iată, de altfel, un 
buletin (intern) al C.F.R.-ului: 
Mărculescu, Naghel, Burlacu, Ma

rinescu — scoși din lot: Octa
vian lonescu — transferat la Ra
pid ; Petrescu — indisponibil în 
urma unei dezlipiri osoase pe pu
bis. Achiziții posibile 1 Șoptereanu 
și Penzeș („U"), frații Ștraț (Ra
pid), Sbke (Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii), Tamaș (Metalurgistul 
Cugir), Pop (Bradul Vișeu).

— Numai după o stabilizare a 
situației și o reașezare a siste
mului, afectat în toate comparti
mentele sale, ne putem considera 
deplin angajați în dificila cursă 
a diviziei A — susține „omul cu 
destinul" C.F.R.-ului, temperînd 
cumva elanul noului său colabora
tor. care rămîne convins că esen
țial într-o echipă este scheletul și 
că C.F.R.-ul are. în momentul 
de față, un schelet pe care te 
poți bizui.

VINE DINAMO...!

Vrînd să dea o motivație feței 
sale congestionate și tricoului ud 
leoarcă, Sorin Bretan exclamă 
după al doilea antrenament al zi
lei: Vine DINAMO!"

— Mai este — tatonez eu, do
rind să relev distanța care ne 
desparte de etapa din 22.VIII.

— Cei pățiți n-au voie să se

mai amăgească și să lase lucrul 
de azi pe miine.

— Cum te simți 7
— Muncim mai mult. în echipă 

sau ivit „găuri". Nu-i Mărculescu. 
nu-i Octavian lonescu...

— Ai primit, în schimb, un co
leg de linie apreciat ca un maes
tru al contraatacului (n.r. Tamaș, 
ocupantul locului II In clasamen
tul golgeterilor din seria a II-a a 
diviziei B).

— Și noi ne punem nădejdea 
în șutul Iui. Dar una-i „B“ și alta-i 
„A" — precizează Soos, martor al 
conversației. în ,.B", execuțiile 
sînt mult mai lente, iar apără
torii noștri nu-.s vulpoi de talia 
Iui Nunweiller sau Lupescu.

★
îmi iau la revedere — reținînd 

seriozitatea si preocuparea cu care 
este abordată, din start, noua edi
ție a campionatului — promițînd 
o revedere după alte ședințe d* 
antrenament. De fapt, vom veni 
pentru un răspuns la întrebările 
pe care le pun simpatlzanțli echi
pei feroviare.

La Cîmpulung Moldovenesc, 
unde se află în aceste zile, jucă
torii de la C.F.R. Cluj pregăteso 
răspunsul...

Nușa DEMIAN

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
MANOLACHE — ANTRENOR 

SECUND LA C.F.R. TIMIȘOARA

Fostul International Cicerone Mano- 
lache a abandonat (definitiv) activita
tea competițlonală, devenind antrenor. 
El a fost numit — zilele trecute — „se
cund" al echipei C.F.R. Timișoara.

ULTIMUL MECI DE VERIFICARE 
A LOTULUI NAȚIONAL DE

JUNIORI

Germană. După un joc disputat, par
tida s-a Jncheiit, la egalitate, 1—1, prin 
golurile marcate de Niculescu (min. 
34) pentru juniori șl Demeș (min. 59) 
pentru gazde.

GH. MATEI—coresp.

MIINE, PE STADIONUL 
POLITEHNICA 

SPORTUL STUDENȚESC — 
DUNAV RUSE

Șt. Onîsîa („U" Cluj) : „NU ȘTIU PREA MULTE DESPRE NOUA 
MEA ECHIPĂ"

în orașul Victoria, divizionara C din 
localitate. Chimia, a întîînit lotul na
țional de juniori oare se pregătește 
pentru turneul internațional din R.D.

Deschiderea stagiunii fotbalistice net»—;' 
fieiale tn București' va fl făcută de 
Sportul studențesc șl Dunav Ruse (din« 
prima divizie a campionatului bulgar),.: 
care se vor întîlni mîlne, de la ora 
17.30, pe stadionul Politehnica. = “

lată-i pe antrenorii divizionari, la 
cu atenție, expunerea medicului

cu aceleași condiții de pregătire in
suficiente. și mă refer, în primul 
rînd, la terenul de antrenament — 
inexistent în vecinătate — și la apa-

cursul de perfecționare, asculttnd 
D. Tome seu.
U.E.F.A. în oare sîntem angajați. Mo
ralul echipei este bun. Ne-am pro
pus să ajungem în turul III al im
portantei competiții europene.

Trebuie să recunosc că nu știu 
prea multe despre noua mea echipă. 
De-abla la 29 iulie — la Cîmpulung 
Moldovenesc — am luat contact cu 
jucătorii de Ia Universitatea. Sper

E. lordache (Jiul) : „CONDIȚII 
MAI APROAPE DE..'.

că voi lucra în bune condiții cu I. 
Băluțiu, oare îmi va fi secund, și eu 
același efectiv pe care clujenii l-au 
avut și anul trecut.
DE JOC SI DE PREGĂTIRE CTT

CERINȚELE DIVIZIEI A"

UN SPORTIV MODEL PĂRĂSEȘTE ARENA
5

Carol Crăiniceanu spune la revedere fotbalului, dar nu adio I

...Valea Jiului. Lupeni. Sînt a- 
proximativ 25 de ani de atunci, de 
cînd pe str. Gheorghe Șincai, în 
curtea de bun gospodar a maistru
lui miner Ștefan Crăiniceanu, co
pilul mijlociu, al treilea din cei 
cinci, dribla de mama focului pe 
cel de-o seamă cu el.

Și-apoi, Piu a luat-o înaintea 
vremii. La 9 ani era la piticii Mi
nerului, cînd primul antrenor i-a

N. Proca (Steagul roșu): „I
După ce 12 ani am început cam

pionatul la Steagul roșu ca jucător 
și 10 ani ca antrenor secund, de
butez tn noul campionat ca antrenor 
principal. Fireso, am emoții, ea la 
orice debut, dar au și speranțe tot... 
firești. Conducerea clubului se preo
cupă mult de echipa de fotbal, ceea 
ce ne bucură și ne obligă, Pot spune 
că prezentăm același lot (probabil va 
lipsi Dumitriu II), cu trei tineri fără 
„nume", pe care sper să-1 promovez 
în prima formație. Există însă șl

C. Cemfiianu (Univ. Craiova)
Ce să vă răspund 7 Situația la noi 

e destul de dificilă. Eu mă aflu pe 
aici, echipa e plecată în Franța, sec
ția și clubul se străduieso Bă găseas
că un antrenor secund. Apoi, voi lu- 

va fi

în 1958, a debutat în divizia A, 
în echipa care l-a lansat. Minerul 
Lupeni. De atunci, de Carol Crăi
niceanu avea să se audă tot mai 
des. A ajuns și în echipele de 
juniori și tineret ale țării. Dar 
consacrarea sportivă avea s-o do-; 
bîndească după 1961, cînd a plecat 
să-și satisfacă stagiul militar, și a 
poposit la C.C.A.

„S-au cam supărat atunci cei 
din Lupeni. Acolo, Ia Minerul, la 
înaintare, eram poate totul. Dar 
aici, Ia C.C.A., mai tîrziu Steaua, 
am găsit o echipă mare, un club 
puternic, unde m-am realizat ca 
fotbalist, ajungind și în echipa na
țională.

Meciul de adio în națională a 
avut loc la Belgrad, cînd am făcut 
1—1 cu Iugoslavia. Ce repede au 
trecut anii !“...

— îți pare rău, Crăiniceanu 7 O- 
dată tot trebuia să te retragi.

— Puteam realiza mult mal 
mult. Am cucerit cu Steaua trei 
cupe, dar nu am nici un tricou de 
campion. în 1967, cînd mi s-a ofe
rit ocazia, o criză de sciatică m-a 
ținut departe de teren. Iar acum, 
o rupere de ligamente Ia genun
chiul sting mă scoate din activi
tate. Dr. Tomescu mi-a spus : 
„Lasă-te Crăiniceanu, dacă vrei să 
nu mergi în baston mai tîrziu". îi 
mulțumesc medicului pentru tot 
ce a făcut pentru mine.

— Vei spune adio și fotbalului 7

— Nici gînd de așa ceva. Sînt 
ofițer, am viața asigurată, o fami
lie trainică și două fete. Am ter
minat Institutul de educație fizică, 
în ianuarie, și îmi voi da exame
nul de stat. Doresc să devin antre
nor, să lucrez la centrul de copii 
șt juniori de Ia Steaua. Iar mai 
tlrziu.,.

...O dorință cu care credem că 
și conducerea clubului va fi de 
atford. Crăiniceanu merită să fie 
antrenor. Și credem că va fi unul 
dintre cei buni. Un bun pedagog. 
Copiii și juniorii au ce învăța de 
la el. A fost întotdeauna un exem
plu în comportare, pe teren și în 
viață. Piu a Iubit fotbalul și l-a 
jucat bine. Maestrul sportului Ca
rol Crăiniceanu n-a știut, în cele 
13 campionate în div. A și alte 3 
în B. ce este un avertisment, o eli
minare de pe teren sau o suspen
dare. Pentru el, comisia de disci- 
plină putea să nu existe. Credem, 
de aceea, că retragerea acestui ju
cător de pe stadion trebuie mar
cată printr-o festivitate acolo, pe 
gazonul verde, în fața spectato
rilor. Pentru că acum, la despăr
țire, Piu merită din nou aplauzele 
publicului care l-a simpatizat. Și 
poate că acest moment festiv se va 
înfăptui la primul meci susținut 
de Steaua, la București, în noui 
sezon.

Constantin ALEXE

Deși timpul scurt petrecut la echi
pa Jiul nu mi-a permis să intru în 
amănunte organizatorice, de la so
sirea mea la Petroșani mi-am dat 
seama că aici există un interes deo
sebit din partea factorilor în drept, 
organe locale, conducerea clubului și 
a secției, în ceea ce privește asigu
rarea unor condiții de pregătire și 
de joo cît mai aproape de cerințele 
diviziei A. De pildă, în prezent se 
lucrează la regazonarea terenului, 
ceea ce ne face să credem că în 
viitor, ]a Petroșani antrenamentele 
șl jocurile se vor desfășura în con
diții bune.

Am «ompletat lotul eu cîțiva jucă
tori tineri, dintre care unul cred că
L. Munteanu (C.F.R. Cluj): „!

MAI
A face aprecieri asupra condițiilor 

în care formația noastră începe un 
nou campionat în divizia A este 
pentru mine, vă rog să mă credeți, 
destul de dificil. Lucrez la C.F.R. de 
prea puțin timp. Din eeea ce mi-a 
spus dr. C. Radulescu, fostul antre
nor principal, rămas acum în ca
drul secției ca antrenor coordonator, 
am înțeles că la formația feroviară 
se fao eforturi pentru asigurarea u- 
nor condiții tot mai bune pentru ca 
activitate^ echipei să depășească sta
diul modest în care s-a aflat, deși, 
se pare, nu vom mai beneficia de 
serviciile unuia dintre atacanții noș-

T. Bone (A.S.A. Tg. Mureș)
Pornim la drum cu gîndul de a 

nu face „naveta" ‘ ‘
„B“. Ne-am fixat 
între primele 10 
să fiu acuzat 
dar jucători) mei ..... ... ..................
facă o figură frumoasă. Cuvîntul de 
ordine la noi : omogenizarea echipei. 
De ace'-a, tn pregătiri, am insistat 
la capitolul jocuri de verificare. Bine
înțeles. fără a uita importanta unei 
bune disponibilități fizice.

Dacă conducerea clubului nostru
Șt. Coidum (Crișul) : „TREBUIE SĂ-I FAC PE JUCĂTORI 

SĂ AIBĂ MAI MULTA ÎNCREDERE ÎN El"
Mă aflu de prea puțin timp la 

•îrma Crișului pentru a putea da 
un răspuns exact. Totuși, după pri
mele zile de pregătiri, unde am avut 
tot ce n«-a trebuit, sper să ne bucu
răm de e«le mai bune condiții și în 
viitor. Acasă, știu că avem un te
ren cu zgură pentru antrenamente.

,UN DEBUT DUPĂ 22 DE ANI"
două posturi descoperite tn alcătui
rea echipei de bază. Cupa Balcanică 
va reprezenta pentru noi un fel de 
aclimatizare pentru solicitările nou
lui campionat, și o vom folosi cu efi
ciență pentru alcătuirea „ll'-lui de 
bază. îmi doreso ea secția de fotbal 
să se preocupe de procurarea unul 
număr mai mare de ghete și mingi 
de bună calitate — pentru antrena
ment șl tricouri — 
tițil.

s „ÎNCEPUTUL VA
țiunlle întîmplătoare ale .apărători
lor. naivitatea lor, acel jo« tn linie. 
Mă voi strădui ea un jucător cu rea
le posibilități, eum e Țarălungă. să 
nu intre în anonimat.

In ceea ce privește problema bazei 
materiale, știu că la Craiova, în cea 
mai mare parte, ea corespunde, râ- 
rrînînd ca pe parcurs să realizăm 
ceea ce voi considera că e necesar. 
Pasiunea eralovenilor pentru fotbal 
e recunoscută, și de aceea cred că nu 
voi întîmpina greutăți în desfășura
rea procesului de instruire Ia un ni
vel înalt, în realizarea unui fotbal 
de calitate șl, implicit, în ocuparea 
unui loo cît mai bun în clasament.

pentru eompe-

Fl GREU"

că un antrenor secund. Apc_, . 
era eu o echipă nouă, și nu 
ușor, deși o mai cunosc.

începutul va fi greu, din 
punctele de vedere. Datorită 
tel deplasări în Franța, vom ___
un timp foarte scurt pentru a pune 
lucrurile la punct Din ceea ce știu, 
lotul este apreciat ca bun, dar tre
buie să mă opresc în mod deosebit 
la jocul apărării, care a primit prea 
multe goluri. Timpul e scurt, să ve
dem ce vom face să eliminăm ac-

I. Oană (Petrolul): „O COLABORARE ARMONIOASA 
CU CONDUCEREA CLUBULUI"

îmi reiau la Petrolul activitatea 
începută cu ani în urmă. Sînt con
știent de faptul că pentru a egala 
valoarea echipelor noastre de elită 
trebuie depusă o foarte serioasă 
muncă de pregătire — fizică, tactică, 
tehnică, morală. Remarc spiritul de 
deplină armonie în care colaborez 
cu conducerea clubului, care a făcut 
multe lucruri pentru a ne pune 'a 
dispoziție tot ceea ee este necesar. 
S-au adus îmbunătățiri vestiarelor, 
echipamentul a fost completat, s-a 
amenajat o saună, s-a reparat ga
zonul. In curs de eonstrucție se află

V. Mârdârescu (Politehnica) : 
POT FI MAI MICI DECIT

La Politehnica, lucrurile sînt mal 
simple decît tn alte părțî, întrucît 
după un an de zile de colaborare 
ne cunoaștem trai bine. Știm va
loarea și a celor conduși, și a con
ducătorilor echipei.

toata 
aces- 
avea

o nbuâ bază pentru centrul de ju
niori.

Echipa e tînără. așa că nu ne vom 
crampona de obținerea performan
ței (n r la insistențele noastre, Ilie 
Oană ne-a dat ca obiectiv al echipei 
ocuparea unul loc între primele 
șapte formații). Preocuparea noastră, 
nr. 1 e alta șj anume îmbunătățirea 
jocului, în special a atacului — cu 
accent pe sporirea eficacității. Sper 
ca noua achiziție a Petrolului, tînă- 
rul Moldovan, să devină omul de gol 
de care ducem lipsă după retragerea 
Iul Dridea.

„PRETENȚIILE NOASTRE NU 
CELE DE ANUL TRECUT"

Știm, de asemenea, condițiile pe 
care le avem șl posibilitățile reale 
de care dispunem, putînd. astfel. în
trezări perspectiva. Condiții de pre
gătire am avut pe măsura cerințe
lor. Dimineața, pregătire fizică ge-

de

Ia anul înapoi în 
ca obiectiv un loo- 
echipe. Nu vreau 
lipsă de modestie, 
sînt capahili să

se va afirma în acest sezon. Prin ple
carea lui Ion Constantin, am pri
mit, în schimb, de la Steaua cîțiva 
jucători de perspectivă, jar cu Su- 
ciu am rezolvat, pentru moment, pro
blema portarului, pentru că, după 
cum știți, lui Stan 1 s-a dat dezle
garea.

Să sperăm că tot ce vom face din 
punct de vedere al instruirii, ca și 
eforturile pentru a avea o bază ma
terială corespunzătoare, se vor con
cretiza într-o comportare buaă. 
Vrem ca la Jiul să dispară emoția 
situării echipei' în zona periculoasă 
a clasamentului. Atmosfera tn lot e 
propice unei munci intense.

SPERĂM TNTR-O COMPORTARE
BUNĂ"

tri cel mai buni, Octavian lonescu, 
ale portarului Mărculescu șl ale lui 
Fanea Lazăr. Sperăm însă să rezol
văm ' " 
nor 
Cluj 
pid. 
toate . .. _ ____  .
mai frumoasă în campionat, 
nu-i o chestiune de actualitate, cred 
că, prin darea în folosință a terenu
lui C.F.R., în anul următor echipa 
va beneficia de condiții mai bune de 
instruire pentru a face saltul cali
tativ atît de mult așteptat.

I : „.. .MINUS VESTIARELE"
ne oferă condiții tn general bune de 
activitate — deși nu cred că ne pu
tem lăuda cu aspectul vestiarelor 
noastre — în schimb nu am putut 
găsi cu nici un chip înțelegere de 
la alte echipe. Aveam o nevoie acu
tă de jucători pentru cîteva posturi 
deficitare, dar toate tentativele au e- 
șuat. Ce să-i faci... Rămîne ca. îm
preună cu fostul portar Bay, acum 
antrenor secund, să ne încredem în 
oamenii pe care îi avem și să acor
dăm toată atenția juniorilor noștri.

micile necazuri prin venirea u- 
jucători de la Universitatea 
și a fraților Straț de la Ra- 
Sîntem hotărîți să depunem 
eforturile și să facem o figură 

Deși

PROGRAMUL

Au răspuns la ancheta noastră 15 antrenori, 
cei ce se ocupă de pregătirea echipelor din 
primul eșalon al fotbalului nostru. A lipsit 

doar o echipă : Rapid. Motivul este lesne de în
țeles. Cînd antrenorii se aflau la cursul de per
fecționare — timp în care am întreprins ancheta 
de față — clubul giuleștean încă nu-și stabilise 
noua conducere tehnică. S-a hotărît în ceasul al 
12-lea și antrenorii respectivi abia au avut vreme 
să facă cunoștință cu noii lor elevi și cu clubul 
respectiv.

în nodurile de față s-au expus, pe scurt, condi
țiile în care încep noul campionat echipele noastre 
fruntașe, s-a vorbit de baza materială, de aspectele 
legate de desfășurarea procesului de instruire, ce 
trebuie realizat la nivelul fotbalului internațional, 
s-au făcut referințe la loturile de care dispun 
antrenorii respectivi. S-au spus păsuri, s-au preco
nizat viitoare acțiuni.

Desigur, nu peste tot există aceleași condiții ma
teriale, nu la toate echipele tehnicienii respectivi 
au la dispoziție loturi omogene și valoroase, nu 
peste tot sprijinul secției sau a clubului respectiv 
este eficient sau în măsura în care e necesar. Din 
scurtele relatări, a reieșit, de pildă, că la Steaua, 
antrenorii și jucătorii au tot ce le trebuie pentru 
a lucra cu gîndul la marea performanță. Din cîte 
știm, aceeași situație există și la Dinamo. în schimb, 
fa U.T.A., echipa care a cîștigat două din ultimele 
trei ediții ale campionatului, din punct de vedere

organizatoric, lucrurile se prezintă la nivelul anilor 
trecuti. O echipă ex-campioană, care ne-a repre
zentat în competiții internaționale, n-a avut și nu 
are un teren propriu pentru pregătiri și aparatura 
necesară. Și nu e singura. Ca și în alli ani (și aici e 
vina și a antrenorilor), la U.T.A., lotul e destul de 
restrîns și orice indisponibilitate a unui titular ri
dică semne de întrebare în privința înlocuitorului, 
a randamentului acestuia.

latâ, mai avem echipe de divizia A care se plîng 
de insuficiența materialului necesar pregătirii și 
evoluției, de slaba calitate a ghetelor și mingilor. 
Oare, în aceste condiții, mai poate fi vorba aici 
de performanță ? Greu de crezut.

Să sperăm că dorințele (obiective) ale antreno
rilor de la Jiul sau C.F.R. Cluj, care se gîndesc la 
necesitatea creării unor condiții mai bune de pre
gătire și joc, nu vor rămîne simple dorințe, că ele 
se vor transforma în fapte. Altfel, situația și apor
tul acestor formații la îmbunătățirea calitativă a 
fotbalului nostru vor fi în continuare precare.

Cu excepția Universității Craiova, plecată în tur
neu în Franța, celelalte formații s-au bucurat în 
această perioadă de condiții optime de pregătire în 
stațiunile de munte (sau acasă, la dorința antre
norilor do la unele echipe) și e normal să se 
aștepte roadele. Să sperăm că unele neajunsuri 
ce vor interveni în munca de instruire vor fi reme
diate din mers, ca la ora startului toate echipele 
noastre să se prezinte bine pregătite.

Nu cunosc prea bîne conducerea clu
bului, dar sper să ne înțelegem. De 
aici pleacă totul. Crișul începe cam
pionatul diviziei A cu vechiul lot, 
fără Sătmăreanu II, dar cu Moldo
van și Petre Nicolae, iar clădirea 
moralului echipei intră în sarcina 
mea. Trebuie să-i fac pe băieții mei 
să aibă mai multă încredere în ei, în 
posibilitățile lor posibilități care 
există. Cam acestea sînt condițiile în 
care începem noul campionat.

Anchetă realizată de 
Al. CONSTANTIN, 
Mircea M. IONESCU 
și G. RAEȚCHI.

fost magazinerul, cel care, după 
revărsarea Jiului, le dădea copi
ilor cite o roabă să adune mîlul 
sau praful de o palmă ce rămînea 
Pe teren.

„Noi, copiii Lupenilor, de atunci, 
n-aveam gazon ca Ia Ghencca, Di
namo sau Centrul 23 August, ca în 
zilele noastre" — îmi spunea Crfii- 
niceanu.

Dar el n-a stat în loc, cu tot 
praful de-o palmă. Talentul, sîrgu- 
ința și disciplina, care-1 vor ca
racteriza pe acest sportiv toată 
viața, l-au ajutat să facă pașii spre 
afirmare. La 13 ani, în 1952 juca 
în echipa de juniori, în campio
natul republican, iar in 1955, de
buta în divizia B. în acel timp, 
Crăiniceanu ajunge printre cei mai 
buni jucători ai echipei. „Poate că 
am fost ajutat și de o situație fa
vorabilă. Pe dreapta, juca Paras- 
chiva. Adversarii îl urmăreau nu
mai pe el. Copilul de pe stingă, 
ca și Onea, care juca inter lingă 
mine, eram iăsati în largul nostru 
și marcam goluri. Mi-a plăcut, in
tr-adevăr, driblingul, dar și golul. 
Aceste două elemente dau frumu
sețe jocului".

TURULUI CAMPIONATULUI DiVIZIEI Cz EDIJIA 1971/72

SERIA XI a

MECIURI
POIANA CfMPINA — DINAMO 2—2 

(0—1). Au înscris Dumlțrache (min. 20), 
Ghlorcău (min. 46), Goran (mln. 60). 
Nunweiller III (min. 78). Chlrllă de Ia 
Poiana a ratat un 11 metri în min. 
40. tn deschidere, echipa de tineret 
a campionilor a întrecut cu 2—0 (0—0)
pe divizionara C Victoria Floreștl, prin 
golurile marcate de Doru Popescu și 
Sălceapu.

C. VIRJOGHIE—coresp.
STEAGUL ROȘU BRAȘOV (TINERET) 

— VOROS METEOR BUDAPESTA 1—4 
(1—1). La Sighișoara, în fața a 3 500 
de spectatori, tînflra echipa brașovean;) 
n-a putut face față oaspeților care au 
jucat mal matur. Golurile au fost mar
cate de Karata (min, 7). Alaby (min. 
51). Nell (min. 63) șl Szilagy (min. 79) 
pentru învingători, respectiv Cojocaru.

I. TURJAN—coresp.
U.T.A. - VULTURII TEXTILA. LUGOJ 

3—0 (2—0). După un joc frumos, tex-

AMICALE
tiliștil arădeni au cîștigat prin golurile 
înscrise de Broșovschi (2) și Domlde.

I. ștefan—coresp.
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — OLTUL 

SF. GHEORGHE 5—2 (1—1). în vervă 
de joc, prima echipă a stegarilor a reu
șit o repriză (a doua) spectaculoasă 
și eficace. Au înscris Ballnt (min. 13 
și 80), Gyorffi (min. 46). Șerbănoiu 
(min. 50), Ivănceșcu (min. 61 dto 11 m), 
respectiv Chez (min. 35 șl 85).

C. GRUIA — coresp.
SELECȚIONATA ORAȘULUI MEDGI

DIA — DUNAV RUSE 3—3 (1—2). Se
lecționata de fotbal a orașului Medgidia 
a întîînit echipa bulgară Dunav • Ruse, 
cu care a terminat Ia egalitate : 3—3. 
Au înscris Marinov (min. 5 și 26), Da- 
mianov (min. 47). respectiv Nedelcu 
(min. 27) și Coman (min. 68 și 84).

R. AVRAM—coresp.

ETAPA I (22 AUGUST)
Tehnofrlg Cluj — Someșul Beclean 
Soda Ocna Mureș — Arieșul Turda 
Unirea Dej — Metalul Alud
Arieșul Cîmpia T. — Dermata Cluj 
Viitorul Tg. Mureș — C.I.L. Gherla 
Minerul Rodna — Chimica Tlrnăvenl 
Prog. Năeăud — Ind. sîrmei C. Turzii

ETAPA A H-A (29 AUGUST)
Dermata Cluj — Soda Ocna Mureș 
C.I.t, Gherla — Tehnofrlg Cluj
Ind. sîrmei C. Turzii — Viitorul Tg. M. 
Metalul Alud — Progresul Năsilud 
Chimica Tlrnăvenl — Arieșul C. Turzii 
Someșul Beclean — Unirea Dej
Arieșul Turda — Minerul Rodna

ETAPA A UI-A (12 SEPTEMBRIE)
Chimica Tlrnăvenl — Progresul Năsăud 
Viitorul Tg. Mureș — Metalul Alud 
Tehnofrlg Cluj — Dermata Cluj 
Arieșul Turda — Unirea Dej
Minerul Rodna — C.I.L. Gherla
Arieșul C. Turzii — Ind. sîrmei C. Turzii 
Someșul Beclean — Soda Ocna Mureș

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRțE)
Metalul Alud — Ind. sîrmei C. TurzlJ 
Unirea Dej — Dermata Cluj
Arieșul C. Turzii — Someșul Beclean 
Tehnofrlg Cluj — Arieșul Turda 
Soda O. Mureș — Viitorul Tg. Mureș 
Progresul Năsăud — Minerul Rodna 
C.I.L. Gherla — Chimica Tlrnăvenl

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE)
•

Arieșul Turda — Arieșul C. Turziî 
Chimica Tîrnăveni — Metalul Alud 
C.I.L. Gherla — Unirea Dej
Someșul Beclean — Progresul Năsăud 
ind. sîrmei C. T. — Tehnofrlg Cluj 
Dermata Cluj — Viitorul Tg. Mureș 
Minerul Rodna — Soda Oana Mureș

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
Viitorul Tg. Mureș — Arieșul Turda 
Arieșul C. Turzii — C.T.L. Gherla 
Metalul Alud — Someșul Beclean 
Soda O. Mureș — Chimica Tîrnăveni 
Unirea Dej — Progresul Năsăud 
Minerul Rodna — Tehnofrlg Cluj 
Dermata Cluj — Ind. sîrmei C. Turzii

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
Soda Ocna Mureș — Unirea Dej 
Someșul Beclean — Arieșul Turda

Progresul Năsăud — Viitorul Tg. Mureș 
Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Rodna 
Chimica Tfmăvenl — Dermata Ciul 
Metalul Alud — C.I.L. Gherla 
Tehnofrlg Cluj — Arieșul C. Turzii

ETAPA A VIII-A (17 OCTOMBRIE)
Viitorul Tg. Mureș — Minerul Rodna 
C.I.L. Gherla — Soda Ocna Mureș 
Tehnofrlg Cluj — Unirea Dej 
Progresul Năsăud — Dermata Cluj 
Arieșul C. Turzii — Metalul Aiud 
Someșul Beclean — Ind. sîrmei C Turzii' 
Arieșul Turda — Chimica Tlrnăvenl

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
Dermata Cluj — C.I.L. Gherla
Ind. sîrmei C. T. — Chimica Tlrnăvenl 
Arieșul Turda — Progresul Năsăui 
Viitorul Tg. Mureș — Tehnofrlg Cluj 
Minerul Rodna — Someșul Beclean 
Unirea Dej — Arieșul C. Turzii 
Soda Ocna Mureș — Metalul Alud

ETAPA A X-A (31 OCTOMERIEi
Tehnofrlg Cluj — Progresul Năsăud 
Arieșul C. Turzii — Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej — Minerul Rodna
Metalul Aiud — Arieșul Turda 
Chimica Tîrnăveni — Viitorul Tg. Mureș 
C.I.L. Gherla — Ind. sîrmei C. Turzii 
Someșul Beclean — Dermata Cluj

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)
Ind. sîrmei C. Turzii — Arieșul Turda 
Progresul Năsăud — C.I.L. Gherla 
Viitorul Tg. Mureș — Someșul Beclean 
Minerul Rodna — Arieșul C. Turîii 
Dermata Cluj — Metalul Aiud
Chimica Tlrnăvenl — Unirea Dej 
Soda Ocna Mureș — Tehnofrig Cluj

ETAPA A Xn-A (14 NOIEMBRIE)
Arieșul C. Turz.il — Progresul Năsăud 
Tehnofrlg Cluj — Chimica Tlrnăvenl 
Minerul Rodna — Metalul Aiud
Someșul Beclean — C I.L. Gherla 
Soda Ocna Mureș — Ind. s. C. TurzlJ 
Arieșul Turda — Dermata Cluj 
Unirea Dej — Viitorul Tg. Mureș

ETAPA A XIH-A (21 NOIEMBRIE)
Chimica Tîrnăveni — Someșul Beclean 
Dermata Ciul — Minerul Rodna
Ind. sîrmei. C. Turzii — Unirea Dej 
Metalul Alud — Tehnofrig Cluj
Viitorul Tg. Mureș — Arieșul C. 'Turzii 
Progresul Năsăud — Soda Ocna Mureș 
C.I.L, Gherla — Arieșul Turda

Turz.il


Finala candidaților Ia titlul mondial de șah HANDBALISTELE DE LA

PETROSIAN VA FI UN OBSTACOL
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

VOR EVOLUA 
ÎN CEHOSLOVACIA

MULT MAI GREU PENTRU FISCHER
• Schimb de „amabilități" la Denver • Larsen s-a prezentat 
slab pregătit — Fischer în maximum de formă 
așteptat cu răbdare momentul decisiv • Primele patru partide 

ale finalei vor fi hotărîtoare

• „Tigrul" a

fi hotârîtoare

Lupta pentru coroana șahului se 
epropie de apogeu. In septembrie vom 
asista la finala candidaților. Fischer 
— Petrosian, iar anul viitor, în apri
lie, va avea loc meciul în care Bo
ris Spasski își va apăra titlul.

Cîteva considerații 
semifinalelor candidaților, 
recent, ni se par oportune, 
cele mai multe comentarii le 
acest nou scor sec (6—0 !) 
Fischer l-a învins și pe

pe marginea 
încheiate 
Desigur, 
stârnește 
cu care 

._ __ Larsen.
Nimeni. înaintea începerii luptei, nu 
se îndoia de victoria finală a ameri
canului dar. de asemenea, nimeni nu 
se aștepta că danezul 
infringere de asemenea

Meciul de la Denver 
cedat de o zgomotoasă

• Ea ne-a amintit, într-o oarecare mă- 
fsură, schimbul de declarații de loc 
măgulitoare, pe care le fac boxerii 
profesioniști înaintea unui meci de
cisiv. Cei doi mari maeștri s-au' în
țepat și ei reciproc. La o conferin
ță de presă. Larsen a declarat că 
Fischer nu va ajunge niciodată cam
pion al lumii „fiindcă nu e sufi- 
cient de inteligent" ; americanul a

i răspuns că Larsen cu atît mai pu- 
[ țin, „pentru că este un palavragiu”. 
, Dar astea țin de can-canuri și de 
culise.

î Cert este că. analizînd partidele
• meciului, ajungem la concluzia că 
, Larsen a fost întrecut fără drept

va suferi o 
proporții.

a fost pre- 
publicitate.

de apel. El s-a prezentat slab pre
gătit pentru o dispută atît de grea, 
nu numai sub aspect teoretic, dar 

. ...’ _ __  din
cele șase întâlniri, danezul nu a avut 
nici un moment o poziție mai bună. 
Fischer, în schimb, a jucat — cum 
remarca într-un comentariu fostul 
campion al U.R.S.S.. Leonid Stein — 
deasupra oricărei .
precis, energic. In prima partidă (o 
„franceză”). Bobby a făcut un foar
te frumos sacrificiu de damă, iar 
în a 5-a („siciliană") a cîștigat un 
final de nebuni cu număr egal de 
pioni, într-o manieră de adevărată 
virtuozitate. „Practic — cum consem
na Salo Flohr în «Sovietski Sport»
— am urmărit un meci în care s-a 
jucat Ia o singură poartă !...”

★
în cealaltă semifinală, Petrosian

— Korcinoi, s-a dat în schimb o 
acerbă. Dacă vă amintiți. în- 
interviu acordat în iunie zia- 
nostru, Iurj Averbach pronos- 

victoria lui Petrosian, plecînd

și psihologic. In nici una

țări, avertizindu-1, parcă, pe Korci
noi. că este dispus să joace la ne- 
sfîrșit întîlnirea. Nervii marelui ma
estru din Leningrad au cedat o- sin
gură dată, în partida a 9-a. Ceea 
ce i-a fost de-ajuns lui Tigran ca 
să cîștige cu 5*/2—4l/2. cel mai strîns 
scor înregistrat în acest ciclu al 
meciurilor candidaților.

★
Și acum. întîlnirea dintre Fischer 

și Petrosian ! Prin prisma rezulta-

Handbalistele de Ia Univer
sitatea Timișoara vor pleca la 
2 august in Cehoslovacia pen
tru a participa la turneul or
ganizat de clubul Odcva 
Hlohovec. La acest turneu vor 
evolua echipe 
handbal din 
ria, Ungaria, 
slovacia.

Alături de 
formația obișnuită a timișoren- 
celor fac parte acum și spor
tivele Ibadula. Franz și Oprea,

feminine de
U.R.S.S., Bulga- 

România și Celio-
•

jucătoarele din

critici : inventiv,

luptă 
tr-un 
rului 
tica
de la considerentul că fostul cam
pion mondial este un strălucit jucă
tor de meci. Petrosian a reușit, în
tr-adevăr, să limiteze posibilitățile 
tactice ale adversarului său, adueîn- 
du-1 pe terenul plat, de mare vizibi
litate. al jocului pozițional, „uscat”. 
El a mers pînă acolo, îneît a accep
tat. cu albele, remize în 15—16 mu-

ECOURI DUPĂ DENVER
La recepția desfășurată după Încheierea meciului de șah dintre 

Fischer și Larsen, cei doi concurențl au făcut declarații presei .
Fischer a numit Denverul „unul dintre cele mai bune orașe în care 

a jucat vreodată". Larsen, în schimb, a acuzat căldura toridă, uscată, care a 
domnit aici. „Cred că am făcut o mare greșeală acceptînd această localitate 
din Colorado. M-aș fi simțit mult mai bine undeva pe malul Oceanului".

Campionul american a spus că dorește cu ardoare tronul șahului. 
Larsen a fost de părere că iu finala candidaților Korcinoi ar fi fost un ad
versar mai ușor pentru Fischer.

„In cursul partidei, Fischer comite mici inexactități — a spus Larsen 
— care ar putea trece neobservate la Korcinoi. Dar „mașina Petrosian" nu 
iartă nici o greșeală 1".

SUBIECTIVISMUL UNOR
ARBITRI „NEUTRI
Cu privire la mult comentatele gre

șeli de arbitraj comise la campionatele 
europene de box de la Madrid, ziarul 
„SOVIETSKI SPORT" publică sub sem
nătura maestrului emerit al sportului 
D. Ivanov, un amplu articol din care 
reproducem cîteva pasaje semnificative.

„Acum cînd tăcerea s-a așternut asu
pra campionatelor europene de box, 
desfășurate la Madrid, se poate discuta 
în liniște despre arbitraje și activitatea 
îndreptată contra adevărului desfășura
tă de unii ârbitri. E necesar să o fa
cem, pentru că în urma unor decizii 
injuste nu sînt înfrînți pe nedrept nu
mai boxerii, dar și autoritatea antre
norilor, valoarea echipelor și faima u- 
nor școli de box. Problema depășește 
importanța unei tnfrîngeri personale.

Primii și cei mai severi judecători, 
spectatorii, au cerut în nenumărate rln- 
duri schimbarea deciziilor dar așa ceva 
nu este posibil în box. Este 
îndepărtarea ulterioară a unui

posibilă
1_ . arbitru,

dar hotârtrea luată de el își păstrează 
valabilitatea. De aceea, subiectivismul și 
evidenta părtinire au influențat pe unii 
arbitri in modul lor de apreciere, vi
ciind rezultatele.

In lumea arbitrilor nu se prea obiș
nuiește să se spună lucrurilor pe nume. 
Astfel, părtinirea evidentă este numită 
în cadrul competițiilor internaționale 
doar „greșeală regretabilă", comisă de 
un arbitru necalificat. Este o formulă 
destul de convenabilă pentru pescuitorii 
!n apă tulbure. Analiza obiectivă a lis
tei arbitrilor la campionatele europene 
(rată că majoritatea arbitrilor așa-zlși

SPARTACHIADA de vară a popoarelor u.r.s.s.

PERFORMANȚE EXCELENTE 
ÎN ÎNTRECERILE ÎNOTĂTORILOR

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — In 
concursul de înot din cadrul fina
lelor Spartachiadei de vară a po
poarelor U.R.S.S- continuă să se în
registreze performanțe de valoare. 
Astfel, în proba masculină de 200 
m bras, pe primul loc s-a clasat 
Nikolai Pankin cu 2:26,9, urmat 
de Igor Morciukov 2:27,8 și Igor 
Panov 2:28,0. Tn proba similară 
feminină, victoria a revenit Galinei 
Stepanova, cronometrată în 2:42,8. 
Pe locul secund s-a clasat Tatiana 
Prudnikova 2:44,4, urmată de Lud
mila Porubaiko 2:45,4. Un nou re
cord unional a fost stabilit în 
proba feminină de 400 m liber, 
cîștigată de Nina Suhovțeva cu 
4:45,9. Au urmat-o Inta Andreia
nova 4:48:3 și Olga Petruseva

4:49,1. Viktor Șarîgin și-a adjude
cat victoria în cursa de 200 m flu
ture cm performanța de 2:08.1. Ser- 
ghei Konov a ocupat locul doi cu 
2:08,6 La feminin, în aceeași pro
bă, a terminat învingătoare Valen
tina Tutaeva cu timpul de 2i30,1, 
urmată de Viktoria Vaskevici 
2:31,7. Cursa „maraton* de 1500 
m liber s-a încheiat cn victoria lui 
Andrei Dunaev, cronometrat în 
17:01,1. Pe locul doi s-a situat Igor 
Lisețki 17:01,6, iar locul trei a fost 
ocupat de Aleksandr Samsonov 
17:02.2.

Proba feminină de sărituri în apă 
de la trambulină s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate i 1. Tamara 
Safonova 484,98 p, 2. Vera Bakla
nova 444,81 p, 3, Elena Anohina

436,05 p. S. Kocerian a cîștigat 
cencorsul de sărituri din tern cu 
tin total de 496,89 p. Pe locurile 
următoare s-an clasat Vladimir 
Narîșkin 487,50 p și Vitali Toțenko 
485,91 p.

Competiția de tir a centinuat c» 
proba de pistol liber, în care vic
toria a revenit lui G Zapolskib ca 
570 p, urmat de G. Rosîh 569 p și 
E. Raskazev 562 p.

Gencursul de scrimă a progra
mat proba de spadă pe echipe. 
Titlul de campioană a Spartachia- 
dei a fost cîștigat de formația R.S.S. 
Ucrainene (G. Kriss, S. Paramonov, 
I. Vitelski, O. Anicikin și I. Ve- 
liciko), care tn finală a învins ca 
7—3 selecționata R.S.S. Bieloruse,

PE VELODROMUL DIN SOFIA

Petrosian (stingă) și Fischer in timpul întilnirii lor de la meciul 
■Z.Z. — Echipa lumii (Belgrad, martie — aprilie, 1970). In planul se- 
.................. ™ ' TANJUG

U.R.S.S. — J 
cund, Mihail Tal. Foto :

CICLIȘTII ROMANI AU
OBȚINUT REZULTATE DE VALOARE

telor anterioare, s-ar părea că pri
ma șansă este de partea americanu
lui. Petrosian ia loc în fata unui 
jucător care i-a învins cu 12—0 pe 
Taimanov și Larsen, în timp ce el 
a cîștigat doar două partide (una la 
Hubner și una la Korcinoi) pentru 
a ajunge aici. In plus, ultima întâlni
re cu Fischer i-a fost nefavorabilă 
(1—3, la „Meciul secolului"). Dar, 
paradoxal, tocmai pe aceste... ante
cedente își axează psihologia și tacti
ca marele maestru sovietic. El știe 
că va trebui să se apere și aceasta 
nu-1 sperie, pentru că Petrosian se 
apără de peste 20 de ani și a învă
țat să facă foarte bine lucrul acesta. 
Fischer este cu 13 ani mai tânăr decît 
adversarul său. După părerea noas
tră. primele 4 partide, din cele 12

fi 
să

decisive, 
mențină 

el poate 
Indiscu- 

să se 
a for- 
Petro-

cît prevede meciul, vor 
Dacă Petrosian va reuși 
din start echilibrul, atunci 
sconta chiar pe o victorie, 
tabil. însă. Fischer va încerca
distanțeze de la început. Dar, 
ța și a risca la un jucător ca 
sian, este foarte periculos.

Oricum, ni se promite una 
cele mai interesante dispute pe care
a programat-o vreodată lunga și agi
tata istorie a bătăliilor pentru su
premația mondială în șah.

Valeriu CHIOSE

dintre

Zilele trecute, lotul nostru de pls- 
tarzi — condus de antrenorii Iulian 
Gociman și Mircea Mihăilescu — 
s-a Înapoiat de la Sofia, unde a par

ticipat la un important concurs 
Se velodrom, dotat cu „Cupa SER- 

IKA". In legătură cu aceasta am 
avut o convorbire cu cel doi antre
nori, reținînd următoarele: la în
treceri au participat o serie de va
loroși pistarzi din R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria și Bulgaria, a că
ror confruntare a prilejuit o serie 
de dispute spectaculoase și rezultate 
tehnice de bun nivel.

Cicliștii noștri au marcat un real 
progres față de comportarea avută 
în cadrul concursului balcanic ex
perimental, ținut cu puține zile mal 
mainte pe același velodrom. De pil
dă, în proba de urmărire pe echipe 
4.000 m, cîștigată de formația Bul
gariei, cvartetul român (Gonțea, 
loniță. Dolofan, Ferfelea) s-a clasat 
pe locul II cu timpul de 4:40,5, la 
o secundă de recordul țării (4:39.5). 
Aceeași formație realizase în con
cursul experimental 4:43,9. In pro
gres S-a arătat și St. Laibner la 
1.000 m cu start de pe loc, probă 
în care a „scos" 1:10,6 (in concursul 
experimental realizase 1:11,8). FI. 
Negoescu, Laibner și Soare au ocu
pat locul 3 in cursa italiană, la 2 
zecimi de formația învingătoare — 
Bulgaria.

Și acum, pe scurt, despre probele 
dominate de cicliștii noștri. In 
cursa de eliminare (30 de concu-

renți), cicliștii români n-au lăsat ni
mic adversarilor lor și au ocupat 
primele 4 locuri t 1. George Negoes
cu, 2. P. Dolofan, 3. M. Ferfelea. 4. 
P. Soare. Desigur, un succes catego
ric. In cursa de 100 ture (cu adi- 
țiune de puncte), C. Gonțea, cu jus
tificate aspirații la victorie, a sus
ținut un aprig duel cu sportivul bul
gar C. lordanov, dispută care a 
entuziasmat. In final, ciclistul bul
gar a cîștigat, depășind cu puțin 
pe reprezentantul nostru. Pe locul 
3 P. Dolofan, pe 5 M. Ferfelea, iar 
Laibner pe locul 8. In ansamblu, 
desigur, încă un succes.

In sfîrșit, iată ți proba nr. 1 a tur
neului : viteza, cîștigată magistral de 
George Negoescu. Antrenorii sînt de 
părere că atît Florian Negoescu, 
victorios în concursul experimental 
și excelent acum, în preliminarii, 
cît și Laibner. în bună fornă de 
sprinter, ar fi putut ajunge cel pu-

țin în semifinală. Dar.;, există în
totdeauna un dar, în optimile de 
finală Aaibner, vizibil jenat pe vi
raj de către unul dintre adversari 
(proba s-a alergat în 3), nu s-a pu
tut clasa pentru sferturi, iar Florian 
Negoescu în bună dispoziție, dar 
prea sigur de el, a fost învins, toi 
In optimi, pe linia de sosire, t-a 
„răzbunat", în schimb, cel mai puțin 
sprinter dintre ei, George Negoeseu, 
care a cîștigat finala probei de vi. 
teză.

Tn concluzie, evoluția plstarzilor 
noștri la Sofia s-a soldat cu rezul
tate de valoare. Este aici efeetul fi
resc al acomodării cu pista sofiotă, 
destul de dificilă (333,33 metri), și 
mai ales urmarea evidentă a eon- 
cursurilor internaționale susținute în 
ultima vreme în care ei au făcut 
pregătirea la un nivel ridicat și au 
acumulat experiență alături de spor
tivi valoroși pe plan Internațional.

Balcaniada de volei pentru juniori

ROMANIA - IUGOSLAVIA 3-0
IN TURNEUL FEMININ

REZULTATE REMARCABILE iN CONCURSUL

„neutri", nu și-au păstrat de loc neutra
litatea.

In urma unor asemenea fapte au a- 
vut de suferit boxerii sovietici, dar 
din cauza erorilor de arbitraj și a ine
chității au avut de suferit și boxeri de 
prestigiu din numeroase alte țări. Aceas
ta duce la concluzia că în „templul" 
colegiului de arbitri A.E.B.A., condus 
de P. Lisowski, nu toate lucrurile sînt 
în '■

Desigur, nimeni nu este scutit de gre- 
Îeală. Dar cînd erorile se repetă reiese 
impede că este vorba de o linie de

formată. Problema arbitrajului în box nu 
este atît de complicată Incit asemenea 
lucruri să poată trece neobservate. Prea 
greu apasă greșeala arbitrilor asupra 
boxerilor. A ne împăca cu Incapacitatea 
și neoblectlvîtatea arbitrilor nu 
este posibil să fie tolerat".ordine.

mal

VA FI ULTIMUL
CHALLENGE-ROUND"...

Tn aceste zile, la New Delhi și Porto 
Alegre, se desfășoară penultimul act 
al întrecerii care trebuie să desemneze 
pe adversara echipei S.U.A., în 
lenge-roundul „Cupei Davis", 
1971. Va fi șl ultimul, deoarece 
lamentul competiției supreme a 
sului, recent modificat, prevede de Ia 
ediția viitoare abolirea străvechii u- 
zanțe, prin cart, deținătorii trofeului 
nu apăreau pe teren decît în ultimul 
act al întrecerii. De anul viitor, cam
pionii intră în joc din prima rundă, 
cot la cot cu ceilalți competitori. 
Pentru dreptul de a fi challengerl, ul
timii din istoria întrecerilor „Salatie
rei" luptă acum, în meciurile semifi
nale, echipierii României și Indiei, 
alături de cei ai Braziliei și Cehoslo
vaciei. Două echipe est-europene se 
întrec cu campioanele zonale din Asia 
și America. Despre șansele acestora, 
citim un interesant ccmentariu în 
presa Italiană, din care extragem ur
mătoarele pasaje :

A suflat cu putere vîntul dinspre 
răsărit în ambele Anale d’e grupe din 
zona europeană a „Cupei Davls". Ro
mânia șl Cehoslovacia s-au calificat

chal- 
eciiția 
regu- 
teni-

„NAȚIONALELE4* COPIILOR ÎNOTĂTORI
Campionatele naționale de înot pentru 

eoplll din categoriile A și B au conti
nuat, ieri, la bazinul Dlnamo, cînd au 
fost înregistrate udele performanțe eu 
totul promițătoare. Desigur, cea mal 
valoroasă este a dlnamovistel Eugenia 
Crlstescu care, cu 5:05,3 la 400 m liber, 
a stabilit un record al distanței pentru 
junioare de categoria a II-a.

Rezultate. 400 m liber (f. A) î Euge
nia Crlstescu (Dinamo) 5:05,3 — rec. ju
nioare II (v.r. : Cristina Balaban 5:06,5): 
Silvia 
Ivescu
(b. A) : _____ ,. . .
S. Angelescu (Șc. sp. 2) 5:00,4 ; N. Bu
toi (Petrolul) 5 :C0,6 ; 100 m spate (f. B): 
Edith Fuel (Șc. sp. Reșița) 1:19,2 ; Ma
rina Cristea (Steaua) 1:23,3 ; Ildiko 
Horvath (Crișul) 1:25,1 ; 100 m spate 
(b. B) : I. Svetz (Șc. sp. 2) 1:16,2 —

5:16,2 Elena
400 m liber

Ivescu (Dinamo) 
(Dinamo) 5:21,6 ;
A. Horvath (Șc. sp. 1) 4:50,0 ;

record băieți oat B (v.r. t A. Horvath 
1:16,3) ; H. Habetler (Șc. sp. Timișoa
ra) 1:19,2 ; A. Alexandru (Petrolul) 
1:19,6 ; 100 m spate (t. A) : Lavlnla
Donla (Șc. sp. Reșița) 1:13,5 ; Dana Pop 
(Dinamo) 1:13,9; Karin Parutsch (Șc. 
sp. Timișoara) 1:18,0; 100 m spate (b. A): 
A. Horvath (Șc. sp. 1) 1:10,6 ; A. Zahlu 
(Steaua) 1:11,8 ; Bicleșanu (Șc. sp. Re
șița) 1:12,4 ; 100 m delfin (f. B) : Ml- 
nola Vaslliade (Rapid) 1:19,3 ; Cătălina 
Pănulescu (Petrolul) 1:21,2 ;
Călin (Petrolul) 1:31,5; 4 - :z 
(b. A) : ...................  ~

4:59,2 ;
(b. B) 
5:39,0 ;
(f. A) :
5:23,3 ; . . _
m mixt (f. B) : Petrolul 5:55,5 ; Șc. sp. 
Ploiești 6:10,2 ; Șc. sp. 2 6:20,0.

.ii.i. ; Carmen 
4 x 100 m mixt 

: Petrolul 4:53,5; Șc. sp. Reșița 
Șc. sp. 2 4:59,2 ; 4x100 m mixt 
: Șc. sp. 2 5:28,6 : Dinamo I 
Petrolul 5:43,0 4 x 100 m mixt 

: Șc. sp. Reșița 5:21,4 ; Dinamo I 
Șc. sp. Timișoara 5:34,7; 4x100

ATLETIC DE LA STOCKHOLM

■

CorriaradeiioSporî
pentru finalele lnterzone cu India șl, 
respectiv, Brazilia, în dauna vest-ger- 
manilor și spaniolilor. Dacă, așa cum 
este de presupus, vor Întrece și echi
pele de pe celelalte continente, româ
nii și cehoslovacii se vor întâlni în 
meciul decisiv pentru a stabili pe ad
versara Statelor Unite în „finala cea 
mare". Țara care se va califica pentru 
întîlnirea cu deținătorii „Salatierei de 
argint" va dobîndi un prestigiu istoric 
aparte, pentru că anul acesta se 
dispută ultimul „challenge-round" în 
„Cupa Davis".

India și Brazilia, după părerea 
noastră, vor trebui să plece steagul 
în fața echipelor europene. Dar Ro
mânia riscă mal, puțin în fața cîștl- 
gătorilor din zona asiatică decît Ceho
slovacia contra învingătoarei din zona 
americană. în crlce caz, credem că 
Statele Unite n-au de ce să se teamă 
— cel puțin anul acesta. Deținătorii 
au dreptul să-și aleagă (n.r. pentru 
ultima oară), terenul pentru „challenge
round" și deci vor putea, să Im
pună românilor (dacă aceștia se vor 
califica) o suprafață de joc rapidă, 
așa cum le convine.

STOCKHOLM. 30 (Agerpres). — 
In cadrul concursului internațional, 
desfășurat la Stockholm, atletul ame
rican Mark Winzenried a cîștigat 
proba de 800 m cu timpul de 1:46,9. 
In cursa de 5 000 m, pe' primul loc 
s-a clasat Alvarez Salgado cu 13:33,6 
(nou record al Spaniei), urmat de 
iugoslavul Korica. 13:35,2, și belgianul 
Roelants. 13:40,0. Cunoscutul record
man american. Jay Silvester, a ter
minat învingător în proba de arun
carea discului cu rezultatul de 62,60 m. 
El a participat și în proba de arunca
rea greutății, unde a ocupat locul 
doi cu 19,76 m. Victoria în această 
probă i-a revenit lui Hans Peter 
Gies (R.D. Germană).

10.3. Compatriotul său Laser a fost 
cronometrat în cursa de 400 rr gar-
10.3. Compatriotul său Laser a fost 
cronometrat în cursa de 400 rr gar-

LUKOVIT, 30 (prin telefon). Joi, 
după consumarea întâlnirii dintre 
echipele de juniori ale Iugoslaviei 
și Turciei — în care victoria a re
venit primei formații cu 3—2 (7, 
—13, —8, 8, 11) — cînd voleiba
listele noastre și cele ale Iugo
slaviei se încălzeau în vederea par
tidei dintre ele, a început

cu performan-
ța de 19.80 m.

Alte rezultate : 200 m — Turner
(SUA) 21,0 ; 400 m — Jay Elbel
(SUA) 46,5 ; 1 500 m ~ Van Ruden
(SUA) 3:42.5 ; aruncarea ciocanului
— Blomqvist (Suedia) 67,44 m ; să
ritura în înălțime — Brown (SUA) 
2.15 m : 400 m garduri — Steele 
(SUA) 51,5.

• Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Berlin, sprinterul 
Schenke (R.D. Germană) a cîștigat 
proba de 100 m plat cu timpul de

Și

Finlandezul Pekka Vasală a cîștigat (3:38,6) proba de 1 500 m a con- 
miercuri la Helsinki, întrecîndu-l pe 

Telefoto t AP-Agerpres

ploaia. Cum în oraș nu există sală, 
organizatorii s-au văzut puși în. 
situația de a amîna meciul pentru 
vineri, și de a muta partida mas
culină România — Bulgaria la Ple
ven, în sala clubului Spartak. După 
o călătorie de o oră cu autobuzul, 
cele două echipe au ajuns la Ple
ven și în jurul orei 22,30 a început 
jocul sub conducerea arbitrilor 
Hrisavidis (Grecia) și Nicolici (Iu
goslavia).

Reprezentativa noastră s-a com
portat slab de Ia primele schim
buri de mingi, a apărut dezorien
tată, jucătorii nu s-au concentrat 
și Bulgaria a cîștigat cu 3—0 (3, 
11, 8). Consemnăm faptul că în 
setul al doilea juniorii români au 
condus cu 10—3 și 11—7. însă s-au 
complicat în combinații neinspirate 
pe fileu și voleibaliștii bulgari au 
recuperat punct după punct, ter- 
minînd învingători.

Vii)°ri a fost zi de pauză pentru 
reprezentativa masculină, ultimele 
două jocuri ale acesteia sînt pro
gramate sîmbătă (cu Iugoslavia) și 
duminică (cu Grecia).

Aseară, echipa de fete 
niei a întrecut cu 3—0, 
pe cea a Iugoslaviei.

Celelalte rezultate ale
întrecerea masculină i Bulgaria — 
Turcia 3—0 și Iugoslavia — Grecia 
3—0.

a Remâ-
(12, 7, 9)

zilei în

cursului internațional desfășurat 
kenyanul K. Keino (3:39,3). N. MATEESCU

I. DUMITRESCU ÎNVINGĂTOR PELE N-A
IN CONCUIÎSUL DE TIR DL LA BALATON

Recent, s-a desfășurat la Balaton 
(Ungaria), cea de a treia ediție a 
concursului internațional de tir, Ma
rele premiu NIKE. organizat de că
tre federația maghiară de speciali
tate și clubul NIKE FAK. La această

SCOR EGAL LA NEW DELHI
(Urmare din pag. 1)

lat de Hali, care •îștlgă mai ușor 
chiar. Urmează setul trei, adesea în
trerupt de intervențiile zgomotoasa 
ale publicului. Arbitrul principal M. 
Brunetti (Italia) face apel la liniște 
și totodată este nevoit să schimbe 
unele decizii eronate ale arbitrilor 
de linie indieni. Jooul continuă într-o 
atmosferă de tensiune, în care Ion 
Țiriae încearcă să refacă handicapul. 
El conduce mereu, cu ghemurile cîș- 
tigate pe serviciul său, deși Premjit 
Ball returnează tn continuare foarte 
bine. Se dispută din nou prelungiri 
și la 7-6, Tiriac beneficiază de două 
setbalurl, ambele ratate ! De aci în
colo. oboseala pune stăpînire pe spor-

tn
________ _ . de 

joo : Lall—Țiriac 14—12, 6—3, 9—7.
După primele două partide de sim

plu, scorul general al întilnirii este 
egal: India—România 1—1. Sîmbătă 
(n.r. azi) se dispută partida de dublu, 
în care — după toate probabilitățile 
— vor apare aceiași jucători: Lall ~ 
Mukerjea și Țiriac—Năstase.

TETRATLONUL ATLETIC INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

national Sportiv al Tineretului 
(C.J.I.J.) de pe lingă F.M.T.D.

Conform statutului competiției, Te- 
tratlonul are două etape — una na
țională. care se organizează în fie
care țară participantă, pornind de la 
cele mai mici unități ale organizației 
de pionieri sau copii, și terminîndu-se 
printr-o finală, în două zile conse
cutiv. rezultatele fiind evaluate după 
tabelele internaționale ale Tetratlo
nului. Echipa care întrunește cel 
mai mare punctai în finala națională 
obține dreptul de a participa Ia fi
nala internațională, care are loc 
anual in țara desemnată de Comi
tetul Executiv al Tetratlonului. A- 
nul .acesta ii revine României cinstea 
de a găzdui finala Tetratlonului atle
tic internațional al prieteniei, ediția 
a XV-a jubiliară, care va avea loc 
astăzi și mîine pe stadionul Tinere
tului din Capitală.

întrecerile finale se vor desfășura 
după cum urmează :

• în prima zi — probele de 60 me
tri și săritura în lungime

• în ziua a doua : probele de a- 
runcare a mingii de cricket (150 gr) 
și săritura în inăițime.

La ediția jubiliară a Tetratlonu
lui, care are ca președinte de onoa
re pe tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Comitetu
lui Municipal București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, ca preșe
dinte pe conf. univ. Virgiliu Radu- 
llan. președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionerilor, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
participă echipe de atletism ale co
piilor din 
Franța, 
Mongolia, 
Sovietică

Echipa 
mare număr de puncte la faza inter
națională va primi Cupa Challenge 
și medalia de aur a F.M.T.D, Cupa 
de cristal „Prietenia”, oferită de 
C.I.M.E.A.. va fi decernată echipei

Bulgaria. Cehoslovacia, 
Finlanda, R.D. Germană, 
Polonia. Ungaria, Uniunea 
și România.
care va obține cel mai

cu cel mai mare număr de puncte 
în cadrul determinării celor 100 de 
formații dintre cele mai bune. Me
dalii de aur, argint și bronz vor răs
plăti echipele și concurenții situați 
pe primele locuri. In plus, fiecare 
echipă participantă va primi o di
plomă din partea C.I.M.E.A.

După terminarea întrecerilor echi
pele participante se vor deplasa 
pe litoral, la tabăra internațională 
a pionierilor, de la Năvodari, unde 
vor rămine Dină la 12 august. în 
continuare, micii atleți vor face o 
călătorie de trei zile în Deltă, una 
din zonele geografice inedite ale Ro
mâniei.

Așadar, astăzi și mîine faza finală 
a Tetratlonului atletic internațional 
al prieteniei. Nădăjduind să vedem 
tribune pline (numeroase organizații 
de pionieri și-au manifestat dorința 
de a fi prezente pe stadionul Tinere
tului). urăm totodată succes deplin 
echipelor participante. Pe podiumul 
învingătorilor să urce. într-adevăr, 
cej mai buni !

tivul român, care cedează o luptă 
care a depus un efort deosebit 
parcursul a 3 ore și 36 de minute 
foe: I ‘“

TURNEUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

manj au beneficiat de mai multe si
tuații de superioritate numerică (au 
fost momente în care au avut chiar 
și doi oameni în plus), dar nu au 
izbutit decît să reducă din handicap. 
Finalul întrecerii a fost extrem d« 
aprins. Cu un plus de vigoare și 
imaginație în acțiunile ofensive, cu
banezii au repurtat victoria cu sco
rul de 8—7 (2—1, 2—2, 3—2, 1—2). 
Au marcat Nunez 3. J. Rodriguez 2, 
Perez 2, Cowley pentru învingători, 
respectiv Suchard. Wunsch, Hahn 
cîte 2 și Kergel.

Selecționata de juniori a Ungariei, 
care după partidele preliminarii se 
anunță ca principala favorită a „Cu
pei Prietenia", a evoluat din nou la 
un nivel superior, ca o demnă re
prezentantă a școlii poloului din ța
ra vecină. Jucătorii maghiari au do
minat categoric întrecerea cu forma
ția Poloniei și au cîștigat cu 10—4 
(3—1, 2—1, 3—2, 2—0). Au marcat 
Hamori 4, Balla 3, Debreczeni, Wolf. 
Windich pentru Ungaria, respectiv 
Szaztok 2. Marzelek,.................

Clasamentul grupei 
p, 2. Cuba 4 p. 3. 
p, 4. Polonia 1 p.
Azi, la ștrandul ___

dispută, de la ora 16.45, următoarele 
meciuri : Cuba-U.R.S.S. (ora 16,45) 
și România—Ungaria (17,45) în tur
neul pentru locurile 1—4, Bul
garia—Polonia și Cehoslovacia—R.D. 
Germană (pentru locurile 5—8).

6
1

Majcherski.
A : 1. Ungaria 

R. D. Germană
Tineretului, se

AȘTEPTAT
competiție, dotată cu importante tro
fee, au participat în proba de talere 
o serie de trăgători de valoare
R.D. Germană, Cehoslovacia, 

mânia și Ungaria.
După două zile de Întreceri, 

toria a revenit reprezentantului 
bului Olimpia București, 
emerit al sportului Ion 
care, totalizînd 190 din 
a cucerit locul intii. 
următoare s-au clasat. 
W. Metelman (Dynamo 
168, L. Waliczky 
Budapesta) 188 șl R. Bacatius (Dy
namo Berlin) 188.

din 
Ro-

vic- 
clu- 

maestrul 
Dumitrescu, 

200 posibile, 
Pe locurile 
după baraj, 
Berlin) cu 

(MHSZ-KLK

BASCHETBALISTELE NOASTRE
PE LOCUL III LA POZNAN
VARȘOVIA. 30 (Agerpres). — Turneul 

Internațional feminin de baschet de la 
Poznan s-a încheiat cu victoria primei 
reprezentative a Poloniei, care în ultima 
zi a competiției a învins cu scorul de 
58—47 (28—26) formația Bulgariei. Echi
pa României, care s-a clasat pe locul 
trei, a dispus cu scorul de 61—44 (20— 
19) de selecționata de tineret a Polo
niei.

„TRISTA TĂCERE"
Cu prilejul recentului meci pe ca

re Brazilia l-a susținut cu Iugosla
via, celebrul Pele și-a luat rămas 
bun de Ia tricoul naționalei, pe care 
l-a purtat cu strălucire timp de a- 
proape 14 ani. Pe „Maracana", me
ciul de adio al lui Pele * prilejuit 
un adevărat festival dedicat celui 
mai mare fotbalist pe care l-a avut 
vreodată echipa de trei ori campioa
nă mondială in decurs de 13 ani. 
Pancarte șt fanioane purtate de mii 
de spectatori aminteau succesele iul 
Pele, exprimlnd totodată regretul 
maselor de „aficionados" pentru re
tragerea „periei negre".

Și cum este lesne de înțeles, ab
sența Iul Pele din națională constituie 
o grea pierdere. Se pun de pe acum 
întrebări firești: etnd va apare un 
alt jucător de talia lui Pele 7 Clne-1 
va putea înlocui ? Lipsa l-a fost re
simțită și în ultimele meciuri, in 
care Brazilia a arătat prea puțin din 
strălucirea avută tn Mexic. Bi
lanțul celor 4 partide pe care campi
onii mondiali le-au susținut pe teren 
propriu este destul de palid : trei 
scoruri egale (1—1 cu Austria, 2—2 
cu Iugoslavia, 0—0 cu Ungaria) șl 
o victorie la limită In fața Ceho-

slovaciei (1—0).
Foarte multe voci din tribuna spe

cialiștilor consideră că acest semi- 
eșec se datorează tocmai lipsei Iul 
Pele din formație. Prezența sa. doar 
cite o repriză, In meciurile cu Aus
tria șl Iugoslavia, a avut mal mult 
un caracter festiv, prin care „peria" 
își pregătea retragerea. Cu toate a- 
cestea, au fost unele faze, clnd Pele 
șl-a etalat încă o dată geniul fotba
listic care l-a făcut atât de celebru 
pe toate meridianele. De aceea, poa
te pe bună dreptate, multi spun că 
retragerea sa din națională este pre
matură. Cine l-a văzut Juclnd recent 
Ia F.c. Santos poate confirma că 
Pele este încă într-o formă excepțio
nală. EI ar mal fi putut purta încă 
multa vreme tricoul galben cu 
10, dar preferă să se retragă In 
nă glorie.

Pele a ales momentul potrivit, 
tocmai ca unii actori mari care . 
nunță la carieră atunci cînd culeg 
încă succese. „E mai bine să pără
sești scena în ovații, decît să aștepți 
trista tăcere..Este un principiu 
căruia i-a rămas fidel și Pele.

Ion OCHSENFELD

nr. 
pll-
ui- 
re-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In penultima rundă a turneului de șah 
(grupa marilor maeștri) de la Amster
dam. Browne l-a învins pe Boboțov, 
Adorjan pe School, iar Donner a cîș
tigat Ia Timman. Smîslov a remizat 
cu Ree, rezultat consemnat și în par
tidele Portisch — Evans, Hartoch — 
Ivkov și Langeweg — Kereș. In cla
sament continuă sâ conducă Smîslov 
cu 9*/2 p. urmat de Browne (Australia) 
și Portisch (Ungaria) cu cîte 9 p fie
care, Ree, Hartoch (ambii Olanda), Iv- 
kov (Iugoslavia). Evans (S.U.A.) — V’/2 
p, Keres (U.R.S.S.), Gligoriei (Iugosla
via) — 7 (1) p etc.

Selecționata de schi a Austriei a sosit 
la Portillo (Chile), unde își va continua 
pregătirile în vederea .
J.O. de iarnă de- la Sapporo, 
fac parte, 
Werner 
Schiorii 
pînă la 
sosi în 
Franța.
Polonia

participării la
Din lot 

printre alții, Karl Schranz, 
Bleiner șl Heine Messner, 

austrieci se vor antrena aici 
22 august. Tot la Portillo, vor 
zilele următoare și schiori din 
Italia, Elveția, Norvegia,- S.U.A., 
și Canada.

Echipa vest-germană de fotbal Hanovra 
96, aflată în turneu în S.U.A., a jucat la 
San Francisco cu formația mexicană 
„Leon Club". Fotbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

In primul meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Republica A- 
rabă Unită, selecționata secundă mas
culină de volei a R. D. Germane a ju
cat la Cairo cu reprezentativa țârii gaz
dă. Victoria a revenit voleibaliștilor e- 
gipteni cu scorul de 3—2 (15—12, 10—15, 
15—4, 10—15, 15—10).

Iu localitatea suedeză Vaernamo 
desfășurat un concurs de 
contând pentru campionatul _______
întrecerile la clasa 500 cmc au fost do
minate de cunoscutul campion 
Giacomo Agostini, pe "
Agostini conduce detașat în campiona
tul mondial cu 105 puncte. La clasa 
250 cmc a cîștigat englezul Rodney 
Gould pe „Yamaha". Compatriotul său, 
Phil Read, este lider în campionatul 
mondial cu 55 p.

s-a
motoci clism 

mondial.
italian

„M. V. Agusta".

La Vichy au început întrecerile pentru 
semifinalele „Cupei Galea" Ia tenis. In 
primul meci s-au întîlnit formațiile 
Franței și Ungariei. După primele două 
partide de simplu scorul este egal : 1—1. 
Taroczy l-a învins cu 4—6, 6—3. 6—2
pe Deblicker, iar Lovera a dispus cu 
6—4, 9—7 de Benylk. în cea de-a doua 
semifinală, pe care și-o dispută selec
ționatele Spaniei șl Suediei. scorul este

de asemenea egal : 1—1. ... 
cîștigat cu 6—2, 5—7. 6—4 la 
iar Munoz l-a întrecut cu 7—5, 
pe Swensson.■
Turneul de tenis de la Quebec a 
gramat primele două sferturi de

Johanson a 
Higuera, 

6—3

pro-
.- ------ —„ _________ finală.

Bob Lutz a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 7—5. 6—3 în fața tul Arthur 
Ashe, tar Tom Okker l-a învins cu 6—4, 
6—2 pe Charles Pasarell. tată șl pri
mele rezultate în proba de dublu mas
culin : Laver, Emerson — Maud Mc. 
Millan 6—1, 6—3 ; Rosewall. Stolle — 
Ruffels, Carmichael 6—2, 4—6 7—6.

Echipa de fotbal A. S. Monaco și-a 
început turneul în Olanda jurind la 
Eilermark cu o seJecțională locală Vic
toria a revenit oaspeților cu scorul de 
4—0 (1—0).

Etapa a 9-a a Turului ciclist al Por
tugaliei (Abrantes — Fatima) a tost ciș- 
tigată de rutierul portughez Aranzabal. 
cronometrat pe distanța de 78 km cu 
timpul de 2h 08:11. în clasamentul ge
neral Individual continuă să condică 
Joaquim Agostlnho (Portugalia), urmat 
de compatrioțll săi Fernando Mendes 
— la 7 sec. și Firmlno Bernardino — la 
9 sec.
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