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• între lutul inert și sufletul viu • Pregătirea sportivă și educația —

două preocupări inseparabile • Sarcini mai vechi într-o viziune nouă

,• Științele sociale științele vieții • „Aș vrea 'ă fiu așa cum este
S î CUPA DAVIS“

antrenorul meu !u ROMÂNIA ÎNVINGE INDIA CU 4-1
Pe seama muncii antrenorului 

s-au făcut numeroase compa
rații și metafore. Ea a fost 

asemuită — printre altele — cu 
aceea a unui sculptor, chemat, însă, 
să modeleze nu lutul inert, ci sub
stanța vie a sufletului. Iar condi
ția socială pe care orînduirea noas
tră a stabilit-o acestei profesiuni 
— plasată altădată undeva între 
diletantism și apostolat — o cir
cumscrie acum în aria mijloa
celor educaționale, conferind omu
lui în trening titlul cu totul ono
rabil al dascălului.

Relația antrenor-sportiv, antre
nor — pregătirea de specialitate, 
antrenor-performantă a făcut obi
ectul unor îndelungate dezbateri. 
Din păcate, caracterul lor a fost 
oarecum convențional, nedepășind 
— de cele mai multe ori — o sfe
ră tehnicistă, ceea ce a creat falsa 
impresie că activitatea unui in
structor de sport se măsoară, în 
primul rînd, cu cropometrul și ru
leta, în limbajul rete a! cifrei, al 
rezultatului, al clasamentului.

Am exultat și am scris cu ma
juscul^ numele antrenorilor care 
au pregătit eșaloanele de aur ale 
olimpicilor români. Și, fără îndo
ială, nu am greșit. Greșeala începe 
de acolo că, fascinați de perfor
manțe, am fost tentați să nu mai 
controlăm prețul lor și să nu ve
dem, astfel, că pentru ele s-a plă
tit, uneori, cu monede false. Tre
buie să recunoaștem deschis, la 
această oră a sincerității, că ne-am 
declarat nu o dată satisfăcuți de 
aspectul STRICT TEHNIC al mun
cii antrenorului, ignorîndu-l pe ace 
la, tot atît de important, ai modu
lui în care el — antrenorul — de
termină mutațiile de esență fn 
CONȘTIINȚA ELEVILOR săi, fău
rind, în primul rînd, oameni și abia 
după aceea campioni.
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Recentele Documente de partid 
cu privire Ia intensificarea 
muncii de educație în mase, 

amplul program de acțiune preco
nizat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

vizează direct mișcarea de educa
ție fizică și sport — ea element de 
suprastructură — și, în primul 
rînd, pilonii ei de bază, antrenorii 
și tehnicienii.

Privirea înapoi ne va dezvălui 
un adevăr care pledează strălucit 
în favoarea justeții .măsurilor ară
tate de secretarul general al parti
dului. In sportul românesc, succe
sele statornice au fost obținute de 
acele discipline în care activitatea 
de pregătire tehnică, strict speciali
zată, a sportivului, s-a împletit cu 
o muncă stăruitoare de educație. 
Și dacă vom investiga mai adînc 
asemenea ramuri cum ar fi caiacul- 
canoea, handbalul, voleiul masculin, 
luptele, tirul, scrima, boxul, vom 
constata că, de-a lungul anilor, ele 
au beneficiat de aportul unor antre
nori care și-au făcut un crez din 
a cultiva la sportivii pe care i-au 
avut în grijă și trăsăturile nobile

Șl SE CALIFICA IN FINALA 1NTER-ZONE

"STTftulw^^araEanUonăt 
in partida cu Țiriac • A 
doua victorie a lui Năsta
se (3—1 cu Lall) • Și 
Dron a cîștigat o partidă... 
• Urmează finala cu 

Brazilia la Sao Paulo

81C. N. 1.1. S. SI f. li. TilIHAI ?. - - ,
Răspund conducători de cluburi și antrenori ai echipelor 

de fotbal din divizia A
După cum este cunoscut, Consiliul National pentru Educație Fizică 

și Sport, precum și Biroul federației de fotbal au luat recent unele mă
suri in scopul îmbunătățirii generale a activității din această ramură de 
sport Ele vizează îmbunătățirea muncii poliiico-ideologice și cultural- 
educative, ridicarea calitativă a procesului de instruire, drepturile șt înda
toririle jucătorilor, stabilitatea antrenorilor, acoperirea cheltuielilor com- 
petiționale din venituri proprii

Pentru a ne edifica asupra modului in care au fost recepționate aceste 
măsuri, ne-am adresat, in cadrul unei anchete, mai multor conducători 
de cluburi și antrenori ai echipelor de fotbal din prima divizie, lată 
răspunsurile primite la redacție :

CONTINUITATE ÎN MUNCA 
DE INSTRUIRE TEORETICĂ
$i PRACTICA A JUCĂTORILOR

NICOLAE PANTILIE, președintele 
clubului Petrolul : Apreciez ca foarte 
utile măsurile stabilite de Consiliul 
Național pentru Educație . Fizică și 
Sport și F. R. Fotbal. Referindu-mă la 
cele privind stimularea diferențiată și 
stabilitatea antrenorilor, sînt convins 
că ele vor duce la creșterea răspun
derii personale a antrenorilor pentru 
pregătirea și evoluția echipelor ps 
care le au în primire, la asigurarea 
unei continuități în munca de instruire 
teoretică și practică a fotbaliștilor. Cei 
trei ani de muncă, prin contract, la 
o echipă oferă antrenorului posibili
tatea să-și arate priceperea, să obțină 
rezultatele dorite, să acumuleze o ex
periență prețioasă de specialist și 
educator.

Superioritatea noilor măsuri față de

vechile reglementări constă în aceea 
că fixează antrenorilor obligația ca, 
pe lingă procesul de instruire pro- 
priu-zis al jucătorilor, să răspundă 
și de educația moral-cetățenească a 
acestora, de comportarea lor.

Măsurile la care mă refer sînt, "de 
asemenea, de natură a stimula pe 
acei antrenori pasionați, dornici de 
afirmare, ce muncesc cu răspundere 
și conștiinciozitate pentru a pregăti 
fotbaliști capabili să îndeplinească cu 
cinste cerințele loturilor naționale.

Sînt convins că prin aceste măsuri 
se va pune capăt fluctuației de an
trenori, se va înlătura posibilitatea 
unor așa-ziși conducători de cluburi 
de a dispune cum vor de soarta a- 
cestora. Noi, cei ce activăm în con
ducerile cluburilor și secțiilor, avem 
datoria să creăm antrenorilor condiții 
de lucru, materiale și morale, cit maj 
bune, manifested totedată o exigență

Anchetă realizată de 
Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

(prin telex). Marți 
terenul Clubului 
a luat sfîrșit semi- 
a „Cupei Davis", 

Indiei și României, 
reluarea disputei.

NEW DELHI, 3 
după-amiază. pe 
național de sport, 
finala inter-zone 
opunînd echipele 
înainte, însă, de 
echipa învingătoare era de eeum cu- 
noscută, jucătorul indian Jaideep 
Mukerjea neputînd să se prezinte la 
continuarea partidei sale cu Ion Ți- 
riac, în care românul conducea cu 
3—6, 7—5, 6—3. Tntr-adevăr. căpita
nul echipei indiene, Ramanathan 
Krishnan, a anunțat pe arbitri că 
jucătorul său este bolnav, suferind 
de o gravă intoxicație stomacală, cu 
40 de grade temperatură Tiriac cîș- 
tigă deci partida, prin abandonul 
adversarului, iar echipa României își 
asigură victoria în meci, conducînd 
cu 3—1.

In ultima partidă de simplu, s-au 
întîlnit primii jucători ai celor două 
reprezentative, Ilie Năstase și Prem- 
jit Lall. După o luptă dîrză în pri
mele două seturi, tenismanul român 
și-a impus superioritatea, în urmă-

toarele două, cîștigînd distanțat : 
6—3, 8—10, 6—1, 6—1 pentru Năstase. 
Astfel, echipa României termină vic
torioasă îutîlnirea cu India, la scorul 
final ție 4—1.

Pentru completarea programului 
ultimei zile, s-au întîlnit jucătorii de

pentru a decide care echipă merge în 
Challenge-round, marea finală, față in 
față cu deținătorii „Salatierel de argint", 
echipa S.V.A.

Pentru a doua oară în istoria parti
cipărilor românești la suprema compe
tiție a sportului alb, echipa noastră se 
află atît de aproape de definitiva con-

fine, după victoria cu 5—0 asupra fina
listei de anul trecut a competiției, R.F. 
a Germaniei, urmează un ultim test im
portant. în această uriașă selecție, în 
vederea desemnării echipei șalengere.

Năstase șl Țiriac apr trece acum. li
ceanul, pentru a juca împotriva brazilie
nilor. Se anunță din nou un meci di-anunță din nou un meci di-

(Continuare în pag. a 3-a)
Valeria CHIOSE

Șl LA PORTO ALLEGRE
SCOR FINAL 4 1

cu 
ca 
de 
un 
in-

Turneul internațional al speranțelor"

sacrare Acum doi ani, tot o victorie în 
fața Indiei (4—0 la București), promova 
reprezentativa României în aceeași pe
nultimă finală, în care avea si culeagă 
lauri nesperați, ellmlnînd redutabila e- 
chipă a Angliei, chiar în fief-ul el, la 
Wimbledon.

La New Delhi s-a încheiat, acum un 
capitol important al evoluției echipei 
noastre în actuala ediție a „Cupei La
vis". După victorii categorice în fața 
Olandei și Israelului (ambele învinse cu 
5—0). după eliminarea vechilor noștri 
rivali, tenismenil iugoslavi (4—1), și, în

fotografii al echipei de tenis a României: președintele Indiei, 
pe terenul întrecerii — Ilie Năstase,

ficil, în fața unor jucători care au 
activ o serie neîntreruptă de victorii 
actuala, ediție.

Brazilia a eliminat pe rînd Bolivia 
5—0, Ecuador cu 4—1, Chile cu 3—2, 
în finala zonală să dispună cu 3—2 
Mexic, la Ciudad de Mexico, după 
meci dramatic. Apoi, în semifinala 
ter-zone, încheiată ieri, cuplul Koch
Mandarino a scos din luptă redutabila 
formație a Cehoslovaciei.

Peste puține zile, la Sao Paulo, se 
vor întrece două mari echipe, fruntașe 
a două continente : Brazilia și România.

amintire de preț în album ul de 
Giri, dînd mina cu jucătorii noștri.

, S. Venkata 
Petre Mărmureanu și Ion Țiriac.

Foto : A.P.-Agerpres 
la 
tnrezervă S. Dron și S. Minnotra. Și 

în acest joc. victoria a aparținut cu
lorilor românești. Sever I>on cîști
gînd cu 6—3, 6—4.

prof. ȘT. GEORGESCU 
căpitanul echipei României

lată încheiată această semifinală in
ter-zone, care păruse atît de dificil- la 
un moment dat, ca să se încheie acum 
sub strălucirea unui succes deplin pen
tru reprezentativa României. Excelența 
noștri echipieri, maeștrii emeriți a< 
sportului Ion Tiriac și Ilie Năstase, au 
făcut încă un pas pe scara întrecerii, 
calificîndu-se pentru finala inter-zonala, 
cu Brazilia. Tenismenli români, repre
zentanți ai continentului european, vor 
lupta cu campionii zonei americane,

PESTE 100 DE TENISMENI
CLUJ, 3 (prin telefon, de Ia trimisul 

nostru). — Pe terenurile de tenis din 
Parcul municipal, aceleași care au găz
duit nu de mult campionatele naționale 
ale juniorilor, se dispută acum între
cerile din cadrul „Turneului internațio
nal al speranțelor". Participă peste 100 
de jucători șl jucătoare represented 5 
țări : Bulgari? Cehoslovacia, R.D. Ge
mând, Ungaria ș. românia Concurențll

PE URMELE SEMNALELOR NOASTRE CRITICE

SPORTUL $1 AGREMENTUL PE LITORAL, 
LA ORA DE VÎRF A SEZONULUI ESTIVAL

sînt împărțtți în două grupe, după vîrs- 
tâ. Se dispută astfel un turneu de ju
niori (pînă la 18 ani) și unul de seni
ori (pînă Ia 23 de ani).

In rîndui reprezentanților țării noas
tre trebuie să notăm prezența unor ju
cători consacrați ca Ion Sântei, Sever 
Mureșan, Toma Ovici, frații Viorel șl 
Țralan Marcu, precum și a campioanei 
naționale Agneta Kun. alături de o se
rie întreagă de tinere jucătoare, al că
ror talent a fost relevat cu prilejul 
recentelor campionate ale țării. Dintre 
oaspeți' este de remarcat prezența cam
pionului bulgar de juniori Simeon Ara- 
badjiev, a jucătorului de „Cupa Galea" 
cehoslovac Jan Bedan, precum șl a unor 
puternice delegații din Ungaria și din 
R.D. Germană.

LA START!
Iată o serie de rezultate din proba 

de simplu a seniorilor : Sântei (C.S.U.) 
— Crișan (U.T.A.) 2—6, 6—4, 6—2 ; ~ 
trov (Bulgaria) . - — •
Cluj) 6—2, 6—3 ;
Stoleru (Cutezătorii) 6—4, 6—4. 
piu juniori : Curcă (Progresul) 
nev (Bulgaria) 6—1, 6—1 ; Robu 
sul) — R. Giurgiu (Sănătatea 
6—0, 6—0 ; Bădin (Progresul) 
(Steaua) 6—2, 6—2 ; Arabadjiev (Bulga
ria) — Borbely (Șc. sp. Tg. Mureș) 6—4, 
6—3 ;Mulfay (Șc. sp. Tg. Mureș) — Mis
ie ho v (Bulgaria) 7—5, 8—6 ; Roșianu
(Steaua, — Silimon (Dinamo) 6—1, 6—1; 
Molnar (Ungaria) — Doreban (Sănăta
tea Oradea) 6—2, 6—a

Ion GAVPILESCU

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 
Meciul de tenis Brazilia—Cehoslovacia 
din cadrul semifinalelor interzonale 
ale Cupei Davis, desfășurat la Porto 
Allegre, s-a încheiat cu ecorul de 4—1 
în favoarea selecționatei braziliene,

care s-a calificat astfel pentru fi
nala inter-zone a competiției. In ul
timul joo de simplu, ambele echipe 
au folosit rezervele : Felipe Tavares 
(Brazilia) — Vladimir Zednik (Ceho
slovacia) 7—9, 7—5, 6—4 abandon.

Pe-
I. Giurgiu (C.S.M. 

Balasz (Ungaria) — 
La sim- 
— Sta- 
(Progre- 
Oradea) 

— Soare

0. RECEP ÎNVINGĂTOR LĂ SAARBURG

am vizitat litoralul pentru a ve
dea în ce măsură sportul și agre
mentul se aflau pe agenda de lucru

La mijlocul lunii mai, atunci 
cînd, conform obiceiului, se deschi- 

calendaristic sezonul estival,

Xachtingul la el acasă, pe Siutghiol
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a celor răspunzători de odihna ze
cilor de mii de turiști care iau cu 
asalt stațiunile Mării. Negre. Și am 
constatat atunci că furați de rit
mul pregătirii cazării, presați de 
timp în preajma inaugurării unor 
noi spații hoteliere, a unor inedite 
obiective turistice, gospodarți 
acestor meleaguri binecuvîntate 
de soare și apă lăsaseră spor
tul și agrementul pe un plan se
cundar, amînîndu-le startul, gîn- 
dind cu parcimonie la noi amena
jări. Am relevat atunci, la deschi
derea sezonului, deficiențele con-

Raid-anchefă realizat de ■ 
Paul SLAVESCU, Cornel POPA, 
Fotografiile de Ion BUNGAU 

(Constanța)

(Continuare în pag. a 2-a)

In concursul hipic Internațional disputat în localitate de călăreți din 
Franța, R.F. a Germaniei, Belgia, Olanda, Luxemburg șl România călărețul 
nostru O. RECER a cucerit victoria în principala probă a competiției, cea de 
categorie grea, cu calul LIANA reallzînd 0 p. penalizare șl timpul 52,4 sec.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, Schimb de fanioane între căpitanele echipelor României și F?.F.G. 
(în stingă)

n?

Ce-am constatat acum, la 
ora de vîrf a sezonu
lui estival ?

• Bazele sportive și de a- 
arement sînt, în general, uti
late și îngrijite, facilitînd fluxul 
continuu al doritorilor de sport 
și divertisment, indiferent dacă 
vin sau nu cu strictul ne
cesar.

* Problema instructorilor 
calificați a fost urnită din loc, 
constituind o bună premisă 
pentru extinderea în viitor a 
serviciilor acestora pe toate 
bazele sportive ale litoralului.
• Deși noutățile n-au lipsit, 

în raport cu posibilitățile de 
amenajare și pe fundalul unei 
solicitări mari a întregului li
toral, se constată un număr 
insuficient de baze sportive.

De aceea, este necesar ca 
pentru viitorul sezon, orcanele 
de resort să alcătuiască din 
timp, într-o fecundă colabora
re, un plan de îmbogățire și 
diversificare a terenurilor 
sportive, astfel, îneît litoralul 
sa nu însemne numai soare 
și mare, ci și sport.
>

RALIUL DUNĂRII
A 8-a ediție a Raliului Dunării — 

ELAN, competiție internațională de 
prestigiu, care își desfășoară cel mai 
important sector pe drumurile din țara 
noastră, este programată în acest an 
între 12 și 14 august. în organizarea 
generală a raliului au intervenit cî- 
teva mici schimbări. Astfel, a 8-a edi
ție este patronată de compania petro
lieră ELAN, iar organizatorilor prin
cipali ai tuturor edițiilor OASC 
(Automobil sport-clubul austriac) și 
A.C.R. (Automobil Clubul Român) s-a 
adăugat AMSJ (Automobil clubul iu
goslav). Traseul depășește și anul a- 
cesta 3 000 km (3 013 km) și străbate 
trei tari : Austria, Iugoslavia și Ro
mânia. Dificultatea lui este ridicată, 
cele 10 probe speciale însumînd 199 
km, iar vitezele medii variind între 
37 și 75 km/oră în funcție de starea 
drumurilor. Cum însă se abordează 
în general drumuri secundare, multe 
nemodernizate și în zonă de munte, 
mediile sînt pretențioase. Ținem să 
precizăm că anul acesta Comisia na
țională a sportului auto din țara 
noastră și-a impus punctul de vedere 
și nu a admis medii care să implice 
pentru realizarea lor depășirea vite
zelor maxime legale, obligatorii în 
țara noastră. Subliniem, de asemenea, 
că soarta raliului se va hotărî pe te
ritoriul țării noastre unde se vor dis
puta £ din cele 10 probe speciale.

Inclus în campionatul european al 
conducătorilor, Raliul Dunării — ELAN 
va aduna șl de data aceasta la start 
o serie de piloti Cruntași ai specialită
ții pe mașini bine pregătite și care în 
aceste zile se antrenează asiduu pe 
probele speciale din țara noastră. Din
tre ei, amintim echipa Porsche-Salz- 
burg, formată din dr. Gernot Fischer. 
C. C. Schindler, Gerald Malat, Klaus 
Russling și Gunther Janger (învingă
tor 'n ediția 1970), echipă care va 
concur?, pe mașini Volkswagen 1302 S; 
pe Walter PSltinger (Porsche 911 S)

învingătorul din 1969 ; pe 
Sobieslak Zasada (B.M.W.) 
echipă de cinci alergători 
Loffelman, Rudolf Muler,

polonezul 
și o altă 

(Jurgen 
, _____ ____ , Hubert

Neukom, Herbert Grunsteidl și Vic 
Dietmayer) care va concura pe ma
șini B.M.V., 2002 T.I.

Din păcate, nu putem anunța încă 
nimic despre participarea concurenți- 
lor noștri. La ora aceasta nu sînt 
pregătite toate mașinile și nici echipa
jele formate, ceea ce face ca — în 
cazul cînd alergătorii români vor lua 
startul, ei să fie handicapați de 
lipsa unei minime pregătiri, timpul 
rămas pînă la ora startului (Viena — 
12 august) cermițîndu-le cel mult o 
sumară recunoaștere a traseului 
teritoriile Austriei șj Iugoslaviei.

Turneul internațional de volei feminin de la Constanță

ROMÂNIABULGARIA 3-1
• Echipa română calificată pentru meciurile finale

• Azi, la T.V.: partida România — U.R.S.S.
CONSTANȚA. 3 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Turneul interna
țional feminin de volei al României 
ce se desfășoară în Sala Sporturilor 
din localitate, a continuat' cu partida 
cea mai importantă a zilei a doua : 
România—Bulgaria. Intîlnirea . era de
cisivă pentru calificarea în turneul 
final, fapt pentru sare amoele for
mații au depus toate eforturile — în 
limita posibilităților tehnico-tactice

pe care Je au la ora actuală — pen- 
tru a nu pierde ocazia de a se în- 
tîlni cu cele mai bune dintre forma
țiile prezente la turneu. Jucătoarele 

în prima parte a 
multă vigoare în 
blocaj, prin com-

noastre s-au impus 
meciului prin mai 
atao și îndeosebi la

..

Walter Bollinger, cîștigătorul ediției din 1969. 
printre favoriții Raliului Dunării—-ELAN

se va număra șt anul acesta
Foto : D. LAZAR

TEHNICE : 
Bulgaria 3—1 (4,

R.F. a Germanici

— România tine-
3, 5, 12)

REZULTATE
România — 

—9, 9, 13)
U.R.S.S. —

3—0 (3, 8, 3)
Cehoslovacia 

ret 3—1 (—12,
PROGRAMUL DE AZI :

16,30 România — U.R.S.S. (par
tida va fi televizată)
Bulgaria — R.F. a Germaniei 
R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia

binații. reușite la fileu, cîștigînd se
tul prim la o diferență concludentă: 
15—4, Ele au reușit o suită de 11 
puncte consecutive după ce fuseseră 
conduse cu 4—2. Tn continuare însă, 
voleibalistele bulgare au răspuns cu 
mai multă hotărîre acțiunilor echi
pei noastre, blocajul lor a funcționat 
mai prompt, în timp ce apărarea 
.din linia a doua a scos mingi ce 
păreau irecuperabile. în acest fel, 
ele au reușit să echilibreze jocul și, 
după ce au fost conduse cu 2_ 0,
8—3, 9 -4, au obținut o se'iie de

Aureliei BREBFANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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TABERE DE VACANȚA

SUB PRIDVOARELE DE PIATRĂ
ALE FĂGĂRAȘULUI

7

• Aventura 
tabără

• Pe valea

SI PIETREI CRAIULUI
7

muntelui : adevăr și legendă împletite în jocurile focului de

Sîmbetei lingă ctitoriile Brîncovenilor

taberele de vacanțăNu toate
sini adăpostite în vile și pavilioa
ne, în cuprinsul unor așezări ome
nești statornice cum sint orășelele 
de munte. Cîteva, mai îndrăznețe 
și „mai sportive" iscate din harul 
unor pătimași iubitori ai naturii 
se cațără sus pe balcoane de cal
car, se strecoară printre păduri și 
puene la margined panglicilor de 
argint ale izvoarelor de munte. 
Știam de ele,... și am purces la 
drum să le caut Pe una dintre 
ele, intitulată sugestiv „Garofița 
Pietrei Craiului" am găsit-o, — re- 
făcind itinerariile vechi (pe lingă 
Zărnești) ale legiunii a XIII Ge
mma — cocoțată pe o pajiște de 
flori — sub înaltele pridvoare de 
piatră ale Pietrei Craiului, strivită 
de măreția Curmăturii, a muchi
ilor Maicanului și Tințărenilor, le
gănată de susurul izvoarelor repezi 
prăvălită din văile Sperlei și ale 
Pudărițel. Cîteva zeci de copii ai 
școlilor generale din Zărnești, Cod- 
lea. Tohanul Nou, Bran 
ție de cile o săptămînă 
drumarea prof. Dragoș 
și Victor Vjică, găzduiți 
aliniate după ordinea 
unei tabere romane, trăiesc aven
tura muntelui, bucuria cățărătoru
lui și gustă din liniștea solitară a 
înălțimilor. Sînt departe de orice 
așezare. Ei își gătesc, ei se îngri
jesc de ordinea și curățenia tabe
rei, de aprovizionare, de pază, de 
lemne pentru foc, intr-un cuvînt de 
„totul" fiind în același timp crea
tori, spectatori, beneficiari și orga
nizatori ai zilelor de vacanță. Și 
este aproape de necrezut cîtătșdis- 
ciplmă și pricepere, ce spirit de 
inițiativă gospodăresc dovedesc a- 
cești școlari veniți, — unii dintre 
ei — pentru prima dată în împă
răția de piatră. Postul acestei ta
bere ? Cunoașterea tainelor mun
telui, prih trdsee zilnice pe toate 
crestele din împrejurimi,... și a tai
nelor omului, deslușite mai ales in 
faptul serii, la focul de tabără, 
cind legenda și adevărul se întil-

nesc în poveștile de vînătoare, în 
isprăvile unor cățărători in des
toinicia unor pădurari, istorii isca
te de 
și de

dulcea oboseală a mușchilor 
aburul cinei îndestulate.

prin rota
și sub în- 
Burghelea 
în corturi 

și logica

Tot 
nizată 
rilor din Făgăraș, și-a căutat sălaș 
peste vară in Valea Sîmbetei, ăcolo 
unde lanțul l'ăgărașilor se între
rupe într-o uriașă poartă de trecere 
și pe unde — poate — meșterii 
acelui voievod „împodobit de în
vățătură" Constantin Brîncoveanu, 
au venit peste munte și au ctitorit 
mănăstirea și palatul Brîncoveanu 
de la Simbăta de Sus cu cîteva 
veacuri in urttiă.

Tabăra școlarilor de care amin
team s-a așezat într-o poeniță u- 
dată de rîul Sîmbetei, cuprinsă 
între muchiile Sîmbetei și Drăgu- 
șului, intr-un vast și pitoresc parc 
nâtural.

Cele 13 corturi (80 de locuri), 
masa de brad așezată sub molizi, 
și soba „încropită" din lespezi de 
piatră nu sint decît o bază zilnică 
de plecare spre Virful Simbăta, 
spre Lacul Urlea, spre masivul 
Drăgușului și Podragului. Pe tera
sele cristaline ale Făgărașului copii 
din Făgăraș, Victoria, Voila, Ucea, 
Comana și Cincu, tot prin rotație 
de cite o săptămină schimbă im
presii, le dezleagă nedumeriri și ii 
călăuzesc pe copiii Casei Pionie
rilor din Constanța, veniți și ei' 
intr-o expediție pionierească care 
și-a propus colecționarea de roci, în" 
tocmirea unui jurnal meteorologic, 
colecții florale, cunoașterea masi
vului etc.

Și in tabăra făgărășenilor, abso
lut toate „corvezile" sint făcute de 
copii. Sînt siguri de ei, ăferați, 
deciși. Părinții $are îi vizitează — 
uneori — îi găsesc in numai 7 zile, 
mai bărbați, mai maturi, măi chib- 
zuiți. Profesorii Constantin Po- 
povici și Gh. Mitea — organizato
rii taberei — pot depune mărturie.

M.hai B1RA

o tabără asemănătoare, or go
din inițiativa Casei Pionie-

Sportul Nr. 6775

BUCURIADIN STARTINECHITATE • • •

SIDERURGIȘTILOR

fi

mai masivă, 
de depistare

s-a alergat in 
din start un 

unii

rîndurile miilor de
Bistrei. 

majoritatea siderur-

însemnări la campionatul motoretelor romanești

fa- 
____ ____ _ să 
competițiqpjală, 

tineri

eu atît sporesc 
a elementelor 

să devină vii-

fiind mult mai pretențios a 
și pe conducătorii 

un dificil examen. Bilanțul e 
lumea, 

mașinile 
care au 

IV-a,

dez- 
o viteză care depășea uneori 
la oră.

Traian IOANIȚESCU

Reluat anul trecut, se știe, campio
natul republican de regularitate și 
rezistență rezervat motoretelor da ‘ 
bricație românească, a avut darul 
dinamizeze activitatea 
atrăgînd la startul întrecerilor 
și vîrstnici posesori ai micilor mașini. 
Anul acesta, numărul concurenților la 
prima fază a competiției a sporit, Imt 
traseul 
supus motoretele 
lor la ......... .. ’
de natură să bucure pe toată 
întrucît atît sportivii cit și 
lor au făcut față drumurilor, 
variat între categoriile I și a 
precum și obligațiilor impuse de re
gulamentul curselor de regularitate șt 
rezistență.

Dar, efectul produs de acest cam
pionat in acțiunea de relansare a spor
tului cu motor din țara noastră este 
destul de palid, pentru că numărul 
participanțilbr a tost redus in com
parație cu cel al posesorilor de mu- 
toreie „Mobra11 și Carpați, la startul 
întrecerilor piezentindu-se în proporție 
de 90% alergători consacrați. Avînd 
o vastă experiență și un bagaj supe
rior de cunoștințe mecanice, sportivii 
aparțini nd cluburilor și asociațiilor de 
performanță s-au detașat categoric de 
adversarii lor nelegitim ați, care 
curajați — au abandonat 
mai luat startul in etapa 
Să fim 
potriva 
tași la 
credem 
verifica 
motoretelor românești, i 
stadiu de perfecționare, 
ca organizatorii campionatului 
pare pe alergătorii consacrați de în
cepători, alcătuind clasamente '■"* ” 
pentru a se acorda titluri și 
la ambele categorii de pafticipanți. 
Procedîhdu-se astfel, nutrim speranța 
că posesorii de motorete, știind că își 
vor disputa mtîietatea cu adversari de 
forțe sensibil egale, vor fi atrași 
mult de întrecerile rezervate în 
clusivitate începătorilor. Apoi, cu 
participarea etapele campionatului

va fi 
șansele 
dotate cu reale calități 
tori performeri.

Faptul că pînă 
CQmun a creat 
decalaj de forțe 
alergători sosind 
trol cu 40—50 de 
de concurenții amatori, 
confruntare inegală, 
mod expres inițierea 
al începătorilor și 
gătorilor avansați, 
urmă stabilindu-se 
măsura posibilităților

în încheiere, cîteva 
motoretele românești 
lor. După cum spuneam 
micile mașini ale Uzinei 
Zărnești au rezistat mai bine ca anul 
trecut la duritățile terenului; iar pe șo
selele asfaltate motoreta „Mobra1 
voltat 
80 km

acum 
chiar 

între combatanți, 
la punctele de con- 

rhinute avans față 
Prin urmare, 

care reclamă în 
unui campionat 

altul rezervat aler- 
pentru aceștia din 

medii orare pe 
respective.

cuvinte despre 
’și constructori 

ta început, 
6 Martie din

Dacă inașina nm:a porni în decurs de un minut, concurentul respectiv va 
penalizat. Ion Ionescu (Steagul Roșu Brășov) a luat însă un start bun. 

a competiției.
Foto : ST. CIOTLOȘ

Imagine de la ultima fază

CAMPIONATUL DE MOTOCROS

«

M. SLAVIC : „VREAU SÂ-L 
INvIixiG PE ALMER LA 400 M !"

Inotâtorii de la Steaua și antrenorul 
loi, prof. Gh. Dimeca, și-au ales ea 

.arg. de pregătire bazinul de 50 ni 
l Victoria. La ulmne.e 
Marian Slavic și Agneta 

dfe Bază ai echipelor 
la Balcaniada și 

au dovedit o formâ 
doi sportivi, împre- 
mascuilne de eraul,

prof, 
t-.jara de .... 
de ia ' Orașul 
Co.uroaie, 
ș.elner, oameni 
noastre naționale 
„tkdpa Europei", 
joaihe bună. Cei 
una* cu ș.afețele 
au cele mai mari șanse la titlurile de 
campioni ce se vor decerna 
A zile. Dorința . lui Slavic : 
record național pe distanța 
liuer și... o victorie asupra 
pe distanța de 4u0 m.

în cel’e 
un nou 

de 200 m 
lui Aimer

„VA FICAISTINA BALABAN :
Lli IMUL MEU CAMPIONAT".I*.

Dintre înotătorii fruntași 
tem, singurii care nu 
pitaia in săptăminiie 
„naționalelor" au fost 
dinamoviștilor, pregătiți de 
Grihțescu. Mai mulți 
ponenți ai echipelor 
sideră întrecerile din 
mină ea o 
Balcaniadei.

buciu #• 
au părăsit U- 

premergăiOdie. 
cei din grupul 

Sanda 
corn- 
coft- 

sâptă-

dintre ei, 
naționale, 
această 

repetiție generală înaintea 
dar fiecare nutrește cite

dfes-
- au abandonat sau n-au 
startul in etapa următoare, 

bine înțeleși. Nu sîntem im
par ti ci pârii alergătorilor frun- 
aceste întreceri. Dimpotrivă, 

că moto cicliștii rutinați pot 
mai bine calitățile sportive ale 

aflate încă în 
Pledăm însă 

să se

JOI, LA SIBIU

diferite, 
medalii

mai 
ex
cit

Recentele campionate naționale au 
adus cluburilor din Capitală 26 de 
titluri de campioni ai României. Din
tre celelalte centre atletice ale țării, 
doar Romanul (Clubul atletic) și 
Suceava (Flacăra și Progresul) au re
ușit sa cucerească cile două titluri 
naționale, situindu-se in fruntea ac
rii itații atletice din provincie.

Succesul bucureștehilor scoate, fără 
îndoială, in evidența interesul cluburi
lor și munca antrenorilor din priinul 
oraș al țării. Dar cîți dintre medaliațil 

. naționalelor au fost deseoperlți de 
cluburile bucureștene ? Puțini! Nu vrem 
prin această afirmație să diminuăm efor
turile tăcute de cluburile șl antrenorii 
din Capitală pentru creșterea măiestriei 
unor atleți provehițl din diferite cen
tre, ci să arătam că în viitor va

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA „NAȚIONALELOR44

AȘII VITEZEI PE ZGURĂ DIN 5 ȚĂRI — IN ÎNTRECERE
Reuniunile mo’.ocicliste de viteză 

pe zgură, se știe sint mult gustate 
de public. Sibienii. care nu de mult 
au urmărit disputele unei etape de 
campionat, vor 
să asiste la 
international. la care 
participarea alergători din 
Ungaria, Cehoslovacia 
Germaniei.

Federațiile de specialitate de 
peste hotare vor deplasa motocicliști 
din primele lor garnituri, iar țara

avea acum 
un interesant 

și-au
și R.

prilejul 
concurs 
anunțat 
Polonia, 
. F. a

DINCOLO DE CELE 26

o 
Și 
60
Anca < 
eventul 
tereanu 
cuiiae 
cit foarte 
iectul lui 
2:33,0 la 200 
Baiaban • 
fi ultima 
pionat 
să

speranță. Cel doi „dellini",. Petelel 
Miclauș, se gîndese ia granița celor 

brâslsia 
realizeze* 
A. Șop- 
de se- 

... a mun-
muli in ultimele luni. Pro- 
E. Hempel — o cursă de 

i m bras, iar al Cristlnei 
cit mai multe titluri. „Va 

mea prezența intr-un cam- 
național, inirucît m-am decis 

aoandonez in toamna activitatea 
rompeuțimiaiă. voi lua siartm in 5 
pror/e, 100 m, 2011 m și 800 m liber, 
ioo ni și 200 m spate, unde toi avea 
o concurența Serioasă, 
coechipiere de la club__ _______
rnuli in ultima vreme. Și performan
țele lor. Dar nu ma vop da bătută. 
Vreau să-mi completez colecția de 
titluri și voi lupta pina la epuizat-te" 
— ne-a declarat ambițioasa campioană 
și recordmana a țârii.

ANCA GROZA ESTE CAPABILA 
DE 2130,0 PE 200 M DELF1N !

de secunde pe 100 m, 
Georgescu vrea să

ioo m — 200 m. iar 
i un rezultat sub 70 

(ioo m), pentru 'dare

. .oferit-o. 
naieie“ 
promis și cîteva surprize : 
a progresat foarte “ 
mente, ea este 
20u m delfin în 
mai bine. Or, o 
asigura la „ europenele» 
(13—15 august la Rotterdam) 

sau dr 4-l-“ 
Vijeu ;

Tinere.e mele 
au crescut

Reîniorși zilele trecute de 
plița, iradițior.ala lor tabără 
găttre înaintea concursurilor 
tinerii înotători dinamoviști 
pui pregătit de Magda Negrea și 
tian Vladuță se prezintă intr-o 
diție f— 
actuala ediție,' 
buiui din șos. 
cele 14 titluri 
cerile feminine, 
unică in istoria

Vorbindiu-ne 
elevelor sale

To- 
pre- 

varâ, 
gru- 
Crls- 
con- 

exchifcrita. Marea lor ambiție, la 
este de a aduce clu- 
ștefan cel Mare toate 

de campioni din între- 
Ar fi o performanță 

l acestei competiții, 
despre posibilitățile 

(o primă dovadă ne-a

la 
de 

de 
din

noastră va fi reprezentată de cunos- 
cuții sportivi Ion Bobîlneanu, Ion 
Marinescu. Ion Ioniță. Cornel Vbi- 
culescu, precum și de alfi alergă
tori din București. Arad și Sibiu, 
întrecerile au loc joi pe stadionul 
cu pista de dirt-track din Sibiu, in 
organizarea asociației sportive Voin
ța din localitate. Peste trei zile, 
aceiași concurenți se vor întîlni, de 
data aceasta la București, într-o 
reuniune revanșă.

După o lungă întrerupere, cauzată 
de participarea unor alergători 
concursuri 
republican
15 august, pe traseul de pe Valea 
Răcădăului din Brașov. în 
mentele generale conduc după cinci 
etape : 70 cmc — P. Oprea (Steagul 
roșu Brașov) 22 p. juniori — Gh. 
Voicu (Steagul roșu Brașov) 22 
250 cmc — Aurel Ionescu 
București) 35 p, 500 cmc — 
Dovids (Metalul București) 
pe echipe Steagul roșu 
158 n.

la 
peste hotare, campionatul 
de motocros se reia la

clasa-

P,
(Metalul 
Cristian 
33 p, 

Brașov

DE TITLURI NAȚIONALE

Eugenia Cristeseu la ..națlo- 
de copii), Cr. Vlăduță ne-a 

......... : „Anca Groza 
frumos. Actual- 

capabiiă să înoate 
2:30,0 și poate chiar 
asemenea cifră i-ar 

de juniori 
______ ) o meda

lie de argint sau de bronz. Atenție 
și la Camelia Vijeu ; va fi fără în
doială uiia din revelațiile acestor cam
pionate, mai ales pe distanța de 100 
m delfin. iar dacă Liliana Burlacu 
(100 m bras) și Teodor Nicolae (200 rn 
deifin) vor ciștiga cite o probă, mă 
voi declara pe deplin satisfăcut. “

PROGRAM IDENTIC CU CEL 
AL BALCANIADEI

a-i familiariza pe înotătorii 
cu Întrecerile apropiatei B91- 
(19—23 august, la București), 
de specialitate a alcătuit un 
al „naționalelor14 identic cu 
B. ;
200 m liber (m și f), 
(m și f), 
mixt (f),
400 m liber

și t), 200 
(rh).

trebui folosit mai mult și mal bine 
imensul rezervor de talente ce se gă
sesc și în Bt-vureșii.

Să nu uităin cu în Capitală există 
peste 230 de școli generale, aproape 
100 de licee și școli profesionale, nu- 
meroase școli tehnice și institute ae 
învățămînt superior, nenumărate uzine 
și fabrici in care activează zeci de 
mii de tineri care așteaptă să li se 
ofere ocazia să fie descoperiți !

In București se află cel mai nume
ros corp de antrenori și de profe
sori. Prin pregătirea lor și condițiile 
care li se oferă, ei pot fi de mare 
folos în acțiunea de propagare a atle
tismului în ...................
mine decît 
organizată, 
site și în

In
Capitala are 
toritâ într-o 
mare al secțiilor de atletisTh 
douăzeci), al antrenorilor și 
fesorilor cu specializare (150), 
pului de arbitri (peste 100), 
se adaugă baza materială 
oane și terenuri cu piste și instalații 
de atletism), numărului mare de 
atleți de performanță, și în general, 
posibilităților bune de organizare a 
concursurilor.

Secțiile marilor cluourl — Dinamo, 
Rapici, Steaua. C.A.U., Metalifl — au 
furnizat loturilor republicane numeroși 
atleți care au stabilit performanțe de 
valoare, iar S.S.A., Clubul sportiv șco
lar, Viitorul, Constructorul, Liceul 35, 
Cutezătorii, Progresul, i>reoeupate de 
descoperirea de noi talente din rîndul 
copiilor și juniorilor, duc o susținută 
activitate în atfesf domeniu, concretizată 
prin frumoasele rezultate obținute la 
campionatele municipale rezervate co
piilor și juniorilor, ca și în întrecerile 
republicane ale juniorilor.

In același timp, cineva care încearcă 
a privi ooiectiv situația, constată că 
in activitatea atletica din municipiul 
București există și unele lipsuri care 
vor trebui înlăturate in viitor.

BAZE NUMEROASE, 
DAk ACTIVITATE RtDUSÂ

Capitala posedă numeroase baze In-’’ 
zestrate cu cele necesare pentru des- 
iășurarea unei puternice activități 
atletice (piste—gropi pentru sărituri — 
loc pentru aruncări), dar pe multe 
din ele activitatea atletică este ine
xistentă sau foarte anemică, ceea ce 
face ca acest sport sa nu fie cunoscut 
și practicat in numeroase cartiere din 
Capitală. Este căzui stadioanelor : 
Voința, Olimpi-a, Laromet, Steaua, Po
li4 .................

CONCURAT DECIT 150. AU l’OST 
PROBE CARE NU S-AU DISPUTAT 
DIN LIPSA DE CONCURENȚI. IAR LA 
ALTELE AU FOST CITE DO1-TREI 
PARTICIPANȚI.

Fazele pe școală șl sector ale cam
pionatelor nu se desfășoară, din care 
cauză aceste concursuri nu reușesc să 
pătrundă in rindul tineretului școlar. 
Toate acestea ne determină să tragem 
concluzia că în Capitală există o pro
blema a atletismului școlar care iși 
așteaptă rezolvarea.

CAMPIONII 
LA JUNIORI

telefon, de la co-

Pentru 
fruntași 
eaniade 
federația 
program 
cel al J.

JOI : 
delfin 
4X100 m 
VINERI : 
bras (m
200 di spate 
SÎMBATÂ : 100 m 
m mixt (f), 200 
400 m mixt (rh), 
4X100 m 
m mixt 
liber (f), 
și 4X100

: (0,
mixt

mȚxt (m) ;
(rh). 200 m spate (f),
400 m mixt (f), 1500 
ni liber (mh

masa tineretului. Nu ră- 
ca printr-o acțiune bine 

aceste forțe sfi fie folo- 
sphjinui atletismului, 

mișcarea auletlcă românească, 
o deosebită pondera da- 
larga măsură numărului 

țaproape 
al 
al 
la 

(13

pro- 
cor- 
care 

stadi-

Echipa de fotbal Metalul-O- 
țelul Roșu a cîștigat campions; 
tul județean Caraș-Severin, deci 
și dreptul de a participa la toam
nă într-o categorie superioara: 
divizia C. Și cită bucurie, cita 
satisfacție a produs această pro- 
movare în i----
suporteri de pe Valea 
dintre care
8 ^Această bucurie a declanșat și, 
scrisoarea ce ne-a sosit zilele 
trecute la redacție sub semnătu
ra tovarășului Frahcisc IVullBer. 
In ptima parte autorul face multe 
precizări referitoare la tradiția 
fotbalistică a orășelului siderur- 
Cistilor: .Primă echipa organ!-
zală pe aceste meleaguri a apă
rut in urmă ca aproximativ 50 
de ani, Metalul-Oțelul Roșu fund 
una dintre cele mai vechi echi
pe din Banat. Aici s-au format 
și au jucat fotbaliști ca Btrău, 
l.ereter, Țurcanu, Kotormany. 
Nestorovici, nume bineeuhoseuie 
azi...” , .Urmează cîteva din micile sue- 
cese — mari, evident, pentru su
porteri - obținute de echipă de-a 
lungul anilor și unele Explicații 
ale izbînzii din acest an : Ciț-
tigatea seriei se datmteâza m 
principal seriozității cu cares-au 
pregătit toți jucătorii... In tur- 
mâție au lost introduși tineri la- 
tentați, din echipa de juniori 
proprie — pregătită și foirtiiită 
de ahtrenorii Michael Glass (in 
trecut) și Ion Arieșâanu (in pre
zent)”. Interesant hi se pare sa 
arătăm componența muncita 
reascâ a lotului echipei Metalul 
Oțelul Roșu: L. Caciu.c, N. Va,i 
E. Nicodimescu, P. Roman, N 
Tuza, D. Flekacs N. Lalu, C, Gii- 
gore — sînt lăcătuși: H. Schnei 
der, P. Gheorghe, 1. Vasiloa e. 
S Ruja — oțelari ; E. Ani. 1. Az- 
zola, ’M. Stan, K. Schwerin 
electricieni; M. Florei, I. Mateoni 
— sortatori, I. Olaru — strun
gar și E. Novak — sudor.

Tot' semnatarul scrisorii ne a 
duce la cunoștință că: „Anul a- 
cesta. Uzina „Oțelul Roșu” îm
plinește 175 de ani de existență" 
Deci — conchidem noi — f-o 
baliștii au cinstit acest event 
njent cu o promovare în divizia 
Cț care a dat mare satisfa. (ie 
suporterilor.

Succe» mai departe echipei 
muncitorilor siderurgiști de la 
Oțelul Roșu!

BACAU, 3 (prin ______ , __ __
respondents nostru). Pe lacul de acu
mulare Bacău IT au început finalele 
campionatelor^ naționale de canotaj ---------- - --------- ... .. ....... Jatâ 

la
i concurenți : 

Doina Platou
. (1) : Rapid

F. Abmdescu 
Școlarul Buc. ;

Șe. sp. nr. 1 
4 + 1

I, 
Gh.

Metalul

rezervate juniorilor și copiilor, 
primii cîștigăton ai întrecerilor, 
care iau parte 350 de 
copii, simplu fete : 
(Școlarul Buc.), 2. f. 
Buc., simplu băieți : 
(Steaua). 2 f, c. (b) 
junio-are II, 4-Ț-l rame : Șc. sp. 
Buc., 2 f. c. Șcț sp. nr. 1 Buc., 
vîsle : Șc sp. Timișoara ; juniori 
2 f. c. : Metalul Buc., simplu : 
Foca (Metalul Buc.), 4 f. c. * 
Buc.

c.

O VACANȚĂ PREA LUNGĂ
S-a creat un oolcei in atletismul 

bueureșteau, ca tocmai în pUn pezon 
atletic —; iulie, august și septembrie — 
activitatea atletica să fie suspendați, 
deși există toate condițiile pentru a 
se putea organiza concursuri. IN CA* 
LENDARUL ATLETIC MUNICIPAL 
PENTRU ACEASTA PERIOADA NU 
ESTE PREVĂZUT NICI UN CON
CURS !

MĂSURI CARE SE IMPUN
Pentru înlăturarea acestor lipsuri șl 

pentru ca atletismul să pătrundă cu 
adevărat în masa tineretului din Ca
pitală, este necesar ca alături de grija 
pentru organizarea competițiilor repu
blicane, să se acorde mai mare atenție 
și altor aspecte din activitatea atletică.

Atletismul școlar va trebui stimulat 
prin crearea acelei divizii școlare care 
să angreneze școlile generale și li
ceele. Cu sprijinul U.T.C. și al inspec
toratului școlar, această cpmpetiție 
poate constitui un stimulent în acti
vitatea sportivă școlară. Organizată cu 
atenție, disputată pe sectoare, cu ui» 
program redus, ea poate să intereseze 
școlile și să scoată la iveală talente.

Organizarea acestei competiții impli
că folosirea din plin a tuturor bazelor 
existente șl în consecință nevoia ca 
toate stadioanele șj terenurile cu in
stalații atletice să fie puse la dispo
ziție, ceea ce va avea ca o consecință 
animarea vieții atletice în diferite sec
toare ale Capitalei. Un rol important 
in această . acțiune avindu-1 cluburile 
și asociațiile proprietare, sectoarele 
Consiliului municipal pentru educație 
fizică și spdrt și ale U.T.C.

Secțiile de atletism și sectoarele vor 
trebui stimulate în a organiza con
cursuri cu programe reduse, prone 
cariate și deschise tuturor categoriilor 
de participant, ... -
să atragă un 
concurenți.

La această 
tismului este .___
turor celor care au practicat și îndră
git atletismul. Un rol important 11 au 
foștii atleți și profesori de educație 
fizică. Fiecare dintre ei poate contri- 
bui la lărgirea ariei atletismului în 
primul oraș al țării și la folosirea 
din plin a condițiilor care sint oferite, 
dar insuficient utilizate, pentru ca 
acest sport să devină cu adevărat cu
noscut rîndurile tineretului.

prof. Camil MORTUN

AI. AMJRICI
M FR.

i

VIZITAȚI

BAZARUL NEPTUN
din stațiunea Neplun — Mangalia Nord, 

originală expoziție cu vînzare 
a cooperației de consum.

Standurile „Bazarului Neptun44 găzduiesc

fantezia și indeminarea meșterilor artizani

din cele 39 de județe ale țării
Vase din lut smălțuit, ceramică neagră de o aleasă dislinclie, cergi 

și covbare, ii spumoase, obiecte decorative din lemn îhcrusfăt Cu mi- 
ocelui heăs'Smuit simț artistic, 

pînă
gala, toate stau deopotrivă dovada 
transmis din generație în generație

Pentru amatorii

în zilele noastre.

de frumos
Pentru colecționarii de unicate artizanale

A

bătălie
nevoie

în 
număr

școlare 
desfâ-

D1N
FOST

favoarea atle- 
tu*

așa 
cit

in
de sprijinul

din stațiunea 
Neptun — Mongolia Nord !

., ioo m
100 m spate (m), 

4X200 m lioer (m) ;
(m și f), ioo m 

ni aeifin (m și f), 
100 in spate 

liber (f și m) 
rh bras (f și 
4X100 rh liber

DUMINICA :

(f) ;
200

m), 
(«,
200

80) m 
m liber

fel incit elfc 
mai mare de

BAZARUL NEPTUN

PISTARZII

In vacanța?

COOP

De cîțiva ani, 
ale municipiului 
șoară îhtr-un dezolant 
CELE GO DE LICEE 
PREZENTE IN ACEST

MIILE DE

Este
Olimpia, 

mica ele.

ATLETISMUL ȘCOLAR
— PRObLEMA NR. 1 

CAHTALEi
campionatele 
București se 

anonimat.
NU AU 
AN DEOÎT 

ELEVI NU

SPORTUL Șl AGREMENTUL PE LITORAL
(Urmare din pag. l)

statate cu dorința ca acestea să 
fie remediate de urgență pentru ca 
în plin sezon estival, omul muncii 
aflat acolo la odihnă, turistul ve
nit de pe orice meridian, să aibă 
pe litoral printre mijloacele de re
creare și odihnă activă, sportul și 
agrementul. Scrisorile de răspuns 
pe care le-am primit ulterior din 
partea organelor de resort ne-au 
Întărit convingerea, prin simțul de 
răspundere care se degaja din răs
punsurile la critică, ci starea de 
fapt consemnată in luna mai în 
coloanele ziarului nostru va fi îm
bunătățită.

Spre a ne convinge, Irlsă, de efi
ciența semnalului nostru critic, am 
refăcut același itinerar de-a lun
gul litoralului, în perioada de vîrf 
a sezonului, la începutul lunii lui 
Cuptor.

La baza sportivă de lingă „Nep
tun", cete o terenuri de tenis (toate 
cu zgură), de volei și baschet (ame
najate și pentru nocturnă) sînt bine 
intrețihute. amatorii jocului cu ra
cheta avînd și un instructor, prof. 
Eugen Mocanii, iată, deci, Că pro
blema angajării unor instructori de 
specialitate și-a 
zolvare pozitivă.
tarea stațiunii, „firma" ei interna
țională, ni se pare normal ca su
prafețele destinate sportului și a- 
grementului să fie extinse și ju
dicios răspîndite de-a lungul Ma
maiei.

găsit o primă re- 
Dată fiind solici- 

,firma”

SURPRIZA LUI „CUPIDON"

DOAR LA EXTREMITĂȚI... >i
Primul loc de popas : Mamaia, 

saturată în rgstul zilelor, suprasa
turată duminica prin invazia tu
riștilor pe patru roți sau a miilor 
de constănțeni care vin și ei aici 
alungați de înghesuiala de pe plaja 
tomilană. Și la asemenea ore de 
solicitare extremă a stațiunii, a 
ieșit pregnant în relief greșita o- 
rientare a gospodarilor stațiunii 
(I.H.R.-Mamaia) care au grupat po
sibilitățile de sport șl agrement 
spre extremitățile Mamaiei, deși 
aceasta este foarte întinsă. Pen
tru cine face plajă, de pildă, in 
preajma hotelului 
puțin îmbietor să 
drum tocmai spre

„Aurt)ra“, este 
pornească la 

uium Luviuai apic „Neptun”, cale 
lungă, pentru a juca tenis. Și la 
Iei de incomod este pentru cineva 
din zona „Internaționalului”, dor
nic de jocuri mecanice, să se de
plaseze pină la celălalt capăt al 
stațiunii, la Bowling (acolo unde 
au fost concentrate majoritatea a- 
cestor jocuri, cele mai solicitate, 
scoase din incinta hotelurilor). Este 
adevărat că in mijlocul Mamaiei 
se află un teren de volei și unul 
de tenis bituminizate. Dar aci, a- 
glomerația era de cel puțin 2 oa- 
jneni pe n? 1

Lă Eforie Nord, 
care, posomorit, la 
din mai, nu ne-a putut arăta decît 
o magazie de materiale sportive 
goală — ne-a întîmpinat acum ve
sel, făcîndu-ne cunoștință cu tînă- 
rul prof. Codruț Hanganu, proaspăt 
absolvent I.E.F.S. și instructor la 
baza sportivă de lîngă hotelul „Cu- 
pidon“ (încă o dovadă că se pot 
găsi oameni entuziaști, de specia
litate, nefiind nevoie să se apeleze 
la improvizații sau ciubucati, ca 
în alți ani). De la dinsul am aflat 
că pe cele 3 terenuri de tenis bitu- 
minizate, activitatea nu contenește, 
cele 31 de rachete ieșind, pe rînd. 
la fileu. Și în timp ce conversam, 
privind la partidele animate de pe 
teren, la magazia cu materiale era 
un alt du-te-vino ; o bicicletă so
sea, alta pleca. Aceasta era cea 
de-a doua surpriză pe care „Cu- 
pidon" (citește I.H.R. Constanța) 
ne-a rezervat-o : Centrul de închi
riere a bicicletelor. Amatorii spor
tului cu pedale sînt mulți la Efo
rie Nord și cete 30 de biciclete h-au 
o clipă de răgaz. Iată deci o utilă 
și... rentabilă inițiativă a forului 
responsabil care răspunde dintr-o 
dată dorinței de mișcare și agre
ment a celui aflat la odihnă.

„Cupidon“ — 
prima vizită,

INTRE MINI SI MAXI !

Raidul nostru anchetă de Ia des
chiderea sezonului ne-a înfățișat la 
Eforie Sud niște terenuri de tenis, 
volei și baschet aflate în para-

gină, cu zgura năpădită de bu
ruieni, în preajma lor fiind un 
loc viran, apt de alte amenajări 
sportive. De această dată, haina are 
o altă croială și este bine „peria
tă", animația din teren și de pe mar
gine (galerii, în toată regula!) fiind 
cea mai elocventă dovadă. Iar pe 
terenul nefolosit ieri, azi se aflau 
străvechile unelte de distracție ale 
circului !

în perimetrul mini-golfuiui un 
element inedit : terenul de maxi- 
șah, cu clasicul eșichier aflat la 
dimensiuni de curte și cu piesele 
confecționate la dimensiunile lui 
Guliver în țara piticilor. Această 
foarte recentă realizare a I.H.R. 
Eforie^Sud arată că grija sa față 
de sportul și agrementul stațiunii 
a parcurs un drum de la mini la 
maxi ! La propriu și la figurat...

MANGALIA NORD 
SI STATISTICA

Ca și 
tact cu 
tul său 
Și

data trecută, primul con- 
Mangalia Nord — la „sta- 
major'- : I.H.R. Mangalia, 

același interlocutor, tovarășul 
Victor Dăineanu, directorul între
prinderii. „In luna mai, v-ani vor
bit mai mult despre necesitățile 
intrării în funcțiune a noilor spații 
hoteliere la termenele stabilite, de- 
eît despre spațiile destinate spor
tului. Răspundeam, astfel, unei 
ierarhizări prioritare a sarcinilor. 
Astăzi, o să, vă rog să-mi permiteți 
să vă ofer, pentru început, o sta
tistică : la Mangalia Nord — deci 
în stațiunile Saturn, Venus, Jupi
ter și Neptun — avem aproape 
12 00(1 de oaspeți din țară și aproxi
mativ 15 000 din străinătate. Iată, 
deci, de ce ne-a interesat, in pri
mul rind, problema casei și mesei, 
ca să simplific oarecum lucrurile. 
Aceasta n-a însemnat, insă, că am 
dat uitării sportul și agrementul, 
distracția și odihna activă. Terenu
rile de tenis de la Venus și Jupi
ter, cele de mini-golf din aceleași 
stațiuni (în special, cel de la Ju
piter, datorită unui minunat cadru 
natural de ozon și răcoare), po- 
picăria și bowiingul de Ia Jupiter — 
lingă hotelurile „Calipso” și res
pectiv „Orizont" — sînt toată ziua

solicitate. Avem acum și bărci la 
mare. Iar lingă stațiunea Venus, 
în incinta I.A.S. Mangalia, amatorii 
de echitație au tot ce Ie trebuie, 
incepind cu cai și terminind cu... 
bufetul. Adiacent, hipodromul din 
Mangalia oferă turiștilor curse pal
pitante, prilejuri de încercare a 
șanselor.

De altfel, colaborarea noastră cu 
partenerii străini prevede și stipu
lații pe linie sportivă. „Sport-turist” 
din Cehoslovacia conține în con
tractul cu turiștii sai ce vin pe li
toralul românesc și ‘2 zile de sport 
pe săptămină, iar firma „Kanlhof 
și Herthie” din R.F.G. ne-a soli
citat o școală de vele pentru tu
riștii săi, ei aducind ambarcațiunile 
și noi specialiștii.

Considerăm insă toate acestea, 
ca un început pentru diversifica
rea posibilităților de a face sport 
in Mangalia Nord — cea mai tî- 
nără prezență a litoralului nostru 
— în anii ee vin”.

Opinie la care subscriem 
tegral.

pista rzii noștri au 
performanțe valo- 
la rezultatele 
despre care 
ele vădesc un 
formă. Numai 
Sofia (24—25 iulie;

• cînd încep 
pentru seni- 

- pistarzii consacrați nu mai au 
un concurs ! ?... Așadar, o lună

Recent, ia Sofia, 
obținut o serie de 
roase. Ne referim 
„Cupa Serdika“ — 
scris, subliniind că 
lutar ascendent de 
de la-turneul de la 
și pînă la 24 august 
campionatele municipale 
ori 
nici 
de vacanță, absolut neindicată, tocmai 
cînd ei se '

Oricît de 
antrenorii 
știub — nu 
trenamente, 
dicioăse

Și, astfel, lată-i 
într-o vacanța cu 
ce aceste „g oluri “ 
velodrom ? Ca să 
o dată că velodromul este , 
racă“ a sportului cu pedale ?

•Și, apoi, ne mai mirăm de 
concursurile internaționali am 
deseori rezultate mediocre...

u:hf//
din 
am 
sa- 
că.

află în plin progres, 
harnici ar fi cicliștii și 

lor, o competiție 
poate fi- suplinită 
oricît ' de intense 

le-am presupune.
pe pistarzii 
totul nedorită.
în activitatea 
se confirme

— este 
de an- 

sau ju-

noștri
De 
pe 

încă 
„ruda să-

Programul de lucru
duminica ora 7-13

țara piticilor" sau maxt-șah la Eforie Sud !

PENTRU SEZONUL AUTOMOBILISTIC

„CICLOP"
A DESCHIS O NOUĂ STAȚIE SEZONIERĂ

AUTO-SERVKE 
SPĂLAT, GRESAT,

SCHIMBURI DE ULEI
SERVIRE RAPIDĂ, SERVICIU IREPROȘABIL, 

INSTALAȚII ULTRAMODERNE

str. Intre Cirle nr. 5, intrarea Nestor el hr. 6

ACCESUL PRIN SPLAIUL UNIRII (podul Mârâsești) STR. BUCUR
zilnic ora 11 - 20
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OM CU TEMEINICE CUNOȘTINȚE

CRED CĂ MOMENTELE GRELE ALE 
AU FOST DEPĂȘITE"

/
spune BAZIL MARIAN', noul antrenor principal al echipei giuleștene

RAPIDULUI
ne

este echipa care 
totul

de

— în 
față 

luptei 
campionatul 

în timpul 
o 

s-a

surprinzător 
protagonistă a 
avut în 
traversat 

chiar după aceea 
criză. Mai întîi

Rapidul 
mod cu 
de rolul 
pentru titlu, 
trecut — a 
vacanței și 
perioadă de
anitnțat n plecare masivă de jucă- 

‘tohi titulari — de natură a dez
membra formația. Apoi, cînd lu
crurile păreau să revină pe făgaș 
normal în privința jucătorilor, 
au fost ’schimbați — fără a se 
furniza pînă acum vreo explica
ție — cei doi antrenori. Totodată, 
a apărut — în mod neașteptat — 

Dumitru".
la limpezirea completă a 
neplăcute situații prin care 

a trecut și mai trece 
giuleșteană, mai ales 
care au determinat-o 
sens așteptăm punctul 
al conducerii clubului 
socotit util să aflăm opiniile nou
lui antrenor principal, Bazil Ma- 
riăn.

„...Duminică dimineața, la Cîm-

„cazul
Pînă 

acestei
încă echipa 
a cauzelor
(în care 
de vedere 

Rapid), am

deveni antrenor principal la Ra 
pid ?

— Cu firească 
dul reprezintă, în 
mine 
dragoste și era 
bucur 
I960, 
clubul feroviar, 
decît contacte întîmplătoare cu el, 
deși am păstrat tot timpul nostal
gia zilelor frumoase trăite în pot
coava de lingă podul Grant. Dec’ 
după 11 ani mă reîntorc 
o reală satisfacție — 
echipei căreia i-am 
bună parte din 
jucător.

— Ați revenit, 
în momente ceva 
tru echipă. V-ăți 
că pasul pe care îl faceți compor-' 
tă și o oarecare doză de risc ?

— Mulți mi au spus — ținînd, 
probabil, seama de' frămîntările 
prin care trece echipa — că mă 
angajez într-o treabă destul de di
ficilă. Personal, am cunoscut

parti-de activitate, POLITICA 
DULUL ,, , .

Tocmai în acest spirit, Planul ae 
măsuri insistă asupra 
politico-ideologice și 

să'poată transmite elevilor lor ba
gajul de cunoștințe pe care și l-au 
însușit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ara
tă :„Trebuie să introducem obliga
toriu examenul de științe sociale ca 
examen de bază, fără de care nici 
un student nu poate absolvi facul
tatea. în societatea noastră socia
listă nu poate deveni inginer cineva 
care nu are temeinice cunoștințe 
ideologice comuniste".

Și atunci, se ridică în mod le
gitim întrebarea : dar antrenor — 
adică educator — poate fi cineva 
care nu are asemenea temeinice cu
noștințe ideologice comuniste? Bi
neînțeles că nu !

Reies din toate acestea o serie 
de măsuri pe care le-am dori grab
nice.

Este vorba, în primul rînd. de 
revizuirea programei parcurse la 
cursurile de antrenori, acordîndn =e 
o pondere sporită studiului științe
lor sociale. Aceeași cerință trebuie 
augmentată și la examenele de a- 
vansare. Se simte necesitatea unei 
reîmprospătări și reexaminări a 
cunoștințelor politice ale antrenori
lor noștri, mai ales a celor care 
răspund de pregătirea loturilor na
ționale, olimpice și a echipelor 
fruntașe de fotbal. O asemenea ac
țiune n-a mai avut loc de foarte 
mltltă vreme.

Fără îndoială, procesul pregătirii 
ideologice trebuie conectat modu
lui general de comportare a antre
norului. Priveam, deunăzi, pe mi
cul ecran un foarte inspirat repor
taj despre un tăietor de păduri, un 
bătrîn comunist, cap de familie, 
tată a patru copii. Redabtorul și 
camera de luat vederi s-au deplasat 
la casa lemnarului, oferind micro
fonul unuia dintre băieți. „Aș 
să fiu în viață așa cum a 
tata", a spus tînărul.

Ce superb ar fi să-i auzim 
nînd pe sportivii noștri i •

„Aș vrea să fiu așa cum 
antrenorul meu !“

al acțiunii, el s-a făcut sporadic, 
nu a avut destiîlă eficiență, rămî- 
nînd de multe ori în sfera perora
țiilor sterile și a angajamentelor 
formale.

Iată de ce planul de măsuri în
tocmit de Comitetul executiv al 
C.N.E.F.S. dedică un întreg capitol 
muncii antrenorului, o redimensio- 
nează, îi conferă mari responsabi
lități în .desfășurarea procesului de 
educație 
sportiv.

In expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. fă
cută la consfătuirea de lucru 

ă activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative, se arată :

„Toți profesorii, toți îtivățătotii 
trebuie să fie și specialiști și edu
catori : dacă nu îndeplinesc ambe
le condiții nu pot fi promovați in 
aceste funcții".

în această apreciere se recunoaș
te integral corjiul antrenorilor 
sportivi. Intr-adevăr, antrenorul, în
tr-o accepțiune superioară, tre
buie să fie, în același timp, spe
cialist și educator. A despărți aceste 
laturi, a le delimita, este imposibil. 
Iată de ce Plănui de acțiune al 
Comitetului executiv al C.N.E.F.S. 
investește breasla ahtrehorilor cil 
atribuții sporite, tn lumina acestei 
concepții, profesiunea lor. dificilă 
dar nobilă, capătă suportul reali
zării depline pe plan tehnic, cetă
țenesc și patriotic.

într-un alt paragraf al expunerii 
sale, secretarul general al partidu
lui consemnează :

„Vorbind mai la general, se im
pune să începem cu educarea co
munistă a tuturor celor pe care îi 
punem să facă educație Comunistă 
altora: să nu punem pe nimeni 
in această activitate pînă nu ne 
covingem că el însuși are educa
ția necesară și este în stare să o 
predea, să asigure răspîndirea con
cepției noastre în întreaga sa acti
vitate".

Referirea este absoluf evidentă 
și nu e nevoie de eforturi prea 
mari pentru a înțelege că antreno
rul, pe lîngă specializarea sa stric
tă, capătă învestitura unui OM 
POLITIC, însărcinat să promoveze 
cu consecvență, în domeniul său

de caracter, care au acordat con
științei o atenție cu nimic mai mică 
decît cea atribuită trupului. Este 
aceasta o demonstrație indubitabilă 
a adevărului că nivelul de pregă
tire spirituală a atletului determină 
în mod hotărftor potențialul lui fi
zic.

Campionatele mondiale și europe
ne, Jocurile Olimpice mexicane, atît 
de fructuoase pentru sportul Româ
niei socialiste, au adus pe podium, 
printre învingători și premiați, ele
mente umane înzestrate și pregătite 
multilateral, armonios. Astăzi, în 
contextul concurenței uriașe la su
premație, în condițiile progresului 
tehnic vertiginos, al acestei verita
bile alchimii a pregătirii, laurii 
victoriei sînt determinați în egală 
măsură de perfecțiunea fizică, dar 
și de robustețea morală a subiec
tului.

Revenind la tema propusă, ace
ea a sarcinilor și responsabi
lităților Sporite ale antreno

rilor în desăvîrșirea procesului de 
educație a sportivilor, supunem în 
continuare dezbaterii Programul de 
acțiuni alcătuit de Comitetul execu
tiv al C.N.E.F.S. și expus în ședința 
de lucru desfășurată Săptămînă tre
cută. Analiza amplă și multilaterală 
a neajunsurilor constatate în acest 
sector privește, în primul iî’, 
munca antrenorilor.

Ar fi greșit să se creadă că pînă 
acum nu s-ar fi cunoscut 
educativ pe care trebuie să-l îm
brace munca unui antrenor. Dacă 
vom consulta actele normative aie 
mișcării sportive, documentele ela
borate la Conferințele pe țară, la 
plenarele Comitetului executiv și 
ale Biroului C.N.E.F.S., 
după care 
la I.E.F.S., 
dreloi- de 
institutelor 
vom vedea
li s-a cerut cu insistență să im
prime un puternic sens educativ 
procesului de pregătire a sportivu
lui. Analiza prilejuită de apariția 
Documenteloi- de partid he-a rele
vat că, deși lucrul acestă se cu
noștea și era unanim acceptat teo
retic, din punct de vedere practic,

pregătirii 
cultural-edu

cative a antrenorilor, astfel ca et

comunistă a tineretului

spune este că vom încerca în 
această perioadă precompetiționelă 
pe toți jucătorii pe care-i avem 
în lot, Ie vom da tuturor posibili
tatea, atît celor mai vechi cit și 
noilor veniți, să candideze pentru 
locurile din echipă. Totul va de
pinde numai de ei. în jocurile de 
verificare pe care le vom susține 
vom încerca diferite formule și 
vom alege pe cele mai 
că mai ales partidele 
orașului București" ne 
prilejul unei edificări 
pra viitorului „11“ al Rapidului, a 
potențialului său de joc.

— Care este 
tru ?

— Deși există 
sens a Biroului 
bal, el nu s-a prezentat încă 
echipă, refuzînd să se 
mijlocul colegilor săi. 
posc mtivele plecării 
cred că poziția pe care 
ține în momentul de față nu este 
corespunzătoare, dăunează presti
giului pe care și l-a creat. Consider, 
totuși, că această situație nu 
poate prelungi. Este cazul 
se ajungă Ia o soluție în privința 
lui, să știm și noi dacă pornim Ia 
drum cu el sau fără el.

— Ce vă propuneți pentru noul 
campionat și pentru competiția in
ternațională la care Rapidul va lua 
parte ?

— O 
care să 
goste și 
lor susținători din 
precum și încrederii 
noi ca reprezentanți 
românesc.

— Vă dorim mult succes !

cu atît mai interesantă cu cit par» 
mai dificilă.

— Care au fost primele dv. im 
presii după luarea contactului cu 
echipa ?

— Mai întîi, voi sublinia că atit 
eu cit și colegul Gh. Nuțescu, cu 
care n-am mai lucrat împreună 
pînă acum, dar cu care sper că 
voi colabora în bune cohdițiuni, 
am fost foarte bine primiți de că
tre conducerea clubului și de ju
cători, 
tivitate 
ma că 
pei au 
pășite, că atmosfera a 
bună. Cred, deci, că 
țiile nebesare pentru 
echipei la linia de plutire, 
schi din punctul de vedere al po 
tenț’alului ei de joc.

— Cum vi se pare lotul pe care 
îl aveți la dispoziție ?

— Destul de echilibrat șl omo
gen. tn general, sînt acoperite toa
te posturile, pentru unele din ele 
existînd și dubluri. Mai sînt, însă, 
și unele puncte 
formație. Am în 
extremele și apoi 
centrali, în cazul 
pescu Ia o echipă

— Cum vedeți 
bază pentru noul

— Avind

le 
bune. Sper 
din „Cupa 
vor oferi 
totale asu-

plăcere. Rapi- 
fond, pentru 

prima 
mă 
Din 

la 
am mai avut

cum se spune — 
norma! să

în
am plecat de
nu

revenind 
de cînd

Ciulești.

cu
Ia cîrma 

consacrat o 
cariera mea de

totuși, la Rapid 
mai grele pen- 
gîndit, cumva,

efectuat ieri dimineață inJucătorii Rapidului la antrenamentul 
; Ciulești.

pinad înaintea partidei de verifica
re a Rapidului cu echipa locală 
Poiana, fostul jucător de glorie 
și actualul conducător tehnic al 
formației din Ciulești a răspuns 
cu amabilitate întrebărilor noastre:

— Cum ați primit oferta de a

aceste frămîntări. Am auzit 
de ele și chiar le-am simțit

puțin 
Și eu 
în unele jocuri ale Rapidului din 
returul campionatului trecut. 
Mi-am dat, deci, seama că nu va 
fi ușor pentru mine, dar am ră
mas Ia credința că o activitate este

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Ridicarea cortinei pe scena fotbalului 
bucureștean se va produce, ca de obi
cei, cu o săptămînă înaintea începerii 
campionatului diviziei naționale A. In 
zilele de 14 ș1 15 august, stadionul Re
publicii va găzdui meciurile celei de a 
V-a ediții a „Cupei municipiului Bucu
rești", pentru cîștigarea căreia se vor 
întrece echipele Dinamo. Rapid, Steaua 
și — o surpriză plăcută — Politehnica 
iași. Tragerea la sorți a meciurilor se
mifinale va avea loc la 10 august. For
mațiile învingătoare în prima zi se vor 
întîlnî în finala „Cupei", iar învinsele 
în partida pentru locurile 3—4.

Aîi, pe stadionul Constructorul — 
ora 17,30

MECI PENTRU „CUPA 23 AUGUST" 
LA FOTBAL FEMININ

Partida Unirea Tricolor — Țesăto- 
riile reunite, contînd pentru prima e- 
tapă a „Cupei 23 August" la fotbal 
feminin se va disputa azi, de la 
17.30. pe stadionul Constructorul. Me
ciul trebuia s$ aibă loc duminica tre
cută. dar a fost amînat. întrucît prima 
echipă a întîlnit la Alba Iulla. în- 
tr-un meci demonstrativ, formația de 
..rezerve" a clubului Rapid București 
(scor 2—1). La ,.demonstrr4ie“ au . asis
tat aproximativ 5 000 de spectatori.
F. C. GALAȚI ÎN CEHOSLOVACIA
Echipa F. C. Galați se află în Ce

hoslovacia. unde susține un turneu de 
cîteva jocuri amicale, de pregătire. 
Formația gălăteană este însoțită de an
trenorul federal Colomain ” 
dan. care coordonează 
tehnică a acestei formații.

SPORT CLUB BACĂU 
TN U.R.S.S.

c.

Braun-Bog- 
lndrumarea

PLEACĂ

Teri șf-a încheiat perioada deTeri șf-a încheiat perioada de pre
gătire la munte și Sport Club. Astăzi, 
băcăuanii vor pleca în U.R.S.S. pentru 
un turneu de trei jocuri. Ei vor întîlnî 
formațiile Zarea Voroșitovgrad 
august), lotul olimpic al U.R.S.S. 
Do-net. la I —- ----- , . .
— fost Neftianik (la 12 august).

Qa 6 
........ . ____  . da

9 august) si pe Nefci Baku 
:z vor

facedeplasarea io' jucători/ înapoierea 
în tară este tixa<tă pentru ziua de 
13 august.
PETROLUL EVOLUEAZĂ LA MEDIAȘ 
joi, la Mediaș, va avea loc o in

teresantă partidă. Formația locală — 
Gaz metan — din divizia B. întîlnește 
pe Petrolul Ploiești, într-un meci de 
pregătire. Cu acest prilej va fi inau
gural terenul Sparta, refăcut în în
tregime.
A.S.A. TG. MUREȘ — ÎN UNGARIA

fot- 
au por- 

~ _ _..o____ For-
va susține aici trei 

amicale de verificare, urmînd

sfîrșitul săptămînli trecute, 
baliștii de la A.S.A. Tg. Mureș - 
nit într-un turneu în Ungaria, 
mafia mureșeană 
pSUtldC

situația cu Dumi

După primele zile de ac- 
comună, mi-am dat sea- 

momentelft grele ale echi- 
fost, în mare măsură, de- 

devenit mai 
sînt condi 
readucerea 

ind eo-

o hotărîre în acest 
federației de fot- 

la 
întoarcă în 
Eu nu 
sale, 
el se men-

cu- 
dar

se 
să

rind,

aspectul

nevralgice în 
vedere mai întîi 

linia fundașilor 
plecării lui Lu
de peste hotare, 
dv. formația de 
campionat ?

în vedere că abia 
miercurea trecută am luat în pri
mire echira, nu am ajuns încă la 

concluzii definitive. Ceea ce pot

comportare cit mai bună, 
răspundă dovezilor de dra- 
de apreciere ale numeroși- 

înireaga țară, 
investite in 
ai fotbalului

F. CONSTANTIN

executiv 
cursurile 

se predă și se învață 
regulamentele cate- 
educație fizică ale 

de îhvățămînt superior, 
că antrenorilor noștri

vrea 
fost

spu-

este

CUM AȚI RECEPȚIONAT ULTIMELE MASURI?
(Urmare din pag. 1)

sporită în exercitarea muncii de în
drumare și control.

Fără a părea lipsit de modestie, aș 
sublinia că rezultatele obținute de-a 
lungul ultimilor zece ani de 
echipele 
Iul (ale 
jucători 
în mare 
lor tehnice.

în încheiere, aș dori să subliniez ca 
la baza principiilor de promovare a 
antrenorilor în divizia A să stea mun
ca depusă de aceștia, ca și 
față de ridicarea propriului 
de cunoștințe profesionale.

★
ILIE OANA, antrenor 

De acord cu măsurile 
constituie un stimulent ... 
atît pentru antrenori, cit și pentru 
jucători. în -privința drepturilor și în
datoririlor, consider normal ca toate 
echipele să ia un start egal, diferen
țierile urmînd ă intra în vigoare după 
etapa a 8-a de campionat.

către 
provinciale U.T.A. si Petro- 
căror loturi n-au excelat în 
de mare valoare) se datoresc 
măsură stabilității conducerii

interesul 
lor nivel

sportive, vom putea acoperi pro
priile cheltuieli .legate de partici
parea echipei în campionat.

Apreciez ca foarte bună și mă
sura de încheiere a contractelor cu 
antrenorii pe timp de 3 ani. Ea 
oferă perspectiva unei continuități 
în muncă a antrenorilor și este de 
natură a împiedica abuzurile, pre
cum și imixtiunile conducerilor de 
cluburi. La clubul Crișul a existat, 
de altfel, și pînă acum tin 'aspect 
pentru munca antrenorilor, li s-a 
creat libertate deplină de acțiune, 
așa încit nu vom face decit să per
severăm pe acest drum.

COSTICA RADULESCU, antrenor 
principal la S. C. Bacău : Măsurile 
sînt binevenite. Le-am prelucrat și 
cu jucătorii noștri, care au înțeles 
importanța lor. O singură observa-

ție : noul sistem de drepturi și o- 
bligații ar fi fost bine să cuprindă 
prevederi de natură stimulativă și 
în cazul antrenamentelor, al pregă
tirii propriu-zise.

ACORD DEPLIN CU MĂSURILE PRIVIND LATURA 
EDUCATIVĂ, DISCIPLINARĂ Șl TEHNICĂ

Ia Petrolul : 
luate, care 

în activitate

SINTEM CAPABILI

vom căuta să Împletim
MAI BINE MUNCA

DE INSTRUIRE CU CEA
DE EDUCAȚIE

să se* înapoieze în țară după 
august.

F. C. ARGEȘ JOACĂ AZI LA PITEȘTI 
Șl APOI PLEACĂ ÎN IUGOSLAVIA
F,chipa piteșteană își încheie azi o 

primă etapă de pregătiri. efectuată 
la Valea cu Pești, de pe Argeș.

Azi. elevii lui Titus Ozon se. vor 
înapoia la Pitești, unde, după-anvază, 
vor juca cu divizionara r — Dacia. 
Vineri, F. C. Argeș 
goslavia, pentru un 
jocuri.
JUNIORII PLEACĂ AZI IN R.D.G.

Reprezentativa națională de

SA REZOLVAM
10

va pleca tn 
turneu de

Dacia, 
lu
re!

Reprezentativa națională de juniori 
urmează să plece azi. pe calea aerului, 
în R. D. Germană, unde va participa; 
după cum s-a mai anunțat, la ceâ de a 
V-a ediție a ..Turneului Prietenia".

împreună cu antrenorii C Ardelea- 
nu si V. Zavoda vor face deplasarea 
jucătorii Clurea. Boghean 
Blejușcă, Nasfhi, Bedea. 
Ton. Bora, Dumitriu. Crișan. 
Luchescu, Sumulanschi, 
G’ughici si Szabados.

La competiție Darticină 
împărțite în două serii : 
tră — care anul trecut 
feul. la Katowice 
în grupă cu seleeiiona^'51'3 
reene.
Germane IL în cealaltă grună se vor 
întîlnî renrezen+atlvele Poloniei. Cu- 
hei U.R.S.S.. Ungariei sl R. D. Ger
mane I. Primul joc al tricolorilor efte 
programat vineri. 6 august. în orașul 
Gera. în compania 11-lui bulgar.

APRITRI ffOMAMI DPI ați 
LA JOCURI din CUPELE 

EUROPENE
Secretariatul U.E.F.A. a informat F.R. 

de Fotbal că la 4 meciuri din cadrul 
euoelor europene n delegat arbitri ro
mâni. Colegiul central al cavalerilor 
fluierului a desemnat ne următorii: Par
tida Ga-latasarav Istanbul — T.S.K.A. 
Moscova din cadrul Cunei campionilor 
europeni va fi condusă la centru dp 
Victor Pădureanu. aiutat la linie de 
Otto Anderco și Nicolae 
brigada formată din Aurel 
centru). C. Dinulescu și C. 
linie’» va arbitra meciul Mikkehn 
landa) — Fskisehir (Turcia) — din Cuna 
cinelor. Două confruntări din 
U.E.F.A,. D'namn Zagreb — Botev Vra- 
ta si At.ietico Madrid — Panlon’ns Ate
na vor fi oficiate la centru dp Chevork 
Ghemigean și. respectiv, Alexandru 
Pîhvu.

Toate întîlnirlle se vor disputa 
terenurile primelor echipe, la data 
15 șentembrte.

DUMITRIU II Sl FRAȚII A - 
LA VE.F.A. ISTANBUL

Jucătorii Dumitriu II șl Frătilă

cu

- Anshelini. 
Enacho. Ton 
o. Sandu.
Minculesc’i,

zece echipe, 
formația noas- 
a cîstisat tro- 

a fost repartizată 
... __ ..................-•■-» RPD. Co-
Cehoslovaclei. Bulgariei și R.D. 

ir. în cealaltă grună se 
reprezentativele Poloniei.

U.R.S.S,. Ungariei si R. D.

SARCINA AUTOFINANȚĂRII
BUJOR MERA, președintele clu

bului Crișul : îmi exprim acorîul 
total cu orientarea și măsurile sta
bilite. Noi, la Oradea, desfășurăm 
de mai mulți ani o activitate cu 
bune rezultate pe linia educării ju
cătorilor, ca și a publicului spec
tator în lumina recentelor docu
mente de partid, a noilor indicații 
date de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și condu
cerea federației de fotbal vom în
treprinde acțiuni cu sportivii, pen
tru cultivarea în rîndurile acestora 
a unui și mai mare respect față de 
muncă, pentru întărirea responsa
bilității lor în pregătire, pentru o 
conduită demnă atît pe terenul de 
sport, cît și în familie și în socie
tate.

In privința autofinanțării, nci, 
cei de la Crișul, ne declarăm ca
pabili de a rezolva sarcina pusă în 
fața noastră de fedetație. Cu cele 
trei milioane lei venituri pe care 
le obținem anual din manifestații

ROLI STRATULAT. președintele 
Sport Club Bacău : Ne însușim, în 
principiu, toate măsurile și indica
țiile primite. Pe baza lor, am sta
bilit un plan concret de măsuri 
privind îmbunătățirea muncii po
litico-educative cu sportivii și an
trenorii. Ne vom preocupa 
mult decît pînă acum 
să fie temeinic legați 
de învățămînt sau de 
de muncă. Vom căuta 
inai bine activitatea de 
aceea de educație. în care scop vom 
întreprinde o serie de acțiuni — 
expuneri, simpozioane, întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu 
oamenii muncii, vizitarea de obiec
tive industriale, istorice și social- 
culturale.

In privința măsurii de asigurare 
a stabilității antrenorilor, ne de
clarăm de acord cu ea. Ca, de alt
fel, și cu noul sistem de drepturi 
și obligații, care — pentru o mai 
deplină echitate — ar trebui să in
tre în vigoare 
fășurarea a opt 
campionat.

în altă Ordine de idei. am. propu
ne ca pentru jucătorii din divizia 
A să nu existe drept de transfer 
cu carantină nici în anul următor.

GH. CAVALIOTI, președintele 
clubului sportiv Farul : Sînt total 
de acord cu măsurile privind latu
ra educativă, disciplinară, precum 
și cu cele vizînd ridicarea nivelului 
tehnic, al competiției. Nu pot îm
părtăși, în schimb, ideea și hotă- 
rîrea de a se începe noul campio
nat cu drepturile și obligațiile s'a- 
bilite pe baza a ceea ce a fost în 
sezonul trecut. Măsura aceasta, lua
tă atît de brusc, avantajează echi
pele clasate mai bine în ediția ul
timă a campionatului, dar nouă ne 
creează încă un măre 
după ce mai fusesem 
o

hahdicap 
sancționați 

dată pentru slaba comportare din

finalul campionatului. Cred Că mă
sura luată nedreptățește. și noile 
divizionare A, Crișul și A.S.A. Tg. 
Mureș, care, deși au realizat o bună 
performanță în sezonul trecut (pro
movarea în primul eșalon), se văd 
în situația de a suporta rigorile 
locurilor 15 și 16. Sînt, deci, de pă
rere că o asemenea intenție a fe
derației trebuia anunțată din vreme 
și materializată după trecerea a 8 
etape din campionatul actual.

în ceea ce privește obligativitatea 
acoperirii cheltuielilor competițio- 
nale din veniturile proprii, apreciez 
că ea ar trebui să intre în vigoare 
numai începînd din anul viitor.

PERFORMANTA fără

mînă definitiv anulate, deoarece ele 
erau o armă în mîna jucătorilor 
pentru obținerea de avantaje, iar 
fotbalul nu avea nimic de cîștigat. 

în regulamentul de transferări ar 
trebui, de asemenea, precizat 
jucători pot fi luați în timp de 
an de la o echipă de categorie 
ferioară, precum și cîți jucători 
veni în același interval la o echipă 
de

0 ACTIVITATE MAI AMPLĂ
divizia A.

cîți 
un 
in
put

CU MEMBRII SUSȚINĂTORI

NU SE POATE OBȚINE
DISCIPLINĂ, FĂRĂ SIMT DE RĂSPUNDERE

centru 
i linie 
pbtriceanti :

(ia
Ghltă da 

(Fin-

Cu na

pe 
de

Jucătorii Dumitriu II șl Frătilă vor 
juca în viitorul sezon • competitions! îri 
Turcia, la V.E.F.A. din Istanbul, echipă 
antrenată de C. Teașcă.

MARELE SUCCES AL BILETELOR FRACTIONATE

î (1ȘT10FRI A CITE 100000 !

mai 
ca sportivii 
de procesul 
locurile lor 

să împletim 
instruire cu

de-abia după des- 
etape din actualul

con- 
1971, 

de 7 
cîștig

________  _____ , cele I 
cîȘtignri au fost realizate pe bilele frac
tionate acoperite lO"/o. dovedindu-se încă 
o dată marea utilitate a acestei forme 
de participare.

Iată cîștleătoril : TFRTN TANCU din 
Brăila și CARÂUSU PETREA din Bucu
rești. cite IOT 000 lei la categoria 1 1 fu- 
ROV COZMA din Brăila. ZURI CONS
TANTIN din Brăila, BRtNCUȘ PETRE 
din Brăila. M1NEA ION din Bucureșll 
și FOR1S MIHAIL din Brașov, cîte 
100 000 lei la categoria A.

$1 ăcuffl cîteva amănunte tn atenția 
partlcipantilor la tragerea excepționa
li Loto din 30 august 3971 :

,r> Depunerea biletelor cîștigătoare »e

Vn veritabil record a înregistrat 
cursul Pronoexpres din 28 iulie 
concurs la care nu mai puțin 
pariiclpanțt au obținut cite un 
ms'lm in valoare de 100 000 lei 1

De remarcat faptul că toate

pînă sîmbătă 14 august, lă ora 
orașele de reședință județeană 
vineri 13 august, ora 13.00, în 
localități.

va face
13.00. in 
și pînă 
celelalte
• Omologarea biletelor cîștigătoare 

se va face în ziua de joi, 19 august 
1971.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 31 DIN 

1 AUGUST 1911
CATEGORIA I : (13 rezultate)

14,2 variante a 2.596 lei.
CATEGORIA a Iî-a : (12

tate) 311.55 variante a 142 
CATEGORIA a III-a:. (11

tate) 2.585,3 varianta a 26 lei.
Rubrică redactată

de LOTO-PRONOSPORT

rezul- 
lei.
rezul-

PUIU RAPAPORT. vicepreședinte 
la F. C. Argeș : Măsurile hotărîte 
acum trebuiau încă mai demult 
aplicate, fiindcă manifestările ne
gative din perimetrul 
nostru erau în creștere 
vreme.

Nu spun desigur ceva 
mînd câ nu se poate obține per
formanță fără o conștiință Cores
punzătoare. fără disciplină. fără 
simț de răspundere. Degeaba ne 
străduim să creării condiții bune 
de activitate la cluburi, dacă spof- 
tivii nu sînt pe deplin conștient!

..j se 
atît de 

compor-

fotbalulUi 
în ultima

nou» afir-

de ceea ce trebuie să facă, nu 
pregătesc temeinic, abdică 
ușor de la etică și de la o 
tare civilizată.

Iată de ce noi, la F. C. 
vorn lua măsurile cele mai potri
vite pentru aplicarea intransigen
tă a hotărîrilor adoptate de 
C.N.E.F.S. și F.R.F., deoarece nu
mai pe această cale activitatea 
noastră va avea eficiența dorită.

Sistemul de drepturi și obligații

Argeș,

AJAX SE ANTRENEAZĂ DE 4 ORI PE ZI
Iată primele observații șl impresii 

pe care Ștefan Covaci Ie-a inregis- 
trat după sosirea Iui Ia clubul Ajax 
Amsterdam. „Am găsit un sistem de 
antrenament excelent,1 cunoscut și res
pectat strict de către fiecare jucător, 
pe care n-am de gînd să-l modific. 
Acum în perioada pregătitoare se 
muncește enorm, pornindu-se de la 
ideea că jucătorii trebuie să sufere în 
prezent, ca să li se pară ușor atunci 
cînd începe campionatul. Iată struc
tura unei zile. Dimineața o oră de 
plimbare energică. înaintea micului 
dejun (intre 8 și 9) ; antrenament de 
la 10’/2 la 12, odihnă-masă — din nou 
antrenament de la ora 14*/2 la 16, 
iar seara la ora 19 un joc-școală, cu o 
echipă de nivel inferior. Se face, 
deci, efort fizic de 4 ori pe zi. Medicul 
echipei mi-a spus la început că îmi 
pune la dispoziție pe toți jucătorii, 
îndemni, capabili de orice efort, iar 
în acest răstimp el nu va face nici 
o investigație în timpul lucrului pen
tru eventuale dozări individuale, 
fiindcă toți trebuie să reziste și să 
facă față, să acumuleze potențialul 
fizic fără de care nu se poate juca 
la un club ca Ajax. E preferabil să 
se facă acum o întindere musculară 
decît în timpul campionatului, nimeni 
nu trebuie absolvit de muncă dură 
(jucătorii primesc ghete noi, care îi

jenează indiscutabil, dar tocmai asta 
se urmărește să cunoască și să simtă 
cele mai diverse dificultăți). Dacă 
vreunul n-ar putea face față unei 
asemenea perioade, înseamnă că nu 
va rezista nici la solicitările sezonului 
de meciuri. Dar toți fotbaliștii de la 
Ajax se angajează Ia eforturi mari, 
nici unul nu se lamentează. în restul 
timpului ei se odihnesc, se relaxează, 
fără ca nimeni să-i supravegheze. Și 
alimentația și-o conduc singuri, ei 
știu ce anume și cit trebuie să mă- 
nînce un fotbalist de performanță. în 
timpul antrenamentului efectuează fie
care exercițiile ce i-au fost desem
nate de către antrenor, iar după ter
minare jucătorii fac de bună voie un - 
supliment de repetări cu elementele 
prezente frecvent în repertoriul lor 
(extremele bat multe cornere, șutorii 
trag la poartă în fel și chip etc.). 
Aici nu se fac niciodată cantonamen
te, timpul liber jucătorii și-1 petrec 
după cum cred de cuviință, dar poți fi 
sigur că nu intră niciodată în conflict 
cu rigorile vieții sportive.

Conducerea clubului și jucătorii 
m-au primit frutnos. Nu mi s-a cerut 
să cîștig campionatul, dar mi «a spus 
că am o echipă foarte bună, căreia 
siht dator să-i apăr prestigiul. Ajax 
nu a făcut nici o achiziție pentru se
zonul următor. în schimb, a mai

pierdut cîțiva dintre jucătorii de anul 
trecut, pe Sourbier (operat de menise). 
Krol (fractură). G. Muhren. Vasovici 
(plecat), Rejndens (transferat). Cu 
toate acestea lotul a rămas puternic, 
doi fundași tineri sper să capete re
pede rutina necesară și să înlocuiască 
bine pe cei plecați, iar înaintașii, ce 
să mai vorbesc, au o clasă deosebită. 
Mă gîndesc totuși cu puțină grijă la 
primele etape de campionat, fiindcă 
Ajax are un program cam dificil: la 
15 august — cu Twente. în deplasare, 
peste o săptămînă cu Ado, la Amster
dam, iar la 29, cu Sparta Rotterdam 
pe terenul acesteia”.

so-adoptat răspunde principiului 
cialist „după muncă și răsplată", 
dar apreciez că el ar trebui intro
dus 
noul 
încă 
mod 
menea, cred că unele prevederi ale 
sale mai pot fi supuse revizuirii.

Cîteva observații s'ht de făcut și 
în legătură cu transferările, care 
trebuie să aibă da scop principal 
promovarea elementelor tinere și 
talentate.

Astfel, sînt de păre-e ca transfe
rările cîi carantină să fie Valabile 
numai de jos îft sus, iar termenul 
carantinei să nu depășească ?ase 
luni. Transferările cu carantină la 
echipe de aceeași categorie să ră-

după trecerea a 8 etape din 
campionat, deoarece aplicat 
de la început ar avantaja în 
nedrept unele echipe. De ase-

Lectura răspunsurilor primite 
consensul i------— ------------

»ț

„PROMOVĂRI"
divizia B 

cele mal 
echipele 

avem de-a 
___  T___________ „___  __ racolare, 
de la superior la inferior, adică de la

In. genenM. antrenorii de 
se plîng că elementele lor 
talentate sînt.., racolate de 
din divizia A. Tată însă că 
face șl cu un alt gen de

divizia A la B, și chiar C I
lista transferărilor, am spicuit
nume de jucători care au e-

în divizia A. iar acum au so- 
să joace, după ce fcrmularele 
ratificate de federație. la echipe 

■■ ’ ia
Chimia Pm.

Dum-
Chim’.a 

la

Din 
cîteva 
voluat 
licitat 
vor fi ...
din eșalonul secund : Burlacu. de 
C.F.R, Cluj a trecut la —
Vtlcea, D. Popescu, Alecu șl 
bravă, de la Progresul, la 
Rm. Vîlcea ; Vulci (C.F.R. Cluj)

DE SUS... ÎN JOS
C.S.M. (Reșița ; Ciucu (Petrolul) la 
Poiana Cîmptna < Bătrîna (U T.A.) la 
C.F.R. Arad ; Schepp (U.T.A.) la Po
litehnica .Timișoara : Regc'p (C.F.R. 
Timișoara) la Politehnica Timișoara 
(cu carantină) ; Corec (C.F.R. Timi
șoara) la Vulturii textila Lugoj 7 Ma
ghiar (Sport Club Bacău) la Știința 
Bacău ; Bojin (C.F.R. Timișoara) 
Politehnica Timișoara (cu 
Dar cel mai spectaculos transfer 
realizat fostul internațional 
(Farul), care a optat, pentru o i 
tă promovată în divizia C
Buzău —. unde se spune 
antrenor secund.

la 
carantină), 

l-a 
Badea 
recen- 
Gloria 

că va fi Șt

OTTO ZAHARIA, vicepreședinte 
al clubului Rapid : Măsurile și in
dicațiile adoptate sînt binevenite în 
intenția lor. Unele dintre ele au, 
însă, și imperfecțiuni. Mă refer în 
primul rînd la sistemul de drep
turi și obligații care urmează a in
tra în vigoare. Apoi, cred că mă
sura vizînd stabilitatea antrenori
lor la echipe nu este în spiritul re
glementărilor similare din alte do
menii de activitate. De ce să fie 
impusă o durată de trei ani ? Cred 
că mai bine ar fi ca durata aces
tor contracte cu antrenorii să fie 
variabilă, de la caz la caz.

în privința măsurii de acoperire 
a cheltuielilor din venituri proprii, 
vor fi probabil destule cluburi care 
nu vor putea rezista. Chiar și 
pentru clubul nostru, care are o si
tuație financiară mai bună, va fi 
greu la început. Ne dăm, totuși, 
seama că aceasta este calea pe care 
va trebui să mergem și, în conse
cință, ne gîndim la o activitate 
mai amplă eu membrii susținători. 
Am luat măsura tipăririi unor Car
nete pentru ei, pe care le vom dis
tribui o dată cu începerea noului 
campionat și care — pe baza unei 
cotizații lunare — vor permite ac
cesul gratuit la antrenamentele e- 
chipei noastre. Avem în Intenție si 
alte ac'țiUhl, printre care o ședință 
cu membrii susținători, reorganiza
rea comitetului acestora etc.

Lectura răspunsurilor primite în codrul anchetei noastre relevă 
consensul unanim cu care au fost receprionate măsurile de dată 
recentă stabilite în comun de Consiliul National oentru Educație 

Fizică și Sport și Biroul Federației romfine de fotbal. Toți cei chestio
nați s-au declarat de acord, în principiu, cu aceste măsuri, care vizează 
ridicarea pe o treaptă superioară a activității fotbalis’ice din țara 
noastră, subliniind oportunitatea și utilitatea lor. Aprobind în unani
mitate sensul și fondul aceitcr măsuri, țșarticipantii la anchetă au dez
voltat opinii diferențiate numai în chestiuni de detaliu, privind mai ales 
data intrării în vigoare a unora dintre măsurile stabilite.

Este, desigur, îmbucurător să constatăm ce ecou pozitiv au avut 
recentele măsuri în rîndurile conducătorilor de cluburi și antrenorilor 
Dar numai recepția lor promptă nu poate fi suficientă. Este absolut 
necesară și aplicarea lor în viața fiecărui club, a fiecărei echipe In 
acest sens, am consemnat cu satisfacție făptui că unele cluburi — 
devansînd dezbaterile ce vor avea loc cu sportivii din fiecare județ 
pe marainea măsurilor stabilite de C.N.E F.S. si F.R.F. și folosind co
respunzător perioada pregătitoare — au și trecut la acțiuni practice 
pentru îmbunătățirea muncii politico-educative cu sportivii, pentru ridi
carea răspunderii personale în procesul de instruire.

Considerăm necesar ca în toate cluburile și asociațiile să se proce
deze la fel, asigurîndu-se condițiile necesare ca noul campionat să 
înceapă și să se desfășoare în condiții superioare calitativ celui 
anterior.

LA PRIMUL INTERVIU

Eu

Să

în 
dai

L-am întîlnit mai zilele trecute 
pe Vasilescu, veteranul buturilor 
oltene de A și B.

— Ce mai e nou pe la „Eleetro- 
putere" ?

— Nu știu. Am trecut la „F. C 
Caracal".

— Parcă aveau portar.
— Au — și încă foarte bun. 

am trecut la ei ca antrenor.
— Debutezi care va să zică, 

fie cu noroc !
— Mulțumesc.
r— Ce ai de declarat presei 

acest prim interviu pe care-1 
în noua calitate?

— Deși n-am nici un „antrena
ment" în această direcție, știu cam 
ce-ar trebui să spun : că ne vom 
strădui să refacem moralul echipei, 
detronată năucitor în ultima etapă 
a campionatului trecut ; că vom 
face totul ca să mulțumim inimosul 
public din orașul lui Haralamb Le- 
cca (cîte 7—8 sute de suporteri a- 
sistă la antrenamente; la meciuri 
vin cîte 8—9 mii ; la partida cu 
„Munchen 1880“ au fost 12 000!)

și că va trebui să răspundem prin- 
tr-o conduită morală exemplară ex
celentelor condiții de pregătire ce 
ne sînt asigurate... Dar, eu n-aș 
vrea să vorbesc despre aceste lu
cruri — care sînt sarcini de la 
sine-nțelese — ci despre altceva: 
despre gindul cu care am pă
șit pentru prima oară pe gazon, 
ca antrenor, gînd care, sînt sigur, 
nu mă va părăsi toată viața.

— Ce gînd ?
— Hotărirea de a mă strădui, în 

tot ce voi întreprinde, să 
exemplul neuitatului meu 
cel căruia ii datorez totul, ca spor
tiv și ca om; regretatul antrenor 
Lache Oțeleanu. Cu el am urcat 
„Știința Craiovâ" către „Universi
tatea" de azi și tot datorită Iui se 
mindrește Bănia cu o echipă mun
citorească tn divizia secundă... Pe 
mine, ca pe atîția alții, el m-a-nvă 
(at legea aspră a sportului de per
formanță...... Voi, sportivii de azi,
trebuie să fiți niște ostași ai onoa- 
rei, ai bărbăției, ai frumuseții, nu 
niște mercenari bătuți de vint!“ —

urmez 
maestru.

■ ■■
așa ne spunea el, fără să se teamă 
că spune „Vorbe mari" unor băieți 
cam flușturatîei și needucați.. ctlin 
eram noi pe-atunN, la intrai.-un 
Divizie... Și nu l-am făcut <le tis .. 
Chiar curajul de a mă fi-ndrep*nt 
spre meseria de antrenor — eu. 
cel despre care se spunea că mi 
sînt bun decît să rup bara eu omo
platul cînd plonjez — tot lui II 
datorez... Pe carnetul ineu de an
trenor, nevăzută, se află și semnă
tura lui „nea Lache". Este un gir 
pe care mă voi strădui să nu-l dez
mint niciodată. Le-am spus și 
proaspeților mei elevi lucrul acesia 

fără să-mi fie teamă că rostesc 
„vorbe mari"...

„Nea Lache" 1 Fundașul aspru al 
naționalei de fotbal din 1926, învins 
de vîrstâ nu s-a măi întors în Ca
racalul natal. Și-a trimis 
un ucenic căruia i-a dat 
„sarcină de joc": să-i 
urme.

Succes, Vasilescule.

în schimb 
o singură 
calce pe

Petre DRAGU



DE CE VOM JUCA
LA SAO PAULO?

Numeroși cititori, aflînd că Bra
zilia va găzdui și finala interzone, 
ne-au solicitat lămuriri asupra a- 
cestui subiect. De ce au brazilienii 
dreptul de a juca, de două ori 
consecutiv, pe teren propriu ?. Ex
plicația este destul de simplă și o 
rezumăm în rîndurile ce urmează.

Pentru ediția 1971 a „Cupei Da
vis" s-a făcut o tragere la sorți 
specială, privind faza interzonală. 
Sorții au decis 
campioanei zonei 
că în EUROPA

astfel, în cazul 
americane : joa- 
cu cîștigătoarea 

grupei A europene și în 
CA împotriva ciștigătoarei 
B. Cîștigîndu-și 
Brazi-lia urma să 
pa Cehoslovaciei, 
pei A, la Praga. 
Cehoslovacia — 
mai avusese loc. 
tala cehoslovacă, 
tră în acțiune o 
clauză din 
Davis", care prevede : 
două adversare 
precedentele trei 
tiției, alegerea 
echipa care s-a 
oară. Iată de ce' semifinala Brazi
lia — Cehoslovacia, din acest an, 
a avut ca loc de desfășurare Porto 
Allegre și nu Praga, cum spera
seră tenismenii cehoslovaci. A fost

AMER1- 
grtipei 
zonal.turneul

întîlnească echi- 
campioana gru- 
. Dar un meci 

Brazilia (3—2)
în 1968, în capi- 
în acest caz, în
altă importantă 

regulamentul „Cupei 
dacă cele 

s-au întîlnit in 
ediții ale compc- 

terenului o are 
deplasat ultima

tin element decisiv, poate, pentru 
întreaga desfășurare a întrecerilor.

Finala interzone Brazilia — Ro
mânia prezintă, aspecte cît se poa
te de limpezi. Rămîne în vigoare 
tragerea la sorți inițială, deoarece 
cele două echipe nu s-au întîlnit, 
pînă acum, niciodată. SE VA JU
CA, DECI, LA SAO PAULO, așa 
cum au decis gazdele penultimei 
întîlniri din marea competiție. Ul
tima va fi — reamintim — finala 
cu echipa S.U.A., deținătoarea tro
feului, faimosul Challenge-round.

Mai rămîn de stabilit datele 
meciului. Regulamentul prevede 
ca termen-limită pentru finala in
terzone, ziua de luni 16 august. 
Este logic deci ca finala Brazi
lia — România să se dispute în 
zilele de 13, 14 și 15 august. Cum 
însă tenismenii tioștri au fost reți
nuți cu două zile mai mult, 
New Delhi, pentru semifinala 
India, ei ar avea dreptul i 
un termen suplimentar 
aclimatizare. Mai ales că, 
tuala conjunctură, echipa 
niei parcurge o diferență 
orar — între New Delhi 
Paulo — de 7Vt ore, Rămîne. deci, 
să așteptăm ultimele hotărîri 
această problemă.

Un lucru rămîne cert : jucăm 
Sao Paulo ! Rd.

la 
cu 

să ceară 
pentru 

, în ac- 
Româ- 

de fus 
și Sao

în

la 
V.

♦

7 ZILE PÎNĂ LA CEA MAI MARE
COMPETIȚIE ATLETICA

Corespondență specială pentru SPORTUL

ATLEȚII POLONEZI ÎNAINTEA C.E.
9 Straszynska (100 mg) și Szewinska (100 m și 200 m) au cele mai 
mari șanse • Va urca Jan Werner din nou pe podium ? • Ma

randa, Szordykowski, Komar, Wodzynski în fruntea echipei 
masculine

VEDETA SĂPTĂMÎNII

EDSON MANDARINO

sute de 
Vietnam

In tabără se leagă cele mai frumoase prietenii. Cîteva 
Danemarca, Franța, Iugoslavia, R. P. Mongolă și R. D.
cipat în această vară la tradiționala tabără de vară de la 

(Polonia), unde au petrecut zile minunate

TURNEUL DE VOLEI
(Urmare d'n i,

dincopii 
au parti- 
Chorzow

Născut la 27 mar
tie 1941. In localita
tea Jagaurao (Rio 
Grande del Sur). Are 
1,76 m înălțime 
75 kg greutate. S-a 
afirmat destul 
tlrzlu în tenis, 
buttnd în 
națională la 24 
ani, alături de 
nald Barnes, 
diția 1965 a

și

de
i.’e- 

echipa 
de 

Ro
ta e- 

„Cupei 
Davis". Un an mal 
tlrzlu, împreună cu 
Thomas Koch, for
mează un cuplu ne
despărțit. care a cu
les succese notabi
le în marea compe
tiție pe echipe.

Este căsătorit cu 
tenismana spanio
lă Carmen Corrona- 
do, din anul trecut. 
S-a spus atunci că 
Mandarino se va sta
bili la, Madrid, pen
tru a deschide un 
magazin de artico
le sportive, dar el 
a rămas credincios 
țării sale de ori
gine și „naționalei1* 
în care continuă să 
joace.

Brazilianul Edson Mandarino 
este una dintre cele mai curioa
se figuri ale tenisului mondial. 
Modest participant în turnee in
ternaționale, el devine totuși un 
tenisman strălucit în meciurile 
pe care le susține în cadrul re
prezentativei țării sale, pentru 
„Cupa Davis". In anul 1966, Man
darino era autorul uneia din cele 
mal răsunătoare surprize din is
toria competițiilor pentru 
latieră", reușind alături de tra
diționalul său coechipier Tho
mas Koch să. elimine pe multi
pla deținătoare a trofeului, echi
pa S.U.A. Atunci, Mandarino a 
ciștigat ambele partide de sim
plu, susținute în fața redutabili
lor Cliff Richey și Denis Ralston.

La distanță de jumătate de 
deceniu. Mandarino reeditează 
marea sa performanță de atunci. El 
este principalul realizator în 
semifinala inter-zone Brazilia- 
Cehoslovacia desfășurată la 
Porto Allegre. Deschizînd scorul 
întîlnirii, Edson Mandarino nu î. • ■ .

a marcat un punctnumai că _ _____  ..
foarte prețios pentru echipa sa, 
dar a zdruncinat decisiv mora-

„Sa-

dar a zdruncinat decisiv
Iul formației oaspete, cel învins 
nefiind altul decît Jan Kodes, 
prima rachetă cehoslovacă. Apoi, 
în dublu foarte bun alături de 
Koch ca totdeauna, „veteranul" 
formației braziliene a dat o con
tribuție esențială în marcarea ce
lui de al treilea punct, care asi
gura latino-americanilor califica
rea în finala inter-zone.

Cîteodată, Edson Mandarino sur
prinde lumea tenisului cu cîte un 
rezultat deosebit și în afara me
ciurilor „naționalei". Așa s-a în- 
tîmplat în 1968 la turneul de la 
Baastad, unde învinsul său a fost 
faimosul american de culoare Art
hur Ashe (8—6, 6—3, 1-6, 6—3). 
Ca anul acesta însă, să fie elimi
nat în turul doi la Wimbledon de 
juniorul cehoslovac Jiri Hrebec... 
Interesant subiect de meditație 
pentru Kodes, atît de aprig zdro
bit la Porto Allegre.

Kodes,

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
BOGOTA, 3 (Agerpres). — La 

Caii (Columbia) continuă Jocurile 
sportive panamericane. Concursul de 
canotaj academic este dominat de 
sportivii brazilieni, care au mai cîș- 

. tigat alte două probe: 4 fără 
cîrmaci și schiful. Cursa de 84-1 a 
revenit Argentinei, care a întrecut 
echipajele S.U.A. și Canadei.

în concursul atletic, cele mai 
bune rezultate în seriile probei de 
200 m plat bărbați au fost reali
zate de Willi Dekard (S.U.A.) 20,8, 
Edwin Robert (Trinidad) 
shall Dill (S.U.A.), ambii 
trați în 20,9. întrecerea 
torilor pe distanța de 20
venit lui G. Klopfer (S.U.A.) 
lh 35:20.

Rezultate la alte discipline spor-

five : volei feminin : Cuba—Colum
bia 3—0 ; Canada—Haiti 3—0 ; bas
chet masculin : Brazilia—Surinam 
135—56 (57—24).

și Mar- 
cronome- 
mărșălui- 
km a re- 

cu

puncte, fie prin reușitele proprii, fie 
prin numeroasele greșeli comise de 
adversarele lor. Răsturnarea situației 
s-a produs însă mai mult datorită 
erorilor pe care româncele le-au co
mis în atac (multe mingi trimise a- 
fară), la blocaj (compartiment a că
rui evoluție este de mare însemnă
tate), precum și la așezarea în teren 
pentru primirea mingii din serviciu. 
La toate acestea s-au adăugat nea
tenția în joc, precum și forma foarte 
slabă a trăgătoarei Mariana Popescu 
și oscilațiile Florentinei Itu. în a- 
ceastă situație, româncele au pierdut 
setul la 9, neacumnlînd nici un punct, 
în timp ce adversarele au făcut 
11 consecutiv. La scorul de 1 — 1 la 
seturi și după ce s-au operat unele 
schimbări. formația antrenată le 
Roibescu și • Meadu a acționat mai 
bine, reușind cîteva faze de mare 
spectacol din ..încrucișările" la file i, 
adjudeeîndu-și setul trei cu relativă 
ușurință. Setul patru a început într-o 
notă de echilibru, care s-a menținut 
pînă la jumătatea s,a, apoi voleiba
listele bulgare au speculat clipele de 
neatenție și greșelile pe care jucă
toarele noastre le-au săvîrșit la pri
mirea mingii din serviciu și în atac 
(mult mai ineficace decît în setul 
precedent) și s-au distanțat, lăsînri 
impresia că vor egala din nou si
tuați, la seturi Dar. prea sigure de 
victorie (conduceau cu 13—8) oaspe
tele s-au relaxat prematur, în timp 
ce echipa română, încurajată de pu
blic, s-a "oncentrat la maximum, iz
butind să încheie setul victorioasă 
și să cîștige astfel partida. Forma-

țiile : ROMANIA : Rebac 
cu). Ichim. Popescu (Klein, 
cu (Baga), Popa (Cengher, 
Itu. BULGARIA: 
va, Anghelova, 
nova, Bujurina 
kova, Markova). Au arbitrat bine I. 
Prokes (Cehoslovaci?) și R. Andre
sen (R.F.G.).

în continuare formațiile 
Sovietice și R.F. a Germaniei s-au 
întîlnit într-un meci care nu punea 
nici un fel 'ie dubiu în privința re
zultatului. echipa sovietică fiind net 
.superioară în toate compartimentele. 
U.R.S.S. a obținut așadar o victorie 
în trej seturi, în mai puțin de 45 de 
minute Jocul a fost condus foarte 
bine de arbitrii români M. Zelinschi 
și G. Fortuna.

în ultima partidă a serii, voleibalistele 
lotului de tineret al . României au făcut 
un joc entuziamiant in fața echipei 
Cehoslovac ei.’ reușind să cîștige primul 
set după un joc spectaculos, de 
nivel tehnic, cu raze dramatice, 
noastre puteau să-l cîștige șl 
dc-al patrulea însj 
și-a spus cuvînlu . 
două

Mineva,
Stoirnenova, 

(SrîndeVa,

(Chirițes- 
Zahares-

Klein) 
lordano-

Ștefa- 
Pet-

Uniunii

UN SET CU • • •
Echipa noastră a prea mică penrru 

un... turneu așa de mare. în afara de
calajului mare dintre ea și celelalte for
mații, dătbrat diferenței de virstă, fetele 
noastre se pierd adesea, deoarece exa
gerează apriori in credința ca nu e 
nimic de făcut. Le apasă gindul că din
colo de fileu se află mari vedete ale 
voleiului feminin. Cu mai mult curaj șt 
calm, ele ar putea totuși să se apropie 
de nivelul citorva dintre adversare, in 
orice caz, înfrîngerile de aici le vor 
sluji neîndoios la cîștigarea sau îmbo-

A ANULUI
(P) 46,3 — 400 m : Nadenicek (C) 13.8 
— 110 m g : Polonia 39,4 — 4X100 m ; 
Varju (U) 20,45 m — greutate (record); 
Dan'ek (C) 63.60 m — disc. După pri
ma zi : Cehoslovacia-Ungaria 67-50, 
Polonia-Ungaria 64-52 și Cehoslovac la- 
Polonia 58-58 în meciul masculin, Un- 
garia-Polonia 55-40. Ungaria-Ceho- 
slovacia 49-46 și Polonia-Cehoslovacia 
56-39 în cel feminin.

* La ultimul concurs de verificare 
a atleților din R. D. Germană des
fășurat la Berlin : Schenke 10,3 —
100 m. Zenk 20,6 — 200 m : Hauke 
46,2 — 400 m. Schenk 16.79 m — 
triplusalt, Theimer 72,42 m — ciocan, 
Meissner-Stechgr 11.4. Wegmann 11.4. 
Steinhardt-Gever 11,4 
Vogt 23,2, 
(f). Zehrt 
1.80 m — 
disc.

desfiteoară la Bratislava s-au înregis
trat “cîteva rezultate excelente : Ba
logh (U) 11,4 — 100 m (f, ; Zientarska 
(P) 54,4 — 400 m (f) '. Jehlickova 
4:18,6 — 1500 m (f); Straszynska (P) 
13.2 și T. Nowak (P) 13.2 — 100 m g 
(f) ; Hubnerova (C) 1.85 m, 
(U) 1,83 
59.94 m
Bohman

Campionatele naționale de atletism 
ale Poloniei au adus în acest an un 
adevărat val de recorduri. A fost poa
te cea mai reușită ediție din ultimii 
ani, care creează perspective 
se reprezentanților noștri Ia 
tele campionate ■ europene de 
sinki. în 13 .probe, campionii 
bilit cele mai bune performanțe po
loneze din toate timpurile : Piozrowski 
13:40,0 la 5000 m. GÎogowski 28:34.6 la 
10 000 m. Wodzynski 13.6 la 110 m 
garduri, Maranda 8:28.2 la 3 000 m ob
stacole, Buciarski 5.21 m la prăjină. 
Komar 20,48 m la greutate. Lubjewski 
69J)2 m la ciocan, Jancenko 7983 p la 
decatlon. Hriniewicka 53.4 Ia 400 m. 
Wierzbowska 2:03,3 la 800 m. Konow- 
ska 1.80 m la înălțime, Chewinska 
18,08 m la greutate si Gryziecka 62.10 
m Ia suliță, iar la alte două, Kupczyk 
1:46,5 pe 800 m și Kulczycki 50.3 pe 
400 m garduri au egalat recordurile 
naționale.

Este cert, sportivii noștri se află in 
continuu progres, astfel că despre o 
presupusă criză a atletismului polo
nez nu mai poate fi vorba. Asta nu 
înseamnă însă că reprezentanții noș
tri se vdr întoarce de la Helsinki cu 
valizele pline de medalii. Avem spor
tivi tineri, talentați, cu foarte mari 
perspective, dar care nu au ajuns 
încă la faima lui Jozsef Schmidt. 
Zdzislaw Krzyszkowiak sau Jerzy 
Chromik.

Dintre cei 70 de sportivi selecțio
nați de federația de specialitate (49 
bărbați și 21 de femei), cele mai mari 
șanse de a birui la marea competiție 
continentală le au Danuta Straszynska 
(100 m garduri) și Irena Szewinska 
(100 m, 200 m). Prima a și învins-o 
în acest an pe recordmana mondială 
Karin Balzer (R.D.G.) marea 
rită, avind posibilități chiar 
stabili un nou record mondial, 
winska, după an de pauză a 
nit într-o fo î de zile mari 
amintiți probabil de cursele 
J.O. din Mexit). si întrecerile cu Re- 
nate Meissner (R.D.G.) se anunță ex
trem de disputate. Cu șanse mari la 
obținerea unor medalii vor concura 
aruncătoarele de suliță Jaworska și 
Gryziecka (deține cea mai bună per
formanță mondială a anului), ca și 
a'-uncătoarea de greutate Ludwika 
Chewinska.

în delegația masculină. Polonia nu 
mai are mari favoriți cum a fost de 
pildă Jan Werner, în urmă cu doi ani. 
la Atena. împreună cu vetera-- ul 
Andrze.i Badenski și alți doj tineri a- 
lergător, Werner — în' cadrul ștafe
tei de 4X400 m — poate urca însă d:n 
nou pe podium. în rest, cei mai bine 
plasați in Ierarhia celor mai buni a- 
tleți europeni sînt Maranda (3 000 m 
obstacole) și Henryk Szordykowski. Șe 
așteaptă comportări frumoase ș> 
partea lui Komar (greutate) 
Wodzynski (110 m garduri).

Fără îndoială, atleții noștri 
căuta să se claseze cit mai bine în 
marea competiție de la Helsinki. 
Pentru ei. insă, apropiatele C.E. nu 
înseamnă decît un punct de plecare 
pentru viitoarele J.O; de la Munchen.

Andrzej KONIECZNY 
redactor șef al ziarului 

Sport Katowice

frumoa 
apropia 
la Hei 
au sta

favo- 
de a
Sze- 

reve- 
(vă 

ei la

Komka 
m — înălțime ; Jaworska (P) 
— suliță ; Nowosz (P) 10,2, 
(C) 10,3 — 100 m : Werner

VOR FI PREZENȚI LA
BORZOV VA

ÎN 3
LUA 

PROBE
STARTUL

Din cei 157 de atlețl care au îndepli
nit haremurile impuse participării la 
C.E.. federația sovietică de specialitate 
a înscris 95 de sportivi (33 de atlete) 
în listele de concurs. Vedetele selec
ționatei U.R.S.S., una dintre cele mai 
puternice la această ediție, vor fi 
Borzov (la 100 m. 200 m și 4X100 
m), Arzanov (800 m), Sarafudtinov 
(numai 10 000m). Skoromohov (400 m 
g), Ahmetov, Sapka, Gavrilov (înăl
țime). Saneev ftriplusalt). Lusis. Do- 
ninh (suliță), Bondarciuk (ciocan), 
Ivanov (decatlon). Besfamilnaia (100 
m, 200 m). Pangelova (1500 m). Ciul- 
kova. Lazareva (înălțime), Melnik, 
Danilova (disc) și Tihomirova (pen
tatlon). Printre cei care nu au fost 
selecționați se află Bliznețov, Dudkin, 
Gusein, Lebedev, Volkov și Krustinh.

FIASCONARO SI ARESE — 
VEDETELE ECHIPEI ITALIENE
Din rîndul celor 45 de atlet! italieni 

ce vor iua startul la Helsinki, cu un 
mare interes este așteptată evoluția 
lui Marcello Fiasconaro, revelația a- 
cestui sezon. După cum ne-a relatat 
corespondentul nostru special în Ita
lia. Cesare Trentini, Fiasconaro este o

100 m. (f). 
Wegmann 23,4 — 200 m 

52,5 — 400 m (f), Kaliwoda 
înălțime, Illgen 60.44 m —

HELSINKI
„forță a naturii”. EI aadevărată 

practicat pînă în acest an cu rotaila- 
ritate rilgbyu] (mai multe echine îl 
dispută cu fervoare) și. în mod prac
tic, nu are un stil de alergare Ceea 
ce însă nu l-a Împiedicat. datorită 
unor calități de-a dreptul formidabile, 
să bată de două ori în acest sezon 
recordul national pe distanta de 400 
m, ultima oară cu 45.5, cifră ce con
stituie cea mai bună performantă 
europeană a anului.

Compatriotul său Franco Arese va 
fi angajat în nu mai puțin de 4 curse: 
8l)0 m. 1500 m, 5000 m 
Din lot mai fac parte : 
m — înălțime), Dionisi 
prăjină, Vecchiatto (70.60 
și Donata Govoni (2:03,9 — 800 m).

SI TOTUȘI BRUCH VA 
CONCURA...

și 10 000 m. 
Azzaro (2.15 
(5,20 m — 

m — ciocan)

Deși a declinat în mai multe rin» 
duri selecția sa pentru europene ce
lebrul discobol suedez Ricki Bruch a 
revenit asupra intențiilor sale. El a 
fost anunțat de federația de speciali
tate din țara sa în fruntea unei dele
gații, care mai cuprinde, printre alții, 
pe Forssander (110 m g). Hoegberg 
(1500 m), Dahlgren (înălțime). Lund
gren (200 m și 400 m feminin) 
Hedmark (înălțime).
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tineri introduși m lot. Za- 
privește înainte. El își 
un plan de acțiune pentru

bun 
Fetele 

. pe cel 
lipsa de ’ experiență 
Clasamente după 

zile de in—n~ri :
SERIA

1. U.R.S.S.
2. România
3. Bulgaria
4. R.F. a Germaniei

ASERIA
1. R.P.D. Coreeană
2. Cehoslovacia
3. România tineret

îh urma acestor 
de scorurile ce se 
echipele U.R.S.S.. României, R.P.D. 
reene și Cehoslovaciei 
pentru turneul final.

LEONID SORBALĂ

FOTBAL MERIDIANE
Cunoscuta echipă braziliană F.C. San 

tos (cu Pele în formație) și Deportivo 
Caii (Columbia) au susținut la New 
York un meci demonstrativ, care a 
atras peste 19 000 de spectatori. Partida 
s-a terminal la egalitate : 2—2. -Brazi
lienii au condus la pauză cu 2—1, pnn 
golurile marcate de Edu și Leao.

★
Disputat la Eisenacn, meciul interna

țional amical de fotbal dintre selecțio
natele R.D. Germane și Irakului s-a în
cheiat cu scorul de 11—0 (5—0) în favoa
rea gazdelor. Au marcat Kreische (2), 
Doerner (2). Frenzel. Sparwasser. Sam
mer, Haefner, Richter, P. Ducke și 
Hassan (autogol).

In campionatul U.R.S.S.. echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu scorul 
de 6—0 formația Dinamo Tbilisi. Zenit 
Leningrad a învins cu 2—0 pe Pahtakor 
Tașkent, iar Karpatî Lvov a terminat la 
egalitate, 1—1, cu Neftd Baku.

■ Tinerele noastre voleibaliste puteau 
să se prezinte mult mal bine dacă pre
gătirea jucătoarelor de bază (Moroianu, 
Matei, Cîrstolu, Brumă etc.),' ocupate in 
ultimul timp cu examenele ile admitere, 
ar fi fost cel puțin la nivelul junioare
lor mici pe care continuăm să ne bazăm 
și la acest turneu, ca și la competițiile 
precedente de altfel. Prin tntllnirlle di
ficile de aici nădăjduim să le punem pe 
picioare și pe... titulare. Ca să putem 
spera mal apoi la o medalie la europene.

DE VERIFICARE 
VARJU (UnaaHa) 20,45 m 
GREUTATE si SCHENK (R.D.G.) 

16,79 m LA TRIPLUSALT
în cadrul meciului triunghiular 

Cehoslovacia-Ungaria-Polonia ce

Turneu internațional

de handbal la Ploiești
Azi șl mîine are loc la Ploiești, în or

ganizarea asociației sportive RAFINĂ
RIA TELEAJEN, un turneu Internațio
nal de handbal masculin la care parti
cipă formațiile CEMENTARIA Hnanlce, 
TRACTORUL Brașov, VOINȚA Bucu
rești și RAFINĂRI A Teleajen.

ENGLEZII PATTISON Șl BROOKE — 
CAMPIONI MONDIALI LA YACHTING 

LA ROCHELLE, 3
Campionatul mondial de yachting, 
clasa „Olandezul zburător", a luat 
sfîrșit după 7 regate (în largul por
tului La Rochelle) cu victoria echi
pajului englez Pattison-Brooke.

Rodney Pattison, locotenent 
marina britanică, devine pentru 
treia oară consecutiv campion

(Agerpres).

în
a 

al

12 FINALIȘTI ÎN C.M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI

lumii, după ce la J.O. din Mexic 
a obținut medalia de argint.

BULGARIA A CIȘTIGAT

BALCANIADA DE VOLEI

LA JUNIORI

ATENA, 3 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit preliminariile campio
natului mondial de șah rezervat 
juniorilor. Pentru turneul final, 
care va dura pînă la 12 august, s-au 
calificat următorii 12 jucători s Pi
nal (Cuba), Vaganian (U.R.S.S.), 
Ribiy (Ungaria), Hausner (Ceho
slovacia), Torres (Filipine), Rogoff

(S.U.A.), Hugh (Elveția), Poutianen 
(Finlanda), Ogaard (Norvegia), 
Harlo (Iugoslavia), Borngasser 
(R.F.G.), Haik (Franța). Șahistul 
român Ion Biriescu va juca în tur
neul de consolare.

In Uiumul joc al Balcaniadei de vo
lei desfășurată la Lukovit, juniorii Bul
gariei s-au întîlnit cu cel ai Iugo
slaviei. Meciul a fost în general echi
librat și a furnizat faze spectaculoase, 
ambele echipe luptînd cu deosebită în
suflețire pentru victorie. Gazdele au 
fost cele care au obținut-o cu scorul 
de 3—i (—ii, 9, 13, ii), devenind astfel 
cîșligătorli ediției din acest an. Iată 
cum arată clasamentul final : Bulgaria 
8 puncte. Iugoslavia 7 p, Grecia 6 p, 
România 5 p. Turcia 4 p.

în plin sezon estival, atenția 
iubitorilor de fotbal s-a îndrep
tat spre America de Sud, unde 
echipa Braziliei a fost supusă 
asaltului deosebit de puternic 
al unor reprezentative de pe 
vechiul continent. Bilanțul, așa 
după cum se știe, este destul 
de modest pentru brazilieni: 
din cele patru jocuri susținute 
pe teren propriu, campionii lu
mii au ciștigat doar unul, ter- 
minînd de trei ori la egalitate 
în compania unor 
n-au fost prezente 
Mexic — Austria, 
Ungaria. Nu mult 
bogat program de pe teren pro
priu, a urmat finala „Cupei 
Rocha", pe care Brazilia a dis
putat-o cu Argentina, la Bue
nos Aires, ambele partide în- 
cheindu-se nedecis (1—1 și 2—2 
după prelungiri).

Și cum în asemenea situații 
— cînd echipa nu dă un ran
dament maxim — se caută în
totdeauna un „țap ispășitor", 
el a fost găsit în persoana lui 
Mario Zagalo, antrenorul națio
nalei. Ca urmare, acesta a fost 
obiectul unor manifestații ostile 
chiar pe „Marocana", dar în 
special, vehement criticat în 
presă. Zagalo este acuzat de in
suficientă pregătire a lotului, 
de alcătuirea unor formații ne
inspirate etc. Fără îndoială, cri
ticile pot fi exagerate. Cei care 
acuză azi, uită că același Za
galo a pregătit anul trecut în 
mod ireproșabil echipa care a 
ciștigat pentru a treia oară 
titlul suprem. De fapt, acest 
turneu al echipelor europene și 
cele două meciuri cu Argentina 
(în deplasare) nu au constituit 
decît un test pentru unii jucă- 
u

formații care 
la C.M. din 
Iugoslavia și 
după acest

palo 
face 
ediția următoare a C.M,, viitoa
rea „F.I.F.A. World Cup 1974“.

Problema merită puțină aten
ție. pentru că în Brazilia — și 
nu numai acolo — antrenorul 
este apreciat doar atunci cînd 
formația sa aduce „galoanele" 
triumfului. In țara campionilor 
mondiali, orice eșec care ur
mează unui succes are în gene
ral o rezolvare, pe cit de sim
plă, pe atît de neplăcută: 
schimbarea antrenorului '. Co- 
mentînd criticile aduse lui Za- 
galo, corespondentul 
U.P.I. din Rio de 
scrie: „în fotbalul brazilian nu 
pot exista antrenori de valoare 
medie. Ori obțin succese și sînt 
pur și simplu idolatrizați ori ei 
sînt desfituiți după un singur 
rezultat nesatisfăcător".

Intr-adevăr, exemplele sînt 
numeroase și edificatoare. An
trenorul Paulo Amaral, care a i 
ciștigat cu Fluminense campio
natul Braziliei, a fost destituit 
după ce echipa sa a fost elimi
nată din Cupa Libertadores. An
trenorul Lima de la Vasco da 
Gama se evidențiază, cîștigînd 
campionatul statului Rio, dar 
pentru că nu a cucerit și cam- . 
pionatul, el a fost 
schimbat. In fine, 
Djalma Santos a avut 
soartă. După 23 de victorii con
secutive cu formația Parana- 
nense, au urmat și trei infrîn- 
geri. Grandoare sau decadență 

aceăsta 
trenorilor

Și. din 
lor!

agenției 
Janeiro

imediat 
celebrul 
aceeași

pare a fi soarta an- 
brazilieni.
păcate, nu numai a

Ion OCHSENFELD

l
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Heide Rosendahl, recordmana mondială la săritura în lungime (6,84 m)

DEBUT VICTORIOS

AL POLOIȘTILOR ROMANI

LA VARNA: 6-2 CU SUEDIA
VARNA, 3 (prin telefon). Au în

ceput întrecerile turneului inter
național de polo din localitate, 
la care sînt prezente selecționatele 
naționale ale Bulgariei, Cehoslo
vaciei, Poloniei, României, Suediei 
și (în afară de concurs) formația 
Varnei.

Reprezentativa țării noastre a 
debutat cu un succes facil, între- 
cînd echipa Suediei la scorul de 
6—2 (1—0, 2—1, 2—0, 1—1). Po-
loiștii români au dominat evident 
de-a lungul întregului meci, și 
scorul le putea fi favorabil la o 
diferență mult mai mare dacă nu. 
ratau 3 ocazii de superioritate nu
merică și tot atîtea contraatacuri 
clare. Au înscris î Gornel Rusu 4, 
și Claudiu Rusu 2 de la învingă-

tori, Andersson și T.Fjarstad de 
la învinși. I.Somogy (Ungaria) a 
condus foarte bine următoarele 
formații I ROMANIA l HUBER 
(Slăvei) — MIHAILESCU, C.RUSU, 
Zamfirescu, M.Popescu, D.Popescu, 
Novac, Frîncu, CI. Rusu ; SUEDIAi 
HERNADI i — Danielsson, 
GELSSON, Iutner, Andersson, 
FJARSTAD, Svensson, Smool, 
Karlsson, R.Karlsson.

în cea de a doua partidă a pro
gramului, echipa Bulgariei a învins 
pe cea a Poloniei cu 8—6 (4—1, 
1—1, 2—2, 1—2). Selecționata Ro
mâniei va întîlni în continuare (în 
ordine) reprezentativele Poloniei, 
Cehoslovaciei, echipa Varnei și for
mația Bulgariei. (

IN- 
T. 
P.

• TELEX • TELEX* TELEX
MILENA DUCIKOVA Șl KLAUS DIBIASI

U.R.S.S. și Cehoslovacia domină 
de baschet (junioare)

>. 3 (Agerpres>. — La Su-_ _
campionatului european fe- 

baschet pentru echipele de 
Iată rezultatele tehnice r.

- Polonia 83—45 ; Israel — 
Scoția 84—33 ; Italia — Belgia 47—33 ; 
Ungaria — Olanda 63—46 ; Bulgaria — 
Elveția 120—33 ; Cehoslovacia — Iu
goslavia 62—40.

in C.E.
BELGRAD, o — —

botica șl Eacka Topola au continuat 
întrecerile ’ “-
mlnin de 
junioare.
U.R.S.S. -

Învingători LA BOLZANO
ROMA, 3 (Agerpres). —- La Bol

zano s-a desfășurat un concurs in
ternațional de sărituri în apă la 
startul căruia au fost prezenți spor
tivi și sportive din mai multe țări 
europene.

Proba feminină de sărituri de la 
trambulină a fost cîștigată de spor
tiva cehoslovacă Milena Ducikova 
(campioană olimpică la Giudad de

Mexico) cu un total 
urmată de Christa 
Germană) 387,30 p și
Hauske (R. D. Germană) 383,97 p. 

în proba masculină de sărituri de 
la platformă, victoria a revenit 
italianului Klaus Dibiasi cu 479,13 
p. secondat de compatriotul său 
Giorgio Cagnotto 478,71 p și Wer
ner Bau (R. D. Germană). 414,33 p.

de 393,42 
Keller (R.

Angelika
p, 
D.

Consiliul mondial al boxului (cu se
diul permanent la Ciudad de Mexico) 
l-a desemnat pe Cassius Clay ca al 
doilea șalanger la titlul mondial ia 
categoria grea deținut de Joe Fra
zier. Prim șalanger rămîne George 
Foreman. Forul boxului mondial l-a 
proclamat pe italianul Bruno Arcari 
drept cel mal bun pugilist din lume 
al lunii iulie.

rlcane. Jlm Osborne șl Jim McManus 
au întrecut cu 4—6, 7—5, 6—2 pe Ros
coe Tanner — Jim Connors,
■

Selecționata 
Diosgyor (Ungaria) 
neul în Cehoslovacia, 
mația V.S.J. Kosice, 
hoslovaci au obținut 
rul de 26—11 '(13—6).

de handbal a <
și-a început 

jucînd cu 
Handball știi 

victoria

orașului 
' ' tur- 

for- 
ce- 

sco-cu

Veneția a fost cîștigată de jucătoare» 
vest-germană Helga Nlessen, care a 
dispus In finală cu 3—6, 6—4, 6—3 da 
Rosemary Casals (S.U.A.).

nometrat pe distanța de 50 km cu 
timpul de lh 09:31. Pe locul doi s-a 
clasat ■ Borts Suhov — lh 10:28.

Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Columbus. (Ohio) a fost cîștigată de 
jucătorul american Tom Gorman, care 
l-a întrecut în finală ta cinci seturi ; 
6—7. 7—6, 4—6, 7—6, 6—3 pe comoa- 
trlotul său Jim Connors. Ultima fi
nală, cea a probei de dublu bărbați, 
s-a disputat între două cupluri ame-

de
... __  __ ______ maestru

italian Sergio Mariotti, care a obținut 
7 p din 9 posibile, întrednd pe ma
ghiarul Forintos și Iugoslavul Marti- 
novici.

Turneul Internațional de șah 
Bari a fost ciștigat de tînărul

la

Proba de simplu femei din cadrul tur
neului Internațional de tenis de la

Campionatele internaționale de tenis 
ale Olandei au programat la Hllver- 
sum finalele probelor de simplu. La 
masculin, victoria a revenit englezului 
Gerald Batrick, învingător cu 6—3. 
6—4, 9—7 în fața juniorului australian 
Ross Case (19 ani). în finala probei 
feminine, aiustralianca Evonne Goola- 
gong a între.ut-o în două seturi' cu 
8—6, 6—3 pe suedeza Christina Sand
berg.

Cursa ciclistă internațională de la Pes
cara a revenit italianului Vllmo Fran
cioni, cronometrat pe distanța 
209,300 km cu timpul de 5h 15:55. 
locul doi s-a clasat Enrico Paolinl, 
pe locul trei belgianul Pintens.

de 
Pe 
iac

tn-

Campionatul unional de ciclism — pro
ba Individuală eontracronometru — a 
fost cîștlgat de Valentin Bobîlev, cro-

Partidele din prima zî a turneului 
ternațional de tenis de la Brooklin 
(Massșichussetts) s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate: Ashe — PiUd 6—4, 
6—3 ; Glmeno — T. Ulrich 6—1, 6—1 ; 
Alexander — Stilwell 6—1, 7—6 : El 
Shafei — Holmberg 6—3, 6—2 ; Taylor 
— Barth 6—2 6—2.
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