
In lumina documentelor de partid

PRACTICA PEDAGOGICA
A STUDENTULUI

0 PIRGHIE IMPORTANTĂ
IN PREGĂTIREA MULTILATERALĂ

A VIITORULUI SPECIALIST

personalitate de prim ordin a vie
ții noastre sportive universitare, pro
fesorul doctor MIHAI EPURAN. șeful 
catedrei de pedagogie-psihologie și 
prorector al I.E.F.S.-București, mem
bru în conducerea Federației euro
pene de psihologia sporturilor și ac
tivităților corporale, a avut amabili
tatea să ne acorde zilele trecute un 
interviu pe tema PRACTICII PEDA
GOGICE a viitorilor profesori de e- 
ducație fizică, deosebit de importantă 
in peisajul efortului comun de 
transpunere în viață a indicațiilor 
cuprinse în Documentele de partid cu 
privire la întărirea activității politi- 
co-ideologice.

Iată, redat mai jos, dialogul purtat:
— înainte de toate -- ne-a declarat 

profesorul Mihai Epuran — aș vrea 
să mă folosesc de intermediul ziaru
lui „Sportul" pentru a exprima în 
mod public — în numele meu per
sonal și ai confraților de la catedrele 
Institutului — atașamentul total față 
de programul de măsuri preconizat 
de secretarul general al partidului. 
Expunerea .
Ceaușescu reprezintă un act de stră
lucită maturitate marxist-Ieninistă, ex
presie a atenției și încrederii pe care 
conducerea partidului și statului nos
tru le acordă tineretului, viitorului de 
mîine al țării. Este rîndul nostru, al 
dascălilor de tot felul — de la în
vățătorii școlilor elementare pînă la 
profesorii celor mai prestigioase uni
versități — să depunem toate stră
daniile. să nu ne dovedim zgîrciți cu 
energia și capacitățile noastre, pentru 
a fi la înălțimea misiunii ce ne re
vine : aceea de a forma caractere

tovarășului Nicolae

adevărate și ferme, profesioniști și 
oameni politici

— Caț-e este 
ticii pedagogice 
context ?

— După cum 
țional simț al realității, secretarul 
general al partidului, integrarea pro
fesională eficientă a absolventului 
unui institut de invățămint superior 
— fie că este vorba de un medic, 
de un inginer sau de un profesor 
de educație fizică — reprezintă o 
etapă a unui proces educativ conti
nuu, care începe între zidurile Insti
tutului nostru din primul an de stu
diu. Prin îmbunătățirea programelor 
la disciplinele cu profil și prin accen
tuarea caracterului metodic și peda
gogie al instruirii, conducerea Insti
tutului urmărește apropierea studen
tului de meseria propriu-zisă, în așa 
fel incit, la terminarea facultății, ab
solventul să intre direct în activitate, 
fără ,,timpii morți“ ai unei perioade 
de acomodare. Cadrele didactice ale 
Institutului sînt conștiente că studen
ții noștri — deși oameni cu aptitu
dini deosebite — nu vor rămîne spor
tivi de performanță toată viața. Sar
cina noastră nu este aceea de a pro
duce campioni, ci de a oferi socie
tății profesori, elemente instruite care 
să contribuie >1 propășirea acesteia.

— Ce noutăți va furniza acest sec
tor de activitate în anul universitar 
care se apropie ?

Ovidiu IOANIȚOAIA

în același timp, 
rolul ce revine prac- 
a studenților în acest

sublinia, cu un excep-

(Continuare în pag. a 3-a)

PROLETARI DIN TOATE Ț/Rftg, VNIȚI-VA l:

• Ene Daniel cel mai bun jucător de pe teren

• Boc s-a accidentat in minutul 4

— se va vindeca

ION MICLAUȘ noul campion și delfinilor

v-'-u--.

în general plă- 
de fotbal de ca- 

în
recordman al

Foto : D. NEAGU
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DE ÎNOT

Aseară, fotbal în nocturnă pe „Republicii"

■
ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

4

NAȚIONALELE"
AU DEBUTAT

cele mai bune
8 RECORDURI NAȚIONALE ÎN PRIMA

PROPUN.
PENTRU

JOCURILOR i •
A PRELIMINAki.
C.M. DE FOTb.

Federație de fotbal din I 
da a propus federațiilor de spe 
dalltate “ " “ k
banla pi 
in *«, la 
tembrle, 
de disputare a 
cadrul grupei a 
a campionatului 
baL

din B.D. 
Români» o 
Zflrich, 
pentru

Germani, Al- 
.conferința 

intre 1 »1 * >ep- 
flxarea datelor 
meciurilor din 
IV-a preliminare 
mondial de fot-

RAPID-ALT AY IZMIR 2-0

SUB
AUSPICII
REUNIUNE • ANCA

GROZA 69,2 PE 100 M DELFIN — TIMP DE VALOARE EUROPEA-

NĂ • 5 TITLURI PENTRU SPORTIVII DE LA DINAMO BUCUREȘTI

Promițător start în actuala ediție 
a campionatelor naționale de înot, 
ce se desfășoară la bazinul Dina
mo. La capătul celor 7 finale, una 
mai disputată ca alta, s-au înregis
trat 8 noi recorduri naționale și 
cîteva performanțe de bună va-

După „seriile" turneului internațional feminin de volei

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN ASCENSIUNE

loare, ca cea realizată de Anca 
Groza (69,2) la 100 m delfin.

SLAVIC A SPRINTAT ÎN FINAL
Mult așteptata dispută pe distan

ța de 200 m între cei mai buni 
crauliști ai țării, Marian Slavic și 
Eugen Aimer, fără să ne ofere per
formanțe deosebite, a plăcut mult 
prin spectacolul produs. Cei doi pro
tagoniști au înotat cot la cot timp 
de 3 lungimi, iar pe ultima, bucu- 
reșteanul a sprintat sec, luînd un 
ușor avantaj pe care reșițeanul, cu

Adrian VASILIU

CONSTANȚA 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Fără îndoială, tur
neul internațional feminin de volei 
al României, care se desfășoară în 
localitate, cu o lună și jumătate îna
intea campionatului european din Ita
lia, constituie pentru reprezentativa 
noastră un dificil și important test, 
privind atît stadiul de pregătire al 
echipei în momentul de față, cît și 
valoarea formațiilor participante la 
această ediție. Ce a arătat prima

parte a turneului (seriile) și îndeo
sebi partida pe care voleibalistele țării 
noastre au susținut-o cu cele sovieti
ce, campioane ale lumii ? în primul 
rînd. începutul ascensiunii spre o for
mă bună. Se conturează deja echipa, 
care pînă acum era eclipsată de in
dividualități, fapt care nu putea ga
ranta izbînda, mai ales în turnee de 
lungă durată. Dar omogenizarea nu 
a atins acel punct maxim care să-i 
confere sextetului un echilibru de

Puternica echipă a R.P.D. Coreene va fi azi adversara reprezentativei 
române in turneul final, lat-o în imagine pe căpitana echipei, Kan Ok S^n, 
intr-un atac din meciul pe care echipa sa l-a cîștigat cu 3—0 in fața 

României — tineret, în serie.
Foto î ION BUNGAU-Constanța

nezdruncinat. Aceasta este și mai 
pregnant de cite ori se fac schim
bări. Primele înlocuitoare ale titula
relor se angrenează cu oarecare gre
utate în maniera de joc adoptată în 
funcție de adversar, ceea ce tulbură 
pentru un timp evoluția echipei noas
tre și permite partenerelor de între
cere să preia inițiativa sau să acu
muleze mai multe puncte. De aceea, 
trebuie să se acorde, în continuat ea 
pregătirilor, mai multă atenție aces
tui aspect, aparent neesențial, dar cu 
consecințe foarte importante.

Partidele din serie au arătat, toto
dată, salturile pe care echipa Ro
mâniei le-a făcut în compartimentul 
apărării. Dacă ne-am referi la pri
mele 3 seturi cu voleibalistele sovie
tice, recunoscute pentru forța și. va
rietatea atacului, putem afirma că 
jucătoarele noastre s-au prezentat la 
un nivel neașteptat de bun. Apăra
rea la fileu a fost superioară celei 
a adversarelor, deși acestea au o ta
lie superioară, iar în linia a doua 
s-au salvat mingi imposibile, îndeo- 
sebi trăgătoarea Rodica Popa mani- 
festînd o siguranță impresionantă. 
Este îmbucurător să constatăm acest 
lucru, cunoscut fiind faptul că apă
rarea din linia a doua a constituit

Aurelian BREBEANU

UDO ELKE (R.D.G.)
PE PRIMUL LOC

(Continuare in pag. a 4-a)

După Jocurile Balcanice de atletism ale juniorilor

SATISFACȚII, DAR Șl
OBLIGAȚII SPORITE!

Așteptate cu justificat interes, 
Jocurile Balcanice pentru atleții 
juniori (de fapt, prima lor ediție 
oficială) au corespuns integral, juș- 
tifieîndu-și

a-

tifieîndu-și menirea. Rezultatele 
înregistrate de speranțele atletis
mului din această parte a Europei, 
organizarea excelentă a competi
ției. numerosul public prezent în 
tribunele marelui stadion Karais- 
kakis (același care a găzduit, în 
1969, campionatele europene) au 
șrp

contribuit, din plin, la succesul 
cestei întreceri care se anunță din 
start a fi una dintre cele mai im
portante competiții atletice regio
nale.

Tn cele două zile de concurs, la 
Atena a ieșit în evidență compor
tarea de ansamblu a tinerilor at-

NICOLAE MARAȘESCU

Desigur, nu este deloc oportun să 
elogiezi pe cineva în arma unui 
meci amical. Poți fi contrazis la 
prima ocazie... Dar Ene Daniel 
merită cu prisosință toate laudele 
pentru jocul prestat aseară. Deși 
neîncadrat încă în angrenajul giu- 
leștenilor, el a realizat — cu inte
ligență și fantezie — faze apre
ciate, fiind de departe cel mai bun 
jucător de pe teren. Publicul — 
cifrat aseară pe stadionul Republi
cii la aproximativ 10 — 12 000 de 
spectatori — l-a răsplătit cu gene
rozitate pe Ene Daniel cu aplauze 
și i-a scandat numele.

Cealaltă achiziție a Rapidului, 
Boc, a jucat numai 4 minute, pen
tru că o ciocnire stupidă cu Lupes- 
cu (acesta i-a căzut pe picior) i-a 
provocat o întiude-e de ligamente 
la genunchiul drept,

spunea dr. Bendiu 
în 7 zile.

Partida a fost 
cută, cu momente 
litate. Altay Izmir — aflată
drum spre Brașov, unde duminică 
va întîlni pe Steagul roșu în „Cupa 
Balcanică" — a depus eforturi con
siderabile pentru a curma elanul 
debordant al feroviarilor. în prima 
repriză oaspeții au declanșat cîteva 
atacuri periculoase, care erau cît 
pe aci să se oprească .. în plasa 
porții lui Răducanu, noul căpitan 
al echipei din Grant. în repriza 
secundă ei n-au mai constituit un 
pericol pentru gazde.

Minutul 6 a adus primul gol. Ene 
Daniel, cu spatele la poartă, a pri
mit mingea de pe stînga și a șutat 
surprinzător, Sin întoarcere, sub 
bara transversală : 1—0. Golul

doilea l-a creat Ene Daniel. Ex- 
băcăuanul a scăpat singur spre 
poartă, l-a „culcat" pe portarul 
Tanzier, ieșit pentru a. micșora un
ghiul, și i-a plasat lui N^pgu, care 
a înscris cu un șut sec : 2—0.

RAPID: Răducanu — Pop, Boc 
(min. 5 Mușat), Lupescu, Codrea, 
Dinu, Angelescu, Năsturescu, Ene 
Daniel, Neagu, Codreanu (min. 46 
Petreanu).

ALTAY : Tanzier — Ismail, Nec- 
det (min. 82 Erdal), Enver, Zinnur, 
Ayfer, 
Isamettin, 
tafa I.

Partida
Gheorghe
de Maximilian Popescu și Alexan
dru Grigorescu.

In deschidere, divizionara O 
ELECTRONICA Obor, a învins cu 
scorul de 2—1 echipa de tineret- 
rezerve a clubului RAPID

Ahmet (min. 55 Huseyn), 
Mustafa II, Cihat, Mus

a fost condusă bine de 
Fopovici, ajutat la linie

(Continuare în pag. a 4-a)

După două zile de intreceri 
in cadrul campionatelor 

de zbor fără motor

Dumitru VIȘAN

Foto: N. DRAGOȘPortarul Tanzier — în duel aerian cu Neagu — a avut mult de „furcă"...

Miercuri, în proba a /doua — tn 
triunghi — a campionatelor de zbor 
fără motor, desfășurată pe distanța 
Iași—Albești—Pașcani—Iași (212 km) 
pe’ primul loc ’ s-a clfesat Reiner 
Wieniek (R.F. a Germaniei) cu 533 
p, urmat de Mihai Rindea (Româ
nia) 528 p, Nicolae Mihăiță (Româ
nia) 518 p, Igor Szentwolgyr (Un
garia) cu 513 p.

In clasamentul general continuă 
să conducă Udo ELKE (R.D. Germa
nă) 1494 p urmat de Reiner Wien- 
zek (R.F. a Germaniei) 1482 p și 
Werner Hans Voss (R.D. Germană) 
1431 p.

Ieri s-a disputat a treia probă 
(dus-intors) a campionatelor pe 
distanța Iași—Pașcani—Iași (140 km). 
Pînă la ora închiderii ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele.

Campionatele naționale de ciclism

THEODOR PUTERITY

LA CONTRATIMP
BRAȘOV, 5 (prin telefon, de la tri

misul nostru). In primul campionat 
național de ciclism pe anul în curs, 
seniorii și-au disputat cursa de con
tratimp individual, în care reprezen
tanții asociației sportive Metalul Plo- 
peni au obținut un succes categoric.

TURNEUL INTERNAȚIONAL AL SPERANȚELOR

TENISMENII români domină
CLUJ, 5 (prin telefon). In a treia 

zi a competiției rezervate tinere
lor speranțe s-au disputat sfertu
rile de finală. Majoritatea partide
lor au fost de bun nivel tehnic, 
presărate din abundență cu faze 
aplaudate de spectatori. Jucătorii 
români au dominat întrecerile atît 
la juniori cît și la seniori, califi- 
cîndu-se cu toții în semifinale. 
Excepție a făcut M Robu care, 
după un joc foarte bun, a trebuit 
să cedeze în fața favoritului nr. 1, 
Thomas Emmerich (R.D.G.) cu 
6—4, 7—5. O partidă palpitantă a 
oferit întîlnirea dintre Veronica 
Koch (R.D.G.) și Vera Rado (Poli
tehnica 
jeancă 
dar în 
resurse 
3—6, 8—6, 0—6.

Alte rezultate : junioare — El im

Cluj). Tînăra ingineră clu- 
părea că domină partida, 
setul decisiv, nemaiavind 
fizice, a trebuit să cedeze:

na Takacs (Progresul) — Simona 
Nunweiller (Progresul) 6—0, 6—4, 
Mariana Simionescu (Dinamo) — 
Adriana Călina (C.S.U. Construc
ții) 2—6. 9—7, .6—3, Catalin Fa- 
gyas (Ungaria) — Valeria Fol- 
ticska (Progresul) 6—0, 6—0, Vir
ginia Ruzici (Dinamo) — Mihaela 
Dimitriu (Steaua) 6—2, 6—2 ; se
nioare — Agneta Kun (C.S.U. 
Construcții) — Dana Martinkova 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—2, ' Agnes 
Graczol (Ungaria) — Elena Trifu 
(Steaua) 5—7, 7—5, 6—4, Valeria 
Balaj (Steaua) — Betina Borkert 
(R.D.G.) 6—3, 6—1 ; juniori — O. 
Vîlcioiu (U.T.A.) — Gh. Giurgiu 
(C. Turzii) 6—2, 6—4, T. Marcu 
(Steagul roșu Brașov) — I. Molnar 
(Ungaria) 6—3, 6—3 ; seniori — T. 
Ovici (Progresul) — Al. Suto 
(C.S.U. Construcții) 6—2, 6—2, V. 
Marcu (Dinamo) — V. Sotiriu

LUPTĂTORI ROMÂNI-LA UN MARE TURNEU
INTERNATIONAL DE GRECO-ROMANE

LA VARȘOVIA
Lotul de lupte greco-romane, care se 

pregătește pentru C.M. de la 
susține silele acestea un i::; 
examen, participlnd la un mare

î Sofia, 
important

Var- 
edlție a 

Wladimir Pytlasinski".
internațional la 
de a XIV-a

ÎNTRECERILE
(Steaua) 6—0, 6—2, S. Mureșan
(Progresul) — V. Savrda (Cehoslo
vacia) 6—2, 6—1, I. Sântei (C.S.U. 
Construcții) — L. Balaasz (Unga
ria) 6—4, 4—6, 6—0.

ÎNVINGĂTOR

INDIVIDUAL
Victoria din această probă 
perspective certe sportivilor
Metalul și în întrecerea pen
tru cucerirea titlului în întrece
rea pe echipe.

La 10 km de la start, Puterity con
ducea cu un avans de 8 sec. față de 
Rîndașu și de 11 sec. față de Virgil. 
La km 25, Puterity își consolidează 
poziția, avînd acum un avans de 19 
sec. asupra lui Rîndașu și de 24 de 
sec. asupra lui Tudoran.

Clasament final : 1. T. PUTERITY 
(Metalul Plopeni, antrenor I. Dolete) 
— campion național — 34 km în 
47 :03 ; 2. M. Rîndașu (Metalul Plo
peni) 47 :36 ; 3. Cr. Tudoran (Steaua)
47 :45 ; 4. M. Virgil (Metalul Plopeni)
48 : 17 ; 5. C. Ciocan (Dinamo) 48 :35 ; 
6. C. Grigore (Dinamo) 48 :43 ; 7. St. 
Suciu (CIBO Brașov) 48 :47.

La juniori cat. I, se sconta pe victoria ----- - ■ - — ~
spre surprinderea generală, a cișt'î 
gat brașoveanul Z. Elekes, un ciclist 
în continuă și sigură ascensiune. Ter- 
țetul bucureștean M. Ferfelea, V. Miu

deschide 
de la 

pen-

brăileanului Ca Camer. Dar,----- 1-J --------- CÎșt’- 
ciclist

și T. Drăgan a trebuit și el să plece 
steagul.

Clasament: 1.
Brașov-antrenor T_______ ,
campion național — 30 km în 42 
2. C. Camer (C.S. Brăila) 43 :03 
M. Ferfelea (Steaua) 43 : 11 ; 4. 
Miu (Șc. sp. nr. 3 Buc.) 43 :27 
T. Drăgan (Voința Buc.) 43 : 33 : 
Gh. Tudor (Steaua) 43 :38.

Supărarea brăilenilor a fost atenua
tă de comportarea juniorului de cat. 
a Il-a C. Hîrjescu, învingător cate
goric în proba sa.

Clasamentul : 1. C. IIIRJESCU 
Brăila — antrenor M. Simion) — 
pion național, 15 km în 21 :19 : ..
A. Teletgy (Voința Cluj) 21 :36 : 3. 
G. Marton (C.S.M. Cluj) 22 : 02 ; 
Ciobanu (Voința Plopeni) 
D. Andrei (Steaua) 22 06 ; 
(CIBO Brașov) 22 : 08.

Sîmbătă are loc proba

Z. ELEKES (CIBO 
M. Ștefănescu) —

3. 
V.
■>.
ti.

(C.S. 
cam-

2.
4. A.

22 : 04 : 5.
6. T. Toro

Sandi IONESCU IENCEC

de fond.

se ză- 
al spor-

din an- 
olimpic

Antrenorul emerit Nicolae 
Nedef dă indicații pentru 
aplicarea unei noi scheme 
tactice în organizarea siste
mului defensiv. Se pregătesc 
să aplice indicațiile: Schobel, 
Stcckl, Samungi, Birtolom, 
Voinea, Gațu. In spatele an
trenorului N. Nedef, 
rește maestrul emerit 
tului Gh. Gruia.

Aspect de la unul 
trenamentele lotului 
de handbal, desfășurat recent 
în Poiana Brașov.

(Continuare în pag. a 2-a)

CORNEL ANTON — concentra^.

Cupa tineretului de la sate"

neu individual 
șovia, la cea „Memorialului 
Din lotul sportivilor români, care s-au 
deplasat ieri tn Polonia, fac parte ur
mătorii : Gheorghe Stolclu (cat. 52 kg). 
Ion Baciu (57 kg), Cornel Vtrtosu (62 
kg), Ion Enache (74 kg). Marcel Vlad 
(82 kg), Vasile Fodorpatakl (90 kg) sl 
Victor Dollpschl (+100 kg). Luptătorii 
noștri stnt însoțiți de antrenorul federal 
Ion Corneanu.

La întrecerile de la Varșovia care 
au loc tnceplnd de azi șt plnă dumi
nică, vor fi prezenți cei mai buni luptători de greco-romane din Europa. 
De pe lista țărilor participante nu 
lipsesc Bulgaria, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Franța, Italia, Ungaria, Suedia, R. D. 
Germană. Finlanda.

FINALELE DE VOLEI
LIVADA, I (prin telefon). In ace«- 

stâ frumoasa oomun* din Județul Satu 
Mare vor Începe vineri întrecerile finale 
de volei din cadrul „Cupei tineretului 
de la sate”. Participă 16 echipe de bă
ieți și 16 de fete, clștlgătoare ale eta
pelor de zonă, precum șl două echipe 
invitate din Cehoslovacia.

VACANȚA CANDIDAȚILOR OLIMPICI
NU ESTE 0 VACANȚĂ OBIȘNUITĂ

in aceste rile, în care toți «In
tern mai mult sau mai puțin vic
timele caniculei, vilegiatura este 
subiectul căutat al discuțiilor. 
Excursia la munte, călătoria la 
mare, Ieșirea la lacuri sau la 
ștrand, vacanța' în orice parte, în 
umbra brazilor, în unduirea apelor 
sau în răcoarea brizei, reprezintă 
evadări estivale normale, cărora 
oricine 11 se supune cu plăcere. 
Există însă o categorie de cetă
țeni pentru care vacanța nu are 
tocmai aceleași valențe ca pentru 
oricine. Am numit pe spoirtivli de

elită al țării, a căror vacanță ac 
deosebește oarecum de cea a muri
torilor de rînd. Nu trebuie firește 
să Înțelegem că sportivilor frun
tași le sînt Interzise plăcerile co
mune ale unui concediu de vară, 
dar ei sînt obligați să îmbine par
cimonios bucuriile vacanței 
gorile pregătirilor, care 
duie pauze decisive.

Am avut !n vedere, 
rînduri, în primul rlnd 
dații olimpici, cei care 
tima vară cvasi-liniștită 
verii foarte fierbinți de la Miin-

nu
eu rl- 

îngft-

în 
pe
petrec ul- 

înaintea

aceste 
candi-

chen, împrejurare care nu le lasă 
nici un fel de răgaz, nu le per
mite destinderea totală. Pentru a 
afla detalii din această perioadă 
de preparative (doar aparent cal
mă), ne-am adresat secretarului ge
neral al Comitetului Olimpic Ro
mân, Angliei Vrabie, care ne-a 
declarat i

— Fie la mare, fie la munte, 
cendidațli olimpici aflați în va
cant* beneficiază de mijloacele 
naturale de refacere, își tratează 
inerentele afecțiuni, dar nu uită 
nicăieri e* e*te de datoria lor să 
opteze pentru o odihnă activă. In

Victor BANCIULESCL*
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ARBITRAJELE!
nu compu-
- cu imper

vreme cît 
, ci oamenii

acțiunile construcției lor psiho- 
fizice — vor decide soarta în- 
tilnirilor sportive, echitatea 
'matematic) absolută nu va pu
tea fi obținută probabil decît 
în cazuri de excepție. Arbitrii 
— cum se spune adesea, sim
pli ficind — sînt și ei oameni, 
supuși greșelilor. Important ră- 
mîne doar ca oficialul investit 
cu dreptul de a judeca mani
festația sportivă, să vegheze la 
respectarea riguroasă a regula
mentelor, la desfășurarea nor
mală, corectă a întrecerii, la 
stabilirea unor rezultate patro
nate de imparțialitate.

Două recente competiții in
ternaționale de mare anvergu
ră ne-au prilejuit această re
memorare a sarcinilor teoretice 
ale arbitrajului: campionatele 
europene de box și campionatele 
mondiale de scrimă. Cu ocazia 
acestor manifestații a reieșit 
pregnant importanța asigurării 
unui cadru propice celor ce ar
bitrează, pentru ca exercitarea 
acestei misiuni dificile să nu 
stea nici o clipă sub semnul 
dubiului sau al contestației ul
terioare.

? §

■z

Palmaresul handbalului româ
nesc și mai ales strălucirea de
ceniului său de aur sînt bine cu
noscute publicului sportiv, astfel 
îneît nu mai socotim necesar să 
facem o trecere în revistă, chiai 
sumară. Mai puțin se știe — pro
babil — despre concepția fede
rației, constantă, de a forma noi 
cadre de jucători, despre acțiunea 
sa metodică de selecționare și de
cantare valorică a celor mai bune 
elemente chemate să alimenteze și 
să completeze echipele naționale. 
Nu trebuia să căutăm prea de
parte. Ne-am deplasat la Sf. Gheor
ghe, în județul Covasna, orașul 
gazdă a două acțiuni handbalistice 
concomitente — și sub aceeași 
conducere tehnică : lotul național 
de juniori și tabăra de instruire a 
juniorilor.

Am găsit, la sediul Liceului nr. 1 
ain Sf. Gheorghe, 70 de elevi și 
11 cadre didactice și antrenori 
care, beneficiind de zilele de va
canță, își desăvîrșesc măiestria 
sportivă depistată în cursul anului 
școlar în divizia școlară, în turneele 
finale sau în campionatul juniorilor 
mici organizat pentru prima dată 
în acest an. Au fost chemați cei 
mai buni elevi și profesori-antre- 
nori de pe tot cuprinsul țării, din 
Reșița, Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Călărași, Iași, București, Brașov, 
Cluj, Constanța, Timișoara, Craio
va. Pitești, ceea ce dovedește pe 
de o parte marele teritoriu al hand
balului. dar mai ales intenția pre
cisă, de a crea în multiple centre 
piloni mobilizatori și metodici. în 
concepția unui antrenament știin
țific, modern.

Tabăra de la Sf. Gheorghe este 
— într-un fel — o. premieră., și 

experiment, în sensul că pen
tru prima dată se dă o programă 
de pregătire (elaborată de colegiul

un

Revenit, după doi ani de absență, 
la cirma reprezentativei naționale de 
baschet feminin, antrenorul emerit 
Sigismund ferenez este in căutarea 
unor noi formule de echipă. începu
tul l-a tăcut în primăvară cînd, după 
turneele campionatelor 
a selecționat un lot 
numeroase elemente 
ora actuală, sau cu 
progres. De atunci, 
sportive s-au pregătit aproape zi de 
zi. singurele pauze fiind create de o 
scurtă perioadă de odihnă, de exa
menele școlare șl de testele susținute 
in două turnee internaționale. Primul 
a avut ioc în luna iunie, cind o parte 
din lot a disputat o serie de meciuri 
internaționale in R. D Germană ; al 
doilea a fost susținut zilele trecute 
la Poznan, unde și-au făcut debutul 
internațional alte citeva jucătoare. 
Dar. despre cum s-au comportat aces
tea. ca și alte componente 
ne furnizează informații 
renez :

— Am izbutit să fac 
majorității jucătoarelor, 
cărora sper să formez o 
lernică, 
cinste România in 
confruntări internaționale. La 
nan m-am putut convinge că Doina 
Iftimie și Eugenia Salcu corespund 
in postul de conducătoare de joc. 
iar Ecaterina Vigh și Clara Szabo 
pot deveni foarte uiile ca extreme. 
Dintre „vechile” membre ale lotu
lui. de fapt foarte tinere și ele, cea 
mai bună comportare au avut-o An
gela Tita. Gabriela Nicola. Ileana 
Gugiu și Ana Popov. Actualmente, ne 
pregătim, o scurtă perioadă, la Pia
tra Neamț, unde au fost chemate 22

republicane, 
cuprinzător, cu 
de valoare, la 

perspective de 
tinerele noastre

ale lotului 
prof. Fe-

verificarea 
din rindul 
echipă pu- 

in stare să reprezinte 
viitoarele

cu 
mari 
Eoz-

La Madrid, corpul de judecă- 
tori-arbitri a produs multe ne
mulțumiri, fiind adesea acuzat 
de părtinire in grup fi dirijată, 
in defavoarea multor boxeri. 
Nemulțumirile provin In spe
cial din împrejurarea că juriile 
sînt alcătuite, formate pentru 
fiecare meci In parte. Susțină
torii echității în arbitrajul de 
box propun — pe bună drepta
te. după părerea noastră — ca 
juriile să fie trase la sorți, cu 
fireasca excludere a arbitrilor 
din țările combatanților.

De asemenea, la Viena, 
constatat perpetuarea unei
tuații dezolante in jurul plan
șelor de scrimă, unde arbitrii și 
asistenții lor slnt supuși unei 
permanente fi umilitoare pre
siuni din partea unui mare fi 
variat număr de persoane, de 
cele mai diferite proveniențe: 
colegi de-ai trăgătorilor, antre
nori, conducători de delegații, 
ba chiar spectatori.
juriul unui asalt să poată 
un verdict absolut 
trebuie să fie degrevat, în 
rimetrul din jurul planșei, 
orice imixtiune 
tund nu vom 
ah, arbitrajele! (v. b.)

s-a 
si

Pentru ca 
da 
el 

pe- 
de 

străină. Și-a- 
mai pronunța i

corect:

SporWLi

Turneul internațional din Bulgaria

0 COMPETIȚIE FOARTE UTILĂ
Echlpa reprezentativă de judo 

(seniori) s-a întors de la competi
ția internațională „Cupa Bulga
riei", găzduită de Sofia, a doua 
confruntare din acest an la care au 
participat sportivii romăni. Spre 
deosebire de alte întreceri, pentru 
prima dată bilanțul este satisfăcă
tor șl, totodată, generator de spe
ranțe pentru pregătirea viitoare. 
Gheorghe Boșcu a cucerit medalia 
de bronz, Sabin Lucea ți Ion Her
man s-au clasat pe locul 4, Iar 
Cornel Roman șt Dumitru Ale
xandru pe locul 5. Pentru a afla 
unele amănunte, ne-am adresat an
trenorului Gheorghe Donciu.

„Turneul internațional de la So
fia se înscrie ca un prim succes al 
judo-ului nostru. Iată cîteva în
semnări despre evoluția celor cinci 
sportivi români la ~ 
riei“. 
după 
urma 
barai 
doare), pe bulgarul B. Videnov și 
a dispus prin yusei-gachi (superio-

„Cupa Bulga- 
Sabin Lucea (cat. 63 kg), 

ce l-a învins prin ippon, în 
unei excelente okuri-ashi- 
(măturare a ambelor pi-

ÎN TABĂRA DE LA SF. GHEORGHE,

CU GÎNDUL LA RECOLTE VIITOARE
trei aniantrenorilor) eșalonată pe 

după o gradație judicioasă, în sco
pul unei unități metodice de ins
truire a pionierilor, a înzestrării 
fizice și tehnice, deci a îmbogă
țirii arsenalului de mijloace la vîrs- 
te din ce în ce mai mici. Ca și în 
alte sporturi, și în handbal vîrsta 
performanțelor a coborît vertigi
nos, apropiindu-se de cele școlare 
și de aceea formula 
înscrie în necesitatea 
tuații.

Se lucrează intens și 
organizat: lotul 
special, urmărind obiectivele sale 
de performanță de la sfîrșitul anu
lui (turneul internațional din Po
lonia și Turneul „Prietenie" din 
Cehoslovacia) prin mijloace cores
punzătoare, adecvate, iar tabăra — 
pe alte 4 terenuri, în grupe a cîte 
6 elevi, cîte două cu doi profesori 
pe fiecare teren. Se fac două an
trenamente zilnic, alternate in zi
lele de repaus cu lecții teoretice, 
cu ședințe cu caracter educativ, 
ideologic cu excursii în împreju
rimi la Șugaș, Borsec. lacul Sf. Ana 
sau Brașov.

Handbalul 
mingea și de 
gătirii fizice, 
venită: norme de control, teste de 
valoare la venirea și plecarea din 
tabără și consemnarea lor în re
gistrul taberei spre a putea fi ur
mărite în ceî 3 ani — însoțite de 
o caracterizare morală, fizică și 
tehnică anuală, în același registru. 
Talentele nu se pierd. Campionii 
nu se nasc, ei devin, printr-o mun
că de grădinar, de continuă ame
liorare și plivire pe care handbalul 
a introdus-o în stilul său dc muncă.

Prof. Alexandru Ilie, ajutat de 
alte 10 cadre didactice, asigură 
competența tehnică acțiunea for- 
mativ-educativă. S-ar putea să. 
pară numeros corpul de instruire. 
Doar la prima vedere. în realitate, 
această soluție permi'e o muncă

taberei se 
acestei si-

foarte bine 
pe un teren

este un atletism cu 
aceea se acordă pre- 
atletice, atenția cu-

nu-analitică de primă calitate, un 
măr mare de repetări, deci și o 
cantitate sporită, un schimb de o- 
pinii șl mijloace în forme multiple 
și diversificate, subordonate ace
luiași obiectiv.

Nu este nevoie să fii specialist 
spre a-ți da 
experimentului 
Este suficient 
ziunea totală a 
disciplina exemplară, 
colaborare și de muncă în colectiv, 
care animă această tabără. Hand
balul se preocupă de viitorul său 
și fără îndoială roadele experimen
tului din acest an și cele ce vor 
urma o să le socotim (credem) tot 
în metalul prețios al competițiilor 
olimpice și mondiale. Dar, poate 
că performanța nu este atît de im
portantă, Formarea sportivă șl ce
tățenească a elevilor, obișnuirea cu 
un stil de muncă creator adaptabil 
și ameliorat într-o disciplină liber 
consimțită și necesară, într-o con
cepție matură și responsabilă, ni 
se pare a fi unul din principalele 
argumente ale unei acțiuni (deo
camdată) bine gîndite, ce sperăm 
că va fi și bine realizată, pînă 
la capăt

seama de valoarea 
și de reușita sa. 

să urmărești ade- 
elevilor la program, 

spiritul de

Mihai B1RA

ritate tehnică) de un alt concurent 
bulgar, A. Ganeev, a pierdui în 
fața lui J. Polay (Ungaria) dato
rită unei neatenții în arbitraj. Po
lay a .plecat" într-o tai-etoshi (răs
turnare) acoperindu-i complet 
capul lui Lucea cu chimonoul și 
astfel sportivul nostru nu s-a mai 
putut orienta pe tatami (saltea), 
văzlndu-se condus cu o wazaari 
(jumătate de punct), handicap pe 
care nu l-a mai putut reface pen
tru a fi cap de serie și a intra di
rect în semifinale. Concurlnd în 
recalificări cu polonezul A. Mlci- 
kowski, Lucea a fost declarat în- 
ilns prin ippon în urma unei ne- 
regularități similare cu cea ante
rioară. Oricum, locul IV ocupat de 
Lucea în astfel de condiții trebuie 
apreciat.

în continuare, la cat. 70 kg, 
Cornel Roman deși a reușit o fru 
moașă victorie în primul tur prin 
tr-o ko-uchi-gari (secerare mică in
terioară) în meciul cu bulgarul S 
Jelev (încheiat în min. 2,37), în ur
mătorul tur a avut neșansa să-1 în- 
tîlnească pe vicecampionul euro
pean A. Zaikowski, în fața căruia 
tînărul nostru (18 ani) n-a putut 
să se descurce decît 5 minute, 
fiind fixat (osaekomi). în recalifi
cări, a pierdut prin yusei-gachi 
partida cu I. Milev (Bulgaria), 
clasîndu-se astfel pe locul V. Ion 
Herman (cat. 80 kg) a debutat ex
celent cu V. Nocikov (Bulgaria), 
căruia i-a aplicat o întreagă suită 
de procedee tehnice, finalizînd, în 
min. 2, ipponul prin ude-hishigi- 
juji-gatame (luxare a brațului în 
cruce). în turul doi, însă, în me
ciul cu V. Adamcik (Polonia), a 
primit un chiui (avertisment) ne
justificat, iar spre sfîrșitul acestei 
partide în loc să i se acorde punc
tele lui Herman, pentru o reușită 
o-uchi-gari (mare secerare din in
terior), au fost atribuite adversa
rului, învingător prin yusei-gachi. 
Astfel, Herman a intrat în reca
lificări. întîlnindu-1 pe K. Julikov 
(Bulgaria), Herman a ieșit victorios 
înainte de limită (min. 3), datorită 
finalizării procedeului kami-shiho- 
gatame (imobilizare în patru 
puncte), dar, în continuare, cu J. 
Ipocsai (Ungaria), a pierdut prin 
yusei-gachi fiind contrat cu o uchi 
mata (secerare interioară a coap
sei) și ocupînd locul IV. Cu mai 
multă atenție, Herman putea intra 
în semifinale sau chiar în finala 
categoriei.

Festivitate de premtere ta categoria grea (de la stingă): J. Petrovszki 
(Ungaria), V. Kaprilevski (Bulgaria), Gh, Boșcu (România) ți N. Paliev 

(Bulgaria).
Fotos Gh. DONCIU

RINDURI DIH
SCRISORILE DV

de In
să se 
fotbal

La cat. 93 kg, Dumitru Atexan- 
drescu a fost liber în turul întîi, 
după care a pierdut la B. Ogancik 
(Polonia), cîștigătorul categoriei și, 
„trimis" să-și apere șansele în re- 

, calificări, întîlnindu-1 pe bulgarul 
D. Maikov. în min. 4, Alexandru 
și-a ridicat adversarul pe 
(kata-gurama), așteptînd ca 
trul principal să dicteze,
ipponul, dar acesta nici măcar nu 
a punctat, ba mai mult, în final, 
Maikov a fost declarat învingător 
prin

în 
+ 93 
cum
la Sofia) și puțin a lipsit să nu in
tre în finală. Dar, în semifinale, 
Boșcu l-a întîlnit pe colosul ma
ghiar J. Petrovszki (mai greu cu 
30 de kg), de care n-a reușit să 
treacă. în acest meci Boșcu a în-

umeri 
arbi- 

firesc,

yusei-gachi I
sfîrșit, Gheorghe Boscu (cat. 
kg) a urcat pe podium (așa 
a promis înainte de a pleca

cercat de mai multe ori să finali
zeze sode-tzuri-komi-goshi (arun
care peste șold prin ridicare) dar 
n-a reușit. în schimb Petrovszki, în 
urma unei soto-maki-komi (înșuru
bare exterioară a brațului) a acu
mulat avantajul necesar victoriei 
prin yusei-gachi.

în concluzie, aș vrea să mențio
nez că mă declar mulțumit de toți 
cei 5 judoka prezenți la competiția 
din capitala Bulgariei. De altfel, 
ziarul de specialitate din Bulgaria 
a subliniat — redau textual — 
„saltul extraordinar al sportivilor 
români". Dacă sportivii noștri 
concurau cu, mai multă atenție și 
curaj, și îndeosebi dacă am dis
pune măcar de-o singură saltea de 
judo (tatămi), cred că ne înapoiam 
în țară cu rezultate 
bune. „Cupa Bulgariei 
tuit, indiscutabil, o 
foarte utilă, pentru noi"..

Costin CHIRIAC

mult mai 
a consti- 
compctiție

„Propun ca înainte 
ceperea campionatului 
organizeze un meci de 
între reprezentativa României 
și selecționata Bucureștiului" 
(ST. FAZEKAȘ, str. Viitorului. 
Vulcan). Propunerea ni se pare 
interesantă, dar pentru acest 
sezon se continui tradiția or
ganizării, „Cupei municipiului 
București", care precede cam
pionatul, in acest an partid- 
plnd si o echipă provincială 
Politehnica lăți.

„Sînt de părere că „stelele" 
nu reprezintă cel mal bun eta
lon tn aprecierea arbitrilor de 
fotbal. Aprecierea acestora tre
buie să se facă doar de către 
observatorii federali șl de ar
bitrii Înșiși" (P. ENCIULESCU 
și SIMION DASCALU, Bîrlad) 
Chiar dacă nu reprezinți cel 
mai bun etalon, „stelele" con
stituie, după părerea noastră, 
un mijloc de apsoz-'e a ar
bitrajului din partea cronicaru
lui, care trebuie să-și exprime 
opinia și asupra acestui impor
tant factor.

„Am văzut la Reșița, la fi
nala campionatului national de 
natație pentru copii, grupele 
C și D, o totală dezorganizare 
privind cazarea, masa și pre
mierea cu diplome și medalii 
a micilor concurent! (între 6 
și 10 ani)" (ROMELIU PAULIC 
— Piața 16 Februarie nr. 4. 
Ploiești). Supărarea dv. este pe 
deplin întemeiată, asupra ca
rențelor de organizare a aces
tui concurs scriind, la timpul 
potrivit, și ziarul nostru.

„Am constatat „dispariția" 
din cadrul rubricii de înot » 
recordmanului Vasile Costa 
Este vorba de lipsă de activi
tate din partea acestui sportiv, 
sau poate o lipsă de preocupa
re față de ei din partea fe
derației de înot ?“ (VASILE 
SZIGHET1 — Bd. 23 August 
nr. 23, Timișoara). Consultind 
ziarul nostru din 16 iulie, la 
rubrica de natație. veți găsi 
răspuns la aceste întrebări, în 
cadrul interviului ' pe care_ co
respondentul nostru 
șoara i 
Costa.

„Este 
Progresul 
culorile în ultimul joc de cam 
pionat, cu Politehnica Galați 
fiind sancționată administrați' 
pe merit. De ce federația ni 
a sancționat astfel și echinel 
de divizia A, unde am văzu’ 
aceeași situație ?“ '
IONESCU - str. 
Brăila). 
divizie 
Iară au

„Sînt 
Progresul ar trebui să-și schim 
be numele în Juventus. 1 s-ai 
potrivi mult mal bine, asociat» 
cu tinerețea echipei" (ION D 
BALDA — Aleea Snagov 2. 
Cluj). Este o sugestie, desigur, 
la care conducerea clubului din 
str. Dr. Staicovlci poate re
flecta.

l-a luat

adevărat 
Brăila nu

din 
lut

că 
și-a

Timi.
Vasile

echipe 
apărat

(VASILI
Gratiei 75 

Și echipele din prime 
aflate in cuină simt 
fost sancționate.
de părere că echlpi

mem- 
sustin

HT itioxîn mod special a

ii r mare 
din pag l)

DUPĂ J.B. ALE JUNIORILOR

ELEONORA MONORANU — citeva 
clipe înaintea startului

leți romă ni și
unora dintre concurenții noștri care 
au realizat un buchet de perfor
manțe cu totul notabile Capul de 
efiș al 'actualei ediții a competi
ției a fost indiscutabil săritorul cu 
prăjina Cornel Anton, care l-a im
presionat intr-un mod deosebit pe

NOUA „NAȚIONALA""
FEMININA PE DRUMUL FORMARII

bune la orade jucătoare, cele mai 
actuală din întreaga tară. Printre a- 
cestea se află și junioarele Liliana 
Rădulescu, Mariana Andreescu. Vio
rica Balai, Doina l’răzaru, Diana Mi- 
balik, Ildiko Villany. Luiza Tal și 
Kodica Goian. participante la Bal
caniada de la Satu Mare. Din lot fac 
parte și junioarele Maria Roșianu și 
Doina Buga, care acum se pregătesc 
să devină studente.

— Se poate observa cu ușurință 
că, în actuala sa componență, lotul 
a crescut ca talie, ceea ce constituie 
un fapt îmbucurător. Dar. sîntem 
convinși (rezultatele turneelor de la 
Halle si de Ia Poznan sînt concluden
te). progresul înregistrat în acest do
meniu nu suplinește handicapul de 
pregătire tehnică șl experiență. Vă 
rugăm să ne 
aveți pentru a 
pe care noi 
necesar ?

— Evident,

loc scu-
Gabriela
Gabriela 

fost utile

spuneți ce preocupări 
asigura saltul calitativ, 
il considerăm absolut

lotul nu are nici cu
noștințele tehnice Și tactice și nici 
experiența reprezentativei de acum 
un an. Tocmai de aceea am efectuat 
turneele de pînă acum și vom parti
cipa și Ia alte competiții de amploare 
(..Cupa Mării Negre” la Constanta. 
„Cupa Nisipurile de Aur" la 
gas. turneul de la Budapesta, 
caniada de Ia Sara.ievo). unde 
rele noastre baschetbaliste vor 
rodaje, 
fruntărj 
verific, 
pe cele 
toare cu adevărat valoroase. Cit pri
vește pregătirea propriu-zisă. ea are 
drept scop. In actuala perioadă. îm
bunătățirea pregătirii fizice, in spe
cial a forței picioarelor, desăvfrșlrea 
tehnicii mînuirii mingii și ridicarea 
procentajului aruncărilor Ia coș reu-

Bur- 
Bal- 
tine- 
face 
con-tu același timp, aceste

îmi vor da posibilitatea să 
mai bine zis să selecționez 
mai dotate de a deveni jucă-

site. Desigur, nu sînt omise nici pre
ocupările pentru îmbogățirea cunoș
tințelor tactice. îndeosebi a marca
jului. dcniarcajnlui. depășirii adver
sarelor etc.

— Con-taiăm că din artualiil lot 
lipsesc cîteva iucătoare care deși ti
nere. au oarecare experiența Inter
națională și ar fi putut ridica valoa
rea selecționatei române. Din infor
mațiile ce le avem, știm că nu este 
vorba de o omisiune din partea dum
neavoastră sau de o desconsiderare 
a valorii lor. cl absente de 
zabile

— Vă referiți, desigur, la 
Ciocan. Floarea Trandafir si 
fonaș. într-adevăr, ele ar fi
echipei naționale, mai cu seamă pri
mele două, dar nu au răspuns soli
citărilor făcute încă 
șl nu s-au prezentai 
pregătire. Nu cunosc 
neparticipării lor la 
dar trebuie să mărturisesc că no pot 
înțelege ce motive determină pe a- 
ceste sportive să renunțe la cinstea 
de a fj selecțoinate în reprezentativa 
tării.

Nici noi nu putem înțelege acest 
lucru și. mal ales, nu-l putem accep
ta. de aceea sperăm că Biroul fede
ral va lua în discuție cazurile res
pective De altfel, sțntem nedumeriți 
șl de atitudinea cluburilor din care 
fac parte (Politehnica București. 
A S.A. Clui și Voința București) 
Dună cite știm, una din îndatoririle 
lor este de a promova elemente in 
Ioturile reprezentative si de a se 
îngrili permanent de evoluția lor Or. 
în aceste cazuri vedem că stau ne- 
păsătoare, manifestînd un interes în
gust de club, ceea ce nu le face 
cinste.

din primăvară 
nici acum la 
precis cauzele 
antrenamente.

D. STANCULESCU

celebrul săritor grec Christos Pa- 
panikolau. Apreciind modul dezin
volt în care Anton a trecut înălți
mea de 1;83, recordmanul lumii 
aprecia că atletul român are în 
față o frumoasă carieră sportivă și 
că nu-i va fi greu să atingă cUrînd 
înălțimea de 5 metri.

Itadu Gavrllaș a marcat și el un 
salt spectaculos la decatlon, îmbu
nată tindu-și recordul personal cu 
aptoape 500 de puncte, ceea ce 
spune desigur mult. Cu cele 7022 p 
totalizate la Atena, Gavrilaș își 
înscrie numele pe lista celor mai 
buni decatloniști juniori din lume. 
In plus, se cuvine subliniat și 
faptul că după ce concurase la 3 
probe la decatlon, el a luat startul 
și în cursa de 110 mg obtimnd 
o neașteptată victorie.

Eleonora Monoranu s-a dovedit 
cea mai bună sprinteră a compe
tiției. Deși în mod teoretic ea nu 
avea prima șansă la victorie (iu
goslava Pavlici deținino anterior 
rezultate mai bune) Monoranu n-a 
mai ținut seamă de nimic și av'in- 
tîndu-se în întrecere cu toate for
țele a izbutit să realizeze o suită 
impresionantă de victorii și cîteva 
rezultate de un bun nivel, in frun
te cu acel 55,4 s pe 400 metri. Ea 
și-a adus de asemenea o contri
buție majoră și la succesul celor 
două ștafete feminine, ultima, cea 
de 4X400 m, încheindu-se cu un 
nou record republican de junioare.

Excelent s-a comportat și Eva 
Zorgo, care a aruncat peste 52 tn 
la suliță. îmbunătățindu-și substan
țial recordul personal. Pe lista evi
dențierilor se cuvin a fi trecute 
de asemenea numele unor juniori 
și junioare ca: Florea Șandru (1500 
și 5000 m), Costcl Ionescu (lungi
me), Ștefan Goanță (2000 m ob
stacole), Gheorghe Ghipu (800 m), 
Marta Szatmari (100 mg), Dorina 
Cătincanu (lungime). Ion Vasileseu 
(decatlon), Marian Voieu (prăjină), 
Gabriel Călin (ciopan), Liliana Leau 
(sprint) etc.

Cum am spus. întrecerile au pri
lejuit atleților noștri o serie de re
zultate bune, totuși departe de a 
ne mulțumi pe deplin. N-am fost

satisfăcuți în primul rînd de re
zultatele de la aruncări, 
care bulgarii, cu o mai 
plicativitate a noutăților 
todice. au realizat, ca și 
de altfel, salturi remarcabile. Ast
fel că, în timp ce noi continuăm 
să ne aflăm încă în etapa experi
mentelor sportivii bulgari au și 
ajuns în cea a finalizărilor! în a- 
fara aruncătorilor, au mai avut o 
comportare nemulțumitoare — de
parte de valoarea lor reală — Ște
fan Ion iță la marș, Cornelia Holub 
și Dumitra Drăgan la 1500 m, Ma
rian Chira și Gergely Kicsid la 
înălțime, Sandu Mitrofan la sprint. 
Chiar și de la Roxana Vulescu, în 
ciuda rezultatului său de 1,70 
s-a așteptat mai mult.

întrecerile de la Atena au 
monstrat, în mod cit se poate 
clar, atît aspectele pozitive cit și 
cele negative ale muncii noastre 
cu tinerii atleți. S-a realizat, de
sigur, mult, dar trebuie să fim 
conștienți că în fața noastră stau 
obiective și mai mari, reclamind 
o muncă și mai intensă, de o cali
tate și mai bună. în săptămînile 
următoare atleții noștri juniori vor 
lua parte la noi întîlniri interna
ționale, mai pretențioase decît au 
fost Jocurile de la Atena. Avem 
datoria să pregătim cu toată serio
zitatea și răspunderea viitoarele 
concursuri de la Bratislava și Gyula 
etc. Contăm pe mulți atleți foarte 
tineri, foarte talentați, cu mari 
posibilități de progres. Saltul lor 
calitativ va depinde însă, înainte 
de toate, de felul în care antre
norii vor ști să-i pregătească. Și 
să nu uităm că din actuala, pro
moție de juniori vor fi selecționați 
concurenții pentru J.O. de la Mont
real — 1976. Un amănunt esențial : 
mai mult de Jumătate dintre com- 
ponenții echipelor care au evoluat

probe în 
rapidă a- 
extra-me- 
la haltere

juniori atît

noștri n-au 
de concurs,

acum la Atena vor fi 
în 1972 cît și în 1973!

P.S. La Atena, atleții 
avut suficienți pantofi
deși încă din luna ianuarie, F.R.A. 
a întocmit liste nominale și a lan
sat o comandă specială I.E.A.B.S. 
care nu și-a onorat însă obligațiile. 
Ar fi de dorit ca măcar acum, 
ducerea I.E.A.B.S. să intervină 
tru ca situația de la Atena, 
atleții își „pasau" unii altora
tofii, să nu se mai repete cu ju
niorii noștri la proximele meciuri 
de la Bratislava și Gyula I

con- 
pen- 
cînd 
pan-

VACANTA CANDIDAȚILOR OLIMPICI
» »

(Urmare din pag. 1)

acest sens, noi am pus accentul pe 
o anumită pregătire fizică pe bază 
de elemente nespecifice. La mare, 
de pildă, în afară de băi de soare 
și de nămol, practicăm mult îno
tul și mai ales alergarea prin ni
sip (pentru a evita și tendințele 
spre îngrășare). La munte, în 
schimb, în afara curei de aer cu
rat, în afara procesului de ozoni- 
ticare, facem excursii la altitudine, 
impunem mult mersul pe jos. Pinâ 
acum, din datele ce ne stau la 
dispoziție, putem aprecia că au 
profitat de zilele de vacanță, po
trivit prevederilor noastre, loturile 
de lupte, box, handbal, atleții Vio 
rlca Viscopoleanu, Cornelia Po 
"•seu. Carol Corbu.

bănuiam că la unele discipline 
a trebuit să fie necesar- 
•nsformată in perioadă 

pentru competițiile

imediate ale sezonului de vară sau 
de toamnă. Cum decurge aceasta 7

— A fost în primul rînd cazul 
atleți lor, care băteau 
campionatelor 
Helsinki, cu 
Pentru ei au 
de altitudine 
Brașov, unde 
de atletism favorizează 
mentele. Pentru că e vorba de lo
tul de atletism, nu putem să nu sub
liniem insuficienta atenție acordată 
pregătirii fizice, totul lăsîndu-se, 
nejustificat, pe seama antrenamen
telor tehnice specifice probelor. 
Cazul nu este, din păcate, singu
lar. Lotul de scrimă lasă de dorit 
din același punct de vedere. Asal
turile simulate din timpul antre
namentelor nu pot suplini pregăti
rea fizică atît de importantă la 
scrimă. De altfel, la acest sport c« 
un foarte bogat calendar interna
țional, se constată, tn timpul 
gilor activități competiționale, 
răsirea oricărui interes pentru

la porțile 
europene de la 

gîndul la Mfinchen. 
fost alese condițiile 

medie de la Poiana 
existența stadionului 

antrena-

tinuarea preparativelor. 
similare se fao simțite 
unde cantitatea de travaliu este 
mult mai mică decît cea cunoscută 
din taberele adversarilor. La an
trenamente se trage un număr mult 
prea mic de cartușe și rezultatele 
sînt în consecință...

Simptome 
șl la tir

— Ce alte concluzii de ordin ge
neral ați tras din urmărirea mo
dului de desfășurare a vacanței 
candidaților olimpici ?

lun- 
pă- 

con-

— Am constatat, de pildă, că 
antrenorii unor loturi (volei, gim
nastică, handbal, scrimă) nu și au 
însușit avantajele pe care teoria 
le subliniază ca decurgînd din mij
loacele moderne de refacere a or
ganismului sportivilor, după efort. 
Sauna, dușurile prelungite, odihna 
supravegheată după antrenamente 
— rămin cu intermitență sau de
loc folosite, deși ele constituie ga
ranția revenirii sportivului la ca
pacitatea normală de efort. Pen-

tru că e vorba de mijloace 
derne, să adaug dificultățile 
ministrative pe care le avem 
tru punerea în funcțiune a 
aparat de mare utilitate în 
gătirile controlate, cum este video
record ingul care stă ambalat în 
magazie... Mai înainte am evocat 
programul competițional foarte în
cărcat de la scrimă. Nu am fă
cut-o întîmplător, pentru că la a- 
cest sport, de pildă. într-o singură 
lună s-au acumulat mai multe zile 
de competiție 
trena rnent I Și 
vorbit de conștiința sportivului, să 
subliniem cît de necesară este 
lărgirea orizontului său politic, 
ideologic, cultural. Stînd mai a- 
proape de sportivi, antrenorii și 
medicii pot contribui la luminarea 
lor, pot să le explice — din un
ghiuri variate, teoretic — meca
nismul intim al performanțelor 
sportive. Toate acestea vor forma 
obiectul unui plan de educație 
complexă pe care ni l-am propus.

decît de an- 
pentru că am

Criteriul tineretului* — 
competiție organizată de ziarul 
„Munca" în colaborare cu F.R. 
Box — la Galați, între 25 șt 28 
august, vor participa printre al
ții : Sandu Mihalcea. Dinu Con- 
durat, Remus Cosma. Simion Cu- 
țov, Mircea Simon, Gheorghe Ma
tache, Paul lancu etc.

• în această toamnă, trei 
bri ai lotului național își 
examenele de maturitate.

vorba de Paul
ghe Ene și Ion

Dobrescu, Ghcor- 
Alexe.

Pugiliștii de 
i au fost 
meci amical cu colegii lor de 

i“ din orașul da- 
Cum invitația a 
meciul urmează să 

luna noiembrie.

•
rești 
un i
la clubul „Ornen1 
nez Nakskov. 
fost accepta lă, 
aibă loc în

la Metalul Bucu- 
invitați să susțină

• în timpul 
Piatra

vacantei petrecute 
la Piatra Arsă, membrii lotului 
olimpic și național an practicat o 
odihnă activă, făcînd. printre al
tele, 7 excursii a cite 10 km fie
care.

pen- 
unui 
pre-
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F.C ARGEȘ VREA SA DEMONSTREZE
CA NU E O ECHIPA DE LOCUL 9

SUPORTERII - SEISMOGRAFE FIDELE ÎN PREAJMA NOULUI CA,

Constanta: PESTE TOT
SE DISCUTA DESPRE FARUL

In sfirșit, petrecute 
ușurare, zilele acelui

SS știți, știmațl cititori (mai ales 
cei din Pitești), că n-am uitat de 
F. C. Argeș. Șl echpei piteștene i-a 
fost rezervat spațiu la „reportajul 
estival”. Rindurile de față vin însă 
cu întîrziere. din cauză că elevii lui 
Titus Ozon au început pregătirile 
pentru noul sezon, printre ultimii. 
Motivul îl știm cu toții : datorită 
participării la turneul de la Tehe
ran — unde a avut o frumoasă 
comportare — F. C. Argeș a intrat 
mai tîrziu în vacanță și. normal, 
trebuia mai întîi să se odihnească, 
Înainte de a... declanșa 
pentru ceea ce va fi.

Vacanța a trecut.
Antrenorii T. Ozon

preparativele

șl T. Dima au

este echipa de locul 9, că ea nu mal 
poate accepta această poziție, la pe
riferia clasamentului. Și pentru a 
„evada” din plutonul unde nu există 
laudă, e nevoie de muncă, de multă 
muncă. Dp aceea, ne-am și dus la 
Valea cu Pești. Să lucrăm. Altfel, ani 
fi stat acasă”.

Ce au arătat testele de Ia munte ? 
l-am întrebat pe medicul Paul To
rn eseu. care a însoțit echipa în pe
rioada de pregătire. „Că întregul lot 
se prezintă bine din punct de vedere 
al sănătății. S-a lucrat destul de in
tens, așa cum s-a recomandat la ul
timul curs de perfecționare a antre
norilor și medicilor. Controalele noas
tre n-an arătat nici un fel do dere
glări ale organismelor fotbaliștilor.

Desigur, pe cititori ti interesează 
argeșenilor. 

Circi umă-

o sumedenie de îndrăgostiți de 
jocul cu balonul rotund comentează 
cu voce scăzută sunînd ciudat în 
spațiile vaste ale stadionului.

Părerile lor despre noul sezon 
fotbalistic ? Iată cîteva care ar 
putea, de altfel, fi date ca factor 
comun : „Se vede clar că băieții 
vor să se depășească. îi știu bine 
fie cei vechi ți-mi plac cum Joacă.

1 urmăresc mai ales pe cei noi, 
Bălosu și Mustață, ți cred că Ro
bert Cosmoc va scoate ceva din 
acești băieți ațenți și receptivi. 
Tufan și Kallo, Ologu și Caraman, 
Tănase și ceilalți, vor da, sper, 
întreaga măsură a valorii lor. Cred 
că vor ti Ia fel de buni ca și 
atunej cînd „trăgeau" pentru ti
tlu. Ii văd zi de zi și mi-am for
mat o părere...” (V. Giumbă).

„Farul are șanse să ocupe «n 
Ioc bun. Eu zic ÎV. că pe primele 
trei vor fi. poate, bucurestenii. Am 
mare încredere în Kallo, Oprea. 
Caraman și în cei doi „proaspeți" 
— Bălosu și Mustață. De la echipa 
dc tineret, cred in Radu. Mateescu 
și Radulescu, speranțe, zic eu. ale 
fotbalului constănțean. Lucrez 
aici, la I.T.C.. lingă stadion «’ viii 
zi de zi, cînd termin, să-i văd. îi 
găsesc foarte seriosi. și pe antre
nori, și pe ei”. (Cornel Anghel. 
mecanic).

...Pe stadion, dincolo, la pio
nieri, în autobuze, pe plajă, la o 
bere la „Terasa Farului", sau la 
Unic, in colt, unde sînt cele mai 
bune „gingirlii” în nisip, peste tot 
sc discută șansele Farului. Opti
mismul nu atinge superlativul ab
solut dar. dacă e să fim drepți, 
nici fenomenul invers nu se face 
simțit. Constănțenii își iubesc e- 
chipa (vorba lui Oprea și a lui 
Antonescu : „avem datorii mari 
fată de suporteri, vrem să ne rea
bilităm. să facem treabă serioasă, 
trebuie să ni-i recîsti"ăm ne spec
tatori"), o încurajează. îi acordă 
credit moral și cei mai mulți din
tre suporterii Farului si-au însu
șit, fie chiar incit, deviza lui Ro
bert Cosmoc : „Optimism, că tot
deauna am fost optimiști ! Și. în 
general, să privim înainte !“.

Al. MIHALCEA
redactor la revista Tomis

limitat, in ce ne privește, 1» an
trenamentele de teren. Secția de 
propagandă a clubului a alcătuit 
un colectiv de iubitori al sportu
lui, ei înșiși foști Jucători : avo
catul Agop Aram, prof. Gh. Brin- 
zei. ziaristul Llviu Bruckner, lecto
rul universitar E. Puiu ș.a. care 
vor iniția. în cadrul unei ample 
munci politico-Ideologlce, dezbateri 
cu sportivii, mese rotunde pe teme 
ca „Disciplina socialistă a muncii 
— disciplina în sport”. „Patrie, 
patriotism, dragoste față de club” 
etc. Starea de spirit a componen- 
tilor echipei e. după mine, mul
țumitoare. Jucătorii sînt. în tota
litatea lor. conștienti dc răspun
derea fată de spectatori : faptul că 
opt dintre comnonentii echipei 
sînt dobrogeni de baștină, unii 
chiar eonstănțeni — și. în general, 
toată echipa este legată sufletește 
de meleagurile acestea și de culo
rile pe care Ie reprezintă — cân
tărește. desigur, greu. Antonescu, 
Topa, Stoica, toți ceilalți vechi 
component!, la eare se adaugă si 
noii tineri veniti — Mustață si 
Bălosu —, au confirmat cu hotă
rîre cele spuse mai sus. De pil
dă : meciul cu Dunav Ruse, cel 
cu Dunărea Giurgiu... Sperăm să 
fie la fol azi cînd Farul va juca 
cu Racing Club Liban, cu F. C. 
Union Berlin și mai tirziu, în 
campionat. Este îmbucurătoare — 
conchide tov. Cavalioti — hotărî- 
rea colectivului de antrenori 
jucători de a șterge impresia 
sată după „căderea" survenită 
etapa a 27-a. continuată pînă 
final...

— Și ! Și ! Hai. Popa, treci

S-au dus, 
cu oftări de ------ --------
iulie neverosimil, cu cer bacovian, 
zdrențuit de vînt ; certitudinea re
instalării caniculei a pus capăt 
temerilor. Iar sezoniștii ți tomita- 
nli. de-a valma, au aplaudat, la 
scenă deschisă, Inaugurarea săp- 
tămînii de artificii, cîntec, veselie 
și lumini multicolore, cunoscută 
sub denumirea de-acum tradiționa
lă „Serbările mării". Sub un cer 
— cupolă de cristal — pe o mare 
maj netedă decit mesele noastre 
din sufragerie, a venit, din largul 
Pontului Euxin, bătrinul Neptun. 
lovind nerăbdător cu tridentul 
spinarea chitului de mucava. Lu
mea a ris cu gura pină la urechi 
cind „acrobații" cățărați pe școn- 
dru după godacii premiali au alu
necat în apă, murindu-se strașnic. 
Iar, noaptea, în portul ..Tomis”, 
publicul a plîns pe rugul patimilor 
„Medeți” ori a fredonat în ritmul 
orchestrei, arii din „O noapte la 
Veneția"... Și după ce-a trecut și 
asta, după ce ultimul carnaval 
s-a încheiat cu o ploaie de confetti 
si carel<’ alegorice au fost puse 
la păstrare („prinde bine, las’ 
s-avefri si la anu’”). lumea și-a 
dat seama că revine încct-încet la 
subiectul pe care consensul unanim 
îl trecuse, sub presiunea plajei, a 
blondelor în „bikini” si a artifi
ciilor rtentuniene. sub tăcere : 
fotbalul ! In troleibuze, Ia tonetelc 
cu „Polar”, la o bere la ..Terasa 
Farului" (la Constanta lucrurile 
sînt botezate ori Tomis", ori ceva 
cu ..Farul"...) se discută despre 
fotbal cu aceeași înverșunare cu 
care acum două săutămîni nu se 
discuta desnre fotbal. Acum, in
variabil. urcă 
du-le. marea 
face Farul ?

... — Ce va 
mai întîi, ce 
tinind calm și asaltul telefoanelor 
si pe cel al reporterului. preșe
dintele clubului Farul, tov. Gh. 
Cavalioti. întreaga echină urmează 
un program riguros de antrena
mente, sub conducerea antreno
rilor Cosmoc și Hașoti. Duceti-vă 
la stadion ne Ia 5. cînd mai scade 
căldura, si-o să-i găsiți acolo, 
experimenlînd o sumedenie dc 
combinații tactice... Noi nu ne-am

Desigui... 
noutățile din lotul 
Prea multe nu sînt. 
rescu a fost transferat la Dacia Pi
tești. unde, va juca, probabil, cu 
Ștel'ânescu. A venii. în schimb, por
tarul Stan. Iar Duțan, de la Sportul 
studențesc, proaspăt inginer, s-a îna
poiat pe meleagurile natale. Dumitru 
Emil, de la Metalul București, a venit, 
deocamdată fără drept de 
patru zile petrecute la 
Rapid, s-a întors la 
nu. Am vorbit cu 
să plece din echipa 
sacrat. Dar are o 
deosebită. Soția și 
locuiesc în apropierea Giuleștiuliii și 
de aceea ar fi vrut să joace la Rapid. 
Dacă nu s-a putut, a revenit lingă 
Vlad, cu care formează unul dintre 
cele mai bune cupluri de fundași 
centrali. Nici Dobrin n-a părăsit ur
bea natală. N-a fost un sirrțplu zvon 
plecarea la Iași. Acest proiect a că-

joc. După 
Predeal, cu 

Pitești și Oltea- 
el. N-ar fi vrut 
in care s-a con- 
situație familială 
cele două fetițe

bolnav, l-am revăzut joi după-amiază 
cu ocazia meciului de verificare efec
tuat în compania echipei Dacia. Do
brin a fost din nou în largul luț pe 
gazon. Vlad și Olteanu. la fel de 
siguri pe ei. înaintașii, în zi de gol. 
Au înscris de zece ori. Aveau poftă 
de joc. Era a doua revedere cu... 
mingea.

Cinci citiți aceste rînduri. F. C. 
Argeș se află in trenul de Belgfad. 
E vorba de un turneu de trei jocuri 
ce privesc pregătirea tehnico-tactică. 
Pe 17 august, piteștenii vor reveni 
în tară cu pregătirile aproape înche
iate, în așteptarea startului pe care 
F. C. Argeș ii dorește excelent.

Constantin ALEXE

P.S. Pe adresa redacției noastre a 
sosit o scrisoare din partea conduce
rii asociației sportive Dacia Pitești, 
în scrisoare sînt exprimate cuvinte 
de mulțumire pentru sprijinul substan.

A FOST CONTRAMANDAT

CURS PENTRU AREITRI

să revenim la lotul lui F. C. 
El cuprinde azi pe Ariciu, 

Niculescn. Pigulea, Olteana, 
Ivan, Ciolan, Roșu, Prepurgcl,

TURNEUL „OLIMPICILOR" ÎN IRAN

AZI, ÎNCEPE ÎN R.D.G. 
„TURNEUL PRIETENIA"

Dobrin — jucătorul de la care piteștenii așteaptă mai mult decit a fost 
dispus el să dea pină acum...

dat semnalul începerii pregătirilor in 
ziua de 29 iulie, după ce fiecare 
fotbalist a trecut prin „mina medi
cului". Apoi, la 4 august, echipa a 
plecat Ia Valea cu Pești, unde *• 
toată lumea ne-a declarat la unison 
— au fost asigurate condiții de pre
gătire, de odihnă și refacere dintre 
cele mai bune. Am aflat că acolo, 
la poalele munților Făgăraș, s-a lu
crat intens. în primul rînd pentru 
mărirea capacității de efort. A fost 
o Derioadă în care fotbaliștii n-au dat 
ochii cu mingea, n-au putut nici 
măcar s-o mîngîie. Mai bine de o 
săptămină. în cele două antrenamen
te cuprinse în programul fiecărei 
zile, s-au alergat zeci de kilometri. 
In ultima zi, s-a ajuns la curse de 
140—150 de minute, timp în care se 
„înghițeau” cite 8—10 km. alergați cu 
diferite intensități. Și cum au reac
ționat jucătorii la acest program de 
lucru ? — l-am întrebat ne Titus
Ozon. ..Mai bine și mai conștiincios ca 
niciodată — ne-a spus antrenorul. 
Jucătorii au înțeles că F. C. Argeș nu

Unii s-au adaptat mai greu la efort. 
Dumitru Ștefan, Duțan, Ciolan. Iail 
Ariciu și Marian Popescu an manifes
tat o labilitate tensională de puls. 
Pentru ei s-a redus din cantitatea și 
durata exercifiilor, s-a lucrat indi
vidualizat. Dar aceasta n-a însemnat 
o abdicare de Ia program”.

La Pitești, joi după-amiază. am 
mai aflat că Dobrin a lucrat destul 
de bine, se spune că mai bine ca 
niciodată (..nici acum nu s’nt antre
norii mulțumiți de mine ?”). Trebuie 
să prindă lotul național și să rămînă 
acolo. E greu, o știe si el. Dar, cum 
îmi spunea, trebuie. Olteanu și Vlad 
nu vor să piardă locurile din echipa 
olimpică : „Ne așteaptă Munchenul”. 
Ariciu și Marian Popescu 
formația de tineret. 
Gheorghe Ola. 
selecționerii îl 
să-i convingă 
pentru venirea 
ții. atîtea și atitea motive care să-i 
îndemne pe jucători la o pregătire tot 
mai bună.

țintesc 
pregătită de 

Pigulea e supărat <ă 
cam ocolesc și vrea 

că mai are resurse 
la lot. Gînduri. ambi-

CITE ZILE DE 1 APRILIE
EXISTA INTR-UN AN?

Așteptăm un răspuns din partea c'ubu’ui Steagul roșu Brașov
prî- 
tov.

Așteaptă să termine 
apoi să încerce la Facultatea de edu
cație fizică ce a luat ființă la Pitești. 
Patru dintre colegii lui sînt de acum 
studenti aici : M. Popescu, Niculescu, 
Vlad și Jercan.

Dar 
Argeș.
Stan, 
Vlad,
M. Popescu. D. Ștefan. Radu, Dobres- 
cu, D. Emil, Duțan, Dobrin. Jercan. 
Pe toți, cu excepția lui Dobrescu,

țial pe care F. C. Argeș l-a acordat 
recent asociației Dacia, oferindu-i fără 
nici o condiție opt jucători de valoare 
din lotul său. Transferul acestora la 
Dacia creează echipei respective — 
după cum se afirmă în scrisoare — 
perspective dintre cele mai frumoase 
și un imbold in activitatea viitoare.

Apreciind și noi gestul conducerii 
F. C. Argeș, considerăm că el se în
scrie pe linia unei fructuoase cola
borări ce trebuie să guverneze rela
țiile dintre cluburi.

în inimi, strangulîn- 
întrebare : ce va

face ? Să vedem 
face, răspunde .sus-

si 
lă- 
în 
in

în 
față ! Așa ! Pe spate, Kallo ! Si
gur ! Bine, foarte bine...

La ceasul scăpătatului, gazonul 
de un verde proaspăt, moale, dă 
impresia de pajiște englezească. 
Soarele coboară într-o mare de 
flăcări purpurii, umbrele lungi ale 
pionilor se aștern peste stadion, 
peste pajiște. E liniște, nu se aud 
decit bufniturile bocancilor 
mingi și exclamațiile 
ale lui „nea Puiu”, cum 
antrenorului Cosmoc... 
sînt estompate, numai 
gata să cadă dincolo de 
zontului, are ceva din 
cromaticii lui Van Gogh. Pe tușă.

in 
imperative 
i se spune 

Culorile 
soarele, 

linia ori- 
violența

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

Lotul olimpic nu va pleca In Iran, in 
perioada 17—24 septembrie. Forul de 
specialitate din Teheran a solicitat 
,,olimpicilor" să susțină primul meci 
la 15 septembrie, dată la care forma
țiile noastre de club sint angajate în 
competițiile europene. Se vor stabili 
contacte pentru perfectarea unul turneu 
într-o altă perioadă de timp.

ora 11.15. fiind precedat de o interesantă 
partidă de fotbal feminin între echipele 
Rapid și Uzina de medicamente Bucu
rești (la ora 8), precum și de întîlnirea 
dintre formația de tineret a Rapidului 
și divizionara B Ș.N. Oltenița (la ora 
9.15).

Miercuri. 11 august, prima garnitură 
a Rapidului va întîlni pe stadionul re
publicii, în nocturnă, începînd de la ura 
19.45. echipa Hapoel Tel Aviv. In des
chidere, de la ora 18, va avea loc parti
da Rapid (tineret) — Tehnometal.

Sîmbătă, pe stadionul Tineretului, 
Crișul va Juca cu Olimpia Oradea, iar 
duminică se va deplasa la Baia Mare, 
pentru un amical nu Minerul.

Iile GHIȘA — coresp.
C.F.R. PAȘCANI - POLITEHNICA

IAȘI 2—2 XI—2)

LA OLIMPIA

Federația de fotbal din Grecia orga
nizează între a și 15 august, la Olim
pia, un curs cu arbitri și instructori 
de arbitri din Europa. Cursul 
prezidat de președwtele F.T.F.A , 
Stanley Rous. Țara noastră va 
prezentată de arbitrul 
Chcvork Ghemigean și de 
Colegiului central ai cavalerilor 
ierului, ing. Andrei Rădulescu.
VIITOARELE JOCURI DE VERIFICARE

va fi 
Sir 

fi re- 
internațional președintele 

flu-

ALE RAPIDULUI

Duminică 8 august, pe stadionul Ciu
lești, Rapid va susține un nou joc ce 
verificare. în compania divizionarei B, 
Metalul București. Meciul va începe la

V-a ediție ‘ a „Turneului 
rezervai echipelor de Ju- 

' va începe
D. Germană, tn prima ztț 
României va întîlni, în ora- 
reprezentativa similară a

Spectatorii prezențl miercuri duoă- 
am’.ază în tribunele stadionului C.F.R. 
din Pașcani au urmărit un meci fru
mos. Interesant, pe parcursul —
echineie au făcut dovada unei 
pregătiri fizice. Au marcat :

Cea de-a 
Prieteniei**, 
ni ori din țările socialistă, 
azi, în R. “ 
selecționata 
șui Gera, 
Bulgariei.

CRIȘUL — ȘTIINȚA BACĂU 1—1

ORADEA (prin telefon). Partida s-a 
disputat pe dis+anta a trei rev'"’ze. a 
cîte 30 de minute fiecare. Antrenorul 
orfidenilor. Ștefan Coidum. a rulat nu 
mai puțin de 20 de jucători. î.n că
utarea celei mai bune formule de echi
pă. Surprinzător, s-a jucat nervos, cu 
durități de ambele părți !

Dârăban a înscris în min 26 pehtru 
Crișul, iar Corobană în min. 42 pen
tru Știința.

„Cupa 23 August" la fotbal feminin

UN MECI CU CASA ÎNCHISĂ
după-amiază, s-a mai des- 
meci din cadrul competi- 

cu 
fost

• ••

căruia 
bune 

Moldo- 
veanu (min. 8) șl Cuperman (min. 25) 
— pentru Politehnica : Udroaica (min, 
29 și 50) — pentru C.F.R.
POLITEHNICA GALAȚI — ANCORA

GALATI 7-1 (5—0)

Golurile studenților au fost înscrise 
de Bucur (min. 18). Popanica. Toma 
(2), Marinescu (2). Birta ; pentru An- 
cora a marcat Poi”""

Politehnica pleacă azi în Bulgaria, 
pentru un turneu de trei Jocuri.

S1MBÂTĂ, LA CLUJ, C.F.R. — U.T.A.

Mime, de la ora 17.30. stadionul 
Municinal din Ciul va găzdui partida 
am’cală dintre echipele C.F R. Cluj 
U.T.A.

„U" CLUJ ÎN TURNEU ÎN

R. S. CEHOSLOVACA

Șl R. P. UNGARA

și

La mijlocul acestei săptămîni am 
mit ia redacție, sub semnătura 
Adolf Konyen din Albești nr. 325 
jud. Mureș, următoarea scrisoare : 
,.Stimată redacție ! Probabil sint putini 
acei care știu, că clubul Steagul roșu 
Brașov, în colaborare cu conducerea 
clubului C.F.R. Sighișoara (ea organi
zator), au 
a păcăli 
zile după 
iulie a.c. 
Sighișoara 
echipele Steagul roșu Brașov ■ 
formația căreia urmau a face (citez afișul) internaționalii Adamache, 
Ivănoescu, Pescaru, Gydrfi — cu noua 
promovată în prima divizie a fotbalului 
ungar, Vdros Meteor din 
Adică, un meci cu firmă. La ora 16, 
tribuna cu 1000 de locuri era deja neîn
căpătoare. în jurul orei 17,30 — ora 
de începere a meciului — găsindu-se 
la stadion cca. 3.500 de spectatori. Mare

in colaborare cu C.F.R.
găsit o metodă originală 

lumea. Și asta, cu 120
1 aprilie, mal precis la 
In acea zi era anunțat meciul internațional

ds de
29 

. - 1» dintre 
- din 

parte

Budapesta.

le-a fost însă deziluzia cinci la stafia 
de amplificare a stadionului a fost 
anunfată formația brașoveană. din care 
nu făcea parte nici un nume de re
zonanță din nr'ma earn'tură. ba nici 
chiar dintre rezerve ! Mitic de spec
tatori au fost înșe’ați nu numai pentru 
cei 10 lei plătiți de fiecare, ci și pen
tru meciul de nivel' ..siib-hideț" pres
tat de formația improvizn’ă a braso- 
veni'or. Am fi foarte mulțumiți ca — 
intermediul ziarului dv. să aflăm 
răspuns concret, personal fiind un 
petizant al echipei Steagul roșu"

In numele unui colectiv de lăcătuși 
ai atelierului mecanic de la combina
tul industrial Faianța—Sticlă Sighișoara , 
semnează Adolf Konyen.

în fața unei asemenea situații incom
patibile cu răspunderea ne care tre
buie să o aibă un club divizionar, ne 
asociem întrebării cititorului nostru, 
așteptînd un grabnic răspuns din par
tea clubului Steagul roșu Brașov.

prin un 
sim-

Miercuri 
făsurat un 
ției .feminine de t'ofbal, dotată 
„Cupa 23 August”. Deși nu a 
unul dintre derbyuri. partida Unirea 
Tricolor-Țesătoriile Reunite, încheiată 
cu scorul de 3—-0 (2—0) în favoarea 
primei echipe, a atras atita lume în 
tribunele stadionului Constructorul din 
Capitală (peste 2000 de spectatori), 
incit nu s-au mai găsit, la fluierul 
de începere al arbitrului, bilete de 
intrare.

Publicul a fost pe deplin satisfă
cut de evoluția echipelor. S-a în- 
tîmplat să stăm linsă un om între 
două vîrste care la fiecare fază pro
dusă la o poartă sau la alta, avea 
numai cuvinte admirative pentru jo
cul fetelor. El era fochistul Victor 
Avram, de la întreprinderea de dis
tribuire a gazelor, un prieten cre
dincios al fotbalului. La terminarea 
partidei ne-a spus : „Sînt un specta
tor obiectiv, văd pentru prima oară 
două echipe de fete. Jocul lor m-a 
îneîntat, oferind o luptă plăcută și o 
serie de faze de fotbal... bărbătesc. 
Fata cu nr. 11 dc Ia Unirea Tricolor 
(n.n. Tanța Din°ă) o o veritabilă ex
tremă. care driblează șl șutează cu 
ambele picioare".

Repetatele aplauze ale publicului au 
confirmat opinia fochistului Victor

Am vrea să adăugăm doar 
jucătoarele de Ia Unirea Tricolor 
dominat în majoritatea timpului, 
pasat 
înscris

cu mai multă siguranță si 
în urma unor acțiuni spec- 
prin Costae!:" (min.
Tanța Dincă (min. 22). care 
cele mai bune de la învin-

Avram.
că 
au 
au 
au
taculoase 
9 și 51) și 
au fost și 
gătoare. Din cealaltă echipă am re
marcat pe Mariana Năslase 
nia Gheorghe.

A condus — în general 
Gh. Ene. dar colegii lui de 
făcut nolă discordantă, arbitrînd in 
haine de stradă.

Ieri dimineață, echipa cluieană Uni
versitatea a plecat într-un turneu în 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Ungară. 
Lotul este însoțit de antrenorii Stefan 
Onisie și Vasile Bălutiu. Studenții vor 
evolua la Kosice, unde vor întîlni echi
pele V.S.S. și Lokomotiv (ambele din 
divizia A). ~ 
susfine un 
Un rară) cu 
divizie.

Paul RADVANI — coresp.

șl Lokomotiv (ambele’ din 
La înapoiere. „U“ Cluj va 
meci la Saleotarjan (R. P. 
o formație locală din prima

SPORTUL STUDENȚESC
și Ștefa-

bine — 
linie au

Tr. IOANIȚESCU

SPERĂ DIN NOU...

a
studențilorLa 15 iulie, antrenorul Ion Motroc 

dat startul pregătirilor ”
bucureșteni pentru noul sezon compe- 
tițional. După o perioadă de 5 zile de 
antrenamente în București, echipa 
s-a deplasat la Predeal, unde in cele

PRACTICA PEDAGOGICA A STUDENTULUI
(Urmare din pag. 1)

— înainte de toate, subscriind ideii 
expuse de tovarășul Nicoiae Ceaușeseu 
— prin care se insistă asupra faptului 
că omul societății noastre nu trebuie 
să rămînă un practician îngust, el 
avind datoria să-și asigure o pregă
tire politică multilaterală. în noul an, 
perimetrul practicii pedagogice se va 
extinde considerabil. în așa fel incit 
ea să nu se limiteze la problemele 
stricte ale educației fizice, ci să cu
prindă TOATE ASPECTELE (subl. n.) 
vieții din școală, activitățile extra- 
școlare. îndeletnicirile dirigintelui 
etc. De asemenea, vom urmări mări
rea (ca număr de ore) și diversifi
carea practicii, pentru asigurarea con
tinuității acesteia în toți anii de stu
diu si pe tot parcursul anului școlar. 
Pentru o mai bună dirijare a activi
tăților practice, s-a stabilit — prin- 
tr-o recentă hotărîre a Ministerului 
Invățămîntului — ca practica să nu 
sc mai realizeze Ia nivelul catedrelor 
tn.n. — ca pînă acum), ci Ia acela al

conducerii Institutului. In scopul ac
tivizării practicii, noile seminarii pe
dagogice vor asigura — sperăm — o 

școala, contrl- 
relațiilor stu

!cgătu-â cu 
consolidarea

mai bună 
buind la 
dent-elev.

— Din 
noul an. 
Institutul 
scoli-,.nilot".

— Intr-adevăr. fideli ideilor de 
perfecționare expuse mai sus. am so
licitat Ministerului ca studenții noș
tri să nu mai fie răspînditi Ia școlile 
cele mai diverse, urmînd să n« fie 
repartizate numai citeva unități — 
aceste școli-..pilot” despre care vor
beați —. cele mai bune, posedind pro
fesori cu experiență, unităti în in
cinta cărora 
divergentelor 
tut și școală

— Ce alte

ac- 
pcr- 
pro-

Ș» 
prc-

informați. incite sin tem
pentru efectuarea practicii, 
va avea la dispoziție citeva

unităti în 
problema orarului și a 
de vederi dintre Insti
gă fie rezolvate, 
măsuri de îmbunătățire 

a practicii pedagogice preocună con
ducerea Institutului pentru Educație 
Fizică și Sport ?

— Am să trec peste inițiativele mai 
puțin spectaculoase, cum ar fi îm-

bunălățirea tehnologiei instruirii, 
tivizarea cursului de cine-foto. 
fecționarea programelor pentru 
blemcle educaliei fizice școlare, 
am să mă opresc la o măsură în
mieră chiar și pentru studenții noș
tri : incepind din toamnă, o bună 
parte din practica pedagogică a vii
torilor profesori de educație fizică 
se va efectua în școlile din MEDIUL 
RURAL (subl. n.). în scopul cunoaș
terii specificului muncii.

— Cum credeți că vor primi stu
denții aceste hotărîri ’

— Din cit ne cunoaștem studenții 
— și vreau să cred că foarte putini 
sînt cei pe care nn-i cunoaștem in 
profunzime — aceștia vor reacționa 
favorabil Ia schimbările preconizate, 
interesele lor fiind aceleași cu ale 
educatorilor, care nu urmăresc decit 
să furnizeze procesului de producție 
elemente valoroase, capabile, con
știente.

Am convingerea că marea majoritate 
a studenților sc vor alinia, cu sisnț 
de răspundere, măsurilor amintite.

8—10 antrenamente săptămînale, șl-a 
îmbunătățit pregătirea fizică generală 
și specifică.

După acest sejour 
a revenit în Capitală, 
tinuă activitatea 
intense cu o durată zilnică ce variază 
între 60—90 minute. Pentru noul cam
pionat, Sportul studențesc pornește 
la drum cu un lot de 22 de Jucători 
șl cu speranța — declarată de antre
norul Motroc — promovării In divi
zia A. deși „Progresul București râ- 
mîne favorita seriei".

„Avem un lot valoros — ne spunea 
antrenorul secund, M. Macsal. Deși au 
plecat Boc șl Duțan, au venit 
băieți talentațl. ca Nuțu 
București), Sandu Mircea 
București) Secășeanii (F. 
Leșeanu (Dunărea Giurgiu) 
rian Constantin (Petrolul 
tineret) “.

tn această perioadă de pregătire, e- 
chipa a susținut cîteva Jocuri amicale 
cu divizionarele C Fulgerul Focsani (4—1) și Muscelul Cîmpu'ung (5—0) 
șt un „internațional" cu formația bul
gară Dunav Ruse (3—3).

Aurel PAPÂDIE

montan, echipa 
unde își con- 

prin antrenamente

ctțiva (Dinamo 
(Progresul 

C. Galați), 
și Ma- 

Ploleștl-

MÎINE, PE REPUBLICII

PROGRESUL SPORTUL

STUDENȚESC

Progresul București și Sportul Stu
dențesc — principalele favorite ale se
riei I a diviziei B — se vor întîlnl, 
sîmbătă 7 august, într-o partidă de 
verificare. Meciul va avea loc pe sta
dionul Republicii (ora 17.30).
MINERUL B.M. — U.T.A. 0—3 (0—2)

Un joc spectaculos, urmărit de un nu
meros public. Cu toată victoria la scor a arădenilor, partida a fost echilibrată. 
Minerul a ratat cel puțin șapte ocazii 
clare de gol. Au marcat : Sima. Petescu 
și Broșovschi. (T. TOHATAN-coresp.).
C.F.R. TIMIȘOARA—JIUL 1—3 (1—2)

Partidă amicală desfășurată în fața a 
peste 2 500 de spectatori și încheiată cu j 
victoria meritată a Jiului. Au înscris :' 
Volaru pentru C.F.R., respectiv Dt.du 
(din 11 m), Georgescu ți Sandu. (P. ATl- 
CAN-coresp.).
METALUL TIRGOVIȘTE

1_2 (0—2)

STEAUA

O partidă foarte frumoasă, în care 
ambele formații, dar în special militarii, 
au practicat un fotbal clar, cu 
faze de poartă. Golurile le-au semnat : 
lordănescu (2), AVANU-coresp.)

multe
respectiv Tlron. 01.

DOUA SĂPTĂMÎNI DE NEUITAT LA BUCȘOAIA
9

@ Plajă ca pe malul mării -S Drumeție pe dealul cu
zmeură... Fetele joacă

© Toți copii

Am pornit pe banda de asfalt 
șoselei naționale ce leagă ora-a 

șele Suceava și' Cîmpulung Moldo
venesc. Mașina înghite kilometru 
după kilometru. Stau alături de tov. 
Gheorghc Halițchi. vicepreședinte 

/al Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport Suceava, trans
format pe moment intr-un compe
tent și agreabil ghid. Scopul aces
tui voiaj? Vizitarea taberei de pio
nieri și școlari de la Bucșoaia, des
pre care auzisem numai cuvinte 
frumoase.

Am depășit Gura Humorului ; 
peisajul 
Mergem 
întinsele 
ultimele

Ne apropiem de Frasin. Este o 
localitate binecunoscută în județul 
Suceava pentru hărnicia gospoda
rilor săi. Pe marginea șoselei, un 
anunț ne arată că la citeva sute 
de metri se află tabăra. Un viraj 
la dreapta, o trecere peste linia 
ferată și iată-ne in fața porții 
taberei. La „direcțiune" facem cu
noștință cu tov. loan Cărbune, ac
tivist al Consiliului județean al 
pionierilor, comandantul taberei. 
Amabil, el ne însoțește în vizita

este, într-adevăr, minunat, 
alături de calea ferată. Pe 

ogoare, combinele atacă 
tarlale cu grîu.

fotbal
ciștigă

la fel ca băieții!
sănătate

pentru a cunoaște cîte ceva 
felul în care se desfășoară 

peste 800 de

PRONOSTICUL NOSTRU LA
CONCURSUL DIN 8 AUGUST

1. Metalul Cugir—C.S.M. Sibiu l.X
2. A.S.A. Sibiu—Gaz metan X
3. Min. Anina—C.S.M. Reșița l
4. Arieșul—Ind. Sîrmei X
5. Soda Oc. M.—Metalul Aiud t
6. Prahova PI.—Met. Tîrg. X.2
7. Min. Ghelar—Corvinul X.2
8. Electronica—Petrolul Tîrg. 1
9. Victoria Cărei—Gloria B. M t

10. Min. B.M.—Olimpia S.M. 1.X.2
11. Min. Bălan—Tractorul Bv. 1
12. Progresul Nfisăud—C.I.L.

Gherla X.2
13. Dermata—Gloria Bistrița X

10 august:

noastră 
din

. vacanța „seriei" 
copii.

Terenurile de sport ne-au atras 
imediat atenția. Am găsit aici un 
adevărat complex. Patru terenuri 
de fotbal (am aflat că echipa di
vizionară Chimia Suceava se pre
gătește și ea prin aceste locuri), 
două de baschet, trei de handbal, 
trei 
pate 
sînt 
rile 
de disputate. Partidele, pe selec
ționate de județe, stîrnesc pasiuni 
aprinse. Reprezentativele județelor 
Iași, Neamț, Bacău și Bistrița-Nă- 
săud au ajuns în faza superioară 
a competiției de fotbal. Aceeași 
atmosferă încinsă și pe dreptun
ghiurile de baschet, volei și hand
bal. Suporterii își încurajează fa- 
voriții din toate puterile. Unele 
meciuri s-au încheiat. Sportivi și 
simpatizanți se îndreaptă spre... 
plajă. Da, nu este nici o greșeală. 
Tabăra se află amplasată la con
fluența rîurilor Moldova și Suha, 
unde este amenajată o splendidă 
plajă, iar copiii, după aprigele în-

de volei etc. Terenurile ocu- 
zilnic de la ora 9 la ora 19 
bine întreținute, iar întrece- 

sportive de tot felul, deosebit

treceri, se odihnesc, fac baie, și 
apoi pornesc din nou spre terenuri, 
în timp ce băieții sînt în pauză, 
pe gazon au apărut două echipe 
de fotbal formate din... fete, 
ferența de tehnică și pregătire 
zică este, parcă, neînsemnată...

Cei care nu sînt cuprinși 
această vastă activitate sportivă 
află în excursii și drumeții, iar po
teca cea mai bătătorită este aceea 
care leagă tabăra de dealul cu 
zmeuriș. Aici cît vezi cu ochii, na
tura a fost deosebit de darnică. 
Zmeura este tocmai bună de mîn- 
cat. Dar, nu numai dealul cu zme
uriș este vizitat. Pionierii și șco
larii fac excursii la salina Cacica, 
La Coroneț. la Bicaz etc.

Seara, sala de tenis de masă este 
solicită la maximum, iar clubul 
arhiplin.

Viața de tabără își urmează 
cursul normal. Toată lumea este pe 
deplin mulțumită. Comandantul ta
berei îmi spune că la sfîrșitul unei 
serii, fiecare participant are un 
apreciabil surplus de greutate. A- 
ceasta, în special, prin grija bucă
tarilor care alcătuiesc meniuri deo
sebit de suculente.

Așa a fost o zi de tabără 
Bucșoaia. La plecare, am aflat 
în seria următoare vor sosi 800 
copii din Constanța și tot atîția 
din județul Suceava vor pleca spre 
malul mării, într-un interesant 
„schimb de experiență".

Di- 
fi-

în 
se

la 
că 
de

Paul IOVAN

TRAGEREA
EXCEPȚIONALĂ

LOTO
Sîntem în plină vînzare a bilete

lor la tragerea excepțională Loto 
din 10 august a.c.

Această tragere excepțională se 
prezintă cu o bogată și atractivă 
listă de cîștiguri în autoturisme, 
excursii peste hotare și bani.

Se vor atribui. în număr nelimi
tat, autoturisme „DACIA 1 300“ și 
„SKODA S. 100“.

O noutate o semnalăm la capito
lul excursiilor. Se pot cîștiga ex
cursii (circa 6 zile) cu petrecerea 
Revelionului 1972 la Budapesta (a 
cîte 2 locuri) care, de asemenea, 
se oferă în număr nelimitat.

Se mai atribuie cîștiguri de va
loare fixă și variabilă, în numerar.

Pentru acordarea tuturor acestor 
cîștiguri se vor efectua 4 extrageri, 
în 3 faze. în total vor fi extrase 26 
de numere.

Participarea se face pe variante 
de 2. 5 și 15 iei; variantele de 15 
lei dînd drept de participare la 
toate cele 4 extrageri.

Vînzarea biletelor se face pînă 
luni 9 august a.c„ inclusiv.

Tragerea va avea loc în ziua de 
10 august, în București.

Nu lipsiți de la această tragere 
excepțională Loto la care aveți 
multiple posibilități de cîștig.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de Ia ora 
19,10.

• Publicăm programul concursu
lui Pronosport nr. 32 de duminică 
8 august 1971, care cuprinde me
ciuri din „Cupa de vară": I : Me
talul Cugir — C.S.M. Sibiu : II i 
A.S.A. Sibiu — Gaz Metan ; III i 
Minerul Ahina — C.S.M. Reșița ; 
IV : Arieșul — Industria sîrmei; V: 
Soda Ocna Mureș — Metalul Aiud; 
VI : Prahova Ploiești — Metalul 
Tîrgovi.ște; VII: Minerul Gherla — 
Corvinul ; VIII : Electronica — Pe
trolul Tîrgoviște ; IX : Victoria Că
rei — Gloria Baia Mare: X : Mi
nerul Baia Mare — Olimpia .c 
Mare; XI : Minerul Bă1' - 
Tractorul Brașov ; XII : P 
Năsăud — C.I.L. Gherla 
Dermata Cluj — Glori-

Rubrică ref
dc LOTO-PRf



ik ECHIPEI ROMÂNIEI 
r’INALA INTER-ZONE 

jlJCCES CE MERITĂ SUBLINIAT

IERI, LA SIBIU

<lu co prof. ALEXANDRU LĂZĂRESCU, secretarul F.R.T., conducătorul 
delegației noastre la meciul de tenis India-România, la New Delhi

Victoria cu 4—1, Ia New Delhi, a 
tenlsmenilor români șl calificarea lor 
fn finala inter-zone, cu Brazilia, a 
adus satisfacție șl destindere în rîn- 
dul tuturor acelora care, zile în șir, 
așteptau cu nerăbdare veștile sosite 
din India, pe măsură ce dificila con
fruntare dintre sportivii în alb, ro
mâni și indieni, înainta spre epilog. 
Acum, se întorc pe rînd, emisarii te
nisului românesc, care au luat parte 
la întrecere. Printre primii sosiți s-a 
numărat prof. ALEXANDRU LAZA- 
RESCU, secretarul federației române 
de tenis, cu care am avut o lungă 
convorbire, din care rezumăm în rîn- 
durile de mai jos, ideile cele mai 
interesante.

— Cum a fost abordată semifinala 
Interzonală, cu India ?

— încă în preparativele acestui 
meci — ne spune prof. Al. Lăzărescu, 
am ținut seama de dificultățile ce se 
pot ivi intr-o asemenea întilnire. Deși 
lipsită de mari „rachete", nume so
nore ale sportului alb, reprezentativa 
indiană s-a arătat întotdeauna foar
te redutabilă în meciurile din „Cupa 
Davis". în care nu o dată »•' furnizat 
surprize de proporții. Este suficient 
să amintim de calificarea echipei In
diei în challenge-roundul din anul 
1966 și prezența sa. în anul următor, 
din nou în finala inter-zone.

— Tn ce au constat. în fond, difi
cultățile meciului de la New Delhi ?

— In primul rînd. ele au fost ge
nerate de condițiile climaterice în 
care s-au desfășurat întrecerile. Căl
dura mare, apoi o umiditate continuă, 
care făcea aerul greu respirabil, au 
fost un handicap foarte serios pen
tru jucătorii noștri. Apoi, element 
foarte important, a fost entuziasmul 
dezlănțuit al spectatorilor indieni, 
care prin manifestările lor zgomotoa
se au făcut adesea imposibilă desfă
șurarea jocului. Desigur, publicul din 
New Delhi era animat de o ambiție 
deosebită, ca și de dorința de revan
șă. după înfrîngerea cu 4—0 suferită 
de echipa indiană în meciul de anul 
trecut, de la București. Arbitrul prin
cipal a] întilnirii, italianul Michele 
Brunetti, a trebuit să facă uz de în
treaga sa autoritate pentru a tempe
ra zelul suporterilor indieni. Mai sînt 
de amintit și dificultățile de acomo
dare, pentru tenismenii români, cau
zate de terenul cu iarbă, deseori mu
iat de ploaie, care s-a si denivelat pe 
parcursul întilnirii, făcînd greu con
trolabilă mingea. Și aceasta, de alt
fel. â constituit obiectul unor critici 
justificate. Mingea Matchiss, de fa
bricație indiană, se uza foarte repede 
și am cerut ca ea să fie schimbată 
la 5 și 7 ghemuri, ceea ce s-a și ac
ceptat de către organizatori. In fine, 
să nu uităm și de jocul foarte bun 
prestat de cei doi echipieri ai Indiei, 
dintre care Premjit Lall a excelat. 
De asemenea, Jaideep Mukerjea s-a 
dovedit, ca și la București de altfel, 
un excelent jucător de dublu.

— Care au fost momentele-cheie 
ale întilnirii ?

— După ce Năstase, în mare for
mă. deschisese scorul, învingîndu-1 net 
pe Mukerjea, a urmat o partidă foar
te aprig disputată între Tiriac și 
Lall. In primul set, jucătorul român 
conducea cu 5—4. Se părea că și el 
merge spre victorie. Dar Lall a ega
lat, ciștigind apoi în prelungiri. A 
fost o întoarcere neașteptată a cursu
lui luptei, a cărei față s-a schim
bat. Acel 1—1, după prima zi, deși 
nu era propriu-zis o surpriză, ne 
îngrijora în mod Justificat. Dublul 
ne-a dat, după cum se știe, alte emo
ții. După un prim set cîștigat, jucă-

torii noștri conduceau cu 4—2. In al 
doilea, cînd Tiriac și-a pierdut ser
viciul, am fost egalați. Nu voi face 
un secret din faptul că întreruperea, 
care a urmat, a fost în avantajul 
nostru. Spiritele s-au liniștit, atît în 
rîndul jucătorilor, cit și în tribu
ne. iar la reluare echipa noastră era 
stăpînă pe situație. 2—1 după dublu, 
un pas important spre victorie... Ion 
Tiriac a luptat apoi admirabil în 
fața lui Jaideep Mukerjea, refăcînd 
terenul, după un set pierdut. Au fost 
momente dramatice de luptă, în
toarceri de scor emoționante. Cu
noașteți ce a urmat. Mukerjea, con
dus cu 2—1 la seturi, nu s-a mai 
putut prezenta la continuare, astfel 
că echipa noastră obținea calificarea. 
Iar victoria a fost definitivată de Ilie 
Năstase, care l-a învins în mod stră
lucit, în ultimul meci, pe campionul 
indian Premjit Lall.

— In concluzie...
— Succesul echipei României a 

fost obținut în fața unor adversari 
de valoare, tn condiții dificile, ceea 
ce merită încă o dată a fi subliniat. 
Jucătorii noștri titulari, maeștrii eme- 
riți ai sportului Ion Tiriac și Ilie 
Năstase. al căror potențial este bine 
cunoscut, au dovedit de data aceas
ta o capacitate de luptă și de mobi
lizare deosebită, ceea ce este un 
factor determinant în obținerea vic
toriei în meciurile din cadrul „Cupei 
Davis".

Și totodată — adăugăm noi — un 
motiv de justificată speranță pentru 
dificila încercare ce urmează, finala 
inter-zone de la Sao Paulo.

Radu VOIA

IN PREAJMA C.E. DE ATLETISM
SPORTIVII DIN R.D. GERMANĂ VOR 
REPETA SUCCESUL DE LA ATENA?

11 medalii de aur, 6 de argint și 
7 de bronz — aceasta a fost re
colta atleților din R. D. Germană 
la ultima ediție a „europenelor" 
(Atena-1969). Vor repeta acest 
mare succes coechipierii lui Wolf
gang Nordwig și ai Renatei Meis- 
sner-Stecher ? lata întrebarea pe 
care și-o pun mulți specialiști 
acum, cînd pînă la marea confrun
tare de la Helsinki au mai rămas 
doar cîteva zile.

Cele mai mari șanse la titlurile 
ce se vor decerna în cele 6 zile de 
concurs aparțin atletelor. Stecher 
(100 m și 200 m). Fischer (400 m), 
KIeinau (1 500 m), Balzer (100 mg), 
Herbst (lungime), Gummel (greu
tate), Illgen (disc) sau Pollak (pen
tatlon) sînt creditate cu excelente 
performanțe în acest sezon, care le 
dau dreptul să aspire la primele 
locuri în probele respective. Și 
formația masculină a R. D. Ger
mane cuprinde cîteva vedete de 
primă mărime, cu posibilități spo
rite în lupta pentru medalii : Ko- 
kot și Schenke (100 m și 200 m), 
Fromm (800 m), Haase (10 000 m), 
Siebeck (110 m g), Rudolph (400 
m g), Nordwig (prăjină), Drehmel, 
Schenk (triplusalt), Bricsenick, Rot
henburg, Hofmann (greutate), Mil-

JAN KLOKOCKA (CEHOSLOVACIA) — 
ÎNVINGĂTOR IN ÎNTRECEREA 

VITEZIȘTILOR PE ZGURĂ

FERNANDO ATZORI 
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL

Box-erul italian de categoria mus
că, Fernando Atzori, și-a păstrat titlul 
de campion european, învingîndu-1 la 
puncte în 15 reprize, pe francezul 
Gerard Macrez. Campion olimpic în 
anul 1964 la Tokio, Fernando Atzori 
este acum în vîrstă de 29 de ani și 
deține titlul de campion profesionist 
al Europei din anul 1967.

de (disc), Theimer (ciocan) șl Kirst 
(decatlon).

Delegația R. D. Germane pentru 
Helsinki cuprinde 89 de sportivi, 
fiind una dintre cele mai nu
meroase.

BULETINUL CAMPIONATELOR
Cele mai numeroase delegații 

din cele 29 de țări înscrise Ia ac
tuala ediție a C. E. le vor avea 
R. F. a Germaniei (96), R. D. Ger
mană (89), U.R.S.S. (85), Polonia 
(77), Anglia (72) și Franța (70).

• Probele cu cei mai mulți 
concurenți : maratonul (50), 1 500 m 
(48), 10 000 m (41), 400 m g (37) și 
5 000 m (37) în concursul masculin, 
înălțime (37), 400 m și 1 500 m 
(cîte 33). Probele cu cei mai puțini 
concurenți vor fi greutate (16) și 
disc (17) feminin, triplusalt și pră
jină (cîte 23).

CAMPIONATELE NORVEGIEI
Proba de 1 500 m masculin din ca

drul campionatelor de atletism ale 
Norvegiei (întrecerile s-au desfășurat 
la Hamar) a fost cîștigată de Arne 
Hovde cronometrat în 3:46.3. urmat 
de Rolf Olsen 3:46,5 și Knut Kvalheim 
3:47,0. Proba de săritură în lungime 
a revenit lui Terje Haugland cu 7.76 
m. iar cursa de 3 000 m obstacole s-a 
încheiat cu victoria lui Sverre Soer- 
nes cu timpul de 8:43,2.

VOR FI PREZENȚI LA HELSINKI
Delegația Greciei la C.E. cuprinde 

numai 5 sportivi : Papageorgopoutos 
(100 m și 200 m). Tziortzis (400 m gț, 
Kontoros (3000 m obstacole). Papani- 
colau (prăjină) și Kefnidou (disc fe
minin). Lipsește, în mod surprinză
tor, săritorul în înălțime Papadimi- 
triou, creditat în acest an cu o per
formanță de 2,16 m.

© Spania va fi reprezentată la 
Helsinki de 17 atleți și o atletă (Az- 
peita la 1500 m). Dintre aceștia re
marcăm pe : Sanchez la 100 m si 200 
m. Alvarez-Salgado la 5000 m și 
10 000 m. Garriga la înălțime. Sola 
la prăjină șl Arcta la triplusalt.

Și federația de specialitate din . 
Iugoslavia s-a fixat asupra delegației

SDSrU, I (prin telefon, de la corespon
dentul nostru). Peste * 000 de Iubitori al 
sportului cu motor au asistat joi dupâ- 
amiază la reuniunea Internațională de 
dlrt-track. La start : alergători de Pri
mă mină din Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, R.F. a Germaniei ți România.întrecerile, desfășurate in organizarea 
asociației Voința din localitate, au fost 
mult gustate de public. Pe parcursul 
celor 20 de manșe, sportivii cehoslovaci 
șl polonezi s-au impus printr-o tehnică 
superioară față de ceilalți adversari. 
Campionul României. Ion Bobîlneanu, 
concurînd bolnav (cu 39 de grade tem
peratură) a ocupat locul 4 în clasamen

tul final, care are următoarea înfăți
șare:I. Jan Klokocka (Cehoslovacia) U p. 
Marian Krajeskl (Polonia) 13 p, Kuz- 
miar Grzegory (Polonia) 11 p, *. I. Bo- 
bllneanu (Voința Sibiu) 11 p., *. I. Marinescu (Met. Buc.), ...9. C. Volculescu 
(Metalul Buc.), ...10. A lev. Pis (Voința 
Sibiu), 11. Gh. Sora (Met. Buc.).

Alergătorii de peste hotare și cei din 
România, în drum spre București, se 
vor opri la Brașov, unde vor participa 
vineri după-amiază la un concurs de
monstrativ.

Ilie lONESCU

BASCHETDALI$TI ROMÂNI PESTE HOTARE

Activitate estivală la unul din 
bazinele din Pekin, unde pot fi 
văzufi evoluînd cei mai buni sări

tori din R. P. Chineză.

Foto: CHINA NOUĂ

ECHIPELE DE GIMNASTICA
ALE S.U.A. ÎNVINGĂTOARE IN FRANȚA

MECIUL ROMÂNIA - BULGARIA 

VA DECIDE PE CÎȘTIGÂTOAREA 

TURNEULUI DE POLO DE LA VARNA
VARNA 5 (prin telefon). în continua

rea turneului internațional de polo, re
prezentativa României a întîlnit selec
ționata orașului Varna, de care a dispus 
cu scorul de 11—0 (3—0, 1—0, 4—0, 3—0), 
la capătul unui joc în care sportivii 
noștri au fost viu aplaudați.

Golurile naționalei române au fost 
realizate de Frîncu 2, Zamfirescu 2, D. 
Popescu 2, Cornel Rusu 3, Novai și Mi- 
hăilescu.

în celelalte meciuri ale reuniunii, e- 
chipa Bulgariei a întrecut la limită re
prezentativa Cehoslovaciei : 6—5 (2—1,
1—3, 1—1, 2—0), iar selecționata Poloniei

a învins la mare luptă formația Suediei 
cu 2—1 (0—0. 0—0, 1—0. 1—1).

înaintea ultimelor partide, echipele 
României șl Bulgariei se află neînvinse, 
partida lor directă urmînd să decidă pe 
cîștigătoarea turneului.

CLASAMENT :
1. România
2. Bulgaria
3. Cehoslovacia
4. Polonia
5. Suedia

3 3 0 0 21—12 6
3 3 0 0 23—19 6
3 10 2 15—17 2
3 10 2 14—16 2
4 0 0 4 14—23 0

După întîlnirile susținute la Constanța 
cu selecționatele țării noastre, reprezen
tativele de gimnastică ale Statelor Uni
te ale Americii s-au deplasat în Franța, 
pentru o confruntare cu echipele fran
ceze. în meciul disputat la Antibes 
victoria a revenit formațiilor americane, 
învingătoare atît la feminin cît și la 
masculin. La individual compus, în 
schimb, la fete a cîștigat gimnasta a- 
mericană Joan Moore, iar la masculin 
francezul Christian Deuzat. Iată re
zultatele tehnice : MASCULIN — indi
vidual compus : Christian Deuzat (Fran
ța) 55.80 p. Avener (S.U.A.) 55,60, Mo
rava (S.U.A.) 55,10. Miens (F) 54,85, Kim
ball (S.U.A.) 54,70, Greenfield (S.U.A.)
54,50 : pe echipe : Statele Unite 274.80, 
Franța 271,90 p ; FEMININ — individual 
compus : Moore (S.U.A.) 37.30 p. Wright 
(S.U.A.) 36,70, Cayre (F) 36,05, Stewart 
(S.U.A.) 36.05, Cantwell 35,80, Tilmont 
(F) 35,45.

„NAȚIONALELE" DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1) 2:27 2, 4. Adriana Pupăzan (Din.)

2:29.3 ;

Englezul Dave Bedford, marele 
favorit al cursei de IC 000 m.

pentru C.E, Aceasta va cuprinde 28 
de sportivi printre care : Krisan
(10,2 — 100 m), Kocuvan (46,7 — 400 
m). Medzimurcc (1:47,0 — 800 m),
Korica (13:31,2 — 5000 m și 28:16,6 — 
10 000 m), Farcici (28:19,2 — 10 000 m), 
Stckici (7,85 m — lungime). Ivancici 
(18,96 m — greutate). Vera Nikolici 
(2:00,8 — 800 m). Snejana Hrepevnik 
(1,85 m — înălțime) și Natașa Urban- 
cici (60,16 m — suliță).

Balcaniada juniorilor
IZMIR, 5 (prin telefon). La „Ata

turk Sportsalon" din localitate a în
ceput, în prezenta a 5.000 de spec
tatori, campionatul balcanic al bas- 
chetbaliștilor juniori, la care participă 
reprezentativele Iugoslaviei. Bulgariei. 
României. Greciei și Turciei, precum 
si o selecționată de seniori din Izmir. 
In cel mai frumos joc al zilei, echipa 
României a întîlnit puternica forma
ție a Iugoslaviei, de trei ori cam
pioană balcanică. Sportivii noștri au 
avut o comportare bună, izbutind să 
lină permanent pasul cu adversarii 
lor, datorită în special preciziei în 
aruncările din acțiune (de la semi- 
distanță) și libere. Ei nu au fost in
feriori decît în lupta sub panouri, 
motiv care a și facilitat desprinderea 
baschetbaliștilor iugoslavi în ultimele 
trei minute, cînd și-au majorat avan
sul de la trei la 11 puncte. Tn plus, 
sportivii români au comis unele 
greșeli de tehnică tocmai în această 
parte a meciului. Scor final : 76—65 
(40—34). Punctele teamului nostru au 
fost înscrise de Cernat 22. Niculescu

17. Chircă 8. Mihuț 4. Osacenco 1, 
Scutaru 6, Dumitru 1. Poleanu 6.

Alte rezultate : Turcia—Grecia 
62—58 (29—28). întrecere deosebit de 
echilibrată și de dură 1 Bulgaria — 
Izmir 71-53 (31—29).

CONSTANTIN BOROS 
conducătorul delegației

Turneul de la Catania
CATANIA. 5 (prin telefon). In pri

ma zi a turneului internațional de 
baschet masculin din localitate, echi
pa României a jucat cu selecționata 
AII Stars-Gillette, alcătuită din jucă
tori din S.U.A. care vor evolua tn 
viitorul sezon în echipele din Italia, 
Franța. Belgia etc. Din această for
mație fac parte șase jucători de peste 
2 m. După o partidă viu disputată, 
baschetbaliștii americani au cîștlgat 
cu 91—88 (49—45). Intr-un alt meci.
Polonia a disnus de lotul român cu 
83—80 (44—40). Sportivii noștri au
condus multă vreme, dar cele 30 de 
puncte înscrise de polonezul Jur
kiewicz s-au dovedit determinante.

Alte rezultate : Italia-Polonia 66— 
59. AII Stars-Gillette — Italia 93—84.

PRIMELE JOCURI DIN CADRUL 
„CUPEI PRIETENIA" LA HANDBAL

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
BOGOTA, 5 (Agerpres). — In turneul 

de fotbal al Jocurilor sportive Paname
ricane de la Caii, echipa Cubei a în
vins cu scorul de 2—0 selecționata Me
xicului, una dintre favoritele compe
tiției, iar echipa de fotbal a S.U.A. a 
întrecut formația Insulelor Bermude cu 
4—1.

mația Haiti. într-una din partidele derby 
ale turneului, echipa S.U.A. a dispus 
cu scorul de 81—79 de selecționata Bra
ziliei. Alte rezultate : Panama — Ca
nada 69—68 ; Argentina — Columbia 
93—75.

Astăzi, în orașul Tolbuhin din Bul
garia, se vor disputa primele meciuri 
din cadrul unei noi ediții a „Cupei 
Prietenia" la handbal, tradițională 
competiție rezervată selecționatelor 
naționale de tineret. Ca și pînă în 
prezent, la start sînt prezente re
prezentativele României, Ungariei, 
Cehoslovaciei, Uniunii Sovietice, RD. 
Germane precum și cele ale țării 
gazdă.

Handbaliștti și handbalistele din 
România, în rîndurile cărora sînt 
multe nume de pe acum cunoscute 
în arena internațională (Munteanu, 
Stock], Stef la băieți — primii doi 
urmînd să evolueze în continuare, 
tot în Bulgaria, la Burgas cu selec
ționata de seniori — Matache. Szollosy

la fete), au părăsit Capitala marți di
mineața și, după un scurt popas la 
Sofia, s-au îndreptat spre Tolbuhin.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE HANDBAL DE LA PLOIEȘTI
Aseară s-a încheiat la Ploiești turneul 

internațional de handbal masculin orga
nizat de asociația sportivă Rafinăria Te- 
leajen. Primul loc a revenit echipei 
cehoslovace Cementaria Hrănite, iar pe 
locurile urmăloare s-au clasat Rafinăria 
Telcajen și Voința București. Rezulta
tele ultimei zile : Voința — Tractorul 
Brașov 26—21, Cementaria — Tractorul 
23—27 și Rafinăria — Cementaria 12—20. 
(FL. ALBU-coresp.)

Proba de pistol viteză din cadrul con
cursului a fost cîștigată de selecționata 
Cubei cu 2 324 p, urmată de echipele 
Columbiei — 2 312 p și S.U.A. — 2 308 p.

La atletism, în seriile probei de șta
fetă 4x100 m bărbați, echipele din Ja
maica și Cuba au realizat timpul de 
39,6.

Ralph Mann, (S.U.A.) a terminat în
vingător cursa de 400 m garduri cu tim
pul de 49,1. Sprintera americană de cu
loare, Iris Davis, a cîștigat proba de 
100 m plat cu performanța de 11,2, iar 
Marylin Nef viile a trecut prima lima 
de sosire în oroba de 400 m cu 52,3. 
Proba masculină de aruncarea suliței a 
revenit lui Gary Feldman cu 81.52 m. 
iar cea de 800 m lui Kenneth Svenson 
cu 1:48,0.

în turneul masculin de baschet, re
prezentativa Porto Rico a realizat un 
scor record, învingînd cu 183—54 for-

SIR STANLEY
Intr-unui din ultimele numere ale o- 

ficiosului „F.I.F.A. News", editat de 
forul suprem al fotbalului mondial, 
președintele F.I.F.A., Sir Stanley Rous, 
se ocupă de o serie de factori nocivi 
apăruți în ultimii ani în jocul mari
lor echipe. El caută să delimiteze u- 
nele abateri și stabilește măsuri pen
tru combaterea lor.

Președintele F.I.F.A. semnalează ar
bitrilor cîteva aspecte negative, pe care 
prin avertismente și sancționări, spe
ră să le vadă eradicate spre binele 
spectacolului fotbalistic. Anume, se im
pune sancționarea jucătorului care

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN ASCENSIUNE
(Urmare din pag. 1) 

aproape întotdeauna un „călcîi al lui 
Achile" pentru românce.

Se pare că prin maturitatea și 
munca dovedite de coordonatoarea 
de joc Eugenia Rebac, problema diri
jării atacului nu mai constituie o... 
problemă. In toate cele 3 partide din 
cadrul seriei, căpitana echipei noas
tre a avut evoluții ' excelente, stră- 
duindu-se din toate puterile să co
recteze. preluările adesea greșite ale 
coechipierelor și să ofere atacantelor 
de pe fileu pase cît mai bune pen
tru finalizare. Dar, dacă preluarea 
ar fi mai îngrijită, mai precisă, coor
donatoarea jocului ar avea posibili
tatea să dea o și mai mare varie
tate jocului și o mai mare eficacitate 
atacului. Se știe că orice acțiune o- 
fensivă depinde mai întîi de felul tn 
care se face preluarea. Deci se simte 
nevoia să se insiste în exersarea 
acestui procedeu.

In ce privește atacul, semnalăm ca 
pozitivă schema „încrucișărilor" la 
fileu, de regulă soldate cu smeciurl 
pe lingă blocaj și deci foarte eficace. 
Este o manieră pe care o uti-

/
lizeaz’ă du succes echipele asiatice de 
fete și băieți (Japonia, R.P.D. Core
eană).

Asupra felului în care s-au com
portat celelalte echine, apreciem va
loarea incontestabilă a garniturii 
R.P.D. Coreene, care și-a întrecut ad
versarele din scrie într-o manieră ca
tegorică. De asemenea, echipa 
U.R.S.S. se dovedește aceeași piesă 
grea pe care o cunoaștem dintot- 
deauna : forță în atac, rezistență, pre
cizie. Formația bulgară trece, se 
pare, printr-o perioadă de criză, iar 
cea a Cehoslovaciei resimte lipsa 
titularelor. Promițătoare (și folosi
toare pentru ea) prezența la acest 
turneu a echipei noastre de tineret, 
fapt ce-i va folosi fără îndoială la 
europenele de la Cecina.

Dar o părere completă despre a- 
ceastă competiție ne-o vom putea 
face abia după încheierea partide
lor din turneele finale, în care va
loarea echipelor este mai apropiată.

PROGRAMUL DE AZI ora 17 : 
România—R.P.D. Coreeană (meciul 

va fi televizat), U.R.S.S.—Cehoslova
cia și R.F.G.—România-tineret.

ROUS DESPRE JUCĂTORI Șl
protestează la deciziile arbitrilor, în 
următoarele cazuri :

— Jucătorul se rostogolește în urma 
unei ciocniri dure cit adversarul, si- 
mulînd dureri acute, în scopul obține
rii de Ia arbitru a loviturii de pe
deapsă ! Jucătorul surprins în pozi
ție de ofsaid, reacționează vehement 
la decizia arbitrilor, indicînd cu ges
turi poziția apărătorilor adverși.

— Apărătorii jucînd la ofsaid, care 
în cazul cînd primesc gol de la ad
versarul infiltrat prin pătrundere — 
reclamă cu vehemență poziția „afară 
din joc“.

— Jucătorul arogant, care își dă aere 
de superioritate față de arbitru, com- bătîndu-1 pe chestiuni de regulament.

— Jucătorul faultat care caută sis
tematic să se răzbune !

Stanley Rous mai face unele con
siderații asupra psihologiei fotbalis
tului. Jucătorul nu poate abdica de la 
responsabilitate. El trebuie să mun
cească permanent pentru dezvoltarea 
maximă a posibilităților sale fizice și 
psihice, puse în slujba echipei, la 
exigențele căreia trebuie să se arate 
mereu dispus a se supune. Mulți an
trenori preferă un jucător de clasă 
mijlocie, dar gata oricînd pentru a 
face totul pentru echipă, decît unul 
dotat, dar individualist, Incapabil de 
a se integra efortului comun al e- 
chipei.

ARBITRAJ

Corespondență specială pentru SPORTUL

MIINE, START IN CAMPIONATUL UNGARIEI

toate eforturile depuse, nu l-a mal 
putut reface. Ritmul intrecerii a tost 
lent : 28,2 la 50 m și 59,2 la 100 m. 
Slavic și Aimer s-au urmărit prea 
mult pe parcurs, fiind doar preo
cupați de obținerea victoriei. Meri
torie — medalia de bronz obținu
tă de tînărul Vițelaru, înaintea al
tor specialiști ai probei. Rezultate i

200 m liber (m) : 1. M. SLAVIC 
(Steaua) 2:01,3 — campion, 2. E.
Aimer (Ol. Reș.) 2:02,2 — rec. de 
juniori. 3. A. Vițelaru (Din.) 2:05,9 
(r.p.), 4. L. Copcealău (Din.) 2:07,2, 
5. A. Adam (Steaua) 2:07,4.

CRISTINA BALABAN A ȚINUT 
PIEPT „NOULUI VAL"

Nu mai puțin îndîrjită a fost Șl 
întrecerea craulistelor pe aceeași 
distanță. Micuța Eugenia Cristescu 
(13 ani), dorind să facă o mare sur
priză, a pornit ca din pușcă. Ea 
se afla în frunte după 50 m tato
nată îndeaproape de Gyongi Sova- 
go, ca șl la mijlocul cursei (67,8). 
Pe a doua parte, asistăm la un atao 
puternic al Crlstinei Balaban. Re
cordmana țării a accelerat succe
siv, a ajuns la nivelul fruntașelor 
la a treia întoarcere șl pe ultimii 
metri și-a asigurat un avans minim, 
suficient pentru primul titlu în ac
tuals ediție. La numai 4 zecimi tn 
urmă — Eugenia Cristescu, care a 
spulberat recordurile naționale de 
fete și junioare miel. Fosta cam
pioană, Lucia Radu, s-a clasat abia 
pe tocul V. Rezultate :
' 200 ro liber (f) i 1. CRISTINA 

LABAN (Din.) 2:21,8 (cea mai 
; performantă a anului) — cam- 

2. Eugenia Cristescu (Din.) 
- record de fete și junioare 

"armen Cehanzuc (Șc. Sp. 2)

MICLĂUS ÎN APROPIEREA 
CELOR 60 DE SECUNDE

Și iată primul record național al 
actualei ediții. Ni l-au oferit del
finii, la capătul unei superbe în
treceri. Petelei, care a primit avizul 
medicului doar cu cîteva minute 
înainte de start, a plecat ce) mai 
bine, ajungînd la 50 m după 28,3, 
timp care ar fi trebuit să ducă la 
un rezultat sub 60 de secunde. El 
a scăzut însă ritmul, fiind ajuns 
de coechipierul său Miclăuș. Acesta, 
în deosebită dispoziție, a sprintat pe 
ultimii 30 de metri, de parcă a- 
tunci pornise în curșă, cîștigînd cel 
dintîi titlu de campion (cu un nou 
și prețios record național 60,6) In 
aplauzele spectatorilor. De subliniat 
și rezultatul lui Teodor Nioolae (63.3) 
clasat pe tocul IV

100 m delfin (m) : 1. I. MICLAUȘ 
(Din.) 60,6 (record) — campion, 2. 
A. Petelei (Din.) 62,5, 3. C. Rolie (Șa. 
Sp Timiș.) 63,1, 4. T. Nicolae 63,3 
(r.p.) 5. A. Covaci (Mureșul) 63.9.

ANCA GROZA — TIMP DE 
VALOARE EUROPEANA

Identică din toate punctele de ve
dere a fost șl disputa fetelor la 
100 m delfin i o campioană In pre
mieră cu un nou record al țării. 
Cu o singură deosebire. Anca Gro
za, tn mare formă, a luat cursa pe 
cont propriu de la primii metri, a 
Întors după 32,4 și s-a Îndreptat 
nestingherită spre sosire, atlnglnd 
peretele cînd cronometrele marcau 
69,2 (record), timp cu care peste 10 
zile ar putea urca pe podiumul de 
premiere la europenele de ju
niori. Fosta campioană, Agneta

Sterner, a avut o primă lungime 
mai slabă și nu a mai putut reveni 
pe parcurs la nivelul mai tinerei sale 
adversare. Rezultate :

100 m delfin (f) : 1. ANCA GROZA 
(Din.) 69,2 (record de senioare și ju
nioare) — campioană, 2. Agneta
Șterner (Steaua) 70.4, 3. Georgeta
Cerbeanu (CSȘ) 70,7, 4. Camelia
Vîjeu (Șc. Sp. 1) 71,7:

GH. LUPU A CÎȘTIGAT 
PRIMA MANȘA

Performanțele anterioare indicau în 
proba de 100 m spate doar doi fa- 
voriți, Gh. Lupu și M. Hohoiu. Re- 
șițeanul, învins aproape cu regulari
tate în acest an de reprezentantul 
Clubului sportiv școlar a dorit mult 
o victorie. El a „mers" însă foarte 
crispat spre deosebire de Lupu, ale 
cărui mișcări naturale (chiar dacă 
sînt mai lente) s-au dovedit mai 
eficace. Biicureșteanul a condus în 
permanență, ajungînd primul cu un 
timp aflat la numai 0,4 sec. de re
cord. El îmbracă, de asemenea, 
pentru prima oară tricoul de cam
pion. Rezultate i

100 m spate (m) : 1. GH. LUPU 
(C.S.Ș.) 63,5 - campion, 2. M. Ho
hoiu (Ol. Reșița) 64,3, 3. Șt. Bene- 
dek (Med. Tg. Mureș) 66,1, 4. T. 
Nuțeanu (Din.) 66,5 (r.p.), 6. <S.
Coatu (CSȘ) 68,4 ț

Cele două ștafete ale primei re
uniuni finale au revenit reprezen
tanților clubului Dinamo cu noi 
recorduri ale țării 4x100 m mixt 
(f) i 1. DINAMO (D. Pop, L. Bur- 
lacu, A. Groza. E. Cristescu) 4:53,2 
(record) — campioană, 2. Șc. Sp. 
Reșița 5:06,6, 3. Dinamo II 5:15,2 | 
4x200 m liber (tn) : 1, DINAMO (Ko- 
kai. Copcealău. Vițelaru, Miclăuș) 
8:34,0 (record) — campioană. 2, 
Steaua 8:49,7, Șc. Sp. 2 9:31,0.

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

UN SET CU... PROF.
Urmăresc, ca observatoare, cu 

consecvență (și cu magnetofoanele), 
de cîtva timp, evoluția echipei noas
tre de fete. O simt cum progresează 
de la un turneu la altul și nutresc 
speranța că la campionatul european 
va avea suficientă forță pentru a ob
ține mult doritul toc pentru J.O. 
Meciul pe care l-a făcut în compa
nia redutabilelor voleibaliste sovie
tice — campioane europene, olimpice 
și mondiale — ne-a arătat marile 
posibilități de care dispun jucătoa
rele noastre. Primele 3 seturi, carac
terizate printr-o luptă epuizantă, au

RODICA ȘICLOVAN
fost pur și simplu entuziasmante. Dacă 
Venera Zaharescu se încadra perfect 
in sextet, randamentul echipei noastre 
ar fi fost și mai bun. Am apreciat ca 
justă și educativă măsura antrenoru
lui Roibescu de a nu o introduce în 
joc de la început, deoarece a întîr- 
ziat cîteva minute la adunarea lotu
lui. Cînd însă s-a simfit nevoia in
troducerii ei. nu a dat satisfacție, 
intrind în teren fără să fi făcut o 
încălzire suficientă. In orice caz, s-a 
văzut clar că la o competiție impor
tantă toate jucătoarele trebuie să se 
prezinte la un nivel constant bun.

Cu meciul Tatabanya — Honved se 
Inaugurează mîine noua ediție a cam
pionatului Ungariei. Celelalte partide ale 
etapei sînt programate du.minică. In 
acest an, întrecerea suoremă a celor 14 
echipe din prima ligă începe mai de
vreme ca de obicei, datorită numeroa
selor întreruperi cauzate de programul 
internațional al reprezentativei, din 
toamna acestui an.înaintea startului, echipele n-au făcut 
achiziții spectaculoase. Campionii — 
Ujpesti Dozsa — au efectuat un schimb 
avantajos cu Pecsi Dozsa. Ei l-au ce
dat pe Solymossi — devenit acum ve
teran — pentru tînărul și talentatul 
Maurer.

La titlul de campioană vor candida 
din nou formații cunoscute în frunte 
cu Ujpesti Dozsa. Ferencvaros și Hon
ved. Echipa M.T.K. se află într-o si
tuație dificilă, fără precedent în cam
pionatul Ungariei. Conducerea clubului 
a suspendat pe diferite termene nu mai 
puțin de 9 jucători care s-au făcut 
vinovați de indisciplină și nesupunere la 
programul indicat de antrenorul. Pa- 
licsko. Astfel. Dunai III, Strasszer și 
Obrotil au fost suspendați pe un an cu 
interdicția de a se și antrena, iar cei
lalți 6 pînă la finele anului. Federația 
de specialitate a admis echipei M.T K. 
de a intra în tratative cu unele cluburi 
pentru a-1 putea împrumuta cîțiva ju
cători.

Antrenorul Illovszky a alcătuit lotul 
echipei naționale din care nu linsese 
Bene, Dunai II, Fazekas, Pușkaș, Zam- 
bo. El va fi definitivat însă după pri
mele etape de campionat, înaintea me
ciurilor din preliminariile C.E. cu Fran

ța. Bulgaria șl Norvegia. Antrenor al 
echipei olimpice a rămas Lakat Karoly, 
același care a condus echipa Ungariei 
în Mexic în 1968, cînd a devenit cam
pioană olimpică.

JOZSEF NAMENY 
„Nepsport" — Budapesta

ȘTIRI, REZULTATE
• Tn campionatul unional de fotbal, 

lidera clasamentului, formația Dinamo 
Kiev, a învins pe teren propriu cu sco
rul de 2—0 echipa Ararat Erevan. Alte 
rezultate : Dinamo Minsk — Sahtior 
Donețk 1—0 : Dinamo Moscova — Kai
rat Alma-Ata 0—0. în clasament con
duce Dinamo Kiev eu 31 p (din 20 de 
meciuri), urmată de Ararat Erevan — 
25 p (un joc mai puțin), Dinamo Mos
cova — 24 p etc.0 Meciuri amicale : Red Star Paris — 
Maccabi Tel Aviv 2—1 ; F. C. Bruges — 
Chelsea 1—1 : Malinois — Sheffield U- 
nited 2—1 : Sparta Praga — M.V.V. 
Maastricht 2—0.

• Jocurile primului tur. ca ș! o par
te din cele ale turului a! doilea din 
turneul final olimpic de fotbal vor avea 
loc în orașele Augsburg, Ingolstadt, 
Ntirnberg și Passau, eventual și în 
Regensburg. Echipele, cazate la Mtin- 
chen, vor fi transportate în orașele care 
vor găzdui partidele lor. cu trenuri spe
ciale, avînd vagon-restaurant și vagon 
de dormit, compartimente pentru ma
saj și saloane pentru ședințele lor.

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
La Sofia s-a desfășurat lnttlnlrea in
ternațională amicală dintre selecțio
natele de lupte libere ale R. F. a Ger
maniei și Bulgariei. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de I*—1 puncte.
STurneul internațional de judo des

fășurat la Bolzano s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Italiei. Iată re
zultatele înregistrate în tnttlnirile fi
nale de la cele trei categorii de greu
tate : cat. ușoară : Vlsmara (Ita
lia) învinge prin yusei-gachl (su
perioritate tehnică) pe Algesl (Franța); 
cat. semigrea : Dl Faima (Italia) dispune prin yusel-gachi de Verhulfsdank 
(R. F. a Germaniei) ; cat. grea : Oba- dov (Iugoslavia) întrec» tot prin yusei- 
gachl pe Sar.chls (Franța).
MIn zilele de M și M august se ve desfășura tradiționalul me« triunghiular 

de atletism dintre selecționatele 
U.R.S.S.. R. D. Germane șl Poloniei. 
Organizatorii au stabilit ca «cest meci să se dispute pe stadionul „V. I. Le
nin" din Moscova.

Proba de spadă din cadrul turneului 
internațional de scrimă de la Casa
blanca a revenit sportivului tunisian 
Ben Jllani, care in turneul final a 
realizat 4 victorii. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Hamouten (Algeria)
— 5 v șl Lablt (Franța) — 3 v. In 
proba masculină de floretă a terminat 
Învingător Abdessalem (Algeria) cu 5 
victorii, secundat de Mehdi (Tunisia)
— 3 v șl Ben Jllani (Tunisia) — » v.

Echipa masculin* de baschet Maccabi 
Tel Aviv șl-a încheiat turneul în Re
publica Sud Africană jucînd cu se
lecționata de juniori a țârii gazdă. Vic
toria a revenit oaspeților eu scorul 
de 111—81 (Sd—30).

A lt-e etapă a Turului elellst *1 Por
tugaliei, Lamego — Orre * revenit lui 
Joaquin Agostinho care conduce F în clasamentul general individual.
La campionatele de înot ale Olandei 
au fost înregistrate două noi recorduri

naționale în probele masculine de 
200 m liber : 1:59,4 P. Prljdekker șl 
400 m mixt : 4:51,1 Van Klooster. In 
concursul feminin A. Rljnders a ter
minat învingătoare in două probe : 
100 m fluture în 1:07,3 și 200 m liber 
in 2:10,6. Alte rezultate : 200 m spate 
femei — A. Groen 2:29,4 ; 400 m mixt 
femei — H. Pentermann 5:23,8.

Willy Schefler, directorul tehnlo al 
echipelor de schi ale S.U.A., a co
municat lotul de sportivi șl sportive 
care se pregătesc în vederea Jocurilor 
OUmplce de larnâ de la Sapporo. Din 
lotul masculin fac parte, printre alții, Rick Chaffee, Bob Cochran, Mike 
Lafferty șl Rogen Little. Echipe fe
minin* cuprinde pe surorile Barbara 
șl Marilyn Cochran, Karen Budge, Bu
san Orroek, Sandra Pulsen Ji Rq(g 
Fortun*.■In torni del al probet de simplu mas
culin din cadrul turneului internațio
nal de tenis de 1* Cincinnati (Ohio), ju
cătorul american Stan Smith l-a învins

cu 6—3, 6—3 pe japonezul J. Kuki, ’ar 
iugoslavul Zeliko Franulovld a dispus cu 6—2, 6—3 de americanul Roscoe 
Tanner.

Partidele din turul al doilea din tur
neul internațional de tenis de la Broo
kline (Massachussets) s-au soldat cu 
următoarele rezultate : Arthur Ashe
(S.U.A.) — Charlie Passarell (Porto
Rico) 6—4, 6—o ; John Alexander (Aus
tralia) — Emerson (Australia) 6—3, 
7—6; John Newcombe (Australia) — 
Philipp Dent (Australia) 4—6, 6—2, 6—1. 
în proba de dublu bărbați, perechea 
englez* Stilwell — Cox a eliminat eu 6—3, ?—5 cuplul SI Shafel (R.A.U.) — 
Falrlle (Noua Zeeland*).■Concursul Internațional de eAlărie do 
la Dublin a debutat eu o prob* de 
obstacole, In care victoria a revenit 
cunoscutului campion Italian Raimondo d’Inzeo pe calul -Bellevue", pe locul 
doi s-a clasat concurenta englez* Ann 
Moore, iar loeul trei a fost ocupat de 
americanul William Stelnkraus.
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