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SPORTIVUL - UN OM PREGĂTIT 
MULTILATERAL,

UN CETĂȚEAN DE NĂDEJDE 
AL SOCIETĂȚII NOASTRE

u
sport 
bază, 
tid privind întărirea muncii 
tico-ideologice, încercăm un 
ment de satisfacție în fața 
tu'lui de responsabilitate cu 
sînt abordate atribuțiile ce 
organelor și organizațiilor sportive 
în acest domeniu, a modului des
chis, sincer și lucid în care sînt 
privite neajunsurile existente. Din 
analiza lor se nasc planurile de 
măsuri, programe ample și com
plexe menite să traducă grabnic 
în viață recomandările făcute de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.★

în Expunerea ținută Ia Consfă
tuirea de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei și al 
activității, politice și cultural-educa
tive, la 9 iulie 1971, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : _

„Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate trebuie să 
asigure muncă pentru toți cetățe
nii ; munca trebuie să devină atît 
o necesitate cît și o plăcere pentru 
toți membrii societății. Toți cetă
țenii trebuie să depună o muncă 
utilă !“

rmărind ședințele de lucru în 
cadrul cărora Consiliile jude
țene pentru educație fizică și 
dezbat, cu activul lor de 
recentele Documente de par- 

poli- 
senti- 
spiri- 
care 

revin

Secretarul general al partidului 
subliniază în această exprimare un 
adevăr dovedit de viață- Și anume 
că, MUNCA REPREZINTĂ FAC
TORUL CEL MAI EFICIENT DE 
EDUCAȚIE, cultivînd virtuți mo
rale dintre cele mai alese; spiri
tul de disciplină și de responsabi
litate, legarea de colectiv, satisfac
ția uriașă pe care i-1 dă individului 
sentimentul de a fi creat un lucru 
util pentru colectivitate.

Sportul românesc poate oferi ne
numărate pilde de iluștri campioni 
și performeri care au reușit să îm
pletească armoniâs activitatea de 
la locul de producție cu aceea de 
pe stadion, obținînd în ambele reu
șite remarcabile. Deși multe dintre 
aceste exemple au devenit aproape 
clasice, socotim eă nu vom greși 
amintindu-le încă o dată.

Lia Manoliu a străbătut în ace
lași timp drumul greu spre laurii 
olimpici, dar și spre titlul de in
giner. Un destin asemănător au 
avut colegele ei de generație, gim
nastele Elena Leu-ștean, Sonia lo- 
van. Emilia Liță — profesoare, ca

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)
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ZAGREB, 2 (prin telefon, 
trimisul nostru special).

Stadionul Dinamo din 
Croației își deschide vineri 
pentru a-i primi sărbătorește pe 
participanții la Jocurile Balcanice de 
atletism. Am spus, sărbătorește, de
oarece in acest, an competiția atle
ților din Balcani marchează cea de a 
XXX-a ediție a sa, fiind în această 
privință - cea mai „bătrînă" dintre 
toate competițiile sportive cu carac
ter regional ale lumii. Organizatorii 
au făcut eforturi însemnate pentru a 
putea asigura întrecerilor cadrul teh
nic corespunzător (stadionul Dinam'' 
este, în această privință, grație și 
noii sale piste de tartan, o adevărată 
bijuterie), asigurînd condiții bune de 
lucru și pentru reprezentanții presei 
scrise și vorbite.

în înaltul tribunelor stadionului, 
pe principalele artere ale orașului 
fîlfîie în adierea vîntului steagurile 
celor cinci țări participante la Jocu
rile Balcanice '71 : Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, ca și 
steagul bleu al J.B.A. care — îmi face

de la

capitala 
porțile

RAIDUL NOSTRU ÎN MUNICIPIILE BUCUREȘTI, CLUJ, CONSTANȚA, CRAIOVA Șl BACĂU

este

Se apropie cu pași repezi 
ziua de 15 septembrie, cînd 
va fi dat startul într-un nou 

on școlar. Scurta perioadă care 
a mai rămas pînă atunci
caracterizată printr-o susținută ac
tivitate de pregătire a localurilor 
școlilor, a laboratoarelor, a săli
lor de gimnastică și spațiilor re
zervate acțiunilor sportive. Despre 
toate aceste aspecte pozitive (sau 
mai puțin...) ne-am putut convin
ge cu ocazia raidului întreprins 
în școli de redactorii și colabora
torii noștri...

BUCUREȘTI Eforturi susținute, 
rodnice

Am început raidul nostru bucu- 
reștean cu o vizită la una dintre 
marile unități din învățămîntul pro
fesional, Grupul Școlar al M.I.U. 
din cartierul Balta Albă, unde am 
constatat că totul a fost pus la 
punct, că elevii vor avea condiții 
mai bune de practicare a sportului. 
Astfel, alături de terenurile bitumi- 
nizate existente — handbal, baschet 
— în această vară, prin munca pa
triotică a elevilor și cadrelor didac
tice, școala s-a mai îmbogățit cu 
încă un teren de handbal si două 
de volei. Profesorii de educație fi
zică din școală : Virginia Ion — șefa 
catedrei, Ștefania Stănescu, Lucia 
Dîrjan. Maria Zamfirescu, Monica 
Vlădescu. Petre Constantinescu și 
Ion Velicu au avut numai cuvinte 
de mulțumire la adresa conducerii 
școlii care i-a sprijinit nemijlocit. 
Directorul general al grupului șco
lar, ing. ION OPRIȘIN, și directorul 
adj. responsabil cu problemele tine
retului, ing. CORNEL SLÂTINEANU 
și-au adus, realmente, o contribu
ție substanțială la dezvoltarea miș
cării sportive din școală. La pleca
re, am aflat că la 10 septembrie 
va începe construcția (prin muncă 
patriotică) a unei impunătoare săli 
de sport — 42 m pe 24 m — ceea 
ce va mări volumul activității spor-

>»

/n campionatul feminin de handbal

plăcere să reamintesc — a fost creat 
de graficianul român Radu Veluda. 
In jurul delegațiilor participante, la 
antrenamentele de miercuri și de joi 
ale atleților, - foiesc mari grupuri de 
tineri Și tinere, iubitori ai atletismu
lui. De altfel, la Zagreb mi-am putut 
da seama că acest sport al sportului 
are aici numeroși prieteni statornici 
care cunosc pînă la detaliu cariera 
sportivă a „stelelor balcanilor", ulti
mele lor performanțe. în această pri
vință, de o mare popularitate se 
bu_cu_ră tînărpl nostru săritor in 
înălțime Csaba Dosa, căruia ziarele 
iugoslave, din Zagreb, Belgrad. Lju
bljana etc. i-au închinat articole elo
gioase pentru marele său succes de 
la „europenele" de la Helsinki, unde, 
precum se știe, a urcat ștacheta re
cordului României la înălțimea de 
2,20 m. Evident, evoluția sa este aț-

teptată Cu mult interes, gazdele nu
trind speranța ca Banko Vivod, cam
pionul iugoslav, să poată fi în stare 
să-î dea o replică cît mai frumoasă.

Intre disputele pe care le progra
mează această a XX X-a Balcaniadă 
atletică sînt așteptate cu legitimă cu
riozitate întrecerea săritoarelor tn 
înălțime Cornelia Popescu—Snejana 
Hrepevnik, cursa pe 800 m între 
campioana continentală Vera Nikolici 
și vechea ei rivală Ileana Silai. La 
centrul de presă al Jocurilor, așa 
cum se întîmplă de obicei înaintea 
unei asemenea competiții în care 
principalele figuri sînt bine cunos
cute de toată lumea, se discută cu

Dan GÂRLESTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

DE AZI, BASCHETBALISTELE LUPTA PENTRU
CUPA MARII NEGREH

Po-Reprezentativele Bulgariei,
Ion iei și cele de senioare și de ti
neret ale României își dispută, în 
Sala sporturilor din Constanța, e- 
diția a X-a a turneului interna
țional de baschet feminin „Cupa 
Mării Negre". Pentru sportivele 
țării noastre, competiția constituie 
un important test, în urma căruia 
va fi formată echipa care se va 
deplasa, săptămîna viitoare, la 
Burgas, la o altă importantă con
fruntare. Antrenorii S. Ferencz 
I. Nicolau au repartizat pe cele 
de baschetbaliste, membre ale 
tului, în două formați de cite 
la fel de tinere, denumirile

„senioare" și „tineret" fiind 
mult simbolice. Senioare: 
Gugiu, Gabriela Nicola, 
Tita, Ana Dcak, Doina 1 
Clara Szabo, Viorica Balai, 
Popov, Liliana Radulescu, 
Opriciu : Tineret: 
trie. Eugenia Salcu, Ana 
kopf, Ecaterina Vigh, Tatiana Ră- 
dulescu, Ștefania Giurea, Luiza 
Tal, Diana Mihalic, Rodica Capotă 
și Ildiko Villany.

Partidele inaugurale au loc azi, 
de la ora 18, în următoarea or
dine : România (senioare) — Ro
mânia (tineret), Bulgaria—Polo
nia.

Ileana 
Angela 
Iftimie, 

Ana 
Elena 

Cornelia Pe- 
Gross-

I.E.FS. a învins U. București: 12-11!
Rapid întrecută pe teren propriu de Voința Odorhei

Pe primele locuri, 6 echipe la egalitate de puncte!

Bunea a înscris golul victoriei echipei I.E.F.S.! Colegele sale o îmbrăți- 
fericite.șează

și
20 

lo-
10 
de

telefon, de la trimi-

Desfășurată Ieri Sn patru orașe din 
țară, etapa a III-a a campionatului 
divizionar A de handbal feminin a fost 
deosebit de agitată. Campioana țării —

ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ

CLUJ, 2 (prin 
sul nostru).

Primele 10 echipe din ierarhia na
țională, participante la campionului 
diviziei A. au luat în ultimul timp cu 
asalt Sala Sporturilor din localitate, 
desăvîrșindu-și pregătirile în vederea 
începerii unei noi ediții a luptei 
pentru titlu, organizată — după cum

Foto > N. DRAGOȘ
Universitatea București — a capotat 
in fața I.E.F.S., Mureșul Tg. Mureș a 
pierdut la Buhuși, iar Rapid a fost 
întrecută pe teren propriu de Voința 
Odorhei. După această etapă, in cam
pionat n-a mai rămas nici o echipă 
neînvinsă (și sint abia la început), iar 
tn fruntea clasamentului se află 6 
formații cu cite 4 puncte, departajate 
de golaveraj : U. Timișoara. U. Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș. I.E.F.S., Tex
tila Buhuși și Voința Odorhei.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 11—12 (8—7). Meci excelent, ve
ritabil derby, care a entuziasmat pu
blicul prezent In tribunele de la Tine
retului. Meritele revin ambelor echipe.

Partida a Început cu atacuri vehe. 
mente ale jucătoarelor Universității. 
Ele realizează o suită de 4 goluri (min. 
1 — Arghir, mln. 2 — Scorțescu, min. 4 
— Arghir din 7 m. min. 6 — Iordache) 
care par suporterilor campioanelor de
cisive pentru soarta întîlnlrli. Irina pă
răsește poarta, lăsînd locul mai tine
rel sale colege Oprea și I.E.F.S.-ul în
cepe bătălia pentru recuperare. Prima 
care înscrie este Băicoianu și la .1—4 
I.E.F.S. beneficiază de o aruncare de 
la 7 m, dar aceeași jucătoare ratează.

Hristache NAUM

dabil și se pare că masiva promovare 
de handbaliști tineri nu a' afectat 
prea mult potențialul tehnic și tactic 
al celor două formații. Cu mult in
teres este așteptată și evoluția celor 
două noi promovate : Independența 
Sibiu și Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej, ambele intrînd în această elită 
a handbalului românesc nu cu timidi
tatea caracteristică diviziei B, ci cu 
prestanța ce le-o dă prezența în lo-

turile lor a numeroși handbaliști de 
divizia A. Adăugind faptul că Poli
tehnica Timișoara. Dinamo Brașov și 
Politehnica Galați sînt prezente, în 
competiție cu aceleași forțe avem 
imaginea acestui sensibil raport de 
forțe, care nu poate decît să gene
reze valoare. Este tocmai ceea ce. aș
teptăm...

(Continuare tn- pag. a 4-a)Călin ANTONESCUProgramul tie azi : ORA 14,30 : 
DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO 
BRAȘOV ; ORA 15,45 : S. C. Ba- 
cău-Steaua București ; ORA 17 
Universitatea București-Indepen 
dența Sibiu ; ORA 18,15 : Uni
versitatea Cluj-Politehnica Galați 
ORA 19,30: Trotușul Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej-Politehnica Timișoara.

MACARSCHI

redactorii noștri :

(Continuare în pag. a 2-a)

La fel se petrec 
celelalte unități de

Raid realizat de
Tiberiu STAMA, Nușa DEMIAN, Paul 
IOVAN și corespondenții Ștefan Gur
gui și llie lar.cu.

lucrurile și în 
învățămînt vizi-

Foto : Theo

Campionatele republicane de canotaj

Instantaneu la ordinea zilei: la baza sportivă a grupului școlar al I.M.U. 
profesori și elevi fac ultimele pregătiri în vederea deschiderii noului an 
de învățămînt.
tive și în perioadele cînd nu se va 
putea practica sportul în aer liber.

Următoarea vizită — la Școala ge
nerală nr. 191 din cartierul Drumul 
Taberei. Și aici activitate susținută 
în vederea reluării anului școlar : 
au fost procurate materiale, terenul 
sportiv din curtea școlii a fost bi- 
tuminizat cu sprijinul nemijlocit al 
directorului școlii, prof. DUMITRU 
BUCUR, al organizației de partid 
și al comitetului de părinți. Profe- 
aorii de educație fizică Georgeta 
Brătulescu, 
Nlcolae și 
putea, deci, 
țină bune
țiilor create, de lărgire a bazei ma
teriale șl sportive.

s-a mai spus — pe principii noi : nu
mai turnee în sală.

Cîteva amănunte despre echipele 
ce pornesc cu șanse la primele locuri: 
Steaua, deși și-a îmbunătățit serios 
lotul, se prezintă, totuși, la acest prim 
turneu fără Birtalan, reținut la Bucu
rești de sesiunea de examene. Dinamo 
București va utiliza. în general, lotul 
din campionatul trecut. în timp ce 
Universitatea București și Universita
tea Cluj atacă această competiție sub 
„zodia" tinereții. Este un lucru lău-

fizică 1
Lucrețla Oprea, 
Ștefan Nlculescu 
In anul ce vine 

rezultate datorită

loan 
vor 

să ob- 
condl-

ZI DE SEPTEMBRIE PE SNAGOV Pe marginea meciulul-test al echipei reprezentative de fotbal cu O.F.K. Beograd Fază din partida cu O.F.K. Beo
grad. Iordănescu ratează o mare 
ocazie, portarul Georgevici res
pingând in ultima fracțiune de se
cundă o minge de gol.

Foto i M. THEO
ființată abia eu un an In urmă 1). 
Favoritul probei rămlne, Insă, A. 
Aposteana (Statua), dștlg&torul se
riei a treia.

Ceapura li Tudor au făcut o cursă 
de complezență In preliminariile pro
bei de schif B+l (cirmaci — Buncea- 
nu). Ei au eîștigat. firește, seria, tn 
următoarei* două manșe. Învingători 
fiind, studenții de la C.N.U. București: 
Moldovan-Pantelimon șl David-Closicl. 
O evoluție meritorie au avut sportivii 
de la C.N.U. sl la schif 4 f.c., serie 
In care au trecut primii linia de so
sire. Celălalt cvartet învingător în 
această probă — echipajul clubului 
Dinamo.

Din nou pe listele finalelor, spor
tivii de la C.N.U. șl Steaua. Aceasta, 
în urma cîștigării întrecerilor elimi
natorii din probele de schif 2 vîsle 
si 8+1.

Astăzi, începînd de la ora 9,30, pe 
pista din fața Bazei vechi au loc în
trecerile din cadrul recalificărilor (bă
ieți) și finalele rezervate fetelor.

Vasile TOFAN

Frumosul lao Snagov a primit, ieri, 
din nou oaspeți. Tinerii care l-au ad
mirat cocheta haină de septembrie au 
fost ramerii și vtslașli, participanțil 
la cea de a 39-a ediție a campionate
lor republicane de canotaj. S-a debu
tat, conform programului, cu Întrece
rile din serii rezervate băieților, curse 
destul de animate, cu rezultate, in ge
neral, scontate. Au evoluat canotorii 
de la asociațiile șl cluburile sportive 
Rapid, Steaua, Dinamo, C.N.U., Me
talul. Voința, Olimpia, U. T. Arad, Po
litehnica, C.F.R. și Voința Timișoara,

Pe culoarele frumos balizate, primii 
care au luat startul au fost sportivii 
din echipajele de schif 4-f-l. Cum era 
și de așteptat, dreptul de a participa 
în finala de sîmbătă a acestei probe 
l-au obținut reprezentanții cluburilor 
Steaua (învingători în seria I) și Dina
mo (manșa a Il-a). în cursa de 2 f.c. 
s-au calificat, după disputarea celor 
trei serii, dublourile dinamoviste, for
mate din Cacenco-Papp și Dănilă- 
Chiriac, precum și cuplul Rădulescu- 
Iliescu (C.N.U). Pînă în prezent, în 
finala întrecerilor de schif simplu 
și-au înscris numele doi reprezentanți 
ai provinciei. Este vorba de Alexandru 
Szilasi (U.T. Arad) și Ion Dospinescu 
(Sport dub Bacău, secție nautică în-

Start, pe Snagov, în întrecerile preliminarii (serii) ale probei de schif 4 f.c.

Ovidiu", i 
mare fond

16 : 3 m 
platformă

Ceț mal buni să
ritori de la tram
bulină iți dispută 
de azi pînă dumi
nică la bazinul a- 
copertt „23 Au
gust" titlurile de 
campioni naționali 
de seniori. între
cerile se anunță 
deosebit de inte
resante, mal cu 
seamă la fete, un
de Melania Decu- 
searâ. Sorana Pre- 
lipceanu și Ecate
rina Dumitriu pro
mit o luptă echi
librată pentru po
zițiile fruntașe. La 
băieți. în schimb, 
atractivă va fi 
doar disputa pen
tru medaliile de 
argint și de bronz, 
deoarece cele de 
aur. la toate pro
bele, nu pot „scă
pa" maestrului 
sportului Ion Ga- 
nea.

Iată șf progra
mul campionatu
lui : vineri, de la 
ora 10 și de Ia ora 
17 : 1 m băieți și 
fete; sîmbătă, de 
la ora 10 și de la 
ora 17 : platfor
mă fete șl 3 m 
băieți J duminică, 
de la ora 10 și de 
la ora 
fete și 
băieți.

„Cupa 
cere de 
mal temerari Înotători 
desfășoară șl în acest 
maia, în zilele de 3, 4 
brie. După cum sintem 
startul întrecerilor se 
o cifră record de paiticipar.ți (peste

tradiționala intre- 
I rezervată celor 

din țară, se 
an Ia Ma
gi 5 septem- 
informați, la 
înregistrează

30) din 7 orașe ale țării. Organizato
rii nu s-au fixat, Încă, asupra traseu
lui, care de obicei era asigurat de la
cul Siutghiol. Este foarte posibil ca 
de astă dată să se înoate în mare, 
ceea ce, firește, ar spori spectaculo
zitatea și dificultatea întrecerii.

SA JUDECAM LA RECE
Împreună cu spectatorii pre- 

zenți miercuri după-*miază 
(și care și-au exprimat ex

plicit opinia vizavi de comporta
rea lotului nostru) pe stadionul 
Republicii, am fost și noi decep
ționați și nemulțumiți de nivelul 
modest de joc la care se situează 
— la această oră — echipa repre
zentativă.

Așa cum au remarcat și declară 
și partenerii iugoslavi (ale căror 
opinii sînt găzduite în pagina a 
treia a ziarului nostru), echipa repre
zentativă s-a arătat într-o zi slabă, 
ea prezentînd — în afara cîtorva 
individualități care s-au „stins" 
și ele pe parcursul meciului — 
numeroase lacune în toate com
partimentele de joc, atît în faza 
de atac, cît și în cea de apărare. 
Amintite și în cronica noastră de 
ieri, principalele lipsuri remarcate

— lipsa de omogenitate pe cuplu
ri fi ansambluri (linii), precum 
fi un necorespunzător potențial 
fizic la mulțl dintre selecțlonablll
— vor face, nu ne Îndoim, obiec
tul pregătirii lotului In Interva
lul care a mal rămas pînă la me
ciul de la Helsinki.

In fond, esențiale pentru etapa 
in care se află lotul reprezenta
tiv sint o judecată lucidă, la 
rece, a situației și lacunelor expri
mate și — imediat — trecere Ia 
o pregătire corespunzătoare cerin
țelor rezultate din analiză. Nu 
este nici potrivit și nu este nici 
timpul pentru eventuale lamen
tări „n-avem aia, n-avem cealal
tă", după cum nu trebuie nici

exagerata semnificațiile testului 
cu O.F.K. Beograd care, din feri
cire, nu exprimă un verdict.

Dlntotdeauna, meciurile-test au 
avut scopul verificării jocului (pe 
ansamblu și individual), al veri- 

unor soluții, al stabilirii 
a unul stadiu. Din acest 
de vedere, partida cu 
Beograd este realmente

ficăril 
exacte 
punct 
O.F.K.
utilă și ar fi greșit și dăunător ca 
in locul unor concluzii construc
tive — de lucru — să se ajungă 
la dezarmante „concluzii de mo
ral"...

în fond, nu s-a pierdut nici un

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

DUBLA VICTORIE A PISTARZILOR DE LA STEAUA
Campionatele naționale de ve

lodrom rezervate juniorilor s-au 
încheiat ieri după-amiază prin 
desfășurarea probelor de urmă
rire pe echipe (juniori 'mari) și 
individuală (juniori mici).______ ___ în
proba de urmărire pe echipe re- 

a 
în

prezentativa clubului Steaua 
cîștigat autoritar realizînd 
finală 4:48,6, cifră care repre
zintă cea mai bună (performanță 
realizată de juniori pînă acum 
într-o astfel de cursă. Ne aștep
tam ca în finală echipa C.S. Bră
ila să opună o mai dîrză rezis
tență, dar nu a fost așa.

CLASAMENT: ‘ ~
vrilă, 
cu — 
oană 
Brăila 
4. Sc.

în proba juniorilor mici (urmă
rire individuală) am asistat la o se
rie de dispute deosebit de intere
sante, rivalitatea fiind clarificată la 
limită. O mențiune specială pen
tru Dan Andrei, noul campion 
care a dominat cursa.

Juniorul Hie Totora, la 15 ani, 
se anunță drept o speranță. El a 
cedat la diferența de o zecime de 

care 
Și despre 
o părere 
să con-

1. Steaua (Ga- 
, Pîrvules- 

campi- 
2. C.S.

Ferfelea, Vulcu, 
antrenor C. Voicu) 
națională I 4 i 48,6 ;
4 : 59,1; 3. Șc. sp. 3 5:01,1 ; 
sp. 1 5 :15,5.

secundă lui 
va deveni 
acesta, de 
bună, urmînd 
firme aceste

CLASAMENT: 1. Dan 
(Steaua — antrenor C. 
campion național 2 :41,0 ; î 
Andonlu (Dinamo) 2:44,0; 
Totora (Sc. sp. 2) 2:47,0; _ 
Cimpoieru (Sc. sp. 3) 2:47,9.

Emil IENCEC

G. Andon iu, 
finalist 

asemenea, 
ca timpul 
„speranțe".

Andrei
Voicu) 

2.
3.

; 4.

G. 
I.

P.
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LUDOVIC AMBRUȘ

Sportul Nr. 680?

■i

I

-j

f’I

După ultima competifie-test înaintea C. E

VOLEIBALIȘTII ROMANI SE VOR PREZENTA
17 
In 

(ju- 
Are 
leg. 
li
la 
a

S-a născut la 
septembrie 1946, 
comuna Mitrești 
dețul 7' 
1,72 m 
Este de 
Cituț, 
seefia 
Uzinelor 
mioane 
din Brașov. Este ne
căsătorit. Din boga
tul palmares al 
Ludovic Ambruș 
mințim : de trei 
campion national 
lupte libere Seniori, 
un titlu de ctmpiOn 
balcanic, un loc VI 
la C.M. in 1970 și, 
recent, medalie de 
argint 
lele 
lupte 
Sofia, 
kg. A fost selecțio
nat pentru prima 
oară in lotul natio
nal in 1967. 
parte din secția 
lupte a clubului bra
șovean Steagul roșu 
și are ca antrenor 
pe Ion Mureșarf.

Mureș).
li 74

i profesie 
lucrează 
tculărie 
de autoca- 

Steagul roșu

lui 
u- 

ori 
la

•medalie
la Campiona- 
mondiale 
libere de 
categoria

de 
la
74

Fact 
de

«ala d s

LA BN NIVEL SUPERIOR LA TORINO
Ne spune prof, Aurel Dobincă, secretarul F.R.V.

Rezultatele înregistrate de reprezen
tativa masculină de volei a României 
la „Săptămîna preolimpică". recent 
încheiată la MUnchen, au stlrnit, fi
rește, opinii contradictorii în ceea ce 
privește comportarea tricolorilor 
noștri la campionatul european, care 
va începe la 23 septembrie în Italia- 
In legătură cu evo.uția echipei in 
ultima competiție-test dinamica CE 
și cu perspectivele sale am avut o 
scurtă discuție cu prof. Aurei Dobin
că, secretarul general al F.R. Volei.

— Cum explicați locul 4 (din 
6 participante) și rezultatele mo
deste ale voleibaliștilor noștri in 
R.F. a Germaniei ?

dejdile pe care ni le-am pus inițial 
in vederea Jocurilor Olimpice.

accidentări : ele 
deci și în 
S-au luat 

a se 
poten

ta cazul cind 
titulari ar deveni

— Apropo de 
pot surveni oricînd, 
timpul europenelor, 
măsurile necesare pentru 
menține la același nivel 
țialul echipei, 
unul-doi dintre 
inutilizabili ?

de 12 jucători.

în toamna iul 1963, 1* 
lupt» k asociației sportiv» Voința 
din Tg. Mureș s-a prezentat un 
tînăr ou un fizic firav, car» și-a 
manifestat dorința da a practica 
atletica grea. Antrenorul respec
tiv l-a pus Imediat la încercar» 
șt vftztad et ar» 
pur ei simplu, li 
cui a acceptat pe 
Ludovic Ambruș 
sala. N-au trecut __  .... _
de la primul contact cu .sportul 
și Ambruș s-a evidențiat in mod 
deosebit la o importantă com
petiție cu caracter republican. 
Apoi. In 1968, Ambruș se mută 
la Brașov și continuă să practice 
luptele la clubul Steagul roșu. 
Ion Mureșan. antrenorul lui Am- 
bruș de cind a venit în orașul 
da sub Timpa, are numai cuvinte 
de laudă despre elevul său. 
„Pentru mine — ne spunea a- 
cest cunoscut tehnician — Am
bra» reprezintă etalonul dlscl-

o forță oare, 
dezminte fizl- 
loc ca tlriărul 

să frecventeze 
nici doi ani

plinei, atit In sport cit și in viața 
d» toate zilele”. La antrenamente, 
Ambruș vine printre primii șl 
pleacă printre ultimii, duc» o 
viață eportlvă «xemplară și nu 
are, ca mulțt colegi d« sport, 
problem» cu menținerea catego
riei de greutate. Nu este deci 
intlmplfitor faptul că de mai bine 
de patru ani face parte din 
șl de cinci ani din echipa 
lupte libere a Steagului roșu, 
dintre cele mai bune formații 
campionatul diviziei A.

Acum, miile de ore de antre
namente intense au dat roadele 
așteptate. Dintre cei 10 
care ne-au reprezentat 
plonatele mondiale de 
bere. Ludovic Ambruș 
meciuri susținute pe arena mon- 

decit 
mai

lot
de 

una 
din

luptfitori 
la Cam- 
lupte 11* 
(din opt

dialelor el n-a pierdut 
unul) s-a comportat cel 
bine, clasîndu-se pe valorosul loc 
II in lume, la categoria sa. (t.r.).

— Pentru noi turneul a constituit 
o ultimă verificare în vederea -C.E. 
Echipa a avut de înfruntat atit ad
versare foarte valoroase (U.R.S-S., 
Japonia, Polonia) cit și altele de va
loare medie (Italia, lbF.G.). Această 
ultimă verificare nu a fost decit iu 
parte concludentă, din cauza imposi
bilității de a alinia garnitura de ba
ză prin accidentarea Iui Schreiber și 
îmbolnăvirea iul Bartha și Enescu. 
Dar, deși au pierdut trei intilniri, am 
avut prilejul — forțați de împreju
rări — să utilizăm, mal mult timp și 
tn condiții de joo îngreuiate, și pe cei 
mai tineri Jucători din lotul olimpic- 
Rezultatele nu puteau fi altele in 
meciurile cu Japonia (1—3) și Polo
nia (2—3), iar în cel cu U.R.S-S. 
băieții au dominat lupta dar au ce
dat, în două seturi, 
de mari pe tabela de 
in prelungiri (17—19 
garnitura de bază, 
altul. Nu este vorba 
valoare a tinerilor, ci doar de lipsa 
lor de experiență. Ceilalți fiind inu
tilizabili — pentru că nu voiam să le 
agravăm starea sănătății — nu 
sin avut nici posibilități de manevră. 
Personal, sint mulțumit de compor
tarea tinerilor. Ei âu confirmat nă-

avantaje destul 
marcaj, pierzînd 
și 18—2(1). Cu 
clasamentul era 
insă de lipsa de

— Avem un lot 
dintre care 9 sint la nivelul superior 
al exigențelor : Udișteanu, Schreiber. 
Stamate, Bartha, Oros, Codoi, Dumă- 
noiu, Enescu și Cirstian Ion. Cu acest 
lot, prin finisările de ultimă orâ> 
putem să asigurăm un echilibru per
manent al sextetului, în orice împre
jurare.

— Se vorbea, totuși, de chema
rea in lot, a doi-trei jucători mai 
experimentați. Este adevărat,

— Zvonuri 1 Lotul nu se mal 
schimbă. Cu oamenii pe care-i avem 
la dispoziție și care sint mai buni 
la ora actuală decit „favorlții celor 
de pe margine* vom face pregătirile 
de ultimă oră șl deplasarea la euro
pene.

— Ați văzut echipa italiană, ad
versarul principal din seria de la 
Torino a C.E. Cum Vi se pare și 
ee vă spune acel scor strîns (3—2) 
cu care au cîștigat jucătorii 
noștri pe teren.-, neutru ?

— Totuși, in seria „europene
lor" italienii sînt gazde și vor fi 
încurajați de 8—10 000 
torj...^

— Știm aceasta. De aceea, 
următoare, cind se lucrează 
cristalizarea nucleului de echipă 
pentru ultimele finisări, vom pregăti 
special acest meci, preconizincl sâ 
jucăm in viteză, cu combinații și cu... 
sextetul de bază. Jucătorii noștri vor 
face totul 
în turneul 
ropean.

specta-

în zilele 
pentru 

Și

pentru a obține calificarea 
final al Campionatului cu

• A doua etapă de vară a alpi- 
niadei municipiului București des
fășurată duminică pe valea Gălbe
nele '(Bucegi) a reunit alpiniști 
reprezentînd cinci cluburi și aso
ciații sportive : l.P.G.G. București, 
Politehnica Timișoara, Voința Sibiu, 
A. S. Armata Brașov și Torpedo 
Zărnești.

Cei 36 de alpiniști prezenți la 
întrecere au efectuat în bune con- 
dițiuni traseele stabilite.

• Alpiniștiî clubului sportiv uni
versitar l.P.G.G. București au ple
cat marți în Polonia fiind invitați 
la o întîlnire internațională 
drul căreia vor face schimb 
periență cu cățărătorii din 
țară.

• Comisia de specialitate 
nicipiului București a avut 
bila inițiativă de a organiza un 
curs de arbitri care a fost absolvit 
cu succes de Următorii „elevi" (în 
totalitatea lor alpiniști de cat I) : 
N. Anghelide, P. Bațu, N. Dini, M. 
Dinu, I. Gheție, V. Goran, Sonia 
Herman, V. Panaitescu, Al. Pătraș- 
cu, cir. Gh. Russe, M. Săndulescu, 
T. Săndulescu, Al. Stan, N. Tătu- 
lescu, D. Vasilescu, T. Vasilescu.

în ca
de eX- 
această

a mu- 
lăuda-

Aurelian BREBEANU

MAI SLAB ÎN COMPETIȚIILE

=s
•J a

=a

PENTRU TITLURILE
DE CAMPIONI Al ȚĂRII

’ Cei mai buni trăgători (seniori) 
de tir cu arcul, rcprezentînd clu
buri și asociații din București, 

,Tg. Mureș, Petroșani și Cluj, se 
îvor întrece timp de trei zile (vi
stieri •— ora 9, sîmbătă — 8 și 
duminică —

L republicane.
dispute la arcurile speciale (dis
tanța de 30

‘ — la băieți
70 m — la fete) și arcuri standard 
(distanța de 30 m, 50 m — 
fete și băieți).

Competiția este găzduită pe tere
nul Olimpia din șos. Vitan (autobuz 

stația stadionul Olimpia).

ora 9, sîmbătă
— 8,30) pentru titlurile 

Sînt programate

ra, 50 m, 70 m, 90 m 
și 30 m, 50 m, 60 m,

START IN „CUPA
SPERANȚELOR"

$ Specialiștii armelor cu glonț și
"teu alic*, tinerii țin tați (pînă la 26jșu alic*, _____ , ,
*d* ani) w vor reuni, incepînd 
azi și pini duminică inclusiv,

de
, . . P«

poligonul Tunari, tn cadrul compe
tiției dotată cu „Cup* speranțelor". 
Nu vor lua startul membrii loturi
lor olimpic și republican. Concursul 
începe zilnic, de la ora 9.
----------------------------smsaauatMHraaHiMaa

— într-adevăr, echipa Italiei a fă
cut progrese. Rămîne, totuși, o for
mație din eșalonul secund al ierarhi
ei europene. In meciul cu noi a fă
cut o partidă foarte bună, a luptat 
mult, iar băieții noștri, care o văzu
seră modestă in celelalte intilniri, au 
tratat jocul cu ușurință-

ADEVĂRATELE CAUZE

ALE DECALAJULUI VALORIC FAȚĂ DE HANDBAL!
Baschetul și handbalul sînt jocuri 

sportive cu mare priză în rindul ti
neretului. Practicarea lor are efecte 
pozitive asupra dezvoltării fizice și 
măririi capacității de muncă a ti
neretului, precum și asupra formării 
personalității. Prezența acestor jocuri 
în toate programele școlare, in li
ceele cu program de educație fizică, 
în numeroase cluburi și asociații 
sportive, dar mai ales în cadrul șco
lilor sportive, ne indică clar intere
sul tineretului pentru ele, precum 
și aria lor de răspindire in țara 
noastră. De pregătirea viitorilor per
formeri ai baschetului și handbalu
lui se ocupă în prezent un număr 
însemnat de profesori și antrenori, 
care au un rol hotărîtor în

■ ■mincușea progresului, fiecăruia 
cele .două jocuri sportive.

Dar, deși ambele ramuri de 
beneficiază de condiții asemănătoare 
de dezvoltare (bază materială, cadre 
calificate, adeziuhea tineretului), re
zultatele se deosebesc mult : hand
balul românesc domină arena mon
dială, în timp ce baschetul se cla
sează încă modest în Europa. Ani 
de-a rindul, specialiștii din baschet 
au motivat geest decalaj invocind 
aria de răspindire în lume a bas
chetului (comparativ cu handbalul), 
complexitatea jocului de baschet (și 
deci a procesului de instruire), du
rata mare necesară formării unui 
jucător de baschet etc. Fără Îndoială 
că aceste aspecte trebuie luate in 
considerație cind se apreciază va
loarea reală a unei ramuri de sport, 
dar socotesc că ele nu sînt, totuși, 
principalele cauze care mențin ■ di
ferența între performanțele din 
baschet și cele din handbal.

deter- 
din

sport

In activitatea mea am avut ocazia 
tă văd numeroase lecții de antre
nament, să asist la multe competi
ții sportive, iar recent am urmărit, 
timp de două săptămini, într-o ta
bără de vacanță, activitatea de pre
gătire a celor mai bune șase echipe 
de baschet si handbal (fete și bă
ieți) din cadrul școlilor sportive. Cu 
ajutorul profesorilor am efectuat 
și unele testări pentru determinarea 
dezvoltării fizice, in general, și a 
Calităților motrice,

Pornind de la aceste 
bazindU-mă pe . observarea 
a procesului de instruire 
viind comparativ valorile angrenate 
in pregătirea la baschet și handbal, 
la nivelul juniorilor, consider că ceea 
ce determină decalajul marc intre 
rezultatele celor două ramuri de 
sport pe plan național și internațio
nal constă, in principal, în calitatea 
procesului de instruire, în modul în 
car© tehnicienii considera, concep și 
efectuează selecția și pregătirea 
sportivilor. Din acest punct de 
dere, în handbal se lucrează 
serios, mai mult, mai intens, 
greșesc cu nimic afirmînd că 
fesorii și antrenorii care s-au anga
jat să lucreze pentru handbalul de 
performanță au o concepție mai 
clară, pe care sînt convins că și-au 
însușit-o încă de pe băncile Insti
tutului șl pe care o aplică cu multă 
consecvență, în timp ce în banchet 
se parlamentează foarte mult. se 
emit păreri peste păreri, se moti
vează Îndelung orice insucces. Un 
exemplu concludent l-a constituit 

modul de lucru al echipelor de bas
chet ;i handbal din tabăra la care 
m-am mai referit. In timp ce

în general, 
în special.

elemente, 
directă 

și apre-

ve- 
mai 
Nu 

pro-

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV
• ••

Au fost promovați de la cat a III-a 
la a 11-a i Gh. Petcu și D. Ange- 
lescu.

• Federația de specialitate face 
ultimele pregătiri pentru întîlnirea 
internațională de alpinism pe care 
o organizează, în acest an, în două 
centre: Bușteni și Lacul Roșu. ln- .... ,. . . x . <7

în afara 
din țara
U.R.S.S., 

Italia.
acțiune,

tîlnirea va avea loc între 17 
25 septembrie și va reuni 
celor mai buni sportivi 
noastră, cățărători din 
Cehoslovacia și, probabil,

Concomitent cu această 
In centrele amintite se vor desfă
șura etapa I a campionatelor 
naționale de tineret și feminin, pre
cum și etapa a III-a a campiona
tului național al seniorilor.

• Recent, orientariștii români 
au participat la una din importan
tele competiții europene „Cupa 
Ilungaria" desfășurată în împreju
rimile orașului maghiar Tata. O 
foarte bună comportare a avut ti
mișoreanul Virgiliu Petitjean care 
a terminat pe locul II în proba 
rezervată seniorilor B. în progres, 
s-au comportat și orientaristeie 
noastre Paula Chiurlea — locul 
13 și Clara Szabo — locul 15.

DE CE CONCURAM

DE AMPLOARE?,

• „Propun ca In ziarul Sportul 
să apară o dată pe săptămînă o 
rubrică care să fie la dispoziția 
cititorilor. Să apară acolo, cuvîn
tul nostru" (V. CHERAȚOIU, 
Sibiu, str. 11 Iunie, bloc 4. ap. 
24). Propunerea dv. mai veche a 
prins viață. Avem acum rubrica 
„Epistolele săptămînii" cit și pe 
aceasta în care citiți rindurile de 
față. N-avem însă, deși ne-ați pro
mis pe la jumătatea lunii mai, 
„cuvîntul dv.“„.

• „Primesc neregulat ziarul 
Sportul deși sînt abonat. Ba, 
uneori — în zilele de 4, 6, 12 șl 
16 august de pildă, — nu l-am pri
mit de loc. De ce î" (TEODOR 
•LUPAȘCU, comuna Nedelea, 
Prahova). Simplu de tot: 
cauza muncii defectuoasa a 
ciulul poștal Filipeștl Ttrg 
unora din zalariațU »ăl.

• „Prea mult* huiduieli *t 
ț>e urîte adresat» jucătorilor

pel de fotbal Petrolul în meciul 
cu Steagul roșu. Or fi 
șovenii fotbalul, dar 
(ADAM GEORGESCU, 
rilor 305, Ploiești), 
noastră este că n-ar fi 
iubirea amintită ar fi 
altfel, îți mod civilizat

• „Vă urez sănătate 
dv. ziariștilor care ne 
curent cu desfășurarea 
natului de fotbal, celor 
muncit la instalația de 
de pe stadionul „23 August", fot
baliștilor naționalei în preajma 
unor examene grele". (DUMITRU 
STAMATE, comuna Cernica Sat. 
jud. Ilfov). Vă mulțumim în nu
mele tuturor și vă urăm, aseme
nea, înzecit.

• „Fotbalul să nu lipsească de 
pe ecranele televizoarelor. Cred 
că un procent însemnat de tele- 
spectatori vizionează meciurile a- 
cest*l disciplin* îndrăgit** (TH. 
GHEORGHIAN, cartier Crlhaia,

iubind bra- 
nici așa", 
str. Cultu- 
Și părerea 

rău dacă 
exprimată 
și sportiv, 
și fericire 

țineți la 
. campio- 
care au 
nocturnă

bloc G 3, Tr. Severin). După 
vedeți în actualul campionat 
pînă acuin — meciurile de 
n-au lipsit, chiar dacă nu 
au fost în direct. Totuși vă 
căm părerea... să se știe.

cum

fotbal 
toate 

publi

• „Felicitări 
Țiriac pentru 
chlpei Braziliei 
ciul final cu Statele Unite.. Eu le 
promit că deși sînt din Hunedoara 
voi veni la Otopeni pentru a ve
dea Salatiera de argint. Vă dau 
cuvîntul meu de onoare" (VALER 
COBIRZAN, Aleea Oțelarilor 1 A, 
bloc 5, Hunedoara). Vă asigurăm 
că în momentul de față cei doi 
supercampioni doresc din tot su
fletul să vă facă dv. și milioane
lor de oameni ai muncii din țara 
noastră care îi urmăresc, această 
mare bucurie. Și știți doar de cită 
dăruire și ambiție sînt în stare I 
Să sperăm că ne vom întîlni la 
Otopeni...

handbal iș tii efectuau și trei antre
namente pe zi, foarte intense, și 
se plîngeau că nu le ajunge timpul, 
unii baschetbaliști abia se mișcau la 
unicul antrenament din program sau 
găseau diferite motive să renunțe 
și la acesta.

Principala carență în pregătirea 
copiilor și juniorilor la baschet re
zultă din faptul că pregătirea fizică 
a devenit o noțiune pur teoretică, 
fiind eliminată aproape complet din 
procesul de instruire sau efectuin- 
du-se numai cu mijloace specifice 
baschetului. De la cea mai fragedă 
virată se începe lucrul cu mingea, 
ceea ce se pare că nu este greșit, 
dar totul se reduce numai la teh
nică și tactică. In aceste condiții, 
nici tehnica nu poate fi însușită co
respunzător. deoarece lipsește su
portul pe care să se realizeze. Vite
za, sub multiplele ei forme de ma
nifestare, forța și rezistența, calități 
indispensabile jucătorului modern de 
baschet, nu se pot dezvolta numai 
cu mingea de baschet sau numai 
prin joc. ci necesită lucru special, cu 
mijloace specifice, după o metodică 
anume de care, de fapt, nu ducem 
lipsă în prezent.

Echipele reprezentative de baschet 
de juniori și junioare au obținut a- 
nul acesta unele succese în cam
pionatele balcanice, ele datorfn- 
du-se unui plus de pregătire, de 
dîrzenie, de ambiție. Dar, comparînd 
loturile țării noastre, sub aspectul 
dezvoltării șl pregătirii fizic», cu ce
lelalte reprezentative și, în special, 
cu cele participante la recentul tur
neu dotat cu „Cupa Prietenia”, ne 
dăm seama că sîntem încă depar
te, că nu avem cu ce Împrospăta 
echipele naționale pentru a evolua 
la nivelul cerințelor internaționale.

Doresc ca aceste rînduri să însem
ne un imbold pentru profesorii și 
antrenorii care lucrează pentru bas
chetul de performanță, imbold care 
să se materializeze în îmbunătățirea 
calității procesului de instruire.

Iată un laitmotiv pe care îl în- 
tîlnim aproape cu regularitate 
cind înotătorii noștri fruntași (cu 
foarte mici excepții) evoluează 
peste hotarele țării, In condiții 
diferite de cele în care se pregă
tesc tot timpul anului. Așa a fost 
la Balcaniada de la Atena (1970), 
la triunghiularul de la Millstatt 
(Austria) în luna aprilie și tot așa 
s-a întîmplat, recent, Ia Torino, 
în „Cupa Europei". De fiecare da
tă în preajma acestor confruntări 
campionii și recordmenii țării au 
demonstrat că au atins un evi
dent vîrf de formă, pentru ca în 
săptămînile Imediat următoare, 
atunci de fapt cînd ar fi trebuit 
sâ probeze adevăratele posibilități, 
unii abia să reușească repeta
rea unor cifre realizate anterior, 
iar cei mai mulțî să înregistreze 
rezultate sub posibilități.

în primăvara acestui an, am 
învins la București echipa Poloniei 
(clasată recent la Uppsala pe lo
cul 7 în grupa A), dar apoi, în 
condițiile unui bazin de 25 m 
(mai avantajos deci), înotătorii 
români sint întrecuți de cadeții 
Franței și depun eforturi serioa
se pentru a învinge modesta se
lecționată a Austriei. Lucrurile 
s-au desfășurat identic și acum, 
în sezonul de vară. Mai intîi, de
but tumultuos la „naționale", cu 
ploaie de recorduri șl... speranțe. 
A urmat Balcaniada, pe care am 
cîștigat-o datorită, în special, e- 
Iorturilor deosebite ale lui Marian 
Slavic și Anca Groza, de al căror 
nume sint legate 10 din cele 12 
titluri dobîndite. Era evident însă, 
că exceptindu-i pe cei doi mai 
sus-anlintiți, la restul reprezentan

ți
s-a 
în

ților noștri am înregistrat 
ușoară scădere. Iar aceasta 
accentuat săptămîna trecută 
evoluțiile de ia. Torino.

Nu vom pune în discuție locul 
ocupat (IV) în grupa B a „Cupei 
Europei", deși față de ediția pre
cedentă am pierdut un loc și 13 
puncte. Problema cea mai impor
tantă care se ridică însă vizează 
comportarea fiecărui sportiv în- 
tr-o competiție de asemenea am-

ploare, care pentru toate cele 22 
de țări participante a însemnat 
examenul decisiv al anului. Este 
evident $1 nimeni nu contestă fap
tul că, dacă fiecare din cei 10 
înotători români ar fl realizat re
corduri personale la aceste între
ceri, tot nu ar 
cui I (sau doi) 
putea promova 
valoare dintre 
olandez și cel 
fiind încă sesizabilă. Dar în timp 
ce toate echipele participante au 
acordat maximum de atenție a- 
cestel competiții — o dovedesc 
cele 143 de recorduri naționale — 
reprezentanții noștri s-au prezen
tat într-o scădere

Exceptîndu-1 pe 
singurul care știe 
concureze 
amploare 
m și 200 
asemenea 
recare măsură pe Aimer și Pete
le!, restul sportivilor români au 
„mers" ca de obicei, sub posibi
lități : Miclăuș 60,6—100 m del
fin la „naționale" și 62,0 la Torino, 
Șoptereanu 69,9 (100 m bras) și 
2 :35,8 (200 m bras) la „naționa
le" — 71,0 și 2 :40,2 la Torino, 
Wctterncck 5 : 01,6 (400 m mixt)
la Balcaniadă — 5 :05,7 la To
rino, Lupu 64,6 (100 m spate) la 
Balcaniadă — 66,4 la Torino și 
Kokai 56,6 (100 m liber) la Bal
caniadă — 57,7 la- Torino.

Această „performanță" iese par
că și mai mult în evidență dacă 
vom face o simplă comparație cu 
înotătorii bulgari, pe care i-am 
întrecut clar la București. Aceș
tia au avut carppionatele lor na
ționale exact în aceleași zile cu 
ale noastre, la începutul lunii 
august. Au venit la Balcaniadă, 
au corectat 13 recorduri, ocupînd 
locul doi. Apoi, au plecat la Oslo, 
în grupa C (pe care au cîștigat-o 
detașat), stabilind alte 8 recorduri 
și performanțe de valoare. Fără 
comentarii.

Cerînd părerea antrenorului fe
deral A. Urmuzescu asupra aces
tui evident fenomen, am primit

ti putut obține lo
in grupă, pentru a 
în A, diferența de 
înotul , englez sau 
din țara noastră

de formă.
Marian Slavic, 
intr-adevăr 
competițieintr-o

(recordurile sale la 
m au fost stabilite 
prilejuri) și intr-o

să 
de 

100 
cu 

oa-

Un prim răspuns care nu poate 
satisface: „Obiectivul nostru a 
fost să cîștigăm Balcaniada șl să 
ne păstrăm locul iu grupa B> ceea 
ce am și realizat", într-adevăr, din 
acest punct de vedere nimic de 
reproșat, deși cu un asemenea 
plan minimal nu vom putea ob
ține niciodată mai mult decît ti
tluri balcanice. Iar acestea nu re
prezintă prea mult în domeniul 
adevăratei performanțe.

Realitatea este, și nu 
s-o ocolim, că antrenorii 
nu sînt încă suficient de 
mentați pentru a-și aduce 
mă elevii la ora cerută și, 
na după cit mai multe titluri de 
campioni, ei scapă din vedere a- 
devăratul obiectiv al muncii lor. 
O propunere în acest sens — pro
gramarea campionatelor naționale 
in septembrie, atunci cînd de re
gulă marile competiții sînt epui
zate. în al doilea rînd (și aici ro
lul de educator al antrenorului 
se face prea puțin simțit), înotă
torii sînt adesea prea mult preo
cupați de aspectul turistic al de
plasării, uitînd adesea sacrificiile 
ce se fac pentru a fi trimiși să 
ne reprezinte țara. Iată adevăra
tele aspecte ale problemei, care 
trebuie să constituie neîntârziat un 
prilej de serioasă analiză în ca
drul biroului federal.

Adrian VASILIU

trebuie 
noștri 

experi- 
în for- 
în gon

COMPORTARE MODESTA

ALEXANDRU MOGOȘ
vicepreședinte al F. II. Baschet

lui Năstase 
victoria asupra e- 

și succes în me-

TURNEUL FINAL

AL JUNIORILOR MICI
Dinamo, au început 
jocurile din cadrul

In piscina 
după-amiază 
neului final 
can de polo 
primul meci 
șui Oradea și 
două formații

ieri 
tur- 

al campionatului republl- 
pentru juniori mici. In 
s-au tntîlnit echipele Crl- 

}i Petrolul Ploiești. Cele 
____ _____ ,_1 au mers „cap la cap", 
dar In final, orfidenll au cîștigat cu 
■ ■__ (1—0, 0—2, 3—1, 3—1). In col de
— —.lea meci, Rapid București a In- ------ —------- ------ g_2

• In vederea meciului cu repre
zentativa Franței, de la 25 septem
brie -— prima întrecere 
nală ce se desfășoară în 
tră în toamna acestui an 
tii români au început 
Colegiul central de antrenori a 
stabilit, miercuri, lotul din care va 
fi alcătuită echipa ce ne, va repre
zenta în această partidă. In do
rința rodării în întreceri interna
ționale a unor tineri ce s-au evi
dențiat cu ocazia campionatelor ele 
juniori și a „Criteriului tineretu
lui" de la Galați, antrenorii au ho- 
tărît ca din lot să facă parte o 
serie de pugiliști ce n-au îmbrăcat 
pînă în prezent tricoul echipei re
prezentative. Iată lotul în ordinea 
categoriilor: Ilemus Cosma, Dinu 
Condurul, Marian Lazăr, Simion 
Cuțop (Pavel Ncdelcea), Adrian 
Guțu (Constantin Dumitrescu), Paul 
Dobrescu, Gheorghe Ene (Marcel 
Lupu), Ștefan Florea, Vasile Croi- 
toru, Ion Petrea, Marin Culineac, 
Mișu Bariu și Ilie Dascălu.

Antrenorii 
culescu, 
ghina.

Meciul
• Ieri

internațio- 
țara noas- 
— puglliș- 
pregătirile.

GONG!
șura, Incepînd din ziua de 5 sep
tembrie, în localitatea Miskolc 
(R. P. Ungară). Pugiliștij militari 
sînt însoțiți de antrenorul Marcu 
Spakov și de arbitrul Dumitru Di- 
mulescu.

• Primul meci din cadrul cam
pionatului pe echipe ce se dispută 
în București va avea loc mîine 
scară, la orele 19, pe stadionul 
Ciulești. Selecționata bucureșteană 
Metalul + Rapid primește replica 
formației U. M. Timișoara.

LA „CUPA PRIETENIA"
La Tatabanja s-au Încheiat tn- 

‘recerile de înot și săritori dotate , 
cu „Cupa Prietenia". Au partici
pat sportivi din 8 țări, născuți în 
1956 și mai tineri. Dintre repre
zentanții țării noastre, doar sări
torii au avut evoluții mai t 
plate de valoarea lor. Tinerii 
tri înotători, ieșiți din formă, 
comportat slab. Rezultate:

Sărituri — băieți 1 m: 1. 
zenkov (U.R.S.S.) 371,25 p,... 
Fabich (România) 316,45 p,.„ 
Kiss (România) 251,15 p; 3 

, Sandseev (U.R.S.S.) 389,80 p„ 
Fabich 299,35,... 16. Klss 184,75 ; 
10 rn: Ambarcumian 
405,35 p,... 8. Bagiu 
222 p,... 10. Kiss 188,7C .
Goidberzuch (R.D.G.) 288,70 p,...
5. Prelipceanu (Romania) 253, 50 
p,„. 7. Angela Popescu (România) 
221,20 p; 3 m: Guthke 
360,55 p,... 5. Prelipceanu 
12. Popescu 197, 65 p: 10 
dberzuch (R.D.G.) 288.70 
Prelipceanu 170 p, 9. M. 
(România) 169,35 p.

La Înot, doar T. Nicolae (65.8— 
100 m delfin), Dana Pop (1:14,7— 
100 m spate). Eugenia Cristescu 
(5:12,0—400 m și 2:32,4—200 m 
liber), Lavinia Donia (1:14.7—100 
m spate) și Valeriu Molico (1-18.5 
—100 m și 2:50,1—200 nt bras) au 
putut trece de serii.

aprd- 
noș- 
s-au

Ko- 
4.

12. 
tn : 

. 8.

(U.R.S.S.)
(România)

10. Kiss 188,70 ; fete 1 m:

(R.D.G.)
305 pe

ni: Gol
ii... 8.
Atanssiu

lotului vor fi T. Ni- 
Dumitru și A. Gher-

vor- 
•chl-

jud. 
din 
ofi- 

fi • avea loc la Reșița, 
părăsit Capitala o se- 
clubului Steaua, care

va
a

lecționată a 
urmează să participe la Turneul 
Armatelor Prietene ce se va desfă-

7—4 (1-
■1 dolli _ _ ___
vln« ușor pe Vagonul Arad cu 
(1—1, 2—0, a—0, 3—1). ,

C. VIȘAN

i.
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sportive școlare

revizuire a pistei 
a curții Liceului 
a unei curățenii 
jurul tuturor a- 
unde se predă

Ccxn- 
apropierea deschiderii anului

Bazele

1» „Ady-Șincai", 
nil Racoviță” șl

CONSTANȚA Exemplul direc
torului Liceului agricol..,

în școlile din municipiul 
stanța

tate care m remarcă prin acțiuni 
de reamenajare a terenurilor spor
tive, prin verificarea și procurarea 

’■'de echipament etc. Printre ele — 
Liceele „Gheorghe Lazăr" fl „loan 
Neculce", Școlile generale 164. 81 

' și 92. Deci, școala poate «ă încea
pă...

f‘
CLUJ Baia materială a școli

lor—la înălțime I

ideal și pentru o... 
d» 1 “ “• -
„Emil
mal consistente in 
cestor laboratoare 
„sănătatea" elevilor...

si mal ales voleiul fi handbalul, 
care vor avea terenurile necesare. 
Rămlne încă nerezolvată problema 
sălii de gimnastică. Probabil că fl 
în noul an elevii acestei școli vor 
utiliza drept oală, un hol din veci
nătatea claselor.

Lucruri bune am găsit la Liceul 
agricol, unde Un profesor foarte 
tîriăr, Octavian Kusu, absolvent în 
acest an al LE.F.S. se arată a fi un 
colaborator foarte prețios pentru 
șeful catedrei de resort, prof. Cucu

ceelor zînt pregătite pentru a găzdui 
întrecerile elevilor. La Școala gene
rală nr. 2 de pildă curtea a fost 
bituminizală. în urma acestei ope
rațiuni au fost trasate terenuri 
simple de handbal, 2 de baschet, 
teren de volei, secto» de sărituri, 
portic de gimnastică. în cadrul ace
leiași școli, sala de gimnastică a 
fost lungită cu încă 10 metri. întrea
ga muncă a fost executată sub con
ducerea directorului școlii, prof. N. 
Băjan.

moașe ti modern» baze sportive 
simple.

Contrastant apare însă tabloul de 
la Școala generală nr. 18 din curtea 
căreia au dispărut terenurile de 
sport, nu fără știrea tovarășului di
rector. Prof. I’. Popescu, precum și 
acela de la Liceul nr. 3, unde — 
de cițlva ani — se află în „lucru” 
(fără a exista vreo speranță de dare 
mai apropiată în folosință) cite un 
teren de baschet, handbal și volei... 
BACĂU Sport din prima zi de 

școală...
i,

' In afara reamenaj firilor întreprins» 
IZ bazele sportive al» liceelor nr- 2 
și Andrei Mureșanu din Dej șl a 

•. extinderii-platformă pentru jocuri, 
«roapă de sărituri, portic de 

«gimnastică realizate la Școala gene
rală din comuna Florești, județul 
SCluj nu are, sub aspectul bazei ma
teriale, alte noutăți de raportat a- 
țVum, în pragul noului an școlar.
Poate anunța. însă, un Vast plan de 
acțiune — conceput de către Coml- 
'tetul județean Cluj al P.G.R. și care 
a angajat factori din toate sectoa
rele interesate în bunul mers al 
școlii. Se urmărește o considerabilă 
sporire a spațiilor afectate sportului 

‘ •••■• — îmbunătățire a 
educație

ește marcată de pregătiri fe- 
într-un fel, recordul 11 deține 

rrofe- 
lea și

și o substanțială 
conținutului 
fizică.

în rest, o 
tilizare a 
Șincai” și , 
revizuire a 
(Lie. nr. 15)

activității do

i febrilă activitate 
sălilor (liceele 

„Nioolae Bălcescu”), 
instalațiilor 

etc. Iată

d» reu- 
„Ady- 

de 
sanitare 

momentul

școlar 
brile. 
Școala generală nr. 28, unde pi 
sorii de educație fizică O. Cînde 
Mihal Lungii depun toate eforturile 
peniftt ca terenurile de Volei și 
handbal, sectorul de atletism (sări
turi) și Sala de gimnastică 8& fia 
gata pentru orele dc aport Încă d« 
la primul sunet da clopoțel.

Pe profesoara de educație fizică 
Ținea Telehoi, titulara catedrei de 
specialitate a Școlii generale nr. 3, 
am găsit-o în plină organizare a 
lucrărilor de reamenajare a spațiilor 
rezervate sportului. Operația va 
avea loc în perioada 8—14 sep
tembrie și la ea vor lua parte mai 
ales elevii din clasele V—VIII. In 
noul an școlar, ponderea activități
lor sportive de la „3“ vor fi jocurils

Cliciu. In vederea noului an de tn- 
vățămînt cei doi profesori — și nu 
numai ei — se îngrijesc de reame- 
najarea spațiilor pentru atletism, de 
asfaltarea terenurilor de volei și 
handbal, de punerea la punct a sălii 
de sport. De notat aici, in mod spe
cial. sprijinul acordat catedrei de 
educație fizică de către directorul 
liceului, prof, Ing. Octavian Ocralan. 
Una din explicații : actualul director 
a fost pînă nu de mult un pasionat 
sportiv, fotbalist la Sportul studen
țesc...

La școlile generale nr. 12, 22 șl 
24 pregătirile sînt de asemenea ter
minate, chiar dacă suprafețele curți
lor nu au fost în întregime bitu- 
minizate.

Am făcut popasuri șl Ia cîteva li
cee. Tovarășii profesori N, Andrei 
(directorul liceului „N. 
șl 8, Moraru (directorul
„Frații Buzești”) ne-au vorbit 
preocupările elevilor fi ale 
lor didactice (în special ale 
•orilor de educație fizică)

cu începerea anului fcolar 
de sport să fie apte a-I 
elevi. La ambele licee, 
fost transformate in fru-

CRAIOVA Cu unele excepții, 
pregătirile sînt încheiate

In municipiul Craiova, bazele spor
tive ale școlilor generale și ale li

BSlcescu") 
liceului 
despre 
cadra- 
profe- 
pentru

ca o dată 
terenurile 
primi pe 
curțile au

încă de la terminarea ultimului 
trimestru al anului școlar 1970—1971, 
organele locale s-au preocupat ca 
terenurile de sport să fie pregătite 
pentru a-i găzdui pe elevi chiar de 
la 15 septembrie. Este de notat, în 
primul rînd, faptul că au fost date 
în folosință trei noi săli de gimnas
tică (la Școala sportivă, Liceul de 
fotbal și la baza Tineretului), iar la 
sala liceului „George Bacovia" lu
crările de reamenajare stat aproape 
terminate. S-au încheiat și operațiu
nile de bitumlnizare a curților șco
lilor generale nr. 2, 4, 8, 18 și 24, 
lucrările fiind în curs la Complexul 
școlar P.T.T, și la liceele „G. Baco- 
via” și „V. Alecsandri”.

în acest tablou îmbucurător apare 
cu atit mai de neînțeles atitudinea 
conducerii Școlii generale nr. 1, că
reia fiindu-i pusă la dispoziție fosta 
bază a școlii sportive, nu a între
prins nimic pentru amenajarea el...



Nr. 6804

LOTUL DE TINERET PE LINIA AGENDĂ BUCUREȘTEANÂ
SÎMBATABUNEI COMPORTĂRI

Miercuri seara, la lumina reflec
toarelor, lotul național de tine
ret a susținut pe stadionul din 
Constanța o nouă partidă de ve
rificare. De data aceasta, parte
neră de întrecere a fost formația 
bulgară Dobrudja Tolbuhin, o 
echipă cîndva prezentă în prima 
divizie a țării vecine, dar de doi 
ani divizionară B. O formație cu 
jucători atletici, rapizi și dîrji, ca 
toți jucătorii bulgari, dar mo
dești ca valoare tehnică, concep
ție de joc, forță ofensivă. Do
brudja s-a străduit, totuși, să fie 
un bun partener de verificare și 
credem că a reușit acest lucru, 
deși echipa noastră de tineret me
rita un adversar mai prestigios.

înaintea meciului existau unele 
temeri justificate privind compor
tarea și randamentul formației 
noastre. Trei dintre titulari — 
Simionaș, Olteanu și Hajnai —, 
care la trialul de săptămina tre
cută dăduseră deplină satisfacție 
(mai aleg ieșeanul, aflat într-o 
formă excelentă), au rămas acasă 
din cauza unor examene. De ase
menea, n-a putut răspunde la con
vocare. din aceleași motive, bra
șoveanul Ghergheli. Totuși, în 
condițiile unor Înlocuiri forțate, 
formația de tineret a dat satis
facție.

La Constanța, elevii lui Gh. Ola 
și R. Cosmoc au făcut o primă re
priză excelentă: joc în continuă 
•mișcare, ritm alert, construcții de 
faze pe cît de spectaculoase, pe 
atît de eficace. In primele 45 
minute întreaga echipă a funcțio
nat bine. Linia de fundași — 
Cristache, Sătmăreanu II, Catargiu 
și Popovici — a fost sigură în 
intervenții, a atacat decisiv în 
preajma careului, a pasat bine și 
doar de cîteva ori s-a aflat în si
tuații mai dificile, 
încadrarea în joc și 
debutantului Catargiu 
Club Bacău. Aceeași 
poate face la adresa 
mijlocași Tănăsescu—Marian 
pescu. Primul a suplinit destul 
de bine lipsa lui Simionaș, iar M. 
Pop’scu a făcut din nou un joc 
inteligent, de construcție, de orga
nizare. punctat cu cîteva interca
lări în atac destul de reușite. 
Atacul poate primi, în ansamblu, 
calificativul bine. Doar pe ex
trema dreaptă se face simțită 
lipsa unui jucător de... meserie. 
Indisponibilitatea lui Petreanu și 
lipsa altei extreme dreapta i-au 
făcut pe antrenori să apeleze la 
Moldovan, dar acesta e jucător 
de mijloc și randamentul nu e 
pe măsura talentului acestui ju
cător. Ceilalți trei atacanțl — 
Pîrvu, Broșovschi, Năstase — au 
evoluat mai mult decît bine. 
Dintre toți, poate din toată echi
pa. sa detașat Broșovschi. Cu un 
simț tactic excelent, în bună dis
poziție de joc, arădeanul a coor
donat cu multă inspirație acțiunile 

Promițătoare, 
comportarea 
de la Sport 
apreciere se 
cuplului de 
“ ’ I'o-

SPORTIVUL-UN OM PREGĂTIT MULTILATERAL
UN CETĂȚEAN DE NĂDEJDE

(Urmare din pag. I)

și trăgătorul Marcel Roșea — ac
tor de teatru șl cîntăreț de mu
zică ușoară, voleibalistul Gabriel 
Cherebețiu — medic, atletul Con
stantin Grecescu — jurist, boxerul 
Petre Zaharia — inginer, șahista 
Elisabeta Polihroniade — ziaristă. 
Dintre gloriile mai vechi ale spor
tului românesc i-am putea cita pe 
internaționalul de rugby Ascanio 
Damian — rector al Facilității de 
arhitectură, medaliatul olimpic 
(Helsinki 1952) la pistol viteză, 
Gheorghe Lichiardopol — eminent 
arhitect, șahistul Octav Troianescu 
— chirurg, șeful clinicii de ortope- 

-••--- - q Frimu",
Și PU-

Spitalului „I.
Virgil Ludu, profesor 
ca și mulți alții- 
dovada elocventă a 
sportul — chiar și

faptu-
cel de

die a 
atletul 
blicist,

Iată 
lui că . _ _ .
mare performanță, cum ar fi în 
cazul persoanelor mai sus amintite 
— nu se arată incompatibil ou 
munca, cu pregătirea, cu califica
rea profesională, ba am spune, 
chiar, dimpotrivă. Societatea pri
mește, de cele mal multe ori, din 
aria stadionului oameni clădiți ex
celent nu numai din punct de ve
dere biologic, dar șl moral, indi
vid receptlblll la mesajul civic al 
societății, preocupați atît de pregă
tirea lor intelectuală cît șl de aceea 
fizic*.

Paradoxal ni se pare faptul că 
abaterile existente de la acest prin
cipiu vizează, în general, sportivi 
de valoare medie, care nu etalează 
veleități la supremație, mențlnîn- 
du-se în zona unei „mediocrități 
aurite", găsind acolo un culcuș cald 
și sprijinitori dispuși să facă raba
turi de la principialitate.

Dezbaterile din cadrul ședințelor 
de lucru ale Consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport au 
scos în evidență această stare de 
lucruri.

La ședința C.J.EJS.-GorJ, de 
pildă, se arăta, în informarea pre
zentată, că „o serie de fotbaliști, 
refractari în mod cronic Ia muncă, 
al căror parazitism social era bine 
cunoscut (frații Vasile și Constan
tin Ganță — de la Gorjul Tg. Jiu, 
Anghel Lupu și Nicolae Golban — 
de la Pandurii Tg. Jiu), au
zeau din gura antrenorilor lor 
următoarea „amenințare":

— Dacă nu vă băgați mințile 
cap și nu Jucați ca lumea am 
vă trimit în PRODUCȚIE !"

Iată cit de mutilat poate 
ajungă în conștiința unor

în 
să

__ ‘ tineri 
unul dintre principiile de bază ale 
societății noastre. MUNCA, PRO
DUCȚIA devin mijloace de... sanc
țiune ale unei slabe comportări pe 
terenul de sport( iii).

La Brăila, în cadrul referatului

adversarilor 
mai veche 
au... opt it 
schimbări le 
jocul, dar 
bine veri-

ofensive, a schimbat jocul de pe 
o parte pe alta, i-a lansat cu di
băcie în atac pe Pîrvu și Năs- 
tase. Golurile înscrise de aceștia, 
excelente de altfel, au încheiat 
faze și combinații reușite al căror 
inițiator a fost Broșovschi, aflat 
de cîteva ori și în postură de fi- 
nalizator.

După pauză. lucrurile s-au 
schimbat. Tinerii noștri jucători 
au simțit slăbiciunile 
și la 3—0 (meteahnă 
a fotbaliștilor noștri) 
motoarele. Desigur, și 
efectuate au influențat 
găsim că s-a procedat 
fieîndu-i pe toți componenții lo
tului pentru că la tineret formula 
de echipă e de acum cunoscută. 
Oricum, unele carențe manifestate 
în repriza a doua, ca și cîteva 
intervenții nesigure ale portaru
lui Ștefan trebuie să stea în a- 
tenția conducerii tehnice.

La Constanța, echipa de tineret 
a dovedit o formă bună, a prac
ticat un joc mai aproape de ce
rințele actuale, arătînd 
află pe linia frumoasei 
țări din ultima vreme.

că se 
compor-

Constantin ALEXE

SĂ JUDECĂM LA RECE
(Urmare din pag. 1)

după 
fața naționa- 
care a sub- 
rezultate din

la Novi Sad.

punct într-un meci oficial, iar 
învățămintele, fie ele cît de seve
re, unui joc-test reprezintă ade
vărate... puncte cîștigate (A se 
vedea evoluția echipei Iugoslaviei 
în campionatul european 
înfrîngerea (0—1) în 
lei noastre, evoluție 
sumat învățămintele 
acel eșec).

Evocînd meciul de 
vom analiza jocul de miercuri al 
reprezentativei noastre, folosin- 
du-ne și de o declarație a antrenoru
lui Titus Ozon, care ne spunea la 
pauză următoarele: „Așa cum e- 
voluează echipele noastre in Iu
goslavia, cînd încearcă printr-o 
țesătură de pase să anihileze atacu
rile debordante ale gazdelor, așa 
joacă și O.F.K, Beograd cu noi. 
Iar echipa noastră cade în capca
na in care cad echipele iugoslave 
pe propriul teren, în meciurile cu 
noi". Notînd justețea observației, 
vom sublinia slăbiciunea, inconsis
tența atacurilor noastre, purtate 
sub imperiul marii dorințe de a 
marca cit mai multe goluri a că
ror realizare este, din păcate, sub
minată de absența paselor pregă
titoare, constructive. Nu ne refe
rim la pasele (tactice sau... ne

prezentat de tovarășul Vasile Ma
nea se arată i

„Deseori, fascinați de performan
țe, n-am mai fost dispuți să con
trolăm prețul lor, să vedem că 
pentru ele s-a plătit, uneori, cu 
monede false. Cum am putea vorbi 
despre educația prin muncă, de 
vreme ce antrenori ca Dumitru 
Oprea, Ion Zlătaru, Constantin 
Drăgan, Angela Iconaru nici nu 
știu unde lucrează sau învață ele
vii lor, iar alții, ca Petre Dudaș, 
Victor Popescu, Dan Grozea tole
rează și încurajează elementele cer
tate cu munca, cu disciplina, din 
frica de a nu-și vedea cumva dez- 
completate echipele".

Lucrînd cu loturi reduse, de „se
natori", neavînd o rezervă de ca
dre, anihilînd — practic — concu
rența sănătoasă și principială, a- 
cești antrenori (și ca ei mai sînt 
destul de mulți) devin tributarii 
propriilor lor slăbiciuni, se înscriu, 
inevitabil, în grave cercuri vicioase.

In contextul lipsurilor constatate 
privind participarea unor sportivi 
la activitatea de producție s-au în
scris ți observațiile făcute la șe
dința CJEFS — Hunedoara.

„Din păcate — se arăta în refe
rat — noi am făcut destul de puțin 
pentru a pune integral in valoare 
forța educativă a muncii, tolerind 
o serie de manifestări negative, 
împotriva abaterilor repetate ale 
unor sportivi ca fotbaliștii Bob, 
Demenciuc, Covaci (de la C.F.'R. 
Simeria), Zemușa, Guran (Aurul 
Brad), Ștefan (Minerul Teliuc), Flo- 
rea, Szekely, Acliim (Mureșul Deva), 
voleibaliștii Maxim, Zaharia, Hris- 
tea (Corvinul Hunedoara), luptăto
rul Carculea (Jiul Petrila) nu s-au 
luat măsuri eficace, încurajindu-se 
elementele refractare la disciplină"-

Planurile de măsuri, adoptate 
■în cadrul ședințelor de lucru 
prevăd acțiuni concrete în a- 

cest domeniu. Litera lor exprimă 
hotărîrea fermă de a nu se mai 
tolera sub nici un motiv asemenea 
manifestări, contrar eticii socia
liste.

Amplul program de îmbunătățire 
a activității politico-ideologice în 
rîndurile tuturor oamenilor muncii, 
preconizate de partid, vizează di
rect mișcarea de educație fizică șl 
sport, chemată să-și aducă un aport 
însemnat la înfăptuirea acestei ac
țiuni de interes național. Dezbate
rea Documentelor în cadrul orga
nelor și organizațiilor sportive, mo
dul matur în care sînt abordate 
problemele pe care le ridică aceste 
înalte acte de partid, demonstrează 
hotărîrea unanimă a sportivilor, a 
tehnicienilor și activiștilor din do
meniul educației fizice și sportului 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru transpunerea lor integrală 
în viață,

Stadionul Politehnica, ora 16,30 : 
Sportul studențesc-Metalul Bucu
rești (divizia B) ;

Terenul Betonul (șos. Giurgiu
lui). ora 16 : Prefabricate-Electro- 
nica („Cupa României") ;

Terenul Vulcan, ora 16 : Vulcan-
T.MB. („Cupa României”).

duminica

Stadionul „23 August”, ora 
Steaua-Farul (divizia A) ; 
16,30 : Rapid-Petrolul (divizia

Stadionul Ciulești, ora 10 : 
pid-Petrolul (tineret-rezerve) ;

14 : 
ora 

A) ;

Ra-

Terenul Ghencea : ora 11 : Stea- 
ua-Farul (tineret-rezerve) ;

Stadionui Progresul, ora 11 : 
Progresul-Ceahlăul P. Neamț (divi
zia B) ;

(„Cupa
Terenul F.R.B., ora 11 : Mașini 

unelte-Petrolul Tîrgoviște 
României”) ;

I.
Terenul Autobuzul, ora 

tobuzul-Petrolul Videle 
României").

11 : Au-
(„Cupa

tactice) laterale, de încetinire a 
jocului, ci la necesarele pase 
combinative, care țes de regulă 
un atac. Vrem, nu vrem, trebuie 
să acceptăm realitatea că jucăto
rii noștri nu pot, deocamdată, să 
construiască — obișnuit — un a- 
tac dintr-o singură pasă (lungă), 
dintr-o, "singură angajare.

Oricît am fi de pretențioși și 
oricît ar fi de presată de necesi
tatea de a marca cit mai multe 
goluri (în cursa golurilor cu echi
pa Cehoslovaciei) în preliminari
ile Campionatului european, echi
pa noastră reprezentativă nu-și 
poate schimba peste noapte stilul 
de joc, saltul calitativ dorit spre 
un joc ofensiv eficient presupu-

De la Guadalajara

O NOUA CONVOCARE
A ECHIPEI NAȚIONALE

După faptă și răsplatăAngelo Nlculescu 
că echipa va be- 
aportul jucătorilor

Kun II, puftn Jucat in această partidă, nu poate cîștiga duelul aerian cu masiva apărare belgrădeană. 
Foto : M. FELIX

OASPEȚII COMENTEAZĂ EVOLUȚIA ECHIPEI ROMÂNIEI

JUCĂTORII DUMNEAVOASTRĂ
AU AVUT O ZI FOARTE slăbA“

Jocul cu O.F.K. s-a încheiat Co
mentariile continuă și, trebuie să 
recunoaștem, partida în sine lasă 
loc chiar la foarte multe, 
interesat, în mod deosebit, 
rea oaspeților noștri despre 
lotului A. Ne-am adresat 
norului Boris Marovici și 
keeperului Neboișa Georgevici — 
spre a ne spune cîte ceva despre 
jocul atacului nostru — iar noua- 
rului Slobodan Santraci pentru a 
consemna și o părere despre apăra
rea echipei române.
să nu ne menajeze, formulele o- 
bișnuite, de oaspeți

Ne-a 
păre- 
jocul 

antre- 
goal-

I-am rugat

. i complezenți 
‘meajutînd activității antrenorilor 
și jucătorilor noștri. Iată ce ne-au 
relatat cei trei interlocutori.

BORIS MAROVICIi Las preju
decățile la o ’parte și... iată pă
rerea mea. Așa cum am văzut-o 
evoluînd astăzi, formația română 
este o surpriză neplăcută. Joc 
lent, neinspirat, zeci de pasc gre
șite, mijlocul terenului inexis
tent, iar apărarea pusă pe gafe. 
Sc repliază tare, tare greu, nu se 
dublează jucătorii pentru a se în- 
trajutora. Atacurile se 
naiv, iar atunci cînd se 
la poartă, se face pentru 
moment altă soluție nu 
îmi permit să fiu sever

concep 
șutează 
că pe 
există, 
fiindcă

Ne aflăm In plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea excepțio
nală Pronoexpres de duminică 5 
septembrie 1971, tragere care se 
prezintă cu o interesantă și bo
gată listă de premii.

Desigur că pe primul plan sînt 
autoturismele, acordîndu-se Dacia 
1300 și Skoda S. 100, autoturisme 
care pot fi cîștigate în număr 
NELIMITAT...

Un capitol de o mare atractivi- 
tate îl constituie excursiile peste 
hotare. Se atribuie în număr 
NELIMITAT călătorii de 2 locuri 
la PRAGA cu petrecerea Reve
lionului, durata excursiilor fiind 
de cca. 6 zile.

La această tragere excepțională

Sportul
„Cupa cravatelor roșii*4

Am văzut ce înseamnă bucuria
de a juca fotbal

ceva

între

părerea 
echipele

frumos, 
terenului,

Zilele trecute, am văzut 
dintr-o mare competiție de fotbal 
desfășurată la Constanța, 
echipe de copii, din 16 județe. S-au 
strîns aici vreo 200 de prichindei, 
adunați în echipe cu nume frumos, 
cum ar fi F. C. Crîng Buzău sau 
Ajax Galați. De unde se vede că 
micuții fotbaliști au gust și fantezie 
și de aceea cred că uneori ar tre
bui să le cerem și lor 
atunci cînd botezăm 
noastre.

I-am văzut îmbrăcați 
strînși în cerc la mijlocul 
salutînd cerul, vîntul și marea din 
apropiere, fiindcă altcineva nu era 
să-i audă și să-i vadă, fiindcă nouă 
nu ne mai plac puștii decît atunci 
cînd devin fotbaliști mari și se ca
lifică și înving în vreo competiție 
europeană sau mondială.

Am observat, de asemenea, la ei 
ceva pe cale de dispariție la mulți 
dintre jucătorii noștri ajunși sus, 
pe scări de mătase, acolo unde abia 
poți să-i mai zărești și numai dacă 
te folosești de instrumente optice 
puternic măritoare, dintre cele în
trebuințate la urmărirea astrelor. 
Am observat bucuria de a juca 
fotbal. Poate unii vor zîmbi, con
vinși că bucuria de a juca fotbal 
a devenit ceva demodat șl ridicol 
ca rochia bunicii. Poate mă vor 
contrazice, afirmînd că fotbalul a 
devenit ceva foarte grav și foarte 
serios, aproape tot atît de grav și 
de serios ca o luptă adevărată sau 
ca niște tratative comerciale de 

însușirea temeinică a 
Pentru că este sigur că 
trei săptărhîni va învăța 
reprezentativă să joace o- 
Opinia noastră este, însă,

nînd un șir de acumulări cantita
tive. Acumulări care cer timp, cer 
pregătire corespunzătoare.

Cum, însă, meciul cu Finlanda 
bate la ușă. credem că este cazul 
ca în numele grabei să nu se în
cerce — pe loc — schimbări ra
dicale, ci pregătirea de joc să 
aibă în vedere gradația pe care o 
presupune 
noului, 
nu în 
echipa 
fensiv.
că pînă la partida de la Helsinki 
se pot obține acumulări cantita
tive importante, pe baza cărora 
echipa României să se prezinte 
la nivelul cerut de întrecerea din 
grupa preliminară a C.E.

să-i molipsească și pe a- 
Un foc de paie care s-a 
dar, surprinzător pentru 
jucătorii dv au o condiție 
bună. Ei nu s-au „termi- 

Au dominat chiar

sînt convins că „naționala" a prins 
o zi foarte, foarte slabă. Chiar 
dacă au evoluat promițător Lu
cescu, Iordănescu, Mocanu și Ră- 
ducanu, ceilalați coechipieri au 
avut o zi atît de slabă îneît au 
reușit 
ceștia.
stins, 
mine, 
fizică 
nat" fizicește.
copios în repriza a doua, dar s-au 
„stins" repede în a „gîndi" pe 
teren, în a întreprinde acel ceva 

• cu care să construiască faze de 
calitate, situații de gol. Nu-mi 
place să compar pentru că, în 
general, jocurile de fotbal poartă 
pregnant amprenta formei jucă
torilor din ziua respectivă. Nu 
pot, însă, să nu-mi aduc aminte 
de jocul de la Novi Sad. România 
a jucat, e drept, atunci destul de 
lent, dar tehnic și tactic a fost 
superioară Iugoslaviei, prezentin- 
du-se ca un lot foarte omogen. 
Ziarele noastre îl sfătuiau pe 
Boșkov să ia exemplu de modul 
de organizare al românilor. Nu de 
mult, la Kușevaț am jucat cu 
F. C. Argeș. Nu am văzut astăzi 
un jucător ca Dobrin. Lipsesc și 
alți jucători pe care-i știam de la 
campionatele mondiale. Se recon-

loto-Pmosporl
Autoturisme, excursii peste hotare 
și bani la tragerea excepțională 
FRONOEXPRES din 5 septembiie 1971 
mai pot fi obținute cîștiguri în 
bani de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor aces
tor cîștiguri se vor efectua 5 ex
trageri de cîte 8 
In total vor fi 
numere.

Participarea se 
de 3 lei, 8 lei și 

numere din 45. 
extrase 40 de

face pe bilete
15 lei varianta.

care atîrnă soarta sau onoarea 
unei națiuni. In pofida acestor po
sibile replici, eu rămîn la părerea 
că fotbalul nu poate fi decît tin 
joc, că el trebuie făcut cu plăcere 
sau de loc și că, deocamdată, 
aproape numai copiii ne mai trans
mit acea bucurie pură atunci cînd 
aleargă după sfera asta de piele 
care avea să scoată atîta lume din 
minți. Bucuria de a juca devine în 
spectator bucuria de a privi și îl 
contaminează cu elanurile și cu vi
goarea ei. Tocmai de aceea mi-a 
displăcut să constat că și în cazul 
copiilor de 10—11 ani se găsesc 
cîte unii care atentează la bucuria 
lor de a juca liber, fără corset în 
minte, de plăcere și pentru plăcere. 
Am avut ocazia să văd și să aud 
cum pe’ margine se agita cîte un 
custode, care bruia patima curată 
și candoarea combatanților. Li se 
striga ce să facă și cum să facă, 
unde să paseze, cum să tragă și 
să nu tragă ca să înscrie sau ca 
să nu rateze. Presupun că micuții 
n-auzeau și nici n-ar fi reușit „să 
respecte indicațiile" și asta e o con
solare. Dar faptul nu e lipsit de 
nocivitate. El circumscrie, probabil, 
tendința unor pedagogi fără voca
ție, aceea de a scoate copilul din 
starea de transă la care are drep
tul, acum cînd se Joacă la o ase
menea vîrstă. Dar asta echivalează 
cu a-i scoate din copilărie, cu a-i 
frustra de miracolul existenței în 
această perioadă, dreptul lor im
prescriptibil de care noi nu mai ți
nem cont, fiindcă vrem să cîștige 
o competiție și să raportăm isprava 
într-un proces-verbal.

Turneul de la Constanța a fost 
frumos, a fost impecabil organizat 
de către forul central și local al 
pionierilor, de către organismele 
sportive constănțene și stimulat cu 
premii. El a reprezentat o mică 
feerie sportivă și tocmai de aceea 
am pedalat pe constatarea că unii 
nu înțeleg adevăratul rost al jo
cului de fotbal în regatul copilă
riei. Dacă nici, la această vîrstă nu 
vom lăsa liberă și nu vom cultiva 
bucuria de a juca, atunci să nu 
ne mai mire blazarea unor fot
baliști de 20 de ani.

Tn turneul de la Constanța au 
defilat numeroase talente. Nu le 
vom numi pe cele mai ieșite în 
relief, fiindcă la această vîrstă ha
rul pentru fotbal există și se tre
zește în fiecare copil. El trebuie 
numai stimulat pe măsură ce per
sonalitatea copiilor se dezvoltă și 
se fortifică.

Romulus BALABAN

struiește echipa . și în astfel de si
tuații — știu — drumul e ane
voios. Repet, jocul de astăzi 
poartă și pecetea unei zile foarte 
slabe. Acest lot va trebui să mun
cească foarte mult. Dar și O.F.K. 
a manifestat, în general, aceleași 
slăbiciuni.

GEORGEVICI i Am mărturisit 
la sosire că am emoții. Cu ele în 
suflet am apărut pe teren. Dar 
atacanții români, încet-încet, 
m-au liniștit. Un exemplu: Iordă- 
nescu. In fața masivilor noștri 
fundași, are un atu nemaipomenit, 
fiind un excelent tehnician, cu 
un dribling subtil. I-a scos din Joc 
de atîtea ori prin driblinguri și 
fente pe apărătorii noștri. A și 
marcat un gol după o execuție 
tehnică splendidă. Și, dintr-o dată, 
a renunțat la arma-i teribilă, for- 
tînd jocul cu pase laterale. De 
ce ? Nu a sesizat că acestea con
vin apărătorilor noștri ? S-a neu
tralizat singur. Mă gîndeam cu 
spaimă la șuturile-bombă ale lui 
Dembrovschi. Au lipsit. Iii schimb, 
mi-a plăcut Lucescu: incisiv, cen
trează și șutează foarte periculos. 
Ce-i cu Dobrin, ce-i cu Dumitra- 
che, ce-i cu brunetul (n.n. Geor- 
gevici se gîndește la Neagu) de 
la Rapid ?

toate 
mari

juca

de pod“.
uitați I Sîmbătă 4 septem- 
a.c., este ULTIMA ZI în 

vă mai puteți procura bile-

Vă reamintim că pe biletele de 
15 lei varianta, participați la 
cele 5 extrageri, cu șanse 
de cîștig.

De asemenea se mai pot 
variante- combinate sau combinații 
„Cap '

Nu 
brie 
care 
tele.

Tragerea va avea loc Ia Bucu
rești duminică 5 septembrie a.c. 
în sala Clubului Finanțe Bănol 
din strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,15. Tragerea 
va fi radiodifuzată.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE JOC

Desele „surprize" din jocul ds 
fotbal ne-au format convingerea că, 
exceptînd scopurile publicitare, nici 
un om, oricît de competent ar fl, 
nu poate anticipa rezultatele unei 
echipe. Prevederile se pot extinde 
cel mult — și numai prin cunoaș
terea „intimităților’* unei echipa — 
la nivelul calitativ al evoluției în 
competiția respectivă, rezultatele 
fiind — cum este normal — conse
cința firească a acestui nivel.

în opoziție cu unele păreri, care 
susțin că in fotbal (și in special In 
fotbalul nostru) acest „normal" este 
foarte relativ, vom încerca, in rîn
durile ce urmează, să ne aducem 
contribuția la clarificarea problemei 
privind corelația ce trebuie să exis
te între munca antrenorului, calitatea 
jocului și rezultatele echipei.

Victoriile finale în competițiile 
interne — satisfăcînd prin ele in
sele — sustrag atenția de la faptul 
că au fost realizate cu aceiași in
dici și la același nivel calitativ ca in 
anii precedenți. Optică greșită, ducă 
opinia noastră, intrucît ADEVĂRATA 
PERFORMANȚĂ ÎNSEMNlND DE
PĂȘIREA PROGRESIVA A PRO
PRIEI VALORI, TREBUIE SĂ FIE 
REZULTATUL CREȘTERII CAPA
CITĂȚII SPORTIVE, PESTE „VA
LOAREA DE IERI”. (în atletism, 
de pildă, performanța începe cu 
depășirea „recordului personal").

Referindu-ne la calitate pornim 
de la faptul, știut, că performant» 
sc realizează in raport direct cu ni
velul ia care se situează cei patra 
factori determinant!, a căror impor
tanță șl dependență o expunem In 
ordine : conducere competentă ți 
dinamică ; condiții admlnistratlv-or- 
ganizatorice și tehnico-materiale co
respunzătoare ; lot de Juniori valo
roși ; instruire superioară. Noi ne 
vom opri la ultimul factor care, 
prin calitatea muncii sale, trebuie 
să-i valorifice pe ceilalți trei, pre
gătind și realizind performanța.

Acceptînd că așa ar trebui să a- 
rate normalul, prin raritatea cazu
rilor în care cei patru factori se în
trunesc la un nivel superior în ca
drul aceleiași secții realitatea ne 
obligă să recunoaștem și aici pre
zenta „anormalului”.

Intuindu-se alternativele in cazul 
decalajului între acești factori, ți
nem doar sâ arătăm că, de regu
lă. antrenorul este cel care trebuie 
să oompenseze slăbiciunile partene
rilor săi (conduceri mai mult sau 
mai puțin diletante și pasive pînă 
la... rezultate ; condiții tehnico-ma
teriale, în multe cazuri, insuficien
te ; capriciile și neangajarea la e- 
fort specific a jucătorilor valoroși 
etc.) Și tot el este acela care va 
răspunde do „incapacitatea” sa de 
a obține — chiar în aceste condi
ții — rezultatele dorite.

Nu ne erijăm in apărători, în orice 
situații, a conducerilor tehnice, dim
potrivă considerăm juste desele a- 
precieri negative care se fac la a- 
dresa acestora. în special pentru 
faptul că, abdlcînd de la crezul pro
fesional „victorie prin calitate”, unii 
dintre antrenori au devenit sclavii 
rezultatelor imediate Si cu orice preț.

Afirmăm acestea, intrucît fotbalul 
nostru, scos din mediocritate de cele 
cîteva evoluții și rezultate bune ale 
echipei naționale, are nevoie pentru 
continua afirmare și consacrare de

Componenții lotului național de 
fotbal au fost convocați la Bucu
rești pentru duminică, 5 septem
brie, după jocurile etapei a treia 
a diviziei A. Luni după-amiază, 
tricolorii vor întîlni într-un „meci 
scurt" (pe durata a 60 de mi
nute) echipa de juniori Progresul, 
Iar marți vor avea ca sparing- 
partener formația de tineret-re
zerve Steaua.

Antrenorul 
ne-a informat 
neficia și de .
Radu Nunweiller, Tătaru și Do- 
mide, recuperați în urma acciden
telor suferite. Este posibilă și 
chemarea la lot a lui Cornel Dinu.

SANTRACI: Apărarea români
lor a fost fragilă în jocul de ieri. 
Jucătorii nu atacă decisiv, per- 
mițînd adversarului manevre de 
tot felul. Credeți-mă, în afară 
de Luchici (nr. 10), noi în atacul 
lui O.F.K. am jucat destul de 
slab. Azi a fost o „pîine de mîn- 
cat" cu apărătorii români. Siguri, 
numai Răducanu și Mocanu.

Bineînțeles, oaspeții noștri nu 
au de unde să știe de ce, ieri, în 
lotul nostru au lipsit unii din Ju
cătorii de bază ai naționalei. 
Le-am mulțumit pentru păreri și 
sfaturi, încredințîndu-1 că prin 
prezența șl Jocul lor — ca valo
roși sparing-parteneri al lotului 
nostru — ne-au da» posibilitatea 
să verificăm potențialul fotbaliș
tilor noștri, acum înaintea con
fruntărilor decisive din Campio
natul european.

Declarații consemnate de 
Dușan BUGARIN

ANUNȚ
Concursul de admitere la Școala de specializare postliceaiă de an

trenori va avea loc între 15-22 septembrie a.c.
Concursul constă în următoarele probe :
— vizita medicală (eliminatorie) t
— lucrare scrisă la anatomia și fiziologia omului j
— probă practică la specializasea aleasă.
Candidafii vor depune actele la secretariatul școlii, între 6-13 sep

tembrie, după ce vor prezenta în prealabil din partea federațiilor ates
tarea categoriei a II- a de clasificare sportivă.

Actele ce urmează a fi depuse vor fi următoarele s
— certificat de naștere în original și în copie î

— diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului 
(sau altor școli echivalente) în original |

— buletin de analiza sîngelui ț
— rezultatul examenului radiologie țl pulmonar )
— carnetul de legitimare sau adeverința de clasificare sportivă :
— două fotografii 6/9 >
— cererea de înscriere.
Pentru orice alte informații eandldajH se pot adresa secretariatului 

școlii, zilnic Intre orele 9-14, ra telefon » >1.44.40908.

treaptă de instruire organi- 
viitorilor jucători de perfor
au primii datoria de. a le 

Indicilor de bază : psihO-fi-

un solid fundament calitativ, care 
nu sc poate crea numai prin „per
formanțele" din competițiile interne. 
Pentru că, așa cum s-a arătat mai 
sus. ierarhizarea anuală a valorilor 
colective Si individuale in fotbalul 
nostru se stabilește prin simpla par
ticipare la competiții. „Cineva*' pro
movează, retrogradează ori cîștigă 
campionatul sau cupa, fără să existe 
nici un criteriu obiectiv care să arate 
precis, dacă din punct de vedere ca
litativ — privind capacitatea globală 
de joc — ne situăm sub (ori peste) 
propria evoluție din anul competi- 
țional anterior.

Pornind de la adevărul constata» 
că jucători „mari" au fost de regulă 
instruit! inițial în asociații »1 echi
pe cu antrenori „mici”, vrem să se 
Înțeleagă că referirile noastre se 
extind la toate categoriile de antre
nori. Deci și la aceia care, constituind 
prima ’ • ——
zată a 
mantă, »u — - —
profila calitățile, încadrîndu-i în ter
menii indicilor de bază : psihO-fi- 
zici. tehnici și fiziologici ; profil care 
va însoți sportivul din treaptă in 
treaptă — mareînd cu precizie, prin 
oscilațiile acestor indici, evoluția 
lui în timp — pînă la încheierea ca
rierei de jucător.

înregistrindu-se și urmărindu-se, 
in acest mod, „valoarea", cu care 
flecare jucător — și implicit echipa — 
urcă pe o nouă treaptă competitio- 
nală, și comparînd, periodic, datele 
obținute, se creează multiple posi
bilități pentru : ■) stabilirea direc
țiilor principale In care trebuie În
dreptat procesul de instruire ; b) 
confirmarea sau infirmarea eficientei 
acestora ; c) contribuția sportivilor 
la propriul lor progres șl chiar cau
zele care ar infrîna evoluția a- 
cestora.

Toate aceste date — consemn!nd 
oontinua creștere a capacității de joc 
— corelate cu talentul jucătorilor 
constituie expresia calității muncii 
antrenorilor și cel mai realist argu
ment pentru aspirațiile la rezultate 
superioare.

ION BALANESCU
antrenor

C.F.R.CLUJ-A.O. KAVALA
2-2 (0-0)

CLUJ, S (prin telefon). — Disputat 
Ieri pe stadionul municipal din loca
litate, focul dintre C.F.R. șl . echipa 
greacă A. O. Kavala a prilejuit un 
spectacol fotbalistic plăcut, cu faze pur
tate In viteză. Au Înscris : Șoo (m’n. 
53) șl Țegean (mln. 70) pentru clujeni. 
Roman (mln 46 — autogol) șl Hrisafidis 
(mln. 89) pentru oaspeți. A arbitrat bine 
V. Topan (Cluj).

V. MOREA—coresp.

Astăzi, simpozion lă Bacău

la Munchen"

.Astăzi, la Casa de cultură „Va
sile Alecsandri" din Bacău va 
avea loc simpozionul intitulat 
„De la Guadalajara la Munchen". 
Vor participa ca Invitați Radu 
Urziceanu, ziarist sportiv. Ștefan 
Olteanu, redactor la ziarul local 
„Steagul Roșu" și fotbalistul 
Emeric Dembrovschi. După simpo
zion va rula filmul „Mexic ’70"

S. NENIȚA *— coresp.

Sancțiuni pronunțate de căite 
Comisia centrală de competiții 

și disciplină
Ultima etapă a diviziei A n-a 

oferit subiecte Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, ceea ce re
prezintă un fapt meritoriu, pe care 
l-am vrea cît mai des repetat.

In schimb, în divizia B s-au în
registrat, la două meciuri, grave 
abateri, atît în terenul de joc, cît 
și în afara lui, ajungîndu-se chiar 
la acte de huliganism, cum s-a în- 
tîmplat la Cîmpina, unde un ins 
care n-ar avea ce căuta pe un te
ren de sport, l-a lovit în cap, cu 
minerul de la umbrelă, pe unul 
din jucătorii echipei oaspe. Huliga
nul a fost identificat și sancționat 
contravențional de către organele 
de miliție.

Dar, să vă punem la curent cu 
hotărîrile Comisiei de disciplină, în 
cazurile la care ne referim.'

— Echipei Poiana Cîmpina i s-a 
ridicat dreptul de organizare pe o 
etapă, pentru faptul că pe stadio
nul ei s-a petrecut un act de huli
ganism, cu prilejul meciului Poiana 
Cîmpina — Portul Constanța.

— Jucătorul Paraschivescu (Por
tul) a fost suspendat pe o etapă.

— Echipa Olimpia Oradea a fos» 
sancționată cu ridicarea dreptului 
de organizare, pe o etapă, pentru 
incidentele ce s-au înregistrat la 
meciul Olimpia Oradea — C.S.M. 
Reșița, unde unii spectatori au in
trat pe teren, bruscîndu-I pe ar
bitru.

— Fotbaliștii Bakoș și Vekerdi 
(Olimpia Oradea) au fost suspen
dați pe cîte patru etape.



Au început întrecerile campionatului mondial de lupte greco-romane

Campionul olimpic și multiplul campion mondial I. Varga invins prin tuș
luptătorii de la celelalte categorii. 
Un frumos succes a repurtat semi
greul N. Murtinescu în fața vechiului 
său rival Fr. Kiss (Ungaria), locul II 
la C.M. 1970. Rezultatul s-a menținut 
egal pînă în ultimul minut cînd Mar- 
tinescu cu o trecere pe sub brațul 
stîng al adversarului l-a fixat pe a- 
cesta 
punct 
Stoiciu 
să-și 
nului I. Bognani, cel care la un re
cent turneu internațional îl întrecuse 
detașat. De astă dată Stoiciu, cu toa
te că a fost condus după prima re
priză a refăcut și în urma unor cen- 
turări laterale s-a distanțat la 8—4 p. 
In final el a mai obținut un punct 
și astfel a fost declarat învingător.

O victorie categorică a înregistrat 
în primul său meci și I. Enache (cat. 
74 kg) în fața elvețianului K. Spy- 
cher. Cînd mai era un minut de lup
tă, Enache se detașase net cu 11—0 p, 
dar în același timp Spycher a primit 
cel de al treilea avertisment fiind 
descalificat. N. Neguț (cat. 90 kg) a 
pus capăt meciului său cu O. Hak'u 
(Norvegia) în min. 2,24 cînd și-a fixat 
adversarul în tuș. I. Baciu (cat. 57 
kg) n-a putut să treacă cu succes de 
rapidul luptător japonez Y. Nanao cu 
care a terminat la egalitate (7—7). De 
notat că Baciu a fost condus pînă 
spre sfîrșitul partidei. La cat. 68 kg 
S. Popescu a pierdut la puncte i2—4) 
în fața vjcecampionului mondial S. 
Damianovici (Iugoslavia).

_ Dintre marile surprize ale zilei no
tăm înfrîngerea prin tuș a campio
nului olimpic și multiplului campion 
mondial I. Varga (Ungaria) în meciul 
Cu H. Traikov (Bulgaria).

Costin CHIRIAC

pe sub 
ducîn- 

și acolo 
laterală, 
puncte:

la 
cfe

x
SOFIA, 2 (prin telefon, de la tri

misul nostru special).
.. Așadar, după epilogul mondia
lelor de lupte libere pe podiumul 
de concurs de pe stadionul „Vasil 
Levski" au intrat în focul celei 
mai mari întreceri a anului 
lupte greco-romane peste 200
concurenți din 34 de țări. Joi di
mineață, ei s gu prezentat la pri
mul examen — cîntarul. Toți 
luptătorii români l-au trecut cu 
succes, în timp ce alți participanți 
au fost nevoiți să apeleze din nou 
la... saună. Apoi, după tragerea la 
sorți, la ora 10, s-a inaugurat 
ediția ’71 a C.M. de lupte greco- 
romane. Primii care au început 
confruntările au fost concurenții 
de la categoriile 48, 62 și 82 kg.

Debutantul nostru la cea mai 
ușoară categorie, Ion Gibu (care 
îl înlocuiește pe campionul mon
dial la 48 kg, Gheorghe Berceanu, 
singurul dintre cei 10 învingători 
de anul trecut care nu s-a pre
zentat aici Ia Sofia — din cauza 
unui accident suferit la picior), 
se părea că va avea un meci 
ușor cu finlandezul V. Hirvonen, 
și acesta pentru prima dată la 
C.M. Dar nu a fost de Ioc așa. 
Sportivul finlandez, mai înalt cu 
un cap, l-a condus la puncte pînă 
în min. 8 pe Gibu și se credea că 
reprezentantului nostru nu-i va 
ajunge ultimul minut al partidei 
pentru a întoarce rezultatul în 
favoarea sa. In secundele care au 
urmat, Gibu a inițiat, însă, un

atac fulgerător, a trecut 
brațul adversarului său 
du-1 pe acesta în parter 
a finalizat o conturare. 
obținînd, astfel, victoria la 
5—3. Dintre ceilalți luptători ro
mâni care au evoluat în gala de 
dimineață, Cornel Vîrtosu (62 
kg) și Marcel Vlas (82 kg) n-au 
reușit să pășească cu dreptul în 
marea competiție. Ambii au fost 
întrecuți la puncte. Vîrtosu a 
pierdut în fața maghiarului J. 
Rethi (2—4) în urma unui supleu 
executat de acesta în primul mi
nut, iar avantajul de 2 puncte a 
fost menținut de Rethi în toate 
cele trei reprize. Vlad n-a reu
șit să opună rezistență polonezului 
Ostrowski (punctaj 2—4) și 
zbătut aproape 6 minute 
învins la tuș.

ALTE REZULTATE: 
Zubkov (U.R.S.S.) b.p. 
(Iran), Sari (Turcia) b.t. Amar 
geria), Angelov (Bulgaria) 
Maas (R.F.G.) ; 62 kg : Lipien 
lonia) egal Alakoc (Turcia), 
letic 
(Franța), 
Yadulachi 
nemarca) 
Laapso 
(Suedia);
b.t. Yamur (Turcia), Janota (Cehos
lovacia) b.p. Chames (Liban), Ne- 
nadic (Iugoslavia) b.p.
(Finlanda), Nazarenko
b.p. Barlie (Norvegia).

Seara au intrat în competiție și

Forest Hills

s-a 
să nu fie

48 kg:
Aliabadi 

(Al- 
b.p. 
(Po- 
Ko- 

Fosati 
b.p.

egal
(Iugoslavia) b.t. 

Wehling (R.D.G.)
(Iran), Herikssen (Da- 

b.t. Mebruk (Tunisia), 
(Finlanda) b.p. Sholz 
82 kg : Hyraki (Japonia)

Puncari
(U.R.S.S.)

LA 18, 19 SEPTEMBRIE

la 
Și

parter, 
totodată 

(cat. 52 
ia revanșa

obținînd 
victoria.

kg) a 
în fața

un 
Gh. 

reușit 
italia- NEW YORK (2 Agerpres). — La 

Forest Hills, în primul său meci 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale S.U.A., 
Năstase 
nismanul mexican Joaquim Loyo 
Mayo, pe care l-a învins în trei 
seturi : 6—2, 7—5, 6—4.

în alte meciuri din primul tur, 
americanul Arthur Ashe l-a eli
minat cu 6—3, 6—4, 6—1 pe com
patriotul său Dick Knight, bra
zilianul Thomas Koch a dispus cu 
3—6, 7—6, 6—2, 7—6 de chilianul 
Patricio Cornejo, iar spaniolul 
Manuel Orantes l-a întrecut cu 
6—4, 7—-5, 6—4 pe cehoslovacul 
Vladimir Zednik.

Alte rezultate: Richey (S.U.A.) 
— Pasarell (Porto Rico) 6—4,
6— 4, 7—5 ; Matthews (Anglia) — 
Russell (Jamaica) 6—7, 6—7, 7—6,
7— 6, 6—3; Lutz (S.U.A.) — Stil-

1-a întîlnit- pe
Ilie 
te-

well (Anglia) 
Mukerjea (India) 
desia) 6—7, 7—6, 7—6, 7—6 ; Stone 
(Australia)
6—2, 6—2, 6—0; Froehling (S.U.A.) 
— Fassbender (R.F.G.) 6—3, ' ‘
6—3 ; Barthes (Franța) — 
(S.U.A.) 6—4, 6—2, 7—5 ; 
der (Australia) — 
(S.U.A.) ‘ ‘ ’
Battrick 
(R.A.U.) 
Carmichael 
(Spania) 
Cox (Anglia) 
lia) 7—5, 6—0. 7—6.

în proba de simplu feminin, 
jucătoarea engleză Winnie Shaw 
a învins-o cu 6—1, 6- 
ricanca 
Palmeova 
cu 6—2, 
(S.U.A.).

6—0, 6—4, 6—4; 
— Irvine (Rho-

Clifton (Anglia)

6—3,
■ Howard 

Alexan- 
McManus 

6—3, 6—4, 3—6, 6—4 ; 
(Anglia) — El Shafei 

6—4, 2—6, 6—4, 6—2 ;
(Australia) — Munoz 

6—3, 6—7, 7—6, 6—4;
Keldie (Austra-

1 pe ame- 
Gail Hansen, iar Alena 
(Cehoslovacia) a dispus 

6—3 de Gussie Moran

EDIJiA JUBILIARĂ (a XX-a) A CAMPIONATELOR

Drama lui Guy Drut pe stadionul olimpic din Helsinki!

în zilele de 18 și 19 septembrie 
stadionul Republicii va fi gazda în
trecerilor EDIȚIEI A XX-A — JU
BILIARE — A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE ATLETISM 
ALE ROMÂNIEI. în vederea aces
tui însemnat eveniment sportiv, Fe
derația română de atletism a lansat 
invitații unul mare număr de a- 
tleți și atlete, din mai multe țări din 
Europa și din alte continente. Aceste 
invitații au fost completate, în unele 
cazuri, de discuții directe cu con
ducătorii anumitor federații și re
zultatul se și vede concretizat in 
listele de înscrieri sosite de acum, 
Ia F.R.A.

Lotul cel mai numeros (26 de a- 
tleți, între care 7 atlete) va fi cel 
al CUBEI. Dintre cel Înscriși reți
nem numele sprinterilor de renume 
mondial Pablo Montes, Hermes Ra
mirez, Pablo șl Barbaro Bandomo, 
al alergătorului de garduri Juan 
Morales, al semifondistelor Aurelia 
Penton tl Carmen Trust», Conducâ-

va fi fostul meda- 
cursa de 100 m, En-

torul delegației 
liat olimpic în i 
rique Figuerola.

De la Atena vor veni cîțiva a- 
tleți greci de marcă, în frunte cu 
cel mai rapid sprinter al Balcanilor, 
Papagheorgopoulos, 10,0 secunde în 
acest sezon, deținătorul medaliei de

bronz la recentele campionate euro
pene de la Helsinki.

Federația franceză de specialitate 
va trimite la „internaționale” cinci 
atleți cu renume în sportul interna
țional : Jean Wadoux, clasat al doi- 
le în memorabila cursă de 5 000 m 
de la C.E.-1971, sprinterul Alain 
Sarteur (medalie de argint la „euro
penele” de la Atena), aruncătorul de 
suliță Ibanez, precum și săritorul 
în lungime Jacques Pani (8,15 m 
în acest an) și alergătorul peste 
garduri, campionul țării. Guy Drut. 
Ultimul s-a numărat printre favori- 
ții cursei de 110 mg la Helsinki, dar 
împiedicindu-se de un gard, în se
rie. a căzut și a fost nevoit să a- 
bandoneze. „Internaționalele” noastre 
reprezintă, fără discuție, un bun 
prilej pentru Drut de a se „reabili
ta" în ochii suporterilor săi.

Lotul cehoslovac are drept 
de afiș pe semifondistul Jozef 
si pe săritoarea în înălțime 
Proskova. Cel mai valoros
atleții unguri pare -a fi aruncătorul 
de greutate Sandor Holub (19,81 m 
în acest an). Din lotul maghiar mai 
fac parte Tibor Farkas (100 
m), Andrasz Sinka (800 m). 
Torok (1 500 m și 5 000 m), 
Milassin (110 mg) și Miklos 
(lungime si triplu).

Federațiile de atletism din 
nia, Belgia. Norvegia, 
R. F. a Germaniei au comunicat, de 
asemenea, acordul privind partici
parea atleților lor la campionatele 
noastre internaționale.

O participare inedită este aceea a 
unui lot de atleți mexicani, dintre 
cei mai valoroși. în plus, se anunță 
ca un fapt aproape cert, evoluția 
unui grup de alergători și săritori 
din mai multe țări ale Africii.

BARCELONA, 2 (prin telefon). — La 
12 ore după sosirea el în localitate, 
echipa de juniori a tării noastre, care 
participă la cel de al doilea campionat 
european de juniori, a întilnit reduta
bila selecționată a Spaniei. Aceasta a 
aliniat o formație în care evoluează 
nu mai puțin de 9 jucători din cei ce 
au reprezentat Spania la „europenele" 
de seniori ! Meciul a fost astfel la dis
creția gazdelor, care au învins cu 7—5 
(2—1. 3—2, 0—0, 2—2). Au înscris Sans 
3, Jăne 2, Rubio și Canovas de la în
vingători, respectiv Rus 3, Pop 2 de 
la învinși. A arbitrat corect Kdnig (Un
garia).

In cel de al doilea meci din cadrul 
grupei A, formația română a repurtat 
o categorică victorie în fața selecționa
tei R. F. a Germaniei cu scorul de 9—4 
(3—1, 1—1, 3—1. 2—1). Au înscris : Frîn- 
cu 3. Pop 2. Rus 2. Cocora 2, pentru 
români, respectiv, Schukler, Droge, 
Stiefel. Gudd pentru jucătorii vest-ger- 
mani. Cei mai buni oameni ai învin-

gătorllor — Huber. Frîncu, Rus și Pop. 
Foarte bun arbitrajul lui Bistls (Grecia). 
Tot în grupa A s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate : Spania — Iu
goslavia 11—6 : Olanda — R. F. a Ger
maniei 3—1. Echipa română va întîlni 
în continuare formațiile Olandei și 
Iugoslaviei, primele trei clasate urmînd 
să se califice (cu rezultatele din grupă) 
la turneul final. In seria B : U.R.S.S. — 
Grecia 6—1, Ungaria — Anglia 6—2, Ita
lia - Belgia 17—3, Anglia — Belgia c—2, 
Ungaria — Grecia 6—3. U.R.S.S. — I- 
talla 7—5, Ungaria — Italia 3—2. Anglia 
— Grecia 7—5.

/

UHDE SE VA JUCA MECIUL
FISCHER -PETROSIAN ?

capete 
Plachy 
Alena 
dintre

șl *200
•Janos 

Lorand 
Balogh

Polo- 
Finlanda,

ASTĂZI ÎNCEPE A XXX-a BALCANIADĂ ATLETICĂ
(Drrnare din pag. 1)

aprindere despre șansele favoriților, 
despre întrecerea pe echipe, clasa
mentul general avînd, in cazul Bal
caniadelor, o pondere deosebită.

Ziariștii Iugoslavi sînt optimiști In 
ceea ce privește evoluția reprezenta
tivei lor masculine, mal puternică și 
mal omogenă decît a fost la ultimele

Campionatul feminin de handbal
(Vrmari din pag. O

fcansate P» eontraataa, handbalistele de 
1» Universitatea marcheaz* prin tțrghlr. 
Așadar, in loo da 3—4 eete 
calitate a elevelor antrenorului I. Bota 
este că nu descurajează. Ele sa lanaea- 
ză intr-o titanică munc* de refacere a 
terenului pierdut șl, încet dar sigur. »e 
apropie de campioane 1 7—8 la sfîrșl
tul reprizei. în partea a doua a me
ciului atmosfera este Încărcata. In pri
mele 7 minute se ratează de o parte 
șl de alta, se faoe joc d« așteptate, de 
uzură. Echipa prof. C. Popescu ac
ționează însă mal calm șl reușește, prin 
excelenta Arghlr. să-și majoreze avan
tajul la 10—7- Diti acest moment în
cepe insă degringolada echipei cam
pioane. Neatențiile se succed, greșelile 
in apărare sînt evidente ca și pri
peala în atac. De această stare de lu
cruri profită cu luciditate colegele junei 
Climovschi. Revenită în poartă încă din 
min. 20, ea apâră acum ca în zilele 
mari și dă aripi coechipierelor. .Scorul 
evoluează în favoarea formației I.E.F.b. 
In două minute (36—37) este 9—10. In 
min. 41, Doina Bălcolanu aduce — pen
tru prima oară în acest meci - ega
larea : 10—10. irlna salvează cîteva
mingi, apoi este însă învinsă de Ar- 
chir, care transformă impecabil o a ■ 
runcare de ia 7 m (min. 43). Din nou 
(mln. 44). Bălcolanu egalează: 11—li. 
Ea se accidentează însă în min. 47 șl 
părăsește terenul. în penultimul minut 
de joc Burtea înscrie golul victoriei: 
12-11! 'Urmează momente dramatice: 
de la I.E.F.S. sînt eliminate două ju
cătoare (Costandache și Gută): Arghlr 
execută o aruncare de la 7 m șl Inna 
apără miraculos : in ultimele secunde 
portarul I.E.F.S.-ulul salvează din nou 
— in extremis — un șut puternic. Cînd 
arbitrii fluieră sfîrșltul jocului spec
tatorii sînt la fel de obosiți ca șl ju
cătoarele...

Au înscris: Arghlr 7, Iordache ■S șl 
Lldla Scorțescu 1 — pentru Universi
tatea, Bălcolanu 6, Bunea 3, Erfncu 2 șl 
Mohanu-Cula 1 — pentru I.E.F.S. Au 
condus: V. Sldea șl V. Pelenghian 
(Bucure jtl).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA O- 
DORHEI 8—9 (6—5) 1 Joc anost, rezultat 
aproape surprinzător. Oaspetele au a- 
rătat din primele minute ale partidei 
că n-au venit la București să piardă. 
Ele deschid scorul prin Mikioș (mln. 
8) șl chiar dacă sînt apoi conduse (mln. 
6 : 2—1, mln. 9 : 3—1), îșl păstrează 
calmul șl circulă destul de „legat" la

semicercul advers. în mln. 14 obțin 
♦galere» (S—8), aer vor Încheie prim» 
parte ■ joculuj conduse. Repriza secun
dă debutează sub semnul dominării cla
re a oaspetelor, oare egaleaa* din nou 
(8—8) șl preiau conducerea prin ace
eași Mikioș. După 15 minute in care 
ambele echipe ratează exasperant do 
mult, Rapidul conduce iarăși pe tabela 
de marcaj (mln. 45 : 8—7), dar două 
contraatacuri lansate excelent de por
tarul Voinței Odorhei (Clara Bartok) 
spulberă iluziile gazdelor care pierd 
al treilea Joc consecutiv I Principalele 
realizatoare : Gh. Elena (4). Ștefan (2) 
— Rapid, respectiv Maghiari (4), Mi
kioș șl Teglaș cite 2. Au condus corect 
C. Șenchea — A. Vasilescu (Ploiești).

Horia ALEXANDRESCU

ediții ale competiției, nutrind speran
ța într-o victorie pe care „plavli" 
(n.n. albaștrii) n-au mai obținut-o de 
la J.B. de la Belgrad, din 1961. Cu 
Korița într-o formă deosebită, eu 
Jose Medjimureț, Milenko Rak, Ivița 
Karasi și ceilalți oampioni, cu avan
tajul terenului propriu, al publicu
lui, iugoslavii se prezintă In acest 
an eu prima șansă. Rămîne de văzut 
c« părere ver avea Insă și cellalt 
concurenți, In mod special atleții 
bulgari și români I

La fete, situația este, de asemenea, 
la fel de eohilibrată din punct de 
vedere valoric, atletele românce și 
cele bulgare avînd totuși cele mai 
multe șanse de succes. Individual, 
există 1* unele probe favorițl Indis
cutabili pe care doar niște accidente 
l-ar putea Împiedica să intre tn po
sesia titlurilor de campioni pe 1971. 
Este cazul Ivank&i Hristova la greu
tate, al Argentinei Menis la disc, Va
lerie! Bufanu la 100 mg, al lui Dane 
Korița la 5 000 m șl 10 000 m, al gre
cului Papagheorgopoulos la 100 m, al 
lui Carol Corbu la triplu și Încă a 
altor câtorva atleți. La cele mai mul
te probe Insă situația este deschisă 
oricărui rezultat. în ceea ce ne pri
vește sperăm oa tn relatările noastre 
să vă putem comunica cît mal multe 
rezultate bune ale atleților români, 
de la întrecerile care încep astăzi.

RULMENTUL BRAȘOV — „U“ CLUJ 
17—8 (9—3). Brașovencele — deși nu 
evoluează încă la valoarea lor obișnuită 
— au obținut o victorie foarte comodă 
in fata unei echipe fragile. lipsite de 
orizont tactic și cu o pregătire tehnică 
neconvingătoare. Principalele marcatoa
re : Oancea (6), Naco (6), — Rulmen
tul, Vidu (6) — „U“ Cluj. Au arbitrat 
foarte bine G. Popescu șt I. Păunescu 
(București). C. GRUIA—coresp.

UNIVERSITATEA TIMISOARA — CON
FECȚIA 20—9 (9—6). Peste 2 000 de spec
tatori au asistat la meci. Gazdele au a- 
vut în permanență inițiativa. Princi
palele realizatoare : Ibadula (6), Met- 
zenrath și Onofras cîte 3 pentru gazde, 
respectiv Serediuc (3). Au condus bine 
P. Radvany (Cluj) și I. Grebenișan 
(București). P. ARCAN—coresp.

TEXTILA BUHUȘI — MUREȘUL 
MUREȘ 12—9 (6—3). Mureșencele au e- 
voluat ieri, șters. In fața Textilei, pier- 
zînd clar.

• rea cu ambiție, organiztndu-șl 
bine apărarea 
șl eficace. In 
ducea cu 6—0, 
rau încă să 
forma slabă 
le-a mal permis acest lucru, 
gazdelor este pe deplin 
clpalele marcatoare : 
Șerban (4) șl Vleru (3) 
pectlv Soș (4) șl Cordoș 
bine T. Ene și R. Iamandl (Buzău).

Gazdele au abordat întîlni- 
foarte 

șl contraatacînd periculos 
minutul 18 Textila con- 
iar mureșencele mal spe- 
refacă handicapul, dar 
a portarului Huszer nu 

Victoria
meritată. Prln- 
Munteanu (5), 

— Textila, res- 
(2). Au condus

Cu ocazia unei ședințe a fede
rației internaționale de șah, care 
a avut loc la Vancouver, (Cana
da) a fost luat în discuție locul 
de desfășurare a finalei turneului 
candidaților la titlul mondial,, fi
nală în care se întîlnesc marii 
maeștri Robert Fischer (S.U.A.) și 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.). Forul 
american a făcut propunerea 
meciul să aibă loc la 
Aires, iar cel sovietic la 
Urmează ea în două zile 
internațională să decidă.

ca 
Buenos 
Atena, 

federația

Tf

ECHIPA 
ÎN

La Hanoi a avut loc un turneu de baschet masculin care a reunit forma
țiile din divizia A a campionatului R. D. Vietnam. Finala a opus echipa 
armatei și formația Centrului telegrafic din Hanoi. Turneul s-a încheiat 

cu victoria jucătorilor militari (in maiou de culoare închisă).
Foto : FAN SANG — Hanoi

LA LAKE GENEVA

‘ în activitatea boxului amator, 
contactele intercontinentale sînt 
destul de rare, ceea ce îngreu
iază și cunoașterea reciprocă mai 
detaliată. în afara Jocurilor Olim
pice, întîlnirile europenilor cu bo
xerii americani sînt destul de rare; 
Această realitate — acum înaintea 
meciului România—S.U.A. de la 
Lake Geneva — ne-a îndreptățit 
să solicităm cîteva cuvinte despre 
boxerii amatori americani unuia 
dintre cei mai avizați oameni în 
acest domeniu : col. Donald F.
Hull, vicepreședinte al A.I.B.A.,

președinte al Biroului continental 
american al A.I.B.A., consilier 
principal pentru box al Comitetu
lui olimpic al S.U.A. Domnia-sa 
ne-a declarat cu multă 
voință :

„Echipa noastră este o 
foarte tînără, avînd cinci 
care n-au atins vîrsta de 20 de 
ani. Cu excepția cîtorva militari, 
majoritatea boxerilor noștri fie că 
trec Ia profesionism, fie că se de
dică în întregime unei 
după ce depășesc vîrsta de 20 de 
ani. FIREȘTE CA NOI NU PU-

bună-

echipă 
membri

meserii

ECHIPA DV.

UNGARIEI A AVUT UN FINIȘ MAI BUN 
MECIUL CU SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI

DIN NOU DESPRE

spectatori au urms-Peste 50 000 de 
rit, miercuri la Budapesta, partida a- 
micală de fotbal dintre reprezentati
vele Ungariei și Iugoslaviei. La înce
putul jocului, a avut loc festivitatea 
prilejuită de retragerea din echipa 
națională a cunoscutului fotbalist ma
ghiar Lajos Tichi. In acest meci de 
adio, Tichi a jucat 10 minute după 
care a părăsit terenul în aplauzele 
entuziaste ale publicului.

Partida a debutat cu un joc destul 
de prudent de ambele părți, inițiativa 
aparținînd totuși oaspeților, care prin 
Geaici șl Petkovici atacă mult mai 
periculos poarta lui Geczi. în minu
tul 14 după o foarte reușită combi
nație Petkovlcl-Geaici, Oblak șutează 
în bară. După numai un minut, 
Aclmovici interceptează o minge de 
la Silea, centrează precis și Oblak 
reia în poartă : 1—0 pentru Iugosla
via. Pînă la sfîrșltul primei reprize 
slnt de consemnat o incredibilă ratare 
a lui Fllipovici (min. 28) ca șl bara 
lui Dunai II (mln. 34).

Repriza • doua începe cu atacurile 
ausțlnut» ale gazdelor care forțează 
egalarea. dar Bene, apoi Zambo ra-

TREI FRUNTAȘE EGALE
In etapa a treia a oampionatulul Bul

gariei, campioana Ț.S.K.A. a dispus di
ficil pe teren propriu de Trakla cu 3—3. 
Confirmînd buna sa formă din actualul 
sezon, vlcecampioana Levskl-Spartak a 
întrecut la Vrața pe Botev cu 3«-0. Sur
priza etapei a furnlzat-o Slavia care s-a 
impus, la Plovdiv, în fața echipei Lo
komotiv cu 2—0. A treia victorie con
secutivă a repurtat noua promovată 
I.S.K.-Spartak, învingătoare cu 2—0 asu
pra formației Dunav. Alte rezultate :

tează două ocazii prielnice. În 
59 oaspeții sînt pe punctul de a 
jora scorul dar Geaici șutează în 
tar după ce făcuse o cursă de aproa
pe 50 de metri. Fotbaliștii maghiari 
reușesc egalarea în min. 63 : o fază 
ce nu se anunța pariculoasă îl pune 
în poziție de șut pe Vidats care, cu 
largul concurs al lui Holțer, înscrie : 
1—1. Jocul devine mai disputat — 
pe alocuri, chiar dur (Juhasz II și 
Geaici părăsesc terenul accidentați). 
Gazdele reușesc să se impună în fi
nal și marchează golul victoriei în 
min. 83 prin Szfike. S-au remarcat 
Pancsics, Fazekas șl Dunai II de la 
gazde. Vultcevicl, Paunovicl șl Oblak 
de la oaspeți. Jocul a fost condus, cu 
scăpări, de Linemayer (Austria). Au 
jucat formațiile :

UNGARIA : Geczi-Fabian (Noeko), 
Pancsics. Juhasz I. Vidats, Sties, Fa
zekas, Juhasz II (Szflke), Bena, Tlchl 
(Dunai II), Zambo.

IUGOSLAVIA : Vukcevici. Ramlyak, 
Paunovicl, Holțer, Stepanovici, Pav- 
lovid (Antonievld), Admovld (Jer- 
kovicl), Petkovicl, Oblak, FiHpovid, 
Gealei (Bjekovid).

fN CAMPIONATUL BULGAR

rnin 
ma- 
por-

Ceardafon — Lokomotiv Sofia 0—0, Star 
— Spartak 2—1, Marek 
9—0, Akademlk — Cerno 
roe — Laskov 1—0.

In clasament:
1—2. I.S.K.-Spartak 

Levskl-Spartak
3. Ț.S.K.A.

Urmează (locurile 
Sofia, Ceardafon, — 
More — cu cite 4 p.

— Cernomoraț 
More 1—2, Ba

3
3
3

4-8) Lokomotiv
Etar, Beroe, Cerno

Aclamat de spectatorii italieni, Lev Iașin părăsește stadionul „San Siro", în meciul „fostelor glorii", 
desfășurat marți la Milano. Telefoto : A.P. — AGERPRESA. B.

„OFSAIDUL REDUS"
Prezentată ca o inovație menită 

revoluționeze fotbalul, experiența ofsai
dului limitat exclusiv la suprafața ca
reului de pedeapsă, s-a bucurat în An
glia de o mare publicitate. Pentru a 
putea trage concluzii obiective, federația 
engleză a instituit „Cupa Wotney", com
petiție estivală care a reunit cîteva 
echipe din prima ligă. Jocurile desf.-H u- 
rîndu-se după noua regulă a .ofsaidu
lui redus".

Numai că, din nefericire, teoria nu 
s-a realizat In practică. De unde se 
aștepta ca respectiva inovație să favo
rizeze Jocul deschis și marcarea mal 
multor goluri, cele șapte echipe partici
pante la turneu nu s-au pierdut cu fi
rea șl au continuat să Joace după ve
chiul tipic. Motivul a fost, in principal, 
că nu are rost să sa schimbe felul ds 
joc al unei formații pentru o durată attt 
de scurtă ca disputarea unei cupe de 
vară, deoarece urmările ar fi mal grave 
dedt utilitatea relativă a scopului pro
pus.

Bobby Charlton a declarat că asemenea 
experiențe atnt sortita eșecului, deoarece 
ale nu pot demonstra nimic. .Dacă sa 
urmărește eu adevărat înnoirea fotba
lului o nevoia de cei puțin trei ani pen
tru a-1 familiariza pe toți eu Întregul 
complex da afecta produs do aplicarea 
unor reguli noi» — apune ounoșcutul 
fotbalist britanic.

Deci, pentru moment, .ofsaidul redus* trece la arhivă.

să

ȘTIRI, REZULTATE
etapa a S-a a oampionatulul 
echipa Ntmes a Învins pe teren 
cu scorul de 1—1 pe Reims,

• în 
francez, 
propriu _ _  _ _ „. ______
iar Marseille a dispus în deplasare cu 
2—0 de Bordeaux. Alte rezultate : Nan
tes — St. Germain Paris 6—0 ; Angers
— Rennes 1—1 ; Lille — Lyon 0—1 ; 
Nancy — Monaco 3—0 : Red Star — 
Metz 1—1 : Nice — Ajaccio 2—0 ; Șt. 
Etienne — AngoulSme 4—0 ; Bastia — 
Sochaux 6—1. In clasament, conduc 
Nîmes șl Marseille cu cîte 8 p, urmate 
de Nantes, Nice, Rennes șl Red Star
- 7 p.

• La Glasgow s-a disputat medul 
amical dintre echipa locală Celtic șl 
formația uruguayană Nacionai Monte
video. Victoria a revenit fotbaliștilor 
scoțieni cu scorul de 3—0 (2—0).

a Rezultatele înregistrate tn campio
natul englez de fotbal : Chelsea — West 
Bromwich .1—0 ; Leeds — Newcastle 
5—1 ; Southampton — Leicester 1—0 ; 
Manchester City — Liverpool 1—0.

a In cadrul campionatului R.F.G. s-a 
disputat o nouă etapă : Fortuna Ddssel- 
dorf — S. V Hamburg 0—0 : Hertha 
B.S.C. — M.S.V. Duisburg 1—0 ; Werder 
Bremen — Arminia Bielefeld 4—0 ; Ein
tracht Braunschweig — Hanovra 96 3—0 ; 
F. C. Kaiserslautern - “ '
4—1 ; F. C. Schalke — F. C. 
Borussia Moenchengladbach 
Stuttgart 0—0 ;
sen — Bayern 
russla Dortmund 
furt 3—1.

Pe primul loc __ ___ __ _ _
F. C. Schalke cu 8 p, urmată de Bayern 
Mdnchen șl F. C. Kaiserslautern — 6 p.

• In cadrul campionatului U.R.S.S. 
s-au disputat noi întîlnirl încheiate cu 
următoarele rezultate: Kairat Alma 
Ata — Dinamo Tbilisi 2—1 ; Spartak 
Moscova — Nefteanlk Baku 3—0 : 
Ț.S.K.A. Moscova — Zarla Voroșliovgrad 
1—2 ; Dinamo Minsk — Ararat Erevan 
4—1 ; Zenit Leningrad — Karpatl Lvov 
0—0 ; Pahtakor Tașkent — S.K.A. Ros
tov pe Don * "

• In meed amloal, la Pireu : Olym- 
plakos — F. C. Vlena 1—1 (0—1),

—..... .... UO —U ,
V.f.L. Bochum 

K61n 6—2;
— V.f.B. 
Oberhau- 

1—1 ; Bo- 
l.t Frank-

Rotwelss 
Mdnchen 
— Eintracht

în clasament

2—0.

TEM EGALA _______
ÎN EXPERIENȚA, dar credem că 
unii dintre băieții noștri posedă o 
tehnică destul de

Este o coincidență 
că in timp ce România 
NOUA 
europene de box, noi 
de asemenea NOUA 
Jocurile panamericane 
Exact ca și România, 
promovat patru boxeri 
avem și 5 medaliați cu 
Aceasta ne permite, cred, să afir
măm că BOXERII OLIMPICI DH 
FRUNTE DIN CELE DOUA E- 
MISFERE SE VOR ÎNTÎLNI LA 
ÎNCEPUTUL LUI SEPTEMBRIE 
ÎN S.U.A.

Meciul amical S.U.A.—România 
poate sluji pentru răspîndirea în 
lume a boxului olimpic. Forurile 
conducătoare ale boxului româ
nesc reprezintă un segment im
portant al organizației A.I.B.A., și 
trebuie să spun că a conlucra cu 
ele este o plăcere".

bună, 
interesantă 

obținea 
medalii la Campionatele 

am ciștigat 
medalii la 
pe 19711 
și noi am 

în finale șl 
bronz 1

TELEX
La
nai de baschet masculin la care 
parte reprezentativele României, Ceho
slovaciei, o selecționata din S.U.A. 
echipa Sparta Fraga. In prima zl 
competiției, baschetbaliștl! români 
dispus de Sparta Praga cu scorul 
80—73 (43—35).
■
In xlna a doua a turneului masculin_
handbal de la Miskolc, selecționata Iu
goslavie! a învins cu 25—18 (13—8) for
mația Ungariei. Intr-un alt joc, repre
zentativa Cehoslovaciei a întrecut cu 
15—14 <8—8) echipa R.D. Germane.

Praga, a început turneu! lnternațio- 
tau

și 
a 

au 
ele

<i«

Turneu! Internațional feminin de hand
bal, desfășurat la Plovdiv, a fost oiști- 
gat de formația locals Lokomotiv, care 
în ultimul meal a invin» cu 14—13 (7—7) 
formația polonez» Pogon Szczecin. Pe 
locui trei a-a clasat o aelecționat* » 
orașului Magdeburg (R.D. German*).

Cea de-a l-a partidă a medului dintre 
maestrele Nana Aleksandrla (URSS) și 
Mllunka Lazarevld (Iugoslavia), eare-șl 
disputa în localitatea olandeză Blade 
una din semifinalele turneului preten
dentelor la titlul mondial feminin de 
Îah, s-a întrerupt la mutarea a 41-a.
n prezent, scorul este favorabil șahistel 

sovietice cu 4*/a—3*/3 puncte.

CICLIȘTII BELGIENI 
CAMPIONI MONDIALI 
LA CONTRATIMP

La Mendrisio a avut Ioc ieri 
cursa de 100 km contracronome- 
tru pe echipe, contind 
campionatul mondial al 
lor. Au ciștigat cicliștii 
în 2h 12:31,72, urmați de 
Olandei 211 14:09,12 și 
2h 14:52,37.

pentru 
amatori- 
belgieni 
echipele 
Poloniei

După disputarea a 15 runde, în turneul 
internațional de șah „Memorialul A. 
Rubinstein" conduc Spiridonov (Bulga
ria) șl Pfleger (RFC), cu 8‘/3 o. șl cîte 
o partidă întreruptă, urmați de Zatțev 
(URȘS) — 8 p. Espig (R.D. Germană)
— 7’Zî p (1). Troianescu (Românit) ocupă 
locul 14 cu 4 puncte. Rezultatele din 
runda a 15-a : Est'rln — Monasterski 
1—0 : Bednarski — Sz.midt 1—0: Zatțev
— Nicevski l-o: Doda — Troianescu 
1—0; Pytel — Kozma remiză.
■
In turneul de șah de la Vancouver, după 
8 runde, pe primul loc la egalitate se 
află campionul Canadei, Dundan Sut
tles, șl Geor ;e Kuprianov (Canada) cu 
cite 7 p. Marele maestru sovietic Boris 
Spasski ocupă locul 3 cu 6’/2 p.
■
La Ludwigshafen a început campionatul 
mondial de judo rezervat Juniorilor. Iată 
primele rezultate din competiția pe echi
pe: grupa A : Austria — Elveția 3—2 ; 
Japonia — Franța (A) 5—0; Polonia (A)
— Belgia 4—0; Japonia — Elveția 5—0 ; 
Polonia (A) — Olanda 4—0; grupa B : 
Italia — Elveția (B) 5—0; R.F. a Germa
niei (A) — Franța (B) 3—2; Italia — 
Polonia (B) 5—0.
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