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„PRIN SPORT LA FORMAREA UNOR TINERI 
CU ROBUSTEȚE FIZICA SI MORALĂ"
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La cîteva zile distanță de star
tul în. noul an școlar, am socotit 
Util să angajăm un dialog pe teme 
actuale, cu conf. univ. Alexandru 
Forțu, directorul Direcției educa
ției fizice și sportului din Minis
terul' InyățămînțUlui;

— Față de extinderea volu
mului activităților de educație 
fizică și sport din școli, știm 
că se preconizează înființa

rea unor posturi de inspectori 
metodiști de specialitate . 
lingă inspectoratele 
județene. Ce ne 
in legătură cu 
bleniă ?

— în perspectiva 
dezvoltări, tot mai 
a învățămîntului

pe 
școlare 

puteți preciza 
această pro-

unei continue 
spectaculoase, 

de educație fi
zică .și a activității sportive de 
inasâ și de performanță a elevilor 
din școlile de toate gradele, pre
zența inspectorului metodist 
Specialitate 
lor școlare 
necesitate.
a acestora 
încheia în 
Ulterior, i 
octombrie, ia 
loc o consfătuire cu toți inspec
torii metodiști județeni de educa
ție fizică și sport, cu prilejui că
reia vor fi stabilite sarcini pre
cise în lumina ultimelor docu
mente de partid și a hotărîrilor 
ședinței lărgite a colegiului Mi
nisterului învățămîntului.

Ulterior, Ia nivelul fiecărui

de 
în cadrul ihspectorate- 

> județene apărea ca o 
Operația dă încadrare 
este în curs. Ea se va 
viitoarele săptămîrii. 

mai exact pînă la 1 
București va avea

Miine, pe stadionul Dinamo

'UN ATRACTIV PROGRAM
POLISPORTIV

județ, în cursul lunii octombrie, 
inspectorii metodiști vor organiza 
consfătuiri cu participarea tuturor 
profesorilor de educație fizică și a 
cadrelor didactice care predau ora 
de educație fizică, în ideeâ cu
noașterii cît mai temeinice a pro
blematicii legate de acest impor
tant domeniu de activitate.

Direcția noastră intenționează să 
organizeze alte două consfătuiri 
cu caracter central la care vor fi 
invitați, mai întîi, directorii șco
lilor sportive și, apoi, 
școlilor generale și ai 
program de educație fizică, 
fi consfătuiri bilanț, cu 
nunțat caracter de exigență, 
rim să vedem cum s-a muncit in 
aceste instituții de învățămînt 
specializate și mai ales care sînt 
perspectivele lor de dezvoltare.

— în cursul anului școlar 
trecut, una dintre problemele 
cele mai controversate la 
velul activității sportive 
elevilor a fost cea legată 

calendarul competițional, 
structura acestuia. Cum se 
prezenta el în noul an școlar ?

— Foarte recent am căzut de
acord cu Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, C.C. al
U.T.C. și U.A.S.R. în legătură cu 
realizarea unui nou calendar com
petițional, menit să descongestio
neze pe elevi, să-i ancoreze mai 
mult de întrecerile organizate în 
cadrul școlilor și orașelor respec
tive. în acest sens, în cursul 
noului an școlar va fi întocmit un 
studiu pentru a se vedea cu exac
titate care vor fi modalitățile 
cele mai fericite de întocmire a 
noului calendar, care ' 
să fie mai stimulativ și 
cient. Evident, pînă atunci 
calendar competițional va 
In

directorii 
directorii 

liceelor cu 
Vor 

un pro- 
Do-

va trebui 
i mai efi- 

vechiul 
rămîne

Iubitorii: sportului din Capi
tală vor putea să • asiste mîine, 
în parcul sportiv Dinamo, la un 
atractiv program competițional. 
Pe terenul central, de la ora 
9.30, meci de rugby între Di
namo și Steaua, derbyul cam
pionatului diviziei A, de la ora 
11,15 întîlnire de fotbal între 
divizionarele C Dinamo Obor și 
Celuloza Călărași. în pauze vor 
avea loc demonstrații de călă
rie și atletism. Pe velodrom, de 
la ora 9,30, se ya disputa „Cupa 
Dinamo" la care se vor întrece 
vei mai buni cicliști bucureșteni. 
Vor avea loc probe de viteză 
(1000 mj, urmărire și semifond,.

vigoare.
— Una din cerințele 

gente ale învățămîntului, 
celui de educație fizică inclu
siv, vizează îmbogățirea con
tinuă a conținutului, a
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interviu cu conf. univ.
ALEXANDRU FORȚU, 
director al Direcției 

educației fizice și sportului 
din Ministerul învâțămîntului

Sîmbătă ll septembrie 1971

O interesantă inițiativă botoșeneană

FESTIVALUL
LA FOTBAL

vor

Citiți ta pagina a 3-a avancronica etapei șl echipele probabile

de 
în

la
se
cu

Tn cadrul etapei a IV-a a campionatului diviziei A la fotbal se 
disputa astăzi următoarele meciuri :

AVEM MUSAFIRI IN SAT“

BUCUREȘTI ; RAPID — DINAMO 
(stadionul 23 August, de la ora 14,30).

PETROȘANI : JIUL — STEAUA

ARAD: U.T.A. — A. S. ARMATA

AZI, IN DIVIZIA A

strin- 
a

Interviu realizat
Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)

DUPĂ JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

luat conducerea
în Intilnirea

reprezentativa feminină

Ana Salăgean, una din at
letele care, printr-o pregătire 
sîrguincioasă, reușește de mai 
mulți ani performanțe de 
valoare

a Ungariei

TITLURILE Șl MEDALIILE SE CUCERESC

După încercarea, destul de difi
cilă, dat fiind numărul mare de pro
be. de a trece în revistă evoluțiile 
atleților români la cea de a^ XXX-» 
ediție a Jocurilor Balcanice de la 
Zagreb, ne propunem comentarea cî- 
torva aspecte generale oferite 
desfășurarea acestei importante < 
petiții.

Primele concluzii ne arată 
dimensiuni pe care, evident, 
ționala întrecere atletică le-a 
gat în planul interesului, popularită
ții și valorii. La Zagreb ne-am con
vins încă o dată că JOCURILE BAL
CANICE CONSTITUIE UN EXAMEN 
EXTREM DE ÎNSEMNAT PENTRU 
MIȘCAREA ATLETICA DIN RO
MÂNIA. IUGOSLAVIA BULGARIA, 
GRECIA ȘI TURCIA. Firești, de ace
ea, eforturile susținute, preocupările 
atente și responsabile ale federați
ilor de specialitate din cele cinci țări 
balcanice. Firească, de asemenea, do
rința tuturor echipelor de a ciștiga 
noi poziții în ierarhia valorică a at
letismului din această zonă europea
nă, lupta pentru titluri și medalii, 
dar și pentru fiecare punct, pentru 
ocuparea unui loc cît mai bun în 
clasamentele finale ale competiției.

Rezultat direct al interesului cres
cut pentru o reprezentare de pres
tigiu la Jocurile Balcanice, salturi
le valorice — uneori foarte spectacu
loase și aproape imprevizibile — ale 
unor echipe au dat competiției un 
plus de importantă și fac tot mai 
dificilă obținerea 
rea în 
Balcani, 
de forțe 
excepția 
unele schimbări valorice pe care n-ar 
trebui să Ie mai considerăm surprize. 
Ne gîndim, de exemplu, la victoria 
atleților iugoslavi, clasați pe locul 3 
anul trecut, la București, sau la cea 
realizată (la băieți) de echipa Gre
ciei asupra formației reprezentative 
a Bulgariei.

în plus, să notăm faptul că de 
fiecare dată în țara organizatoare a 
Jocurilor Balcanice cresc, o dată cu 
pregătirile, ambițiile de afirmare și 
de victorie.

în acest context, evoluția echipei 
noastre — cu lacunele semnalate — 
ni se pare mai mult decît meritorie, 
succesul atletelor, mai ales, fiind de 
natură să îndreptățească optimismul 
față de viitoarele competiții de am
ploare. deci și Jocurile Balcanice de 
la Izmir și Jocurile Olimpice de la 
MOnchen.

Din cronica întrecerilor de la Za
greb, ca si din succinta analiză pe

fruntea 
Așa se 
existent 
echipei

> de 
ccm-
noile 

tradi- 
cîști-

victoriei. menține- 
elitei atletice din 
explică echilibrul 

Ia această oră (cu 
Turciei) $1 chiar

N. ANDRONACHE CONTINUA
SĂ CONDUCĂ ÎN „TURUL CLUJULUI

probe, dar mai ales din concluziile 
antrenorilor si ale sportivilor înșiși, 
se desprind, credem, multe invătă- 
ininto prețioase cate, aplicate cu fer
mitate. pot asigura progrese substan
țiale în atletismul nostru.

In dorința de a contribui la o 
asemenea necesară acțiune, vom adău
ga unele păreri și sugestii prilejuite 
de desfășurarea celor 37 de probe 
ale Jocurilor Balcanice de la Zagreb.

Ni se pare util să spunem. înainte 
de orice, că în viitor O ECHIPA 
NU-ȘI MAI POATE ASIGURA VIC
TORIA DECÎT DACA ARE O VA
LOARE GENERALA.. RIDICATĂ (ca

Ne aflăm, așadar, în fața celei de 
treia etape a campionatului divi

zionar A de rugby. Deși cele două 
meciuri din provincie apar ca echi
librate, se întrevăd totuși cîștigătorii. 
Politehnica Iași, de pildă, nu credem 
să nu-și valorifice avantajul terenu
lui în confruntarea cu C.S.M. Sibiu, 
în intilnirea Agronomia Cluj—Uni
versitatea Timișoara favorită apare 
formația studenților timișoreni, deși 
joacă în deplasare. La București, 
Sportul Studențesc și Gloria — cele 
două promovate — vor încerca să 
cîștige în fața Științei Petroșani și 
Rulmentului Birlad. Numai astfel 
vor reuși să confirme de fapt că... 
nu sînt la distanță de valoarea echi
pelor de divizia A. Grivița Roșie— 
Farul Constanța, meci puternic, echi
librat. care merită văzut. Bucurește- 
nii nu și-au găsit cadența, constănțe- 
nii vor să-și facă 
vizită. Deci, meci 
rezultat.

Cu mare atenție 
byul Dinamo—Steaua, ambele echipe 
vizînd, bineînțeleș, ^victoria. Vești din 
cele două tabere ? Le-am aflat chiar 
de la cei doi antrenori. PETRE COS- 
MĂNESCU (Steaua) : „Continuăm să 
avem indisponibilități : Mateescu, Te-

ieașă și Enăcescu. Vom juca cu echi
pa folosită in primele două etape. 
Sper că în această întîlnire să se 
reediteze jocul excelent dintre cele 
două formații în primăvară. Specta
culos, plăcui de public. Dinamo este 
o echipă redutabilă și împotriva ei 
trebuie să joci foarte bine ca s-o 
poți învinge. Gindesc că va fi un 
spectacol de calitate, din care va cîș- 
tiga rugbyul". FLORICA GHEON- 
DEA (Dinamo) : „Vom alinia în in
tilnirea cu Steaua echipa cu care am 
învins la Constanța, plus Coravu care 
va reintra. Greu să spui ceva înain
tea unor intîlniri cu o asemenea miză. 
Cert este că ambele echipe au do
vedit în întîlnirile din primele două 
etape că joacă la mină, dînd un plus 
de spectaculozitate jocului lor. Vă 
asigur că Dinamo se va strădui să 
facă un Joc bun. că va lupta sportiv 
pentru a-și apăra șansele în acest 
derby".

în prima duminică a lumi 
octombrie, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Recoltei, tinerii din co
munele județului Botoșani vor 
face și bilanțul unei originale 
întreceri sportive de masă, fes
tivalul „Avem musafiri in sat" 
Inițiată de Comitetul județean 
pentru cultură și artă, Consi 
liul județean al sindicatelor, 
Comitetul județean U.T.C., Uni
unea județeană a cooperativelor 
agricole de producție și Consi
liul județean pentru educație 
fizică și sport, manifestarea — 
care cuprinde și întreceri cul- 
tural-artistice — ji-a propus a- 
tragerea unui număr cit mai 
mare de tineri în practicarea 
sportului. Disciplinele sportive 
care figurează in regulamentul 
festivalului sînt t fotbal, volei 
(băieți și fete), oină, atletism 
(băieți și fete). Este de men
ționat faptul că, pentru reînvie
rea pe meleagurile botoșenene a 
sportului nostru național, fie
care comună participantă 
concurs a fost obligată să 
prezinte, în primul rînd, 
echipă de oină.

Organizat pe șapte grupe 
comune, festivalul cuprinde
aria sa toate localitățile rurale 
ale județului Botoșani. Se poate 
spune încă de pe acum că ini
țiativa a dat roade, in multe 
comune (Sulița, Prăjeni, Buce- 
cea,

teni și 
cipline

• simple 
cal cu
locuitorilor.

Todireni, Wudora, Corlă- 
altele), opărind noi dis- 
sportive precum și baze 
amenajate pe plan lo- 
contribuția în muncă a

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pag a 2-a)

de șah 
ale Ro- 

v. _..o_...........— - se des
fășoară la Cluj, reprezentantele 
noastre au luat avantaj. Polihro- 
niade a cîștigat la Porubszky, 
Baumstarck la Finta, Juncu la Bi- 
lek. Teodorescu a remizat cu I- 
vanka.

Scorul 
definitiv 
țrerupte. 
la Finta, 
Veroci iar Reicher a remizat cu 
Ivanka. In celelalte partide înche
iate au învins jucătoarele noastrei 
Teodorescu pe Karakas, Makai pe 
Bilek. Baumstarck pe Porubszky.

Partidele neterminate din turul 
II, Makai—Karakas și Reicher 
Verâci, nu s-au disputat. 
; Scorul este de 7—3 (2) 'în 
voarea echipei României.

turul II al meciului 
dintre echipele feminine 
rpâniei și Ungariei, care 
fășoară la Cluj, i ;

primelor două zile a fost 
la reluarea celor opt în- 
Juneu a cedat fără joc 
Polihroniade a pierdut la

fa-

CLUJ, 10 (prin telefon, de Ia re
dactorul nostru). Vineri vremea s-a 
dovedit generoasă cu rutierii par
ticipant! la cea de a 8-a ediție a 
competiției cicliste „TURUL CLU
JULUI". La aceasta să adăugăm 
că un public numeros și entuziast 
i-a întîmpinat pe alergători atît în 
Cluj cît și la Turda, răsplătindu-i 
astfel pentru admirabilul lor efort. 
Etapa a II-a s-a desfășurat — în. 
aceeași excelentă organizare — pe 
ruta Cluj-Turda-Cluj, 62 km. Din 
cei 46 de concurenți care au luat 
startul — 8 s-au „pierdut" pe ur
cușul Feleacului. Dar, adevăratul 
trial l-au făcut „rampele" de după 
Turda. Ele au împărțit plutonul în 
trei grupe. La conducerea cursei 
au rămas 9 alergători, care de alt
fel și-au și disputat sprintul final 
al etapei. Iată clasamentul i

1. ARPAD GYORFI (MUREȘUL 
TG. MUREȘ) 1 H 40 ; 10 ; 2. Ștefan

GIMNASTICII

o nouă carte de 
deschis oricărui

este pregătit der-

FINALA MAEȘTRILOR

Ultima mare, competiție internă 
a maeștrilor gimnasticii, campiona
tul național individual, este pro
gramată la Cluj. în zilele de 23, 
24' și 25 septembrie cele mai bune 
și cei mai buni gimnaști ai țării 
își vor disputa titlurile individuale 
într-un concurs care prevede atît 
exerciții impuse, cit și liber alese.

„TROFEUL CARPAȚI
LA HANDBAL FEMININ

SE VA DISPUTA LA CLUJ
Cea de ‘a Xll-a ediție a compe

tiției internaționale de handbal fe
minin „TROFEUL CARP AȚI" se 
va disputa .între 26 și 31 octom
brie „în sala sporturilor din Cluj. 
La această deosebit de importantă 
competiție — ultim test înaintea 
finalelor campionatului mondial

(11—19 decembrie, în Olanda) — 
vor participa echipele reprezenta
tive ale Uniunii Sovietice, R.D. 
Germane, Ungariei, Iugoslaviei, O- 
landei și României. întrecerile se 
vor desfășura sistem turneu, echi
pele beneficiind de o zi de odihnă 
la 29 octombrie.

patru jucători, toți faultînd !Iată ce înseamnă, după unii, handbalul:
Arbitrii nu văd asemenea lucruri ? Faza a fost surprinsă în meciul Uni
versitatea Cluj — Politehnica Timișoara, disputat la Cluj.

Foto : C. CREȚU, Cluj

Citiți in pag. a II-a comentariul asupra reluării campionatului mascu
lin, in care se discută despre arbitraje.

patrulea la campionatele europene, pistolarul Dan IugaClasat pe locul al _
poate aspira la o medalie pentru 3.O. de ia Milnchen

Foto l N. DRAGOȘ

în

Szekely (C.S.M. Cluj) ; 3. Teodor 
Puterity (Metalul Plopeni); 4. Ni- 
colae David (Mureșul Tg. Mureș); 
5. Valentin Hoța (Mureșul Tg. Mu
reș) ; 6. Sorin Suditu (Olimpia
București) ; 7. Nicolae Andronache 
(Metalul Plopeni) ; 8. Iosif Biro
(C.S.M. Cluj) ; 9. Eugen Imbuzan 
(C.S.M. Cluj) — același țitrip.

La capătul a două etape,
fruntea clasamentului general se 
află NICOLAE ANDRONACHE 
4 H.42 :14, urmat de Valentin Hoța 
— Ia 41 s, Ștefan Szekely — Ia 
1 :46 șx. Reamnitim că primului 
clasat în clasamentul general final 
al celei de a 8-a ediții a „TURU
LUI CLUJULUI" 1 se va conferi 
„PREMIUL ZIARULUI SPORTUL".

Etapa a HI-a este programată 
sîmbătă (n.r, astăzi) pe ruta Cluj- 
Hucclin Cluj, 100 km.

cu

N. DEMIAN

„EUROPENELE"

duale și 11 pe echipe) și 22 de 
rezultate superioare recordurilor 
continentale (10 individuale și 12 
la echipe).

Această avalanșă de cifre ridi
cate este cu atît mai semnificativă 
cu cît, se știe, vremea a fost ne
favorabilă pe aproape tot par
cursul concursurilor (timp frigu
ros, ploaie, vînt). Din cauza con
dițiilor atmosferice neprielnice, 
unii au înclinat să creadă că în
trecerile vor fi dominate de ținta- 
șii țărilor nordice. Or, rezultatele

stituit an 
determinant 
performanțe, 
de concurs 
de pildă, de trăgătorii 
învingători merituoși anul trecut, 
la mondialele din S.U.A., pe o tem
peratură sahariană, ei au ieșit bi
ruitori și acum, într-un climat 
complet schimbat.

Așadar, pregătirea 
loarea concurenților 
mod firesc primatul 
încheiată recent.

obstacol, dar nu unul 
în obținerea marilor 
Dovadă stau țintele 

ca și laurii cuceriți, 
sovietici.

temeinică, va- 
au avut în 

în competiția

• Cele patru medalii 
confirmă prestigiul tră
gătorilor noștri, dar ce 
facem cu probele olim
pice ? • O absentă ne
motivată • Potenția
lul țintașilor români 
poate fi mai bine valo
rificat

DE TIR
EDIȚIA RECORDURILOR
Întrecerile celor mai buni spe

cialiști continentali ai tutu
ror genurilor de arme s-au 

încheiat. Dar, dacă ecourile cano
nadei de opt zile de pe îmbietoa
rele meleaguri din apropierea oră
șelului Suhl (R.D. Germană) s-au 
stins o dată cu pltimul foc al com
petiției, amintirea ediției *71 a 
campionatelor europene de tir va 
dăinui Încă multe vreme. Standu-

rile moderne și organizarea exce
lentă asigurată de gazde au creat 
un cadru ideal pentru realizarea 
performanțelor. Și într-adevăr, ele 
nu s-au lăsat așteptate, numeroa
sele rezultate înalte constituind 
principala caracteristică a cam
pionatelor celor 26 de probe.

Au )ost înscrise nu mai puf in 
de 20 de performanțe care au de
pășit recordurile lumii (9 indivi-

finale au infirmat aceste presu
puneri. Așa, de pildă, Italia a cîș- 
tigat trei titluri, Spania un titlu, 
Iugoslavia trei. Recordul îl deține 
însă puternica echipă a U.R.S.S. 
cu 8 medalii de aur. Celelalte 
titluri continentale au fost obți
nute de Suedia (3), R.D. Germană 
(3), Cehoslovacia (3), Polcnia (2). 
Prin urmare, intemperiile au con-

Prin această prismă vom face 
unele referiri și în privința 
comportării țintașilor re- 

mâni.
De la început precizăm că evo

luția sportivilor noștri așa cum s-a 
desfășurat în general, ilustrată și 
prin cifrele obținute, era așteptată, 
gîndindu-ne atît la rezultatele bune 
cît și la cele mai puțin satisfăcă
toare. Toată lumea întrevedea per
formanțe la probele feminine. Și 
fetele noastre, Melania Petrescu, 
Ana Goreti și Veronica Stroe au 
cucerit două prestigioase medalii 
de argint la armă standard 60 de 
focuri culcat. La fel, se anticipa 
și performanța Anișoarei Matei — 
medalie de bronz la pistol sport. 
Punctajele lor realizate în compe
tițiile precedente ca și pregătirile 
temeinice efectuate le situau prin
tre protagonistele întrecerilor de la 
Suhl, iar faptul că ele au confir
mat pronosticurile nu face decît să 
le certifice valoarea internațională.

Oarecum imprevizibile erau însă 
șansele la un loc fruntaș ale tl- 
nărului skeetist Lucian Cojocaru. 
Cîștigarea 
campionatul 
autodepășire

medaliei de argint în 
juniorilor, această 

într-un concurs de o

C. COMARNISCHI

(Gontinuaie in pag, a 2-aj)
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„CUPA ROMÂNIEI

ÎN CEL MAI DISPUTAT MECI: CLUJ-BRAȘOV 8-6
reprezentîndu-l întîlnirea dintre 
formațiile Clujului și Brașovului, 
încheiată cu scorul de 8—6 pentru 
gazde.

Beneficiind de forma bună a se
niorilor Giurgiucă și Doboși 
lizatorî a cîte 2 victorii • 
junioarei 
cu 2—1 
riale de 
Clujul a

Lipsită
Covaci, Magdalena Lesai și De- 
mian, reprezentativa Aradului a 
capitulat cu 8—1 în fața selecțio
natei Doljului. Singurul punct al 
arădenilor a fost realizat de ju
nioara Livia Căruceru, învingă-

CLUJ, 10 (prin telefon).
In cocheta Sală a sporturilor a 
eeput astăzi finala „Cupei Ro- 
âniei” la tenis de masă, concurs 
zervat reprezentativelor de județ 
lificate din etapa zonală. In pri- 
a zi a competiției — care se des- 
șoară sistem turneu — s-au con- 
mat nouă partide, capul de afiș

rea- 
și a 

Ligia Lupu, victorioasă 
asupra campioanei națio- 
juniori Monica Hariga, 
reușit să se impună, 
de aportul consacraților,

CONCURSUL

toare în fața senioarei Georgeta 
Fuiorea, cu 2—1.

O victorie facilă: 8—0 (7 parti
de încheiate cu 2—0) a realizat 
reprezentativa sectorului VI Bucu
rești în întîlnirea cu formația Bu
zăului. Din suita partidelor se 
cere menționată cea dintre cam
pionul național la categoria 14 ani 
— Alexandru Buzescu (București) 
și cel de la categoria 12 ani — 
Cristinel Romanescu (Buzău). Deși 
buzoianul și-a adjudecat primul 
set (21—18) și a evoluat bine în 
celelalte două (17—21, 18—21), ex
periența primului și-a spus to
tuși cuvîntul.

întrecerile continuă.
Nușa MUSCELEANU

PROGRESUL-STEAUA 15-9 CE E GRAV

CUPA OLIMPIA",AL POMPIERILOR
Cu prilejul Zilei Pompierilor, 

care aniversează eroica 
luptă de la 13 septembrie 

1848, din Dealul Spirii, se va 
desfășura tradiționala finală pe 
țară a CONCURSULUI PROFE
SIONAL AL POMPIERILOR 
MILITARI.

Legați nemijlocit de pregăti
rea fizică, de sport, acești oameni 
bravi și neînfricați, păzitorii 
bunurilor și avutului nostru, 
pompierii, se vor întrece timp de 
două zile în probe care recla
mă, deopotrivă, agilitate, rezi
stență, temeritate, probe inspira
te din munca lor nobilă dar 
primejdioasă.

Competiția pompierilor merită 
să fie văzută .! Ea oferă prilejul 
unui spectacol unic, palpitant, în 
care se împletesc hotărîrea, cu
rajul, promptitudinea In 
venție, o înaltă măiestrie 
sională.

Concursul va avea loc, 
și miine, la POLIGONUL DE 
INSTRUCȚIE AL COMANDA
MENTULUI POMPIERILOR, din 
strada Caroteni nr. 4 (Lacul Tei), 
după următorul program t

SIMBATA : ora 8 — deschide
rea festivă, ora 8,29 — proba sca
ra de fereastră, ora 10 — 100 m 
plat (serii), ora 10,20 — poligo
nul șefului de țeavă, ora 11,30 — 
100 m plat (finală), ora 11,40 — 
scara culisabilă.

O UTILĂ VERIFICARE

Iute într-un fotbal aflat de cind se știe în curs de 
dezvoltare. (Căci dacă fotbalul nostru ai fi mare 
— precum cel englez — nici comentatorii nu și ar 
pierde atît de repede pantalonii, nici antrenorii nu 
ar sta să dea seama ziariștilor, ci i-ar sfida precum 
sir Alf, căruia nu-i trece prin cap să tremure în 
fața lui Graham Greene, scriitor celebru și el...). 
E grav că ne înrăim și înrăim pe jucători, antrenori, 
ziariști, „femei, popor, copii"... Asta e grav.

A fi răutăcios în expresie, în ce-ți vine pe gi 
și sub toc, a-t ridica în slăvi pe Dobrin și a-l f<

din Cupa Euro- 
n-am apucat să 
amărît de 1—0,

Nici n-am ajuns să fim eliminați 
pei și Campionatul mondial, nici 
batem Finlanda la Helsinki cu un 
n-am luat încă nici o bătaie mai piperată — și 
condeiele vuiesc de ceasul morții. Ce s-a întîm- 
plaf ? Intr-un meci de antrenament, televizat cu tam
tam în direct, echipa României a jucat prost și a 
făcut 1—1 cu o echipă iugoslavă bună... Așa ceva 
nu s-a mai întîrnplat nimănui și nicăieri. E un scan
dal, într-adevăr. Un poet minunat — pe numele 
său Adrian Păunescu — strigă S.O.S. ! Un prozator 
superb — supranumit și Fane Leul — scrie pam
fletul cu avocatul lingă el ! Alții cer deja capete. Se 
plătesc repede, Ia lumina tiparului, 
polițe niciodată iertate. Se lovește 
jos, la cotonoagă, se asmut jucătorii 
ia antrenorii și antrenorii... Antreno
rii sînt puși la stîlpul infamiei — 
sînt miruiti cu ironii de trei parale 
și li se pun intrebări imposibile. Ju
cătorii sînt niște prunci inocenți, vic
time perpetue, după ce li s-au ri
dicat ode la care — firește, din 
cauza antrenorilor — n-au făcut 
față. Atmosfera tinde spre melo
dramă mare, deocamdată avem o 
hărmălaie cum nu se poate mai po
trivită înainte de o încercare a pu
terilor... Ce e grav în acest vacarm
— nu lipsit de umor, de pitoresc și de vorbe memo
rabile — cum nu știu să se consume în alte țări 
cu fotbal mai evoluat, dar care ne pot invidia ca 
pe brazilieni pentru forța noastră de expresie orală 
și scrisă ? Riscîndu-mi viața, vă voi spune ce e grav, 
după umila-mi părere de om care n-are decît doi 
clasici în fotbalul național : Petschovschi și Con
stantin...

Nu e grav — merg pînă acolo și zic asta — că 
n-avem o națională în mare formă, nu e grav că 
echipa din capul lui Angelo e mai proastă decît 
cea propusă de Fânuș sau de mine, sau de Stan 
Păpușă care ride de Sătmăreanu, nu asta e grav 
fiindcă situația e de așa natură că însăși echipa 
indiscutabilă a lui Păunescu (Adrian) s-ar putea să 
prindă la Helsinki o zi că poetul n-ar mai ieși pe 
stradă. Atît de nesigure sînt valorile noastre abso-

Terenurile din. str. dr. Staicovici 
au găzduit, timp de două zile, me
ciul de tenis dintre echipele Pro
gresul și Steaua, contînd pentru 
campionatul divizionar, seria I. în
tîlnirea a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 15—9 în favoarea echipei Pro
gresul. De la cîștigători, cel mai 
în formă tenisman a fost Toma 
Ovici. După ce cu o săptămînă în 
urmă el și-a adjudecat victoria în 
fața lui Sever Dron (Dinamo), 
iată-1 acum pe Ovici cîștigînd și 
în fața lui Petre Mărmureanu, de 
care a dispus cu 1—6, 6—3, 6—2. 
în alt meci important pentru acu
mularea de puncte de care Pro
gresul avea nevoie, Ovici a cîști
gat și în fața lui C. Popovici cu 
6—2, 6—2. Pentru a doua oară 
în acest sezon, Ecaterina Roșianu 
o învinge pe Valeria Balaj, de 
astă dată cu scorul de 4—6, 6—2, 
6—3. Popovici (Steaua) a reușit, în 
schimb, să cîștige întîlnirea cu Se
ver Mureșan (6—4. 6—2).

Alte rezultate : Mureșan — Măr
mureanu 3—6, 0—6, Nemeș — Hă- 
rădău 2—6, 2—6. Aneta Verone— 
Elena Trifu 2—6. 5—7, Bădin — 
Roșianu 3—6, 6—4, 6—1, Robu — 
Soare 6—2, 6—1, “ “ '
Mihaela Dumitriu 6—3, 6—3, Eca- 
terina Roșianu 
6—3, 6—1, Aneta Verone — Vale
ria Balaj 1—6, 0—6, Mureșan, O- 
vici — Mărmureanu, Hărădău 6—8, 
3—6.
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de două parale pe Lereter, a urla cu nădut că 
„Teașcă, dom’le... nu Angelo I*'..., a face mișto crud 

pe seama lui Dumitrache, azi (cum 
am auzit un telespectator oț nevoie 
mare în holul hotelului „Europa", la 
Eforie), a priponi trei vorbe despre 
Lucescu că „fuge de parcă a furat 
mere" — astea-s de-ale noastre, nu-s 
mpri filozofii, oricine poate șă le 
comită dacă nu-și bate capul și vrea 
să fie vesel. Dar a înrăi lucrurile cu 
bună știință, a cere tot timpul — și 
mai ales într-o perioadă în care 
oamenii cu pricina nu trebuie afî- 
țați — decapitări, condamnări, „una 
peste bot", „două, lovituri în fund", 
a căuta zi și noapte responsabili, 
vinovați, trei, patru, zece, pînă sus 
„să-i arzi și să-i desființezi", a trans-

V

si pîna jos, ca . ---- — . ----
forma fotbalul ăsta bun-rău, dar al oamenilor, in
tr-o meserie zilnică de ură și venin, a te crede 
mereu un incoruptibil în mijlocul corupților și inca
pabililor — nu mai e vesel, nu mai e joacă, nu mai 
e uman. II înrăim pe Dobrin și o dată cu el ne în- 
răim noi înșine. E trist. E grav — mult mai grav 
decît faptul' că, după părerea mea, așa cum se 
prezintă lucrurile, nu le dăm finlandezilor cinci 
boabe. Și chiar dacă le vom da — poți să știi ce 
o să fie în bocancul lui Dembrovscni ? — nu ne 
va fi mai bine, pînă nu vom înțelege că fotbalul 
nu s-a inventat pentru a înlocui spinzurătoarea... 
Mai dați-o naibii — nu știu s-o spun mai bine, 
căci nici pe mine nu mă caracterizează duhul blîn- 
d8Î"' BELPHEGOR

si pînă jos,
decît o repriză, deoarece înTerenul Olimpia din Capitală, a 

găzduit săptămîna aceasta partidele 
primelor trei etape din cadrul 
„Cupei Olimpia” la baschet femi
nin. Iată, pe scurt, desfășurarea 
acestor întîlniri :

OLIMPIA - 
NR. 2 71—68
Disputa dintre cele două echipe 
a fost deosebit 
cesitînd prelungiri.

POLITEHNICA — VOINȚA 
57—30 (29—9). Meci la discreția 
campioanelor care au evoluat cu 
majoritatea jucătoarelor de bază. 
Baschetbalistele de la Voința au 
jucat foarte slab, excepție făcînd 
doar Ionaș și Rădulescu.

I.E.F.S. II — OLIMPIA 45—28 
(23—15). începutul partidei a apar
ținut jucătoarelor de la Olimpia, 
care în min. 4 conduc cu 8—4. In 
continuare ele sînt neatente în 
apărare și ratează situații foarte 
favorabile. în atari condiții stu
dentele pun stăpînire pe joc, cîș- 
tigînd clar.

POLITEHNICA — ȘC. SPORTI
VA NR. 2 68—46 (34—18). Foarte 
bine s-au comportat elevele an
trenorului C. Dinescu în fața cam
pioanelor, 
conducă : 12—8 (min. 7). în con
tinuare experiența lui Pruncu, 
Szabados și Schreiber își spune cu
vîntul și Politehnica obține vic
toria.

POLITEHNICA — I.E.F.S. II 
85—55 (45—28). Cu toate că Poli
tehnica a început slab (min. 7 : 
12—4 pentru I.E.F.S.), am asistat 
la ce.a mai spectaculoasă partidă, 
datorită numărului mare de punc
te înscrise.

zistat
cealaltă jucătoarele de bază au e- 
voluat foarte slab. Totuși, cu aceas
tă ocazie am putut remarca do
rința de afirmare a mai tinerelor 
Badea, Stanciu și Pătrașcu.

Elena Takacs

Elena Trifu

ȘC. SPORTIVA 
(28—28, 60—60).

de echilibrată ne-

A. VASILESCU
Săptămînă viitoare se dispută ul

timele două etape: marți 14 sep
tembrie, ora 17,30 : Voința — 
I.E.F.S. II ; Politehnica — Olimpia ; 
joi, 16 septembrie, ora 17,30 : 
I.E.F.S. II — Șc. sp. nr. 2 ; Olim- 

Voința.

★
In continuarea meciului Dinamo- 

C.S.U. Construcții, care fusese în
trerupt, dinamovistii au cîștigatcu

astăzi

inter- 
profe-

VOINȚA — ȘC. SPORTIVA NR. 2 
58—36 (15—14). Tinerele baschet
baliste ale școlii sportive n-au re-

ele reușind chiar să

lon GAVRILESCU

Cornel Anton confirmat la Zagre b reale posibilități de afirmare.a

DUPĂ JOCURILE BALCANICE
început sa dispară acel(Urmare

din pag. 1)

DUMINICA : ora 9 — ștafetă 
4x50 m, ora 10 — 3 000 m plat, 
ora 10,30 — pista de îndemînare 
și viteză, ora 11,10 — desfășura
rea de luptă, ora 12,30 — demon
strație la probele concursurilor 
internaționale ale pompierilor, 
ora 13,30 — festivitatea de pre
miere.

Intrarea este liberă.

în salaDe mîine
Olimpia din Timișoara

MASCULINCAMPIONATUL
UNEI DISCIPLINE MAI FERME

SE REIA
CU SPERANȚA

Șl A UNOR ARBITRAJE MAI BUNE

MOTOCROSIȘTI DIN OPT,
Iubitorii sportului cu motor din 

Brașov vor avea ocazia duminică 
să asiste la cea mai mare cursă 
internațională de motocros a anu
lui, organizată la noi In țară. Pe 
dificilul traseu din Valea Răcădău- 
lui vor fi prezenți alergători din 
opt țări, printre care o serie de 
motocicliști cu un 
internațional, ca 
slovacii P. Bartko 
vielicul J. Egorov, 
Ph. Bret (Ghana) etc. Pe lista par- 
ticipanților mai figurează piloți din 
Ungaria, Olanda și R. F. a Ger
maniei.

Duminică; la Brașov
ȚĂRI ÎN ÎNTRECERE
Țara noastră va fi reprezentată 

în această întrecere de cei mai 
buni specialiști ai genului, cum sînt 
Ștefan Chifu, Cristian Dovids, Aurel 
lonescu, Paul Filipescu, Otto Ște
fani și alții.

bogat palmares 
de pildă, Ceho- 
și J. Kavan, so- 
englezul J. Hoit,

★
Penultima etapă (a VII-a) a cam

pionatului național de motocros se 
va 
la 
pa 
11

desfășura, peste o săptămînă, tot 
Brașov (19 septembrie) 'iar eta- 
finală va avea loc la Moreni la 
octonjbrie.

în cazul reprezentativei noastre fe
minine). Doar cu cîteva individualități 
pot fi cîștigate unele titluri sau 
medalii, însă în nici un caz primul 
loc în clasamentul pe națiuni 1

A rezultat clar la Zagreb că, mai 
mult ca oricînd, „omul numărul doi” 
trebuie să aibă o valoare extrem de 
apropiată de cea a primului titular 
al fiecărei probe. Reamintiudu-nc re
zultatele băieților vedem lesne că în 
această direcție trebuie lucrat încă 
mult. Cu atît mai puține devin șan
sele atunci cînd „omul numărul doi“ 
nici nu există (vezi ciocanul și greu
tatea) sau — din dorința obținerii u- 
nui punct — se recurge Ia impro
vizații (Valeria Biduleac la penta
tlon).

(Urmare
din pag. 1)

„EUROPENELE" - EDIȚIA RECORDURILOR

asemenea amploare, reprezintă un 
merit incontestabil al trăgătorului 
nostru, o dovadă peremptorie a 
marilor lui posibilități de perfor
mer.

Nivelul ridicat atins de cei trei 
concurenți la pistol viteză, (Mar
cel Rojca, Dan Iuga și Ion Tripșa) 
le conferea opțiuni serioase pen
tru una sau două medalii. Speran
țele nu s-au realizat, dar cei trei 
români s-au înscris în primele opt 
locuri ale clasamentului. Ceea ce 
Înseamnă totuși o confirmare a 
valorii lor. Că a fost vorba de o 
indispoziție de moment sau de ne
ajunsuri în pregătire, rărnine ca 
viitoarele concursuri să ne edifice. 
Oricum, Roșea, Iuga sau Tripșa, 
fiecare poate obține o medalie ia 
cele mai puternice competiții de 
pe glob, inclusiv la Jocurile Olim
pice de la Miinchen.

La celelalte probe, luate global, 
rezultatele n-au surprins. Cîteva 
exemple. La armă liberă calibru 
redus probă la care Vasilescu. și 
lîotaru au fost indisponibili, repre
zentanții noștri au tras în jurul 
cifrelor cu care sînt creditați. O 
notă în plus, eventual, pentru 
Olărescu. De la Ferecata însă 
ne-am fi așteptat la o mai intensă 
concentrare în timpul concursului. 
Pistolul liber continuă să fie una 
dintre probele cele mai deficitare. 
Giușcă și Iuga au obținut cifrele 
lor cele mai bune (551 p și 549 p), 
dar ce reprezintă ele pe plan in
ternațional, cînd marile competiții 
se cîștigă cu rezultate de la 560 p 
în sus ?

Probele armelor de vînătoare 
trec și ele printr-un impas. Cauza? 
Unii dintre trăgători se antrenea
ză, din diferite motive, prea puțin. 
Bunăoară, extrem de ocupat pro
fesional, Sencovici nu a participat, 
ne spunea profesorul Ion Lovines- 
cu, decît la 25 de antrenamente în 
lot anul ! Cea mai mare carență 
în pregătirile taleriștilor constă 
însă in numărul insuficient și ca
litatea necorespunzătoare a cartu
șelor. Sportivii noștri nu s-au an
trenat decît la Suhl, una sau două 
zile, cu cartușele eu care urmau 
să concureze. Ceea ce este cu to
tul altceva. în atari condiții, sînt 
explicabile și rezultatele fluctuante.

Juniorii de la probele cu glonț 
au corespuns doar parțial, obser- 
vîndu-se la ei și în special la 
Marina Vasiliu o scădere a forței 
fizice și de concentrare spre fina
lul probelor.

In sfîrșit, revenind la seniori, 
opinăm ca Petre Șandor, unul din
tre cei mai buni specialiști la în
trecerile de pușcă, să se fixeze pen
tru una sau două probe, noi am 
prefera pentru armă calibru mare. 
Altfel, fiind un fel de jolly-jocker, 
Șandor riscă să-și risipească inutil 
forțele și talentul.

Vorbind despre comportarea 
sportivilor români la între
cerile continentale, ne vedem 

obligați sa consemnăm atitudinea 
de neînțeles a unui membru al 
lotului republican, absent la Suhl. 
Campioana europeană la armă cu 
aer comprimat, Edda Baia, nu a 
făcut deplasarea deoarece a sosit 
cu întîrziere la plecarea de pe ae
roportul Otopeni. Cum se împacă 
această gravă neglijență cu cali
tatea de pedagog (Edda Baia este 
profesoară), de sportivă fruntașă ?.

i
șa cum s-a mai spus, tirul 

Aromânesc se bucură de un 
bun și meritat prestigiu în 

arena internațională. Campiona
tele europene de la Suhl au con
firmat într-o oarecare măsură a- 
ceasta, ele constituind și cea mai 
importantă verificare a potenția
lului trăgătorilor noștri cu un an 
înaintea J.O. Or, tocmai la pro
bele olimpice rezultatele nu au 
fost prea încurajatoare pentru ac
tuala perioadă. Țintașii români au 
capacități mai mari, dar ele tre
buie mai bine valorificate. Și a- 
ceasta numai printr-o pregătire 
susținută, în condiții materiale co
respunzătoare, Poate că nu avem 
nivelul valoric cerut pentru a con
cura la toate probele și nu este 
nici timp suficient pentru ca unii 
trăgători să înscrie un progres 
care să le justifice prezența la 
Munchen. Federația de specialitate 
dispune insă — s-a mai subliniat 
acest lucru — de cadrele tehnice 
necesare și competente (lucru re
liefat și de desele solicitări peste 
notare) care să determine ca pre
zența trăgătorilor români la J.O. 
’72 să însemne din nru un succes 
al culorilor noastre.

CONCURENȚII ROMANI
CLASAȚI PE PRIMELE

10 LOCURI
calibru redus 3X40 
de sportivi)

10. Olărescu 1149 p.
Armă liberă calibru mare 3X40 

f (30)
8. Șandor 1141 p.

Armă standard 60 f culcat femei 
(45)

2. Melania Petrescu 593 p.
Echipe

2. România (Melania Petres
cu, Veronica Stroe, Ana Go- 
reti) 1770 p.

Armă standard 60 f culcat 
juniori 

Echipe
5. România (Ilie Codreanu, 

Costel Manole, Marina Vasiliu) 
1752 p.

Armă standard 3X20 f femei 
Echipe

România (Veronica Stroe, 
Goreti, Melania Petrescu) 
P-

Armă liberă 
f (61

5.
Ana 
1677
Armă standard

Echipe
8. România

Marina Vasiliu, 
1668

3x20 f Juniori

(Costel Manole, 
Ilie Codreanu)

P-
Pistol viteză 60
Iuga 592 p.
Roșea 592.
Tripșa 591 p.

f (48)
4.
6.
8.

Pistol sport 30+30 f
Anișoara Matei 577 p. 

Echipe
România (Anișoara Matei, 

Buțu, Monica Șerban)
P- 

Skeet seniori 
Echipe

România (Sencovici, Pinti-

3.

9.
Ana 
1659

femei (31)

io.
lîă, Cojocaru, Mareș) 558 p.

Skeet juniori (20)
2. Cojocaru 144 t.

Talere
Echipe

6. România (Dumitrescu, Flo- 
rescu, Popovici, Marinescu) 
558 p.

Talere femei (8)
5. Reli Vezeanu 125 t.

S-a mai văzut, de asemenea, că 
SIMPLA „CARTE DE VIZITA” A 
UNOR MARI CAMPIONI NU ESTE 
SUFICIENTA ci trebuie, obligatoriu, 
onorată de performanțe corespunză
toare pentru ca aceștia să conteze 
în întrecerea pentru titlurile balca
nice.

Am putea continua enumerarea u- 
nor asemenea exigențe sporite pen
tru echipele sau sportivii care ur
măresc afirmarea la viitoarele edi
ții ale Jocurilor Balcanice. IN E- 
SENȚĂ ESTE VORBA DESPRE NE
CESITATEA UNEI PREGĂTIRI 
COMPLEXE. AI CĂREI FACTORI 
ÎȘI AU FIECARE IMPORTANȚA SA.

S-a avut în vedere acest impor
tant deziderat atunci cind s-a început 
munca de selecție și pregătire a echi
pei noastre reprezentative ? După 
opinia noastră, DA. O bună parte 
din rezultatele obținute exprimă de 
altfel, orientarea corespunzătoare a 
federației de specialitate și a teh
nicienilor.

Știm, de exemplu, că atleților ro
mâni le-au fost asigurate CONDIȚII 
BUNE DE PREGĂTIRE (poate doar 
problema tartanului mai trebuie dis
cutată), UN CALENDAR COMPETI- 
ȚIONAL care să răspundă cerințelor 
de verificare a stadiului de antrena
ment. Am aflat, de asemenea, că 
prin măsuri competente și eficace s-a 
realizat o STARE DE SĂNĂTATE 
EXCELENTĂ în cadrul lotului, at- 
leții accidentați în ultima vreme, unii 
chiar în ajunul competiției, fiind to
tal recuperați.

Ce, atunci, a făcut ca în unele pro
be rezultatele să se situeze sub ni
velul posibilităților și al așteptărilor ?

Nu trecem ușor peste erorile de 
arbitraj, dar ni. se pare mai necesar 
să căutăm explicațiile . __‘_T -
INTIMĂ A ATLETISMULUI NOS
TRU. Pentru că, din păcate, erori de 
arbitraj au fost și vor mai fi...

Cauzele reale nu țin. după păre
rea noastră, nici de conținutul mun
cii de instruire, de fapt același care 
altădată a permis obținerea unor 
rezultate superioare. Antrenorii care 
au răspuns de pregătirea echipei re
prezentative sint specialiști recunos- 
cuți, care și-au cîștigat PRIN MUN
CĂ ȘI REZULTATE stima și pre
țuirea tuturor amatorilor de sport 
din țara noastră. Deci, nu de lipsă 
de competentă este vorba. Am vrea 
să greșim, dar ni se pare că 
LA UNII DINTRE ANTRENORI A

în VIAȚA

iiNCLFur SA DISPARĂ ACEL EN
TUZIASM fără de care viața atletis
mului n-ar fi atît de fascinantă, cu 
atîtea satisfacții și împliniri. Poate 
că — dacă este așa — au fost prea 
multe obstacolele. Federația ar tre
bui, credem, să accepte ideea unor 
discuții pe această temă.

O altă explicație vizează CONCE
SIILE (mici sau mari — la fel de 
importante, cu efecte negative) fă
cute normelor de conduită și pre

care atlețiigatire responsabilă pe care atleții 
trebuie să le respecte, MAI ALES 
ATUNCI CÎND LI SE ÎNCREDIN
ȚEAZĂ MISIUNEA DE CINSTE DE 
A REPREZENTA CULORILE ȚĂRII.

Iată-ne astfel ajunși la capitolul 
principal ; contribuția — fără îndoială, 
cea mai importantă — sportivului la 
realizarea unei performanțe, Ia 
cucerirea victoriei. Nu vom teo
retiza această problemă, bine
cunoscută și în lumea atletismului 
nostru. Vom spune doar că ori cit de 
bune ar fi condițiile create, oricit 
de judicioase și valoroase ar fi pla
nurile de pregătire elaborate de an
trenori și de alți specialiști, HOTĂ- 
RÎTOR RĂMÎNE APORTUL SPOR
TIVULUI, TALENTUL LUI, HĂRNI
CIA ȘI PERSEVERENTA MUNCII 
DE INSTRUIRE, PUTEREA DE LUP
TA, AMBIȚIA DE A SE AUTODE- 
PĂȘI, DE A NU FI NICIODATĂ 
MULȚUMIT DE PERFORMANȚELE 
PE CARE LE REALIZEAZĂ.

La Zagreb. în destule cazuri, at- 
leții noștri nu ne-au dezvăluit toate 
aceste calități și rezultatele lor ne 
îndreptățesc să credem că nu și le-au 
format încă solid și statornic.

Nimeni nu poate cere, oricit ar 
dori, ca performanta personală să 
crească peste noapte. Poate nici mă
car ca ea să urmeze absolut neîntre
rupt o linie ascendentă. Dar cobo- 
rîșuri vertiginoase, tocmai atunci 
cînd atletismul nostru susține un 
examen atît de important, sînt de 
criticat și greu de explicat altfel 
decît prin abordarea competiției cu 
prea multă ușurință, fără sentimen
tul de obligație și răspundere.

Rezolvarea acestei probleme im
plică multă muncă, multă înțele
gere și răbdare, dar acest lucru este 
absolut necesar pentru valorificarea 
la maximum a posibilităților existen
te. pentru dezvoltarea și progresul 
atletismului nostru.

Campionatul masculin de handbal 
continuă în același ritm și în ace
eași manieră, oferind — de această 
dată amatorilor de sport din Timi
șoara — cea de a doua secvență a 
întrecerii. Este vorba, de fapt, de al 
doilea turneu, compus, ca de obicei, 
din trei etape, care va avea loc în
cepând de duminică după-amiază în 
sala Olimpia din acest oraș. Debutul 
clujean —• cum era și firesc — nu 
a adus clarificări în ierarhia valorică 
a celor 10 formații participante, ofe- 
rindu-ne în schimb o imagine destul 
de bine conturată a felului în care 
aceste echipe au înțeles să folosească 
timpul rezervat pregătirilor. Din a- 
cest punct de vedere, în primul 
turneu al campionatului, competitoa
rele au primit aproximativ exact ceea 
ce au meritat și avem motive să cre
dem că și la Timișoara lucrurile se 
vor petrece la fel.

Bineînțeles, dacă nu cumva vor e- 
xista arbitri... buni, care uneori asi
gură echitatea competițională după 
niște reguli cam prea sentimentale 
sau originale sau dacă, profitînd de 
generozitatea și neatenția acestor^, 
unele echipe nu vor încerca să cîș- 
tige cele două puncte prin mijloace 
nu prea handbalistice. Despre cea 
de a doua tendință am mai serfs și 
intervenția promptă a federației de 
specialitate sperăm că a avut darul 
de a tempera spiritele, de a readuce 
pe calea handbalului regulamentar pe 
toți cei ce și-au imaginat că își pot 
croi drum spre fruntea clasamentului, 
beneficiind de îngăduința arbitrilor 
sau de ambiguitatea interpretărilor 
regulamentului.

Și pentru că a venit vorba de ar
bitri, despre a căror activitate la pri
mul turneu al campionatului am pri
mit. chiar la fața locului, la Cluj, nu
meroase întîmpinări, dintre care una 
chiar scrisă, considerăm că a venit 
timpul să ne exprimăm și noi opinia. 
O facem acum, după ce s-au scurs 
cîteva zile, suficiente credem pentru 
ca toți să apreciem mai lucid și, deci, 
mai judicios felul în care cavalerii 
fluierului și-au făcut datoria, 
plus, procedăm în acest moment 
o asemenea discuție, 
o dată cu turneul de la 
crurile nu mai pot fi 
„cintarul indulgenței”.

Despre ce este vorba ? La Cluj 
arbitrajele au fost. în general, medio
cre, sub nivelul obișnuit. Am remar
cat tendința de a fluiera mult și nu 
întotdeauna în spiritul regulamentului 
sau — ceea ce este mai important — 
în pas cu evoluția jocului. Aceasta 
pentru că cea mai mare parte a ar
bitrilor de handbal nu sînt foști prac
ticant! ai acestui joc și nici măcar

în 
la 
că 

lu-
apreciind 
Timișoara 
cântărite cu...

nu și-au făcut o preocupare din a 
participa cu regularitate la antrena
mentele echipelor fruntașe. Handbalul, 
ca orice joc sportiv, progresează in
tr-un ritm neobișnuit de rapid. Sis
temele de joc, maniera de a aplica 
regulile, tendința de a se strecura 
pe lingă ele — toate lucruri absolut 
normale și frecvent întîlnite în ori
care altă disciplină sportivă, sur
prind pe arbitrii de handbal total 
nepregătiți. Ei știu regulamentul. îl 
interpretează așa cum se pricep (din 
nefericire nu întotdeauna prea inspi
rat). își analizează deciziile cu multă 
onestitate si severitate, dar trăind, 
în marea majoritate a timpului. în 
afara preocupărilor tactice ale echi
pelor. pierd cu regularitate cadența. 
Din acest motiv se întîmplă ea unele 
jocuri să fie dominate de un anumit 
gen de arbitraj. Iar altele să „bene
ficieze’’ de o manieră diferită de a 
conduce, ceea ce constituie o îrînă în 
desfășurarea generală a întrecerii. Și 
tot din această cauză arbitrii ajung 
să vorbească mult, să se justifice ps 
teren, să încerce a tempera eu glasul 
sau prin gesturi tendințele de agre
sivitate, cînd au alte mijloace, mult 
mai eficiente. Ia îndemînă.

La aceasta se adaugă și lipsa de o- 
mogenitate a unor cupluri de arbitri, 
multi dintre ei cu temperamente șl 
cunoștințe handbalistice diferite, fapt 
care se repercutează direct asupra 
calității deciziilor. Avem, astfel, la ora 
actuală, un tablou nu prea imântător 
al arbitrajelor în handbal. Desigur, 
nu aceasta este problema esențială o 
sportului care ne-a adus atîtea sa
tisfacții, In fond, miine, în sala O- 
limpia din Timișoara, mii de spec
tatori vor veni nu pentru a vedea 
cum se arbitrează, ci CUM SE JOA
CA. Dar, nici nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că nu se poate juca 
bine fără ajutorul cavalerilor fluie
rului. Iată de ce nutrim speranța că... 
„formația arbitrilor” va fi la înălți
me la acest 
tei generale 
după prima

turneu, aliniindu-se no
de progres, consemnată 
rundă a întrecerii.

Călin ANTONESCU

Programul jocurilor de miine din 
sala Olimpia : ora 14,30 : DINA
MO BRAȘOV—UNIVERSITATEA 
CLUJ ; ora 15,45 : POLITEHNICA 
GALAȚI—DINAMO BUCUREȘTI; 
ora 17 a POLITEHNICA TIMIȘOA- 
RA-S. C. BACĂU ; 
INDEPENDENȚA 
UA ; ora 19,30 : 
NIVERSITATEA

Turneul continuă __ ____ ...
13 septembrie și marți 14 sep
tembrie.

în campionatul feminin

MECIUL ETAPEI: MUREȘUL TG. MUREȘ
O primi secvența a campionatului di

viziei a de handbal feminin se încheie 
duminică. O dată cu etapa a Vl-a, pro
gramată la Brașov, Tg. Mureș, Cluj, Ti
mișoara șl București, echipele își vor 
Întrerupe activitatea în aer liber (eta
pele VII, VIII și IX se vor disputa în 
1972, la 2, 9 șl 18 aprilie) șl vor aborda 
jocurile tu sală (primul turneu este 
programat la București în zilele de 22, 
23 și 24 septembrie). Meciul etapei este 
cel de la Tg. Mureș, In care performe
rei de joi li va fi opusă formația I E.F.S. 
De mare importanță sînt și întîlnlrlle 
de la Brașov (Rulmentul încearcă totul 
pentru a feri retrogradarea) șl Cluj 
(derbyul... codașelor).

Aglomerarea partidelor pe un spațiu 
restrins (In 19 zile fiecare echipă a sus
ținut cite 6 meciuri, făcînd tot în acest 
interval de timp și lungi deplasări) s-a 
repercutat asupra calității jocului celor 
mai multe dintre divizionare. Este nece-

ÎN PREAJMA NOULUI AN ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

cienței orelor de specialitate 
predate în școală. în orienta
rea pe care o veți da cadre
lor didactice urmăriți, desigur, 
și acest aspect esențial...

— De bună seamă că da. Ne in
teresează ca fiecare lecție de edu
cație fizică să fie caracterizată 
prin densitate și atractivitate, ca 
la ea să participe — dacă se poa
te — întreaga clasă de elevi. Si
gur, aceasta depinde în primul 
rînd de nivelul de pregătire a 
profesorului, dar și de condițiile 
pe care le are la dispoziție. Iată 
de ce, paralel cu problema înca
drării și a perfecționării continue 
a profesorilor de educație fizică, 
sîntem interesați de crearea și lăr
girea bazei materiale a școlilor 
de toate gradele. Ne preocupă de 
asemenea să dezvoltăm elevilor 
gustul pentru exercițiu fizic, pen
tru mișcare, într-o primă formă 
prin programe de gimnastică ce 
vor fi organizate zilnic. Anul tre
cut n-a fost decît un experiment.

Anul acesta acțiunea va fi gene
ralizată.

Tot cu 
eficiență, 
urmărim 
vitățile sportive ce se vor desfă
șura la nivelul școlilor. Un cadru 
didactic va răspunde în mod spe
cial de această activitate, pornind 
de la inițiere, continuînd cu pre
gătirea elevilor avansați și înche
ind cu cea a echipelor reprezen
tative, care intenționează să par
ticipe la campionatele de califi
care în diviziile școlare și de ju
niori sau sînt deja angajate în di
ferite competiții oficiale.

— Ultimele documente 
partid aduc în prim plan 
gația școlii de a fi și 
mult preocupată de educarea 
tinerei generații. Or, sportul, 
este știut, reprezintă o formă 
de a realiza plenar un ase
menea obiectiv extrem de im
portant, cu implicații de or
din social. Ce se preconizează 
în acest sens ?

— întreaga noastră activitate

referire la conținut și 
aș vrea să precizez că 
să îmbunătățim și acti-

orientată pe principiul de a 
și mai mult sportul cu în

de a atrage pe tere-

de 
obli- 
mai

va fi 
corela 
vățătura, 
nurile și în sălile de sport ele
mentele cele mai valoroase, fără 
a neglija însă pe ceilalți elevi, 
care vor trebui aduși — și pe 
planul profesional și pe cel spor
tiv — la nivelul celor mai buni. 
Anul școlar care va începe va 
declanșa, sub acest raport, o ade
vărată bătălie împotriva medio
crității, a formării personalității 
elevilor prin pasiune pentru în
vățătură, pentru activități obștești, 
pentru exercițiu fizic. în această 
complexă acțiune contăm pe co
laborarea directă, nemijlocită 
Intre toți factorii cu atribuții în 
domeniul formării și educării ti
nerei generații. Dorim să preci
zăm că nu organizăm activitatea 
sportivă a elevilor numai ca un 
prilej de destindere, de recreare, 
de divertisment, ci, în primul 
rînd, ca o modalitate de a forma 
tineri cu o pregnantă rob istețe 
fizică și morală, așa cum are ne
voie societatea noastră.

ora 18,15: 
SIBIU-STEA- 

TROTUȘUL-U- 
BUCUREȘTI. 

în zilele de luni

I. E.F.S.
sară însă o mal mare concentrare pentru 
ca finele activității tn aer liber să pro
grameze întîlniri dacă nu de un înalt 
nivel tehnic, măcar de o deplină sporti
vitate.

CLASAMENTUL
1. JTlmlșoara

U. București 
Mureșul Tg. Mureș 
Textila Buhușl 
Voința Odorhei 
Confecția

8. Rulmentul Brașov
9. Rapid

10. U. cluj
Duminică se dispută 

tlma în aer liber In 
programul :

AȘ?.Y_:_F?ulmentul
DERBYUL ETAPEI

CLUJ: Universitatea — Raoid Bucu
rești

TIMIȘOARA: Universitatea — Textila 
Buhuși

BUCUREȘTI: Confecția — Universita
tea București (teren ~ ‘
16,45).

2. I.E.F.S.
3. “
4.
5.
6.
7.

4
4
3
3
3
2
1
1
0
0

0 
o

1
1
1 
o
2
1 3
1 4 
1 4

1
1
1
1
1
3
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

etapa a Vl-a, ul- 
acest sezon. lată

. _ . -------------- — voința Odorhei
TG. MUREȘ : MUREȘUL — I.E.F.S. —

Tineretului, ora

„CUPA •
TINERETULUI"

Mîine, pe lacul Herăstrău, se va 
da startul într-o nouă și interesan
tă întrecere nautică : „Cupa tinere
tului" la caiac canoe. I a acest "atră
gător concurs — care începe la ora 
7,30 — și-au anunțat participarea 
numeroși sportivi, reprezentanți ai 
secțiilor nautice bucureștene. Reu
niunea de duminică programează 
probe rezervate 
mari, tineretului 
K 1, K 2, K 4 și

juniorilor mici, 
și seniorilor, la 

C .1, C 2.

TRANSFERĂRILE LA CAIAC CANOE
Federația română de caiae-canoe 

anunță că cererile ile transfer. îm
preună cu actele necesare pentru li
nul 1972. se vor depune la federație 
pînă la data de 30 octombrie 1971,
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Mai sînt 11 zile pînă la meciul de la Helsinki
CUMPĂNĂ OPȚIUNII

Ceea ce părea în zilele ce au 
urmat eșecului de la Bratislava, 
de domeniul perspectivei (pe care 
adeseori o privești cu o oarecare 
liniște, timpul mai îndelungat fiind 
considerat un aliat) — se apropie 
cu pași mari, filele de calendar 
zboară ca frunzele toamnei și ia- 
tă-ne cu 11 zile înaintea unei par
tide care ar putea să deschidă sau 
să bareze drumul echipei reprezen
tative spre locul 1 al seriei preli
minariilor Campionatului european.

Au trecut lunile și 22 septem
brie, dată în perspectivă astă-pri- 
măvară, a devenit un termen apro
piat, care cere hotărîri definitive, 
timpul fiind astăzi aproape 
vrăjmaș...

ANGELO NICULESCU și noul pur-singe
Desen de AL. CLENCIU

S.C. BACĂU-NUMI SAHRA (Liban) 5-1 (2-0)
BACAU 10 (prin telefon). — în 

localitate 9-a desfășurat vineri me
ciul internațional dintre echipele 
Sport club și Nijmi Sahra (Liban). 
Folosind dou^. garnituri (în repri
za I au jucat probabilii de dumi-

ergem
S1MBĂTA JUCĂTORUL SĂPTĂMÎNII

Ra- 
(fe-

T.M.B.. ora
Mașini unelte

16 : 
(di-

FOTBAL : Stadionul 23 
August, ora 12,45 : Rapid — 
Dinamo (tineret-rezerve) ; 
ora 14,30 : Rapid — Dinamo 
(divizia A) ; ora 16,20 : 
pid — Unirea Tricolor 
minin) ;

Terenul
T.M.B. — 
vizia C).

TENIS : 
trului de 
de la orele 
15—18,30 : C.S.U. 
ții — 1

Terenurile Cen- 
antrenament nr. 2. 

8.30—12,30 și 
Construc- 

Frogresul; terenurile 
din parcul sportiv Dinamo ; 
de la orele 8,30—12,30 și 
15—18,30 : Dinamo — Steaua 
(partide în cadrul campiona
tului divizionar pe echipe).

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : campionatele repu
blicane de talere și skeet.

DUMINICA

11 : 
(di-

11 :

CAIAC-CANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 7,30 : 
„Cuna Tineretului".

FOTBAL: Stadionul Poli
tehnica, ora 11 : Sportul stu
dențesc — Portul Constanța 
(divizia B) ; ora 13 : Spor
tul studențesc — Dunărea 
Giurgiu (juniori) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Olimpia 
Giurgiu (divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 
11 : Unirea Tricolor — Teh- 
nometal (divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 
Laromet — Electronica 
vizia C) :

Terenul Voința, ora
Voința — Sirena (divizia C) ;

Stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo Obor — Celuloza 
Călărași (divizia . C) ;

Terenul 23 August IV, ora 
13 : Școala sportivă Energia 
Buc. — Farul Constanța (ju
niori) :

Terenul Ghencea, ora 13 : 
Steaua — Comerțul Brăila 
(juniori) :

Terenul F.R.B., ora 13 : 
Școala sportivă nr. 2 Buc. — 
Ș N. Oltenița (juniori).

HANDBAL : Stadionul Ti
neretului. ora 16.45 : Confec
ția — Universitatea București 
(div. A, f).

RUGBY : Teren Dinamo, 
ora 9,30 : Dinamo — Steaua ; 
teren Parcul copilului, ora 9 : 
Grivițn Roșie — Farul : te
ren Gloria, ora 8,30 : Gloria 
— Rulmentul Bîrlad ; teren 
Politehnica, ora 16,30 : Spor
tul studențesc — Știința Pe
troșani (meciuri în cadrul 
campionatului div. A).

TENIS : Terenurile 
Iui de antrenament 
de la orele 8,30—12 și 
C S.U. Construcții — 
sul : terenurile 
sportiv Dinamo 
8.30—12 și 15—18 
Steaua (partide 
camninnatului divizionar 
ochi ne).

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : campionatele re
publicane de talere și skeet.

Centru- 
nr. 2, 

15—18 : 
Progre- 

parculdin
de la orele 
. Dinamo — 
în cadrul 

pe

Judecind datele problemei care 
se pun astăzi celor care vor al
cătui echipa națională ce va fi ali
niată în meciul cu Finlanda, e bine 
să ne amintim premisele „etapei 
Helsinki".

învinsă cu 1—0 de Cehoslovacia, 
echipa țării noastre s-a văzut pla
sată — prin forța împrejurărilor — 
într-o competiție a golaverajului cu 
echipa lui Adamec. Cine va mar
ca mai multe goluri — va cîștiga 
seria. Adevăr simplu și evident. 
Aproape la fel de evidentă — și 
după părerea lui Angelo Nicules- 
cu însuși — a părut tuturor nece
sitatea obiectivă a canalizării jo
cului reprezentativei noastre pe un 
făgaș al ofensivei.

nică, iar în cea de a doua a apă
rut pe teren formația de tineret- 
rezerve), Sport club a cîștigat cu 
5—1 (2—0). Punctele au fost în
scrise de Sorin Avram (min. 6), 
Dembrovschi (min. 29), Pruteanu 
(min. 47), Ghica (min. 65), Hrițcu 
(min. 85), respectiv Hamdan (min. 
68). Meciul a fost condus foarte 
bine de arbitrul băcăuan Adrian 
Macovei.

Iile IANCU, coresp.
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Optarul lui Sport Club Bacău, 
Emerich Dembrovschi, nu este 
jucătorul care a obținut nota 
cea mai mare, în etapa de du
minica trecută a campionatului 
diviziei A. Semnatarul acestor 
rînduri a avut un moment de 
cumpănă, gîndindu-se și la nota 
maximă, 10, dar hotărîndu-se 
pînă la urmă pentru o notă, 
cum se spune în limbaj spor
tiv, de puțin mai mică, 9, 
exprimînd, însă, tn fapt, a- 
ceeași prețuire pentru jocul pre
stat de acest talentat fotbalist.

Ca atare, nu facem nici o de
rogare, dacă într-o etapă în 
care au fost consemnate trei 
note de 10, alegerea noastră, 
cind a fost vorba de .Jucătorul 
săptămînii". s-a qprit asupra lui 
Dembrovschi. De altfel, între 
timp, el a cîștigat acea foarte 
mică diferență care îl despărțea 
de nota maximă, prin bunele 
evoluții pe care le-a avut la 
cele două triaturi ale lotului.

Este cazul să mărturisim că 
am încercat o strîngere de ini-

I

MARELE RESORT AL PERFORMANTEI ÎNALTE
Puțini dintre fotbaliștii echipelor noas

tre de divizia A au „plecat tare" în noua 
ediție a campionatului, prezentîndu-se 
la ora primelor jocuri Intr-o bună for
mă sportivă. Unii dintre ei au rămas, 
cum se spune. în groapa de start, sau 
au pornit-o mal cu încetinitorul, ca ur
mare a unei pregătiri Insuficiente efec
tuată înainte de începerea întrecerii.

Numele sonore din soccen.il nostru 
oferă șl cele mai elocvente exemple în 
această direcție: băcăuanul Dembrovschi 
a avut în primele două etape evoluții 
modeste, fiind notat, de fiecare dată, 
de antrenorii iul cu o notă limită (5), 
rapidistul Dumitru s-a comportat și el 
cu mult sub posibllltătt (fiind folosit la 
început doar o repriză), el avînd drept 
circumstanțe atenuante timpul Irosit — 
în căutarea... echipei — pe parcursul pe
rioadei pregătitoare.

Abia în etapa a treia, după două săp-

SE VOR PRODUCE, OARE, ÎN DIVIZIA B
PRIMELE DISTANȚĂRI?

...Așadar, în divizia secundă va 
avea loc duminică etapa a V-a.

Dacă startul a fost mai greu, 
participantele evoluînd sub aștep
tările suporterilor, în schimb, me
ciurile ultimei etape au adus un 
plus nivelului tehnic și spectacular, 
în clasamentele ambelor serii nu 
sînt încă mari diferențe de puncte- 
Dar, partidele etapei a V-a vor 
putea să producă primele distan
țări.

în prima serie, F.C. Galați are un 
joc dificil la Oltenița, cu ambițioasa 
formație locală a Șantierelor nava-

pistă, pe 
amintitei 
clar în coloa- 
de antrenorul 
reprezentative

Impusă de dorința acordării 
cului echipei României eu cel 
marilor team-uri (Brazilia, R. 
a Germaniei, Anglia etc.), „repro
filarea pe ofensivă" a avut și un 
raționament pragmatic cit se poate 
de concret, întrecerea echipei 
Cehoslovaciei neputînd fi obținută 
decit prin marcarea a cit mai mul
te goluri, cu alte cuvinte prin 
ciența ofensivei.

Plecat pe această 
ducerea în fapt a 
cepții — exprimată 
nele ziarului nostru 
principal al echipei
— lotul național a întîlniț în eta
pele sale pregătitoare o sumă de 
obstacole greu de depășit: 1) ac
cidentarea unor titulari ; 2) sus
pendarea temporară a altora ; șl, 
în final 3) forma descrescîndă a 
cîtorva reprezentanți ai „noului 
val“, promițători prin evoluția lor 
din primăvară.

Așa se face că antrenorii echi
pei naționale nu au avut — în 
urma meciului-test cu O.F.K. Beo
grad — prea multe soluții de ales.

Cum, prin activitatea sa trecută, 
formula de echipă Guadalajara 
prezenta destule garanții (reînca
drarea lui Dinu avînd și ea o pon
dere însemnată) și cum folosirea 
ei le oferă antrenorilor și un ade
vărat scut la nevoie (echipa din 
Mexic fiind cerută de multe voci), 
iată reprezentativa noastră ajunsă
— pe planul selecției — cam de 
unde a plecat. Luînd în conside
rație garanțiile amintite, ne expri
măm opinia că nu are rost să se 
renunțe, totuși, la acele cîteva cîș- 
tiguri ale muncii lotului reprezen
tativ din ultima perioadă. De pil
dă, chiar dacă azi Iordănescu acu
ză o oarecare oboseală, valoarea sa 
recunoscută, capacitatea de a stră
punge apărările adverse trebuie să 
fie luate în seamă.

Iordănescu poate fi recuperat fi
zic pînă la meciul de la Helsinki. 
Iar un cuplu de atacanti centrali 
cuprinzîndu-1 pe el alături de 
Neagu. sau Tătaru sau chiar... Du- 
mitrache (dacă se va reface pînă 
atunci) promite, credem, mai multe 
goluri decit orice altă variantă.

Să nu uităm, la Helsinki, echi
pa noastră are — în primul rînd
— nevoie de oameni de gol. de 
atacanți percutanți. fără a înțe
lege, bineînțeles, prin aceasta, că 
trebuie scoși din cauză fotbaliștii 
de combinație (gen Radu Nunweil- 
ler), care asigură arhitectura jo
cului.

Marius POPESCU

mă, clupă primele două etape de 
campionat, cind primul solist 
al echipei din Bacău părea un 
instrumentist de rînd. în mijlo
cul unei orchestre dezarticulate. 
In aceste momente, perzența lui 
în echipa națională, pentru a- 
propiatele ji grelele confruntări, 
chiar dacă nu ieșea din sfera 
posibilităților, nu mai oferea 
perspectivele de altădată. .

De aceea, l-am urmărit cu 
atenție în meciul de la Bacău. 
Și, ceea ce am reținut cu deo
sebire, au fost nu atît driblin
gurile și subtilitățile sale in 
joc, eleganța și eficiența miș
cării in teren, cit mai ales for
ța lui de joc, ardoarea cu care 
s-a angajat în lupta de pe teren. 
Dembrovschi a fost și un lup
tător pentru balon, cîștigîndu-l 
de multe ori cu prețul unor 
eforturi fizice și strunindu-l a- 
poi cum știe el.

Dacă a uitat, un moment, că, 
în fotbalul modern, nu-ți poți 
impune virtuțile tehnice, decit 
în condițiile unei ireproșabile

tămlni In plus de acumulări, cei doi au 
reușit să-și ajungă din urmă colegii, rea- 
lizînd prestații demne de reputația lor. 
Regăslndu-și suflul pentru 90 de minute, 
jucătorul băcăuan a fost din nou prima 
vioară în formația lui, ia fel șl Dumitru, 
acum mai în plenitudinea forțelor, a 
pendulat neobosit între cele două ca
reuri, ca în trecutul sezon.

Notele ilustrează șl ele perfect „reve
nirea" : 9 + în dreptul lui Emerich
Dembrovschi, 8 lîngă numele mijloca
șului din Ciulești.

Ce rezultă de aici 7
Ceea ce s-a mal spus, nu o dată, legat 

de obținerea performanței sportive în 
fotbalul actual, și anume că SUCCESUL 
SURÎDE. FINALMENTE. JUCĂTORILOR 
TEHNICI, CU CONDIȚIA CA EI 9Ă 
POATĂ RĂSPUNDE TUTUROR EXI
GENȚELOR ÎN MATERIE DE EFORT.. 
Cit de important este FACTORUL FIZIC

le. Va fi, oare, impetuosul Iancu 
îndeajuns sprijinit de colegii săi, 
ca să străpungă apărarea bine pusă 
la punct a localnicilor ? Un pro
nostic este dificil de dat, așa că 
pe buletinele Pronosport e bine de 
pus o „triplă" în dreptul meciului 
Ș.N.O. — F. C. Galați. Reprezen
tantele studenților din București și 
din Galați (Sportul studențesc și, 
respectiv. Politehnica), care au tot 
cite 6 puncte, vor evolua pe pro
priile terenuri și sînt favorite în 
partidele cu Portul Constanța și, 
respectiv, Progresul Brăila- Cea do

TRADIȚIONALUL DERBY RAPID-DINAMO DOMINA
FORMAȚIILE PROBABILEETAPA A IV-a A

după

AZI
5— 7.

MÎINE

mîine se vor desfășura 
program :

Jo- 
al
F.

de divizia A de astăzi și 
următorul

1. STEAGUL ROȘU
2. Dinamo
3. Sport club
4. Steaua

U.T.A.
Jiul
A. S. Armata 
F. C. Argeș 
„U" Cluj 
Rapid

11. Politehnica
12. Farul
13. Univ. Craiova
14. Petrolul
15. Crișul
16. C.F.R.

• Petroșani : JIUL — STEAUA
• Arad : U.T.A. — A. S. ARMATA
• București : RAPID — DINAMO

8. 
9—10.

• Ploiești : PETROLUL — SPORT CLUB BACAU
• Craiova : UNIVERSITATEA — POLITEHNICA
• Constanța : FARUL —STEAGUL ROȘU
• Cluj : „U" — CRIȘUL

DIVIZIEI

Făză de joc de la una dintre cele mai disputate partide ale etapei a III a, A.S.A. Tg. Mureș „U“ Cluj. 
Sollosi a centrat de pe dreapta și Hajnal (in centrul imaginii noastre) a reluat balonul din plonjon, înscriind 
snectaculos unicul aol al întîlnirii Foto: ANTON HARKO îg. Mureșspectaculos unicul gol al întîlnirii

• Azi, la București, Arad și Petroșani au loc meciurile echipelor care vor juca 

în cupele europene • Mîine, patru 

malul mării pentru o confruntare

jocuri atractive ® Liderul coboară pe 

dificilă $ llie Oană iși restructurează

echipa •
„Din o mie de motive" (vorba cîn- 

tecului), etanei a IV-a a noului 
campionat i-a fost dat să se dispu
te pe... felii.

...MIERCURI, la Pitești, a avut 
loc partida F.C. Argeș — C.F.R. 
Cluj (se știe, victoria a revenit gaz
delor cu 2—1). Deci, avanpremiera 
a avut loc, F.C. Argeș a săltat cîte
va trepte în clasament și a plecat 
mai liniștită în turneul din Israel. 
In schimb, C.F.R. Cluj a rămas cu 
1 punct, acolo unde se termină cla
samentul.

...SÎMBATA. Azi, actul I al eta
pei, cu trei meciuri tari, în care 
evoluează formațiile ce ne vor re
prezenta săptămîna viitoare în cu
pele europene. Se anunță trei me
ciuri atractive, din care se deta
șează un mare derby : RAPID—DI
NAMO. Iată de ce începem avan- 

pregătiri fizice, acum, se pare 
că Dembrovschi și-a adus a- 
minte de acest lucru.

Orice iubitor al fotbalului, de 
la noi, nu poate decit să se 
bucure.

I
I

Jack BERARIU I
I

în fotbalul zilelor noastre —nota bene: 
la cel mal înalt nivel al talentului — 
ne-au demonstrat-o, cu prisosință, ju
cătorii brazilieni care, cu mult timp 
înainte de „Mundlalul" mexican, au sim
țit nevoia preparatorului de specialitate, 
un profesor eminent de educație fizică. 
Intr-adevăr, numai datorită unei ase
menea pregătiri, „regele" Pele a muncit 
în teren, la 30 de ani, ca un simplu 
„soldat" (în invincibila armada a lui 
Zagalo), timp de șase partide în trei 
săptămîni, într-o competiție de mara 
uzură.

Revenind la exemplele de la care am 
plecat, să salutăm reintrarea în formă 
a lui Dembrovschi șl a lui Dumitru, două 
rotițe extrem de utile, atît în angrena
jul formațiilor lor de club, cit șl în 
acela al echipei noastre naționale.

G. NICOLAESCU

a cincea echipă cu 6 puncte, Pro
gresul București, se va deplasa la 
Giurgiu. Foștii divizionari A vor 
trebui să apeleze la toate resursele 
lor pentru a se înapoia cu cele 2 
puncte în București, deoarece giur- 
giuvenii știu să folosească din plin 
avantajul terenului.

în seria a II-a, C.S.M. Reșița, 
revelația de pînă acum a noii edi
ții, speră să mai adauge două 
puncte, de astă dată în dauna Me
talurgistului Cugir, fiindcă va be
neficia de avantajul terenului și de 
încurajările miilor de spectatori din

studențesc11 la
cu un „scurt popas*. u

„Colocviu
cronica noastră 
în cele două tabere. LA RAPID, 
ca întotdeauna înaintea unui derby 
cu Dinamo, a fost o atmosferă de 
lucru intens. In meciul de verificare 
cu Voința București, jocul giulește- 
nilor a cam scîrțîit însă. Rapidul a 
cîștigat cu 2—1, prin golurile în
scrise de inimosul Năsturescu. Dar, 
azi, va fi altceva, forțele se vor 
mobiliza total. Nu se anunță modi
ficări în echipă.

LA DINAMO, care și-a mutat 
sediul pregătirilor la Săftica. au 
avut loc antrenamente zilnice. De 
fapt, reportajul dc ieri, dedicat der- 
byului din Capitală, a spus mai 
multe despre acest joc. De remarcat 
că Dumitraehe se află încă la Pre
deal, pentru refacere.

La Petroșani evoluează deținătoa
rea cupei. JIUL s-a pregătit intens 
pentru o confruntare ce se anunță 
grea. Minerii au jucat cu echipa de 
tineret pe care au învins-o cu 5—2, 
prin golurile marcate de Naidin, 
Mulțescu, Dodu și Libardi (2). 
STEAUA, cu întregul efectiv, a sus
ținut miercuri un meci de verifi
care, de o repriză și... jumătate, 
cu Electronica, partidă arbitrată 
de... Dumitriu III. Bucureștenii au 
plecat la Petroșani joi dimineață, 
cu autocarul. In formație un singur 
dubiu : Smarandache sau Ciugarin, 
ultimul acuzînd dureri la genunchi.

După jocul cu Kavala, U.T.A. n-a 
mai susținut alt meci de verificare. 
S-au efectuat antrenamente ușoare. 
Joi și vineri, arădenii au fost la Ti
mișoara unde, printre altele, au 
vizionat și un spectacol la opera 
bănățeană. Un amănunt interesant: 
cind U.T.A. joacă cu A.S.A., antre
norul N. Dumitrescu se află în țara 
valsurilor pentru a vedea la lucru 
pe Austria Salzburg.

La Tg. Mureș, „secundul" Bay 
declară : „Ne-am pregătit intens 
pentru meciul cu U.T.A." Noi ce

NU MAI PLiNGE, CANIARO!
— De ce nu mai joci ca altădată, Ca- 

niaro ?
îl descoperisem așezat pe o muche de 

beton care mărginea tribuna unui teren 
de handbal. Căutîndu-1, îl găsisem, acolo, 
privind un meci de handbal în dimi
neața partidei dintre A.S.A. și Univer
sitatea Cluj. Am înțeles că vrea să vor
bească, deși tăcea. I-am reamintit „tre
cutul" său fotbalistic.

— Uite Caniaro, i-am spus, tu ai de
butat în Divizia A la 17 ani și jumătate. 
Ai fost selecționat de 12 ori in echipa 
națională de juniori și de vreo șase- 
șapte ori în cea de tineret. Angelo Ni- 
culescu pusese ochii pe tine, așteptîn- 
du-te în unsprezecele tricolor. Jucai ade
sea foarte bine, erai o apariție de ex
cepție pe aripa dreaptă a terenului, aler- 
gînd mai repede, driblind mai elegant, 
combinînd mai rafinat, șutind mai pre
cis și mai puternic decit alții. Dar la 
un moment dat n-ai mai semănat cu 
tine însuți, ai jucat tot mai slab și mai 
puțin, iar astăzi ai ajuns rezervă. Știi 
ce mi-a spus antrenorul Gheorghe Ola 
deunăzi ?

Ridică ochii, pare dlntr-o dată grav și 
preocupat.

— Ce v-a spus ?
— Că dacă tu ai fi avut o evoluție fi

rească, erai de mult extrema echipei na
ționale.

II măgulește răspunsul și se înseni
nează subit. Mai stăruie parcă povara 
unui prezent urît și a unor nostalgii 
frumoase, dar. în sfîrșit, vorbește.

— Știți ce. eu m-am simțit descurajat 
după ce mi s-a creat impresia că voi 
fi selecționat în lotul care a pregătit 
campionatul mondial în turneul din Bra
zilia și am f&mas totuși acasă. Asta ar

„Orașul de foc". Urmăritoarele li
derului, C.F.R. Timișoara și C S.M. 
Sibiu, au de trecut hopuri grele 
ia Bistrița și, respectiv, Baia Mare. 
Atît Gloria Bistrița, cît și Minerul 
Baia Mare s-au arătat, în acest 
început de campionat, neiertătoare 
cu formațiile vizitatoare- Dar. cum 
timișorenii se gîndesc încă la re
ocuparea locului părăsit de pe pri
ma scenă, ei sînt hotărîți să scoată 
un punct la Bistrița. în rest, pro
gramul cuprinde partide în care 
gazdele pornesc favorite, (p. v.).
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Craiova
mai putem adăuga ? Să vedem roa
dele. Miercuri, mureșenii au jucat 
cu „tineretul". Scor: 7—2. La me
ciurile amicale, atacanții se dove
desc... nemiloși cu portarii. în cam
pionat însă... Formația rămîne ace
eași din partida cu „U“ Cluj.

...DUMINICA. Actul II al etapei. 
Patru meciuri, nu derbyuri, dar 
jocuri ce se anunță interesante, e- 
chijibrate. Liderul coboară de la 
munte la mare, la Craiova se în- 
tîlnesc două echipe studențești, la 
Cluj, Crișul va încerca să nu piar
dă contactul cu plutonul, deși mi
siunea e grea.

La Ploiești, antrenorii PETROLU
LUI au avut ia pregătiri întregul 
lot, inclusiv pe M. Ionescu, Iuhas 
și Crîngașu. Petrolul a jucat 
miercuri eu Metalul Plopeni (3—1), 
iar joi. cite o repriză, cu I.C.V.A. 
Buc. (1—0) și echipa de tineret 
(2—1). In formația ploieșteană se 
anunță modificări serioase, mai 
ales în linia de miiloc. O absentă 
notabilă : Grozea. Sport Club a 
jucat la Adjud cu Locomotiva 
(campioană județeană), pe care a 
învins-o cu 3—0. prin golurile lui 
Sorin Avram (2) și Rugiubei. In 
locul lui Velicu — suspendat — va 
debuta Constantin, iar Duțan, indis
ponibil, va fi înlocuit cu Sinăucea
nu.

La Craiova, un meci studențesc. 
Se întîlnesc oltenii lui Cernăianu 
cu moldovenii lui Mărdărescu. Cra- 
iovenii vor beneficia duminică de 
efectivul complet, pentru că Ve
lea. Strîmbeanu și Oblemenco sînt 
aoți de joc. Deci, se reface cuplul 
Pîrvu-Oblemenco. care la Slatina 
(4—1 cu Oltul) au marcat 4 goluri 
(Pîrvu — 3). Nici ieșenii n-au rămas 
m>ai prejos la pregătiri. Au înscris 
echipei de tineret 10 soluri. Marca
tori : Lupulescu (4), Mărdărescu (3), 
Moldoveanu (2), Cuperman. „Arti-

dar am pierdut 

chiar nimic ?
talent real, un fot
ele ani, pîndit, ca

fi o cauză. A doua, o accidentare în re
turul campionatului Diviziei B, care m-a 
ținut pe tușă. După ce m-am refăcut 
n-am mai fost titularizat în echipă.

— De pregătit, tc-ai pregătit ?
— M-am pregătit, 

echipa.
— Nti-ți reproșezi
Aveam în față un 

batist de numai 20 ...
atîția predecesori de tristă faimă, de 
pericolul unei stagnări premature. Vo
iam să știu de la el de ce s-a întors de 
la Jumătatea drumului, de ce n-a „evo
luat firesc pînă în echipa națională'*, așa 
cum spusese ant’renorul federal Gheor
ghe Ola.

Caniaro întinde acum o punte peste 
o prăpastie în care, am înțeles cu satis
facție, nu-i mai place nici măcar să 
privească. Și nu mai vorbește pur și 
simplu, cl irumpe, este precipitat și vo
luntar.

— Am început să mă pregătesc cum 
trebuie, aveam 7 kg în plus, mi-au mai 
rămas doar două do care trebuie să 
scap. Vreau să joc. înțelegeți, vreau să 
joc din nou în echipă, vreau să joc 
fotbal !

Caniaro mi-a spus foarte mult, dar nu 
totul. Angajamentul lui sincer era de 
ajuns. Ce nu a avut el putere să spună, 
au relatat alții, oameni din ambianța 
echipei, serioși și responsabili. Au vorbit 
de delăsarea iul aproape cronică, de ab-

V-AȚI DEPUS BULETINELE
PENTRU CONCURSUL DE MIINE?

După cum s-a mai anunțat, F. R. 
Fotbal a aprobat ca meciurile U. T. 
Arad — A.S.A. Tg. Mureș și Jiul
— Steaua să se dispute simbătă 
11 septembrie în loc de dumi
nică 12 septembrie a.c.

în acest caz, ele făcînd parte 
din programul concursului Prono
sport de mîine, au fost înlocuite 
după cum urmează : I : U. T. Arad
— A.S.A. Tg. Mureș cu meciul I : 
Șantierul Naval Oltenița —• F. C. 
Galați (divizia B). iar meciul III : 
Jiul — Steaua cu meciul Olimpia 
Oradea — Minerul Anina (divi
zia B).

înainte de a vă fixa pronosticu
rile dv. este bine să consultați 
„Programul LOTO-PRONOSPORT" 
care conține amănunte asupra me
ciurilor din concursul de mîine 
Menționăm că astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.
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Rădueanu — 
Lupescu, Mușat, 
(Dinu). Dumitru. 
D. Ene, Neagu.

RAPID :
Pop, Boc, 
Angeleseu 
Năsturescu, 
Codreanu.

DINAMO : Andrei — Che- 
ran. Nunweiller III. Sătmă- 
reanu II Deleanu, Dinu. Mus- 
tățea (Nunweiller_ VI),, Lu- 
cescu. Sălceanu, 
Fl Dumitrescu.

JIUL : Suciu
cu. Georgevici, 
Popescu, Dodu. 
ronescu, 
Naidin.

STEAUA : Coman — Săt- 
măreanu, Smarandache (Ciu
garin), Negrea. Cristache. 
Naom. Vigu. Pantea, Tătaru, 
Iordănescu, Năstase.

U.T.A. : Vidac — Birău. 
Lereter, Pojoni, Popovici. Pe- 
tescu. Domide. Sima, Bro- 
șovschî. Kun II. Both.

A.S.A. : Nagel — SzolSsi. 
Tofh. Ispir, Kzako, Naghi. 
Boloni, Varadi, Mureșan, Fa- 
zekaș, Hajnal.

PETROLUL: M.
— Gruber. Bădin, 

Itihas, 
Moldovan.

D. Popescu.

— Georges- 
Stoeker. M. 
Urmes. Pe- 

Mulțescu. Libardi.

Ionescu 
Mieriul. 

Crîngașu.
Ciupitu

CLUB : Ghiță — 
Constantin. Catargiu. 
Vătafu, Sinăuceanu,

Pilcă 
Deselnicu, 

Strîmbeanu, 
Oblemen-

Mocanu,
Dincuță.
Iordache

SPORT
Mioc,
Kiss,
Pană, Dembrovschi, Rugiubei. 
S. Avram.

UNIV. CRAIOVA :
— Niculescu, 
Tacoi, Velea. 
Ivan. Niță, Pîrvu, 
co, Țarălungă.

POLITEHNICA :
Romilă I. lanul,
Pal, Mărdărescu,
Marica. Lupulescu, 
man, Moldoveanu.

FARUL: Ștefănescu —
N. Constantinescu. Antones
cu, Bălosu, Ghircă. Tufan. I. 
Constantinescu, Tănase, Ca- 
raman, Oprea, Ologu.

STEAGUL ROȘU: A damn - 
che — Ivăncescu. Jenei, OI- 
teanu, Cojocaru, Cadar. Pes- 
caru, Necula, Florescu, Gher- 
gheli, GySrfi.

„U“ CLUJ : Ștefan — 
Cre4u, Pexa, Solomon. Mihăi- 
lă. Anca, F. Lazăr, Uifălea- 
nu, Munteanu I, Adam, Ior
dache. ■

CRIȘUL: Bologan — Să
rac. Lucaci, Neșu, Balogh, 
Moldovan, Dărăban, Suciu 
N. Alexandru. Șchiopu, Ce- 
fan (Arnoțchi).

Costaș — 
Stoicescu 
Simionaș.

Cuper-

leria grea" și-a pregătit tirul pen
tru Craiova ? Să vedem...

La FARUL reintră Antonescu. 
Iată vestea cea mai importantă pen
tru constănțeni, fiindcă e vorba 
de jucătorul nr. 1 al Farului. Tn 
schimb. Stoica a fost suspendat ne 
o lună de către secția de fotbal, 
pentru abateri repetate. Tn rest, 
pregătiri intense. Pe malul mării 
vine liderul, Steagul roșu, dar nu 
lipsit de griji. Fundașul Rusu e 
indisponibil în continuare, iar ega
lul cu Panionios, ni se spune, i-a 
cam afectat ne brașoveni. Dar ..Cu
pa Balcanică" e una (deși șansele 
nu sînt pierdute pentru locul întîi), 
iar campionatul alta.

In sfîrșit, ultimul popas la Cluj, 
în problema alcătuirii echipei stu
dențești sînt cîteva semne de în
trebare. mai ales în cazul lui Lică, 
accidentat duminică. Fanea Lazăr, 
după două etape de suspendare, 
are acum drept de joc. CRIȘUL, 
cu situația de loc roză, speră în re
cuperarea terenului pierdut. La O- 
nadea au avut loc șase 
mente și un amical cu 
Arad (2—1), dar jocul înaintării n-a 
satisfăcut.

antrena- 
Vagonul

(Avancronică realizată cu spri 
jinul corespondenților ziarului).

de „capriciile 
și talentat"

sența de la antrenamente, 
lui de fotbalist frumușel 
(expresia îi aparține lui Tiberiu B"i“). 
de frecvența asidua a barurilor de noap
te, de pletele superbe â la Best (I9snte 
de curînd pe podeaua frizeriei), de în
cercările de a se transfera la alte echloe.

tn timpul meciului cu „U“ Cluj, Cant- 
aro nu mai era nici măcar rezervă T se 
comunicase, ia cabină, că vizita medica
lă efectuată înaintea campionatului, de
pistase, după analize, o minoră afecțiu
ne cardiacă, tratabilă într-un 'nterval 
de două luni. Peste greșelile sale vechi 
cu care începuse să se războiască, a ve
nit această veste care-i amină în mod 
obiectiv reapariția in arenă. $i atunci, 
l-am văzut pe Caniaro plîneînd. v'rcil 
Mann, președintele secției de fotbal, a 
îflcercat o consolare, mîngiindu-1 pe cap.

— Tocmai acum, tocmai acum, ciob 
voiam cu orice preț să Joc, a izbucntt 
Caniaro.

— Mai credeți in Caniaro, tovarășe 
Bone 7, l-am întrebat pe antrenorul său.

— Cred în el. Caniaro va redeveni fot
balistul de elită pe care-1 cunoșteam cu 
toții, odată. Seriozitatea lui din ultima 
vreme înseamnă pentru mine o șarnn- 
ție. Duc 23 de ani de fotbal în spate și 
nu mă pot înșela.

Nu mai plînge, Caniaro ! Totul se mai 
poate îndrepta.

Ion CUPEN

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 10 
SEPTEMBRIE 1971

II-a: 52, 
Fond de59.

lei.
cîștigurilor de 

se va face astlc-l

FOND DE C1ȘTIGUR1 : 1.097 237 
lei, din care: 123.554 report.

Extragerea 1: 39, 88 18 8. 62, 
30, 67, 77, 24. “ ’ ‘
593.267 lei din 
port categ. 1.

Extragerea a
76, 83,
503.970

Plata 
tragere 
tală • de la 18 septembrie pînă ia 
25 octombrie 1971 — inclusiv.

In țaiă : de la 21 septembrie 
pînă la 25 octombrie 1971 inclusiv.

la acesstă 
: Tn Capi-

R Trică redactată de LOIO-
PRVNOSL 0«T,

soccen.il


„VOLEIUL RĂMÎNE UN SPORT

• Ritm de joc din

• Eficacitate sporită

• Anacronisme în regulile de joc

DE MARE POPULARITATE
ce In ce mai rapid

a atacurilor prin „morișcă

De vorbă cu antrenorul japonez AKIRA KATO

1
TURNEUL DE BOX DE BASCHETEUROPENELE

AL ARMATELOR PRIETENE

LUCRURILE
COMITETELOR

trilor secunzi să avantajeze sau să 
dezavantajeze echipele.

Spectatorul vrea să vadă și el 
tot ce se întîmpjă. De ce fotbalul 
are atîția simpatizanți ? Pentru că 
regulile Iui Isînt mai simple. Iată 
de ce mi se pare necesară simpli
ficarea regulamentului și Ia volei. 
Ar fi o măsură în folosul acestui 
sport.

— Vedeți o restructurare a 
ierarhiilor existente în momen
tul de față ?

— La fete, schimbările vor fi 
neesențiale, U.R.S.S. și Japonia pu
țind să-și schimbe între ele pozi
țiile, în frunte. La băieți, însă, văd 
o restructurare de fond a ierar
hiei, prin ridicarea echipelor Ceho
slovaciei, Poloniei și României și 
prin scăderea valorică a celor ale 
R.D.G. și Bulgariei. Totuși, echipa 
care va reveni, după părerea mea. 
în frunte este cea a U.R.S.S. Am 
văzut-o în turneul efectuat nu de 
mult în Japonia. Este foarte pu
ternică. De altfel, colegul meu Ya- 
sutaka Matsudaira, antrenorul e- 
chipei naționale nipone, îmi spu
nea că adversarul numărul 
formației sale în viitoarele 
tiții va fi team-ul sovietic.

— Cum vi se pare
echipă masculină a României ?

— De frumoasă perspectivă. Pu
ternică în atac și la blocaj, dar cu 
unele deficiențe în apărare. După 
cîte am fost informat, jucătorii 
sînt foarte tineri. însă peste puțin 
timp, prin corectările ce se vor 
face cu siguranță în apărare, prin 
adoptarea unui joc mai combinativ 

e- 
chipa română se va număra printre 
favoritele marilor competiții.

Aurelian BREBEANU

AKIRA KATO este unul dintre 
antrenorii japonezi de votei, de 
bun renume în țara sa, unde a 
antrenat echipe de club masculine 
și feminine, și peste hotare, în
deosebi în America Datină. Din 
.primăvara trecută, el a fo-st soli
citat de federația vest-germană 
pentru a pregăti echipa campioa
nă U.S.C. Munster și naționala mas
culină a R.F. a Germaniei, în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1972. 
Folosind prilejul prezenței sale în 
România, la Turneul internațional 
masculin, i-am solicitat un inter
viu, la care a răspuns eu amabili
tate și competență.

— Considerați că voleiul, ca 
sport și spectacol, a făcut pro
grese în ultimii ani ?

— Foarte mari. încă de la Olim
piada din Mexic, jucătorii japonezi 
au adus ca noutate de moment vi
teza extremă de construire a ac
țiunilor de atac. Mingea, care pînă 
atunci „cunoscuse" în joc doar tra
iectoriile curbe, parcurgea distan
țele numai în linii drepte: de la 
preluare, la ridicător și de la a- 
cesta la unul dintre trăgătorii aflați 
deja în săritură la fileu. Viteza a 
fost atunci arma de șoc a niponi
lor, care le-a adus victorii fulge
rătoare. Apoi toți ceilalți antrenori 
s-au străduit să sporească ritmul 
de joc al echipelor lor. Și astfel vo
leiul a devenit mai spectaculos, 
mai combinativ, mai colectiv.

— Observați noutăți de ulti- 
j mă oră în

de joc ?
— De ultimă__ ___ , ___ _____

structură. Este vorba de nuanțele și prin îmbogățirea experienței, 
noi ale unor combinații de atac 
cunoscute mai de mult în jocul 
asiaticilor. Mă refer la atacurile cu 
fente ÎN CONSTRUCȚIE, IN ELAN 
ȘI ÎN FINALIZARE, care au menirea 
să înșele atît plasarea în apărarea 
din linia a doua cît și blocajul adver
sarilor. De pildă, acele „moriști" 
la fileu (sau „încrucișări), pe care 
le-a arătat și echipa R.P.D. Co
reene la Timișoara și pe care vo
leibalistele și voleibaliștii japonezi 
le execută Ia perfecțiune. Coordo
natorul de 
din linia a doua pe zona centrală 
primește mingea de la „preluare", 
o înalță cu traiectorie curbă, unul 
din trăgători fentează atacul din 
pasă scurtă, dar mingea continuă 
să se înalțe și este atacată din 
alt punct de unul dintre ceilalți 
doi trăgători prin ocolirea propriu
lui coordonator. în proporție de 90 
la sută aceste atacuri surprind 
complet nepregătit blocajul advers. 
Variantele unor asemenea scheme 
tactice sînt numeroase^.

— Se spune că în’ultima vre
me voleiul nu se mai bucură 
de o mare audiență la public. 
Sînteți de acord ?

— Nu mi se pare că lucrurile 
stau chiar așa. în Japonia, unde 
voleiul feminin se află pe primul 
loc din punct de vedere al 
larității, iar cel masculin pe locul 
2, după base-ball, numărul 
care urmăresc partidele de

campionat se ridică la 8—12.000 
fiecare sală. Ca să nu mai spun 
în urma unui test, s-a consta- 
că aproape 18 milioane de

Ștefan Băiatu 
a fost învins

domeniul tacticii

oră da, însă nu de

joc care face intrare

popu-

celor 
volei

de 
în 
că, 
tat 
spectatori urmăresc voleiul la tele
viziune. In orice caz, sălile sînt tot
deauna arhipline. De asemenea, 
am văzut la Maracana, în enorma 
sală braziliană, 20.000 de specta
tori la un program cuplat de vo
lei, ceea ce infirmă presupunerile 
unora, cum că acest joc sportiv 
scade în popularitate.

— Ce ar putea, după păre
rea dv., să sporească interesul 
publicului pentru volei ?

— Spectacolul. Omul nu vine 
numai pentru a fi martorul unui 
rezultat, ci mai ales pentru a ur
mări un spectacol sportiv. Ce ar 
trebui făcut pentru a aduce mai 
mulți spectatori la volei ? în 
afară de sporirea spectaculozității 
jocului, după părerea mea trebuie 
revăzut regulamentul. E complicat 
șî publicul nu-1 prea înțelege. De 
pildă, depășirile liniei de mijloc în 
aterizarea după efectuarea atacului 
sau blocajului : cine le vede, în 
afară de arbitrul secund ? Nimeni. 
Și aceasta enervează publicul, îl 
face să nu mai creadă în corecti
tudinea arbitrilor. Ba, uneori, a- 
ceastă regulă dă posibilitate arbi-

a FOST ALCĂTUIT 
CALENDARUL INTERNATIONAL 
AL FEDERAȚIEI SPORTULUI 

UNIVERSITAR
MADRID, 10 (Agerpres). — Con

gresul Federației internaționale a 
sportului universitar (FISU), care 
și-a ținut lucrările la Madrid, a 
stabilit calendarul competițiilor pe 
anul 1972.

Una dintre cele mai importante 
întreceri, campionatul european u- 
niversitar de fotbal, se va desfă
șura in România intre 19 și 30 
iulie.

Jocurile mondiale universitare de 
iarnă vor fi găzduite de stațiunea 
Lake Placid, iar al treilea con
curs internațional universitar de 
atletism pe teren acoperit va avea 
loc la Sofia între 3 și 13 februa
rie.

unu al 
compe-

actuala

MISKOLC, 10 (prin telefon). — 
După cinci zile de întreceri, Tur
neul Armatelor prietene, disputat 
în sala sporturilor din localitate, a 
luat sfîrșit. Singurul boxer român 
care s-a calificat în finale. Ștefan 
Băiatu, l-a întîlnit pe 
Konstantinov. Pugilistul 
mult mai bine dotat din punct de 
vedere fizic, a condus lupta în per
manență, a lovit mai precis, mai 
clar și a obținut victoria. în ulti
mul rund, în urma unei directe de 
dreapta la bărbie, Băiatu a fost 
mis la podea și n-a mai putut 
lua lupta.

Finalele întrecerilor au fost 
minate de boxerii țării gazdă și 
ai Uniunii Sovietice care au obți
nut cel mai mare număr de meda
lii- La cat. muscă, Orban (Ungaria) 
l-a învins la puncte pe Kim Man 
Soc (R. P. D. Coreeană). Locul I la 
cat. cocoș a fost ocupat de polone
zul Krampa care l-a întrecut la 
puncte pe Kim long Ik. Cat. pană: 
T. Simon (Ungaria) b.p. Galonska 
(Polonia); cat. semiușoară: L. Or
ban (Ungaria) b.p. Szenteș (Unga
ria); cat. ușoară: Toropov (U.R.S.S.) 
b.p. KarI (Ungaria); cat. semimij- 
Ioeie: Kajdi (Ungaria) b.p. Musali- 
mov (U.R.S.S.); cat. mijlocie mică: 
Tregubov (U.R.S.S.) b.p. “ ’ 
(Ungaria); cat. mijlocie: 
(U.R.S.S.) b.k.o. I. Urban 
cat. semigrea:: Anfimov 
b.p. Toth (Ungaria);, cat. grea: Va- 
s'iușkin (U.R.S.S.) b.p. 
(U.R.S.S.).

U. R S. S România 85-55

bulgarul 
bulgar,

tri- 
re-

do- 
cei

Bakony 
Lemeșev 
(R.D.G.); 
(U.R.S.S.)

Ulianici

Eugen VLADIMIR

ESSEN, 10 (prin telefon). Ple
cată joi dimineață din București 
reprezentativa masculină de bas
chet a României a ajuns în loca
litate abia la ora 21, după o călă
torie obositoare cu avionul, tre
nul și autobuzul. în aceste con
diții, antrenamentul planificat ini
țial să se desfășoare seara, a fost 
amînat pentru a doua zi dimi
neața.

Vineri la ora 10,30, baschetbali- 
știi români erau prezenți la Gruga- 
I-Ialle, o sală foarte spațioasă (6.000 
de locuri pe scaune), cu un parchet 
bun și panouri excelente. Antrena
mentul a constat într-o ușoară în
călzire, urmată de aruncări la coș 
din diferite poziții și de' la dife
rite distanțe. în general, jucătorii 
s-au declarat mulțumiți de condi-

țiile existente și manifestă un opti
mism sănătos asupra viitoarei lor 
evoluții în a XVlI-a ediție a cam
pionatului european.

Cu mult interes au fost urmă 
rite și antrenamentele partenerelor 
din această grupă, și anume repre
zentativele U.R.S.S., R.F. a Ger
maniei, Poloniei, Spaniei și Fran
ței. Cel mai bine pregătite se a- 
nunță echipele Uniunii Sovietice, 
deținătoarea titlului, și Poloniei. 
Venite cu loturile complete, aceste 
selecționate sînt principale candi
date la primele două locuri în cla
samentul grupei. Francezii și spa
niolii acuză că nu au avut timp 
pentru a susține suficiente partide 
de verificare. Poate fi un motiv 
real sau doar o scuză. Proximele 
întîlniri vor demonstra adevărul.

A început turneul feminin
de baschet de la Burgas

BURGAS, 10 (prin telefon). în fru
moasa sală de sport din localitate, 
a început un important turneu in
ternațional de baschet feminin, la 
care iau parte cîteva 
mai puternice 
Europei. Intr-una 
zilei inaugurale echipa țării gazdă

dintre cele 
reprezentative ale 

din partidele

TREI ANI DE LA OLIMPIADA DIN MEXIC

ROSTOGOLIRE VENTRALĂ" SAU „FLOP"?

susținător al rostogolirii ventralePAT MATZDORF — recordmanul
Se poate spune că săritura în 

înălțime a avut, atît la femei cît 
și la bărbați, o evoluție oarecum 
diferită de cea a majorității celor
lalte probe atletice- în primii ani 
ai deceniului trecut, recordurile 
mondiale ajunseseră — datorită Io- 
landei Balaș și lui Valeri Brumei
— la valori extrem de ridicate, 
mult superioare nivelului rezultate
lor celorlalți săritori fruntași de 
atunci. Explozia de recorduri în
cepută o dată cu J.O, de la Tokio 
a ocolit pînă de curînd această 
probă, adusă încă dinainte la... 
înălțime, de cei mai mari săritori 
pe care i-a avut vreodată.

în timp ce în proba feminină di
ferența dintre rezultatele Iolandei 
și cele obținute de urmăritoarele 
sale a scăzut continuu, însă lent
— în special după retragerea cam
pioanei românce —, la bărbați se 
poate vorbi, pînă Ia Olimpiada me
xicană, chiar de o stagnare, per
formanțele de 2,20 m fiind rari
sime.

La Ciudad de Mexico proba a 
fost marcată de apariția senzațio
nală a lui Dick Fosbury, modali
tatea sa originală de a sări sedîi- 
cînd în egală măsură pe specialiști 
și pe profani. în iarna dinaintea 
Olimpiadei, Fosbury deținea un re
zultat de numai 2,10 m, iar 
„flop“-ul său era arătat la telesport
— ținem minte — numai ca o cu
riozitate. Dacă-, în Mexic, Fosbury 
ar fi sărit doar 2,10 m, probabil că 
astăzi numărul celor care l-au imi
tat ulterior ar fi fost neglijabil. El 
a devenit însă campion olimpic. 
A sărit 2,24 m și a încercat, pri
mul, să-l depășească pe Brumei 
sub ochii cîtorva sute de milioane 
de telespectatori, readucînd în ac
tualitate această probă.

îmbrățișată imediat de mulți să
ritori și, mai ales, săritoare — de 
unii cu prea puțin discernământ 
poate —, negată la fel de hotărît de 
altă parte a specialiștilor, noua ma
nieră de a sări a permis afirmarea 
rapidă a unor atleți ale căror po-

mondial al probei, cel mai autorizat 
sibilități ar fl rămas probabil as
cunse t Kestutis Sapka (U.R.S.S.) — 
2,23 m, Istvan Major (Ungaria) — 
2,21 m, Debbie Brill (Canada) — 
1,85 m, în fine, Cornelia Popescu 
a noastră cu 1,87 m-

Cum se prezintă situația la trei 
ani, după revelația „flop"-ului 7 
Partizanilor clasicei sărituri cu ros
togolire ventrală nu le poate scăpa 
desigur amănuntul că autorii ulti
melor evenimente notabile în evo
luția probei folosesc acest proce
deu. Ambele recorduri mondiale au 
fost îmbunătățite în acest sezon de 
atleți — Pat Matzdorf și Ilona Gu
senbauer — adepți ai rostogolirii 
ventrale. Pe listele celor mai buni 
performeri mondiali și europeni ai 
anului, numărul „flop“-iștilor este 
încă redus, în special la proba mas
culină.

Bătrîna, „ortodoxa", și îndelung 
verificata săritură cu rostogolire 
ventrală ține să ne arate că nu și-a 
epuizat întreaga . gamă a resurselor 
și deține încă frînele disputei cu 
neconformistul „flop". La rîndul 
său, acesta demonstrează cu argu
mente solide că n-a fost doar o 
modă : la 
unde, în 
cele 27 
„flop“-ul, 
3 săritori din totalul de 17 folo
seau procedeul inventat de Fosbury 
— titlurile au fost împărțite între 
cele 
Și, 
iar 
lor 
peni 
de la Helsinki ar ocupa de departe 
primul loc. Și, să nu uităm, tim
pul care s-a scurs de la Olimpiada 
mexicană este totuși destul de 
scurt. „Flop“-ul nu este universal 
cunoscut nici de trei ani, cei mai 
buni săritori de astăzi aveau în 
urmă cîțiva ani buni de atletism 
cînd l-au abordat. Atunci cînd ge
nerația care a început de Ia „A" 
acest procedeu va crește, se va 
putea face o apreciere mai obiec-

tivă, se va putea emite un verdict. 
Deocamdată, peste o săptămâna, 

la campionatele internaționale ale 
României, vom fi martorii celei mai 
interesante confruntări între cele 
două procedee pe care o poate 
oferi la această oră proba femininăi 
Ilona Gusenbauer (rostogolire ven
trală), noua deținătoare a recordu
lui mondial și Cornelia Popescu 
(„flop"), prima femeie care a încer
cat să sară mai sus decît a făcut-p 
Gusenbauer.

Nu ne îndoim că duminica viitoa
re, pe stadionul Republicii „flop“-ul 
va avea cîteva mii de susținători 
înfocați I

campionatele europene — 
întrecerea feminină, din 

de finaliste 10 utilizau 
iar în disputa bărbaților

două stiluri — Sapka 
respectiv, Gusenbauer —, 
într-un clasament al ce- 

mai constanți săritori euro- 
și chiar mondiali, campionul

REZULTATE REMARCABILE IN TRIUNGHIULARUL DE ÎNOT DE LA MINSK
în piscina olimpică din Minsk 

au început întrecerile meciului 
triunghiular de înot dintre repre
zentativele Angliei, U.R.S.S. și 
S.U.A. Probele din prima zi au 
fost dominate categoric de spor
tivii americani, care au înregis
trat victorii în nouă din cele 10 
curse. Cu acest prilej, ștafeta crau- 
listelor de peste Ocean, alcătuită 
din Linda Johnson, Deana Dear
duff, Shiriey Babashoff și Kin Pey
ton, a stabilit un nou record mon
dial la 4x100 m liber cu 4:00,7 (v. 
record aparținea echipei RD. Ger
mane cu 4:00,8). Rezultate teh
nice :

100 m liber (m): 1. Jerry Heiden- 
reich (S.U.A.) 52,8. 2. Igor Grive- 
nikov (U.R.S.S) 53,3; 100 m li
ber (f): 1. Linda Johnson (S.U.A.) 
59,6; 100 m bras (f): 1. Galina Ste
panova (U.R-S.S.) 1:15,3, 
dia Clavenger (S.U.A.) 
Diana Nicklof (S.U.A.) 1:17,4; 200 
m spate (m)i 
(S.U-A.)_ 2:07,8, 2. Leonid Dobros- 
kokin 7" “ ; ‘"7 ' 7
delfin (m): 1. Mark Spitz (S.U.A-) 
2:04,1; 200 m spate (f): 1. Sue At
wood (S.U.A.) 2:24,0; 200 m mixt 
(m): 1. 1. Gary Hall (S-U.A.) 2:09,8; 
400 m mixt (f): 1. Jenny Bartz
(S.U.A.) 5:09,7 ; 4x100 m liber (m):

2. Clau-
1:15,8, 3.

Charles Campbell

(U.R.S.S.) 2:11,3 (rec.); 200 m

1.
3.
1.
3.

S.U.A-
Anglia 
S.U.A.
Anglia

3:31,9, 2. U.R.S.S. 3:33,2,
3:44,0. După prima zii

119 p, 2 U.R.S.S. 73 p,
48 p.

★
se desfășoară întîlnirea 
dintre reprezentativele 
S.U.A. Rezultate-plat-

1. Natalia Kardaș

La Kiev 
de sărituri 
U.R.S.S- și 
formă (f)i 
(U.R.S.S.) 398,70 p, 2. Tamara Sa
fonova (U-R.S.S.) 393,75 p; platfor
mă (m)i 1. Vladimir Vasin 
(U.R.S.S.) 508,70 p, 2. Jim Henry 
(S.U.A.) 499,35 p-

a repurtat un surprinzător succes 
în fața formației Uniunii Sovietice, 
considerată marea favorită a com
petiției. Evoluînd excelent, baschet
balistele bulgare au eîștigat, în 
urma unei întreceri foarte echili
brate, cu scorul de 58—55 (27—26).

în cealaltă partidă, selecționata 
Iugoslaviei a avut o adversară foar
te dificilă, reprezentativa Poloni
ei, pe care a întrecut-o cu 56—54 
(22—22), după o întrecere pasionan
tă, decisă în ultimele secunde.

în prima zi a turneului, echipa 
României nu a jucat.

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
ȘI-AU ÎNCEPUT pregătirile

Federația unională de hochei pe 
gheață a stabilit loturile echipelor 
reprezentative care vor efectua tur
nee peste hotare în acest sezon.

Din lotul olimpic, antrenat de 
Vsevolod Bobrov și Nikolai Puci- 
kov, fac parte, printre alții, Șepo- 
valov (portar), Liankin, Șapelktn, 
Paladiev, Orlov, Nazarov (fundași) 
și lakușev, Klimov, Jukov, frații 
Soloduhin, Ivanov, Andreev, Kropo
tov (atacanți). Echipa olimpică va 
întreprinde în curînd un turneu în 
Finlanda.

Prima reprezentativă a U.R.S.S. 
(antrenori Cemîșev și Tarasov) va 
juca la sfîrșttul acestei luni în 
R. F. a Germaniei și Olanda. Prin
tre selecționați se numără Tretiak, 
Zinger, Ragulin, Davîdov, Harla
mov, Firsov, Starșinov, Vikulov și 
Malțev.

Desigur, formația R.F. a Germa
niei a constituit și ea un obiect de 
studiu, deoarece apariția ei în în
trecerile internaționale a fost în 
acest an rară, iar rezultatele ne* 
concludente. Reprezentativa țării 
gazdă are în componență doi ju
cători înalți, dar ceilalți nu par 
a fi valori deosebite. De altfel, în
frângerea la o diferență de nouă 
puncte, suferită — joi — in me
ciul de verificare susținut cu se
lecționata Turciei, pare să fie con
cludentă asupra posibilităților mo
deste ale baschetbaliștllor 
germani.

în primele meciuri ale 
natului european, au fost 
trate rezultate normale. în grupa 
de la Essen, unde se întrec echi
pele din U.R.S.S., Polonia, Spania, 
Franța, R.F. a Germaniei și Ro
mânia, puternica formație a Spaj 
niei a dispus de cea a Franței cu 
79- 66 (37—28), după o întîlnire 
în care a avut permanent iniția
tiva și a condus din primele mi
nute.

Tot la Essen, selecționata Româ- 
niei a întîlnit pe deținătoarea titlu
lui european, echipa Uniunii Sovie
tice Sportivii români au ținut pasul 
cu redutabilii lor adversari doar o 
repriză, după care superioritatea de 
talie, în special, și-a spus cuvîntul. 
De la 12 puncte, cît au avut la 
pauză, campionii europeni și-au 
majorat, treptat, avansul pînă la 28 
de puncte. Scor final i 83—55 
(41—29). Trebuie menționat că an
trenorul Dan Niculescu a folosit în 
repriza secundă toți jucătorii, care 
au făcut o utilă verificare în ve
derea viitoarelor meciuri, decisive 
pentru formația română.

★
La BSblingen, unde își dispută 

întîietatea formațiile Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Italiei, 
Israelului și Turciei, echipa Italiei 
a repurtat «n succes facil în fața 
Israelului : 87—68 (46^-32).

La ora închiderii ediției se dis
pută celelalte partide.

★
Sîmbătă, în ziua a doua a „euro

penelor", au loc următoarele întîl- 
niri: la ESSEN : România — Fran
ța, Spania — Polonia, U.R.S.S. — 
R.F.F. a Germaniei; BOBLINGEN : 
Turcia — Israel, Cehoslovacia — 
Iugoslavia, Italia — Bulgaria.

vest-

campio- 
înregis-

OLIMPICE NAȚIONALE
MUNCHEN, 10 (Agerpres). — A- 

dunărea generală a comitetelor nai 
ționale olimpice, întrunită în aces
te zile Ia Miinchen, a hotărît ca 
Rhodesia să fie considerată „co
lonie britanică" la Jocurile Olim
pice de vară din anul 1972.

Textul adoptat cu acest prilej 
recomandă printre altele ca forul 
internațional olimpic să trimită o 
comisie în Rhodesia pentru a stu
dia situația sportului în această 
țară, așa cum au propus comite
tele olimpice naționale africane. 
Hotărîrea luată la Miinchen repre
zintă o formulă de compromis în
tre două concepții divergente. Ast
fel, țările africane consideră că un 
sistem de segregație rasială apli
cat în toate sectoarele vieții unei 
țări (cu excepția celui sportiv, 
cum susțin oficialitățile rhodesiene) 
nu corespunde idealului olimpic. 
Pe de altă parte, președintele CIO, 
Avery Brundage, menținîndu-se 
pe o poziție conservatoare ce nu 
mai corespunde realităților con
temporane, socotește că nu pot fi 
luate în discuție decît probleme da 
ordin pur sportiv.

în legătură cu hotărîrea Adună
rii comitetelor olimpice naționale, 
un reprezentant al țărilor africane 
a declarat că jumătățile de mă
sură nu sînt suficiente și Comite
tul internațional olimpic trebuie să 
adopte recomandarea prin care 
Rhodesia să fie exclusă de la vii
toarele Jocuri Olimpice.

LĂ FOREST HILLS t

NASTASE, TIRIAC
ELIMINAȚI Șl LA DUBLU

Semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor 
de tenis al S.U.A. de la Forest 
Hills, vor opune astăzi doi jucă
tori americani și doi europeni. Re
velația concursului, tenismanul 
cehoslovac Jan Kodes, a obținut în 
sferturile de finală o nouă victo
rie, dispunînd în trei seturi i 6—0, 
7—6, 6—3 de americanul Frank 
Froehling. Tom Okker l-a eliminat 
tot în trei seturi (6—2, 6—3, 6—4) 
pe Clark Graebner (S.U.A.), iar 
Arthur Ashe l-a întrecut cu 6—1, 
6—2, 7—6 pe Manuel Orantes. Cel 
de-al patrulea semifinalist va fi 
cunoscut în urma disputării par
tidei dintre americanii Stan Smith 
și Marty Riessen. Ultimul a cîș- 
tigat cu 7—5, 7—6, 7—6 partida 
întreruptă în „optimi" cu iugoslav 
vul Nikola Pilici. în semifinale, 
Kodes îl va întîlni pe Ashe, iar 
Okker pe învingătorul dintre 
Smith și Riessen.

în sferturile de finală ale probei 
de dublu bărbați, cuplul sud-afri- 
can Bob Hewitt — Fred McMillan 
a dispus de Ilie Năstase — Ion Ti
riac cu 5—7, 7—6, 6—3, 5—7, 6—3.

MERCKX ÎNVINS
DE GIMONDI Șl

MOTTA
Criteriul ciclist internațional des

fășurat la Rovigo pe un circuit 
măsurînd în total 53,400 km a re
venit italianului Felice Gimondi cu 
o medie orară de 45,300 km. Fe 
locul doi s-a clasat campionul 
mondial Eddy Merckx.

în cursa contracronometru, pri
mul loc a fost ocupat de italianul 
Gianni Motta, care a eîștigat și 
„omniumul" individual, urmat de 
Merckx, Gimondi și danezul Oile 
Ritter-

Vladimir MORARU

KESTUTIS SAPKA — prima vedetă europeană a „flop“-ului, cel mai 
constant săritor mondial al anului

TELEX «TELEX •TELEX
După disputarea a șapte runde și a par
tidelor întrerupte, în turneul Internațio
nal feminin de șah de la Plotrkov 
Trybunalski (Polonia) conduce Serrîlo- 
nova (U.R.S.S.) cu 6 p. In runda a 7-a, 
Semlonova a învlns-o .pe Helwjig, iar 
Szota a eîștigat la Kowalska. Maestra 
româncă Maria Pogorevlcl a remizat cu 
olandeza Timmer.

Federația internațională de scrimă, cu 
sediul la Paris, a dat publicității un co
municat In care se precizează că toate 
controlurlle antidoping efectuate la 
campionatele mondiale de la Vlena au 
dat rezultate negative. In acest fel se 
risipesc Îndoielile ce 
la situația campionului 
ba de sabie, italianul 
acuzat că ar fl utilizat 
mulatoare interzise.■
Cea de-a doua semifinală a turneului 
pretendentelor la tilul mondial feminin 
de șah s-a încheiat la Minsk cu victoria 
maestrel sovietice Alia Kușnlr. Ea a cîș-

subslstau relativ 
mondial in pro- 
Michele Maffei, 

medicamente stl-

tlgat cu 5‘/a—4'/j puncte meciul susținut 
cu compatrioata sa Tatiana Zatulovskaia. 
In continuare, Alia Kușnlr va juca cu 
Nana Aleksandrla (U.R.S.S.) învingă
toare In prima semifinală disputată în 
localitatea olandeză Bladel în compania 
șahistel iugoslave Mllunka 
Cîștigătcarea acestui meci va întîlni în 
finală pe Nona Ggprindașvili (U.R.S.S.); 
deținătoarea titluiuT suprem.

■
După cum se anunță din Paris cursa 
clcllstă Bordeaux-Paris, inaugurată în 
.anul 1891, nu va mal avea loc :.nul 
acesta, întrucit nu a fost întrunit nu
mărul regulamentar de concurențl (9). 
Anularea acestei tradiționale întreceri, 
subliniază comentatorii sportivi, este un 
simptom al crizei ciclismului profesio
nist care în ultimul timp cunoaște o 
serioasă lipsă de alergători valoroși.

Una dintre cele mai populare compe
tiții internaționale din Franța, cursa 
Bordeaux-Paris, a consacrat de-a lun
gul anilor cicliști ca Henri Pellssier, 
Louison Bobet, Jacques Anquetll, Van 
Sprlngel șl alții.

Lazareviei.

TACTICA BOXERILOR

Ziarul „SOVIETSKI SPORT" 
abordează într-un, recent număr, 
problema pregătirii tactice a boxe
rilor sovietici în vederea impor
tantei confruntări pe care o vor 
prilejui Jocurile Olimpice de la 
Miinchen. Cum tema articolului 
semnat de antrenorii emeriți 
B. Lavrov, A- Lavrov și dr. docent 
Laptev prezintă interes și pentru 
pugiliștii noștri, redăm din el ideile 
principale <

„Una din principalele cauze ale 
insucceselor puc/iliștilor sovietici, în 
ultimele lor apariții peste hotare, 
constă in faptul că n-au știut să 
lupte efectiv. Adversarii băieților 
noștri se remarcă prin calități care 
au început să dispară pe ringurile 
de la noi: inițiativă, efort susținut, 
rezistență la lovituri, spirit comba
tiv. Din analiza competițiilor tre
cute reiese că la Campionatele eu
ropene din 1965, cînd boxerii so
vietici au obținut 3 titluri conti
nentale, ei s-au detașat de restul 
participanților tocmai prin aseme
nea calități.

Treptat, pugiliștii noștri s-an 
dezobișnuit să facă față unor ad
versari agresivi. Așa se explică de 
ce ajung în situații dificile pe rin
gurile din străinătate. Ei Sînt gata 
să răspundă la lovituri și să con
traatace, fără a se preocupa, însă,

de preluarea inițiativei, mulțumin- 
du-se doar să răspundă atacului 
adversarului. Chiar pugiliști stă pini 
pe tehnică se declară satisfăcuți cu 
acumularea de puncte, lăsîndsă le 
scape lovitura decisivă care ar în
cheia meciul înainte de limită.

Numeroase exemple dovedesc că 
majoritatea boxerilor noștri au 
pierdut gustul K.O-ului, preferind 
o luptă in care își pot demonstra 
calitățile tehnice, pentru a-șl asi
gura numai o victorie la puncte. ® 
asemenea tactică constituie o pie
dică serioasă in calea succesului în 
competițiile internaționale și este 
evident că ea trebuie părăsită cit 
mai repede. Toți boxerii trebuie 
educați în spiritul luptei active, să 
preia imediat inițiativa și — aco- 
modîndu-se împrejurărilor — să gă
sească cea mai rapidă cate spre 
victorie. Desigur aceste sfaturi tre
buie să se acorde cu condițiile con
crete ale luptei, dar e bine ca ele 
să fie permanent in atenția pugi- 
liștilor, antrenorilor și colaboratori
lor științifici.

Pentru obținerea unor rezultate 
rapide este nevoie, în primul rînd, 
să urmărim creșterea forței fizice, 
efectuată printr-o pregătire specia
lă : lucru la sac executat de o ma
nieră intensivă, exerciții de forță 
(tăiatul arborilor cu toporul, lovi
turi cu barosul pe șină), antrena
ment de ritm susținut, cu parteneri 
schimbați la 1,5—3 minute. Dar 
dacă forța constituie un obiectiv 
principal va trebui să cultivăm — 
în paralel — și rezistența".

SECRETELE UNUI MARE ANTRENOR
Zlatko Ceaicovski, actualul an

trenor al echipei Dinamo-Zagreb, 
este unul din promotorii fotbalului 
modern în Iugoslavia. Avînd la ac
tivul său o carieră sportivă neobiș
nuită prin realizări și longevitate 
(57 selecționări în echipa națională), 
Ceaicovski a participai la campio
nate mondiale șl olimpice, a făcut 
parte din echipa lumii și, mai apoi, 
ca antrenor, a condus echipe de 
frunte din diferite țări. Debutul 
său internațional datează din 1940 
cînd a făcut parte din echipa de 
juniori a Iugoslaviei, care a înfrun
tat România pe vechiul stadion 
A.N.E.F. (azi Republicii). Ziarul el
vețian „SPORT" din Zttrich citea
ză în cadrul unui reportaj precep
tele după care se călăuzește cele
brul antrenor iugoslav în activita
tea sa. Iată cîteva din ele i

Succesul său ca antrenor are ® 
explicație simplă i ofensiva. „Ați 
văzut vreodată o armonică 7“ — 
întreabă el — „Se strînge și se des
tinde. Tot așa trebuie să joace și 
o echipă. Atacanții trebuie să-i aju
te pe apărători, iar aceștia la ria
dul lor să marcheze goluri. Spirt- - 
tul ofensiv trebuie să fie dominant- 
Numai atacul dezlănțuit aduce pu
blic pe stadioane ’ în schimb, apă-

rarea betonată ji prudența exage- 
rată tl țin acasă.

Alt secret e disciplina. Mai este 
și munca, fără de care na poate 
exista pogres. Condiția fizică 7 Ce 
cauți la fotbal dacă n-ai condiție 
fizică 7 Un violonist fără instru
ment este un simplu amator de 
muzică deoarece nu se poate face 
ascultat- Așa e și cu fotbalul. Fără 
condiție fizică tehnica nu-țî ser
vește. la nimic. Eu fac exerciții de 
pregătire fizică, de preferință cu 
balonul, căci n-am nevoie de jucă
tori care să fugă repede dacă nu 
pot face aceasta cu mingea la pi
cior. Nici pe mine nu mă cruț, de
oarece trebuie să fiu mereu in for
mă perfectă. Unui antrenor inca
pabil să-și demonstreze pe viu lec
țiile, vorbele nu-i servesc la nimic.

Antrenamentul trebuie făcut zil
nic, cu excepția zilei de după rnpci, 
rezervată masajelor, băii de abur, 
etc. Dacă meciul anterior a fost 
slab, antrenamentele următoare sa 
desfășoară de două ori pe zi.

Redacție ți administrația i București, «ti. Vâsli» Bonta tu, 161 telefoane« centrală 11,10.09, secția corespondenți 11,51.09, interurban 72 și 286 j telex i sportroțn buc, 180, Tiparul „I. p. Informația", București 46363


