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• Dialog cu conf. univ. ELENA FIREA, membră a Comisiei centrale pentru educație 

și sport feminin a C. N. E. F. S.

Noua deținătoare a „Cupei 
României", Chimii! Rm. Vîl
cea. Antrenorii și jucătorii ei au 
reușit o splendidă performan
ță — prima de această mă
rime 
care au luptat cu o dăruire 
și o ambiție exemplară.

fizică

Stațiunile balneo-elimaterice, un
de oamenii muncii se odihnesc sau 
se tratează, oferă prin specificul lor 
cel mai bun prilej și cele mai bune 
condiții pentru organizarea timpu
lui liber și realizarea unei refaceri 
active. Cei veniți la odihnă nu au 
■alte preocupări, ei dispun de între
gul timp pentru a-și reîmprospăta 
forțele în vederea reînceperii mun
cii. Dar, odihna nu se realizează 
numai prin alimentație și exces de 
somn, ci prin îmbinarea rațională 
a acestora cu activitatea fizică și 
culturala. Dacă mai adăugăm și 
posibilitatea folosirii factorilor na
turali (prin aeroterapie, heliotera- 
pie și băi de apă), vom avea o 
oglindă fidelă a mijloacelor pe ca
re le are omul pentru a-și fortifica 
organismul, pentru a-și întări sănă
tatea în timpul petrecut în sta
țiuni.

și sport feminin se află și obiec
tivul desfășurării cu maximum de 
eficiență a activității de educație 
fizică în localitățile balneo-climate- 
rice. Pentru a lămuri cîteva aspec
te ale problemei, am solicitat o 
discuție pe această temă tovarășei 
mWMMl .

PE TEME ACTUALE

★
în momentul de față, printre 

preocupările principale ale Comi- 
/ siei centrale pentru educație fizică

Elena Firea, conferențiar la cate
dra de teoria și metodica educației 
fizice si sportului din 
I.E.F.S., 
comisii, care a efectuat de-a lun
gul anilor cercetări privind activi
tatea fizică și sportivă în timpul 
liber al oamenilor muncii, 
mod deosebit, în concediul de 
nă.

— Studiul activității fizice 
meii în timpul concediului de 
nă, l-am pornit de la considerentul

cadrul
membră a sus-amintitei

și în 
odih-

a fe- 
odih-

că, în această perioadă, timpul liber 
reprezintă aproape sută la sută din 
timpul absolut. Am mai ținut sea
ma și de faptul că diferitele cerce
tări privind sociologia timpului li
ber dezvăluie fenomenul, îndeobște 
cunoscut, că practicarea exereiții- 
lor fizice ocupă un loc periferic, 
nesemnificativ. în bugetul de timp 
liber al femeilor și că această stare 
de fapt se datorează unor cauze pe 
care societatea noastră face mari 
eforturi să le înlăture : lipsa de 
înțelegere a eficientei practicării 
exercițiitor fizice și a unui fond dc 
priceperi și deprinderi r<izice, 
precum și un slab nivel de Cervol- 
tare a calităților care să perniță 
femeii desfășurarea unei activități 
fizice; lipsa capacității de practi
care independentă a 
inechitatea distribuirii 
între membrii familiei ; 
unor centre sau baze 
apropierea locuinței și 
iiitaf la cele existente

ÎNVINGĂTOARE CU 3-0 (1-0) ÎN FAȚA CONSTRUCTORULUI GALAȚI

CHIMIA DUCE PENTRU PRIMA OARA
CUPA ROMÂNIEI LA RIMNICU VILCEA

Pini} in proba de caiac — 4 fete, tn 
Universitar, ciștlgătorul cursei.

prim plan, echipajul Clubului Nautic
Foto: Ion MIHĂICA

I

activității 
sportive 
ae masă

INAUGURAREA PISTEI
NAUTICE DE LA PANTELIMON

Lacul Pantelimon a primit bote
zul întrecerilor de canotaj. Dumini
că, „Cupa Bucureștiului" a inaugu-

rat oficial pista (de dimensiuni o- 
limpice) pentru caiac-canoe și ca
notaj academic. La această compe
tiție au participat sportivi din 10 
cluburi din Capitală.

Iată primii laureați ai noii piste: 
FEMININ : caiac simplu — Elena 
Rîșniță (C.S. Șc.); caiac dublu — 
Doina Simion, Aurelia Coman 
(C.N.U.); caiac 4 — Anca Stan, Ni- 
coleta Chiran, Maria Badea, Sma- 
randa Eremia (Șc. Sp. 2); MASCU
LIN : caiac simplu — Marin Matei 
(Steaua) ; caiac dublu — Petre 
Șerbov, Gabriel Munteanu (Steaua); 
caiac 4 — Tudor Manea, Constan
tin Badea, Constantin Matei, Flo
rin Costache (Olimpia); canoe sim
plu — Mihai Tudor (Rapid) ; canoe 
dublu — Petre Bratu, Sorin Adrian 
(Steaua).

Duminică, in munții Maramureșului

„FESTIVALUL IZVOARELE '73“

Este pentru a cincea oară eînd, 
la începutul lunii iulie, mii și mii 
de maramureșeni se vor reuni la 
complexul turistic Izvoarele, de pe 
muntele Gutîi, la un mare festival 
cultural-sportiv. Duminică 8 iulie 
este programată ediția 1973 a tra
diționalului Festival de aici.

După cum ne relata GHEORGHE 
POP, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Maramureș, ediția din a-

cest an a Festivalului va întrece 
toate așteptările. Organizatorii ma
rii manifestări cultural-sportive 
(C.J.E.F.S. și Consiliul județean al 
sindicatelor) au făcut pregătiri in
tense pentru a asigura o zi plăcută, 
la munte, unui număr de peste 
15 000 de persoane. Vor veni, în 
această zi la complexul turistic Iz-

(Continuare în pag. a 3-a)

FĂRĂ 0 MUNCĂ TITANICĂ
NICI UN REZULTAT BUN

In handbalul masculin
ne-a declarat antrenorul federal NICOLAE NEDEf
după victoria din „Trofeul Iugoslavia**

Bucu-
_________ _________ __ hand

bal a țării noastre a fost întîmpinată 
In Gara de Nord de numeroși sim- 
patizanți, de reprezentanți ai fede
rației și ai unor cluburi bucureștene. 
Revederea cu învingătorii din „Tro
feul Iugoslavia" ne-a prilejuit oca
zia de a afla alte amănunte intere
sante, legate de acest frumos suc
ces al handbalistilor noștri.
că cele 
privință 
trenorul 
cu ca-re

Sosită ieri dimineață în 
rești, selecționata masculină de

Maestrul emerit al 
sportului CORNEL PE- 
NU la cîteva secunde 
după ce a primit cupa 
decernată celui mai bun 
portar al „Trofeului 

Iugoslavia"

exercițiilor ; 
sarcinilor 

inexistența 
sportive in 
accesul li- 
etc.

— Totuși, femeia dorește 
iscare în mod organizat, 
-și ingrijească sănătatea

să facă
dorește 
și fru

musețea prin mișcare, dorește să se 
recreeze practicînd un sport sau al
tul. Și aceasta, mai cu seamă, în

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a)

SUCCESELE DE
TREBUIE SĂ-1

• La Nisa, in semifinalele Cu
pei Europei, lupta va fi 
mai grea • Avem cîteva 
lori certe, dar ți unele ț 
în echipele reprezen aiive 
chipa feminină se poate 
fîca in finala „Trofeului I 
Zauli-

mult
I V3- 
goluri
♦ E- 
cali- 

Bruno

, Așadar, echipele naționale de atle
tism ale României au pășit cu drep
tul în noul sezon international. Bă
ieții, înt.--o' dublă confruntare cu cei 
mai buni atleți din Grecia și Bul
garia, au obținut o spectaculoasă 
calificare pentru semifinalele 
feului 
vident 
zultate 
de la 
unor sceptici care se îndoiau chiar 
de utilitatea participării noastre la 
această competiție — ne-a arătat 
că posedăm o echipă cu cîteva certe 
valori și/ 
Așa cum 
deral Gh. 
mâni au 
mul rînd 
dintre ei 
plafonul 
(au fost stabilite 
recorduri ale t— 
lea rînd, pentru că au știu* 
orienteze mai bine tactic 
esențial într-o 
nea gen.

în cronicile 
performanța 
Gheorghe Ghipu (pregătit de Geor
geta Dumitrescu), care face pași u- 
riași spre plutonul de elită al celor 
mai buni demifondisti de pe conti
nent. Deocamdată, cu 3 :39,0 pe 1500 
m, el a devenit recordman al junio
rilor europeni, dar sîntem convinși 
că atletul bucureștean nu se va 
mulțumi doar cu atît și va ataca 
poziții mai înalte. Totodată am evi
dențiat forma excelentă a unor 
sportivi ca Nicolae Perta, Constan
tin Stan și Gheorghe Cefan. Cam
pionul hurdlerilor aleargă pentru a

„Tro- 
Bruno Zauli“, marcind un e- 
pragres in obținerea unor re
de bună valoane. Succesul 

Atena, — infirmînd părerea

cîțiva excelenți luptători, 
ne declara antrenorul fe- 
Zimbreșteanu, sportivii ro- 

dominat concursul, în pri- 
pentru că cei mai mulțl 
s-au străduit să ajungă la 
superior al posibilitățiloi 

si trei valoroase 
tării) si, hal doi- 

T să se 
element 

întrecere de aseme-

anterioare subliniam 
tînărului alergător

Firește 
această 
de an- 
NEDEF,

mai multe date în 
ne-au fost oferite 
federal NICOLAE 

am stat mai mult de vorbă.
— Satisfăcut?

■ — Mai mult decît atît. Primul loc 
intr-o competiție de o astfel de an-

A 35-0 ediție a Cupei a fost cîștiaată, după 210 minute, de o frumoasă 
și încleștată întrecere, de CHIMIA RM. VÎLCEA care a întrecut în rejucarea 
de aseară pe tot atît de merituoasa sa rivală CONSTRUCTORUL GALAȚI cu 
3—0 (1—0). învingătorilor le-q fost î.nmînat, la terminarea partidei, prețiosul 
trofeu de către tov. Mircea AngeiescU, președintele F.R.F. Pentru suita 
lor de performante, finalistele fără nume mari, dar cu inimi imense și cu o 
exemplară ambiție sportivă merită felicitările noastre. Să sperăm că lecția lor 
a fost înțeleasă. Ciștigătoarei ~ 
cupelor" în care — așa cum 
fotbalul românesc.

„Cupei României", urări de succes in „Cupa 
a hotărît aseară Biroul F.R.F, — va reprezenta

• Cele 210 minute ale finalelor - un fotbal acerb și ambițios oferit 
de două „nume mici" care au justificat din plin suita lor de performanțe 
® învingătorii, autorii unui joc tehnic și limpede © Gălățemi au depus 
mari eforturi dar au trebuit să recunoască superioritatea adversarului

Alături de cei mai înfocați 
teri de la Galați și Rm. 
bucureștenii s-au arătat și ei sen
sibili la frumoasa luptă pe care 
„marile necunoscute" ale cupei, 
ajunse atît de spectaculos în fi
nală, o reluau aseară pe stadionul 
„23 August". în minutul 121 al 
luptei Constructorului și Chimiei, 
peste 20 000 spectatori erau pre- 
zenți în tribunele celui mai mare 
stadion al țării.

supor- 
Vîlcea,

Nici o schimbare în modul de a 
angaja partida al celor 22 de jucă
tori care au avut mai puțin de 
43 de ore la dispoziție spre a-și re
face forțele. Cei din Rm. Vîlcea, 
tot cu trecerile elegante de balon, 
cu acțiuni mai stilizate; cei de la 
Galați cu fotbalul lor impetuos, 
dezlănțuit. 
Ca și în 
are un start mai ordonat, deși nu 
realizează vreo foarte tăioasă ac-

Similitudinea continuă, 
„prima finală", Chimia

Gheorghe Cefan, autor al unui 
obstacole de la Atena

record (8:26,2) in cursa de 3000 m
Foto : D. NEAGU

țiune de atac. Ea reușește însă să 
deschidă 
nu avea 
gălățean
Donose 
insinuant spre careul advers, cen
trează pe jos, nimeni nu intervine 
și balonul ajunge la 
stingă Iordache care 
dar plasat, pe lingă 
1—0 pentru Chimia.

Partida se încinge, _ 
aruncă în atac și Cernega va fi de 
două ori foarte aproape de gol 
(min. 11 — lovitură liberă, respinsă 
foarte greu de Stana; min. 18 —
reluare cu capul care șterge stîlpul 
porții adverse). Vor reveni vîlcenii 
și Șerbănoiu abia va avea timp să 
plonjeze la un balon foarte bine 
trimis, cu capul, de Donose (min. 
27). Finalul de repriză va da 
iarăși ^speranțe și emoții gălățe- 
nilor: momentul de vîrf — bara 
lui Manta (min. 41).

La reluare, gâlățenii încearcă e- 
galarea; dar se vede că ei resimt 
acum eforturile cu totul neobișnui
te ale „celor zece zile de foc". In 
schimb elevii antrenorului Anescu 
sînt mai lucizi și mult mai calmi. 
Claritatea lor în joc îi ajută să 
apară în poziții libere în fața porții 
adverse. Așa va fi și în min. 54, 
cind ei construiesc o fază demnă 
de o kinogramă : Haidu îl lansează 
pe Iordache; cursă debordantă a 
acestuia pe extrema stingă, cen
trare din viteză și reluare specta-

scorul în minutul 8: faza 
nimic alarmant; fundașul 
Boțea greșește o degajare, 
interceptează, înaintează

extremul 
șutează slab. 

Șerbănoiu:

gălățemi se

culoasă, cu capul, a lui Gojgaru: 
mingea se duce, cu efect, sus, spre 
colțul din stingă al porții : 2—0. 
Abia acum, după 174 minute de acer
bă dispută, se poate spune că finala 
s-a jucat. In adevăr, mai departe, 
inimoșii elevi ai antrenorului Lu- 
ban, cu toate că storc din ei și ul- 
tinja picătură de qpergie, nu mai 
pot face nimic în fața unui unspre
zece care evoluează dezinvolt, pu- 
nînd în valoare tehnica acelui 
„trio", care a d'ecis marea perfor
manță vîlceană (Donose — Haidu 
— Ionescu), dar și remarcabila for
ță de penetrație a acestui Gojgaru, 
devenit figura nr. 1 a finalei. El 
va reuși al treilea gol al Chimiei, 
în min. 86, reluînd cu sete și pre
cizie o centrare a lui Tifirel (care 
îl înlocuise pe rapidul 
Iordache).

Brigada compusă din 
Petriceanu (la centru), C, 
și C. Niculescu (la tușe) 
foarte bine formațiile :

CHIMIA: Stana
Ciobanu, PINTILIE, 
HAIDU, DONOSE, 
Șutru, GOJGARU (min. 88 .— Po
pescu), IORDACHE (Min. 79 — Ti
firel)

CONSTRUCTORUL: Șerbănoiu
•— Boțea, OLTEANU, Podeț, Petrea 
(min. 58 Adamache) — Ploeșteanu, 
CERNEGA — Ghica (min. 67 — 
St oier u), VOCHIN, Ioniță, MANTA.

și abilul

Nicolae 
Dinulescu 
a condus

— Burlacu, 
Petrică —■ 

IONESCU —

Eftimie IONESCU

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

4-a oară în acest an distanța de 
m în mai puțin de 14 secunde (și 
fiecare dată cu, vînt puternic 
față), iar C. Stan a devenit constant 
în rezultate sub v 47,0 pe 41'0 m, dar 
posibilitățile sale ii vor perm:' ?. : 
siguranță, poate chiar in aceasta 
lună, să ajungă Ta 46.0. Ir. fine. Gh. 
Cefan ne confirmă că posedă resur
se pentru a duce o. trenă raoidă la 
3000 m obstacole și că se simte foar
te bine atunci cînd are alături ad
versari egali sau chiar mai buni.

Numărul celor cu merite evidente 
în dobîndirea acestui prim succes 
este infinit mai mare. D. Szilaghy 
a confirmat încrederea selecționeri
lor, aruncând din nou sulița peste 
77 m, Șerban Ciochină trăiește parcă

Adrian VAS1L1U

Cea de a XVIII-a ediție a campio
natelor internaționale de pentatlon 
modern ale României a continuat 
ieri cu probele de tir și natație. In 
cursul dimineții, la poligonul Tunari, 
concurenții au avut de executat o 
tragere cu pistolul, iar după amiază 
în bazinul de la Dinamo ei și-au 
măsurat forțele într-o cursă de 300 
netri liber. Consemnăm cu satisfac
ție comportarea bună a primei re
prezentative a țării noastre carp, 
după o evoluție slabă la scrimă, a 
marcat ieri o revenire puternică, 
situîndu-se pe locul al doilea la tir 
și cîștigînd natația, obținînd de fie-

care dată punctaje ridicate. De ase
menea, este de subliniat randamentul 
deosebit pe care l-a dat campionul 
țării noastre Dumitru Spîrlea, atit în 
proba de tir, pe care a cîștigat-ș? c'i 
un rezultat foarte bun, cit' și la na- 
tație în care s-a clasat pe locul al 
cincilea. In felul acesta, crosul, pro
gramat astăzi în pădurea Călugăreni 
poate aduce un rezultat bun penta- 
tloniștilor români. Firește, nu va fi 
dfeloc Ușor pentru Dumitru Spîrlea 
să se mențină pe poziția de lider, 
dar o bună comportare a lui în 
această a cincea probă a pentatlo
nului, ca și o evoluție la nivelul

(Continuare în pag. a 2-a)

O IMPRESIE

vergură are darul să bucure enorm. 
Ceea ce este și cazul cu mine, cu co
legul meu Oprea Vlase și cu tpți ju
cătorii, ce merită felicitări 
disciplina tactică dovedită, 
ambiția 
sele și, 
fiecare 
Întreaga 
echipei.

— Cum apreciati competiția?-
— în primul rînd trebuie spus

pentru 
pentru 

cu care și-au apărat șan- 
în general, pentru faptul că 
a înțeles să-și subordoneze 
capacitate bunului mers ai

■ . .. I

că o astfel de întrebere este, din 
foarte multe puncte de vedere, mai 
grea decît un campionat mondial. 
Dacă ar fi să ne gîndim numai la 
faptul că aci nu există nici un ad
versar mai comod, nici un moment 
de „respiro" și tot s-ar putea în
țelege mai bine de ce afirm acest 
lucru. Tn această ediție a „Trofeu
lui- Iugoslavia" s-a 
din nou, sensibilul 
existent în eșalonul

dovedit, însă, 
echilibru valoric 
fruntaș al hand-

balului mondial. Să 
de bine ar fi putut....
Slavia sau chiar Uniunea Sovietică... 
De altfel, să riu uităm că handba- 
liștii sovietici s-au clasat pe locul 
IV, după, ce au învins cîștigătoarea 
turneului, adică echipa noastră, și

Călin ANTONESCU

știți că tot atît 
cîștiga și Iugo-

(Continuare in pag. a 2-a)

ANTRENORUL SOVIETIC 
OE PATINAJ 

EVGHENI NIKITIN
ESTE OASPETELE NOSTRU 

\
La incitația Federației române de 

patinaj, de cîteva zile se află în țară 
cunoscutul specialist sovietic Evgheni 
Nikitin, antrenor principal de patinai 
artistic La Clubul Burevestnik 
Moscova. Oaspetele nostru va 
în România timp de aproape 
perioadă in care va face un 
de experiență cu antrenorii 
împărtășind acestora din cunoștințele 
sale, privind pregătirea de vară a 
sportivilor. în ultimele două săptă- 
mîni ale vizitei sale, antrenorul so
vietic se va deplasa la Miercurea 
Ciuc, pentru a urmări metodele de 
pregătire pe gheață a sportivilor 
din lotul național.

GIMNASTELE

dln 
rămîne 
o lună, 
schimb 

români,

Pe poligonul de tragere de la Tunari o nouă serie de concurenți... 
Foto: Paul ROMOȘAN

ROMÂNCE AU LĂSAT

EXCELENTĂ ÎN ITALIA
Echipa de gimnastică a 

cu program de educație fizică 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
înapoiat aseară din Italia, unde 
evoluat în cadrul unui concurs . 
ternațional. întrecerea a avut loc la 
Mestre, lingă Veneția, în organizarea 
Societății de gimnastică sportivă din 
localitate și a reunit trei echipe i 
selecționată Partizan din Ljubljana, 
echipa reprezentativă a Societății de 
gimnastică sportivă Spes din Mestre 
și formația română. Spo-rtivele noaș-

Liceului 
din 
s-a 

a 
in-

tre au lasat o extelentă impresie, 
fiind aplaudate la scenă deschisă de 
un public entuziast. Vedeta concursu
lui a fost Nadia Comăneci, care a 
evoluat foarte bine, clasîndu-se pri
ma între cele 18 concurente, cu un 
punctaj foarte bun — 37,70. A con
curat de asemenea remarcabil Ga
briela Sabadîș, clasată a doua cu 
37,15, Mariana Cojanu și Georgetia 
Gabor, ambele la egalitate pe locul 
trei cu 36,95,

posibilităților lor maxime din partea 
celorlalți componenți ai echipei 
noastre A le poate aduce un loc bun 
în clasamentul pe națiuni, care are 
ca lider, după patru probe, repre
zentativa Ungariei.

Dar, iată amănunte despre desfă
șurarea probelor de tir și natație. La 
tir, participanții au susținut o probă 
de pistol viteză, 20 focuri. Manifes
ted o constanță deosebita (50, 48, 50, 
49), Dumitru. Spîrlea, din prima echi
pă a țării noastre, a obținut un re
zultat foarte bun : 197 p reprezen- 
tînd 1 066 puncte. Constantin Călina 
cu 190 p, Albert Covaci cu 188 p și 
Marian Cosmescu cu 181 p au asigu-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a i-a.)
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Pentru o continua ascensiune a voleiului masculin

preocupare majoră, continuă
ȘCOALA ESTE - Șl PENTRU TENIS
UN IZVOR NESECAT DE TALENTE

PREGĂTIREA JUNIORILOR
TREBUIE INTENSIFICATA

Necesitatea și importanța unei 
ample acțiuni de depistare șl selec
ție a elementelor CU aptitudini deose
bite pentru sport a fost înțeleasă, de
sigur, de toată lumea. Această am
plă acțiune nu trebuie să ocolească 
nici 'tenisul de cîmp care, în con
junctura actuală, are o bună șansă 
de a asigura viitorului apropiat un 
schimb de calitate.

Dacă în unele ramuri sportive se 
poate depista și, aproape imediat, 
determina selecționarea unor ele
mente talentate, în tenis acest lu
cru este imposibil de realizat fără 
ca înainte să existe o fază pregă
titoare de inițiere — 
ilor printr-o scurtă 
țiere este necesară 
faptul câ. în tenis, 
greș îl constituie, 
peste 55%, indemînarea. ,

Or, dacă pentru unele ramuri 
sportive bazate pe viteză, fotță, re
zistență etc, calitățile fizice ce pot 
fi determinate prin măsurători pre
cise, în jocul cu racheta îndemîha- 
rea nu se poate măsura, ci doar 
aprecia, mai mult sau mai puțin 
obiectiv, și aceasta numai după un 
număr, substanțial de lecții. De-abia 
la sfîrșitul acestei perioade putem 
vorbi de selecție, oprind acei copii 
care dispun de o îndemînare gene
rală, în cadrul căreia vom căuta 
să sesizăm existența îndemînării ca
litative specifice a brațului cu care 
execută loviturile. Această primă 
calitate trebuie corelată cu o bună 
motricitate, observînd în același 
timp și aspectul constituțional al 
copiilor.

După unele experimente practice, 
se, pare că la o medie de 100 de 
copii între 7 și 9 ani. 3—4 se 
vor desprinde din această masă da
torită unor calități native supe
rioare. Este lesne de înțeles ce nu
măr mare de copii trebuie angre-

Trecerea copi- 
perioadă de ini- 
și motivată de 

factorul de pro- 
în proporție de

nat în inițiere pentru ca, în final, 
să putem constitui o grupă de 15— 
20 de elemente de perspectivă.

Trebuie avut în vedere și faptul 
că, din cei selecționați, unii copii 
nu se vor putea încadra ritmic în 
procesul de antrenament, din cau
za orientării cu precădere spre ac
tivități extrașcolare modeme (limbi 
străine, muzică, balet etc). Este, 
cum s-ar spune, o pierdere... pla
nificată, după opinia mea din ce 
în ce mai mică, pentru că sînt 
mulți părinți care știu să îmbine 
în mod ideal sportul și cultura, a- 
sigurînd copiilor o educație mul
tilaterală.

Unde și cum se poate face o 
inițiere —

Desigur 
sport, școala — acest izvor ______
de talente — constituie Un loc i- 
deal. Cluburile interesate ar piltea 
lua sub patronaj una-două școli 
mai apropiate, căfe posedă o bubă 

Sportivă (suprafețe asfaltate pe 
să poată fi arileriajâte tere- 
de tenis). în acest fel se asi- 
un cadru organizat adecvat 
bucuria copiilor. a părinților

selecție bună ? 
că, și în cazul acestui 

nesecat

bază 
care 
huri 
gură 
(spre 
și a directorilor de școală) perit.ru 
lucrul din faza preliminară a Se
lecției. Inițierea copiilor poate în
cepe chiar din clasa I. urmărin- 
du-se formarea unor^ deprinderi ele
mentare. Se asigură, astfel, în școa
lă, și o bogată activitate sportivă.

Desigur, ideea nu este nouă. La 
unele ramuri sportive este de ftttil- 
tă^ vreme pusă în practică. Ea ră- 
mîne însă de domeniul teoriei pen
tru multe cluburi cu secții de te
nis. Trebuie înțeles că numai în 
acest mod antrenorul de tenis poa
te înlătura avantajul pe care-1 au 
ceilalți confrați, cînd e vorba de 
selecție. De exemplu : dacă un an
trenor de handbal, volei, atletism,

poate face selecție într-o școală 
prin simplă asistență la orele de 
educație fizică (elevii, conform pro
gramei școlare, sînt inițiați de tim
puriu în aceste activități), antreno
rul de tenis trebuie să pătrundă în 
școală ca un meseriaș și să încea
pă cu multă răbdare acea atît de 
importantă inițiere prealabilă.

Inițierea-selecție se poate rea
liza în condiții optime și pe tere
nurile de tenis, însă e greu de pre
supus că putem beneficia de un 
număr de copii asemănător cu cel 
dintr-o școală mare. Și. dacă reu
șim, totuși, să aducem un număr 
oarecare de copii pe terenurile clu
bului,. ce facem cu aceia care nu 
corespund criteriilor noastre de se
lecție ? Cit de penibile par. scu
zele antrenorului în făta părinților 
și ă copiilor dezamăgiți,..

Rărtlînerh la convingerea câ — și 
pentru tenis — școala poate con
stitui cea mai valoroasă sursă de 
selecție, cu condiția ca antrenorul 
Să fie prezent permanent îh ca
drul ei.

Ne punem întrebarea : dacă, în
tâmplător, ușa casei lui Năstase nu 
s-ar fi deschis spre terenul de te
nis, ar mai fi existat acest mare 
„as al rachetei** ? Poate da. poate 
nu ! Dar dacă, în locul întîmplării, 
am da întîietate unei activități or
ganizate, dacă am deschide ușile 
școlilor spre terenurile de tenis, ar 
putea să mai apară un Năstase ? 
Poate nu, poate DA ! Pentru a- 
ceastă din urmă alternativă me
rită să ne unim eforturile, să mer- 
gen in corpore în școli și să de- ■ 
pistăm talente, pe viitorii campioni 
ai tenisului românesc.

prof. VLADIMIR CREVENCIUC 
din secția de tenis a clubului sportiv

Progresul București-

începînd din anul 1968, în volei, 
s-a trecut la organizarea unui sis
tem competiționâl îmbunătățit, 
prin constituirea diviziei naționale 
de juniori și școlari, avînd ca scop 
principal formarea și pnomovarea 
unor elemente valoroase în loturi
le nâțibnale și în echipele din di
viziile A și B. Referindu-ne la 
campionatul masculin se poate 
spune că, '* în acest interVai de 
timp, au reușit să se afirme o se
rie de tineri talentați, prezenți a- 
tît în reprezentativa țării cît și în 
formațiile fruntașe. Este cazul lui 
Cornel Oros, Laurențiu Dumănoiu. 
Mircea Codoi, Dan lonescu și Tra
ian Marinescu, ca să numim doar 
Pe cîțiva dintre ei. Este de subli
niat contribuția tot mai activă a 
ștfolilot* sportive în' depistarea și 
pregătirea unor elemente valoroa
se.

O problemă ce stă permanent in 
atenția tuturor tehnicienilor este 
selecționarea unor sportivi, capa
bili să îndeplinească cerințele vo
leiului modern, care presupdne, în 
principal, o statură foarte ■ înaltă, 
un terhperameht de conctirs, o pre
gătire fizică și tehnico-tactică su
perioară. Așa cum a reliefat și re
cent încheiata ediție a campiona
telor, preocupări deosebite în a- 
cCst sens s-au făciit rerhatcate la 
echipele Șc. sp. 2 București (antre
nor I. Șoacă), Șc. sp. 1 București 
(P. Brașoveanu), Șc. sp. Timișoara 
(Gh. Horhat), Lie. cu progr. ed. fi
zică Rin. Vîlcea (L. Stilea). Deși 
selecția este în progres,' totuși ea 
nu răspunde pe deplin cerințelor 
actuale ale voleiului, fenomenul 
fiind mai pregnant în ceea ce îi 
privește pe ridicători, aceștia avînd 
o talie mică, comparativ cu alți 
ridicători pe plan internațional. 
Așa se explică de ce se ajunge 
uneori la profilarea unor trăgători 
de la echipe de club pe post de 
ridicători în sextetul reprezentativ, 
(cum a fost cazul lui Cornel Oros, 
spre exemplu), ceea ce întîrzie 
randamentul atît al jucătorilor res
pectivi, cît și al echipei in ansam-

Echipa de juni
ori a Școlii spor
tive nr. 1 
rești 
cerit 
titlul 
oană
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■ ATLEÎISM a în triunghiularul de la Erfurt

Un alt aspect important îl con
stituie pregătirea fizică. După cum 
a relevat și turneul final din acest 
an al disputelor masculine, _ rezis
tența sportivilor este deficitară, 
deoarece dezvoltarea calităților 
motrice (viteză, forță, detentă) nu 
s-a realizat la nivel de performan
ță. De altfel, și probele de control 
la unele echipe nu sînt mulțumi
toare, majoritatea haremurilor fi
ind sub cele fixate de federația de 
specialitate.

Desigur, supunînd atenției cîteva 
d?n problemele actuale ale juniori
lor, nu putem face abstracție de 
cele tehnico-tactice. Se poate apre
cia că clementele specifice apărării 
(poziție joasă, plonjoane, blocaj) 
silit insuficient pregătite, obser- 
vîndu-se, deseori, erori în execuția 
lor. Pe plan tactic se evidențiază o 
varietate a jocului în atac.

Aminteam, la începutul acestor 
t-înduri, că unul din scopurile divi
ziei de juniori și școlari este de a 
împrospăta cu elemente valoroase 
eșaloanele superioare. Ultimul tur
neu final a oferit posibilitatea de a 
vedea la lucru o serie de tineri ta- 
lentați, cu certe perspective de 
progres și de afirmare în cadrul 
unor echipe de categorie superioa
ră : Constantin Bădiță, Gunther 
Enescu, Dragoș Vărzaru (Șc. sp. 1 
București — antrenor I. Șoqcă), 
Dănuț Maran, Rudolf Cuncuti (Șc. 
sp. Timișoara — Gh. Horhat), Flo
rin Moldovcanu, Emil Alexe (Lie.

cu progr. cd. tiz. Rm. Vîlcea — L. 
Stilca), Emil Rebedea, Alexandru 
Preda (Șc. sp. 1 București 
Brașoveanu), Viorel 
Dragoș, (Șc. sp. Oradea — 
ghian), M. Epure, Marian 
(Lie. „Fr. Buzești" Craiova 
Iureș) și alții.

Pentru o continuă ascensiune 
lorică a
impune o preocupare sporită în 
ea ce privește volumul și calita-

P. 
A.Manole,

A. Bi- 
Păun 

— M.

voleibaliștilor juniori,
va

se 
ce

tea antrenamentelor, diferențierea 
procesului de instruire în funcție 
de valoarea jucătorilor și a cate
goriei de vîrstă. De asemenea, este 
de dorit ca toți sportivii care au 
depășit virsta junioratului să fie 
promovați cu mai mult curaj în 
echipele divizionare de seniori, 
pentru a ciștiga maximum de ex
periență in minimum de timp.

prof. N. TÂRCHILA 
antrenor federal

După Raliul Nisipurile de Aur (R. P. Bulgaria)

AVEM AUTOMOBILIȘTI DE VALOARE
România clasamentul pe națiuni

PUTEM ÎNVINGE ECHIPA MASCULINĂ A POLONIEI
declară antrenorul federal N. Marășescu la plecarea juniorilor noștri

Ier, după-amiază, Gheorghe Ghipu, ți
nui dintre eroii naționalei atletice de 
seniori în preliminariile ,.Cupei Euro
pei", a coborît surîzător din avionul ce 
aducea pe sportivii noștri din capitala 
Greciei și apoi s-a îmbarcat imediat în. 
Gara de Nord, în trenul ce se îndreaptă, la ora cind citiți aceste rînduri, spre 
Erfurt (via Berlin). în gară, la Predeal, 
coechipierii săi din selecțiotnatele de juniori ale Românie, i s-au alăturat, fe- 
licitîndu-1 călduros pe liderul formației 
lor pentru frumosul succes repurtat pe stadionul Karaiskakis. Cu toții, sportivi 
și antrenori, vor ajunge joi’ în orașul 
care anul acesta găzduiește tradiționalul meci triunghiular R. D. Germană — Ro
mânia — Polonia. întrecerile încep sim- 
bătă după-amiază, astfeU că reprezentanții noștri vor avea timp suficient 
pentru refacere după această lungă că- lătorie și. în același timțp, de a se a- 
coxnoda cu pista de tartan pe care se 
vor* întrece cu valoroșii lor adversari.

în<*-o discuție purtată cu Nicolae Mă- 
rășesc\< antrenorul federal pentru pro
blemele de juniori, am adiat că departe 
de a-i descuraja cele cîtieva absențe o- 
biective u’in rîndurile lor (examene de 
admitere lă facultăți), îi mobilizează pe juniorii noștri care maniflestă mult opti
mism și o puternică dorință de afir
mare...La Erfurt — ne spunea prof. N. Mă- rășescu, nu putem avea pretenții de a 
învinge reprezentativele țării gazdă. Vom 
încerca totuși să 
de altfel și anul 
în fața echipei 
Acesta este lin 
sportivii uOștti

asemenea companie selectă — să evo
lueze la plafonul maxim al posibilități
lor afirmate in acest sezon, să încerce obținerea a cit ntai multe recorduri na. 
ționale șl personale. Ei știu că de acest 
meci triunghiular depinde in cea mai 
mare măsură selecția lor în lotul ce ne 
va reprezenta in august, la campionatele 
europene de juniori, și nu mă indoiesc 
că vor depune toate .strădaniile pentru 
a realiza baremurile impuse de F.K.A. 
Nu cunosc prea multe din performanțele

obținem o victorie (ca 
trecut, la Constanța), 
masculine a PbWaiei. 
prim obiectiv. Apoi,

— vor căuta ihtr-o

FĂRĂ O MUNCĂ TITANICĂ
(Urmare din pag. 1)

doua

mai

au făcut meci nul cu tee de a 
clasată...

— Ce lucruri noi a scos în 
dență turneul?

— Enorm de multe. Unele
importante, altele doar de amănunt. 
Dar fiecare cu greutate:! lui în des
fășurarea unui joc. Esențial este, 
însă, că majoritatea formațiilor au 
promovat foarte multe elemente ti
nere, a căror principală caracteristi
că este forța, puterea fizică, gaba
ritul impresionant, 
recție noi nu stăm 
strălucit si 
obiectivele 
pregătiri.

— Care 
elementele 
handbaliștilor români?

— în această direcție 
să precizez că noi construim o altă 
formație, care, firește, va avea alt 
stil de joc, structural (legat de noua 
componentă a lotului. Acum, fiecare 
membru al echipei tre’ouie șâ devină 
mai periculos in atac, mai agresiv 
în apărare, totul cu scopul de a-și 
ajuta coechipierii. Am început să 
practicăm un handbal foarte rapid, 
dinamic, cu finalizări variate, un 
handbal produs de o echipă OMO
GENA Vă rog să subliniați acest " - J a 

la

aceasta 
de bază

eli
de

In această 
chiar așa 

va fi unul din 
i ale viitoarei

aucredeți că 
determinante

fost, atunci, 
ale victoriei

este necesar

cuvînt, pentru că pe acest fond 
fost posibilă victoria finală de 
„Trofeul Iugoslavia**...

_  Și, totuși, cîteva remarcări...
— Deși n-as fi vrut, mă rog... în 

primul rlnd portarul Penu. decla
rat pe bună dreptate cel mai bun 
portar al turneului. Apoi Gațu, care 
a reușit să conducă în liniște echipa, 
ceea qe ne-a ajutat enorm, si, aș 
zice, urmașii lui Gruia, Kicsid si 
Brtalan. Primul în revenire, mai 
curajos, iar al doilea promițător în 
ceea ce privește eficacitatea. _ De 
asemenea. Voma s-a dovedit ^inci
siv în atac si foarte util în aoărare, 
alături de cei doi pivoți Lieu și 
Stockl, activi în ambele momente 
ale jocului. Un debut promițător si-a 
făcut Capră.

— O ultimă chestiune : cum 
in viitor pregătirea?

— Este greu de ,spus_ 
cuvinte; în orice caz sîntem

vedeți

în cîteva 
......... „ .......... . abia 
la începutul muncii de restructurare 
a echipei reprezentative. După cum 
se vede am început bine. Avem, deci, 
obligația să continuăm a munci la 
fel, daca nu chiar mai bine, cu mai 
mult spor. Pentru că, vă repet, vic
toriile în* handbalul masculin sînt 
din ce în ce mai greu de obținut. 
Fără o -muncă titanică nimic nu se 
mai poate face.,.

După cum am anunțat, la tim
pul potrivit, mai multe echipaje ro
mânești au luat startul în tradițio
nalul raliu 
desfășurat in 
contînd atit 
european de 
„Cupa țărilor socialiste" (la cât-e 
concurau în mod special forma
țiile românești).

Cursa propriu-zisă a avut două 
părți: I. Nisipurile de Aur — So
fia (1 100 km); II. Sofia — Nisipu
rile de Aur (pe alt traseu — 990 
km). în prima parte a întrecerii

Aur“,
Bulgaria —

„Nisipurile de 
R.P.

pentru campionatul 
raliuri cît și pentru

în 
vor

în timpul

cos-

pe echipe : pe viitor,

COMPONENTA GRUPELOR 
SEMIFINALE

finalizării procedeelor

actuale ale adversarilor noștri, dar din cele care ne.au parvenit pint) in pre
zent, pot sâ apreciez ca. in afara Iui 
GHIPU (800 m și 1500 m) și GH. ME. 
GELEA, capabil să se apropie și mal 
mult de limita celor 80 m la aruncarea 
suliței, șanse de victorie mai au CRtS. 
TUDOK (100 m), CIRSTEA si ANTAL 
(săritura In înălțime), NICUilNA 
LUNGU (<00 m), DOINA SPÎNU (sări
tura in lungime) și MARIANA NAN (a. 
rtr.icarea discului)".

INTERNATIONALE DE JUDOJ puncte

SUCCESELE DE LA ATENA SI REGGIO EMILIA9
(Urmare din pag l) ale echipei

100 m la 400 m

o a doua tinerețe, suplinind cu suc
ces absenta primului nostru „can- 
gur“, Carul Corbu, iar Csaba Dosa 
este foarte aproape de a-și situa con
stant săriturile la înălțime spre limi
ta celor 2,20 m. Fără a excela, Gh. 
Dulgheru, St. Marcu, V. Sărucan, N. 
Ligor si I. Naghi au adus puncte 
prețioase, dar rezultatele lor puteau 
fi mult mai bune.

Victoria de la Atena, așa cum am 
mai spus, este prețioasă. Ea va tre
bui să-i stimuleze și mai mult pe pur
tătorii tricoului reprezentativ, califi
cați acum într-o fază superioară a 
competiției, unde vor întîlni numai 
echipe de prima mărime. (R. D. Ger
mană, Franța, Suedia, Cehoslovacia). 
Șansele noastre într-o asemenea com
panie sînt minitfte, dar atleții noștri 
au datoria de ă face totul pentru a 
justifica prezenta lor într-o semifi
nală a „Cupei Europei**, încercînd, 
la cît mai multe probe, să ridice șta
cheta valorică a performanțelor. 
Exemplul mai tinârului lor coechi, 
pier Gh. Ghipu ar trebui să-i ambi
ționeze, să le întărească încrederea 
în posibilitățile de care dispun.

Tot la sfîrșitul săptămînii trecute 
atletele din reprezentativa tării ai 
făcut o utilă repetiție înaintea star
tului (semifinala de la București) în 
„Cupa Europei**. Victoria la 13 puncte 
(74—61) asupra „squadrei azzurra** în 
propriul ei fief spune poate mai pu
țin. Important este că Argentina Me
nis, Valeria Bufanu, Viorica Visco- 
poleanu, Ileana Silai, Natalia Andrei, 
Olimpia Cataramă rămîn in conti
nuare valori sigure ale .selecționatei? 
chiar și pentru întreceri cu un grad 
sporit de dificultate. Ele se situează 
printre cele mai bune performere 
ale continentului în acest sezon si 
vor reprezenta, fără îndoială, punc
tele de sprijin ale naționalei în difi
cilele întreceri de la 5 august.

Semnificativ este și come-back-ui 
Virginiei Ioan (la Reggio Emilia a avut 
o încercare, bună la 1,86 m, ratată 
de puțin), al Valentinei Cioltan de 1:, 
care așteptăm curînd si aruncări 
(promise) de peste 18 metri Ia greu
tate sau cel al Marianei Condovici 
cu un promițător 23,8 pe 200 m. Din

păcate punctele slabe 
mîn alergările de la 
si ștafetele, unde pierdem teren pre
țios din start. Chiar și rezultatele su- 
lițașelor nu pot fi liniștitoare atunci 
cînd este vorba de o întrecere pe e-» 
chipe, cu adversare de renume. Să 
sperăm, însă, că în perioada care a 
mai rămas pînă la noul start in „Cupa 
Europei**, reprezentantele noastre 
nu-și vor precupeți eforturile 
antrenament, iar selecționerii 
găsi soluțiile cele mai bune. Pen
tru că, o știm cu toții, calificarea in 
finală, este POSIBILA, de această 
dată.

MASCULIN. Grupa A (Nisa) :
D. Germană. Franța, Cehoslovacia. 
Suedia. România. Bulgaria : Grupa 
B (Ljubljana) ! R. F. Germania, Po
lonia, Finlanda, Spania, Elveția, Iugo
slavia ; Grupa C (Oslo) : U.R.S.S.. 
Anglia, Italia, Ungaria, Norvegia, Bel
gia.

FEMININ. Grupa A (București); 
R. D. Germană, România, Ungaria, 
Italia, Elveția, Norvegia ; Grupa 
(Sittard) ; R. F. Germania, 
Olanda, Franța, 
slovacia; Grupa 
U.R.S.S., Polonia, 
Austria, Finlanda.

B 
Anglia, 

Iugoslavia, Ceho- 
C (Varșovia) : 

Bulgaria, Suedia,
Dezideriu Szilaghy a adus echipei 
române o prețioasă victorie în 

„Cupa Europei"

Lausanne. S-au desfășurat 
recent importante evenimente pen
tru \iitoarea dezvoltare inter
națională a judoului. Mai întîi a 
avut Ioc Congresul Uniunii feurbpehe, 
apoi cel al Federației internaționale, 
iar în continuare, timo de trei zile 
s-au disputat întrecerile campionatelor 
mondiale. La toate aceste manifestări 
a fost prtezent și secretarul general 
al federației române de specialitate, 
prof. Anton Muraru. La înapoiere, 
i-am solicitat cîteva amănunte. ..Cu 
prilejul Congresului Uniunii europene 
— ne-a spus el — s-au stabilit, prin
tre altele, mărirea numărului cate
goriilor de greutate de la 6 la 8. A 
fost fixat numărul concurenților atit 
la întrecerile individuale cit șl Ij cele 

fiecare (ară 
nu va putea înscrie în concurs mai 
mult de 19 sportivi Iu campionatele 
europene de seniori și 20 la cele de 
juniori. Viitoarea ediție a campiona
telor continentale de seniori (indivi
dual și pe echipe) va avea loc la 
Londra (8—^12 mai, 1974). iar confrun
tările de juniori la Tel Avjv (7—10 
martie. 1974). La Congresul Federa
ției internaționale au participat 91 de 
delegați, reprezentind 92 de țări afi
liate (din totalul celor 112 afiliate). 
Printre hotărlrile ce au fost luate cu 
acest prilej rețin atenția următoare
le : dunga, în lățime de 5—7 cm, ce 
delimita spațiul de concurs, va fi de 
un metru. După cum se știe, pînă 
acum dunga respectivă putea fi de
pășită atunci cînd un sportiv finaliza 
procedee tehnice în apropierea ci. Mai 
mult,# lupta la marginea saltelei era 
folosită cu succes de numeroși con
curenți, constituind o tactică de 
surprindere a adversarilor. După con
siderabila mărire a acestei dungi, nici 
■ui sportiv nu o va putea depăși, fie

Ș* -tehnice, fără a fi penalizat, deoarece 
aceasta a devenit spațiul de atențio
nare : a fost uniformizată ca ter
men internațional titulatura sportivu
lui care practică judo-ul : judoka, atît 
cînd este vorba de un concurent, cît 
și de mai multi ; au fost operate mai 
multe modificări in regulamentul de 
concurs și în statutul F.I.J. pentru 
dinamizarea luptei, printre care opri
rea meciului nu se va mai face deeît 
la decizia arbitrului (aranjarea, une
ori exagerat de prelungită a 
turnului se va face din „mers**, fără 
a fi întreruptă partida) ; în spațiul de 
luptă nu vor mai avea acces medi- 
cii, antrenorii sau masorii ; urmă
toarea ediție a campionatelor mon
diale va avea loc Ia Viena (20—25 
octombrie, 1975), cînd vor fi definiti
vate și propunerile F.E.J. privind li
mitele de greutate ale noilor catego
rii.

Referindu-mă la confruntările cam
pionatelor mondiale de la Lausanne, 
trebuie să menționez că, pentru pri
ma dată în ultimii ani, toate meda
liile de aur au fost cucerite de spor
tivii japonezi. Aș mai dori să sub
liniez că printre concurenții clasați 
pe primele șase locuri au fost și unii 
întrecuți de judoka români la C. E. 
sau la turneele internaționale din a- 
cest an ; Rudolf I’ointtcv (Austria), 
Alexandr Gheorghiev și Ivan Pencev 
(Bulgaria). Chiar și unul dintre nte- 
daliați. Bans Zuckeschwcrdt (R. D. 
Germană), care a ocupat locul III, a 
fost învins de un sportiv român — 
Ion Buzic“.

— care conta pentru „Cupa țărilor 
socialiste'* — noi am prezentat 11 
echipaje (3 A.C.R., 4 tlzina Auto 
Pitești, 3 Ciclop, unul individual) ■, 
care au avut. In general, o bună 
comportare. In sprijinul acestei a- 
firmații este faptul că din 103 
echipaje (Austria, Bulgaria, R. D. 
Germană, R.F. Germania, Italia. 
Iugoslavia. Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică) care au 
luat startul, doar 54 au terminal 
cursa — 10 dintre acestea fiind' ro
mânești (pe mașini R 12 Gordini 
și Dacia 1300). In plus, în clasa
mentul pe națiuni, reprezentanții 
țării noastre s-au clasat pe locul 2 
după cei ai Bulgariei și înaintea ce
lor din Polonia, Uniunea Sovietică, 
R.D. Germană și Ungaria.

Locuri bune s-au ocupat și în 
clasamentul general, unde au pri ■ 
mit puncta doar primele 25 de echi
paje. Dintre acestea, pe locul 3 — 
cu 23 de puncte (după un echipaj 
ungar care a primit 25 de
și altul bulgar cu 24 de puncte) 
s-au clasat Dorin și Cornel Motoc. 
Echipajele Gracf — Curtov — 19 p șl 
lonescu — Vezeanu (care au greșit 
traseul) — 9 p. De altfel, toate for
mațiile românești s-au clasat prin
tre primele 25, primind puncte.

în cea de a doua parte a traseu
lui (Sofia — Nisipurile de Aur.) s-au 
afirmat formațiile UJ.A.P. (pe Dacia 
1300) dintre care două (din 3) au în
cheiat concursul, clasîndu-se prin
tre fruntași și premiați. Astfel. Va- 
sile Olaru — llie Olteanu au ocupat 
locul 2 la grupa a Il-a, iaf Ion Rău- 
ță și Andrei Bclu locul 3 la grupa 
ț. Ar mai fi de arătat că Olăru și 
Olteanu au prinlit și „Cupa fair- 
play“ pentru făptui că în cadrul 
probei speciale au oprit, pierzînd 
minute prețioâsei pentru a ajuta 
un echipaj italian care se acci
dentase.

îh general, în raliul „Nisipurile 
de Aur“ automobiliștii români (tex-* 
ceptînd cuplul campion Iones-<- 
cu — Vezeanu de la care aș
teptam mai mult) 
comportare foarte 
printre protagoniștii 
portante întreceri, 
succesul lor a fost posibil, în mare 
parte, și datorită bunei calități a 
cauciucurilor întrebuințate (Dant> 
biana).

au avut o 
bună, fiind 
acestei im- 

O mențiune :

M.FR.

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA AL ȘCOLILOR GENERALE
SA FIE TRATAT CU MAI MULTA ATENȚIE

Desfășurată zilele trecute în sala 
sporturilor Victoria din orașul Plo
iești, etapa finală a campionatului 
național de gimnastică pe echipe al 
școlilor generale a reunit 12 formații 
feminine și 10 masculine, clasate pe 
primele locuri în cele șase zone or
ganizate de iudețele Neamț, Constan
ța, Arad, Maramureș, Argeș și de 
municipiul București.

în ce privește asigurarea condiții-

Inițiative în sprijinul sportului studențesc

Rugbyul bucureștean a intrat în 
„stâpînirea** a încă u-nui teren, inau
gurat nu demult; cel de la Com
plexul sportiv studențesc, situat pe 
malul lacului — —
aduce aminte 
constituia în 
rugby,, inițiativa studenților apar- 
ținînd Institutului de construcții 
din Capitală, capătă semnificații 
deosebite. Evident, o asemenea ini
țiativă trebuie apreciată la justa ei 
valoare.

Astăzi, Capitala posedă nu mai 
puțin de zece terenuri, unde se 
poate juca rugbyul. Răspîndite în 
diverse cartiere, aceste terenuri ne 
conduc la ideea că există posibili
tăți pentru dezvoltarea sportului cu 
balonul oval, mai ales în orașul 
unde s-a jucat prima oară, cu 6 
decenii în urmă.

Existența terenurilor și, în ace
lași timp, a unor nuclee rugbystice 
în diferite institute de învățămînt 
superior din București readuce în 
actualitate oportunitatea unei "com-

Tei. Pentru cine își 
ce dificilă problemă 
trecut un teren de

petiții prea repede dată uitării: 
un campionat interinstitute.

Să precizăm din capțil locului : 
pasiunea pentru acest sport băr
bătesc ' " — • ■ -
dornici să-l practice și cadre di
dactice 
tinerii

Pe de altă parte, forurile spor
tive universitare studiază posibi
litatea ca din toamnă, odată cu 
noul ăn de învățămînt, campiona
tul interinstitute să devină o rea
litate. Iubitorii rugbyului de la 
A.S.E., Arhitectură; Construcții, 
Politehnică, Petrol și Gaze, 1EFS, 
Agronomie și din celelalte insti
tute au primit cu bucurie această 
veste.

Organizarea întrecerilor de rugby 
între echipele studențești va echi
vala cu un dar prețios oferit unei 
discipline sportive care își va săr
bători în- curînd 60 de ani de exis
tență în țara noastră.

prof. CAMIL MORJUN

există. Există și studenți

destinate să-i îndrume pe 
practicanți.

lor organizatorice și 
spune că finala de 
neficiat de un cadru corespunzător, 
Inspectoratul școlar județean, Consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport, precum și Consiliul 
organizației pionierilor luînd din 
timp toate măsurile pentru a asigura 
finalei o desfășurare normală. Astfel, 
conchrenții au beneficiat de cazare 
și masă pe deplin satisfăcătoare, iar 
sala a fost dotată cu aparate si cu 
tot echipamentul necesar. Clubul Pe
trolul a manifestat multă grijă și si-a 
adus o contribuție substanțială pen
tru ca concurenții să evolueze la ni
velul maxim al pregătirii lor sporti
ve. Arbitrajul, asigurat de comisia 
județeană de gimnastică, s-a străduit 
să fie cît mai corect, dar lipsa de 
unitate și inconstanța manifestată 
uneori în aprecierea valorii Unor 
execuții, în special a celor de ansam
blu, a creat nemulțumiri în rîndu- 
rile unor profesori de educație fizi
că. Este mai mult ca sigur că această 
situație ar fi fost evitată dacă fede
rația noastră de specialitate ar fi 
asigurat cpl puțin arbitrii principali, 
atît la băieți cît și la fete, care să 
instruiască în prealabil brigăzile 
pe aparate.

Și acum, să ne referim la nivelul 
tehnic al competiției. Urmărind evo
luțiile gimnastelor și 'gimnastilor la 
aparate, se poate aprecia că repre
zentanții unor școli s-au prezentat 
bine pregătiți atît la exercițiile de 
ansamblu, cît si la sărituri. în mod 
deosebit ar trebui evidențiate echi
pele Liceului din Roznov. ale școlii 
generale nr. 9 din Bîrlad, ale Liceu
lui din Gheorgheni si ale Liceului 
din Copșa Mică (la feminin), precum 
și formațiile Școlii generale nr. 11 din 
Pitești (alcătuită din copii din clase
le a H-a si a III-a), Școlii generale 
nr. 7 Reșița, Liceului din Gheorgheni 
(la băieți). Neașteptat de slab au evo
luat reprezentantele 
București (echipele 
Kosmodemianskaia si .
fir. 75 la fete, precum și cea a Școlii

tehnice, se 
la Ploiești

poate 
a be-

municipiului
Liceului Zoia 
Școlii. generale

generale nr. 136 la băieți). De aseme
nea, nu am fost mulțumiți de nivelul 
la care s-au prezentat la etapa finală 
gimnastele și gimnaștii de la Școala 
generală nr. 10 Turda. Școala gene
rală nr. 5 Deva, Școala generală nr. 
3 Pitești, Liceul Ion Slavici Arad, 
(feminin), Liceul 
Bîrlad, Școala 
Brașov, Liceul 
(masculin).

La capitolul aspectelor negative am 
dori să semnalăm și un alt fapt, de 
natura să-i preocupe serios pe spe
cialiștii noștri. Este vorba de absența 
de la faza finală a unor centre cu 
populație numeroasă, cu condiții ma
teriale buhe, cu tradiție în practica
rea gimnasticii și cu suficiente cadre 
de Specialitate, dar necalificate în 
finală din cauza pregătirii slabe cu 
care s-au prezentat la faza pe zonă. 
Este vorba de centre ca Cluj. Timi
șoara, Tg. Mureș, Sibiu. Craiova. 
Oradea, Ploiești, Galați, Iași, Brașov 
și altele, unde lipsa de preocupare a 
profesorilor da educație fizică si di
rectorilor de kcoli, a inspectoratelor 
școlare, a organizațiilor de pionieri 
și a consiliilor pentru educație fizi- 
tă și sport a făcut ca gimnastica să 
fie tratată în școli cu multă superfi
cialitate. De altfel, nici (țapitala 
noastră nu face excepție de la aceas
tă situație, pentru că șl în Bucu
rești s-a 
atitudine 
natul de 

‘nerale.
Pentru 

treceri se impune revizuirea compo
ziției exercițiilor, o mai bună con
cordanță între descrierea exercițiilor 
și desenele însoțitoare, o mai temei
nică instruire a arbitrilor pentru 
evaluarea unitară a ansamblurilor

Ion
G. Codreanu din 

generală nr. 15 din 
din Pecica-Arad

manifestat 
de delăsare 
gimnastică

o inexplicabilă 
față de campio- 

al școlilor ge-

ediția viitoare a acestei în-

VASILE LUPAN
instructor central al C.N.E.F.S.

CANOTAJ Duniinicâ dimineață, cu 
începere de la ora 7.30. lacul Herăstrău găzduiește faza finală pe municipiul 
București a campionatului de canotaj re
zervat juniorilor. Așteptate cu deosebit 
interes, întrecerile vor mobiliza la start 
pe cei mai buni scliifiști juniori din sec
țiile bucureștene. care se pregătesc pentru fnala campionatului republican, pro
gramată în luna august, la Snagov. în 
cursul zileț de astăzi, un lot de cano
toare și canotori români va părăsi țara 
pentru a participa la Regata Prietenia4*, 
programată să se desfășoare la Varșovia 
în zilele de vineri, sîfnbătâ și dumini
că. România va fi prezentă la întreceri cu următoarele echipaje : 2 f. c. (Ion 
Nedelcu — Florian Abrudescu), 2-1-1 
(Eugen Chiță. Dan Nimu4-Dorel Frățică), 
2 vîsle (Vasile Grigore — Florian Grl- 
gore), simplu (Walter Lambertus). 44-1 
(Cazimir Apoatu, Dorcl Iordache, Walter 
Isler. George Purcaru — Dorel Frățică). 
4 f. c. (Nicolae Hupoiu, Viorel Roma
nică. Gheorghe Kleisch. Dorian Popes
cu). 8-j-l (Ioan Szekely. Radu Dumitru. 
Eugen Serghei Mihai Enache, Werner 
Trautinger. Mircea Boldur. Victor Ani- ței, Erich Weber 4. Sorin Oprea) — la 
băieți și 2 visle (Valeria Goncearenco — 
Iulia Grigore) și simplu (Dana Casapo- 
niu) — la fete. Lotul este însoțit de an
trenorul Alexandru Aposteanu și condus 
de prof. Ștefan Pongratz.

YACHTING în organizarea
C.J.E.F.s. Mehedinți și în colaborare cu 
asociațiile sportive Viitorul Drobeta — 
Tr. Severin și Dunărea Orșova, la finale 
acestei săptămîni se va desfășura cea de a Il-a ediție a concursului dotat cu 
„Cupa Porțile de Fier** la elaselb FINNj 
FD. SNIPE și OPTIMIST. De notat Sstâ 
faptul câ la întreceri se aliniază și com- 
ponenții lotului ‘ 
pregătesc pentru 
rile Balcanice,

HANDBAL, 
poiat din R. F. 
culină de divizia A Mlnaur Baia Mare, 
care a întreprins un turneu do mai multe jocuri in această țară. Iată rezul
tatele înregistrate de handballștii băi- 
mărenî : 22—19 (14—8) cu VFL Freden- 
bek, 19—12 (14—6) cu VTL Baad Schvvar- 
tau 14—17 (T—9) cu SV Hamburger.
30—10 (18—5) cu TV Ewerbach, 22—19 
(11—8) cu VFL Gunzburgh, 29—15 (16—2) 
cu TVS Ghuling și 29—13 (15—4) cu MTV 
Kienlund Lunenburg. în drum spre țară 
Minaur Baia Mare a susținut și două 
partide în Ungaria, cîștigînd cu 2Q—17 
(11—7) în fața formației Raba Eto Gor 
și cu 20—12 (12—6) în fața echipei Ha- 
ladas Csomor

TENIS Pe terenurile școlii spor, 
tive nr. 3 din str. Dr. Staleovici nr. 44 
în organizarea clubului sportiv univer
sitar Construcții, au început primele par
tide pentru Cupa Institutului de Cons-

T.

/

reprezentativ care se 
partifcipărfea lă Jocu-

Zilele trecute s-a îna- 
Germania ecllipa mas-

trucții. La această competiție participă 
cei ma, buni jucători aflaț.i in țară ș{ 
cei mai buni juniori. La băieți pe un 
tablou de 64 de participant! favoriți sînt: 
1. T. Ovici (Progresul), 2. D. Hărădau 
(Steaua). 3. V. Marcu (Dinamo), 4. V. 
Sotiriu (Steaua), se remarcă, de aseme
nea, prezența clujenilor L. Boldor.
Komorocat Vera Rado-Pura șl Luci Su- 
ciu (toți de la Politehnica), primele re
zultate din turul i băieți : C. lonescu 
(Dinamo) — D. Geantă (Șc. sp. 3) 
6—1. 6—3 ; M. Mirza (Progresul) — V. 
Tomescu (Steaua) 7—5, 6—1 ; I. Rusen 
(Progresul) — C. Rlstea (Steaua) 7—6, 
4—6. 6—4 : M. Taloș (C.S.U. Construcții) 
— Gr. Geantă (Șc. 
Casapu (Steaua) — 
namo) 6—2. 6—1.

ATLETISM
că se desfășoară ia 
mondiale rezervate școlarilor. La aceâstă competiție, țara noastră va fi reprezen
tată de un grup alcătuit din 11 atleți. 
Dintre aceștia, cele mai mari șanse de 
a se c'.asa pe locuri fruntașe le au 
Doru Oprea la săritura în înălțime (2.07 
m in acest an), Vasile Tudorei la sari, 
tura în lungime (7,38 m) și Viorel Dumi
trescu la 100 m (10.6)

Orientare turistica l3 muj- 
deni, în apropiere de Satu Mare, s-a 
desfășurat un concurs deschis orienta- 
riștilor asociațiilor sportive Voința din 
județele Cluj, Harghita, Mureș, Maramu
reș și Satu Mare. Dacă în întrecerea feminină s-au impus concurentele din 
Cluj, proba masculină a revenit sătmâ1- 
reanului V. Mitru. Iată rezultatele tehnice : Feminin : 1. Mariana Tănase
(Voința Cluj) ; .2. Angela MOraru (Voin
ța oiuj) : 3. oiga Nemeth (Vbîrita t». Mureș). Masculin : 1. Vasile Mitru (Vo
ința Satu Mare) : 2. Attila Marii (Vbința 
Cluj) ; 3. loan Miifrfșâft' (Vediția featu

sp.
-o,

sp. 3) 6—3. 7—6 : I. 
C. Stănclulescu (Di-
Simbătă și dumini- 
Atena Campionatele

------
Mare).

CĂLĂRIE
tala componențil 
plet pentru a pariicipa la Campionatul 
balcanic, ediția a V-a, care se va desfășura intre 6 și 8 iulie la Șume'a (Bul
garia). Au făcut deplasarea Oscar Keccr, 
Gheorghe Molșeanu, Eugen lonescu, Du. mitru Loueanu și Dumitru Roșea.

RUGBY La Constanta S-a desfă
șurat partida internațională de rugby 
dintre echipele Farul și Polo-aia Pozna». 
După un joc spectaculos, sportivii cons- 
tănțenl și-au adjudecat o victorie meri
tatei. ei dovedindu-se superiori in toate 
compartimentele. Scorul de 41—6 (19—0) 
pentru Farul a fost realizat prin punc
tele marcate de Dinu (2 încerc.) Cara- 
gea, Olteanu, Caraian, Holbau, Gobjilă 
(cite o încercare), Bueos (Iov. de picior 
căzută, a trails.) pentru gazde, respectiv 
Malnko (încerc.) și Iașinski țtransf.). A 
condus foarte bine Ă.. Găgeattl, din 
București.

Ieri au părăsit Capi-, 
lotului de concurs com-

perit.ru
M.FR


Nr. 7463

PESCARII SPORTIVI BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
La Drobeta Tr, Severin a avut 

loc o mare întrecere internațională 
de pescuit sportiv între undițarii 
români și cei iugoslavi. Concursul 
principal, organizat cu ocazia îm
plinirii unui an de la terminarea 
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, a 
prezentativele celor două 
le, București și Belgrad, 
sul. desfășurat pe Dunăre

opus re- 
capita- 

C'oHcur- 
la locul

denumit „Epave", a revenit, atît 
pe echipe cit și la individual, pes
carilor români la scorul de 76—134. 
La individual a ciștigat campionul 
nostru național Ion Pană, care a 
prins 416 bucăți de obleți în greu
tate de 2,760 kg totalizînd 3 176 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Dragan Golubovici (Belgrad) 3 151 p 
și Vasile Simion (Buc.)3 094 p. Con
comitent a avut loc un alt concurs

internațional la care au participat 
pescari sportivi din Drobeta Tf. Se
verin, Orșova, precum și din orașele 
iugoslave Ktadova și Negotin. între
cerea pe echipe a revenit formației 
municipiului Drobeta Tr. Severin 
31 p, 2. Kladovo 49 p, 3. Negotin 
63 p, 4. Orșova 67 p. Individual: 
1. C. Bîlu (Drobeta) 2115 p, 2. St 
Cotarcea (Orșova) 1976 p. 3. VI. Ilie- 
vici (Kladova) 1354 p. (GH. MANA- 
FU-coresp. județean).
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Pe temele jocului

AGENDA ESTIVALAi

Primii trei clasați " in concursul individual (de la stingă): Ion Pană. 
Dragan Golubovici ji Vasile Simian

VÎNÂTORII se antrenează 
DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÎNĂ

In fiecare miercuri și vineri după 
amiază, pe poligonul Tunari (in 
dreptul pavilionului central), au loc 
antrenamente cu handicap la tale
re la care pot participa toți vînâ- 
torii. înscrierile se fac pe standul 
de tir, între orele 16,30—17,30, pe 
baza permisului oe vinătoare vizat 
pe anul 1973. Participanții își vor 
aduce arma Și circa 10—12 cartușe 
de 2,50 mm. Taxa de înscriere este 
de 10 lei. Primilor clasați li se a- 
cordă premii în materiale sporti
ve. Pot lua parte (fără plata taxei 
de înscriere) și copiii vînătorilor 
care au împlinit 15 ani. La poligo
nul Tunari se ajunge cu autobuzul 
48 de la piața Scânteii pînă la punc
tul zoologic Băneasa. de unde se 
mai merge pe jos 200 m. Alte de
talii si pot obține la teL 33 04 31.

i
I
I 
I

LOTUL RAPIDULUI S-A REUNIT
IERI ÎN GIULESTI

Ieri dimineață s-a reunit, în Giu- 
Iești, lotul Rapidului.

Cu excepția lui Răducanu (în 
tratament la Băile Felix), au fost 
prezemți toți ceilalți componenți ai 
lotului.

j Astăzi și
I viari vor i

care a resimțit urmările unei duble 
entorse la gleznă și genunchi, pre
zintă semne de întrebare în privin
ța reluării pregătirilor. în rest toți 
ceilalți componenți ai lotului sini 
apți de a se încadra programului 
preconizat de antrenorul Nieolae 
Proca.

MIȘCAREA IN PLUS

I
I
I
I

i mii ne, fotbaliștii fero
viari vor fi supuși unui rifiuros 
control medical, urmînd ca simbălă 
ei să efectueze deplasarea la Pre
deal, unde vor rămîne, pentru pri
ma parte a pregătirilor, pînă la 26 
iulie.

Jucătorii Rapidului vor fi însoțiți 
în stațiunea montană de antrenorii 
Dumitrii Macri și ion Ionescu.

* >
Șl LA F.C CONSTANȚA S-A DAT

LA TRATAMENT PE LITORAL

I STARTUL PREGĂTIRILOR

PENTRU TEMEI DE A FACE SPORT Șl MIȘCARE IN AER TIBER i
(Urmare din pag 1)

timpul concediului petrecut în sta
țiunile baineo-climaterice...

— Intr-adevăr, pentru femeie, 
perioada concediului ar putea în
semna completarea lacunelor privi
toare la educația fizică, luarea de 
cunoștință cu unele forme de prac
ticare a exercițiilor și formarea 
fondului de deprinderi motrice ne
cesare activității sportive indepen
dente. Pentru aceasta, este necesa
ră organizarea, pe un plan supe
rior, a activității de educație fizică 
și sport în localitățile balneo-cli- 
niatericc, apelîndu-se și Ia tratarea 
diversificată, prin sport, a celor 
veniți Ia odihnă, în funcție de sta
rea sănătății, sex, virstă. Mă refer 
și la valorificarea intensivă a con
dițiilor locale, climatice, geografi
ce și materiale, pentru organizarea 
practicării exercițiilor fizice, reali- 
zindu-se o odihnă activă, cu conți
nut plăcut, util, atractiv. Trebuie 
să se acorde prioritate formelor 
necompeliționale de practicare a 
sportului, celor de mare accesibili
tate in rîndul femeilor ca : gimnas
tica igienică (înviorare), gimnasti
ca de întreținere, gimnastica mo
dernă, popicele, înotul, tenisul 
de masă, schiul, turismul, ciclo
turismul. săniușul. patinajul. De 
mare eficacitate ar putea fi și or
ganizarea unor cursuri de inițiere 
în diferite sporturi cu durata de 12 
pină Ia 18 zile, în funcție de prefe
rințe. Pentru buna desfășurare a 
tuturor acestor activități, este ne
cesar ca la repartizarea în vile, 
fiecare femeie să primească o fișă 
care trebuie să cuprindă informa
ții cu privire la starea ei de sănă
tate si preferințele pentru anumite

activități 
se poate 
sportive 
litate.

— Cum credeți că se poate asi
gura o propagandă corespunzătoare 
pentru practicarea sportului de că
tre femei în timpul concediului ?

— Există o sumedenie de mijloa
ce, printre care afișele, anunțurile 
transmise prin stațiile de amplifi
care, popularizarea acțiunilor prin 
presa locală, organizarea unor con
ferințe și dezbateri cn tematici 
sportive, inițierea unor demonstra
ții și întreceri la care să participe 
fie sportive aflate în stațiune, fie 
altele, invitate în mod special. 
Cred că nu ar fi lipsită de interes 
nici popularizarea în Întreaga țară 
a „caracteristicilor" sportive ale 
tuturor localităților balneo-elimate- 
lice, pentru ca fiecare amatoare sâ 
poată afla, înainte de a opta pentru 
o stațiune sau alta, ce activități 
sportive pot fi organizate in locu
rile unde va petrece concediul. în 
plus, ar fi necesar să se organizeze

4

fizice. Cu această ocazie, 
comunica și ce activități 

se pot practica in loca-

In materializarea ideilor expuse 
rol foarte 
tlllui in I

un sistem competiționaL intre loca
tarii vilelor, zonelor, saa compo- 
nenții seriilor, in funcție de acti
vitățile solicitate de către ei înșiși. 
Nu trebuie neglijată nici activita
tea comună pentru mamă și copil 
(gimnastică, jocuri adecvate), in 
locuri special amenajate.

Printre sugestiile primite de la 
interlocutoarea noastră am mai re
ținut : organizarea cite nnni centru 
de gimnastică medicală și de Între
ținere in fiecare stațiune de odih
nă. amenajarea unor terenuri sim
ple, ..universale", care să corespun
dă cerințelor de practicare a mai 
multor sporturi construirea unor 
instalații de gimnastică la care să 
se poată lucra independent, dota
rea vilelor cu materiale simple, ne
cesare gimnasticii de întreținere și 
de înviorare cum ar fi corzile, pan
terele. extcnsoarele. benzile de cau
ciuc. mingile medicinale, mființa- 
re.i unor centre de închiriere a 
materialelor sportive și a unor 
locuri sneciale pentru desfășurarea 
activității de recreere cu copiii.

de către coniocutooreo noastră, un
I rol foarte important il au (mai ales in direcția practicării spe'- 

tlllui în localitățile balneoclimaterice de către ie mfle recite Io 
odihnă), Comisiile județene pentru educație fizică și sport feminin. To
tuși, problema intră, in mare măsură, și in raza de cctivițole a altor or
gane. Ne referim, în primul rind, la Consiliile populare ale localităților 
balneare, la O.N.T., la Consiliile județene si orășenssit pentai educate 
fizică și sport. Colaborarea dintre aceste foruri trebuie sa asigure un 
cadru organizatoric corespunzător practicării exercițiilor fizice de către 
toți cetățenii veniți la odihnă, in direcția formâ’.i ce instructori sper- . 
specializați în activități de agrement se poate ape’a la foști sport . . 
la studenții I.E.F.S. și F.E.F. sau la absolvenți oi ceeior cu program 
de educație fizică, astfel incit fiecare județ sc-s clcătuicscă edevă- 
rat corp de cadre specializate. Nu lipsită ce interes or putea fi deta- 
șarea unor instructori din București și din alte citeva centre din țară, 
care să completeze locurile din diferite stațiuni, în perioada de virf.

i activității sportive de mas.
■ ...................... ................■

La Spartac București IN CĂUTAREA VIITORILOR
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE ,,CUPEI ELIBERĂRII4 SPORTIVI DE PERFORMANTĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
«
4

I
I
I

fiecare an, și acum, la 
asociație sportivă bucu- 

Spartac, întrecerile dotate 
T“ cunosc o ma-

De la 21 iunie, jucătorii echipei 
F.C. Constanța au intrat într-o bi
nemeritată vacanță care a luat 
sfîrșit luni 2 iulie, dată la care 
antrenorii E. Ilațoti și P. Comăniță 
au programat prima ședință de 
pregătire în vederea noului sezon 
competițional. Au răspuns prezent 
toți componenții lotului. S-a lucrat 
numai o ..repriză" de 45 de minute 
pentru adaptarea organismului la 
efort.

Fotbaliștii constănțeni au fost 
deci cei mai grăbiți în privința re
luării activității. Explicația ne-a 
dat-o C. Mareș — vicepreședintele 
clubului. „în campionatul viitor 
srem să fim scutiți de orice emoție. 
De aceea, afit noi cit și jucătorii, 
am considerat că este bine să se 
profite de eiteva zile în plus care 
să permită acumularea unui poten
țial fizic superior, pe fondul căruia 
*4 se poată broda mult mai 
cunoștințele tehnico-tactice". 
continuare antrenamentele vor 
tinua zilnic in localitate.

Jucătorii de la F.C. Argeș se află 
în vacanță. în aceste zile, pe plaja 
de la Eforie Nord, pot fi văzuți 
Bobrin, Ivan, Pigulea și Radu, care 
efectuează tratamente cu nămol.

Ceilalți componenți ai lotului pi- 
teștean au preferat să rămînă în 
localitate împreună cu familiile lor.

La 12 iulie toți jucătorii vor fi 
supuși unui exigent control medi
cal, o zi mai tîrziu fiind programat 
primul antrenament. Pregătirile se 
vor desfășura în continuare la Sna- 
gov, înțr-un permanent crescendo 
ca durată și intensitate pentru ca 
la 3 august, cînd este în proiect un 
turneu internațional, consacrat îm
plinirii a douăzeci de ani de la în
ființarea clubului argeșean, echipa 
să se afle în ‘bună formă sportivă.

DE LA CLUBUL STEAUA
cu știrea apărută în 
de ieri la rubrica 

privitoare la

SPORTUL STUDENȚESC

bine 
în 

con-

A TERMINAT, IERI, VACANTA
Astăzi. la ora 12, pe stadionul 

Fibiemtica, antrenorul Gheorghe 
O la sună adunarea. Prima echipă 
a sporului studențesc și „tineretul" 
se întrunesc pentru a începe pre
gătirile noului campionat. Pînă la 
8 iulie siudenții bucureșteni vor 
rămine in Capitală, unde vor efec 
tua ji controlul medical (5—7 iu
te), urmînd ca duminică după- 
amiază să plece la Predeal, unde 
vor efectua pregătiri pînă la 23 iu- 
. e. Simbătă vor reveni in cadrul 
la&ltririH cei cinci jucători* care se 
află ta tratament fn diferite sta-

O. lănescu și M. Sandu (la 
i . : Ciocirlan s; Lu-
caci tla Băile Felix) și Kraus fla 
Ocna S,biului).

MÎINE, REUNIRE A LOTULUI

STEAGULUI ROȘU
începind de mîinejucătorii echi

pe- Steagul roșu încheie vacanța. 
Dupâ obișnuitul control medical, 
va avea loc prîijia ședință de pre
gătii* în vedere* noului sezon com- 
petițional. Pînă la 12 iulie antre
namentele se vor desfășura zilnic 
in Brașov, apoi stegarii vor urca 
in Poiana Brașov unde vor lucra 
intens pentru crearea capacității de 
efort. Ci ți va jucători care au su
portat diverse traumatisme, au fost 
plecați pe timpul vacanței, la Efo
rie Nord, unde au urmat trata
mente zilnice cu nămoL Este vorba 
de Olteanu. Ghergheli. Aleea și 
Mateescu. Dintre acești* Ghergheli,

în legătură 
ziarul nostru 
„Veștile vacanței", 
măsura conducerii clubului din Ca
lea Plevnei de a renunța la o serie 
de jucători printre care au fost ci
tați Coman, Ciugarin, Hălmăgea- 
nu, Negrea, Cristache, Vigu, Ștefă- 
nescu, Voinea, clubul Steaua ne-a 
făcut 
soare 
bului și a secției de fotbal nu a 
analizat și nu a luat nici o hotâ- 
rire privind lotul echipei, datele 
publicate sînt inexacte".

în consecință, regretăm folosirea 
unor surse colaterale eronate și 
facem cuvenita rectificare.

cunoscut ieri printr-o seri
că „întrucit conducerea clu-

Există în fotbalul' modern, prin
tre multe alte principii și reguli ce 
acționează în sprijinul eficacității, 
o lege de bază, un postulat care 
exprimă, în practică, Ceva din în
săși esența jocului: drumul cel mai 
scurt și cel mai sigur către victo
rie presupune, inainte de toate, con
diția simplității. Simplitate în exe
cuții tehnice, în gîndire, în mișca
rea cu și fără minge, în construcția 
și finalizarea acțiunilor. Cu alte 
cuvinte spus, fără complicații inuti
le, fără artificii ieftine, evitînd în 
ultimă instanță, pe cit se poate, 
tot ceea ce numim în mod obișnuit, 
MIȘCAREA ÎN PLUS.

Mișcarea în plus a devenit însă 
o deprindere a multor jucători și 
de aceea ea pare, adeseori, foarte 
greu de evitat sau în mod para
doxal, uneori chiar firească. Aceas
ta face ca multe execuții tehnice, 
greșite sau fără scop tactic, să trea
că mai puțin observate, la un mo
ment dat, deși în ansamblu efectul 
lor se resimte evident pe planul ca
lității jocului. Așa este cazul, de 
pildă, al jucătorului care preferă să 
oprească mingea și să o rețină, 
atunci cînd mai indicată, • pentru 
cursivitatea acțiunii, ar fi fost pasa 
din voie sau prin deviere; ca și a 
aceluia ce, indiferent de împreju
rări, reușește o preluare nu dintr-o 
singură mișcare, ci din două sau, 
chiar din trei. în aceeași categorie 
am putea include și pe cei ce exa
gerează în conducerea balonului — 
fotbaliști de altfel valoroși — ca 
Dincuță, Anca, Dumitriu IV sau An- 
gelescu, care nu o dată își pun co
echipierii într-o poziție de aștepta
re, fără speranțe, a unei pase utili
zabile, Și, pentru că am amintit de 
acest element - tehnico-tactic de 
bază al jocului vom mai adăuga 
aici că situația cea mai caracteris
tică poate, care exprimă Ia modul

cel mai concret mișcarea în plus, 
o constituie întîrzierea în transmi
terea mingii. în aceste condiții, de
gajarea fundașului poate deveni 
un pericol pentru poarta proprie, 
deschiderea mijlocașului pe aripi, 
o pasă la adversar și centrarea ex
tremei o simplă formalitate.

în sfîrșit, mișcarea în plus se mai 
manifestă, în aceeași notă de netă
găduită inutilitate și în abuzul de 
dribling. Aelenei, Caniaro, Florea 
(Sport Club) sau M. Răducanu rea
lizează — este drept — unele lu
cruri de finețe, dar rareori aceștia 
— și mulțî alții ca ei — înțeleg să 
renunțe, la momentul oportun, 
după prima sau cel mult a doua 
fentă, la tentația de a-și păcăli ad
versarul, pentru a se pune, în mod 
normal, în slujba jocului colectiv 
al echipei.

Factor comun al tuturor situa
țiilor menționate, pînă acum, miș
carea în plus își găsește, în, primul 
rînd, originea în insuficiențele sub 
raportul instruirii individuale și de 
ansamblu a jucătorilor. Pentru că 
a nu te complica în joc și a juca 
simplu înseamnă a avea o bună ca
pacitate de efort, care să permită 
a alerga mult și cu folos; înseamnă 
a poseda o tehnică superioară, care 
să te ajute a greși cit mai puțin 
și un nivel de cunoștințe tactice, 
corespunzător cerințelor’ fotbalu
lui modern.

în același timp însă, adepții miș
cării în plus sînt tributari 
mentalități perimate, potrivit 
reia valoarea personalității
putea identifica cu comportarea de 
vedetă, cu orice preț. De aici și 
dificultățile ce stau în fața antre
norilor, a căror muncă strict indivi
dualizată, de la caz la caz, nu tre
buie să rămînă o simplă activitate 
cu caracter de campanie.

M. ILIESCU

unei 
că- 

s-ar

I

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
*

Continuăm sâ vă prezentăm astăzi alte 
aspecte de ordin statistic din desfășura
rea celui de al 55-lea campionat al Di
viziei A.

• Din cele 240 de partide, 141 au re
venit gazdelor, 72 s-au terminat la ega
litate, iar 27 s-au încheiat cu victoria 
oaspeților. Ih etapa a V-a și a XXI-a, 
oaspeții au obținut cele mai multe vic
torii : 3. De altfel, în etapa a XXI-a ei 
au realizat și cele mai multe puncte: 8.

• Iată jucătorii care au reușit să în
scrie mai mult de un gol într-o partidă: 
4 goluri : Năstase ; 3 goluri ; Oblemenco, 
Hajnal, Lucescu, Bălan, Iordănescu, Măr- 
culescu ; 2 goluri ; Oblemenco (in 6 
partide a marcat cite 2 goluri), Roznai 
(in 3 meciuri), Roșu (2), Pescaru (2), 
Anghel (2), Lucescu (2), Mai-cu (2), 
Țarălungâ (2), Dumitru (2), Mulțescu 
(2), Adam (2), Dudu Georgescu (2), Bel- 
deanu. Nestorovici, M. Sandu, Tânăses- 
cu, Âlărculescu, M. Stelian, Dumitriu 
III, NAstase, Iordănescu, M. Popescu, 
Axente, Kun, Domide, Dumitrache, Mu- 
reșan (A.S.A.), Naghi, Varodi, Mateescu, 
Pană (S. C. Bacău) și Enescu, fiecare 
cite o dată.

Golgeterul Oblemenco 
a realizat, pentru a a- 
junge la 21 de goluri, 
cifră cu care a ciștigat 
întrecerea eficacității, 
citeva performanțe de
osebite : trei goluri în
scrise 
de 6 
luri

intr-un meci și 
ori cile două go- 
in cursul unor 

partide.

Dragoș NEAGU

• Ca în 
populara 
reșteană.
cu „Cupa Eliberării'
re afluență de participanți. Primii 
care au intrat în competiție au 
fost popicarii. Ei susțin meciurile 
lor aproape zilnic, pe arena Recol
ta și, întrucit s-au înscris un număr 
mare de echipe — 40, finalistele 
vor £i cunoscute tocmai la începu- 
ti'l lunii viitoare, tn calendarul în
tocmit de conducerea asociației în 
cinstea zilei de 23 August sînt pre
văzute numeroase întreceri Ia vo
lei, fotbal (și-ău manifestat dorință 
de a se întrece nu mai puțin de 24 
echipe), hanbal (16 echipe), tenis 
de masă, orientare turistică (40 de 
echipe) și tir.

Turismul ocupă un loc aparte în 
activitatea asociației Spartac. Nu 
există săptămînă fără ca vreun 
grup de iubitori ai naturii, ai dru
meției pe jos, să nu plece în 
excursie'. La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, de pildă. în agenda organiza
torului activității turistice, Matei 
Slăncioiu — un activist sportiv 
ubștesc foarte inimos — figurează 
patru itinerare : o excursie la Che
ia cu vizitarea, printre alte obiec
tive, a casei memoriale Nieolae

Iorga de la Vălenii de Munte, esca
ladarea vîrfului Muntele Roșu, o 
călătorie la Giurgiu, care se va în
cheia cu o plimbare cu vaporul pe 
Dunăre, vizitarea litoralului. Un 
alt numeros grup va petrece du
minica la ștrandul de pe malul 
Argeșului, de la Adunații-Copăceni, 
unde pe lingă obișnuita plajă și 
„bălăceala" în apă, participanții 
vor avea la dispoziție mingi de vo
lei și de fotbal... (T.R.) j

Clubul sportiv Crișul din Oradea 
a inițiat o amplă acțiune de selec
ție printre elevii școlilor generale 
din oraș (12—16 ani). Verificînd 
aptitudinile tinerilor pentru box, 
lupte, baschet și scrimă, tehnicienii 

’clubului au „filtrat" dih cei intrațl 
în selesție, un număr de 60 de co
pii cu reale calități, care au și fost 
îndrumați către secțiile de perfor
manță ale clubului.

Paul LORINCZ coresp.

I
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activității 
București 
întreceri

Concurs pentru handicapați fizic la Voința București |
A intrat în tradiția 

clubului sportiv Voința 
de a organiza, periodic,
sportive pentru cooperatorii inva
lizi, cei handicapați fizic. După o 
serie de întreceri preliminare, luni 
și marți, aproape 300 de tineri și 
Vîrstnici din cooperativele bucu- 
reștene de invalizi „Munca", „Chi
mica", „Drum nou", „Metalica" ș.a. 
s-au întîlnit pe stadionul Voința 
pentru a-și disputa întîietatea în 
campionatul organizat special pen
tru ei. Au avut loc întreceri de at
letism (alergări pe distanța de 
60 m, aruncarea greutății și a min
gii de oină, sărituri în lungime), 
popice și fotbal. La popice și la at-

letism bine s-au comportat coope
ratorii de la „1 
numeroase locuri fruntașe. La fot
bal, finala a opus echipele „Drum 
nou“ și „Chimica11

,Munca11, ocupanți a |

I

DUMINICA ÎN MUNIU MARAMUREȘULUI

FESTIVALUL IZVOARELE ’73“
(Urmare din pag l)

voarele, nu numai locuitorii muni
cipiului Baia Mare ci și cei din 
orașul Sighet și din comunele din 
împrejurimi Tineretul, in majori- 
•tate. va parcurge drtHnul pînă sus 
la Izvoarele pe biciclete, unii par- 
ficipînd chiar la un concurs. Alții, 
și aceștia sînt cei mai numeroși, 
vor urca pe jos. pe potecile 
turistice.

Programul este deosebit de bogat 
și de variat. Astfel, partea cultura' 
lă cuprinde numeroase manifestări 
artistice dedicate sărbătoririi a 125 
de ani de la Revoluția din 
care iși Vor da concursul 
artistice ale sindicatelor și 
căminelor culturale sătești.

1S48. la 
formații 
cele a>e 
Nu vor

lipsi, firește, nici cîntăreții de mu
zică ușoară și renumiții rapsozi 
populari maramureșeni. Dar nici 
activitățile sportive nu Se lasă mai 
prejos. Se vor organiza partide ful
ger de fotbal intre echipe alcătuite 
de... acasă și pe loc, vor avea loc 
meciuri de volei, demonstrații de 
box. ,iudo, lupte, scrimă, gimnastică 
și nelipsitele jocuri distractive (a- 
lergarea în sac. cu oul în lingură, 
trasul frînghiei etc.), iar niște fe
ciori voinici din codrii Maramure
șului își vor demonstra forța și 
băcia la tăiatul lemnelor.

Asociațiile băimărene și cele 
Sighet, in număr de peste 15, 
fi prezente cu sportivii lor la acest 
maje Festival niaramureșan.

„CUPA ZIARELOR-

e Meciurile campionatului, recent în
cheiat au fost urmărite de aproximativ 
2 854 000 de spectatori (in ediția trecută 
2 557 000). Media pe etapă: 95 100, iar 
cea pe partidă 11 900. Cei maț mulți 
spectatori au fost inreglstrați în etapa 
a XlX-a : 161 000 (dintre care 75 060 la 
București, iar 25 000 la Craiova). Cel mai 
mic număr de spectatori l-am consem
nat In etapa a XlV-a : 58 500 (dintre 
care 20 000 la Craiova). După cum se 
poate observa, din nou, orașul cu cei 
mai mulți spectatori la un meci este tot 
Craiova, care deține, de altfel, și prima 
poziție în clasamentul orașelor, întocmit 
pe oaza mediei de spectatori : 1. CRA- 

~ ----- 3.
5.

SATUL

Luni după-amiazâ s-au disputat 
meciurile celei de-a treia etape din 
„Cupa ziarelor". Iată rezultatele în
registrate : Sportul — Scinteia tine
retului 5—1 (3—1) : Agerpres — Com
binata Flacăra, România liberi 2—1 
(0—1) ; Neuer Weg — Munca 6—o
(2—2) : Combinata Informația Bueu- 
restiului. Satul 
2-1 (1—1).

Clasamentul 
6 p. ; 2. Sportul 
neretului 4 p.: 4. Combinata Flacăra. 
România liberă 3 p. ; 5. Neuer Weg 
2 p. (golaveraj 6—4, un joc mai pu
țin) ; 6. Scinteia 2 p. (5—3, un joc 
mai puțin) ; 7. Combinata Informația 
Bucureștitilui, Satul socialist 2 o 
(3—10) : 8. Munca 0 p. (4—9. ti joc 
mai puțin) ; 9. Elore 0 p. (3—12 .

socialist EJore

la zi : L A<erpres
5 p.; X Sciateia ti-

DE VACANTA
J

IOVA 27 600 ; 2. București
Reșița 14 600 ; 4. Ploiești
Constanța 11100 ; 6. Pitești 
Tg. Mureș 10 500 : 8. Arad
Bacău 9 OM ; 10. Brașov 8 700 .
7 SXi ; 12. Petroșani 4 800. De remarcat că 
in etapa a XXX-a la Craiova s-a înregis
trat recordul campionatului — 45 000 de 
spectatori. Intr-un oraș de provincie.

15 600 ;
13 300 ;
11 000 ;
10 400 ; 
; 11. Cluj

/
teanu, Cazan și Moldoveanu, de cite3 ori.-

■III

• Oda-.â cj prima etapâ a returului, 
in caseta tefinlcă a cronicilor au Înce
put ei Ce trecuți și jucătorii cărora li 
»-a arătat cartonașul galben, tn cele 
1» oe partide ale returului, cartonașele 
galbene au lost fluturate de 155 de ori 
in fața a 100, de fotbaliști. Repartizarea 
pe echipe a celor 100 de jucători este 
următoarea : F. C. Argeș și ,.U“ Cluj — 
cile 4. C. S. M. Reșița, C.F.R. Cluj și 
D -.ano — 5. Sportul studențesc. Petro
lul. S. C. Bacău, Steaua și Univ. Cra
iova — 6, U.T.A., Steagul roșu și Jiul 
— 7. F. C. Constanța șl Rapid — 3, 
A.S.A. — 10. Jucătorii cărora li s-a arăZ 
ta: de cele mai multe ori cartonașul 
galben : Stocker, Dincuță, Pop și M. 
Sandu — de cite 4 ori, Smarandache, 
Jenei. Oprea, Nistor, Hajnal, Birău, Mun-

• După cum am mai anunțat, 
piteștean, cu media 9,20. Trebufesă adăugăm că a fost una dintre cele 
disputate ediții. Trei orașe, Pitești, ».iuj 
șl Ploiești aveau, înaintea ultimelor eta
pe. cele mai justificate pretenții In __
cerirea trofeului. In l'inal, cele 6 note 
de 10 primite, în retur, de spectatorii 
dia Pitești s-au dovedit hotăritoare In 
obținerea mult rivnituluj trofeu al spor
tivității. Din păcate, au fost orașe, mai 
precis spectatori, care au primit șl note 
mici : nota 4 Craiova (etapa a 111-a), 
Petroșani — (etapa a XlII-a), Ploiești 
(etapa a XXI-a), iar Z .
(etapa a VI-a), Heșița (etapa a XlII-a).

• După cum am mai anunțat, „Tro
feul Petschovschi- a revenit publicului

mai 
Cluj

de cavaleri

CU-

nota 5 : Brașov

ai fluierului, care• Cei 32
au condus partidele acestui campionat, au primit, în total, 1 057 de stele, cifră 
superioară ediției trecute, cînd s-au în
registrat 1 036 de stele. Cronicarii ziaru
lui nostru au acordat de 140 de ori cite 
5 stele, de 70 de ori cite 4, de 19 ori 
cite 3, de 8 ori cite 2 și de 2 ort cite 
una. Cele mai multe stele — 40 (record

absolut) — au fost înregistrate in etapa 
a xxit.a, cele mai puține — 23 — in 
etapa a XX.a. Cele mai multe meciuri 
au fost conduse de : Gr. Bîrsan șt A. 
Bentu, cite 14, N. Rainea și O. Anderco 
— 13, N. Petriceanu — 12, Gh. Limona șl 
N. Cursaru — 11, C. Petrea, C. Gheini- 
gean și M. Rotaru — 10 etc. Clasamen
tul arbitrilor, pe baza mediei de stele, 
este următorul : 1. Gh. LIMONA 4,90, 
2—3. C. Niculescu și Gh. Popovici 4,8", 
4. Gr. Bîrsan 4,78, 5. N. Petriceanu 4,66, 
6—7, C. Petrea șl C. Ghemlgean 4,60 etc. 
Interesantă simetria arbitrului Em. Pău- 
nescu, care la primele patru meciuri ale 
sale din acest campionat a fost delegat 
să conducă, de tot atîtea ori, echipa 
C.F.R. Cluj : de 2 ori acasă, de 2 ori în 
deplasare. La Cluj a primit de două ori 
cite 4 stele, iar în deplasare de două 
ori cite 5 stele. Coincidența trebuie să * 
atragă însă atenția Colegiului central al 
arbitrilor în privința obligativității unei 
rotații a echipelor, atunci cînd se efec
tuează delegările.

P« litoral, in noul cartier Tomis al orașului Con
stanța, la intrarea in Mamaia, s-a deschis unui 
dintre cele mai frumoase complexe turistice 
cooperației de consum.

LA 8 IULIE, TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

CONSTANTA

1r
jmr
HI

ale PRONOEXPRES

„SATUL DE VACANȚA CONSTANȚA" este 
cătuit din peste 20 unități de alimentație și 
zare, construite in stilul autentic al gospodăriilor 
țărănești din diferite județe.

al-
ca-

săLa fiecare unitate, oaspeții au posibilitatea 
servească micul dejun, prinzul sau cina, să 
delecteze cu preparate culinare tradiționale 
băuturi din județul respectiv, ascultind muzică 
populară românească.

se
Și

De la expozițiile cu vinzare din cadrul „SA
TULUI DE VACANȚĂ CONSTANȚA" pot fi cum
părate tot felul de obiecte de artizanat ș.a.

Duminică 8 iulie a.c., Administra
ția de Stat Loto — Pronosport or
ganizează o atractivă tragere excep
țională Pronoexpres cu atribuire de 
autoturisme, excursii peste hotare 
și bani.

Se acordă autoturisme „DACIA 
1300" și „SKODA S 100“, excursii 
în Republica Democrată Germană 
pe ruta : BERLIN — LEIPZIG — 
DRESDA și e'xcurșii în AUSTRIA.

Cîștigurile în bani sînt de va
loare variabilă și fixă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii se vor efectua 5 extrageri 
de cite 8 numere din 45. în total 
se vor extrage 40 de numere.

Participarea se face pe bilete de 
3 lei, 6 lei și 15 lei varianta. Pre
cizăm că se poate participa și pe 
variante combinate și combinații 
„cap de pod", calculate la 6 lei 
sau 15 lei varianta simplă compo
nentă.

Procurați-vă din vreme biletele !
• Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va li televizată direct din Stu-

dioul de Televiziune cu începere de 
la ora 18.05.

• Astăzi și miine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai pu
teți procura biletele pentru trage
rea Loto de vineri 6 iulie, tragere 
la care se aplică în continuare 
NOUA FORMULĂ TEHNICĂ ex
trem de avantajoasă pentru partici- 
panți.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 1 IULIE 1973

Categoria 1 (13 rezultate) 903,80 
variante a 176 lei

întrucit valoarea cîștigurilor de 
categoria a Ii-a și a IlI-a (12 și 
respectiv 11 rezultate) sint sub pla
fonul minim de 20 lei, conform re
gulamentului fondul acestor cate
gorii a fost atribuit variantelor de 
categoria I. <

Rubrică redactată de
LOIO-PBONOȘPORȚ .



CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

1

Irimiciuc — victimă a erorilor de arbitraj - n-a depășit sferturile de finală

••Cicliștii români printre fruntașii
„Turului Iugoslaviei" SEM1RNALISTE IN „CUPA EUROPEI"
3 (Agerpres). — în 
al Iugoslaviei, după 
continuă să conducă 

9h 10:35,

BELGRAD, 
Turul ciclist 
patru etape 
francezul Guy Leleu
urmat de Krasnov (U.R.S.S.) la 10 
sec.. Rosanni (Italia) la 20 sec., 
Suhov (U.R.S.S.) la 1:09. Primul 
dintre cicliștii români, Teodor Va- 
sile, 
în 
1. 
ta 

la

se află pe locul 8, Ia 2:40. 
clasamentul general pe echipe: 

U.R.S.S. — 27 h 34:32 ; 2. Fran- 
■la 5:07; 3. Iugoslavia la 5:44; 
România la 5:48 , 5. Danemarca 
8:15; 6. Iugoslavia B la 9:27 etc.

Etapa .a 3-a, disputată pe ruta 
Kladovo—Negotin (57 km), a reve
nit ciclistului sovietic Igor Moska- 
lev— cu timpul de lh 18:5. în ace
lași timp cu învingătorul au sosit 
și doi cicliști români : Constantin 
Grigore (locul 6) și Sorin Suditu 
(locul 10). Cea de-a 4-a etapă s-a 
desfășurat pe traseul Negotin—Bor 
(101 km) și a fost cîstigată de Va- 

2h 
în

s-a

Ieri Ceaplîghin (U.R.S.S.) în 
45:06. Pe locul 5, cronometrat 
același timp cu învingătorul, 
clasat românul Ion Cernea.

SCHIMBARE DE LIDER IN
GOTEBORG, 3 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru). — Semifinalele 
probei de floretă suferind o schim
bare de programare (cu consensul 
tuturor sportivilor calificați au fost 
mutate la începutul după-amiezii) 
marți dimineață ne-am putut con- ----- —.—tur 

care 
de

Cul
cea, de Dan Irimiciuc, Dan Popescu, 
Alexandru Nilcă și tînărul Cornel 
Marin.

Primele asalturi ale sabrerilor 
noștri ne-au oferit notații optimiste 
deoarece aproape toți au început cu 
mult curaj competiția. Mezinul lo
tului, Cornel Marin a luptat foarte 
decis reușind o serie de 3 victorii 
(5—1 cu Salvadori, sabrerul nr. 2 
al Italiei, 5—2 cu spaniolul Sanchez 
și 5—0 cu suedezul Zold). în cele
lalte două asalturi el a fost învins 
dar foarte greu, la diferență mini
mă : 4—5 cu redutabilul trăgător so
vietic, Krovopuskov și cu olandezul 
Dijkman.

Dan Popescu si-a cîștigat dreptul 
de a lupta mai departe obținînd nu 
mai două victorii. Dar au fost vic
torii realizate la scoruri categorice 
(5—1 cu canadianul Fekete și 5—0 
cu japonezul Otsuka) așa îneît 3 
avut un indice net superior urmă 
torului plasat. De altfel, tot cu 2 v 
s-a calificat pentru turul următor 
(corespunzînd optimilor de finală) și 
Al. Nilcă. El l-a întrecut, mai întîi, 
,pe vestgermanul Grosser cu 5—2 și 
apoi a dispus, mai ușor decît arată 
rezultatul, de cubanezul Ortiz, fina
list în turneele de la Budapesta si 
Sofia, cu 5—4.

Dan Irimiciuc, realizînd trei vic
torii consecutive, și-a asigurat și el 
calificarea în „optimi". Au fost 
trei victorii fulgerătoare obținute de 
o maliieră care l-a făcut pe preșe
dintele juriului de la planșa sa, ita
lianul A. Montano să 
cîntat : „Aceasta e o de scrimă". Irimiciuc 
mai întîi pe japonezul 
care a dispus cu 5—3 _____ _____
asaltul următor, cu olandezul Jan-

centra atenția asupra primului 
al întrecerii sabrerilor, în _ 
țara noastră este reprezentată 
campionul „en .titre", Gheorghe

exclame în- 
demonstrafie 
l-a întîlnit 
Akiho de 

pentru ca în

o tușă 
avut ca 
(compo-

ssen, să nu primească nici 
(5—0). In meciul următor a 
adversar pe E. Vinokurov 
nent al echipei olimpice a U.R.S.S.) 
pe care l-a întrecut cu 5—2.

Gh. Culcea adjudeeîndu-si victo
ria în trei asalturi (5—1 cu Szepesi — 
S.U.A., 5—3 cu Ham — Olanda și 5—4 
cu Pavlenko — U.R.S.S.) a promovat 
și el în turul următor

Programul de după amiază a fost 
deschis cu semifinalele floretiștilor. 
Reprezentantul nostru M. Țiu ne-a

MIHAI ȚIU
dat emoții lă început deoarece 3 pierdut asaltul cu maghiarul Szabo 
(0—5). El a făcut, se pare, impru
dența de a intra insuficient încălzit 
în concurs dar, în continuare a cîș- 
tigat ambele asalturi, evoluînd com
plet schimbat în bine. 5—2 -cu ita-

lianul Montano și 5—0 cu lsakov 
(U.R.S.S.). Alături de el s-au mai ca
lificat in tinalâ doi scrimeri ma
ghiari J. Kamuti și Kovacs, sovieti
cul Cij, italianul Montano și france
zul Noel.

în continuare am asistat la bătă
lia sabrerilor In optimile de finală. 
Trebuie să spunem că sportivii noș
tri au luptat cu toată ardoarea dar 
numai Irimiciuc a avut satisfacția 
de a merge mal departe. El a ac
ționat ferm si sobru trecînd din vic
torie in victorie: 5—0 cu von Aspern 
(R.F.G.), 5—2 cu Johnson (S.U.A.). 
5—2 cu Brandstaetter (Austria) si 
5—3 cu Nazlimov (U.R.S.S.), în final. 
intilrdnOu-l pe italianul Rigoli. Iri
miciuc n-a mai insitat — calificarea 
sa fiind asigurată — si a fost între
cut de adversarul său la limită (4—5).

Cornel Marin (ca și Nilcă. de alt
fel) a ratat calificarea pentru o sin
gură tușă. El a realizat 3 v (5—2 cu 
japonezul Awakawa și cu polonezul 
Kawecki, 5—4 cu cubanezul Fernan
dez). Exact la fel, Nilcă a obținui 
trei victoriix <5—2 cu vest-germanul 
Wischeidt. 5—4 cu francezul Bena și 
cu sabrerul sovietic Pawlenko).

Culcea s-a oprit la 2v (5- 2 cu en
glezul Mather și 5—3 cu austriacul 
Brauser) ea și Dan Popescu care a 
avut însă o serie dificilă. EI a dis
pus de vicecampionul olimpic Marot 
(Ungaria) cu 5—3 și de polonez’11 
Jablonski cu 5—2.

In sferturi de finalâ. Irimiciuc a 
debutat cu două victorii (5—1 cu 
francezul Vitrac și 5—3 cu italianul 
M. Montano), dar erorile de arbitraj 
l-au descumpănit in asaltul cu Kro- 
vopuskov (U.R.S.S.), împreună cu a- 
cesta și cu Vitrac, sabrerul nostru 
susține un baraj, în care suportă, 
din nou capriciile evidente ale arbi
trajului nesigur și părăsește scena 
furnizind astfel una din marile sur
prize ale campionatelor.

Tiberiu STAMA

Meci internațional de box

«

Caravana cicliștilor din Turul Franței a ajuns ieri la Reims, după ce lua
se startul din Roubaix. Etapa■ a treia, care a măsurat 226 km a fost ciștigată 
la sprint de francezul Cyrille Guimard, 
urmat . de Van Rosbroeck (Belgia) șl Jaques Mourloux (Franța) toți crono
metrați cu același timp — 5h 41,54. pină 
la kilometrul 97, în frunte se afla un pluton masiv, printre care și belgianul 
Van Springel, spaniolul Geana și 
vedete ale turului. De aici, un format din 11 alergători, printre

alte 
grup 
care

JURUL FRANȚEI"
și primii clasați aj etapei, se distanțează apreciabil de Van Springel. In fi
nal are loc o spectaculoasa schimbare în clasamentul general, în care fostul 
purtător al tricoului galben trece pe locul 6 !In clasamentul general, conduce acum 
Jose Catieau (Franța) cu 14 h 49:54, ur
mat de Geest (Belgia) la 1:12, Mortensen 
(Danemarca) la 1:24, Guimard (Franța) 
1:43, Ocana (Spania) 1:59, Springel 
(Belgia) 2:04, etc.

în orașele Rijeka (Iugoslavia) și 
Copenhaga 
rile celor 
ale „Cupei 
minin. tn 
pe primul 
Iugoslaviei 
veția — 57,5 p, Austria — 47,5 p, 
Belgia — 42 p. Spania — 35 p și 
Portugalia — 24 p. Primele trei 
clasate s-au calificat pentru semi
finalele competiției, programate în 
ziua de o august.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de elvețiană Meta Ante- 
nen — 13,7 la 100 m g și 6,25 m 
la săritura în lungime și de iugo
slavele Urbancici — 59,36 m la 
aruncarea suliței și Vera Nikolici — 
2:04,9 la 800 m. în proba de sări
tură în înălțime, atleta iugoslavă 
Suzana Hrepevnik — 1,76 m a în-

s-au desfășurat întrece- 
două grupe preliminare 
Europei" la atletism fe- 
concursul de la Rijeka, 
loc s-a situat echipa 
cu 67 p, urmată de El-

„O, DACĂ NĂSTASE..."
Victorii la dublu mixt ale cuplului llie Năstase-Rosemary Casals • Meciuri

dirze in sferturile de finalâ masculine • Metreveli invinge pe Connors!

JOE FRAZIER A REINTRAT VICTORIOS
in stațiunea \eptun

• Ex-campionul mondial. învingător net in meciul cu Bugner,

așteaptă
LONDRA 3 (Agerpres). — 

campion mondial de box la categoria 
de culoare Joe 
o reintrare vic
ia puncte. în 12 
Joe Bugner, cam-

revanșa
Fostul

grea, americanul 
Frazier, și-a făcut 
torioasă. învingind 
reprize, pe englezul 
pionul Europei.

Disputat pe ringul arenei Earls 
Court din Londra, meciul a fost de 
bun nivel tehnic, dar, după cum re
latează comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă, Frazier nu și-a

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON I

cu Foreman I
regăsit, se pare, forța loviturilor sale, 
care l-au făcut celebru cu cițiva ani 
în urmă. Atacînd cu repetate cro- 
șeuri de stingă, Frazier și-a asigurat 
un avantaj net încă din primele re
prize, pentru ca in ultima parte a 
intllnirii să plaseze o directă nă- 
praznică, în urma căreia Bugner a 
fost expediat la podea și numărat 
pînă la 8.

După meci, Frazier, satisfăcut de 
evoluția sa. a declarat ziariștilor : 
„Aș vrea să-1 intilnesc din nou pe 
Foreman și să recuceresc titlul pier
dut in ianuarie ta Kingston. Bugner 
este un boxer foarte rezistent, iar 
„dreapta" lui din rundul 10 m-a sur
prins cu adevărat".

La întilnlre a asistat și actualul 
campion al lumii, George Foreman. 
Acesta l-a felicitat pe Bugner pentru 
maniera în care a boxat, declarînd 
totodată că este gata să-i acorde 
revanșa lui Frazier.

Ca răspuns la turneul efectuat 
de boxerii de la Farul Constanța, 
o selecționată-a landului Bavaria 
va susține două întilniri in țara 
noastră. Prima confruntare va a- 
vea loc azi la grădina de vază din 

opune se- 
focmațte 

Reuniune •

stațiunea Neptun și va 
lecționatei oaspeților o 
a orașului Constanța, 
începe la ora 18.

Wimbledonul reluză să uite că 
Iile Năstase a fost eliminat din 
turneul individual. Luni seara, 
după ce în aproape o oră, Năstase 
și Connors s-au jucat cu Lall și 
Mukerjea, Iile impunindu-se în mod 
special un ziarist italian își expri
ma pe trep:e regretul cu glas tare : 
„O, dacă Xăstase ar fi jucat sîmbătă 
ca astăzi, el ar fi cîștigat la Mayer 
ia trei seturL.." l-am răspuns în 
gînd : „O, această veșnică nestăpi- 
nire latină, care refuză să admită 
că _n temperament ca acela al 
lui Năstase nu poate să fie egal 
nici cu sine însuși, llie 
egalul clipei care fuge“.

Fred Perry, în tribună : 
surprins înfrângerea lui 
Eram aproape sigur că 
se intimpie. Niciodată, de aproape 
un secol, Wimbledonul nu a fost 
ciștiga: in același an de învingă
torul de. la Queens.- Ce bine ar fi 
fost ca mecibalul pe care l-a avut 
atunci Metreveli in fața lui Năs
tase să se fi realizatPunct de 
vedere tipic anglo- saxon. Ușor 
mistic și in egală măsură statistic.

Marți, orele 14. Virginia Ruzici 
intirzie la jocul său cu J. A. Rowe 
(Jamaica* în turneul junioarelor. 
Arbitrul dă sanrne de nerăbdare, 
în sfirsit. iată că a venit și Virgi- 
tUa. !i explică cu dezinvoltură, în 

că s-ar fi așteptat să fie 
chemată. Această încredere in sine 

ces cîț'.va spcc‘*atori.

este doar

„Nu m-a 
Năstase. 

așa o să

Startul Virginiei este și mai sur
prinzător. în mai puțin de 40 de 
minute, tînără și talentata noastră 
jucătoare cîștigă primul ei simplu 
pe iarba Wimbledonului. Rezulta
tul : Ruzici — Rowe 6—2, 6—1.

Ne grăbim spre terenul nr. 4, 
unde este programată partida de 
dublu mixt, Năstase, Casals — Dow- 
deswell, Boshoff. Surpriză ! Meciul 
a și luat sfîrșit. Reușesc să aflu 
iezultatul de pe tabela de scor: 
6—4, 6—1. Bineînțeles, pentru „e- 
chipa Năstase". (n. r. în turul pre
cedent, Năstase și Casals întrecu- 
seră perechea engleză Lewis, Coles 
cu 6—2, 6—3).

în sfîrșit. pe Central. Mult aștep
tatul meci Taylor — Borg. încă din 
start se simte înfruntarea a două 
generații. Taylor sprintează rapid 
și cîștigă primul set cu 6—1. Dar 
Borg revine și cîștigă următoarele 
două. Cînd totul părea pierdut 
pentru „vechea gardă", Taylor 
reușește să egaleze. Setul al cin
cilea este de-a dreptul dramatic. 
Roger Taylor, favoritul întregii Bri
tanii, conduce cu 5—1 și are două 
mecibaluri (trebuie amintit în trea
căt că lui Borg i s-a „luat1 o min
ge hotărîtoare la primul break și 
a fost penalizat cu 5 greșeli de 
picior, dintre care una în prelun
girile ce au urmat). Cele două me
cibaluri sint ratate, pentru ca să-l 
vedem pe blondul suedez refăcînd 
tot terenul, cu vigoarea unui demn

reprezentant al tinerei generații 
(aci — la Wimbledon — Borg, 
Connors și Mayer fac o medie sub 
20 de ani...). Se ajunge la 4—5, apoi 
Borg egalează, este din nou con
dus cu 5—6. după mare luptă, res
pinge încă 2 mecibaluri, pentru., a 
ceda la următorul. Era. deci, al 
5-lea. Scor: 6—1, 6—8, 3—6, 6—3,
7— 5 pentru Taylor. Acesta va juca, 
în semifinale, cu Jan Kodes, în
vingător asupra indianului Armitraj 
cu 6—4, 3—6, 4—6. 6—3. 7—5.

în cealaltă jumătate de tablou, 
la simplu masculin, lucrurile s-au 
limpezit în favoarea lui Sandy Ma
yer și Aleksandr Metreveli. 
mul ‘ .
3—6, 
mul
8— 6, 
Connors.

Azi, la Wimbledon, parada „sfer
turilor" a reunit pe toți învinșii 
lui Năstase...

Pri- 
l-a învins pe Fassbender cu 
4—6, 6—3, 6—4, 6—4. Ulti- 

calificat a fost Metreveli : 
6—2, 5—7, 6—4. cu Jimmy

loan CHIRILA

* ★ ★

in preliminariile C.

URUGUU ECUADOR
M.

2-1
cam- 
(zona

La Quito, în preliminariile 
pionatului mondial de fotbal 
sud-americană. grupa I), echipa 
Uruguayului a învins cu scorul de 
2—1 (1—0) selecționata Ecuadoru
lui. în clasamentul grupei conduce 
Uruguay — 3 p din două jocuri, 
urmată de Columbia — 3 p din 3 
meciuri, Ecuador 2 p — din 3 par
tide.

de
■T MIXT : Ere

E-
M

Ui

URSS>

Anglia)- 
-2: Ra- T* A . _ .

Brown. Tenney (SUA) 7—5. 6—li 
Fraser (Australia). Overton (SUA) — 
Jollv. G-edv (Franța) 6—X 6—A

DUBLU FEMEI : GooUct.-.e. Yov-.g 
'.U't.-z: a - '•5—..-ova <URS«>. Wa

de (Aag :-=■ 9—7. 6—4 : Bor.ieeUi (Uru- 
guayi. Femandez (Columbia) — Ber
ber (Canada). Faulkner (Australia' 
6—I, 5—3; Durr (Franța), Stove (O- 
ianda) — Fayter (Anglia), Michei 
SUA) 7—5 6—0.

ORANTES SI GIMENO SUSPENDAȚI

MODERN
ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

rat echțpei țării noastre un punctaj 
final remarcabil — 2 846 puncte — 
care situează formația primă a țări! 
noastre pe locul II în această probă. 
Pe echipe primul loc a revenit Un
gariei, cu 2 890 p, ca urmare a cons
tanței și siguranței cu care au tras 
Kaiser Laszlo (194 p) și Sarfalvi 
Bela (193 p). De asemenea, cu punc
taje bune au încheiat această probă 
și doi dintre pentatloniștii din R. F. 
Germania. Heiner Thade a 
locul doi cu 195 p iar Elmar 
s-a clasat al 6-lea cu 191 p. 
tate tehnice : individual — 
(România) 197 p — 1 06(ț p, 
(R F. Germania) 195 p — 1022 
Pospech (Cehoslovacia) și 
(Ungaria) 194 p — 1 000 p, 
(Ungaria) 193 p — 978 p, Frings (R. F. 
Germania’ 191 p — 934 p; pe echipe 
Ungaria 2 890 p, România I 2 846 p, 
Cehoslovacia 2 736 p, Bulgaria 2 670, 
Polonia 2 560 p, Franța 2 450 p, R. F. 
Germania 2 428 p, România II — 1 944 
p, U.R.S.S. 1538 p.

La natație, concurenții au fost 
împărțiți în șase grupe, prin tragere 
la sorți, trebuind să efectueze un 
traseu de 300 m liber. O evoluție re
marcabilă au avut sportivii români. 
Francisc Rolic, concurî.nd în ultima 
serie, a realizat și cel mai bun timp 
al zilei — 3 :37,0 cu care a obținut 
1132 p. Albert Covaci din echipa A, 
a parcurs distanța în 3 :39,8, clasîn-- 
du-se al doilea, iar Dumitru Spirlea 
cu 3 :44,4 s-a situat pe locul cinci. 
Constantin Călina cu 1 000 p și Ma
rian Cosmescu cu 956 p au contribuit 
în mod substanțial la clasarea echi
pei României pe primul loc,, urmată 
de cea a Franței. O evoluție remar
cabilă au avut sportivii polonezi 
(Barczak — 3 :40,8 — 1 104 p, locul 
patru), în timp ce echipa Ungariei a 
avut o după-amiază mai slabă, ocu- 
pînd locul cinci. Rezultate tehnice : 
individual — Francisc Rolic (Ro
mânia B) 3:39,8 — 1 116 p, Dominique 
Colladant (Franța) 3 :40,4 — 1 112 p, 
Bogdan Barczak (Polonia) 3 :40,8 — 
l 108 p. Dumitru Spîrlea (România A) 
3 :44,4 — 1080 p, Laszlo Horvath (Un
garia) 3 :45,5 — 1 068 p ; pe echipe : 
România A — 3196 p, Franța —
3 116 p. Polonia — 3108, România B 
— 2960 p, Ungaria — 2 944 p, Ceho
slovacia — 2 848 p.

După patru probe, pe echipe con
duce Ungaria cu 12 098 p, urmată de 
România cu 11 568 p, Franța 11 402, 
Bulgaria 10 956 p, Cehoslovacia 
10 928 p, R. F. Germania 10 734 p, iar 
la individual pe primul loc se află 
Dumitru Spîrlea (România A) cu
4 116 p, urmat de Laszlo Kaiser (Un
garia) 4 090 p, Laszlo Horvath (Un
garia) 4 088 p, Heiner Thade (R. F. 
Germania) 3 922 p. Peter Kelemen 
(Ungaria) 3 916 p și Dominique Cclla- 
dant (Franța) 3 904 p.

SURPRIZE IN TURUL CICLIST AL U.R.S.S

ocupat 
Frings 
Rezul- 

Spîrlea
Thade

P> Kaiser 
Sarfalvi

Nu demult a luat sfîrșit a XX-a 
ediție — jubiliară — a Turului ci
clist al U.R.S.S., competiție care 
se bucură de o deosebită populari
tate în rîndul iubitorilor sportului 
cu pedale, de pe întinsul țării so-, 
vietice. Turul U.R.S.S. nu este, to
tuși, decît o verigă a campionatu
lui' unional de ciclism, care cu
prinde mai multe faze.

In acest an, marea cursă s-a 
desfășurat pe distanța a 10 etape, 
acoperind 1 499 km între orașele 
Vilnius.și Tallin. Cicliștii au aler
gat cea mai mare parte a cursei 
pe malul Mării Baltice, pe șosele 
asfaltate sau pietruite. La start 
s-au aliniat 16 echipe, însumînd 
96 de alergători. în general, spe- 

'cialiștii consideră că acest Tur a 
fost mai deschis decît cele prece
dente, și a permis în acest fel tes
tarea unui număr destul de mare 
de concurenți tineri, dintre care se 
va forma Și lotul pentru J.O. de la 
Montreal. La start s-au numărat 
de asemenea, cicliști consacrați ca 
Saidhujin, Verekin, Klevțov, Me- 
lihov, Petrov etc.

De altfel, prima etapă a turului 
a fost cîștigată de un alergător cu
noscut, rutinatul Komnatov. In a 
doua etapă, însă, cronometrorii au 
avut surpriza de a nota victoria 
unui cvasi-necunoscut, ciolistul Ia- 
kobson, echipier al unei selecțio-

(late rurale. El i-a întrecut la ma
re distanță pe Komnatov și ceilalți 
ași, iar în cursul celorlalte etape, 
contrar așteptărilor, s-a dovedit a 
fi un lider solid, care a știut să 
reziste la toate atacurile plutonu
lui.

în acest fel, Iakobson a cîști
gat cel de al XX-a Tur al U.R.S.S. 
avînd în cele în 
confortabil 
săi. El a 
ai cursei 
15:41. Pe 
formației 
h 21:24.

55
Aceasta este poetica denumire pri

mită de noul stadion, cu o capacitate 
de 25 000 de spectatori,, dat recent în 
folosință în localitatea Stenfuegos 
din Cuba. Alături de stadion s-a 
construit o mare sală de sporturi, 
care a fost dotată cu instalații 
speciale menite a-i mări sau mic
șora după dorință capacitatea.

'Stadionul din Stenfuegos este ul
timul construit din seria unor a- 
semenea dotații ale sportului cu
banez, făcînd parte dintr-un vast 
program de construire și amena
jare de puternice baze sportive în 
diferitele provincii ale „Insulei li
bertății". Formula adoptată este a- 
ceeți a orășelelor sportive, ridicate

trccut-o pe fosta recordmană mon
dială. austriaca Ilona Gusenbauer, , 
clasată pe locul doi cu 1,70 m, Alte 
rezultate : 100 m — Favlicici (Iugo
slavia) 11,7; 400 m — Sykora (Aus
tria) 
nia) 
50.62 
46.3.

în 
ținut 
selecționatele 
Cehoslovaciei — 62 p și Norvegiei 
45 p. Au urmat în-clasament echi
pele Danemarcei — 43 p, Irlandei 
— 40 puncte și Islandei — 16 p. 
Rezultate bune au obținut irlandeza 
Mary Tracy 
(nou record național) 
Miloslava Hubnerova 
săritura în înălțime.

Alte rezultate : 100 
piainen (Finlanda) 14,2 ; 
Novotna (Cehoslovacia) 49,19 m ; 
100 m — Pursiainen (Finlanda) 
11,3 ; 4x400 m — Finlanda 3:33,66.

53.7 ; 1 50b m — Valerio (Spa- 
4:21,2 ; disc

m; 4x100
— Wuter (Belgia) 
tn — Iugoslavia

grupa de la 
calificarea

Copenhaga, auob- 
pentru semifinale 

Finlandei — 66 p,

2:02,9 pe 800 m 
și cehoslovaca 
— 1,80 m la

mg — Lem- 
disc —

REZULTATE VALOROASE

ATLETIC OE LA LEIPZIG
BERLIN 3

rat. timp de
(Agerpres). 
două zile

— Desfășu- 
la Leipzig, 

meciul triunghiular de atletism din
tre selecționatele Angliei, Bulgariei 
și R. D. Germane s-a încheiat cu ur
mătoarele scoruri : masculin : R. D. 
Germană — Anglia 113—93 p ; fe
minin : R. D. Germană — Anglia 95,5 
—39,5 p ; R. D. Germană — Bulgaria 
85—30 p ; Bulgaria — Anglia 79—56 p. 

în concursul feminin, în afara ce
lor două recorduri mondiale (100 și 
200 m) egalate de Renate Stecher, au 
mai fost înregistrate și alte rezultate 
de valoare. Astfel, Gunhild Hof- 
fmeister (R.D.G.) a fost cronometrată, 
(n cursa de 800 m, cu timpul de 
1:59,7, compatrioata sa Angela 
Schmalfeld a cîștigat proba de sări
tură în lungime, cu 6,54 m, iar spor
tiva bulgară Blagoeva s-a clasat pe 
primul loc la săritura în înălțime, 
cu performanța de 1,87 tn. Alte re- 

■ zultate * greutate — Briesenik (R.D.G.) 
20,27 m ; 800 m — Fromm (R.D.G.) 
1:45,6 ; 5 000 m — Morrison (Anglia) 
14:25,0; 3 000 m obs. — Hollings 
(Anglia) 8:33,2.

r’\

IN CAUTAREA
VITEZEI PURE...

să par: 
ion.
are ac

urmă un avans 
de urmăritorii 
cei 1 499 de km

față 
parcurs 
in timpul total de 29 h 
echipe, victoria a revenit
Dinamo Moscova, în 91

MADRID. X — FeS«rațîa sc^r-iolâ 
de tenis a bazări: să s^soende. pe 
timo de o lună, pe jucătorii HmwI 
Oranles. Andres Giroeno «i Xntomo 
Munoz, care

PERLA SUDULUI
Motc 
ian Spi

în preajma marilor 
permițind o desfășurare cît mai 
eficace a activității de pregătire și 
întreceri. Pînă în prezent au fost 
rdicate asemenea orășele în cen
trele provinciale Santiago, Cama- 
guey, Santa Clara și Pinar del 
Rio.

„Perla Sudului" este o bază spor
tivă frumoasă nu numai prin nu- 

•mele său, ci și prin diversele sale 
amenajări destinate în special 
practicării atleticei ușoare. Pentru 
prima oară s-au construit aici piste 
de concurs acoperite cu un mate
rial plastic foarte rezistent de 
bricație cubaneză.

dirt-trz unui am
laureații recentelor întreceri 
de pistă, desfășurate la Ma- 
rianske Lazne in cadrul cam
pionatului mondial al acestei 
dificile specialități a sportu

lui cu motor.
Foto C.T.K.

fa-

SPORTUL VIETNAMEZ SE REORGANIZEAZĂ
»

Aceste prime înfiripări ale activi
tății sportive vietnameze se desfă
șoară într-o atmosferă de deosebit 
entuziasm. Pretutindeni apar noi 
grupări sportive, iar tineretul lu
crează cu sîrg la amenajarea te
renurilor și diferitelor dotații ne
cesare practicării sporturilor. După 
aprecierea corespondenților de 
presă, la crosul desfășurat cu oca
zia „Zilei Eroilor", în diferitele 
centre ale R. D. Vietnam au luat 
parte peste 10 000 de tineri

Odată cu restabilirea păcii în 
Republica Democrată Vietnam, în 
satele și orașele eliberate de sub 
teroarea bombardamentelor viața 
sportivă se reorganizează intens. 
După o lungă perioadă de inacti
vitate, dictată de grelele condiții 
impuse de război, sportul revine 
pe unuj din primele planuri în 
preocupările tineretului vietnamez. 
Printre primele manifestații spor
tive, crosurile populare se bucură 
de un mare interes și participare

din partea oamenilor de toate vîr- 
stele.

în orașul Ning-Binh, întreaga 
populație a ieșit să aplaude tine
retul participant la primul cros 
de după încetarea războiului. 3 000 
de băieți și fete și-au disputat îh- 
tîietatea în aplauzele concetățeni
lor lor. De un mare interes s-a 
bucurat crosul veteranilor, unde 
au apărut concurenți trecuți de 50 
de ani, care au străbătut cu toții 
parcursul în aplauzele și încurajă
rile celor tineri.

Există in, domeniul schiului o probă a vitezei pure. Pîrtia albă 
uit mai este, aici, punctată de stegulețele porților, picioarele concu- 
renților nu mai „valsează'1 pe sinusoidele slalomului, ci totul este 
subordonat acelui simplu adevăr al geometriei: linia dreaptă este 
distanța cea mai scurtă dintre două puncte.

Linia dreaptă (relativ) pe care schiorii au ajuns la viteze de 
peste 180 km/oră se află in Alpi. în faimoasa stațiune de sporturi 
de iarnă Cervinia. Aici se va disputa, începînd de azi, proba nu
mită kilometrul lansat — „KL“ pentru amatorii de formule lapida
re — la startul căreia și-au anunțat prezența temerari ai schiului 
din cele mai diferite continente, tn primul rind, italienii pentru că 
sînt la ei acasă și pentru că au de apărat prestigiul de cei mai 
rapizi schiori ai lumii. Printre ei se vor afla și autorul recordului 
mondial 
actualul 
realizați 
schiorii

din 1964, Luigi de Marco (cu o medie de 174,747 km/h) și 
deținător al recordului Alessandro Casse (cu 184,143 km/h 
în 1971). Vor fi, de asemenea, principalii lor adversari, 

japonezi. Și dacă Masaru Morishita care a atins în 1970 
viteza de 183,392 kmjh preluind recordul de la di Marco, va. veni 
acum in postură de antrenor (extrem de avizat asupra problemelor 
virtiei). in lotul nipon se vor afla Nishi (care a realizat 183,206 
km/h în 1970), și ciștigătorul ediției 
lansat Torni o Hoshiro (177,602 km/h), 
hiro trebuie să facem precizarea că 
furat abia în septembrie cînd zăpada 
cecit cea din iulie. Specialiștii au apreciat, de altfel, foarte mult 
-ezukatul câștigătorului de anul trecut afirmînd că viteza obținută 

el, raportată la condițiile din luna iulie, fac din Hoshiro un can- 
foarte serios la titlul din acest an și. foarte posibil, la un nou 

-e:ord mondial. Gazdele și japonezii sînt. așadar, favoriții între- 
re-ii dar în aîara lor vor mai concura schiori din S.U.A. Elveția, 
Canada. Franța șa.

A‘. '.nd în vedere că firmele care asigură schiurile, căștile pro- 
:-':jcre și a.'te piese ale echipamentului necesar vin — anual — 
cm inovații care depășesc limitele unei simple îmbunătățiri, orga- 
rizatorii au prevăzut, de data aceasta, ca de la 5 la 8 iulie să se 
fată starea materialelor, iar coboririle să aibă loc între 9 și 14 

■ .’ie Prevederea aceasta este absolut justificată deoarece anul tre- 
•jt. japonezii au venit cu schiuri prevăzute cu aripioare de plastic 
are au misiunea să dea un plus de stabilitate sportivului, iar antil 
tcesta, italianul Teresio Vachet va încerca, schiurile cu „accelera- 

— produse de o firmă japoneză — avind la partea terminală 
o elice care la o viteză de peste 120 km ar favoriza substanțial'îna
intarea.

Kilomeful lansat este, deci, și o întrecere a firmelor care pro- 
.? schiuri și echipament. Aici se dă „pirtie libers'1 soluțiilor teh- 
e noi, inovațiilor care au satisfăcut și care se aplică, apoi, în 

de producție a schiurilor pentru campionii zăpezii.

de anul trecut a kilometrului 
in ceea ce-l privește pe Hos- 
ediția 1972 a ..KL“ s-a desfă- 
este. se pure, mult mai „grea“

Sebastian BONIFACIU
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ÎNCEPE finala c. e. DE SAH PE ECHIPE
ila campionatului european 

masculin de șah pe echipe se va 
desfășura intre 6 si 14 iulie, în 
Bath (Anglia), care împlinește anul 
acesta 1 000 de ani de existență. La 
turneu vor participa selecționatele 
a opt țări (calificate în etapele an
terioare) : C.R.S.S.. Iugoslavia,

ROMÂNIA, Polonia, Ungaria, 
Germania, Elveția și Anglia, 
echipa României vor face parte, 
printre alții, marele
Gheorghiu, maeștrii internaționali 
V. Cioeâltea, Th. Ghițescu și D 
Ghizdavu.

R.F.
Din

i, maestru FI.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După turneul întreprins in Siria, selec
ționatele de volei ale R. — ~
plecat în Italia, unde vor 
de întilniri amicale cu 
ceastă țară.

o serie 
din a-

minin : 200 m — Boyle (Australia)
23.6 : Înălțime — Hanria (Canada) 1,74 m; 
suliță — Schmidt (S.U.A.) 57,49 m ; 
4x100 m — Australia 45,3.

probaCampionatul Poloniei in 
de 100 km contracronometru pe 
s-a disputat anul acesta la Wroclaw și 
a fost cîștigat de formația Legia Var
șovia (Smyrak. Kowalski, Faltyn. 
Brzezni) cu timpul de 2hll:53,0. Pe locui 
doi. la 1:35,0, s-a clasat formația ..Do- 
melj“ din care a făcut parte și Ryszavd 
Szurkowski. de trei ori învingător în 
..Cursa Păcii*4.
■Jocurile atletice ale Pacificului, desfă
șurate la Toronto, au fost dominate de 
reprezentanții S.U.A.. care au cîștigat 20 
de medalii de aur. urmați de cei ai Australiei — 6 și Canadei — 4. Iată câș
tigătorii cîtorva probe la masculin : 110 
mg — Hill (S.U.A.) 13,7 ; lungime — 
Lanier (S.U.A ) 7.98 m ; 1 500 m — Dixon 
(Noua Zeelandă) 3:42,0 ; io 000 m — Sato (Japonia) 29:21.0 ; 3 000 m obs — O’Brien 
(Australia) 8:36 6; prăjină —Dias (S.U-A.) 
5,15 m ; 4x400 m — S.U.A 3:07.0 ; fe-

ciclisLâ
echipa

Concursul internațional de călărie de la 
Aachen a debutat cu o probă de obstacole. în care victoria a revenit cunoscu
tului campion vest-german Alwin 
Schockemoehle, care a concurat pe calul 
său favorit „The Bobber". învingătorul 
a realizat timpul de 40.7, fiind urmat de 
compatriotii săi Hans Glinter Winkler („Trophy") — 42,8 și Paul Schocke
moehle („Abadir") — 37,2 și 4 puncte 
penalizare. în cadrul acestui concurs s-a 
desfășurat și campionatul european de 
dresaj rezervat juniorilor. Titlul de cam
pion continental a fost cucerit de 
Michael Fassbender (R.* 
pe Pe 
R.
Desfășurată timp de două zile în bazi
nul „Spartak" din Sofia, intîlnirea inter
națională de natațle dintre selecționatele Bulgarie! și Scoției s-a încheiat cu sco
rul general de 291—275 puncte în fa
voarea oaspeților. La feminin au cîștl-

gat înotătoarele scoțiene cu 166—110, iar la masculin victoria a revenit cu 163— 
125. sportivilor bulgari, iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate i masculin : 100 m 
liber — Gheorghiev (Bulgaria) 55,2 ; 400 
m liber — Scott (Scoția) 4:26,0 ; 100 m 
bras — Staikov (Bulgaria) 1:11 ; 100 m 
fluture — Dobrov (Bulgaria) 1:01.1 ; fe
minin : 100 m liber — Morag McGlashun 
(Scoția) 1:03,9 ; 100 m fluture — Klm 
Wikham (Scoția) 1:09,1 ; 400 m liber — 
Debbie Simpson (Scoția) 4:52,9.

fost cucerit
F. Germania) 

calul ..Veneziano" cu 1 027 puncte, 
echipe victoria a revenit formației 

F. Germania — 4 007 puncte.

Tradiționalul concurs internațional de 
golf de la Alcron (Ohio) a tost cîștigat la actuala ediție de sportivul australian 
Bruce Crampton, care a totalizat 273 
puncte. E-au urmat americanii Gay 
Brewer. Lanny Wadkins șl Bob Murphy 
— toți cu 276 p. Celebrul campion ame
rican Arnold Palmer s-a situat pe locul 
10. cu 280 p.

Campionatul ciclist de fond al Elveției, 
desfășurat anul acesta în trei manșe, a 
revenit lui Josef Fuchs cu timpul total de lh34:02. Pe locurile următoare s-au 
clasat Loujs Pfenninger — lh35:14 și 
Bruno Hubschmid — lh37:09.


