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COMPLEXUL POLISPORTIV
„SPORT Șl SANATATE

PRACTICAREA SISTEMATICA A EXERCITIILOR EIZICE

al U.T.C., Mi-

'j' n cadrul amplului program de măsuri pre- 
[ conizat de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. 

din 28 februarie — 2 martie, s-a arătat ne
cesitatea organizării complexului polisportiv 
„SPORT ȘI SANATATE”, ca un mijloc eficient 
de atragere a cetățenilor patriei, a întregului ti
neret în practicarea sistematica și continuă a e- 
xercițiilor fizice și sportului.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini de maximă 
însemnătate, a fost instituită — în conformitate 
cu Planul de măsuri elaborat de Biroul Executiv 
31 C.N.E.F.S. — o comisie alcătuită din reprezen
tanți ai Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport și ai altor organizații de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul sportului ; Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Comitetul Central
nisterul educației și învățămintului, Ministerul apă
rării naționale, Ministerul de Interne, Ministerul 
Sănătății, Consiliul național al organizației pionie
rilor, Uniunea asociațiilor studenților comuniști, 
Uniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești, 
Uniunea Națională a cooperativelor agricole de pro
ducție, care a lucrat la elaborarea proiectului de 
Regulament al complexului polisportiv „Sport și 
sănătate”. Comisia a consultat, în acest scop, un 
mare număr de specialiști, profesori de educație 
fizică, tehnicieni, oameni cu o vastă experiență 
în acest domeniu.

S-a plecat de la ideea inițială că în prezent nu 
există în mișcarea noastră de educație fizică și 
sport un sistem unic, care să includă probe și, 
mai ales, norme diferențiate pentru persoane de 
vîrste, sexe și ocupații diferite, care să asigure 
cuprinderea întregii populații într-o 
sportivă organizată, științifică,
cele mai pozitive asupra stării de sănătate, ți-

activitate
cu efecte dintre
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concepute, probele și normele 
mare grad de accesibilitate, 

celor menite să asigure dez- 
a unor deprinderi motrice de

nînd seama, în același timp, de cerințele sau pre
ferințele fiecărei categorii de cetățeni.

Așa cum au fost 
complexului au un 
dîndu-se prioritate 
voltarea la individ
bază, a vitezei, rezistenței, îndemînării și forței — 
calități cu un înalt grad de aplicativitate în acti
vitatea socială. Dar, în același timp, s-a ținut 
seama de aspectul recreativ Pe care-1 îmbracă 
practicarea exercițiilor fizice și sportului, de ca
racterul stimulativ pe care trebuie să-l 
ceasta activitate, urmărindu-se de a se 
la. participanți dorința permanentă de 
pășire pentru a putea deveni purtătorii 
ției. 
bită

•fizic 
mei,

particularitățile de sex, vîrstă și

care vor constitui, fără îndoială, 
mare de candidați la insignă, nu
— deocamdată — normele fiecă-

aibă a- 
cultiva 

autode- 
distinc-

De asemenea, s-a manifestat o grijă deose- 
spre a deschide drumurile către exercițiul 
și sport unui număr cit mai mare de fe- 
alegîndu-se probe, discipline și norme care

țin seama de 
preferințe.

Pentru elevi, 
masa cea mai 
au fost trecute
rei probe, întrucît ele se experimentează intr-un 
număr de unități școlare de către M.E.I., urmând 
ca pe baza cifrelor statistice medii ce se vor 
obține să se realizeze o cit mai bună corelare 
între probele de pregătire fizică a elevilor și ce
rințele complexului.

Proiectul de regulament, pe care ii publicăm 
integral in pagina a 2-a a ziarului, a fost aprobat 
de Biroul Executiv al CA.E.F3. 
avizul tuturor 
cu atribuții in 
tului, ai căror 
borarea lui.

are acordul și 
organelor și organizațiilor centrale 
domeniul educației fizice și spor- 
reprezeutanfi au participat la ela-

Campionatele internaționale

de pentatlon modern ale României

0 FRUMOASA VICTORIE
A CAMPIONULUI NOSTRU

DUMITRU SPÎRLEA
ÎNVINGĂTOR LA INDIVIDUAL

probă, urmați de cei din R.P. 
și de pentatloniștii din pri-
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Dumitru Spîrlea după proba de cros
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Ieri la prizz. în pădurea Călugă
reai, s-a încheiat cea de-a 18-a edi
ție a Campunatelor internaționale de 
pentatlon modern ale României, în
trecere internațională de anvergură, 
care a reunit sportivi valoroși din 
opt țâr ale Europei Timp de cinci 
zile, acest concurs a polarizat aten
ția iubitorilor pentatlonului modern, 
cărora ii s-a oferit prilejul să-i ur- 
n^ăreascâ, intr-o dispută interesantă, 
de bun nivel tehnic, pe cei mai buni 
reprezentare;! ai Ungariei, Franței, 
R.F. Germania, precum și alți spor
tivi de recunoscută valoare din Bul
garia. Cehoslovacia etc. Firește, n-au 
lipsit de la start cei mal buni pen- 
tationisti ai țării noastre, care acum 
aoi ani ne-au adus satisfacția obți
nerii unei medalii de bronz în Cam
pionatele mondiale de juniori și care, 
evoluează astăzi alături de așii aces- 
t?i dificile discipline sportive.

în cinai, satisfacția noastră a fest 
cu atit mai mare cu cît victoria 
a fost repurtată de campionul țării 
noastre. Dumitru Spirlea, care ob- 
țfne lĂH unul din cele mai impor
tante succese ale carierei sale spor
tive. Ieri, Ia proba de cros, campio
nul n istr : a luptat cu strășnicie 
pentru a-ș: menține avansul cîștigat 
în cursul dimineții de marți, Ia tir. 
Deși handicapat de programarea în 
cursă ;a plecat primul), sportivul 
român a impus alergării o trenă ra- 

realizmd la capătul probei un 
care l-a menținut pe primul 
ilasamentul general, in ciuda 
lansat de ceilalți aspiranți 

poziția fruntașă. în primul rînd 
cei trei componenți ai echipei R.P. 
Ungare.

Ca de fiecare dată In anii prece
dents proba de cros s-a desfășurat 

t traseu amenajat in pădurea 
c.-Zi-r.c _:ir.ț:i a- avu: de

4 (XX) m, dintre care mai 
un sfert din parcurs teren 
m drum accidentat, cu pro- 
chfe-ențe de nivel. O com- 

bilâ au avut cei trei 
Franței, Alain Cor- 

primuL cu cel mai 
1:53.3 — 1066 p.. Michel 
-sit ce locul 2—3, obți- 

asemenea. un punctaj peste 
ru un concurent 
Kazakov : 14:03,5 

bulgari au 
bani aler- 
doilea in

organizate în 
impuls acestei

ultima 
forme

Numeroasele crosuri 
să dea un puternic

perioadă de vreme au urmdn 
simple, atrac tive fi utile de practicare a

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

UN SEZON FOTBALISTIC

de stagiune ! După 
s-a decis abia pe 
au venit dramati-

Frumos final 
ce campionatul 
linia de sosire, 
cele semifinale ale Cupei României 
cu prelungiri și penalty-uri, și „du
bla finală" disputată de aceste ad
mirabile echipe mici (pînă mai ieri) 
Chimia Rm. Vîlcea și Constructo
rul Galați. Și după 210 minute, a- 
prige și spectaculoase, de dăruire to
tală, după două seri de fotbal-pa- 
siune. Cupa României a luat pen
tru prima dată în istoria sa de 35 
de ediții, drumul Văii Oltului. Chi
mia Rm. Vîlcea, echipă de Divizia 
B, a cîștigat pe merit trofeul, ea 
reușind, mai ales în ultimele 90 de 
minute ale dublei finale, un joc 
mai matur, mai tehnic și mai ordo
nat, elemente decisive în fața tena
cității exemplare a echipei de Divi
zia C, antrenată de Vasile Luban și 
Dumitru Boieru — veritabila reve
lație a acestei ultime ediții. Marele 
carusel al noii deținătoare a Cupei, 
Haidu—Donose—Ionescu, inspirat și 
Laborios, agresivitatea micuțului 
Gojgaru, viteza și precizia extre
melor Iordache, Șutru sau Orovitz, 
tenacitatea dublată de bunul pla
sament al lui Burlacu, Ciobanu. 
Pintilie și Petrică și experiența 
portarului Stana n-au fost doar ar
gumentele revelație ale ultimei par
tide.

Toate aceste calități — care tre
buie să reprezinte un motiv de me
ditație pentru multe echipe cu fir
mă — au caracterizat formația an
trenată de Dumitru Anescu 
lungul tuturor celor șapte _ jocuri 
disputate în Cupă. Iar dacă

Un moment de 
deplină satisfacție 
sportivă pentru 
jucătorii Chimiei 
Rm. Vîlcea: tu
rul de onoare cu 
prețiosul trofeu

Foto : S. BAKCSY

de-a-

disputate în Cupă. Iar dacă este 
vorba de o revelație în cazul unei 
echipe care, paradoxal, aproape trei 
sferturi din etapele Diviziei B a lup
tat pentru a părăsi zona ultimelor 
locuri, atunci ea vizează latura psi
hică, marea cauză a succesului 
echipei vîlcene și marea temă de 
reflecție pentru alte ah tea loturi. 
Metamorfoza aceasta de ordin psi
hic, cu largi semnificații în fot
balul nostru, a permis autodepăși- 
rea fiecărui jucător și valorificarea 
superioară a potențialului de joc 
al unei echipe ce pornea handica
pată în atîtea dispute. Această 
Schimbare avea să se producă —

această 
Ungară 
ma echipă a României. Terenul în
muiat de ploaie a îngreuiat conside
rabil misiunea sportivilor, Constantin 
Călina, Marian Cosmescu și Albert 
Covaci nereușind să-și mențină pozi
ția a doua în clasamentul pe țări si 
trebuind să se mulțumească cu locul 
al treilea.

Rezultate tehnice : cros — indivi
dual : Cortes (Franța) 13:53,3 — 1 066 
p, Kazakov (U.R.S.S.) și Gueguen 
(Franța) 14:03,5 — 1036 p, Kelemen 
(Ungaria) 14:11,6 — 1 012 p, Thade 
(R.F. Germania) și Bratanov (Bulga
ria) 14:19,3 — 988 p ; pe echipe :
Franța 2 949 p, Bulgaria 2 934 p. Un
garia 1 889 p România A 2 706 p, 
România B 2 555 p, U.R.S.S. 2 544 p. 
Clasamentul final, după cinci probe : 
individual — Dumitru Spîrlea (Româ
nia) 5 074 p. Laszlo Horvath (Unga
ria) 5 070 p, Laszlo Kaizer (Ungaria) 
4 964 p, Peter Keiemen (Ungaria) 
4 932 o, Heiner Thade (R.F. Germa
nia) 4 910 p, Michel Gueguen (Frar.ța) 
4 888 p, Aleksandr Kazakov (U.R.S.S.) 
4 770 p, Dominique Colladant (Fran
ța) 4 755 p, Alain Cortes (Franța) 
4 708 p. Velko Bratanov (Bulgaria) 
4 668 p ; pe echipe : Ungaria 14 966 
p, Franța 11351 p. România A 14 271 
p, Bulgaria 13 875 p, R.F. Germa
nia 13 110 p. Polonia 12 826 p, Ceho
slovacia 12 674 p, România B 12 216 
p, U.R.S.S. 10 764 p.

PÎNĂ

LUCRĂRILE PLENAREI ANUALE A F. R. RUGBY

Zilele trecute a avut loc Plenara 
anuală a Comitetului Federației ro
mâne de rugby. In prima parte a 
dării de seamă, prezentate cu acest 
prilej, s-a vorbit despre importanța 
deosebită 
al P.C.P.. 
educației 
sarcinile

a Hotărîrii Plenarei C.C. 
cu privire la dezvoltarea 
fizice și sportului, despre 
ce revin mișcării sportive

ne mărturisea antrenorul D. Anes
cu, — după medul cu Steagul roșu, 
cîștigat cu 1—0 la Rm. VT.cea. 
Atunci s-a născut iluzia altitudinii, 
a unei performanțe unice în istoria 
orașului, și Ch;mta Rm. Vîlcea are 
marele merit de a fi forțat împlini
rea acestui gind frumos printr-O dă
ruire totală și un joc ofensiv, neaș- 
teptînd grațiile regulamentului Pen
tru că vâlcenii au ajuns in finală 
numai prin victorii) 1—0 cu C.F.R. 
Cluj, 2—1 cu F-C. Argeș. 7—6 cu 
Metalul, după ce, in ..etapa ușoară", 
învinseseră în deplasare pe Chimia 
Găiești și Electroputere Craiova.

S-a spus, pe bună dreptate, că 
această dublă și inedită finală a 
fost mai frumoasă decit alte 
multe finale disputate între 
formații de primă divizie. A 
fost o finală mai frumoasă 
pentru că, în primul rind, a fost 
mai totală și mai plină de pasiune. 
A fost, probabil, una din finalele 
în care s-a făcut cel mai mare con
sum de energie. Și acest element ex
plică, intr-un fel, ineditul întregii 
ediții în care, surprinzător, în' semi
finale n-a fost prezentă decît o sin
gură divizionară 
De fapt, această 
cfl spectaculoasă 
rele public, atît

A, eliminată și ea. 
a 35-a ediție, atît 
și gustată de ma
de disputată de

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

LA SFIRȘITUL ACESTEI SAPTAMINI

„REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV"
LA CAIAC-CANOE, VERITABILA

AVANPREMIERĂ A C.M.
• La startul întrecerilor — ați ai podelei și pagaei din 14 țării 
•Au sosit primele delegații străine • Sportivii români se pregă
tesc la lacul Vidraru ți ațteaptă cu optimism primele starturi

Sîmbătă și duminică, pistele de apă 
ale lacului Snagov vor găzdui o nouă 
ediție a „Regatei internaționale Sna
gov" rezervată caiaciștilor si canoiști- 
lor. Deci, la numai o săptămină după 
întrecerile schifiștilor, amatorii spor
turilor nautice au prilejul să asiste 
la un concurs deosebit de atractiv, 
cu multe capete de afiș, între care 
figurează numeroși campioni mondiali, 
olimpici si europeni, asi ai padelei și 
pagaei din 14 țări (U.R.S.S., R. D. 
Germană, Ungaria, Norvegia, Ci'ha, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Me-

xic. Iugoslavia, R. F. Germania, Spa
nia. Olanda și, firește, România).

După cum se vede, tradiționala 
noastră competiție internațională de 
caiac-canoe se bucură de o largă și 
valoroasă participare, lucru care ates
tă interesul deosebit cu care este pri
vită ..Regata Snagov“ în Numeroase 
țări ale lumii. In plus, trebuie să su
bliniem că întrecerile programate la 
finele acestei săptămîni sînt așteptate 
cu un interes sporit si datorită fap
tului că este vorba de ultima compe
tiție internațională de mare anvergură

Mondiale 
intre 26 si

Înaintea Campionatelor 
programate la Tampere, 

29 iulie).
După rezultatele bune 

ia începutul acestui sezon 
internaționale in care 
(Belgrad, Nottingham. 
Katrinenholm etc), caiaciștii și ca- 
nolștii români s-au reunit de clteva 
zile la lacul Vidraru. unde efectu
ează ultimele antrenamente dinainte! 
„Regatei Snagov". O formă bună ma
nifestă, printre alții, Ivan Patzaichin. 
Gheorghe Simionov, Gheorghe Dani
lov, Vasile Simiocenco. Atanase Sciot- 
nic, Maria Nichiforov și Maria Cos- 
ma.

Dintre delegațiile oaspete, pînă în 
momentul de față au sosit cele ale 
Cubei, Mexicului, Spaniei si R. F. 
Germania, urmînd ca în cursul zilei 
de astăzi si al dimineții de mîine 
să sosească si celelalte echipe. Prin-

înregistrate 
la regatele 

au concurat 
Brandenburg, 

caiaciștii și

(Continuare în pag. a 2-a)

din tara noastră și perspectivele ce 
se deschid dezvoltării activității 
rugbystice. După ce s-a precizat că 
in munca sa Federația română de 
rugby ș-a orientat spre îndeplinirea 
prevederilor planului de perspecti
vă. a principalelor obiective cu
prinse în Hotărîrea C.N.E.F.S. re
feritoare la îmbunătățirea activită
ții în acest sport — în darea 
seamă s-a arătat, printre altele, 
din analiza îndeplinirii acestor 
biective se pot trage o serie 
concluzii. Astfel, s-a vorbit, în pri
mul rînd, de existența unor mul
tiple posibilități pentru dezvoltarea 
rugbyului românesc, de succesele 
realizate în ultima perioadă. Din 
cifrele prezentate, a reieșit că în- 
cepind din 1967 și pînă în 1973 a 
crescut numărul secțiilor (de la 49 
la 191), al sportivilor activi (1800 
—4266), al sportivilor legitimați 
(3600—9366). S-a apreciat că peri
oada 1969—1970 este cea în care 
s-a demarat in direcția dezvoltării 
bazei de masă a rugbyului, iar ca 
efect, în anii următori s-au înregis
trat creșteri atît în ceea ce privește 
numărul de secții cit și al sportivi
lor legitimați. în sezonul 1969—1970 
au fost organizate campionate lo
cale în centrele Iași. Constanța, Si
biu, Brașov, și Craiova — iar mai 
apoi — in Suceava, Timișoara și 
Bîrlad. în mod deosebit s-a relevat 
bogata și consecventa activitate 
desfășurată de Ministerul Transpor-. 
tarilor și Telecomunicațiilor care,

de 
că 
o- 
de

prin organizarea campionatului șco
lilor profesionale, aduce o contri
buție remarcabilă la lărgirea ariei 
de răspîndire a rugbyului din țara 
noastră.

S-a precizat, însă, că în unele 
sectoare ale activității rugbystice 
persistă încă o serie de deficiențe, 
unele dăinuind de mai multă vreme: 
lipsă de preocupare pentru conso
lidarea organizatorică a secțiilor 
existente ; numărul foarte mic de 
antrenori salariați cu normă în
treagă ; insuficienta dotare a sec
țiilor de rugby cu materiale; vo
lum și intensitate de muncă redu
se in procesul de instruire în ca
drul majorității secțiilor ; lipsuri 

munca de educație a 
a antrenorilor și con- 
de secții — ceea ce a 
mare număr de abateri

serioase în 
sportivilor, 
ducătorilor 
generat un 
disciplinare.

Tot în cadrul plenarei F.R.R. a 
fost prezentat planul de măsuri pe 
anul 1973 care prevede printre al
tele : perfecționarea procesului de 
instruire și educație a sportivilor 
(Ia cluburi și eciiipa națională) ; 
dezvoltarea, întărirea și perfecțio
narea activității de rugby (îmbună
tățirea muncii de selecție, a pro
cesului de instruire, dezvoltarea 
minirugbyului) ; perfecționarea cu
noștințelor profesionale ale profeso
rilor de educație fizică și ale an-

(Continuare in pag. a 2-a)

LA I.E.F.S., IN PREAJMA
CONCURSULUI DE ADMiTERE
• Pregătirea candidaților a început din vreme

• Sportivi fruntași pe listele de înscriere
De vorbă cu conf. univ. VIRGIL TEODORESCU, prorector a

I.E.FS. este singurul institut din 
țară care pregătește specialiști cu 
cea mai înaltă calificare în dome
niul educației fizice și sportului. 
Sarcinile și obligațiile acestei uni
tăți de invâțămînt au sporit con
siderabil in lumina recentei Hotă
râri a Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în 
care se spune, printre altele : „In
stitutul de Educație Fizică și Sport, 
facultățile de educație fizică vor 
selecționa tineri talentați, cu reale 
aptitudini pentru a deveni sportivi 
de performanță, vor asigura pregă
tirea lor diferențiată, în strinsă le
gătură cu cerințele predării și prac
ticării educației fizice și sportu
lui-4.

Apropierea concursului de admi
tere ne-a determinat să adresăm 
tovarășului conf. univ. Virgil Teo- 
dorescu, prorector al I.E.F.S., cîte- 
va întrebări legate de activitatea 
acestei importante unități de în- 
vățămînt din țara noastră.

— Hotărîrea de partid cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului 
a constituit un document de 
importanță majoră pentru 
impulsionarea acțiunilor sporti
ve in riadul studenților. Ce s-<ț

la I.E.F.S. în acestîntreprins 
sens ?

— Firește, 
primit 
că activitatea ce se desfășoară la 
noi a fost discutată de un for atît 
de înalt. Acest lucru demonstrează 
grija pe care conducerea de partid' 
și de stat o acordă educației fizice 
și sportului, iar cei ce se ocupă 
de bunul mers al acestei activități 
(printre care ne numărăm și noi) 
au datoria de a răspunde prin rea
lizări deosebite în acest domeniu, 
care are posibilitatea de a ridica 
pe trepte și mai înalte prestigiul 
de care se bucură România în în
treaga lume. Institutul nostru are 
sarcina de' a pregăti cadre de înal
tă calificare și sportivi fruntași, 
de mare performanță, tn urma 
Hotărîrii, s-au întreprins o serie de 
măsuri care au dus la o mai bună 
organizare a procesului de instrui
re. o planificare judicioasă a antre
namentelor, iar rezultatele nu au 
întîrziat să apară.

Institutul nostru a 
u mare satisfacție faptul

Interviu realizat de
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)



Pag. â 2-a Nr. 746?
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I. SCOP

Complexul polisportiv „Sport și sănătate11 con
stituie un important, mijloc de cuprindere a 
maselor în practicarea organizată a exerciți- 
ilor fizice și sportului, în vederea dezvoltării 
fizice armonioase, menținerii sănătății, creșterii 
capacității de muncă și petrecerii în mod plă
cut și util a timpului liber, potrivit cu vîrsta, 
particularitățile de sex, posibilitățile fizice și 
dorințele cetățenilor.

în ansamblul acțiunilor sportive de masă, 
complexul „Sport și sănătate" ocupă un loc 
principal, întrucît se adresează tuturor cetățe
nilor începînd cu vîrsta de 6 ani, constituind
— în același timp — un important criteriu de 
apreciere a gradului de pregătire fizică a popu
lației.

II. CONȚINUTUL SI STRUCTURA 
COMPLEXULUI

Complexul polisportiv „Sport și sănătate" cu
prinde un ansamblu de exerciții fizice, sporturi 
individuale, jocuri sportive și activități turis
tice.

Probele și normele complexului sînt stabilite 
diferențiat în raport cu vîrsta, sexul și locul de 
muncă al cetățenilor (elevi, studenți, militari, 
salariați din întreprinderi, instituții, din coope
rația meșteșugărească și din mediul sătesc).

Unele probe au caracter obligatoriu, acestea 
fiind prevăzute mai ales pentru dezvoltarea 
calităților motrice de bază, iar altele sînt la 
alegere. Cele la alegere sînt stabilite în raport 
cu necesitățile sporirii gradului de pregătire 
fizică și sportivă a cetățenilor, în vederea or
ganizării utile și recreative a timpului liber.

Ca structură, complexul este diferențiat pe 
următoarele categorii de vîrsta :

6—8 ani; 9—11 ani ; 12—14 ani; 15—16 ani; 
17—19 ani ; 20—25 ani : 26—30 ani ; 31—40 ani 
și peste 40 de ani, separat pentru bărbați și 
femei.

Cerințele (normele) complexului sînt urmă
toarele :

A. CERINȚE PENTRU ELEVI
Probe obligatorii

*' Pentru toate categoriile de vîrstă (6—19 
ani, băieți și fete) — complex de gimnastică și 
alergare de rezistență ;

• De la 6 la 11 ani — alergare de viteză 25m;
• De la 12 la 19 ani — alergare de viteză 

50 m ;
• De la 6 la 14 ani — săritură în lungime 

fără elan ;
•* De la 15 la 19 ani — săritură în lungime 

cu elan ;
• De la 6 la 14 ani — aruncarea mingii de 

oină ;
61 De la 15 la 19 ani — aruncarea greutății 

(6 kg. pentru băieți și 4 kg fete) ;
• De la 11 la 19 ani — orientare turistică
61 De la 9 la 19 ani — un joc sportiv.

Probe la alegere
• Pentru concursuri sau acțiuni pe an la : 

ciclism-cicloturism ; drumeție-excursii, gimnas
tică modernă, gimnastică acrobatică, înot, pa
tinaj, schi (probe alpine sau fond), tir.

Sportivilor legitimați care participă în între
ceri la alte ramuri decît cele prevăzute în 
grupa la alegere li se consideră o normă trecută. 
NOTA :

Normele probelor obligatorii din cadrul com
plexului „Sport și sănătate" se vor identifica 
cu cerințele programei școlare pentru fiecare 
categorie de vîrstă ;

în afara normelor obligatorii, participanții 
trebuie să treacă 3 norme la alegere ;

Aceste norme, ca și jocul sportiv din grupa 
probelor obligatorii, vor trebui repetate de cite 
4 ori pe an fiecare, după care vor fi conside
rate ea trecute.

B. CERINȚE PENTRU STUDENȚI
Probe obligatorii

■ Complex de gimnastică pentru băieți și 
fete

• Alergare de viteză 100 m — 13,5 sec (b) ; 
16.8 sec (f)

v Săritură în lungime cu elan — 4,60 m (b). 
3,30 m (f)
• Aruncarea greutății : t băieți (7,257 kg) — 

6,50 m, fete (4 kg) — 6 m.
•* Alergare de rezistență : băieți (1 000 m) — 

3:50,0 ; fete (500 m) — 2:20,0.
• Participare la 4 jocuri sportive pe an

Probe la alegere
• Patru acțiuni sau concursuri pe an la : 

ciclism-cicloturism, drumeție-excursii, gimnasti
că modernă, gimnastică acrobatică, înot, pati
naj, schi (probe alpine sau fond), tir.

Sportivilor legitimați, care participă efectiv 
la alte ramuri de sport decît cele prevăzute în 
grupa Ia alegere, li se consideră o normă tre
cută.

C. CERINȚE PENTRU SALARIAȚII
DIN ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII, 
COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
Șl MEDIUL RURAL

Grupa I
15—16 ani :

• alergare de viteză pe 100 m băieți — 13,6 
sec. și 80 m (fete) — 13,2 sec.

• alergare de rezistență pe 1 500 m (băieți)
— 6 minute și 800 m (fete) — 4 minute.

• aruncarea mingii de oină — 51 m (băieți) 
și 26 m (fete) ;

• 6 tracțiuni în brațe din atîmat, numai pen
tru băieți ;

• exerciții de rezistență generală în regim de 
viteză : 10 în 20 de secunde pentru băieți și 
•5 în 20 de secunde pentru fete.

17—19 ani:
• 100 m — 13,5 sec (băieți), 80 m — 13,1 

sec. (fete).

• 2 000 m în 8 minute (băieți), 1 OjO m in 5 
minute (fete) ;

• aruncarea mingii de oină — 55 m (băieți) 
și 28 m (fete) ;
• 8 tracțiuni în brațe din atîmat numai 

pentru băieți ;
• exerciții de rezistență generală în regim 

de viteză ; 10 în 20 de secunde pentru băieți. 
5 în 20 de secunde pentru fete.

20—25 ani :
• 100 m — 14,5 sec. (bărbați). 80 m — 13,8 

sec. (femei) ;
• 1500 m în 6 minute (bărbați). 800 m în 

4 minute (femei) ;
• aruncarea mingii de oină — 56 m (băr

bați), 28 m (femei) ;
• 8 tracțiuni in brațe, numai pentru bărbați:
• exerciții de rezistență generală in regim 

de viteză : 10 în 20 de secunde pentru bărbați 
și 4 in 20 de secunde pentru femei.

28—30 ani ;
• 50 m pentru bărbați și 40 m pentru fe

mei (f.t.)
• 1 000 m în 6 minute pentru bărbați ș. 605 

m în 3 minute pentru femei
• aruncarea mingii de oină — 56 m (bărbați) 

și 25 m (femei).
• 8 tracțiuni în brațe din atiraat, numai 

pentru bărbați ;
• exerciții de rezistență generală ir. regim 

de viteză — 8 în 20 de secunde pentru bărbați 
și 4 în 20 de secunde pentru femei;

31—10 ani
• 50 m pentru bărbați și 4-1 m pentru fe

mei (f.t.)
1 000 m în 6 minute pentru bărbați și 

500 m în 3 minute pentru feme;
• aruncarea mingii de oină — 50 m (băr

bați) și 20 m (femei).
•' 6 tracțiuni în brațe din atîmat. nunta; 

pentru bărbați ;
• exerciții de rezistență generală în rez.~i 

de viteză — 8 în 20 de secunde pentru bărbați 
și 4 în 20 de secunde pentru femei.

peste 40 ani :
v 50 m pentru bărbați și 40 m pentru fe

mei (f.t.)
• 1 000 m în 6 minute (bărbați; și 510 m 

în 3 minute (femei) ;
*' aruncarea mingii de oină — 41 m (băr

bați) și 20 m (femei);
• 4 tracțiuni în brațe din atîmat, numai pen

tru bărbați ;
• exerciții de rezistență generală in regim 

de viteză — 6 în 20 de secunde pentru bărbați 
și 3 în 20 de secunde pentru femei.
• Complexul de gimnastică figurează ca pro

bă obligatorie pentru toate categoriile de vîrstă.
NOTA :

— Proba alergare de rezistență este obliga
torie pentru toate categoriile de vîrstă Pină la 
30 de ani

— Exercițiul de rezistență generală in regim 
de viteză se execută astfel : din stind. in spri
jin ghemuit, aruncarea picioarelor înapoi, re
venire în sprijin ghemuit, ridicare in stind (nu
măr de repetări in 20 de secunde).

Grupa II
Pentru toate categoriile de vîrstă :
• înot 100 m (f.t.) — (b-!-f) 4 concursuri 

pe an
• schi fond — 3 km. (b) și 1,5 km (f) — 4 

concursuri pe an
** trîntă 4 concursuri pe ar.
• drumeție — excursie b-D. 4 acțiuni pe an
• cicloturism (b-ț-f). 4 acțiuni pe an
• volei (b-rf). 4 jocuri pe an
• handbal (b— D. 4 jocuri pe an
• fotbal (b), 4 jocuri pe an
• popice — 50 bile plin (b). 25 bile plin (f) 

— 4 jocuri pe an
• tenis de masă <b— f) — 4 concursuri pe an
— Sportivilor legitimați care participă efectiv 

la alte ramuri de sport deeit cele prevăzute in 
grupa a II-a. li se consideră o normă trecută.

Normele vor fi trecute pe categorii de vîrstă 
după cum urmează :

Categoria 15—16 ani : 4 probe din grupa I 
și 2 probe din grupa a II-a la alegere;

Categoria 17—19 ani : 4 pro^e d;n grupa I 
și 2 probe din grupa a II-a la alegere ;

Categoria 20—25 ani: 4 probe din grupa I 
și 2 probe din grupa a II-a la alegere;

Categoria 26—30 ani : 4 probe din grupa I 
și 2 probe din grupa a II-a la alegere ;

Categoria 31—10 ani: 3 probe din grupa I 
și 2 probe din grupa a II-a la alegere ;

Categoria peste 40 ani : 4 probe la alegere 
dintr-o grupă sau din ambele grupe.

D. PENTRU MILITARI, PROBELE
Șl NORMELE COMPLEXULUI SÎNT
CELE STABILITE DE M.A.N. Șl M.l.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Complexul polisportiv „Sport și sănătate" se 

adresează cetățenilor din patria noastră, ince- 
pînd cu vîrsta de 6 ani, participanții trebuind 
să efectueze vizita medicală obligatorie.

IV. TRECEREA
SI EVIDENTA PROBELOR* 5

în învățămîntul de toate gradele, răspunde
rea organizării, trecerii și evidenței probelor 
revine profesorilor de educație fizică. învăță
torilor, alțor cadre didactice, desemnate do 
conducerea școlii sau a institutului de învața- 
mînt superior, precum și organizațiilor de pio
nieri, organizațiilor U.T.C., asociațiilor sporti
ve din școli și asociațiilor studențești.

în armată, sarcina organizării trecerii și e- 
videnței probelor revirțg cadrelor desemnate 
de M.A.N. și M.l.

în întreprinderi, instituții, cooperație mește
șugărească și în mediul sătesc, responsabilita
tea organizării trecerii și evidenței probelor re
vine cluburilor și asociațiilor sportive, cu spri
jinul comitetelor sindicatelor și a organizațiilor 
U.T.C.

Pentru toate categoriile de participanți, tre
cerea probelor va fi eșalonată pe durata unui

an, evidența lor ținîndu-se în documentul unic 
de evidență al complexului, carnetul de partici
pant.

După trecerea ultimei probe din anul respec
tiv, participantul urmează a se prezenta la 
asociația sportivă din care face parte pentru 
a i se înmîna brevetul, cunoscînd că insigna 
se acordă după cucerirea a două sau trei bre
vete.

Pentru militari, evidența probelor se va face 
conform indicațiilor M.A.N. și M.l.

V. CONDUCEREA
Șl ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
COMPLEXULUI 
„SPORT Șl SĂNĂTATE"

Complexul polisportiv „Sport și sănătate” 
este organizat de C.N.E.F.S. împreună cu 
U.GSR U.T.C, C.N.O.P., M.E.I., M.A.N., M.I., 
UCECOM, UNCAP și Ministerul Sănătății.

Pre bele complexului polisportiv „Sport și să- 
nă’ate” pe: fi trecute în concursuri special or- 
gamza’.e. cu ocazia participării la acțiunile 
prevăzute în calendarul sportiv al unității res- 
pec:;ve (campionatul intern, etape de masă a 
unor compeUții sportive centrale, județene sau 
locale, diferite competiții sau concursuri do
tate eu cupe, duminici cultural-sportive etc.), 
in cadrul orelor de educație fizică și de acti- 
vități sportive in școli și facultăți, în taberele 
pentru elevi și studenți.

La c -.rursuri’e și competițiile sportive ofi
ciale, care cuprind și unele probe ale comple- 
x_1j;. trecerea Ier este confirmată de arbitrii 
of c.a’.l ai competițiilor respective.

Pentru trecerea și evidența probelor comple
xul ai. se vor folosi toate cadrele salariate și 
obștești ale cluburilor și asociațiilor sportive, 
grupe ș; cercuri sportive precum și cadrele 
desemnare de federațiile sportive, consiliile te
ritoriale pentru educație fizică și sport, inspec
toratele școlare, organizațiile U.T.C. și pionieri.

VI. DISTINCȚII CONFERITE
PENTRU TRECEREA 
PROBELOR COMPLEXULUI 
„SPORT Șl SĂNĂTATE"

finmpleTOl polisportiv „Sport și sănătate" fi
ind organizat pe cicluri de 2—3 ani, fiecărui 
participant : se va înmîna anual, de către aso- 
clația sportivă din care face parte, un carnet 
care constituie unicul document de participare 
și evidență pe un an.

Fiecărui an de activitate In cadrul comple
xului ^Sport și sănătate" îi corespunde un car
net de o anumită culoare. Un participant nu 

*va putea pr:m; al dc.lea camet decit după 
confirmarea treceri, ultimei probe, făcută de 
una din unitățile stabilite de regulament.

Obținerea de un participant a trei carnete 
confirmate ii dă acestuia dreptul de a primi 
insigna ciclului respectiv. De exemplu : în ca
drul categoriei de vîrstă 17—19 ani trecerea 
probelor complexului se realizează astfel :

La vîrsta de 17 ani. participantul primește 
carnetul unic de participant de culoare roșie 
din partea asociație; sportive. în decursul unui 
an, participantul trebuie să realizeze, la nive
lul școlii sau în orice alt cadru organizat pre
văzut de regulament, probele categoriei de 
vîrstă respectivă.

La vîrsta de 18 ani (corespunzătoare unui 
nou an școlar) — participantul va prezenta 
asociației sportive carnetul de participant de 
culoare roșie — cu confirmarea ultimei probe 
trecute — și va primi un carnet de culoare 
albastră, pentru care va trece, tot în decursul 
unui an, probele prevăzute pentru categoria 
de vîrstă respectivă.

în al treilea an — participantul va primi un 
carnet de culoare galbenă pentru care va tre
bui să realizeze trecerea probelor prevăzute 
pentru categoria de vîrstă respectivă.

La sfirșitu! acestui ciclu de trei ani, parti
cipantul va primi insigna ..Sport și sănătate" 
pentru categoria 1*—19 ani și un carnet pen
tru primul an din ciclul următor.

In situația în care un participant obține în 
cadrul unui ciclu de trei ani numai două car
nete confirmate, el va putea continua partici
parea pină la obținerea celor trei carnete care 
li dau dreptul la acordarea insignei, cu con
diția trecertr probelor prevăzute pentru ciclul 
de vîrstă din care face parte în momentul res
pectiv.

VII. CONDIȚIUNI 
ADMINISTRATIVE

Toate cheltuielile privind confecționarea car
netelor de participant și insignelor „Sport și 
sănătate" precum și cele necesare pentru ti
părirea regulamentului și materialelor de pro
pagandă (afișe, pliante) revin Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport.

Celelalte cheltuieli oj^zionate de pregătirea 
și trecerea probelor, vor fi suportate de cele
lalte organizații cu atribuții în domeniul spor
tului

★
Profesorii de educație fizică, antrenorii și 

instructorii, tehnicienii sau iubitorii sportului 
sînt rugați să trim tă observațiile lor și even
tualele propuneri de îmbunătățire a prezen
tului regulament pină la data de 1 august 
1973 la Secția organizare Control din cadrul 
C.N.E.F.S.. sau pe adresa ziarului „Sportul" — 
sir. Vasile Conta 16, sectorul I, București, cu 
specificația pe plic „Pentru complexul Sport 
și sănătate".

LA NISA, ATLEȚII ROMÂNI POT OBȚINE
REZULTATE DE CEL MAI ÎNALT NIVEL...

...este de părere
După cum se știe, la sfîrșitul săp- 

tămînii trecute, reprezentativa mas
culină de atletism a României s-a 
clasat pe primul loc în întrecerile 
grupei preliminare a Cupei Euro
pei de la Atena, cîștigîndu-și ast
fel dreptul de a participa la în
trecerile uneia din semifinalele 
competiției — este o reeditare a 
performanței de la ediția trecută
— care se va desfășura la începu
tul lunii august la Nisa. Marți du- 
pă-amiază, la întoarcerea atleților 
noștri de la Atena, am solicitat 
amănunte suplimentare antrenoru
lui federal Gheorghe Zîmbreșteanu.

— Inițial, la concursul de la A- 
tena trebuiau să participe cinci e- 
chipe reprezentative. Retragerile de 
ultim moment ale formațiilor Aus
triei și Turciei au redus lupta pen
tru calificare la o dispută în trei
— România, Grecia. Bulgaria. Cre
deți că in „formație completă" as
pectul întrecerilor ar fi fost al
tul ?

— Nu, nu cred. Știam că Austria 
și Turcia au echipe cu o forță mai 
slabă. Este adevărat, unii din atleții 
acestor echipe s-ar fi putut inter
cala, la diferite probe, între repre
zentanții celor trei favorite, dar, în 
esență, lupta pentru calificare s-ar 
fi dat tot între țările amintite. In
tr-un fel, aceste forfait-uri au sim
plificat lupta pentru calificare.

— Cum apreciați evoluția atleți- 
lor români în concursul de pe sta
dionul Karaiskakis ?

— Se pot face aprecieri din mai 
multe puncte de vedere. Primul 
este, desigur, acela al obiectivului 
general, al calificării echipei pen-

antrenorul federal Gh.
tru semifinală. Or, acesta a fost 
atins, chiar dacă nu am fost scu
tiți de emoții pină Ia ultimele probe 
ale concursului. Așa cum presupu
neam înaintea întrecerii, adversarii 
mai redutabili au fost atleții greci 
— ar putea părea paradoxal, pen
tru că ei s-au clasat pe locul trei, 
ratind calificarea — dar unele ac
cidente ale lor ne-au ușurat, oare
cum, misiunea. Comportarea spor
tivilor noștri mai trebuie privită și 
din punctul do vedere al rezulta
telor individuale obținute — atle
tismul este, oricum, un sport indi
vidual — și cred că și în această 
privință avem cîteva motive de sa
tisfacție, unele din rezultatele atle
ților români fiind situate la o bu
nă cotă valorică pe plan interna
țional. în sfîrșit, se mai pot face 
aprecieri și în ceea ce privește o- 
rîentarea la condițiile specifice ale 
concursului. In general sînt mulțu
mit de spiritul competitiv al majo
rității eomponenților echipei noas
tre, care au reușit — cu mici ex
cepții : Toma Petrescu, Gheorghe 
Dulgherii, Frederich Schneider — 
să depășească emoțiile inerente mi
zei și să obțină performanțe apro
piate de nivelul lor maxim actual.

— Pe cine remarcați în mod 
deosebit ?

— Nu îi remarc cu ci... rezulta
tele ! In primul rînd, bineînțeles, 
Gheorghe Ghipu — care a găsit în 
grecul Zaharopoulos un adversar 
capabil să ducă o trenă puternică, 
asigurindu-i juniorului nostru o 
cursă aproape ideală — și Gheor
ghe Cefan, al cărui timp la 3 000 
tn obstacole îl „ridică" în elita eu-

11 ȘCOLARI ROMÂNI
LA „MONDIALELE" DE LA ATENA

Zrmbreșteanu
ropeană a probei. Tot performanțele 
obținute evidențiază și pe Șerban 
Ciochină, Constantin Stan, Nicolae 
Perța sau Csaba Dosa...

— De ce nu a alergat Ghipu și 
800 m ? Forma pe care o deține 
i-ar fi asigurat, credem, o victorie 
ușoară și un rezultat valoros.

— Ghipu nu a „dublat" la do
rința antrenoarei sale. De altfel, la 
sfîrșitul acestei săptămîni el va 
concura la Erfurt în cadrul meciu
lui de juniori R.D. Germană — 
România — Polonia. Din avionul 
de Atena el s-a urcat în trenul de 
Erfurt, unde va ajunge după o că
lătorie de 28 de ore! Deși l-am 
menajat la Atena — este totuși ju
nior și în el ne punem mari spe
ranțe pentru europenele de la Duis
burg — această „excursie" prelun
gită îl uzează, cred, mai mult decît 
o cursă de 800 m, oricât de „tare" 
&r fi ea...

— La Nisa, atleții români vor 
concura în compania unor forțe ale 
atletismului continental, vor avea 
ca adversari atleți de o deosebită 
valoare. La ce ne putem aștepta, 
ce speranțe putem avea în legătură 
cu această semifinală ?

— Teoretic este imposibil să în* 
trecem R.D. Germană și Franța, 
pentru a ajunge în finală. Și Sue
dia pare departe de posibilitățile’ 
noastre, foarte puternică este și 
echipa Cehoslovaciei, dar în dispu
ta cu aceste formații putem înlă
tura cuvîntul imposibil. Totul de
pinde de modul cum se vor com
porta atleții noștri. Sperăm ca în 
condițiile concurenței foarte puter
nice sportivii români să obțină 
performanțe individuale de cit mai 
bună valoare, de nivel internațio
nal.

VI. M.

SCRIMA Astăzi va părăsi Capitala 
îndreptîndu-se pe calea aerului spre 
Goteborg al doilea eșalon de șerimeri 
care ne vor reprezenta în campionatele 
mondiale. Este vorba despre floretistele 
Ileana Gyulai, Ana Pascu, Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu și Magdalena 
Bartoș precum și spadasinii Anton Pon- 
graț. Alexandru Istrate, Constantin Du- 
țu, constantin Bărăgan și Paul Szabo. 
Ei sînt însoțiți de antrenorii Andrei 
VîJcea și. respectiv. Constantin Stelian.

T’R La marea întrecere interna
ționala, „Cupa prietenia”, ce se desfă
șoară zilele acestea în R.D. Germană, ia 
Leinzig participă o serie de tineri tră
gători ■ români, care la ultimele con
cursuri au dat satisfacție. Lotul condus 
de antrenorii L. Cristescu (probele de 
pușcă) T. Jeglins^bi cMstol) si D De-

leanu (talere) cuprinde pe următorii : 
K. Nicolescu, V. Stancu, Gh. Barbu, Va- 
silica Manea. Georgiana Oprișan — la 
pușcă; Gr. Calotă, M. Bujdei — la pis
tol; V. Petrovan, H. Frantzuski, Tr. Za- 
harescu, V. Glieorgliiță și M. Ispașiu 
— la talere. Concursurile au loc în zi
lele de 5—7 iulie.

BOX Marți seara a părăsit Capitala 
echipa de box a clubului Metalul Bucu
rești, care va întreprinde un turneu în 
Republica Democrată Germană. Pugi- 
liștii metalurgiști vor susține două în- 
tîiniri cu echipa clubului Wismuth Gera. 
Au făcut deplasarea următorii boxeri : 
C. Lucian, V. Ivan, I. Lungu, V. Măli- 
naș, R. ivanciu, M. Teodorescu, C. Sta- 
nev, Gh Hie. C. Stanciu, N. Andrei. V- 
Prodan. I. Hodoșan, N. Tudor și M. con
stantinescu. Echipa este însoțită de an
trenorii I. Stoianovici, E. Dinu și de 
arbitrul Gh. Stănescu.

AUTO La Alexandria. intr-o organi
zare toarte bună (aparținind Filialei 
ACR Teleorman și organelor locale, s-a 
desfășurat duminică un concurs de vi

teză în circuit. După parcurgerea tra
seului — 7 ture — ciștigători au to»t 
declarați : CATEGORIA PESTE 1150 CMC
— 1. Doru Stanciu (Danubiana). 2. Ma
rin Dumitrescu (Automobil Dacia Bucu
rești), .3. Costin Finichi (Autotractor 
Brașov) LA CLASA PÎNA LA llaO CMC 
1. Dumitru Novac (Automobil). 2. Va
lentin Topciu (Danubiana), 3. Șt Lința 
(Automobil) începători pe pr:mul loc 
Vasile Vanghele... urmat de țiul său 
vasile ștefan. Pe echipe : 1 Automo
bil Dacia București, 2. Danubiana.

TENIS In Cupa institutului de Con 
strucții s-au înregistrat următoarele re
zultate (in ordinea tabloului — optimi 
de finală) băieți : T. Ovici (Progresul)
— C. Ionescu (Dinamo) 6—2, 6—2; Gh
Komoroezi (Politehnica Cluj) — A 
Leonte (C.S.U. Construcții) 6—2. 6—2;
V. Sotiriu (Steaua) — R. Popescu (C-S.u. 
Construcții) 6—1. 6—1: I. Sântei (Dinamo
— L Bo’dor (Poli. Cluj) 3—6, 6—L 6—3: 
D. Hărădău (Steaua) — M. Tăbăraș 
(Progres”l) 6—0. 6—3: M. Russu (C.S.U. 
Construcții) — A. Viziru (Progresul' 
6—1, 6—0; B. Almăjan (Dinamo) — 1-

Geantă (Colțea) 6—0, 6—2; V. Marcu 
(Dinamo) — A. Cruceanu (Progresul) 
w.o. Fete : Mariana Simionescu (Dina
mo) — Mihaela Dimitriu (Steaua) 6—3, 
2—6, 6—0; Florica Butoi (C.S.U. Con
strucții) — Anca Floreșteanu (C.S.U. 
Construcții) 6—2, 6—1; Lucia Suciu (Po
litehnica Cluj) — Elena Cotuna (C.S.U. 
Construcții) 6—4. 6—1; Florența Mihai 
(Dinamo' — Mariana Hadgiu (Progre
sul) 6—0. 6—3.

LUPTE între 1 și 10 iulie, la Kvar (iu
goslavia). va avea loc un curs interna
țional de perfecționare a antrenorilor 
de lupte Inițiativa organizării acestui 
curs aparține președintelui comisiei de 
antrenori a F.I.L.A.. antrenorul emerit 
ION CORNEANU. Din partea țării noas
tre au fost invitați să participe antre
norii Ion Cernea (la lupte greco-roma- 
ne) și Ion Bătrîn (’.a lupte libere). în 
același timp, 'n calitate de lectori vor 
fi prezenți antrenorii Ion Corneanu și 
Victor Dona.

TENIS DE MASA La Buzău a avut 
întilnirea internațională dintre echipele

Simbătă și duminică la Atena se 
desfășoară întrecerile campionatu
lui mondial școlar. La această im
portantă competiție, aflată la edi
ția inaugurală. România va fi re
prezentată de 11 atleți școlari. Iată 
numele lor, probele la care vor 
concura precum și cele mai bune 
performanțe pe care ei le dețin : 
Viorel Dumitrescu (100 m — 10,6), 
Alexandru Fiiiop (100 m— 10,8), 
Victor Ilie (100 m — 10,8), Ostafiu 
Cionca (800 m — 1:56,0), Adrian 
Calimente (110 mg — 14,8 pe gar-

Duminică la Focșani

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE MARATON

Duminică dimineața, orașul Foc
șani va găzdui ediția din acest an 
a campionatului republican de ma
raton. La ântreset'i' și-au anunțat 
participarea cei mal buni specia
liști ai noștri, în frunte cu Nicolae 
Mustață, refăcut după accidentul 
care l-a ținut, departe, de activita
tea competițională o bună perioa
dă de timp.

Campionatul național 

de tenis al copiilor 

DIN CAUZA PLOILOR, 
ÎNTRECERILE AVANSEAZĂ GREU

CLUJ, 4 (prin telefon). Miercuri, 
din cauza ploii căzute în tot cursul 
zilei și în ajun, terenurile din par
cul Babeș deveniseră adevărate... 
lacuri, astfel incit, cu excepția a 
45 da minute, ele au devenit 
impracticabile. Din această cauză 
campionatele naționale de tenis ale 
copiilor avansează destul de greu, 
iar jocurile din consolări sînt puse 
sub semnul incertitudinii.

Mai avansate sînt întrecerile gru
pei de 13—14 ani (băieți), unde a 
început turul al Ill-lea. Ca o ca
racteristică generală este de remar
cat faptul că s-a stabilit un oare
care echilibru de forțe la toate 
categoriile, atîț la băieți cit și la 
fete, lucru explicabil, de altfel, a- 
vînd în vedere că pe măsură ce 
concursul avansează, rămîn în com
petiție cei mai buni tenismeni.

Au fost remarcabile, prin dîrze- 
nia cu care s-au disputat, cîteva 
dintre partidele turului al Il-lea la 
băieți (13—14 ani). Astfel, A. Csor- 
ba (Minerul Baia Mare) — O. Ne- 
guiescii (Flacăra Moreni) au oferit 
un reușit spectacol, primul impu- 
nîndu-se mai greu decît arată sco
rul cu 3—6, 6—2, 6—2. La rindul 
său, Gh. Moldovan (Constructorul 
Hunedoara) a dispus, după fru
moase schimburi de mingi, cu 6—2, 
6—4 de D. Patru ț (Cutezătorii). 
Alte rezultate din turul II (băieți, 
13—14 ani) : M. Pavel (Dunărea 
Galați) — Gh. Roșu (Bocșa) 6—5, 
6—5, A. Cioclov (Steaua) — M. Me- 
teș (Poli. Cluj) 6—3, 6—3, D. Iosif 
(Ind. sirmei C. Turzii) — T. Lăză- 
rescu (Vulturii Țela) 6—2, 6—2 ; 
fete (13—14 ani, turul I): Rodica 
Nistor (Progresul) — Gina Pop 
(Ind. sîrmei C. Turzii) 6—5, 6—4, 
Rozi Melconian (Șc. sp. Constanța) 
— Rozalia Nemeth (Mureșul Tg. 
Mureș) 3—6, 6—5, 6—0

Nușa DEMIAN

Școlii sportive și formația iugoslavă 
S.T.K. Proleter Coka. La fete au cîști- 
gat oaspetele cu 3—2, iar la băieți, me
ciul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 5—5. Turneele individuale au re
venit jucătoarei Erszbet Palatinuș 
(S.T.K. Proleter Coka) și colegului ei 
de echipă, Subotin. .

VOLEI. Jocurile Balcanice pentru ju
niori au fost devansate, ele urmînd să 
aibă loc între 17 și 22 iulie, la Atena. 
AU FOST SCHIMBATE și datele de des
fășurare ale „Turneului prietenia1*, mas
culin. El va avea loc între 5 și 15 au
gust, la Pernik (Bulgaria). • „TRO
FEUL RM VÎLCEA** pentru formațiile 
masculine de juniori a fost reprogramat 
pentru zilele de 10, 11, 12 și 13 iulie, 
echipele fiind împărțite în două serii: 
Cehoslovacia, Ungaria, România I (1), 
Bulgaria, Olanda, România II (2). 
e> „TROFEUL P. NEAMȚ** pentru juni
oare va avea loc între li și 13 iulie, cu 
participarea echipelor Bulgariei, Unga
riei, României (două formații) S-AU 
CALIFICAT în Divizia B ; C.F.R. Cluj, 
Medicina Timișoara, Aurora Bacău, Teh-

duri de 100 cm), Nicolae Lovișteanu 
(3 000 m — 8:58,0), Tudorel Vasile 
(lungime — 7,38 m), Doru Oprea 
(înălțime — 2,07 in), Cornel Preda 
(aruncarea greutății — 15,87 m), 
Constantin Ciuplea (aruncarea dis
cului — 50,68 m), Dorin Moruzan 
(aruncarea suliței — 59,44 m).
Atleții noștri vor fi însoțiți de an
trenorii Ion Moroiu și Constantin 
Mihail.

Ținînd seama de recordurile per
sonale ale școlarilor noștri și de re
zultatele obținute pe plan mondial, 
cele mai mari șanse de a se clasa 
pe locuri fruntașe —și chiar de vic
torii — le au constănțeanul Viorel 
Dumitrescu la 100 m, brăileanul 
Doru Oprea la înălțime și bucu- 
reșteanul Tudorel Vasile la lungi
me.

„REGATA SNAGOV"
(Urmare din pag. I)

tre oficialii invitați la competiție se 
vor afla și două cunoscute persona
lități ale caiacului și canoei, Joachim 
VVeiskopf — membru al Biroului 
F.I.C. și președinte al federației de 
specialitate din R. D. Germană — si 
Nicola Velev, arbitru internațional si 
F.I.C. și președinte al federației de 
caiac-canoe din Bulgaria.

Programul Întrecerilor este următo
rul i

— simbătă, de la ora 9,30, seriile 
la probele olimpice, iar de la ora 17 
finalele acestor probe :

— duminică, de la ora 9, probele de 
viteză (500 m), de la ora 15 — finalele, 
iar de la ora 17 întrecerile finale ale 
curselor de fond.

PE DRUMUL
(Urmare din pag. 1)

trenorilor care pregătesc echipe de 
copii, juniori, formații de Divizia 
A și B ; intensificarea muncii de 
educație în rindul sportivilor, an
trenorilor, arbitrilor ; perfecționa
rea activității comisiilor județene 
de rugby (în secții, cluburi, asocia
ții sportive) ș.a.

în- ultima parte a lucrărilor ple
narei Comitetului F.R.R. a luat cu
vîntul tov. Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S. care a mulțumit în nu
mele Biroului Executiv al C.tf.E.F.S., 
Biroului federal (secretar general — 
prof. Ovidiu Marcu, antrenor fede
ral — Valeria Irimescu) pentru 
modul cum a lucrat în ultima pe
rioadă, relevînd creșterea, în an
samblu, a activității rugbystice în 
tara noastră. S-a apreciat cu acest 
prilej munca depusă în cadrul clu
burilor și asociațiilor sportive din 
diferite județe ale țării, rezultatele 
obținute pe planul performanței : 
cîștigarea Turneului F.I.R.A. ’73 
pentru juniori, ocuparea locului II 
în Campionatul european F.I.R.A. 
la seniori. Referindu-se apoi l.a ne
cesitatea intensificării muncii de 
popularizare a rugbyului. vorbito
rul a recomandat, printre altele, 
atragerea copiilor și juniorilor că
tre acest sport bărbătesc — prin 
dezvoltarea minirugbyului — mă
rirea numărului de antrenori și ar-

REDRESĂRII
bitri („Să nu se piardă foștii ju
cători care iubesc această discipli
nă. Ei trebuie păstrați fie ’CiT antre
nori, fie care instructori sau arbi
tri") ; introducerea rugbyului în 
marile manifestări polisportive,

în cuvîntul său, ing. Cornel Bu- 
rada, președintele F.R.R., s-a refe
rit la cîteva probleme ale muncii 
cu copiii și juniorii, subliniind fap
tul că pe viitor forul de specialitate 
va trebui să depună eforturi mai 
susținute în această direcție, deoa
rece numai astfel se poate asigura 
un progres continuu sportului cu ba
lonul oval. O temă larg dezbătută a 
fost și aceea cu privire la creșterea 
spiritului de sportivitate, îmbogățirea 
calendarului internațional (cît mai 
multe jocuri cu adversari puternici, 
în special din Franța și Anglia) atît 
la nivelul „naționalei", cît și al 
formației B (tineret).

★
La lucrări au mai luat cuvîntul: 

prof. C. Morțun, A. Anghel (Du
nărea Giurgiu), dr. G. Eftimescu, 
conf. univ. N. Pădureanu, conf, 
vniv. FI. Moraru (CNOP), prof. I. 
Dan (M.T.Tc), ing. R. Demlan, Gh. 
Corangă (Galați), I. Constantinescu 
(Năvodari), I. Milea, V. Marica 
(Aeronautica), I. Dumitrescu (Vul
can), T. Moldoveanu, conf. univ. 
P. Laichici și M. Antonescu (Timi
șoara), V. Călin (Bîrlad), ing. M. 
Ludu.

„MOBRA" = 50 cmc
„MOBRA" — 4 cai putere
„MOBRA" = suspensie hi

draulică
„MOBRA" = stabilitate și 

confort
„MOBRA" = 100 km de re

laxare cu numai 5 lei 
„MOBRA" = parcare fără 

dificultăți
„MOBRA" = 6.325 lei 
Motoreta „MOBRA" — utilă 

in orice călătorie !
Motoreta „MOBRA" se poa
te cumpăra și cu plata in 
rate lunare I

(6797)

mobra 50

nico-confecții București (masculin). Vo
ința Craiova, I.G.C.M. Erașov, Știința 
Bacău, Confecția București (feminin), 
e S-AU CALIFICAT în Divizia școlară: 
Gr. șc. P.T.T. Suceava, C.S.U. Galați, 
Progresul București, Lie. ind. energ. 
Craiova, Lie. ped. Arad, Lie. Papiu Ila- 
rian, Tg. Mureș, Șc. sp. Cluj, Șc. sp. 
Videle (masculin), Șc. sp. Unirea Iași, 
Gr. șc. coop. Huși, Lie. Urziceni, Gr. 
șc. Vitrometan Mediaș, Lie. ped. Cîm- 
pulung Muscel, Lie. Oțelul Roșu, Lie. 
Aiud, Lie. Zalău (feminin). • ÎNTRE 
7 și 30 iulie, la Rm. Vîlcea și P. Neamț, 
vor fi organizate taberele centrale ale 
Ministerului Educației și Invățămîntu- 
lui și Federației de specialitate, . care 
vor găzdui peste 150 de speranțe ale 
voleiului, băieți și fete.

SCHI Performanțele se plămă
desc în orice anotimp, indiferent de spe
cificul ramurei de sport. în dorința de 
a realiza rezultate tot mai bune, fede
rația de specialitate a inițiat pentru toți 
schiorii din probele nordice și blatlon, 
un vast plan de pregătire pe uscat, iar 
odată la 30 de zile, vor avea loc con

cursuri de verificare pentru toate cate
goriile de sportivi. întrecerea pe uscat 
va cuprinde un triatlon în care sînt in
cluse probe specifice, cum sînt decasal- 
tul, Cotările în brațe și alergare pe 
pistă. Antrenorul federal, prof Constan, 
tin Tiron, ne-a spus că prima Întrecere 
a avut loc la Poiana Brașov și a adus 
la start un mare număr de schiori șl 
schioare din majoritatea asociațiilor și 
cluburilor sportive cu secții de schi. Pe 
baza punctajelor realizate în toate cele 
trei genuri de întrecere s-au înregistrat 
următoarele rezultate : fond junioare: 1. 
Aurica Spînu (LES Predeal), 2. Elena 
Cavași (LES), 3. Nicoleta Scurtu (LES) ; 
juniori : 1. o. Gîrbacea (LES), 2. A. 
Perciog (Tractorul), 3. F. Foriko (Dina
mo) ; senioare ; 1. Adriana Barabaș
(Tractorul). 2. Lucia Barabaș (Tracto
rul), 3. Elena Bașa (Dinamo) ; seniori: 
1. N. Gîmiță (Dinamo)j 2. Gh. Ionetecu 
(Dinamo), 3. Gh. Rusu (ASA) : biatlon 
juniori : Ț Gh. Drăghici, 2. C. Mandraș, 
3. Gh. Dudu ; seniori : 1, D. Soiu, 2. 
Gh. Gîrniță, 3. St. Urs,
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Consemnări pe marginea ultimei etape a Cursului central de perfecționare a antrenorilor

UN COLOCVIU PARTIAL REUȘIT
La sfîrșitul săptămînii trecute, în 

zilele de 28, 29 și 30.iunie,.s-au des
fășurat, în Capitală,, lucrările fi
nale ale cursului central de per
fecționare a antrenorilor, din gru
pele de clasificare A și B (mai pu
țin cej care fac parte din centrele 
de juniori și copii). Acțiunea a- 
ceasta, contînd de fapt ca a treia 
și ultima etapă din cadrul activi
tății de pregătire profesională a 
antrenorilor, inițiată și organizată 
de Federația română de fotbal 
ne-a prilejuit cîteva constatări, pe 
care ne propunem a le prezenta în 
rîndurile ce urmează.

Referindu-ne mai întîi la pe
rioada premergătoare recentului 
colocviu al antrenorilor, va trebui 
să spunem că, din totalul de 210 
tehnicieni care se ocupă de pregă
tirea echipelor noastre divizionare 
și care urmau să trimită în ter
men lucrările personale cu temele 
stabilite prin Colegiul central, nu
mai aproximativ o treime 
conformat acestei obligații,
ce reprezintă o modestă participa
re la desfășurarea unei acțiuni 
destinată să servească în primul 
rînd celor în cauză. Adică antre
norilor.

Remarcabil ni se pare, în schimb, 
faptul că marea majoritate a lu-

s-au
Ceea

CE A ÎNSEMNAT
„CUPA ROMÂNIEI1'

PENTRU ECHIPA DV.?
Răspund conducători, antrenori și jucători

ai finalistelor ediției

vestiare, Imediat
2, în

această 
au valoa- 

ușor com- 
elemente 

noi, vor
fi mai

vor fi 
vină la 
plan international, 
sper — de și mai

Marți seara, în _____
duoă consumarea finalei nr. 
Vălmășagul de felicitări, îmbrățișări, 
lacrimi de bucurie 
în vălmășagul de 
și supoziții făcute 
de important, am 
ce înseamnă, de 
mia Rm. Vllcea, 
României, iar pentru Constructorul 
Galati prezenta în finală.

Primul ne-a răspuns tov. Radu 
Licea, președintele secției de fotbal 
Chimia Rm. Vllcea; „Pentru noi, 
obținerea Cupei înseamnă mult. Nu 
mă refer numai la prezența într-o 
competiție de prestigiul Cupei cu
pelor — ceea ce ridică în fata noas
tră destule probleme de rezolvat în- 
trucît dorim să avem o comportare 
bună, indiferent de adversarul ce 
ni-1 vor hărăzi sorții — cît la fap
tul că rezultatul și finala în sine 
atrag atenția asupra categoriilor in
ferioare. Și acolo există echipe bune. 
In același timp, sînt sigur că se va 
schimba și optica de pregătire a 
jucătorilor noștri care. în 
fază finală, au dovedit că 
re.- Apoi, lotul va 
Pletat, pentru că 
care vor dori să 
exjșța contacte pe 
ne vom bucura — 
mult sprijin Pe plan local. Pe scurt, 
datorită Cupei României, Rm. Vilcea 
intră în circuitul orașelor cu echipe 
de anvergură, cu toate obligațiile ce 
rezultă din această stare de lucruri".

Antrenorul vîlcenilor, prof. Dumitru 
Anescu, nu a făcut decît să confirme 
spusele conducătorului secției, adău
gind : „Pe lingă satisfacțiile ce decurg 
din cucerirea trofeului, Cupa Româ
niei ne-a adus și obligații uriașe. Fap
tul că vom reprezenta țara in com
petiția continentală nr. 2 spune to
tul. Va trebui ca în scurta perioadă 
de pregătire ce urmează, să facem 
totul pentru alinierea unei echipe care 
să dea o replică onorabilă oricărui ad
versar".

• Căpitanul echipei. Petrică, era șl 
el._ firește, fericit, dar și emoționat: 
„Cîștigarea Cupei ne creează obligația 
să facem totul să o păstrăm și la a- 
nul : de asemenea să reprezentăm in 
mod onorabil fotbalul românesc in 
Cupa cupelor". Haidu, jucătorul cel 
mai experimentat, participant la 
șapte finale și cîștigător a trei trofee 
(de două ori cu Dinamo, o dată cu 
Chimia), era de părere că „victoria 
ne creează obligația ca în campio
natul viitor să luptăm pentru cîștiga- 
zea seriei și promovarea in A".

Dincolo, în tabăra gălățenllor, era

sau de tristețe, 
impresii, declarații 
după un joc atit 
încercat să afiăm 
fapt, pentru Chi- 
cîștigarea Cupei

I

ACTIvUAȚII SPORTIVE DE MASA
k

PREGĂTIRI PENTRU O MARE COMPETIȚIE

„CUPA CAMPIONILOR ASOCIAȚIILOR SPORTIVE"

ac- 
de 

Este

în aceste zile, la sediul Consiliu
lui pentru educație fizică și sport 
— sectorul I se fac intense pregă
tiri pentru punerea la punct a tu
turor măsurilor organizatorice me
nite să asigure buna reușită a une
ia dintre cele mai importante 
țiuni, din acest an, întreprinse 
către forul sportiv amintit, 
vorba de „CUPA CAMPIONILOR 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE", com
petiție care va întruni cele mai 
bune echipe și sportivi reprezen
tanți ai asociațiilor sectorului.

După cum vă puteți da seama, 
începînd de săptămîna viitoare, pe 
terenurile de sport ale sectorului I 
vom putea asista la un veritabil 
FESTIVAL AL SPORTULUI DE 
MASA, o manifestare de amploare,

LA ȘTRANDUL 
S-AU DESCHIS

DE INIȚIERE

„CUTEZATORII" 
CURSURILE 

ÎN ÎNOT
laLuni dimineața s-au inaugurat 

Lacul Tel, la baza sportivă „Cute
zătorii", : cursurile de inițiere în 
înot, acțiune ce se desfășoară în 
organizarea Consiliului pentru edu
cație fizică și sport și a Organiza
ției pionierilor din sectorul 2.

în prima serie, ce va funcționa 
pînă la 15 iulie, s-au înscris peste 
200 de copii, a căror inițiere în 
tainele acestei discipline va fi asi
gurată de un număr suficient de 
instructori.

A. Bakoș, 
Căpățină și

crărilor trimise Colegiului central 
al antrenorilor au îndeplinit con
diția de a răspunde exigențelor ac
tuale. Și aici este cazul a cita cî
teva dintre ele, cum ar fi: 
ciții și jocuri pentru 
diferitelor procedee 
minate de sarcinile 
chipei proprii și ale 
(Constantin Teașcă); 
tru învățarea și 
trasului la poartă" (C. Costinescu); 
„Dezvoltarea calităților motrice 
în etapa precompetițională" (Nico- 
lae Proca); precum și lucrările în
tocmite de N. Tâtaru, L. Muntea- 
nu, V. Rizea, G. Petrescu, Al Me- 
zaroș, C. Manolache, 
Marin Alexandru. T. 
alții.

Susținerea acestor 
confirmat, o dată în 
că, în general, antrenorii 
posedă baza teoretică 
exercitării cu bune rezultate 
profesiunii, că exi 
biective pentru 
carii lor în act 
la echipe. In club: 
rezultatele ex: 
dese 
din totalul celor 63 de 
care și-au susținut oral 
de control,

,Exer- 
perfecționarea 
tactice deter- 
de joc ale e- 
celei adverse" 
„Metode pen- 
perfecționarea

lucrări a 
plus, faptul 

noștri 
necesară 

a 
â condiții o- 

ridîcarea califi- 
ivitatea desfășurată 
aburi. De altfel și 
tenului final dove- 

acest lucru, prin faptul că 
antrenori, 
lucrările 

51 l-au trecut cu sue-

C.F.R. PAȘCANI LA 
CIMPULUNG MOLDOVENESC

DE LA F. R. Ftcrui Galați, Șerbanoiu, cu cupa 
listei.

desigur mai puțină bucurie 
riiele dunărean sin.
mari ca și ale Chimiei. Râs 
r.e la inirebare, antrenorul V asiie 
Luban dorea ca pneze 
atragă ma. mult atenț. 
așupra „vieții* 1
„Deși clubul nostru este proprietarul 
stadionului Dunărea, cel mai mare 
din oraș, am fost tot timpul sur
ghiuniți pe alte terenuri, ba. astâ- 
iarnă. ne-am antrenat— printre 
blocuri, iar atunci cind a venit pri
ma etapă a returului, deși trebuia să 
jucăm pe terenul nostru cu Comerțul 
Brăila, am fost trimiși să disputăm 
partida... la Brăila! Numai după 
multe intervenții ni s-a acordat fa
voarea de a juca pe stadionul „Oțe
lul", al treilea teren din oras“-

Tov. Vasiie Stănescu. oresedinîele 
comitetului sindical al LCAI.S. Galau. 
era de părere că finala le-a dat j 
cătorilor de la Constructorul rr 
multă încredere în forțele lor. 
„s-au format ca echipă", că a cresc j 
afinitatea între jucători. Pe scurt 
„Drumul parcurs in Cupa României 
și disputarea acestei duble finale do
vedesc că echipa noastră are posibi
lități să presteze un fotbal bun. că 
ar putea — intr-un viitor nu prea în
depărtat — să reușească să se desprin
dă spre A din plutonul de patru echi
pe cîte are acum orașul nostru in B“.

Mircea TUDORAN

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI' A ÎNCHEIAT UN SEZON//

PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE■>

(Urmare din pag 1)
cele două merituoase finaliste, are 
și părțile sale triste. Pentru că nu 
poate bucura, desigur, acest fiasco 
general al echipelor din pruna sce
nă. Sigur, s-au căutat și se mai 
caută explicații. înaintea finalei 
antrenorul brașovean Nicolae Proca 
explica eșecul unor divizionare A 
prin aceea că ele nu au vrut să se 
mai complice și cu întrecerile Cu
pei, din moment ce aveau de rezol
vat probleme vitale in campionat 
Printre cauzele eșecului formațiilor 
de prim rang s-a numărat și trata- 

în cadrul căreia se vor organiza în
treceri la atletism, fotbal, handbal, 
orientare turistică, popice, tenis de 
masă, tenis de cîmp, tir și volei. 
Se scontează pe participarea spor
tivilor din peste 40 de asociații ca 
de pildă, Telefoane. IRMA, C.P.C.S. 
Automatica, C.S.P., O.N.T. și altele, 
în prezența la startul disputelor a 
peste 20 de echipe de fotbal, în jur 
de 30 echipe la volei. Faptul obligă, 
desigur, pe organizatori la măsuri 
foarte riguroase pentru asigurarea 
terenurilor de joc, buna funcționar? 
a arbitrajelor și altele.

ÎN
„CUPA DIANA"

SECTORUL VI AL CAPITALEI
Consiliul pentru educație fizică și 

sport al sectorului VI organizează In- 
cepind de săptămina viitoare, ediția a 
Ill-a a ..Cupei Diana", competiție re
zervată fetelor. Vor intra in Întrecere 
reprezentantele 
Electromagnetica. Tricotajul roșu, Relon 
Panduri, Tricodava, Stofe de mobilă. 
Tînăra gardă, Munca textilă, IUTA și 
Loz în plic.

Tinerele competitoare au făcut intense 
pregătiri în vederea acestei a ni-a e- 
diții a „Cupei Diana". Sint programate 
întreceri la volei, handbal, cros, triat- 
lon, orientare turistică șl fotbal. Pen
tru buna desfășurare a concursurilor, 
organizatorii au ales drept loc de des
fășurare a disputelor Complexul spor
tiv Progresul (unde vor avea loc pro
bele de triatlon), stadionul asociației 
sportive Electromagnetica, din str. Ve
seliei, baza sportivă a asociației Vulcan. 
Pentru întrecerile la tir cu arcul spor
tivele își vor măsura forțele la poligonul 
din str. Zețarilor (prelungirea Feren
tari) , iar la orientare țujisiițâ în pădu
rea Pusțnicuj, ,"------  

asociațiilor sportive

ces deplin, îndeplinind cerința con
firmării în categoriile respective. 
Printre aceștia se numără N. Du
mitrescu, I. Oană, G. Petrescu, G. 
Nuțescu, N. Proca, V. Tîlmaciu, C. 
Comăniță, T. Macri, L. Muntean u 
și alții.

în ansamblu, acțiunea de perfec
ționare a antrenorilor începută în 
prima săptămină a lunii ianuarie 
din acest an s-a dovedit deosebit 
de utilă, prin contribuția sa la ri
dicarea nivelului de calificare pro
fesională a antrenorilor. Evident 
că o participare mai cuprinzătoare, 
mai aproape de cifra celor care 
trebuiau confirmați, ar fi contri
buit la o reușită deplină.

Pentru toți aceia, însă, care din 
diferite motive — nu numai obiec 
tive — nu s-au putut prezenta la 
cea de a treia etapă a pregătirii — 
etapa, susținerii lucrărilor perso
nale — Colegiul central al antre
norilor a prevăzut un ultim ter
men, între 21 și 22 septembrie, 
după care acțiunea de confirmare 
se va încheia, pentru grupele A și 
B, cei neconfirmați nemaiputînd 
beneficia plenar de drepturile ce 
se conferă încadrării lor profesio
nale.

C. BRAUN-3OGDAN 
antrenor emerit

rea superficială a acestei competiții 
ți a adversarelor mai miri. Greșea
lă care nn-ți mai găsește niri o sca
ră atunci cind am pătruns in faze
le superioare, in care favoritele 
erau avertizate de marile surprize 
de rare sint in stare 
torul 
saa 
iași, 
mai 

Construe - 
Galați, un Metalul București 

Chimia Rm Vikea. Credem, 
că fundamentals cauză a celei 
slabe reprezentări a echipelor

de divizia A in toată istoria „Cupei 
României* o reprezintă pe lingă 
lipsa de seriozitate ți de angaja
ment, și pregătirea fizică insufici-

COPIII DE PE „CONSTRUCTORUL".

A<.

ac a:

Pe baza sponirâ
șosețea iar.c-1 i. z-.-r.-c. <&e
dimineațâ pită seari zeci ce elev. J*j- 
cind baschet. volei. tarcaaU *a- prac- 
ticind alte sporturi. A-c.
de aproape d —î săp.ărr.irL o lacirâ 
sportivă ce vacantă- Cor.dj cerea <S_c_- 
lui a luat fnHwaw telțlativâ de a se
lecționa tineri talentan pentru secu—e 
sale de periormanțâ c_ccre elev., -.esta^ 
in școli de către :ezr_<r.er._ c?-ibu2u.. 
Astfel, din cei âll de fc-ev . care au co
respuns la probele impuse. Uî a- acum 
șanse să devină ccmp sr.er.%; serp^or 
de baschet, volei, handbal ș; box. Zil
nic, vin elevii pe stadron 
ducerea antrenorilor D. 
bal), S. Chiriță (volex>.
(baschet) și Gh. Liupi 
i:arizeazâ cu aoeceda 
pecuv. O altă -.n;ț;ai 
aceea de a-i învăța ; 
să înoate. In pauza di 
handbal sau volei, ba 
trec, obligatoriu, la b. 
oră. s-b conducerea 
învață aces: util spor 
ieșit ‘ din bazin sint : 
clă de ..Cico" și o tab.e:ă de cioc 

(T.R.)

SĂPTĂMÎNA SPORTLRILOR

OLIMPICE, LA PLOIEȘTI
In cursul săptămînii trecute. In aso

ciațiile sportive ploieștene. s-au desfă
șurat întreceri de atletism, înot, fotbal, 
volei și handbal din cadrul celei de a 
Il-a ediții a „Săptâminii sporturilor 
olimpice- organizată de CMEFS Plo
iești.

S-au evidențiat, atit prin participare 
numeroasă, cit și prin rezultatele obți
nute, asociațiile Rafinorul, Voința și 
Sănătatea. Iată campion-i municipali a 
acestei ediții : 100 m — Ion Naghi (Raf.) 
și Rodica Păunescu (Sănătatea), care a 
mai ciștigat și probeie de lungime și 
greutate. 400 m — St. Dima (Raf.) și 
Crisanda Sbiță (Raf.). 800 m — St. Dima 
(Raf.). lungime — A. Micu (Dorobanțul), 
greutate — M. Niță (Elec. Brazi), fot
bal — A. S. Rafinorul, handbal — Ra
hova (m), Voința ți), volei — Sănătatea
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ÎNAINTEA
RESTANȚELOR

DIN DIVIZIA B
ACT U ALIT ATI

9

U.T.A. REÎNCEPE 
ANTRENAMENTELE

aFormația textiliștilor arădeni 
intrat în vacanță, imediat după ul
tima partidă de campionat susți
nută în compania studenților cra- 
ioveni. Marea majoritate a jucăto
rilor au plecat împreună cu fami
liile lor în localități balneo-clima- 
terice, urmînd a se reîntoarce la 
Arad la sfîrșitul acestei săptămîni.

Pentru viitorul campionat, condu
cerea tehnică a U.T.A.-ei va fi pro
babil ăin nou asigurată de antreno
rul Toma Jurcă, care-1 va înlocui 
astfel pe N. Dumitrescu, al cărui 
contract a expirat și nu a mai fost 
reînnoit. Pregătirea echipei se va 
desfășura în prima parte — timp 
de cîteva zile — la Arad, după care 
ea va continua la Moneasa, locul 
obișnuit de instruire precompetițio- 
nală al U.T.A.-ei.

entă. Și aici, nu e vorba atit de so- 
licitările maxime din ultima parte 
a campionatului disputată în ciclu! 
miercuri-duminică-miercuri, cit de 
carențe ce ține de pregătire genera
lă și de antrenamentul invizibil, 
de tributul plătit unei mentalități 
facile de unii dintre jucătorii pri
mei divizii.

Stagiunea s-a încheiat, practic, 
marți seara! Cu multe învățăminte 
ș; multe bucurii. După Metalul Re- 
ș.ța Arieșul Turda, invidiatul tro
feu al. „Cupei României" se află 
in p-osesia unei alte echipe de Di
vizia B, Chimia Rm. Vîlcea. Un 
meri: al acestei talentate formații, 
ș: multe obligații ale fotbalului nps- 
:ru pentru viitorul apropiat...

LA I.E.F.S. ÎN PREAJMA CONCURSULUI DE ADMITERE
(Urmare din pag 1)

nive- 
înțe- 
dezi-

Insti-
spor-

— I.E.F.S.-ului îi revin sar
cini sporite (avînd în vedere 
specificul său) în realizarea u- 
nor rezultate sportive la 
Iul cel mai ridicat. Cum 
legeți să realizați acest 
derat ?

— Consiliul profesoral al 
Tuiului a analizat activitatea 
tivă de performanță din cadrul clu
bului nostru, iar planul de măsuri 
adoptat va duce, cu siguranță, la o 
creștere evidentă a rezultatelor 
sportive în majoritatea secțiilor. De 
r.'.-.fel. fiecare catedră răspunde de 
secția similară a clubului, iar pre

unde sub con- 
Mir-iai ihar.tf- 

G. Peireanu

Primii pași în sport se fac după.., o minge. Două echipe de „fotbal 
feminin" din grădinițele de copii ale Timișoarei deschid întrecerile 
recțntej „Cupe Femina", disputate sub semnul unui mare succes, în

’ orswl d£ Seg<h ' • • - - <

Șl JIUL REIA PREGĂTIRILE

Și contractul antrenorului Ștefan 
Coidum a expirat și nu a mai fost 
reînnoit. în această situație Jiul 
este în căutarea unui conducător 
tehnic al echipei, care să asigure 
acesteia pregătirea necesară unei 
bune comportări competiționale vii
toare. Deocamdată nu este sigură 
nici una dintre ofertele în discu
ție. Oricum însă. Jiul va începe in
struirea centralizată, în vederea 
noului campionat, la sfîrșitul săp
tămînii în curs, cu întreg efectivul 
de jucători, care au evoluat și în 
precedenta ediție de campionat.

„STATU QUO" LA C.F.R. 
CLUJ

Nici o modificare în lotul de ju
cători al ceferiștilor clujeni, care 
își petrec ultimele ore de vacanță. 
Adunarea lotului este prevăzută 
pentru mîine, 6 iulie, urmînd ca 
programul să cuprindă în continua
re o scurtă activitate pentru re
adaptarea organismului la efort, 
după care, pregătirea va fi conti
nuată într-o localitate de munte.

După frumoasa comportare, în 
ediția recent încheiată a campio
natului republican, îfl care a ocu
pat un merituos loc cinci în clasa
mentul final, formația ceferiștilor 
din Pașcani a luat vacanță pînă la 
data de 14 iulie, cînd întreg lotul 
de jucători va reveni în orașul de 
reședință pentru reluarea pregăti
rilor. Antrenorul Marin Alexandru,

ARMONIA FACTORILOR = ECHIPĂ PUTERNICĂ
l-a fost dat „Cupei“, competiție 

prin excelență a surprizelor, mai 
ales în actuala ediție, să declanșeze 
din nou întrebarea: ce este o echi
pă sau, mai exact, spus, cit repre
zintă ca, privită prin prisma va
lorilor care o alcătuiesc ?

Pentru ca o echipă să reprezinte 
ceva, individualitățile ei, strecurate 
prin filtrul selecției pînă în prima 
divizie, trebuie să onoreze respec
tiva întrecere PRINTR-O PREGĂ
TIRE TEMEINICA LA TOȚI FAC
TORII JOCULUI 1 Un jongler cu 
balonul nu înseamnă prea mult 
dacă tehnica lui nu e racordată la 
cerințele jocului, un fotbalist dotat 
din punct de vedere tehnico-tactic 
are nevoie și de atu-ul factorului 
fizic, în fine, toate aceste calități 
pot fi puse, pe de-a întregul, în 
valoare, numai dacă sînt comple
tate de un puternic moral.

Ca o ilustrativă și oportună ple
doarie la temă, iată și această de-

în conformitate cu regulamentul de 
organizare a activității fotbalistice, 
federația de specialitate face cunos
cut că perioada de transferări pentru 
echipele de Divizia A este între 1 și 
21 iulie, iar pentru toate celelalte ca
tegorii de jucători între 10 și 31 iulie.

TURNEUL ECHIPEI
„11 OCTOMBRIE1*

PRILEP (IUGOSLAVIA)
In organizarea Asociației sportive 

Metalul Mija, echipa „11 Octom
brie" Prilep, din divizia secundă a 
campionatului iugoslav, va între
prinde un turneu de 3 jocuri în 
țara noastră, după următorul pro
gram: la 9 iulie, cu Metalul Mija; 
la 12 iulie, cu Voința București, iar 
la 15 iulie cu Tractorul Brașov.

ocuparea ca I.E.F.S. să aibă o re
prezentare masivă în lotul olimpic 
pentru Montreal, este evidentă. Ia
tă doar cîteva din cifrele pe care 
ni le-am propus : 22 la canotaj a- 
cademic, 5 handbaliste, 4 scrimeri, 
5 trăgători, cite 2 la volei (f+m), 
2 atleți etc. Am convingerea că la 
viitoarele Jocuri Olimpice numărul 
sportivilor de la I.E.F.S. va fi con
sistent.

— Hotărirea de partid preve- 
facultățile de 

să selecționeze 
cu reale apti- 
deveni sportivi 
să asigure pre- 

de ca I.E.F.S., 
educație fizică 
tineri talentați. 
tudini pentru a 
de performanță, 
gătirea lor diferențiată

cel care se va ocupa în continuare 
de conducerea tehnică a echipei, 
ne-a informat că pregătirea de ba
ză a jucătorilor săi se va efectua, 
timp de aproximativ două săptă
mîni, între 15 și 24 iulie, la Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

PROIECTELE 
SATU

OLIMPIEI 
MARE

îna-Staicu are,Antrenorul Gh.
inte de începerea pregătirilor, unele 
probleme cu lotul de jucători. Cea 
mai importantă pare a fi aceea a 
talentatului atacant sătmărean, Li
bra — suferind de o afecțiune he
patică — care-1 va face indisponi
bil o bună bucată de vreme in se
zonul de toamnă.

în vederea participării cu suc
ces la viitoarele solicitări compe
tiționale Olimpia va efectua un 
stagiu de pregătire centralizată, 
timp de două săptămîni, într-o lo
calitate de munte, în perioada 
12—23 iulie.

DORINȚA DE AFIRMARE
C.S.M. SUCEAVA

LA

Nou promovată în Divizia secun
dă, formația antrenată de Petre 
Moldoveanu se înscrie printre cele 
mai grăbite echipe să reia pregă
tirea în vederea noului sezon. Ast
fel, începînd chiar de astăzi, lotul 
fotbaliștilor suceveni va fi supus 
controlului medical, după care se 
va deplasa la Vatra Dornei pentru 
efectuarea unei instruiri de bază, 
corespunzătoare dorinței de afirma
re a colectivului de jucători, în ca
drul eșalonului divizionar în care 
au promovat.

clarație recentă a lui Mario Lobo 
Zagalo, la sfîrșitul turneului afro- 
european, întreprins de Brazilia, 
triplă campioană a lumii : „Ca tot
deauna, elevii mei, titulari sau re
zerve, au demonstrat o perfectă 
stâpînire a balonului. Peste un an, 
la data scadenței turneului final al 
Campionatului mondial ei vor tre
bui să stăpinească perfect și se-

LA
cretele JOCULUI, sub toate aspec
tele".

Ce voia să însemne. în accepția 
reputatului tehnician, această ex
primare, la general, „SECRETELE 
JOCULUI" ?

Ceea ce, tot ’el avea să explica : 
„...Avem titulari de valoare în ab
solut toate liniile : Piazza și Luis 
Pereira, în apărarea imediată, Clo- 
doaldo și Rivelino, la mijloc, Jair- 
zinho, în linia întii; dar ei, deo
camdată, alcătuiesc un „schelet" nu 
și o ECHIPA (n.n. sublinierea ne 
aparține). Dintre numeroșii jucători 
debutanți, folosiți în acest turneu, 
cei mai muiți îmi inspiră încrede
re, inii dau dreptul să sper în al
cătuirea, la termen, a unui „11" cu 
adevărat reprezentativ pentru fot
balul brazilian. Dar, în acest sta
diu de început al preparativelor

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

PRONOEXPRES DIN 4 IULIE 1973
FOND general DE PREMII : 1.498.997
lei
EXTRAGEREA I : 8 9 10 17 43 25
EXTRAGEREA a Il-a : 15 14 44 29 28

Plata premiilor pentru acest concurs
se va face in Capitală începînd de la
12 iulie pînă la 18 august 1973 ; în țară 
începînd aproximativ de la 16 iulie pînă 
la 18 august 1973, Inclusiv

pentru activitatea didactică cît 
șl pentru cea sportivă. Peste 
cîteva zile va avea loc con
cursul de admitere. Ce măsuri 
ați luat pentru atragerea spre 
Institut a elementelor cele mai 
talentate, cu promisiuni certe 
pentru sportul de performanță?

— Sportivii talentați au posibili
tatea ca în cadrul concursului de 
admitere să dovedească deprinde
rile și cunoștințele dobîndite. Ad
miterea lor în Institut va duce cu 
siguranță la perfecționarea și ridi
carea performanțelor la niveluri 
superioare. Pentru toți aceștia s-au 
organizat cursuri de pregătire din 
vreme, iar cele mai bune cadre 
didactice le-au acordat consultații, 
în multe ore, la toate probele pre
văzute în concurs. Pînă la această 
oră vă pot da cîteva nume de spor
tivi și sportive care aspiră la titlul 
de viitori studenți ai I.E.F.S., dar, 
pînă la încheierea listelor mai pot 
apărea și alții. Și-au depus candi
datura la un loc pe băncile insti
tutului gimnastele Alina Goreac, 
Ștefania Bacoș, Maria Checiov, Ro- 
dica Pintea, gimnastul Nicolae O- 
prescu, baschetbalistele Tatiana și 
Liliana Rădulescu, Diana Mihalik, 
Gabriela Jonaș, Rodica Capotă, 
baschetbalistul Mihai Zisu, schiorul 
Paul Ivănescu, atletele Roxana Vu- 
lescu, Eleonora Monoranu, atleții 
Iosif Crișan, Valentin Jurcă, Paul 
Neagoe, Vasiie Stere și alții. Deci 
nume care au posibilitatea ca în 
cadrul secțiilor clubului nostru să 
realizeze performanțe tot mai ridi
cate pentru sportul românesc.

Am mulțumit tovarășului prorec
tor Virgil Tcodorescu pentru ama
bilitatea cu care ne-a răspuns și 
am promis că vom mai insera în 
coloanele ziarului nostru vești și 

" .‘j din timpul concursului de 
în anul de învățămînt

reportaje 
admitere 
J.973—71.

Duminică, la Rm. Vîlcea și Olte
nița, se vor disputa cele două res
tanțe din Divizia B, seria I, Chimia
— Politehnica Iași și Ș.N.O. — Me
talul, în urma cărora vom cunoaște 
pe cîștigătoarea seriei I și, impli
cit, viitoarea divizionară A. Iată ul
timele noutăți din taberele celor 
patru echipe.

în Pantelimon, In aceste zile, exis
tă o atmosferă de lucru intens. E și 
normal să fie așa : după tentativa 
nereușită din Cupă, după eliminarea
— tot în semifinale — a juniorilor, 
Metalul are o ultimă posibilitate de 
a încheia remarcabil un sezon ori
cum bun pentru clubul bucureștean. 
La antrenamente, participă întregul 
lot de jucători, inclusiv St. Georgescu, 
care este acum complet refăcut.

La Oltenița, este așteptată cu un 
deosebit interes această partidă. Fot
baliștii echipei locale si-au continuat 
pregătirile în același ritm cu cel din 
timpul campionatului. Ei au jucat du
minică cu noua divizionară C. I.O.R. 
București (scor 5—1), pentru astăzi 
avînd programat un alt meci, tot cu 
o divizionară C. Nu se anunță nici 
o modificare în „11“—le de bază.

Și la Iași „Poli" face serioase pre
gătiri. Echipa studențească a întîlnit, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, o se
lecționată a orașului, de care a dis
pus ou scorul de 6—3 (5—1). O deo
sebită vervă au arătat Incze și Lupu- 
lescu, autori a cîte două goluri. Au 
mai înscris Simionas și Romilă II. 
Astăzi, „Poli" va juca cu o selecțio
nată de tineret a lașului. Din lotul 
care va face deplasarea la Rm. Vîlcea 
va lipsi lanul, absent nemotivat de 
la antrenamente.

în orașul cîștigătoarel Cupei, ecou
rile marii performanțe a Chimiei nu 
s-au stins, desigur, încă. Dar jucă
torii antrenați de Dumitru Anescu sînt 
cu gîndul, acum, la meciul de dumi
nică. Ei vor să confirme excelenta 
comportare din Cupă printr-un ioc 
bun. Echipa va fi, după toate proba
bilitățile, cea atit de bine cunoscută 
acum.

noastre, nu pot să-mi opresc o în
trebare : voi găsi, în cele din urmă, 
doi mari dirijori în echipă de ta
lia lui Pele și Gerson ? Deocam
dată încerc cu Rivelino și Paulo 
Cesar..."

Și asta nu-i tot. De la variatele 
probleme de alcătuire a. echipei, el 
a ajuns și la importantul capitol al 
pregătirii fizice : „O dată în plus 
m-am convins, mărturisește Zagalo, 
că fotbaliștii europeni ne sînt su
periori în ceea ce privește forța și 
rezistența. în ultimii ani, este drept, 
eforturile noastre îndreptate în a- 
ceastă direcție au micșorat mult 
decalajul. Vom face totul ea pe 
viitor să anulăm diferențele". Și 
mai departe : „Numai pregătindu-1 
temeinic din toate punctele de ve
dere îi vom reda fotbalistului nostru 
totala încredere în posibilitățile 
lui. Acel MORAL care să-i permită 
să se exprime în deplină stare de 
decontractare"...

...„Cupa", cu surprizele ei, n-a 
făcut decît să reactualizeze acest 
adevăr, al ECHIPEI ÎN ADEVĂ
RATUL ÎNȚELES AL CUVÂNTU
LUI, puternică în nxăsura în care 
antrenorii reușesc să realizeze AR
MONIA ÎNTRE FACTORII JOCU
LUI.

„Alchimia" lor este, desigur, pre
tențioasă, dar numai o reușită în 
această direcție conduce la un echi
libru în jocul echipelor, la regu
laritatea performanțelor ei.

G. NICOLAESCU

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
29 IUNIE 1973

EXTRAGEREA I : Cat. 2 ; 1 variantă 
(2S°o) a 29.857 lei șl 3 variante (10u0) 
a 11.943 lei ; cat. 3 : 9,90 a 8.635 lei ; 
cat. 4 : 35,40 a 1.856 lei ; cat. 5 : 99,60 a 
639 lei ; cat. 6 : 178,05 a 369 lei.

Report categoria 1: 109.477 iei
EXTRAGEREA a Ii-a : Cat. A : 1 vari

antă (10%) a 88.375 lei ; cat. B ■ 2,10 a 
25.250 lei ; eat. C : 20,70 a 2.562 lei • cat. 
D : 32,50 a 1.632 lei ; cat. E : 101,10 a 
524 lei ; cat. F : 152,65 a 347 lei ; cat 
X : 1861,50 a 100 lei.

Ciștigul de categoria A (10%) a reve
nit participantului VASILE CHIRIȚA 
din .București, care obține la alegere 
un autoturism „DACIA 1300“ șl dife
rența în numerar, sau suma integrală.

Aii a apărut numărul 371 al 
revistei

L
din sumarul căreia vâ reco
mandăm :
• Relatări asupra finalei Cu

pei României și prezentări ale 
celor două merituoase finaliste
• Comentarii la finala cam

pionatului național de juniori
• Prezentarea „Echipei cam

pionatului 1972—73", asa cum 
o indică notele acordate jucă
torilor pe întregul an competi- 
țional

• O pagină de date statis
tice asupra Diviziei A
• La „Interviul săptămînii", 

antrenorul Ion lonescu de la 
noua divizionară A Politehnica 
Timișoara

• Un reportaj cu laureații 
anului fotbalistic
• Ample comentarii la tur

neul final ai campionatului șco
lilor profesionale

• La încheierea Diviziei B 
(comentarii, statistici, clasamen
te)

• Numeroase articole, repor- 
faje, note din fotbalul inter
național
• Pagina de Magazin 

tern
• Cu cine vor juca echipele 

noastre în Cupele europene ?
• Competițiile balcanice în 

actualitate
• Va reapare Pele în echipa 

Braziliei ?
• Rubricile obișnuite : Sub

linieri, Prim-plan, Carnet extern, 
Campionatele peste hotare

articole, repor-

ex-



CAMPIONATELE MONDIALE Dr SCRIMĂ

UN LOC IV PENTRU MIHAI ȚIU
Azi, încep întrecerile pe echipe la floretă - masculin

deGOTEBORG, 4 (prin telefon, 
la trimisul nostru). — Finala cam
pionatului mondiaf de floretă —* 

. bărbați, încheiată aproape de mie
zul nopții, după trei ore de emoții 
și situații puțin previzibile (ca și 
numeroase întreruperi), a desemnat 
cî.știgător pe francezul Christian 
Noel, după un baraj epuizant cu 
trăgătorul sovietic Iurii Cij (5—4). 
Reprezentantul țării noastre, Mihai 
Țiu, a terminat competiția pe lo
cul IV, la egalitate de victorii cu 
Jeno Kamuti (Ungaria); învinsul 
Său cu 5—3 în finală și de care 
l-a departajat o singură tușă. Me
rită 
Tiu 
sale 
din 
cut, 
printre primele florete ale lumii.

Scriem aceste rînduri cînd toți 
scrimerii se odihnesc, încă, obosiți 
sufletește de inechitățile la care 
sint supuși participanții la o între
cere de asemenea anvergură. Prin- 
trei cei nedreptățiți se află și cîțiva 
sportivi români, în frunte cu Irimi- 
ciuc (căruia în sferturile de finală 
și în' barajul ce a urmat i s-au 
refuzat mai multe tușe perfect va
labile) și cu Țiu. Principala vină o 
poartă, desigur, arbitrajele care s-au 
situat sub orice critică pînă acum. 
De altfel, reprezentanții unor fede
rații — din Ungaria, Italia, Japo
nia, România ș.a. — și-au exprimat 
dorința ca Directoratul tehnic al 
„mondialelor" să aibă un cuvînt 
mai ferm în delegarea arbitrilor 
deoarece există, aici, destui judecă
tori obiectivi și competenți cărora 
să li se acorde această încredere.

Revenind la finala floretiștilor tre
buie să spunem că multe asalturi 
(ca și în episoadele anterioare, din 
păcate) au fost punctate cu erori 
de arbitraj. Pare de necrezut și to
tuși, în cel puțin 10 din cele 15 asal
turi ale finalei, rezultatele au fost 
viciate, în trei dintre ele căzînd 
victimă Țiu. Să reconstituim fil
mul acestei finale.

să subliniem constanța lui 
care a repetat aici, rezultatele 
de la J.O. din 1968, de la C.M. 
1969 și de la J.O. de anul ire- 
cînd de asemenea s-a numărat

Sportivul nostru este opus, în 
primul asalt, italianului Montano. 
La scorul de 1—1, lui Țiu nu i se 
acordă tușă pe un atac clar. Apoi 
lupta se oprește, 
rupîndu-și lama, 
se repetă. Lama 
din nou. O nouă 
scorul de 3—3.
pierde cu 3—5, deși scorul real ar 
fi fost 6—5. Urmează asaltul cu 
Kovacs. La 1—0 pentru Țiu arbi
trul nu acordă o tușă valabilă, pe 
timpul său de plecare. La 3—0, ar
bitrul inversează o decizie și scori i 
devine 3—1 în loc de 4—0. în 
din urmă Țiu cîștigă cu 5—1 
două tușe neacordațg).

în al treilea asalt, cu Cij, 
pornește la atac înaintea adversa
rului său (la 1—2) și punctează 
clar. Spre stupefacția generală, ar
bitrul recomandă trecerea ambilor 
scrimeri in gardă. în schimb, la 
scorul de 4—4, cînd, de regulă, un 
jucător lucid evită să ia hotărîri 
pripite, se acordă o tușă neclară 
adversarului și astfel Țiu pierde 
cu 4—5.

Apare evident faptul că în con
dițiile unui arbitraj normal. Țiu 
ar fi ajuns la 4 victorii. Chiar și 
în asaltul cu Noel, reprezentantul 
nostru și-ar fi apărat altfel șansele 
— combativ cum este — dacă pri
mele două tușe n-ar fi fost acor
date francezului in extremis, după 
comanda de oprire, fapt ce l-a des
cumpănit vizibil pe 
campionul nostru ar 
participe la un baraj 
Iii și nu să fie nevcit 
cu locul IV. care nu 
eficiența, nici forța 
tivului nostru la 
lor".

sportivul nostru 
la 1—2, situația 
lui Țiu se rupe 
tușă anulată, la 
Sportivul nostru

cele 
(cu

Țiu

Țiu. Așadar, 
fi meritat să 
pentru meda- 
a se resemna 
exprimă nici

morală a spor- 
ora „mondiale-

FINAL se pre-CLASAMENTUL 
zintă astfel: 1. Noel (Franța) 4v 
d.b.; 2. Cij (U.R.S.S.) 4v d.b. : 3. 
Kamuti (Ungaria) 2v (coef. 0.950); 
4. ȚIU (ROMANIA) 2v (0,875) : 5. 
Montano (Italia) 2v (0,750) ; 6 Ko
vacs (Ungaria) lv.

F ț

A

Joi dimineață floretiștii noștri 
reintră în competiție pentru proba’ 
pe echipe. In cadrul ■ grupelor pre
liminare ei vor concura alături de 
formațiile Belgiei, Cehoslovaciei și 
R.F. Germania, urmînd ca primul 
meci să-1 susțină cu sportivii ceho
slovaci. Celelalte. grupe au fost ast
fel alcătuite (conform rezultatelor 
din proba individuală)*:! — Anglia, 
Franța, Spania ; II — Austria. Sue
dia. Ungaria ; III — Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S. ; IV — Canada, Iran, Ita
lia. Japonia.

Semifinalele probei de sabie au 
scos în evidență forma bună a 
sportivilor sovietici, care au furni
zat jumătate din finaliști : campio
nul olimpic V. Sidiak, 
puskov și A. Nazlîmov. 
calificat: J. Pawlowski 
M. Montano (Italia) și 
(Ungaria).

Printre eliminați se află campio
nul mondial din anul 1971, italia
nul M. Maffei.

V. Krovo- 
S-au mai 
(Polonia), 

T. Kovacs

Tiberiu STAMA

TURUL IUGOSLAVIEI

SORIN SUDITU PE LOCUL II
FOTBALIȘTII BRAZILIENI
ÎNCHEIE victorioși turneul’

ÎN ETAPA A 5-a 4-3, cu Irlanda, la Dublin
BELGRAD 4 (Agerpres). — Cea 

de-a 5-a etapă a Turului ciclist al 
Iugoslaviei. disputată pe traseul 
Leskovo—Kumanovo (127 km) a avut, 
printre protagoniștii săi, si pe tînărul 
rutier român Sorin Suditu, clasat pe 
locul doi, în același timp cu învingă
torul, Viktor Kiricenko (U.R.S.S,), am
bii cronometrați cu timpul de 
2h51:44,0 (medie orară 42,200 km). Pe 
locul trei s-a situat iugoslavul Kaste- 
lici. Al doilea pluton a sosit la inter
val de 1:43,0. Tudor Vasile, aflat în 
acest grup, a ocupat locul 10 în etapă.

DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ

în clasamentul general individual 
continuă să se mențină lider francezul Guy Leleu — 12h04:32,0, urmat de 
Kraskov (U.R.S.S.) la 10 sec, Rosanni 
(Italia) la 20 sec, Suditu (România! 
la 1:23,0, Suhov (U.R.S.S.) la 1:28,0, 
Ceaplîghin (U.R.S.S.) la 1:50,0, Jensen 
(Danemarca) la 2:02,0, Moscalev 
(U.R.S.S.) la 2:02,0, T. Vasile (Româ
nia) la 2:40,0, Frelih (Iugoslavia) 
2:40,0 etc.

Clasamentul general pe echipe : 
U.R.S.S. 36hl4:40 ; 2. Iugoslavia 
5:44 ; 3. România la 6:28 ; 4. Franța 
la 6:50 ; 5. Iugoslavia B la 7:03,0 ; 6. 
Danemarca la 7:08,0; 7. Italia la 
17:36; 8. Bulgaria la 18:55. Etapa a 
6-a se desfășoară pe ruta Kumanovo— 
Tetovo (135 km).

la
1.
la

DUBLIN, 4 (Agerpres). — Marți 
(meciul, programat inițial ieri, a fost 
devansat cu o zi), pe stadionul 
„Lansdowfie Road“ din Dublin, în 
prezența a 30 000 de spectatori, selec
ționata de fotbal a Braziliei a susți
nut ultimul său meci al turneului 
afro-european, întîlnind reprezentativa 
Irlandei. Partida, viu disputată si de 
excelent nivel tehnic, s-a încheiat cu 
scorul de 4—3 (2—1) în favoarea cam
pionilor mondiali. Au marcat Paulo 
Cesar (2), Jairzinho și Valdomiro, res
pectiv O’Neil, Dougan și Conroy.

Echipa Braziliei, notează între al
tele comentatorul agenției „France 
Presse", a cîștigat ultimul său meci 
al turneului mult mai greu decît se

prevedea, 
brazilienii 
ciul părea practic încheiat, 
landezii, regăsindu-și 
flu“, au atacat insistent în ultimele 20 
de minute, reușind să înscrie două 
goluri și să piardă astfel la limită. 
Paulo Cesar, care deschisese scorul 
din penalty, în minutul 12, a ratat 
o lovitură similară în finalul parti
dei. Au jucat următoarele formații 1

BRAZILIA : Leao—Ze Maria, Pe
reira, Piazza, Marco Antonio — Clo- 
doaldo, Rivelino, Paulo Cesar — Val- 
domiro, Jairzinho, Dirceu.

IRLANDA : Jennings — Craig, Ca
rrol — Hunter, Mulligan, Giles — 
O’Neil, Martin, Conroy, Dougan, Gi
vens.

Dan
4

BALCANIADA DE TALERE
DE LA ISTĂNRUL

Buduru - campion balcanic la skeet
ISTANBUL, 

s-au încheiat 
de talere aruncate din turn (skeet) din 
cadrul campionatelor balcanice ia care 
participă trăgători cu arma de vină- 
toare din Bulgaria, Grecia, România si 
Turcia. Talerâștii români a-j repurtat 
la această ediție a Balcaniadei un fru
mos succes, ocupind primele locuri, a- 
tit la individual — prin unărul Dan 
Buduru — cit și pe echipe. Ciștigătorul 
probei a fost marcat cu 195 de punc- 

’ *’ ■ re-
ega- 
din 

D. Buduru* Gh. Sencovici. G. Pintilie și 
Al. Sencovici — a dominat competiția,

i

I (prin telefon). — Azi 
in localitate întrecerile

te. ceea ce reprezintă un nou 
cord balcanic și record românesc 
lat. Echipa română — formată

După 60 de minute de ioc, 
conduceau cu 4—1, și me- 

dar ir- 
„al doilea su-

800 METRI VA DEVENI 0 PROBA DE VITEZA ?
cîșugind cu o cifră de valoare interna
țională. 576 t. ceea ce reprezintă un 
nou record balcanic și cea mai valoroa
să cifră obținută de vreo formație 
mânească (vechiul record al țării 
de 564 t).

ro- 
era

in- 
‘2 t, 

3.

• A căzut cel mai vechi record mondial al alergărilor pe plat • Noul recordman:

Marcello Fiasconaro un alergător de 400 m !

REZULTATE — skeet 200 buc. 
dividual : 1. D. Buduru (România) 196 t, 
2. Gh. Sencovici (România) 194 t. 3. 
G. Osman (Turcia) 193 t. . . 6. G. Pin- 
tilie 189 t.. . 10. Al. Sencovici 185 t. Pe 
echipe (la 600 de talere) : 1. ROMANIA 
576 t — nou record balcanic si românesc, 
2. Grecia 561 t. 3. Turcia 554 ț.

Vineri, tot la Istanbul. încep întreceri
le de talere aruncate din șanț.

Ultima săptămînă a lunii iunie 
a adus cel mai spectaculos re
cord mondial masculin al anului : 
joia trecută, la Milano, italianul 
Marcello Fiasconaro a alergat 800 
m în 1:43,7, îmbunătățind cu 6 ze
cimi de secundă performanța obți
nută la 3 februarie 1962 la Christ
church d'e neozeelandezul 
Snell.
șterge de pe tabela recordurilor 
cea mai veche performanță supre
mă în alergările de plat.

Au fost necesari, deci, mai 
de 11 ani pentru ca recordul 
relui Snell să fie doborît. La
mea obțineru lui, acel 1:44.3 re
prezenta unul din cele mai presti
gioase recorduri atletice și era

Peter
Rezultatul lui Fiasconaro

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA WIMBLEDON

IN ÎNTRECEREA FETELOR,
DUEL ÎNTRE GENERAȚII

aleargă
s-
ec

se
in-

LONDRA, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru). —

Chris Evert, mezina semifinalelor 
feminine (are doar 18 ani), a jucat 
astăzi cu o maturitate ieșită din 
comun.

Margaret Court era favorita 
mifinalei. Pleda în acest sens
delungata ei experiență de concurs, 
jocul complet și calculele book-ma- 
kerilor, care o dădeau favorită Îm
preună eu Billie Jean King.

La startul meciului, masa prese: ’ 
era plină. Treptat Insă, 

scaunele și
de fotbal al unor 

Cînd în mai puțin

nu 
carii escaladau 
ca la un meci 
mari rivalități. _ __
de o jumătate de oră scorul a-
junsese 6—1, masa presei era arhi
plină. Cu toate acestea, aproape toți 
cronicarii erau de părere că Mar
garet ~ ■_ *. .’
setul trei. Desfășurarea setului doi 
părea 
cîștigat 
stra marile posibilități ale „doam
nei Cburt", care a depășit 30 de ani 
Dar, Chris Evert nu-și spusese ul
timul cuvînt. Și astfel a început acel 
formidabil „meci" al generațiilor" 
Setul trei este sugestiv pentru ra
portul de forțe dintre aceste două 
tabere. Pe serviciul lui Evert, Mar
garet Court a făcut o demonstrație 
de autoritate, ajungînd sâ conducă 
cu 40—0. Breakul părea inevitabil 
si mal ales hotărîtor. Din acest mo
ment a început, însă, uriașa declan
șare de energie a Christinei Evert, 
care a reușit să refacă distanța și 
să cîștige ghemul. Starea euforică a 
junioarei americane 
in ghemul următor ____ __
break. Odată cu acest ghem, meciul 
era jucat.

Astfel se încheie o partidă plină 
de sensuri și care reflectă momen
tul actual al tenisului. Marea cam
pioană Margaret Court, care stă- 

. pînește cu măiestrie toate procedee- 
0 ju- 
back- 
miini

crom- 
mesele,

Court .va cîștiga detașat în
să le dea dreptate. Setul 
„ca într-o oglindă" detnon-

s-a prelungit și 
— soldat cu

și care — pe deasupra 
nu mai puțin decît cam; 
pio de maraton, ameri;
ter.

Manșa a doua 
lui S.UA. — Australia
In față alte două ma.-j □amptuanet 
Favorita Billie Jean King a re--:: 
să cîștige. după eforturi îsdelusgate. 
deș: meciul s-ar tî putut rezotva 
mult mai rapid- La ;—I kt setul al 
doilea. King a ratat dosnă me-ttr»^ 
iuri. pentr_ a cernea" nrel ungtrl.e. 
printr-o d-ablî-greșeatâ. foarte fr—e- 
•. entâ, de altfeL aici la W—— 
(Anunîesc. în treacăt, că in aartnnî 
ciștigatâ contra lui Borg. Rz<er
Taylor a comis nu mal puțin de K 
de duble-greșeii la serrici Biilae
Jean King a învins in cele &n ar
mă. trecind peste rezistent extra
ordinară a Evonnei Gcoiag-tng. cere 
a reușit performanta de a rezista in 
fața a nouă mec: bol uri.

In momentul în care tetei 
aflu cu plăcere, tie pe tabela 
tronică, rezultatul ooțimtt ăe : 
tata noastră teninaenă. Vir, 
Ruzici. Ea a cîștigat cu 5—L 
meciul său cu mexicana G. P 
Prin această victorie. Virginia F 
se califică printre Drimeîe 8 ju 
re ale Wimbledonului.

De Ia cîțiva metri se aude 
moarea „centralului", unde se d 
tă prima semifinală de dublu i 
tase, Connors — Fassbender. 
Ier. In momentul de față, cupl 
care este angajat Năstase conduce 
cu 2—1 la seturi (9—7,3—6. 6—4). 
Meciul 
sperăm 
rie 
nostru.
masculin ia Wimbledon, i-ar aminti 
lui Ilie Năstase că drumul spre pisc 
e foarte greu. El a urcat treapta 
titlului de dublu mixt și va încerca 
acum să se apropie de virf. prin in
termediul dublului masculin. Ti u- 

succes.

Nâs- 
Mei- 

11 In
angajat 

la seturi 
este deosebit de greu, dar 

_  că se va încheia cu o victo- 
de consolare pentru campionul 

Un eventual titlu de dublu

Ie tenisului, a fost învinsă de 
nioarâ, care manevrează un 
hand necruțător cu ambele loan CHIRILA

CINE VA MARCA GOLUL 
NR. 20 000?

Federația de fotbal din U.R.S.S,, a 
anunțat, înaintea inaugurării campio
natului in curs, acordarea unui mare 
premiu pentru jucătorul — și. implicit, 
echipa — care va reuși să înscrie goiul 
cu nr. 20 OOO din istoria campionatului 
unional. ..

Intr-adevăr, odată cu publicarea știrii 
respective, federația unională a făcut 
cunoscută cifra golurilor înscrise puia 
în acel moment de la înființarea cam
pionatului primei divizii : 19 717. Peste 
1 000 de goluri au izbutit să marcheze 
numai șapte echipe, primul loc în ierar
hie aparținînd lui Dlnamo Moscova, cu 
1 747 de goluri. Urmează Spartak Mos
cova — 1 596, Dinamo Tbilisi — 1 WO,
T.S.K.A, Moscova — 1490, Torpedo Mos
cova — 1 382. Dlnamo Kiev — 1 377 Și 
Zenit Leningrad — 1081.

MILBURN RAM1NE AMATOR

detalii de ceremonial și decorații au fost 
păstrate. Printre altele, s-a hotărî» ca 
aceeași fanfară care a cintat cu ani în 
urmă la marea confruntare internațio
nală să fie refăcută și pregătită pentru 
eveniment. Practic, acest lucrj s-a do
vedit destul de greu de realizat, deoarece 
mulți dintre muzicanți părăsiseră ora
șul, iar alții își abandonaseră chiar me
seria. Dar entuziasmul sportiv s-a tran
smis și instrumentiștilor muzicali, iar in 
cele din urmă. fanfara și-a refăcut 
rândurile, punîndu-se la dispoziția pri
măriei din Innsbruck, cu care a și sem
nat angajamente in vederea festivități
lor care se vor desfășura peste trei ani.

Edilii orașului spuneau — însă — că 
e mai bine să privești în perspectivă, 
chiar dacă e vorba de muzică...

AVENTURI POLARE

Rod Milburn, campion olimpic în pro
ba de 110 m garduri, nu va trece ia 
profesionism — așa cum se anunțase în 
urmă cu cîteva luni —• tratativele cu
noscutului atlet cu o echipă de fotoai 
american din Los Angeles neducînfl la 
nici un rezultat.

Recent, Milburn a luat startul la cam
pionatele universitare ale N.C.A.A., rea- 
lizind un timp excelent pe 120 yarzi — 
13,1. „Am renunțat să mai trec la pro
fesionism — a declarat hurdlerul ame
rican de culoare. Zilele trecute, m-am 

' aflat la o zecime de secundă de recor
dul lumii. De aceea, nu vreau să mă 
las pînă nu alerg 110 metri garduri in 
12.8. Cu forma pe care o dețin in pre- 
zent, mă simt capabil de o ase2?f'ț®a 
performanță. Iar trecerea la profesio
nism m ar împiedica".

BĂTRINII MUZICANȚI

O impresionantă performanță, care va 
rămine in istoria curselor pe sehiuri, a 
fost stabilită recent in Artica sovietică 
de către o echipă de șase sportivi, sub 
conducerea inginerei Grajina Cijauskaite, 
de la Institutul de fizică și matematică 
din Vilnius.

Pornind de la baza situată in Golful 
Soarelui, aflată la peste 1 500 de kilo
metri dincolo de cercul polar, sportivii 
sovietici au străbătut un ținut complet 
pustiu și neexplorat, parcurgînd 500 km 
în cele mai perfecte condiții. Este demn 
de remarcat faptul că tînăra savantă, 
maestră a sportului, se află la cea de 
a opta aventură polară, ea avînd la ac
tiv mii de kilometri parcurși pe trasee 
arctice, în condiții de mare dificultate.

Atît Cijauskaite cît și membrii echi
pei sale au ajuns în perfectă stare la 
o altă bază sovietică de cercetări nor
dice, efectuind cel mai lung traseu po
lar.

Comitetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1970, care se:vor 
desfășura, după cum se știe la Inns' 
bruck (Austria), a hotărît sâ utilizeze 

- o serie de simboluri și elemente rămase 
moștenire după desfășurarea Olimpiadei 
albe din 1964, care s-a consumat in 
același oraș ,

Astfel, emblema jocurilor, o serie de

CEL MAI BUN SPORTIV 
SUEDEZ AL TUTUROR 

TIMPURILOR

Opinia publică sportivă suedeză a fost 
antrenată recent într-un amplu sondaj, 
menit să stabilească pe cel mai popular 
sportiv din istoria țării. Ancheta, la 
care au răspuns peste un milion de iu
bitori ai sportului, l-a desemnat pe pri
mul loc pe Sixten Jernberg, fost căm-

sil

'.eindra

bine
ma-
vre-

mai

corduri actuale, deși, repetăm, ea 
nu a putut fi depășită.

După retragerea neozeelandezu
lui, doi alergători au reușit sâ-i e- 
galeze recordul mondial: 
atlet
Ralph 
de la 
canul 
cadrul 
gene (S.U.A.). Alți doi au reali
zat pe 880 yarzi (804,68 m) perfor
manțe al căror echivalent pe dis
tanța metrică este superior recor
dului clasic, dar care nu pot fi 
omologate : Jim Ryun 1:44,9
(1:44,2 la 800 m) și Bick VVohlhuter 
1:44,6 (1:43,9).

un alt 
de la antipozi, australianul 

Doubell, în finala olimpică 
Ciudad de Mexico și ameri- 
Dave Wottle, anul trecut, în 
trialului olimpic de la Eu-

1:51,9 James Meredith S.U.A. 1912
1:51,6 Otto Peltzer Germania 1926
1:50,6 Sera Martin Franța 1928
1:49,8 Thomas Hampson Anglia 1932
1:49.8 Benjamin Eastman S.U.A. 1934
1 : 49.7 Glenn Cunningham S.U.A. 1936
1:49.6 Elroy Robinson S.U.A. 1937
1:48.4 Sydney Wooderson Anglia 1938
1:46.6 Rudolf Harbig Germania 1939
1:45,7 Roger Moens Belgia 1955
1:44,3 Peter Snell N. Zeelandă 1962
1:44,3 Ralph Doubell Australia 1963
1:44.3 Dave Wottle S.U.A. 1972
1:43,7 Marcello Fiasconaro Italia 1973

bua cu aproape o secundă 
mătate decît precedentul rezultat 
maxim care aparținuse belgianului 
Roger Moens. între timp, însă, re
cordurile mondiale au progresat 
substanțial ia majoritatea probe
lor — perioada scursă de atunci a 
fost r.umilă, pe drept cuvînt, „de
ceniul de aur al atletismului" — 
și iatâ, performanța lui Snell se 
devalorizase, ajungînd sâ fie con- 

iera:â sub nivelul celorlalte re-Si; sub

Și ju-

I. NASTASE SI J. CONNORS IN FINALA LA DUBLU BARBATIJ a

4. — In probele de 
de la Wimbledon s-au ju- 

m;xt.
Connors, Chris 

învins cu scorul 
-2 cuplul Amritraj 
Australia). Fraser 

Wendv Overton 
3—6. 6—3. 

■) și Patri- 
a de

LONDRA, 
tenis 
cat alte partide. La dublu 
perechea Jimmy 
Evert (S.UA.) a 
de 6—4, 0—6. 6— 
(India). Tesch G 
(Australia) și 
(S.U-A.) au eliminat cu 
6—1 pe A. Lara (Mexicl 
cia Darmon (Franța). în H

a

lA
A

—- s-
—■<

ÎS

Young 
drîdge

King r

ves:-germanii J. Fassbender — K.
Meiler cu scorul de 9—7, 3—6, 6—L 
6—3.

[IAPA (AI?1A
ÎS „TIPII fRIMH «<

a
c citst a. 
. calmă.

a.

Un record... încăpățînat, așadar, 
care a rezistat, de-a lungul anilor, 
atacurilor unui foarte strălucitor 
grup de stele ale pistelor. în afara 
celor citați mai sus, s-a apreciat, 
într-un moment sau altul, că re
cordul lui Snell poate fi doborît 
de sovieticul Evgheni Arzanov, 
finlandezul Pekka Vasala — cam
pionul olimpic la Munchen — vest- 
germanul Josef Kemper, kenienii 
Wilson Kiprugut și Robert Ouko. 
Pentru a-i numi 
considerați drept „cei 
rizați" Ia succesiunea lui Snell,

Și totuși nu i-a fost dat nici 
unuia să poarte coroana... I-a fost 
dat, în schimb, să devină record
man mondial Ia 800 
gător pe care chiar 
încumetăm cu greu 
specialist al probei 
ture de stadion. Pentru că Marcel
lo Fiasconaro. succesorul lui Peter 
Snell, aleargă 800 m numai de 
cîteva luni — de la începutul a- 
cestui an — iar numărul curselor 
sale n-i trece în nici un caz de 
10— Cine 
mer ?

Marcello 
septembrie

numai pe cei 
mai auto-

m unui aler- 
și acum ne 
să-1 numim 
celor două

este noul super-perfor-

Tiasconaro (născut la 19 
1949 Ia Capetown, din

părinți italieni care și-au păstrat 
cetățenia), a jucat rugby pînă la 
21 de ani, dar eonsiderînd acest 
sport drept prea dur a îmbrățișat 
atletismul, alegînd la începutul dis
tanța de 400 m. în primăvara lui 
1971, cu 3 luni înainte de campio
natele europene, a venit în Italia, 
pentru a-și pregăti participarea la , 
întrecerile de la Helsinki. în capi
tala Finlandei se clasează pe locul 
doi, după englezul David Jenkins — 
dacă proba ar fi avut doi metri 
mai mult ar fi însă Fias
conaro... — și lumea a văzut atunci 
în el pe viitorul as european al 
turului de stadion. Italienii își' pu
neau mari speranțe în el la J.O., 
dar Marcello ratează olimpiada, 
accidentîndu-se cu cîteva săptă- 
mîni înainte de Munchen. Supărat, 
se întoarce în emisfera sudică și 
hotărăște sâ treacă la distanța su
perioară, 800 m. în compania unui 
valoros partener, Daniel Malan, 
progresează foarte repede. îmbună
tățind 
cordul 
care-1 
dă de 
(1:44,5 
nou pe continentul nostru pentru 
sezonul de vară și după 2—3 curse 
de... 400 m obține acest excelent 
record mondial 1

Va avea performanța lui Fias
conaro aceeași soartă ca rezultatul 
lui Snell ? Ne vine greu să cre
dem 
exista păreri 
mult, cronicarul 
Pointu afirma în 
tisme" că proba 
pierdut interesul 
exclusiv o luptă 
elementare a I.A.A.F., potrivit că
reia primii 300 m se vor alerga 
pe culoare — și nu primii 120 m 
ca pînă acum — este un argu
ment în sprijinul dinamizării pro
bei, obligînd, de fapt, concurenții 
să alerge foarte rapid această pri
mă porțiune. Pe de altă parte, e- 
xemplul noului recordman ne duce 
cu gîndul la existența unei mutații 
in această probă, care tinde să de^ 
vină o alergare de sprint prelung*
— 1:43,7 înseamnă, de fapt. opt 
„sute" consecutive sub 13 secunde 1
— iar adevărații ei specialiști se 
depărtează de numele de semifon- 
diști devenind, în realitate., sprin
teri,

Tn orice caz, „momentul Fiasco
naro11 este unul de importanță 
maximă în istoria probei și va 
determina, credem, o revitalizare 
a alergării pe două ture de sta
dion.

in trei curse consecutive re- 
italian al lui Arese, pe 

aduce la 2 zecimi de secun- 
cel european, al lui Vasala 
— 1:44,7). Se întoarce din

acest lucru, deși ar putșa 
contrarii. Nu de 

francez Raymond 
„Miroir de l’Athle- 
a stagnat și și-a 

pentru că devenise 
tactică. Noua re-

Vladimir MORARII

«H

Cadru dintr-un film de anticipate ? Nicidecum. Fotografia aceasta a 
fost luată in laboratorul de cercetări fiziologice a Institutului central 
de cultură fizică din Moscova, in 
petrec în scoarța cerebrală a unui 
prelungit.
pion mondial de schi, posesor a trei 
medalii de aur, trei de argint și una 
de bronz in cadrul Jocurilor Olimpice. 
Jernberg a fost urmat in clasament de 
caiacistul Fredricksson, înotătorul Lars
son, hocheistul „Tumba" Johansson, ju
cătorul de tenis de masă Bengtsson.

De remarcat că primul fotbalist apare 
în clasament abia pe locul al 8-lea, în 
persoana lui Ounar Green, care s-a fă
cut celebru și datorită lungii sale 
cariere in... Italia I

STEWART Șl FITTIPALDI LA
ACELAȘI VOLAN

Celebrii automobiliștl Jackie 
și Emerson Fittipaldi, care șl 
an își dispută titlul de campion 
al pistei, dovedesc, un 
„fair-play", înțelegind 
sportivă nu trebuie s

momeniu/ analizei proceselor ce se 
alergător, care a fost supus la efort 

Foto î A.P.N.

Re;: 
SP"-T REZULTATE VALOROASE IN CONCURSUL
s-as despcîiis oe piui 

a s:s-. oariezul Jm 
ia

u. rn-
> Zoe- 

pe linia de sc- 
Frans Verbaek

coaxinuâ

INTERNATIONAL DE ATLETISM DE LA STOCKHOLM
3: 52,0 pe o mila; 2,24 m la înălțime; 13,4 pe 110 mg

Ccr.fj~-.ix-d
ir- aoes:

în Înălțime cu performanța, de 2.24 ,m 
::r compatriotul său Rod Milburn a fost 
cronometrat in proba de 100 m garduri 
in 13 4. Cursa de 5 000 m s-a încheiat 
cu victoria lui Jiirgen Hasse (R. D. Ger- 
—.ar.ă) — 13:38,8, urmat de Tolosa Kotu
Etiopia) — 13:40,08 șl Richard Tuma 

(Kenis) — 13:40,9. Dublul campion olim
pic Lasse Viren (Finlanda) a ocupat 
locui 5. cu 13:44.04, Recordmanul suedez 
Ricky Bruch s-a situat pe primul loc 
în proba de aruncarea discului, 
zultatul de 64.90 m. secundat de 
canul John Powell — 64,34 m.

Alte rezultate : 100 m : John 
(Kenya) — 10.4 ; 800 m ; Mike 
(Kenya) — 1:45.2 ; 400 m plat : 
Newhouse (S.U.A.) — 45,8.

cu re
am erl-

Mwebi 
Boit 

Fred

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Stewart 
în acest 

,„.£___  mondial
adevărat spirit 
că competiția 

să despartă doi

mari sportivi. în mod sigur cei mai mari 
ai momentului in sportul mașinilor de 
mare viteză. Ei au dat de curând cea 
mai bună dovadă că se pot înțelege de 
minune, acceptind să concureze împre
ună pe o singură mașină.

Evenimentul se va petrece în cadrul 
Cursei de 6 ore de la Niirburgring, con- 
tînd pentru campionatul european pen
tru mașini de turism, scoțianul Jackie 
Stewart și brazilianul Emerson Fittipal
di împărțind în egală măsură eforturile 
lor pentru a duce spre victorie unul 
dintre echipajele oficiale ale firmei 
Ford Capri.

Cuplul, desigur, inedit, format din Ste
wart și Fittipaldi, promite să fie și deo
sebit de redutabil, mai ales că automo
bilistul scoțian are o verificată expe
riență în această specialitate. El a pilo
tat remarcabil o altă mașină de turism, 
în cadrul Cursei de 4 ore de la Monza, 
la începutul sezonului.

La Havana se de*fișoarA in prezent un 
mare turneu Internațional mascuxn de 
baschet Echipa Cubei a Învins cu sco
rul de 90—49 (32—?-) formația Ceho
slovaciei. iar selecționata URSS a dispus 

de Canada. Repre- 
a întrecut cu sco- 

echipa statului

CU 80—72 (35—35) i
zentativa Iugoslaviei 
rul de 92—60 (51—32) ____ r_
Panama. în meciul cu echipa secur.dă 
a Cubei, selecționata Bulgariei a termi
nat învingătoare cu rezultatul de 7G—53 
(46—35).
■
La Leicester, in Anglia, a avut loc un 
concurs internațional de motoclclism 
viteză în cadrul căruia s-au întîinit 
selecționatele Australiei și URSS. Moto- 
cicliștii australieni 
cu scorul

au obținut victoria 
de 45—33 puncte.

Concursul
Aachen a .._______ ...
turi. în care victoria a revenit sporti
vului vest-german Hans Giinter Winkler 
pe calul „Jaegermeister“. Pe locul se
cund s-a clasat elvețianul Juerg Friedli 
pe „Reality", urmat de italianul Gior
gio Nuti pe „Golden Lion". Proba de

internațional de călărie de la 
continuat cu proba de sări-

dresaj a fost clștigatj de concurentul 
vest-geman Heiner Khmke (.York") cu 
1613 puncte.

Mark Spitz, ciștigătorul a șapte medalii 
’ ia Munchen.de aur la Olimpiada

După patru probe, tu concursul Inter
national feminin de planorism, care se 
desfășoară pe aeroportul de la Leszno, 
conduce poloneza Pelaghla Maewska — 
3341 p. de compatrioata sa Ba-
dura — 3 602 puncte, Valjvanjosz (Un
garia) — 3 «3 p și Laan (URSS) — 
3 454 p. Proba de zbor în triunghi, pe 
distanța de K6 km. a fost ciștigată de 
sportiva sovietică Regir.a Ceponene. cu 
1 000 p. In proba de viteză, cel mal bun 
rezultat a fost obținut de Maria Bolla 
(Ungaria), cu o medie orară de 69.390 
km.

Primul campionat mondial de Înot, să
rituri de la trambulină și poio pe apă, 
programat între 1 și 10 septembrie la 
Belgrad, va reuni peste 1 000 de concu- 
renți din 56 de țări, cifră superioară 
celei de la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen, unde au fost înregistrați 800 de 
concurenți din 52 de țări. Se așteaptă 
ca la aceste campionate să asiste și

Organizatorii de box 
pus ca un eventual 
mondial la categoria „ __............ „ ,___
torul centurii, George Foreman, și Cas- 
sius Clay. să se desfășoare în Brazilia, 
în orașul Sao Paulo. Un promotor bra- 
zilian va pleca săptămîna viitoare la 
Los Angeles pentru a lua contact cu 
reprezentanții celor doi boxeri în ve
derea perfectării acestui meci.

brazilieni au pro- 
meci pentru titlul 
grea, între deținâ-

Peste 5 ooo de spectatori au asistat la 
meciul de. box dintre „semigreii" Bunny 

”_ “--1 -------- „i-.i al Angliei la
„mijlocie", și compatriotul său Maxie 

puncte lui

Sterling, fost campion t.1 _ 
„mijlocie", și compatriotul 
Smith. Victoria a revenit la 
Smith.

Federația engleză de tenis 
echipa care va participa la - - 
internațională pentru „Cupa Galea' 
cători sub 21 de ani). Formația Angliei, 
care este deținătoarea trofeului, are în 
componență pe Mark Farell, John Lloyd, 
Christhoper Mottram și Stephen War
boys.

a alcătuit 
competiția 
“ ' (j ii-
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