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COMPLEXUL „SPORT ȘI SĂNĂTATE" 
PORNEȘTE LA DRUM!

Specialiștii sînt chemați să-și spună părerea asupra proiectului de regulament
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CU 24 DE ORE ÎNAINTEA DEBUTULUI „REGATEI SNAGOV**

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI DIN 10 ȚĂRI
SE ANTRENEAZĂ INTENS

PENTRU PRIMELE
• Astăzi sosesc ultimele patru

Publicat în numărul de ieri al 
ziarului nostru, proiectul Re
gulamentului complexului po

lisportiv „SPORT ȘI SĂNĂTATE" 
se va afla pînă la data de 1 august 
in dezbaterea opiniei publice. Pro
fesorii de educație fizică, antreno
rii și instructorii, tehnicienii sau 
simpli iubitori ai sportului, toți cei 
care, cu ideile sau experiența lor 
pot ajuta la îmbunătățirea proiec
tului de regulament, la perfecțio
narea lui, sînt rugați să 
comunic?ndu-ne opiniile și 
le de vedere, sugestiile lor.

La această oră, mișcarea 
românească dispune — potrivit re
comandării făcute în Hotărîre — 
de un element solid, bine chibzuit 
și — socotim noi — riguros întoc
mit, în vederea creării unui sistem 
unic de probe și norme, diferenția
te pe categorii de vîrstă, sex și 
ocupații, capabil să asigure cu
prinderea populației țării, a între
gului tineret, într-o 
educație fizică și sport 
și continuă, așa cum 
mental de partid.

Complexul „Sport și 
emanație colectivă a unui cerc larg 

specialiști, reprezentanți ai

o facă, 
puncte-

C.N.E.F.S. si ai tuturor organizații
lor și instituțiilor cu atribuții în 
domeniul educației fizice, vine, în 
întîmpinarea unei necesități care se 
resimțea acut in mișcarea noastră 
sportivă.

Principala virtute a noului com
plex polisportiv ni se pare aceea 
de a fi sintetizat practica unor 
acțiuni similare, întreprinse în tre
cut în sportul de masă românesc, 
și de a o fi ridicat pe o treaptă 
calitativă evident superioară. în
cercările anterioare n-au reușit de
cât în mică măsură să cuprindă 
într-un tot unitar și într-o formulă 
organizatorică cit mai simplă, ma
rea complexitate pe care o prezin
tă educația fizică a maselor, cu 
toate implicațiile ei pe diferite pla
nuri.

Din acest punct de vedere, actua
lul complex răspunde mult mai 
bine — cel puțin în etapa actuală 
— cerințelor, sarcinilor și obiecti
velor sporite puse de partid în fa
ța acestui important domeniu de 
activitate, prin trei trăsături 
fundamentale : ACCESIBILITATE, 
CONTINUITATE, ATRACTIVITA- 
TE.

Intr-adevăr, dacă vom trece chiar

și fugar cu privirea peste normele 
propuse, vom vedea că ele pot fi 
îndeplinite, cu o pregătire preala
bilă nepretențioasă, de orice per
soană sănătoasă. Probele au fost 
concepute în așa fel îneît să îmbră
țișeze un evantai motric larg, adre- 
sindu-se calităților fizice de bază 
ale individului — viteză, rezisten
ță, forță, îndeminare — dînd posi
bilitate fiecărui cetățean s-o cultive 
și s-o dezvolte pe 
este încă deficitar.

Pentru elevi s-a 
în aceeași 
corelarea < 
cele ale 
fel incit 
și să se

Eșalonarea obținerii insignei (ca
re va trebui să devină un trofeu 
foarte rîvnit, mai ales de tine
ret) pe distanța a trei ani. răspun
de celei 
tinuității 
fizice.

Și, în 
probelor

aceea în care

Valeriu CHIOSEsănătate",

(Continuare în pag. a 2-a)

sfîrșit, marea varietate a 
ia care s-a apelat — com-

de-a doua necesități, con- 
in practicarea cxercițiilor

ținut seama — 
de idei — de 
complexului cu 
școlare, în așa

ordine
cerințelor 
programei 
ambele să se completeze 
ajute.

activitate dc 
organizată 

cere docu-

sportivă

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

am

o

vor susține 
de asemeni, în cin- 
despre care

PATRIOTICĂ,

STARTURI
delegații • Repre

zentanții României — deciși sâ se revanșeze la probele

pierdute in ediția trecută a regatei
Au mai rămas doar 24 de ore 

pină la primele starturi ale ediției 
1573 din „Regata internațională 
Snagov' la caiac-canoe și lucrul 
acesta se simte, atît la baza nouă 
de la Snagov, cit și la federația 
noastră de specialitate, unde ulti
mele amănunte organizatorice ale 
competiției sînt puse la punct cu 
grijă. Intre timp, cursele aeriene 
internaționale continuă să aducă la 
Aeroportul Otopeni alte și alte de
legații de peste hotare, așa îneît 
în momentul de față echipelor Cu
bei, Mexicului, Spaniei și K. F. 
Germania — sosite de cîteva zile
— li s-au mai adăugat garniturile 
reprezentative ale R.D. Germane, 
U.R.S.S.,,Ungariei. Poloniei și Ceho

slovaciei. De la aeroport, oaspeui
s-au deplasat direct la baza nouă 
a Snagovului. ieșind imediat pe apă 
pentru antrenamentele de acomo
dare. în cursul dimineții de astăzi 
sint așteptate și ultimele delegații
— cele ale Bulgariei, Norvegiei, 
Iugoslaviei și Olandei.

Echipele României, care s-au

7?

pregătit timp de citeva zile pe z: 
le lacului Vidraru, s-au dep’.ai 
ieri dimineață la Snagov. Lotul c 
prinde, printre alții, pe Iran Pat- 
zaicăin. Gheorghe Danilor. G 
ghe Simionor, Serghei Con 
Uipat
— la 
toria 
tasia
— la 
Mii-ai Zaț iu. Roman Va 
Castel Coțnitâ. Vasile Si 
și Cuprian Macarenco 
Oaieți. Spomvii ronaâm 
tițu sub conducerea 
coordonator Comeliu 
de prof. Octavian M 
noe), Maria Navasart 
prof. Nicolae Nacasart s 
rel Vernescu (caiac băieți).

Instalați la Snagov, 
canoiștii români au 
după-amiază primele antrenameEte 
pe pistele de concurs, 
tnâ bună, care cree 
obținerii unor rezultate de v: 
în competiția de sîmbătă și d’irr- -

Serghei
VanbieD și G rigor e Der. 
canoe. Maria Nichiforoe 
Dumitru, Maria Cosma. 
Nichiforcv și Maria I 
caiac fete. At a nașe Sc

Roman

caiac; 
efectuat

vădind o for- 
-ză premisele 

>are

la încheierea Campionatelor internaționale de pentatlon modern ale României

Buna organizare a competiției
elogiată de delegațiile străine

2, alcătuit din Gheorghe Simionov 
Foto : Paul ROMCȘAN

ece, finale la probele de vi- 
si fond, întrecerile se anunță 

spectaculoase dar, tot- 
sebit de dificile, în spe
ti caiaciștii și canoiștii 

i care doresc să încheie cu 
ant cit mai bun acest ultim 

ea campionatelor rnon-

ța tehnică este 
după-amiază, la 

1 reveni mîine cu ulti- 
e care preced startu-

Intre 24 — 29 iulie

„TROFEUL
LA VOLEI FEMININ

de peste hotare

?imo

Au cuvîntul conducătorii delegațiilor

iulie)

Of HANDBAL A ROMÂNIEI

|ț FRANȚA întrebarea :

cons ti n 
pentru 
dornic

Duminică la Arad, răspuns

organ, 
intr-ad

modern din tara noastră. Și - 
să spunem că eforturile organi 
ce depuse au fost încununate de 
deplin succes, participanții 
liția desfășurată 
bazele sporti 
dn-se s« 
gazdele 
trem de 
diții optime 
beior perna

mai buniAlain Cortes (Franța) se anunță unul din
ai lumii. Iată-l ciștigind proba de cr

Organizarea 
dfții a campio 
de pei 
tre a 
tanță 
litate, aorn 
bune condit 
tradiționale între 
anul în care se 
de la crearea Fed

Sala sporturilor 
li gazda tradițio- 
tate cu „Trofeul 
participă citeva 
bune reprezenta

ție;: La sfirșitul 
r prezenta la 
r.mine <24—29
cele masculine 

e.atea între 6 și

tBinină și-au a- 
formațiile Bul- 

Cebaxlovaciei. Japoniei. Un- 
Polor.iei - . bineînțeles. Ro- 

ire s-au afirmat 
irestigiu in arena 

tăm și faptul 
constituie una 
trtante compe- 

anului, dina- 
și .Cupei Mon-

re 
iWem

•le Ea
pașibij 
rentei 
Pur m

Reintorși de ia Bitolia. unde — 
după cum se știe — au realizat fru
moasa performanță de a cuceri 
„Trofeul Iugoslavia" — membrii lo
tului reprezentativ de handbal be
neficiază în aceste zile de o scurtă, 
dar binemeritată odihnă. Ei se vor 
reîntîlni în ziua de 9 iulie, cînd 
vor relua pregătirile, urmînd ca 
tre 13 și 26 iulie să întreprindă 
turneu de mai multe jocuri
Franța. Cu acest prilej, selecționata 
țării noastre va întîlni reprezenta
tiva țării gazdă, urmînd ca hand- 
baliștii români să efectueze șl cîteva 
antrenamente comune cu cei fran
cezi.

iși 
în- 
un 
în

HANDBALISTELE
DE LA UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI EVOLUEAZĂ 
ÎN R. F. GERMANIA

părăsit țara form apa 
de handbal a Universității 

va susține mai multe 
Germania. Incepînd de 
duminică, handbalistele 
aliniază la startul unui 
de interesant, progra-

Zilele trecute a 
feminină 
București, care 
jocuri în R.F. 
astăzi și piuă 
bucureștence se 
turneu deosebit 
mat tn orașul Heppenheim, la care vor 
participa încă 7 formații (actuale sau 
foste campioane ale unor țări europene). 
Duoă acest turneu. Universitatea Bucu
rești va mai susține locuri în orașele 
Wiesbaden și Stuttgart.

CINE VA FI CAMPION

t» fry

tlti
I si
ans’

£

DUMINICĂ, PE „ELECTRA"...
Duminică dimineață va avea loc 

la baza sportivă Electra din cvarta
lul Ciulești o mare serbare sportivă 
prilejuită de aniversarea unui pătrar 
ele veac de la darea în exploatare a 
COMBINAI ULUI DE CONFECȚII ȘI 
TRICOTAJE BUCUREȘTI.

Asociația sportivă „Confecția" a 
pregătit cu acest prilej o demonstra
ție de gimnastică de ansamblu, la 
care iși vor aduce contribuția peste 
400 de tinere muncitoare. In încheie
rea festivităților, cele mai bune'echi- 
pe feminine de volei, handbal și fot
bal ale întreprinderii 
jocuri organizate 
stea aniversării 
amintit.

PRIN MUNCĂ
NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ

Intr-un frumos decor natural, 
malul Timișului, a fost dată recent 
in folosință o nouă bază sportivă.

Construită prin munca patriotică a

pe

tineretului din orașul Caransebeș, 
noua bază sportivă cuprinde un te
ren de baschet, trei terenuri de tenis 
de cîmp, un teren de handbal și patru 
terenuri de volei.

In prezent, la acest veritabil com
plex sportiv, sînt în curs de amena
jare un număr de trei vestiare, o 
magazie pentru echipament sportiv, 
instalații de apă și dușuri, precum 
și un punct sanitar, care vor con
tribui la o folosire în condiții optime 
a noii baze sportive de către iubito
rii sportului din oraș.

prof. Nicolae MAGDA

„CUPA VETERANILOR"
Recent, la Mediaș, a fost organi

zată de către Comisia municipală 
de popice (președinte I. Chirilă) „Cu
pa veteranilor" la popice. Au luat 
parte foști jucători din municipiu, 
în vîrste de 55—75 de ani. După des
fășurarea jocurilor individuale, la 
care au participat peste 40 de po
picari. primul loc a fost ocupat de

Alexandru Hentea. Dumitru Bogdan 
în vîrstă de 75 de ani, a ocupat lo
cul opt.

Z. RÎȘNOVEANU — corespl

3 500 DE SALARIAȚI DE LA 
INDEPENDENTA SIBIU IN 

ÎNTRECERI
In cinstea Zilei constructorului (29 

iulie), asociația Independența Sibiu 
organizează în ziua de 8 iulie o fes
tivitate sub genericul „Sport și re
creare". la care vor participa peste 
3 500 de salariați ai uzinei. în pro
gramul acestei frumoase manifested 
figurează întîlniri de fotbal, 
echipele 
zervate 
tativele 
inițiere, 
vor mai

între 
de veterani ca și jocuri re- 
celor mici, între reprezen- 
de copii din centrele de 
Fe terenurile aceleiași baze 
avea loc meciuri, de handbal, 

demonstrații de judo, precum si a- 
lergări de cros organizate pentru 5 
categorii de vîrstă.

Ilie IONESCU — coresp.

TOMIS

Foto: Theo MACARSCHIAlergarea de cros iși păstrează nealterată popularitatea...

ȘCOLILE DIN CAPITALĂ - UN EXCELENT REZERVOR
DE ELEMENTE PENTRU SPORTUL DE PERFORMANTĂ

MARGINEA ACȚIUNII DE TESTARE

SELECȚIA — 
PREOCUPARE CONTINUĂ,

MAJORA

INIȚIATĂ DE C. M. E. F. S. BUCUREȘTI
La finele săptăminii trecute am fost invitați să participăm la o masă 

rotundă organizată de C.M.E.F.S. București, a cărei temă de discuție a 
constituit-o acțiunea de testare a unui mare număr de elevi bucureșteni, 
în vederea selecționării lor în secțiile de performanță ale cluburilor din 
Capitală. La masa rotundă au participat, alături de prof. Tudor Vasile — 
prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S., prof. Eugenia Țicâliuc, inspector meto
dist la Inspectoratul școlar al municipiului București, și o serie de repre
zentanți ai cluburilor bucureștene, antrenori, profesori de educație fizică, 
ziariști, reporteri ai televiziunii.

Duminică. stadionul iv.—agrara
din Arad va găzdui un sper-carm 
sportiv de mare atracție, cea ue a 
VT-a și ultima etapă a campiona
tului republican de dirt-track. In
teresul pentru acest concurs motc- 
eiclist derivă cin aceea că ia acest 
an — spre deosebire de
trei, cînd campion a fost de fieca
re dată Ion Bobilneanu de la Voin
ța Sibiu — supremația sibianalui 
este serios amenințată. Cel care ce 
astă dată a atacat permanent, cu 
mult curaj, dar și o bună pregă
tire, locul I în campionat, este ti- 
nărul Cornel Voiculescv, mot ociclist 
al clubului Metalul București. 
Fiind permanent în primele rindiri 
ale întrecerii, talonîndu-l pe Bobil
neanu, ba chiar și învingtadu-1 o 
dată (în etapa trecută la Sibiu) 
alergătorul bucureștean are acum 
o poziție neașteptată înaintea fina
lului acestei pasionante întreceri, 
în clasamentul general al campio
natului — după cinci etape — el se 
află pe primul loc cu un punct 
avans îață de campionul ultimilor 
trei ani, I. Bobilneanu.

■e

ej ca
rroape egale. i. Mannercu si Gî. 
Som de La Metalul București. _K. 
Rturecnu de ia Voința Sibiu și AI 
rateu - Voința Arad. Deci, candi
dați pentru _bronz“ in toate cele 
trei orașe prezente cu motocicliști 
ia acest campionat.

Dar. iată cum arată clnsame .,j. 
general al campionatului după 
ciad etape Tre'erincu-ne doar la 
alergătorii care au șanse la ocupa
rea unui loc pe podium) : 1. C. Voi- 
culescu 57 puncte : 2. I. BobUmanu 
56 p; 3. I. Marinescu 46 p: 4. V 
Riurear.u 44 p; 5. Gh. Sora 43 p ; 
6. Al. Datcu 39 p.

Se't 
motc

:culoasd de la etapa anterioară a campionatului: cei doi 
prim planul cursei au intrat in turnantă cu toată viteza

Foto : Dragoș NEAGU

înainte de a consemna, însă, 
teva din opiniile participanților 
această masă rotundă, se cuvine 
prezentăm cititorilor, în amănunți
me. mecanismul de desfășurare a 
acțiunii de testare și rezultatele cu 
care s-a soldat.

Inițiativa a aparținut C.M.E.F.S. 
și a fost pusă în practică, timp de 
o lună Be zile (10 mai — 10 iunie), 
la 160 dintre cele 205 școli gene
rale bucureștene. Cu sprijinul con
sistent al Inspectoratului școlar mu
nicipal, al antrenorilor din 20 de 
cluburi și al profesorilor de educa
ție fizică din școli, au fost testați 
77 330 de elevi avînd vîrste pînă la 
15 ani. Din rîndul lor. 10283 au în
deplinit cel puțin unul dintre cele 
cinei haremuri (alergare de rezis
tență, aruncarea mingii de oină, 
tracțiuni în brațe, detentă și talie), 
ia? 2397 de elevi au și fost coop
tați în secțiile de performanță. La 
acest bilanț cifric ar mai fi de 
adăugat și cîteva lucruri deosebit 
de interesante. Primul dintre ele 
este că acțiunea de testare a scos 
la iveală cîțiva copii cu calități fi
zice care ies din limitele obișnui
tului, In această direcție am aminti, 
spre exemplu, pe Florica Militaru 
cu un impresionant total al trac
țiunilor în brațe, pe Vasile Ioniță 
care a dovedit calități de vii
tor mare fondist, pe Florin 
Constantin, care a aruncat min
gea de oină peste 70 m, pe 
Gabriel Jurubiță, care are o 
detentă de 70 cm și pe Florin Măr- 
gineanu, cronometrat în 32 de mi
nute pe 6 000 m! Lor li se mai 
adaugă micuța Florica Cupă care, 
la puțin t’mp dună testare, a fost 
cooptată în secția de atletism a 
clubului Dinamo, realizînd un nou

CÎ- 
la 
sâ

record republican de copii la 500 m 
și cucerind, totodată, titlul de cam
pioană a țării la această categorie !

Poate, această înșiruire pare greii 
de crezut, dar realitatea este că toți 
copiii enumerați există și că per
formanțele lor au fost realizate in
tr-adevăr, fapt care vine să dove
dească elocvent că școlile bucureș- 
tene nu au fost explorate suficient 
de antrenorii secțiilor de perfor
manță. în același timp, insă, și pro
fesorii de educație fizică (firește, 
nu toți !) au vina lor, întrucît au 
considerat că, odată cu încheierea 
orelor de curs, s-au achitat de toa
te atribuțiile pe care le au, negli- 
jînd depistarea copiilor cu aptitu
dini și îndrumarea lor spre sportul 
de performanță.

Din fericire, acum putem afirma 
că această problemă este pe cale 
de rezolvare, tot așa cum și legă
tura (absolut necesară) dintre pro
fesorii de educație fizică și antre
nori a intrat pe un făgaș bun, cu 
prilejul acestei acțiuni.

Un alt aspect desprins din testul 
inițiat de C.M.E.F.S. București este 
și acela 
Capitalei 
talie și 
timp ce 
tența și 
mordiale 
tru că am ajuns la acest punct, tre
buie să subliniem în mod special 
că școlile din comunele suburbane 
(Vîrteju, Chiajna, Popești Leordeni, 
Bragadiru) s-au remarcat prin nu
mărul mare de copii foarte dotați 
pentru sport.

Din rîndul cluburilor care au pri-
Horio ALEXANDRESCU

eă în școlile din centrul 
s-au descoperit elevi cu 

detentă foarte bune, în 
la școlile periferice rezis- 
forța au fost calitățile pri- 
ale celor testați. Și pen-

(Continuare în pag. a 2-a)
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VIITORUL VOLEIULUI FEMININ DEPINDE DE 0 ACTIVITATE
CORESPUNZĂTOARE LĂ NIVELUL

Calendarul internațional al re
prezentativei de junioare cuprinde, 
în acest an, o serie de competiții 
importante — dintre care mențio
năm Campionatul european, Jocu
rile balcanice și Turneul Prietenia 
— în care jucătoarele noastre tre
buie să se comporte la un nivel 
superior. Dar, nu despre aceste 
concursuri vrem să ne ocupăm în 
rîndurile de față, ci de „forțele" 
interne, care asigură o prezență 
activă pe plan internațional. Și 
acestea se manifestă pregnant în 
cadrul campionatului de juniori și 
școlari.

gaj consistent de cunoștințe tehni- 
co-tactice, pe un fond solid de 
pregătire fizică, atletică. Partidele 
din recent încheiatul turneu final 
au scos, încă o dată, în evidență 
faptul că o serie de procedee teh
nice sînt incorect însușite, cu de
osebire cele specifice apărării (po
ziție joasă, plonjoane, blocaj, pre
luări servicii). Este cazul chiar și 
al unor jucători din lot (Doina 
Rusu, Mihaela Stanciu, Maria O- 
breja), ceea ce impietează asupra 
randamentului de ansamblu. De 
aceea, se cere ca antrenorii. — și 
nu numai cei ai reprezentativei —

JUNIOARELOR
control. Am amintit în acest sens 
pe Nadia Ureche (Lie. progr. ed. 
tiz. Rm. Vîlcea), Marilena Grigoraș 
(Șc. sp. Bacău), Eugenia Milencu 
(Șc. sp. Constanța), Alina Bujor 
(Se. sp. Brașov), Georgeta Cîmpean 
(Șc. sp. Toplița), care sînt și com
ponente ale lotului reprezentativ.

Desigur, pentru carențele ce sc 
mai manifestă în evoluția unor ti
nere talente nu pot fi absolviți, 
în primul rînd, antrenorii echipe
lor de club, care dau dovadă de 
prea multă îngăduință în procesul 
de pregătire, nu utilizează mijloa
cele adecvate, li menționăm la a-

Echipa de junioare a 
Școlii sportive din Si
biu a cucerit in acest 
an titlul de campioană.

Foto : C. STOICESCU
— Buzău

Neînvinsă In ultimii doi ani

ECHIPA DE POLO A UNGARIEI
VA EVOLUA IN TURNEUL DE LA BUCUREȘTI

CU CEI MAI BUNI JUCĂTORI
NAȚIONALA SPANIEI — PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ

DAN BUDURU (tir)

Spre deosebire de activitatea cu 
echipele masculine de juniori, mun
ca cu formațiile feminine necesită 
o atenție deosebită, avînd în vede
re caracteristicile psihologice și de 
temperament al fetelor. O proble
mă hotărîtoare pentru o evoluție 
ascendentă a voleiului feminin de 
la noi este procesul de selecție. 
Deși în ultimii ani, cu deosebire 
după 1970, se constată o îmbună
tățire a taliei jucătorilor, totuși, 
ea nu corespunde încă cerințelor 
actuale. Prea multe voleibaliste au 
abia 1,70 m, cînd pe plan interna
țional media de înălțime atinge 
1,78 m. Desigur, aceasta nu este 
o problemă irezolvabilă, depășirea 
acestui prag putîndu-se realiza 
prin lărgirea ariei de selecție, care 
trebuie să se extindă și mai mult 
decît pînă acum asupra școlilor 
generale. Așa se explică de ce e- 
chipa campioană din acest an (Șc. 
sp. Sibiu), ca de altfel și a doua 
Clasată (Șc. sp. Ploiești) nu furni
zează lotului nici o jucătoare.

Firește, depistarea unor elemente 
care au o talie corespunzătoare, 
trebuie înpletită cu o muncă sus
ținută pentru formarea unui ba-

să mediteze mai mult asupra mo
dalităților de transmitere a ele
mentelor de tehnică, avînd în ve
dere faptul că un procedeu învă
țat greșit se corectează cu greu
tate sau chiar deloc.

Am remarcat preocupări pentru 
jocul modern, pentru aplicarea u- 
nor concepții tactice noi, dar fără 
eficiența scontată, datorită faptu
lui că nivelul de pregătire fizică 
și tehnică este scăzut. De exem
plu, la o combinație cu atac si
multan, ambele jucătoare angrena
te în acțiune trebuie să reacțione
ze cu maximum de viteză, ceea ce 
în practică nu se realizează, ata
cul fiind ineficace. Din păcate, 
acest fenomen este caracteristic tu
turor echipelor de junioare, ceea 
ce ar trebui să dea de gîndit teh
nicienilor care îndrumă speranțe
le voleiului nostru.

Fără îndoială, suportul unei bune 
comportări îl constituie o pregăti
re fizică superioară Da-.la acest 
capitol fetele manifestă serioase de
ficiențe. reliefate atît cu prilejul 
meciurilor susținute in regim de 
efort continuu, cit, mai ales, de re
zultatele obținute la normele de

cest capitol pe Gheorghiță Mareș 
(Șc. sp. Sibiu), Mircea Dumitrescu 
(Șc. sp. Ploiești), Titus Stanimires- 
cu (Șc. sp. Caransebeș). Doina Mi
hai (Șc. sp. 2 București) recunos- 
cuti, totuși, ca valoroși tehnicieni. 

Problemele ridicate de activitatea 
cu echipele de junioare, principa
lele furnizoare de jucătoare forma
țiilor din categoriile superioare, 
sînt mult mai diverse. Ne-am oprit 
dear asupra celor mai importante, 
deoarece, nu peste multă vreme, 
voleibalistele noastre se vor prezen
ta la startul unor „examene" difi
cile, unde trebuie să facă dovada 
însușirii perfecte tocmai a elemen
telor discutate în rîndurile de față.

prof. N. TARCHILA
antrenor federal

Așadar, după opt ani, echipa de 
polo a Ungariei va juca din nou la 
București. Reprezentanții polo-ului 
din țara vecină, în al cărui pal
mares se află cinci titluri olimpice, 
alte trei de campioni ai continen
tului, „Trofeo d’Italla" (cucerit de
finitiv) și locul I în alte-numeroase 
turnee de mare amploare, vor veni 
în capitala țării noastre încunu
nați în plus de o frumoasă 
aureolă: ei alcătuiesc singura e- 
chipă din lume care nu a cunoscut 
înfrîngerea din luna septembrie a 
anului 1971 !

După cum este cunoscut, în ulti
mul turneu olimpic de la Munchen., 
poloiștii maghiari au cîștigat ma
rea majoritate a partidelor, dar au 
realizat și două rezultate egale (cu 
R.F. Germania și U.R.S.S.), ratînd 
astfel ocuparea locului I.

Cine va apăra culorile și presti
giul echipei ungare la ..Cupa ora
șului Eucurești" ? Dezso Gyarmaty, 
care a deținut ani în șir postul de 
căpitan al acestei formații, a ajuns 
în momentul de față conducătorul 
ei tehnic. Gyarmaty a păstrat și în 
acest an pa marea majoritate a 
jucătorilor care : au evoluat la 
Munchen, încercind să obțină 6. re
vanșă a insuccesului parțial prin- 
tr-o victorie la primul campionat 
mondial (în septembrie, la Bel
grad). In poartă doi jucători sobri, 
Molnar și Cservenyak, cu compor
tări extrem de constante de-a lun
gul unui turneu. Omul de șoc al 
echipei este fără îndoială doctorul 
Istvan Szivos (2,02 m), fiul fostului 
internațional maghiar cu același 
nume, considerat de majoritatea 
specialiștilor drept cel mai bun 
jucător din lume. Acțiunile sale în 
postul de centru fix sînt greu de 
blocat de către apărători, datorită 
gabaritului său impresionant și an
vergurii brațelor sale. Bodnar, Sa
rosi, Konrad III, alături de mai ti
nerii Tarago, Gorgeny, Kasas, Vin- 
disch sini de asemenea poloiști de 
renume, pentru care acest joc nu 
mai prezintă multe secrete. Viteză, 
fantezie, tehnică în mînuirea și pa
sarea balonului aproape fără cusur 
— iată calitățile prin care sportivii 
acestei formații reușesc să se im

pună de regulă în competițiile de 
amploare.

Anul acesta echipa lui Gyarmaty 
a cîștigat ambele turnee la care a 
participat ; la Belgrad. 4—1 cu R.F. 
Germania, 4—1 cu Olanda și 6—5 
cu Iugoslavia, iar la Pescara, 9—2 
cu R.F. Germania, 5—1 cu Olanda, 
7—5 cu România, 6—3 cu Iugosla
via și 6—4 cu Italia. Apoi a învins 
la scoruri categorice (8—1 și 6—1) 
formația Iugoslaviei în partidele 
susținute la Budapesta.

Selecționata maghiară se anunță 
ca mare favorită și la turneul de 
la București (11—15 iulie). Princi
pala ei adversară va fi, probabil, 
reprezentativa României. E drept, 
palmaresul întîlnirilor directe este 
favorabil adversarilor noștri, dar 
un lucru trebuie subliniat : din to
talul celor 33 de partide, doar 6 
s-au desfășurat la București. Din 
acestea, trei au revenit poloiștilor 
români (de două ■ ori 3—2 în 1960 
și o dată 3—2 în 1964), două — ju
cătorilor unguri (de două ori 3—2 
in 1962), ultima, cea din 1965, ter- 
minîndu-se la egalitate (3—3).

★
Echipa Spaniei, locul X la ulti

ma Olimpiadă, va evolua pentru 
prima oară în țara noastră. Aflați ■ 
pînă nu cu mulți ani în urmă în 
cel de al doilea eșalon european, po
loiștii spanioli au urcat rapid pe 
scara valorilor, asaltînd tot mai 
puternic pozițiile fruntașe. Ne-am 
convins de acest lucru aflînd de 
succesele înregistrate în acest an 
de formația iberică asupra Italiei 
(la Kampen, în Olanda) si Iugo
slaviei (în turneul de la Hvar).

în actualul „7“ spaniol evoluează 
majoritatea juniorilor din 1971, 
medaliați cu argint la ultimul cam
pionat european al cadeților : Sal
vador Franch (portar), Juan Rubio, 
Juan Sans, Juan Jane (golgeter), 
Alfonso Canovas, Gabriel Soler, 
Enrique Euardia sau Easpar Ven
tura. Acești tineri au cîștigat mul
tă experiență și adaugă acum jocu
lui lor rapid destulă precizie în 
execuții. La București, echipa lor, 
cu siguranță nu va fi ușor de în
vins. Palmaresul meciurilor direc
te ROMzXNIA — SPANIA ne este 
favorabil: 5 4 0 1 28—19. (a. v.)

Miercuri după-amiază, pe po
ligonul vînătorilor din Istanbul, 
tînărul trăgător român cu arma 
de vinătoare. Dan Buduru, a 
produs o mare surpriză, cîști- 
gînd titlul de campion balcanic 
la talere aruncate din turn 
(skeet) de o manieră categorică. 
Cu cele 196 de talere lovite — 
ceea ce reprezintă un nou re
cord balcanic și record româ
nesc egalat (recordul de 196 t a 
fost stabilit în urmă cu o lună 
de către Gheorghe Sencovici,

BUNA ORGANIZARE A COMPETIȚIEI
(Urmare din pag. I)

dv.» Dumitru Spîrlea, a realizat o 
mare victorie. îmi place acest spor
tiv și cred că, dacă va acorda toată 
atenția pregătirii, va obține rezultate 
deosebite. Pentru noi, campionatele 
internaționale ale României au con
stituit un util schimb de experiență 
și am avut de învățat atît de la e- 
chipa Ungariei, evident cea mai bună, 
cit și de la toți ceilalți sportivi par
ticipând. Acum, știm mai bine ce 
avem de făcut în viitor pentru ca și 
rezultatele noastre să se îmbunătă
țească. Regretăm că nu am satisfă
cut exigentele specialiștilor bucu- 
reșteni. care așteptau de la noi per
formanțe înalte. Mi-a plăcut foarte 
mult echipa Franței, care în trei 
concurenți a obținut o performanță 
remarcabilă. Mi se pare semnificativă 
prezenta multor tineri la acest con
curs, ceea ce arată orientarea fede; 
rațiilor europene spre pentatlonisti 
cu șanse de a se afirma în anii vii
tori".

MATHE BORBAS, președintele 
Federației de pentatlon modern din 
Ungaria : „Prezența unor sportivi va
loroși din opt țări europene la între
cerea de Ia București i-a asigurat 
acesteia o valoare ridicată, fapt ce ne 
face să fim satisfăcuți de locul I ocu
pat de echipa noastră. Am deplasat 
o formație puternică, cu trei oameni 
din lotul nostru de bază, pentru că 
știm că in România pentatloniștii au 
întotdeauna condiții excelente de 
concurs. Asa a fost și de data aceas
ta. Ne-a făcut plăcere să remarcăm 
progresul deosebit pe care l-au înre

gistrat sportivii români in ultimul an. 
Echipele Franței si R. F. G. au dove
dit, de asemenea, o pregătire remarca
bilă. obținind rezultate bune*.

IAKIM LILKOV (R. P. Bulgaria) : 
„In ambianța extrem de plăcută crea
tă de gazde, cărora nimeni nu le 
poate face vreun reproș, campionatele 
s-au ridicat la un nivel superior, suc
cesele pentatloniștilor români si ale 
celor din R. P. Ungară si Franța Bind 
cu atît mai semnificative*.

IVAN KUDLACEK (Cehoslovacia): 
„Am folosit concursul de la Bucu
rești spre a verifica o parte din 
sportivii pe care îi vom alinia Ia 
startul viitoarelor campionate mon
diale și, din acest punct de vedere, 
sîntem satisfăcuți. Păcat că ploaia 
a îngreuiat traseul de cros, supunînd 
pe concurenți la eforturi deosebite. îi 
felicit sincer pe sportivii români, un
guri și francezi pentru rezultatele 
obținute".

MARIAN ZAMORSKI (R. P. Polo
nă) : „Din toate punctele de vedere — 
organizarea a fost excelentă. Am avut 
multe de învățat de Ia gazdele noas
tre în ce privește punerea la punct 
a tuturor detaliilor unei mari com
petiții. De aceea, rezultatele obținu
te au fost foarte bune. Locul 3 ocu
pat de echipa română e remarcabil".

HANCI THODF (R. F. Germania) î 
„A fost prima oară cînd echipa 
noastră s-a aliniat la startul concursu
lui tradițional de la București și nu 
regretăm prezența noastră aici. Ne-am 
simțit foarte bine, sportivii noștri au 
avut create toate condițiile pentru a 
obține rezultate bune. Este un mare 
succes pentru Spîrlea că i-a învins 
Pe toți cei patru reprezentanți ai Un
gariei".

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL DE CALIFICARE LA POPICE

ÎNTRE PROGRES (băieții) Șl REGRES (fetele)
- LOTURILE ECHIPELOR PROMOVATE IN PRIMA DIVIZIE -

’ p»-np-n-vi*ni republican de ca,...- 

L rț-o de succes, proracvind in pri
ll ma categorie a țării. Acestea sin: : 

feminin — Voința Ploiești. Voința 
Galați (seria Sud), Dermagam Tg. 
Mureș, C.F.R. Tg. Mureș (seria 
Nord), masculin — Rafinăria Te- 
leajen, Daria Ploiești (seria Sud». 
Minaur Baia Mare și Industria sir- 
mei C. T urzii (seria Nord)

Cunoscând configurația celor pa
tru serii, se observă faptul că arum 

I orașul Tg. Mureș are in divizie 
cinci echipe. Ploieștiul patru, Gala- 
țiul două, Brașovul a rămas cu 
două, iar Bucureștiul a regresat de 
la zece la opt formații. Așadar, 
unele centre și-au mărit numărul 
de formații divizionare, altele se 
mențin la același plafon iar a treia 
categorie, in care intră orașele 
București, Reșița și T.mișaam a 
înregistrat un sensibil regres. în 
schimb, au urcat în elita echipelor 
de performanță popicarii din Bala 
Mare și cei din CimpLa Turzii, pre
cum și sportivele din Galați.

Disputele campionatului de cali
ficare. care s-au desfășurat după o 
formula inedită, menită să evite 
eliminarea din primele Laze a echi
pelor candidate la locurile fruntașe, 
au atras un număr sporit de for
mații masculine Ia startul compe
tiției, remareîndu-se apariția în 
concurs, pentru prima oară, a unor 
sextete din județele Botoșani. Olt 
șl Gorj. Bilanțul nu este la fel de

pozitiv la fete, unde numărul echi
pelor a scăzut față de anii trecuți, 
abscatîsd chiar și reprezentantei? 
onor j*jde»e cu tradiție în acest 
sport și au avut aodvi o
gată activitate coenpetitionaiâ. ca

Arad sa. Prin urmare. în aceste 
zone geografice compile locale de 
specialitate nu-și mai trăiesc via
ța. iar jocul feminin de popice, 
unde tara noastră deține suprema
ții tnonJ'aiâ. a dispăru: din
ar.a de pretxxoări a CJXFS.-uri-

Elena Chibelean, Viorica Ture, 
Magdalena Pușkaș. Aurelia Sere- 
dean. Iolanda Magyari, Aurelia 
Dascălu. Ana Butiulca (Antrenor 
— TULTU RADOVICI).

MASCULIN ' Rafinăria Teieajen: 
Gh. Dodică. T. Sirzea. Gh. Zauer, 
S. Silvestru. M. Gheorghe, M. 
Constantin (antrenor — GH. SIL
VESTRU) ; Dacia Ploiești : I. Do
dică, N. Dumitrescu, T. Nițuiescu, 
Gh. Baican. Gh. Gomniu. M. An- 
geleseu. C. Conciu (instructor — T. 
NlfULESCU) ; • Minaur B. Mare : 
V. Lazin. E. Szepesi, I. Scheftz, P. 
Buruian, I. Zorjan, D. Lutaș, C. 
Mora (instructor — P. BURUIAN); 
Industria Sirmei C. Turzii: V. Po
pa, I. Fareaș. S. Moceanu. M. Cre
ta, I. Ilieș. C. Donici (instructor — 
C. DONICD-

Troian IOANIȚESCU

preocupare majoră, continua
ȘCOLILE DIN CAPITALĂ - UN EXCELENT REZERVOR

(Urmare din pag. I)

vit cu deosebit interes acțiunea de 
testare, se detașează clubul Con
structorul, care a efectuat verificări 
cu 10 858 de copii, selecționînd 450 
dintre ei. Pentru aceștia a fost or
ganizată o tabără de pregătire, ur- 
mînd ca evoluția lor să fie urmă
rită îndeaproape și în perioada ime
diat următoare. Un mare număr de 
elevi au testat și cluburile Viitorul 
(7850), Șc. sp. 2 (6930), Dinamo
(6756) și Șc. sp. 3 (6464).

Dintre profesorii de educație fi
zică care și-au adus o contribuție 
deosebită la această acțiune. îi a- 
mintim pe Nicolae Vlădescu, Ga
briela Marcu, Elena Zîmbreșteanu, 
Ruxandra Comănici, Mihai Eocres- 
cu și Titus Predeseu, iar dintre an
trenori pe Gheorghe Gheorghiu, Ion 
Paul, Vasile Serester, M. Lăzăres- 
cu, Aurelia Hoiub. Florica Safta, 
Ion Monea și Nicolae Gurău.

Iată acum și cîteva dintre con
cluziile desprinse de participanții la

masa rotundă, în legătură cu ac
țiunea de testare :

— școlile bucureștene oferă un 
excelent rezervor de elemente Lpen- 
tru sportul de performanță, reze.- 
vor care n-a fost, însă, explorat și 
valorificat suficient ;

— întrucit acțiunea va fi repeta
tă, este necesară schimbarea peri
oadei de testarea, cea aleasă acum 
provocînd destule greutăți, cauzate 
de apropierea sfîrșitului anului șco
lar ;

— este necesară o mai temeinică 
pregătire a cadrelor care efectuează 
testarea ;

— testul trebuie extins și la șco
lile medii și profesionale ;

— pentru observarea evoluției în 
timp a copiilor se impune repeta
rea semestrială a testărilor ;

— testul de rezistență nu a fost 
destul de concludent ;

— există școli amplasate în veci
nătatea bazelor sportive și, totuși, 
interesul copiilor de aici pentru 
sport lasă de dorit;

— există, încă un mare număr de 
școli care nu dispun de materialele 
necesare acțiunii de testare (mingi 
de oină, rulete, cronometre etc) ;

— împărțirea (repartizarea) școli
lor pe cluburi trebuie făcută rațio
nal și echitabil ;

— materialul foarte vast, cules cu 
ocazia acțiunii, trebuie studiat cu 
atenție și — în măsura posibilită
ților — pus la dispoziția tuturor ca
drelor care se vor ocupa în con
tinuare de această problemă.

★
Iată, deci, o acțiune fără doar și 

poate lăudabilă, binevenită și încu
nunată chiar din start cu reușită. 
Concluziile desprinse din această 
acțiune sînt demne de luat în sea
mă, ele putînd contribui în mod 
hotărîtor la bunul mers al tes
tării. în sfîrșit, remareînd inițiativa 
C.M.E.F.S. București și punerea ei 
în practică, așteptăm cît măi cu- 
rînd apariția elementelor descope
rite pe marile noastre stadioane, 
iar, în toamnă, etapa a doua a 
acțiunii, mai atent pregătită, mai 
amplă și mai mult sprijinită de 
toate forurile.

acum 
general: « 
șani. B uză: 
arene ca « 
f9nf-rr**TÎ'
mal
re^pecti.-e 
s'-ira pcs.- 
pind pez? 
lor nia~

Are 25 de ant, este de profe
sie tehnician de mașini de 
calcul electronic și face parte 
din clubul sportiv Steaua, A 
început să practice tirul cu 
arma de vinătoare în urmă cu 
opt ani, devenind campion al 
țării la juniori, tot la skeet. 
Primii pași in acest dificil 
sport cu arma de vinătoare i-a 
făcut sub îndrumarea antre
norului Grlgore Ioanid, care 
ii este sfătuitor tehnic șt in 
prezent. în lotul național, 
din care face parte de puțin 
timp, este antrenat de către 
Ion Lovinescu. Medalia de aur 
a campionatelor balcanice re
prezintă pentru Dan Buduru 
primul trofeu de valoare in
ternațională.

care, acum, la Istanbul, a ocupat 
locul secund cu 194 t) — Bu- 
duru' a intrat în rîndurile per
formerilor probei de skeet. El a 
avut pînă acum în palmares o 
cifră care nu spunea prea multe, 
mai ales raportată la rezultatele 
internaționale : 18.6 de talere lo
vite. Echipa română, în fruntea 
căreia s-a clasat D. Buduru, a 
devenit și ea campioană balca
nică cu un punctaj de valoare 
internațională — 576 t •— nou 
record românesc și balcanic.

PUTE SPORTURILE j
LUPTE La Tbilisi, începînd de as

tăzi și pînă duminică, se desfășoară un 
turneu internațional de lupte greco-ro- 
mane. La această competiție participă și 
patru sportivi români : Coustaiitin Ale
xandru și Ion Gibu (cat. 48 kg), Ion 
Dulică (cat. 57 kg) și Ionică Fiscuteanu 
(cat. 74 kg). Luptătorii români sînt în
soțiți de antrenorul Gheorglie Șuteu. • 
Simbătă și duminică, la Sf. Gheorghe, 
echipa de lupte libere — juniori — a 
țării noastre va întîlni reprezentativa 
similară a Poloniei. Iată formația ro
mână : cat. 48 kg : Aurel Neagu, cat. 
52 kg — Nicolae Eremia, cat. 56 kg — 
Gigei Anghel, cat. 60 kg — Slmion Pra- 
ja, cat. 65 kg — Florin Dumitrescu, 
cat. 70 kg — Șandor Gyorfy, cat. 75 kg 
— Tiberiu Seregely, cat. 81 kg — Florin 
Arseae, cat. 87 kg — ion Paiu, cat 4-87 
kg — Ărpad Nagy. • Tot la sfirșitul a- 
cestei săptămîni, în sala de atletism ,,23 
August", se vor desfășura întrecerile e- 
tapei pe municipiu a campionatelor re
publicane individuale de lupte libere 
(seniori). Competiția are loc simbătă de 
la ora 16 și duminică de la ora 10.

de două echipe. în vederea acestui im
portant concurs forul nostru de specia
litate organizează sîmbătă și duminică, 
la Craiova, gale de selecție pentru al
cătuirea lotului de tineret, care momen
tan este format din 44 de pugiliști de 
la cluburi din întreaga țară. Galele vor 
începe de la ora 19.

NATAȚIE Bazinul Dinamo va 
găzdui astăzi și sîmbătă de la ora 16,3t\ 
iar duminică de la ora 9,30 campionatu'T 
republican, faza pe municipiu, pentru 
juniori și seniori.

ATLETISM Sîmbătă, începind de 
Ia ora 16, pe stadionul Tineretului, se 
va desfășura tradiționalul concurs de 
vară organizat de clubul Constructorul. 
Participarea este deschisă tuturor cate
goriilor de atleți.

CAIAC-CANOE . La Galați, pe 
Dunăre, s-a desfășurat un atractiv con
curs nautic la al cărui start s-au ali
ntat caiaciștii și canoiștii de la Dunărea 
Galați și Dunav Ruse. Comporlindu-ne 
remarcabil gălățenii. elevi ai antrenoru
lui Vasile Mănăilă, au cîștigat 12 din 
cele 17 probe

TIR Ieri a plecat la Sofia 
un grup de trăgători fruntași, 
care începind de duminică vor 
participa la Campionatele inter
naționale de tir ale Bulgariei, 
competiție la care vor fi prezenți 
sportivi din numeroase țări. De
legația țintașilor români este 
compusă din N. Rotaru, medaliat 
cu bronz la J. O. de la Munchen, 
Gh, Sicorschi, M. Marin, I. Olă- 
rescu, I. Trăscăveanu, Mariana 
Feodot, Melania Petrescu, Magda 
Borcea — la probele de pușcă, 
G. Maghiar și C. Feciorescu — 
la pistol. Lotul este însoțit de an
trenorul T. Paladescu.

HANDBAL Desfășurate în mai 
muite centre din țară, turneele de cali
ficare pentru divizia B s-au soldat. In 
general, cu rezultate scontate. Interesant 
ni se pare faptul că numeroase formații 
care in sezonul trecut au activat In cam- 
p.onatele județene și de calificare au 
reușit să treacă această barieră șl să 
ajungă în eșalonul secund al campiona
telor divizionare ale țării. Iată echipele 
care au realizat acest salt : Voința Iași, 
C.LL. Turnu Severin, Victoria Guban 
Timișoara și Voința Sf. Gheorghe (fe
minin) ; Știința Petroșani, Tractorul 
Brașov, C.S.O. Pitești și C.S.U. Suceava 
(masculin). Vom remarca un element 
îmbucurător și anume acela că în acest 
fel apar pe harta principalelor între
ceri handbalistice cîteva orașe noi,- cum 
ar fi Turnu Severin, Pitești și Sf. Gheor
ghe, ultimul beneficiind și de o nouă 
și modernă sală de sport.

BOX între 4 și 11 august se va 
desfășura la Galați o importantă compe
tiție internațională. „Turneul Prietenia*, 
la care țara noastră va fi reprezentată

Ut MASA

în orașul Varna

CINCI JUNIORI ROMÂNI LA COMPETIJIA
„CUPA PRIETENIA**

La sfirșitul acestei săptămîni (vi
neri, sîmbătă și duminică) are loc 
la Varna concursul internațional de 
tenis de masa „Cupa Prietenia". La 
startul competiției vor fi prezenți si 
cinci juniori români; Lidia Ilie, Ligin 

I.upu, Marin Firănescu, Alexandru Bu- 
zcscu și Ștefan Moraru, Sportivii 
noștri, însoțiți de antrenorul emerit 
F. Paneth, au plecat ieri în Bulga
ria.

FINALELE CAMPIONATULUI DE COPII
Timp de trei zile, la Ploiești vor 

avea loc finalele campionatelor re
publicane de tenis de masă ale co
piilor. Programul cuprinde întreceri 
feminine și masculine pe echipe și la 
probele individuale, la două categorii 
de vîrstă s pînă Ia 12 ani și între m3 
și 14 ani. Participă echipele și sp<m- 
tivii calificați din etapa de zonă 
disputata în cinci orașe.

GRUPUL ȘCOLAR SANITAR BUCUREȘTI -1000 DE ELEVI
ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASAANGRENAȚI IN
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FEMININ : Voinia Galați 
Olimpia Tăbăcaru. Emilia Voii 
Ecaterina Radu. Ecaterina 
noiu. Elena Lupcaie. Arîsti 
(instructor — ILIE BÂ1.AȘ). 
Ploiești : Mioara Antohi. < 
Iosifescu, Doina Mihâilă. 
Popescu. Polixenta Gavrilă, 
nora Nicolaescu. Elisabeto Ionescu 
(antrenor — Pel RE i U DORAN) : 
Dcrmagant Tg. Mureș : Parasem va 
Benko, Maria Peror. Viorica Văe- 
tean, Agneta Pop. Elisabeta Balizs, 
Estera Eltctc (instructor — CA
ROL SOOS), C.F.R. Tg. Mureș :

Câni, 
ița Vță 
. Voința 
Cristina 
Valeria
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COMPLEXUL „SPORT Șl SANATATE"//
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drept să începem cu critica — nu 
ni s-a părut prea bine întocmit, 
puțind suferi substanțiale îmbună
tățiri. Ajunși în acest punct, suge
răm catedrei de educație fizică a 
școlii o colaborare mai intensă cu 
cadrele de specialitate ale Institu
tului de limbi și literaturi străine, 
a cărui sală de sport — aflată în 
același corp de clădire cu Grupul

lV

DIN VIAȚA

ASOCIAȚIILOR SPORTIVE

ni tai
In ciad, competițiile 
aie sanitarilor.

Stat iști ca pusă . la 
prof. Cornelia Ioniță, 
de educație fizică.

putea găzdui, din cînd 
de amploare

plex de exerciții de gimnastică, a- 
lergare de viteză și de rezistență, 
sărituri și aruncări, jocuri, sporturi 
aplicative — dau complexului 
tractiviiatea care a lipsit unor 
tora, instituite în același scop, 
soldate cu rezultate mult sub
teptărjle și speranțele investite în 
ele. Ar mai fi ,de subliniat modul 
ingenios în care au fost combinate 
probele Obligatorii cu cele la ale
gere. cerințele din grupele întîia și 
a doua, pentru a ne face imaginea 
ideii generale care stă la baza în
tregii acțiuni, aceea de a da po
sibilitatea unor mase foarte largi 
de cetățeni să abordeze cu succes 
exercițiul fizic și sportul, chiar da
că nu au făcut-o pînă acum din 
diferite motive sau — cum se în- 
tîmplă cei mai adesea — fără nici 
un motiv 1

Dar, toate acestea 
considerații de oi’din 
gura în măsură să 
tătea și viabilitatea 
este, cum bine știm,

Tocmai de aceea. Biroul Execu
tiv al C.N.E.F^. a decis să treacă 
de îndată la experimentare pe viu 
a complexului.

In județele Bacău. Brașov. Cluj. 
Hunedoara. Iași. Prahova și 
se vor face experimente în 
prinderi și instituții ; în j:
Botoșani. Mureș, Satu Mare, Sibiu 
și Municipiul • București. în coo
perația meșteșugărească ; iar în ju
dețele Arad, Argeș. Bistrița-Nă- 
săud, Buzău, Dolj, Harghita Și Ia
lomița se vor testa posibilitățile de 
desfășurare a complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" în mediul 
rural. Este de la sine înțeles că 
ganizațiile sportive județene. în 
Iaborare cu factorii implicați 
problematica mișcării noastre
educație fizică și sport, sînt datoa
re să ia de urgență toate măsurile 
organizatorice și tehnice, pentru a 
asigura experimentului un cadru 
adecvat, pentru a ne înarma cu 
date concludente care să permită, 
încă în această toamnă, declanșarea 
pe plan național a unei acțiuni de 
masă reieșită din sarcinile trasate 
de partid mișcării sportive!

or- 
co- 
în 
de

sînt, desigur, 
teoretic. Sin- 

verifice utili- 
unei acțiuni 
practica.

dispoziție de 
șeful catedrei 
ne-a pus la 

indemînă date interesante despre o 
muncă susținută, avînd drept prin
cipal scon atragerea elevilor șco
lii într-o activitate fizică regu
lată, de întreținere și călire a 
organismului, și — în funcție de 
posibilități — in competiții vizînd 
performanța. Din cei 3 200 de elevi 
ai școlii, peste 1000 sînt cuprinși 
intr-un program riguros de educa
ție fizică a cărui principală formă 
de verificare o constituie campio
natul asociației. In perimetrul șco
lii se desfășoară — regulat — în
treceri de volei, handbal baschet, 
tenis de masă și șah, începute la 
nivel de clase și terminate printr-o 
fază pe școală.

La inițiativa catedrei școlii, re
cent a avut loc o importantă com
petiție de volei pentru elevii — 
sanitari din toată țara, dar la in
vitația lansată de G.S.S.; București 
n-au răspuns decît trei școli, cele 
din Oradea, Arad și Tg. Mureș. 
După patru etape, disputate pe rînd 
în orașele respective, trofeele au 
revenit — deopotrivă la băieți și 
fete — sportivilor bucureșteni.

Odată cu amănunte despre suc
cesele sportului în incinta școlii — 
echipa de tenis de masă s-a nu-

mărat, ani la rînd, printre anima
toarele campionatului municipal, iar 
atleta Ioana Simu a răzbătut în 
faza finală a Crosului Tineretului 
1972 — cadrele de specialitate ale 
catedrei de educație fizică ne-au 
vorbit despre preocupările lor — 
benevole — de a preda elevilor ci
cluri de exerciții necesare viitorilor 
asistenți medicali în reeducarea 
funcțională de după diverse mala
dii. Din păcate, această activitate 
rămîne la latitudinea profesorilor, 
fosta specializare de „medicina cul
turii fizice" diminuîndu-se astăzi
— printr-o măsură de care inter
locutorii noștri s-au dezis ■— în- 
tr-un firav curs de perfecționare.

N-am părăsit Grupul Școlar Sa
nitar fără a întreține o scurtă dis
cuție cu directorul lui. dr. Alexan
dru Nedelcu, sprijinitor pasionat 
și statornic al sportului.

— Conducerea școlii face toate 
eforturile pentru susținerea activi
tăților de educație fizică, conducîn- 
du-se după ideea — exprimată cu 
înțelepciune în documentele de par
tid — că sportul este o excelentă 
formă de educare a tineretului. 
Este remarcabil faptul că în școa
la noastră abaterile disciplinare au 
devenit ca și inexistente, educația 
prin sport contribuind — cred eu
— decisiv la aceasta. De altfel, prof. 
Ioniță, șeful catedrei de educație 
fizică, este și secretarul organiza
ției de bază P.C.R. din școală, buna 
sa pregătire politică împletindu-se 
cu entuziasmul și pasiunea pentru 
sport.

3îeo RAEȚCHI

Editura Stad ion invită pe po
sesorii de fotografii cu tema
tică sportivă și turistică (baze, 
competiții de masă, faze de 
joc, figuri de sportivi, momente 
inedite etc.) din perioada ani
lor 1945—1973 să le trimită, 
pînă la data de 15 august a.c., 
pe adresa Editurii Stadion, str. 
V. Conta nr. 16, sect. 1.

Fotografiile selecționate vor 
fi achiziționate pentru albumul 
festiv „Sportul în România", iar 
celelalte se vor restitui.
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FINALA-DAR FINALUL?
Am dat și bacalaureatul ăsta — cum zice în nea 

lancu — și parol că n-a fost deloc rău. Pot spune că 
finala Cupei mi-a plăcut mai mult ca R.F.G.-Brazilia, 
asta ca să-l enerveze pe un amic de suflet, mare 
estet al fotbalului și al literaturii, care m-a luat 
foarte tare după ce am afirmat aici că meci ca ăla 
de la Miinchen putem juca și noi: „Cum, dragă, pa
sele alea le vezi la ai noștri..." și trec, cu glas înalt, 
la alte șlagăre... Cu pasele alea minunate, brazilienii 
au dat trei goluri în cinci meciuri, 
patru goluri în șase partide (dacă 
trec și autogolul din Scoția...). Asta 
ca să știm cum stăm și ce leafă luăm
— vorba lui Nae, dinamovistul meu de 
la l.T.B. Lipsește baba Pele - scos 
la cererea atîtor mari scriitori români
— lipsește un moș corespunzător.

Merg mai departe și spun că mie 
Sunderlandul din Galați mi-a plăcut 
chiar mai mult decît Leeds-ul din 
Rîmnic, iar finala, la un loc și una 
peste alta, a fost fermecătoare.

S-a jucat, mai ales, un fotbal-aso- 
ciatie cinstit și sincer. S-a jucat naiv 
și repede. Constructorul a fost chiar
și mai naivă - de aceea mi-a spus mai multe. Nu 
confund naivitatea cu ignoranța sau prostia. Naivita
tea nu e nici incompetență, nici impostură. Naivita
tea e o simțire proaspătă, curată, netrucată și neal
terată. Gălățenii căutau naivi pasa curată, sprintul 
adevărat, alergau nebunește a'upă fiecare minge, nu 
trișau nici un efort, - ori noi, bătrînii telespectatori, 
hîrșiți în rele, cunoscători ai lumii, oameni cu ochiul 
format, știm prea bine cum arată realismul deloc 
naiv in asociația noastră. Știm cum te faci că alergi 
după o minge de care nu-ți pasă, știm cum se lasă 
o pasă bună în out; băieții aceea aveau insă suflet 
de fotbalist, ceea ce uneori e mai mult decît un picior 
sau chiar două picioare, dacă nu două lefi...

Nu voi fi însă naiv să cred că cele două incintă- 
toare echipe pot juca In fiecare duminică așa. Unde 
am ajunge ? Dacă fiecare duminică, în A, în B, în 
C, ar avea două-trei regaluri fotbalistice ca finala

Cupei, i-am culege pe acești băieți cu penseta și 
n-am mai avea nici un criteriu. Dar esențialul e că, 
odată in viață, intr-un moment suprem, acești necu- 
noscuți din B și din C pot scoate la iveală un fotbal 
de o asemenea calitate si frumusețe sinceră; eu nu 
cred că există orășel in România care să nu aibă 
„ionești" ca acela de la Rimnicu, portari ca Șerbă- 
noiu, șuteuri ca acest Cemega, oameni tari care să-ți 
joace două meciuri decisive de cite 120 de minute 

la interval de trei zile, cum au făcut 
băieții aceștia de pe/Olt și de pe 
Dunăre. Nenorocirea e că se pierd, 
sau - moi corect — cum se pierd. Îmi 
cam vine să urlu cind mă gîndesc 
cum aispar atîtea talente, în noapte, 
fără să moi ajungă sub reflectoarele 
marilor stadioane, care le e finalul. 
Firește că există o lege a selecției 
naturale, că pentru un Beckenbauer 
sau Pele pier neștiuți, ca musculițele 
în jurul lămpii, zeci de Pele și Franți. 
Dar această „lege" nu mă alină, 
cind văd olonjcanele lui Șerbănoiu și 
inte .gento jocului lui Donose. legea 
e lege, omul e om, talentul e talent

- cind vom in mișcarea noastră sportivă, să
știm a ne ocroti talentele ? Și cind vor afla aceste 
talente că mcmte ce orice, eie trebuie să știe cum 
să se ocrotească pre sine ? Probleme enorme, fun
damentale pe cere nu le putem rezolva doar cu ha
zul nostru salvator...

De aceea — fiindcă tot cm luat-o pe panta asta 
duiocsă și prea bună — ovem toate motivele să sa
lutăm transmiterea Wimbledonului care anul ocesia 
ne oferă o lecție atit de simplă și de curată despre 
relativism in sport. Putem vedea cu ochii noștri cum 
nimeni nu e etern și atotbiruitor în meseria aceasta 
de caznă și bucurie. E bine să vedem, să ne uităm 
ctent cu ochiul ceva moi rece, nefiind implicați, ia 
acest spectcco! al copilelor cere asaltează cerul: 
d-rei Chris Evert r,u i mu tăiat picioarele la gindul 
că o învinge cu 6—1. 1—6, 6—1 pe măreața Margue
rite. Și nici d-na Court, nici publicul nu au găsit anor
mală această „surpriză” fără ce care viața pe pa- 
mînt și in arenă ar fi, intr-adevăr, anostă I

BELPHEGOR

AGENDA ESTIVALAi SUBIECTE SI IDEI DE ACTUALITATE 
LA CURSUL ANTRENORILOR ENGLEZII
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- Discuție cu prof, Angelo Nicu.lescu, prezent la reuniunea de la Newport
a tehnicienilor insulari

DINAMOVIȘTII IȘI ÎNCEP LUNI 
PREGĂTIRILE
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CLIPE DE NEUITAT PENTRU 
ELEVII DiN COVASNA

Elevilor din județul Covasna li 
s-a asigurat o vacanță plăcută, pli
nă de surprize — după munca în
cordată, din timpul școlii — care 
să le asigure reconfortarea fizică și 
intelectuală. Astfel 2770 de elevi 
vor pleca în excursii sau în tabere. 
Ei vor putea fi găsiți în diferite 
perioade ale acestei veri la Răs- 
tolnița — Mureș (circa 220), Sna- 
gov-Pare (220), Săliște-Sibiu (300). 
Bucșoaia Suceava (220), Arbănași 
Buzău (120), Năvodari (300). în a- 
fara celor amintiți, alți 1240 vor 
pleca să viziteze locuri istorice, case 
memoriale, muzee, construcții im
portante din tara noastră.

S-au pregătit clipe de neuitat pen
tru elevii din județul Covasna.

GH. BR1OTA, coresp.

e Fotbal feminin' la Oradea. 
Echipa de fotbal-feminin Record 
din Cluj a susținut la Oradea 
două meciuri amicale. în prima 
partidă clujencele au întrecut 
formația orădeană Comerțul cu 
4—1, iar în a doua, pe o ploa
ie torențială, au pierdut eu 1—2 
în fața formației Voința Oradea.

Iile GHIȘA, coresp. județean

SĂRBĂTOAREA OLIMPIEI DIN 
ORADEA

La noi, în Oradea, a avut loc o 
reușită după amiază sportivă, eu un 
variat program competițional orga
nizată cu prilejul sărbătoririi a 50 
ani de la înființarea Fabricii de în
călțăminte Solidaritatea Oradea. A- 
sociația sportivă Olimpia a orga
nizat cu acest prilej întreceri de 
fotbal dotate cu „Cupa inter-secții 
de producție" (cîștigată de secția 
întreținere a fabricii), meciuri de 
handbal feminin și unul de baschet 
în care combatanții au fost... „vete
rani” ai baschetului : Liviu. Nagy, 
arbitrii Eugen Hottya și Gheza 
Dutka, antrenorii Traian Constanti- 
nescu și Florian Anelor.

Șahista jruntașâ Alexandra Nicoiau in mijlocul cl
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între 23 și 29 iunie s-a desfășurat 
la „Lilieshall National Sports Cen
tre" din Newport un curs de antre
nori organizat de federația engleză. 
!.a el au pârtiei] >at, ca invitați ai 
forului din Londra, mâi mulți antre
nori din Europa printre care și an
trenorii români. ANGELO NICULES- 
CU și CONSTANTIN TEAȘCA. Re
veniți zilele trecute, ei au prezentat 
Colegiului central al antrenorilor 
amplu raport asupra desfășurări 
cestui curs Noi l-am rugat pe 
trencrul ANGELO NICULlSSCU 
înfățișeze pentru cititorii noștri 
teva dintre cele mai importante 
servațil ale sale.

„E vorba de un curs tradițional, 
cel mai Important din cîte organi
zează federații engleză- La el sirii 
piezenți toți antrenorii formațiilor de 
prima ligă, precum și invitați de 
peste hotare. La cursul de anul aces
ta au participat 52:. de antre
nori. Corpul de lectori . a fost 
alcătuit din reputați specialiști en
glezi și străini, precum A. Wade — 
directorul tehnic al forrilui de spe
cialitate din Londra .. JS.1I. llcdder- 
gott, antrenor al federației R. F. 
Germania, profesorii J. Anderson și 
P. Trawers".

— Care a fost mcioda de lucru ?
„Una foarte interesantă și eficien

tă. Cursanții au fost împărțiți în pa
tru grupe conduse de reputați an
trenori englezi. Prima grupă l-a avut 
conducător chiar pe A. Wade, a doua 
pe D. Howe, managerul lui West 
Bromwich Albion, a treia pe D. J. 
Scxton, managerul lui Chelsea și, 
In sfîrșit, grupa a patra a fost con
cisă de C.T. Summers, managerul 
lui Oxiord United. în fiecare dimi- 
reață era prezentat programul zilei 
>i tema care urma să fie discutată.

principaîe su- 
centrale ale

fost dezbătute

Instructorul își înfățișa punctul de 
vedere în privința subiectului res
pectiv. apoi componenții grupei fă
ceau observații la expunerea instruc
torului. Mai departe se trecea la 
activitatea practică. Tot ceea ce se 
discuta se exemplifica. Notez că 
grupa de lucru, de exemplificare, 
era alcătuită chiar clin membrii gru
pei respective. în felul acesta se 
efectua o utilă legătură între teorie 
și practică. Multe dintre controver- 
s'le, dintre neclaritățile expunerilor 
se lămureau pe loc.

— Ce a apărut ca 
biecțe, ca probleme 
c ursului ?

„Două chestiuni au
în mod special : pregătirea fizică și 
instruirea tehnico-tactică pentru joc. 
Socotesc că atît prin mijloacele de 
care a beneficiat cursul cit și prin 
contribuțiile valoroșilor tehnicieni, 
atit colegul meu Teașcă cit și eu am 
revenit cu multe informații prețioase 
pe care le-am și înfățișat în rapor
tul prezentat. Ârn observat, în ca
drul lecțiilor practice cit de intens, 
aș zice chiar dur, luciează antrenorii 
englezi pentru pregătirea fizică. Fie
care exercițiu — și notați era vorba 
cie acel program de studiu al cursu
lui nostru — se făcea pînă la capăt, 
cu o conștiinciozitate de admirat. 
Jackie Charlton, prezent la curs în 
calitate de viitor antrenor, era soli
citat la maximum de șefii de grupă, 
în privința celuilalt subiect, enumăr 
cîteva dintre principalele concluzii 
desprinse din opiniile antrenorilor 
englezi : jocul ofensiv capătă o tot 
mai mare importanță pentru forma
țiile insulare ; manevrele pentru 
dezechilibrarea apărării adverse au 
devenit principală temă a antrena
mentului ; se înregistrează o abando-

r.are a tipicului joc englez, cel cu 
pase lungi, în favoarea acțiunilor cu 
pase scurte, directe — am notat 
Ia acest capitol că din 4 antrenori 
englezi, numai unul s-a declarat 
partizan al tradiționalului joc cu 
pase lung! : la baza tuturor ex'erci- 
țiilor rărnine circulația în teren a 
jucătorilor ; > folosirea la maximum a 
componențilOr echipei în ambele 
momente ale jocului ; mare impor
tanță se acordă loviturilor libere, 
în general momentelor fixe. Vă re
pet, sînt numai cîteva dintre nume
roasele observații pe care1 ni le-a 
prilejuit acest curs, deosebit de util 
și sub raport profesional dar si sub 
acela al stabilirii unor sincere și 
cordiale raporturi cu tehnicieni din 
zinglia și din alte țări europene".

I-am mulțumit, ,în încheiere, inter
locutorului nostru pentru amabilitate. 
Temele de mai sus vor fi, sperăm, 
discutate și în reuniunile tehnicie
nilor noștri. Poate chiar în aceea 
caie începe luni Ia București, Pentru 
că sînt de o deosebită actualitate.

Eftimie IONESCU

START INTR-II NOUĂ IOIȚIT
A „IIIIPII ROMÂNIEI u

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR
SI ȘCOLARILOR
5 •>

Scurta vacanță s-a încheiat și 
pentru formația campioană Dinamo, 
deși aceasta, așa cum se știe, și-a : 
prelungit sezonul competițional 
pînă la 24 iunie cind a avut loc j 
restanța cu C.F.R. Cluj. De luni 
— 9 iulie — și pînă miercuri, in-J 
clusiv, paralel cu antrenamente 
ușoare, dinamoviștii bucureșteni și- ' 
au programat vizita medicală.

Apoi, joi, lotul, alcătuit din 20 
de jucători, va pleca la Brașov 
unde se va pregăti pînă la sfîrșitul 
lunii. ‘

Antrenorul Ion Nunweiller și 
elevii săi acordă toată atenția pe
rioadei de pregătire pentru campio
nat și pentru...... Cupa campionilor
europeni".

„U" CLUJ ARE ÎN PROIECT UN 
COMPLEX PROGRAM DE 

PREGĂTIRE

A fost o sărbătoare sport, vâ reu
șită c^re s-a încadrat de minune 
în festivitățile închinate aniversirii 
fabricii.

M. PETRV

UN CADOU COmPLEXULULUI 
SPORTIV LETEA-BACAU

începînd de simbătă 23 iunie, 
frumosul complex sportiv „Letca" 
din Bacău pune la dispoziția vizita
torilor săi — în afara terenului ga- 
zonat de fotbal, a sălii de sport, a 
poligonului de tir și a terenurilor 
sportive de volei, baschet, tenis de 
cimp — un splendid ștrand. Acesta 
are dpuă bazine căptușite cu fa
ianță (unul de 40x20 m. iar celălalt 
de 20x8 m) pentru rirstnicî și co
pii, înzestrate cu toate anexele ne
cesare. De remarcat faptul că tem
peratura apei în bazine este de 24— 
26 grade C, aceasta fiind dirijată 
de la centrala termică. Un amă
nunt demn de reținut: valoarea 
construcției anumite se ridică la 
1 000 000 de lei dar asociația spor
tivă Letea n-a cheltui: pentru con
strucția ei decît circa 200 090 le. 
intrucit — așa cum ne spunea tor. 
T. Timaru. secretarul Comitetul — 
de partid — salariații Combinatu
lui de celuloză și hînie Letea an 
prestat aici peste 130 OM ore de 
muncă patriotică, economisind res
tul de bani.

Iată și câteva nume ale celor care 
au contribuit esențial — sub diver
se forme — la această importanți 
realizare : ing. C. Filip, președintele 
secției de fotbal, ing. X. Barbu, 
președintele asociației sportive. V. 
Dinei. M. Barba, președintele co
mitetului sindicatului, precum ți 
președintele asociației sportive, 
muncitorii G. Roca. Gh. Raf ael. V. 
Bibire, C. Hurdubei. S. Canea. 
I. Stoinea, I. Păduraru. D Oneț. și 
,V. Huța care timp de patru bani 
cit a durat construcția, și-au pe
trecut o bună parte din timpul lor

• La Liceul Industrial de con
strucții București (bd. Leontin 
Sălâjan ÎS. Asoctaț-z sportivă 
Șoimii a inaugura: un ciob de 
șah al eterilor. Cu acest prilej, 
maestra imemapooală Alexan
dra Nicolau a juca: cu elevii li- ' 
ceului intr-un simultan la 12 • 
mese. Scorul întâlnirii 11*:—8 t. ‘

A. VOIC.AX, elev.
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• VIII98H imwȚimu. in fata

La ora cind nu 
deținătoarea .. . ________ _ __
1972/1973, se dăduse deja startul tntr-o 
nouă ediție a acestei populare compe
tiții, faza pe municipiul București. Tn 
etapa inaugurală nu au lipsit surpri
zele și, din păcate, s-au înregistrat o 
serie de neprezentărl, față de care, 
sperăm, se vor lua măsurile cores
punzătoare. Iată rezultatele : UREMOAS
— Timpuri Noi 3—2, Gloria — Electra 
3—1, Petrolul — Agronomia 2—1, Vulcan
— Dîmbovița 4—1, I.O.R. — Prefabricate 
5—1, Sănătatea — Bere Rahova 3—2, 
Automatica — Oțelul 8—0, I.c.S.I.il — 
Avîntul o Mai 3—0. U.C.K. — C.P.L. ’ Pi
pera 4—3, Colorantul — Granitul 3—0 
(neprezentare). Viscoza — Abatorul 5—?, 
Triumf — Acumulatorul 9—1, Chimistul
— Victoria C.F.R. 4—2 A.S, Chltîla — 
Confecția 2—1. I.T.M. — U.R.A. G-ivița 
5—3, l.T.B. — Luxor 2-0, Viitorul — 
Dinanto Victoria 3—0 (neprezentare), 
Electromagnetica — Metaloglobus 4—2, 
I.C.V.A. — Construcții 3—0 (neprez.enta- 
re). I.P.A.C. — viforul 3-M) (neprezen
tare).

cunoșteam încă 
Cupei României

pe 
ediția

Vacanța studenților clujeni ia 
sfîrșit astăzi. După adunarea, la 
sediul clubului, doctorul Xvansuc 
îi va supune pe jucători, timp de 
două zile, unui exigent control me
dical. Primul antrenament este pre
văzut pentru duminică, sub îndru
marea unui nou cuplu de antrenori 
alcătuit din Silviu Avram și Vasile 
Băluțiu. De pregătirea formației de 
tineret-rezerve se va ocupa Andrei 
Șepci. Lotul echipei a fost comple
tat cu cîteva elemente de la echipa 
de juniori. ' Programul cuprinde o 
săptămînă de lucru în localitate, 
după care, cu începere de la 16 
iulie, pregătirile vor continua — 
timp de 14 zile — în 
Valea 
rioadă, 
cîteva 
F. C. 
colta Salonta și Minerul Beiuș 
în deplasare. Ultimele două par
tide dinaintea începerii campiona
tului vor fi susținute în compania 
proaspetei promovate în Divizia A 
Politehnica Timișoara : la 29 iulie 
la Cluj și la 5 august la Timi
șoara.

stațiunea 
Drăganului. în această 

clujenii au perfectate 
jocuri de verificare, 

Bihor la Oradea și cu

pe- 
și 
cu 

Re- 
tot

POLITEHNICA TIMIȘOARA SE 
REUNEȘTE LA 11 IULIE

CAMPIONAT TRADITIONAL SELECȚIE PENTRU COPII

liber pe șantierul ștrandului. Mai 
trebuie amintit, evident, de spriji
nul primit din partea conducerii 
întreprinderii prin directorul ei L 
Wear her

Eie LANCU. coresp. județean.

INTERES PENTRU LUPTE... IN 
JUDEȚUL GALATI

Că sportul I-pteloc este îndrăgi: 
in județul Gatau o dovedește, in 
primul rind. faptul că In uirimii ani 
pe aceste mejeaguri au luat ființă 
numeroase centre ce p-egăt r» Așa 
de pildă secțtAe de lupte de la 
Tecuci, Lâeșxi. Tnlucești, Indepen
dența. Școala sportivă 2 Galați 
funcționează eu bune rezultata și 
astfel au deven.1 adevărate P-P-- 
ntere ale sect.—or ce performanță. 
De pregânrea tinerilor luptă. i i se 
ocupă cu multa pasiune numeroși 
antrenor-. — foști sau actuali spor
uri de pertocmanță ca : P. Poale- 
iungi. I. Donose. St. Sabin. D. To 
mescu. C. Paveliuc I. Crăciun. J. 
Petre. V. Sectara. Sf. Arfire șrr

încă o covadă a interesului ma
nifestat față de aceasta disciplină 
olimpică : La etapa județeană a 
campionatelor republicane de ju
niori. an participat peste 200 de con- 
eurenți din întregul județ. Și. inte
resant de znersțioaat. majoritatea lor 
au făcut dovada unor calități fizi
ce $i tehnice meritorii

T. SIRIOPOL coresp. județean
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:urt dialog cu antrenorul fede
ral Constantin Ardeleanu.
— Echipa națională de juniori 

a anului 1972 1973 și-a încheiat acti
vitatea udată cu revenirea de la tur
neul l .E.F.A. Cind, unde și cum se 
va_ na,ie noua reprezentativă?

— Există un nucleu de jucători care 
face legătură intre vechea și noua 
e.r.ipo : portarul loniță. fundașii Co
tigă și Agiu. mijlocașii Bălăci si 
Har .oi. atacantul Vrinceanu. Aceștia 
au drep: de joc și in anul compe- 
Uta-toa. 1973.1974. Pentru completarea 
iotuiu: s-a pornit. Insă o campanie 
largă, investiginău-se atent toate iz- 
• uarele. Au fost urmărite aproape 
•-oa'-e meciurile lame ului final al cam- 
ptanatului. Cițiva jucători și-au pus 
deja candidatura pentru un loc în lo- 
'.u. național. în ceea ce mă privește, 
imi pan mari speranțe în fundașii 
'latei v Bitea (U.T.A.). Dumitrescu 
(S:ea_to. Popa si Elisei (Liceul 

Bacău). Pătrășcu si 
(F. C. Galați, Corneliu 
AugusU), în mijlocașii 

Sabău

de fotbal 
Georgescu 
(Steaua .^3 _
Tănăsescu (Șc. sp. Craiova), 
(Minerul Baia Mare), Nanos (Corvinul 
rimedeara), Florea (Steaua), Dragii 
(Progresul București), Grigorescu 
iC.F.R. Timișoara). Numărul atacan- 
tSnr vizați, deocamdată, este ceva 
mai mic. Printre ei se află Șurenghin 
S-.eaua „23 August)", Grosu (Șc. sp.

2 București), Pițurcă (Universita
ra Crai. va). Grecu (F. C. Constanța). 
Sperăm insă ca, în tabăra de la Rm. 
Vîlcea. la care au fost chemați 17P 
de juniori, după testările care se vor 
face, să descoperim și alți jucători 
aoți de. a fi promovați. în lotul na
tional

Tot 
și echipa

— Tot, 
participa 
împreună 
Gheorghe

Studenții timișoreni se vor pre
zenta la „startul" pregătirilor la 
11 iulie, zi în care vor efectua con
trolul medical. După cîteva ușoare 
antrenamente în orașul de pe malul 
Begăi, Politehnica va pleca în pe
rioada 20—30 iulie la Deva, unde 
va susține cîteva jocuri de veri
ficare.

DIALOGURI DE VACANȚĂ

CONVOCAREA ANTRENORILOR DE LA CLUBURILE DIVIZIONARE A

VIDAC, U.T.A. ȘI
CAMPIONATUL VIITOR

minier Baia Mare) — golgete- 
turneului final al campionatu- 
școlilor profesionale.

Foto : D. NEAGU

IOAN SOMCUTEAN (Grupul șco
lar 
rul 
lui

LA SPORTUL STUDENȚESC
Sportul studențesc organizează o se

lecție ia fotbal pentru copiii născuțj 
între anii 1958—1961. Selecția se va des
fășura, sub conducerea prof. Ion Cotruț, 
simbătă șl marți, cu începere de la 
ora 8. la baza sportivă de la ștrandul 
Tei. Copiii se vor prezenta cu pantofi 
de tenis.

Luni 9 iulie, la ora 9, va avea 
loc, la Centrul 23 August, adunarea 
antrenorilor principali de la echi
pele de seniori și ai celor care 
răspund de pregătirea formațiilor 
de tineret-rezerve, din cadrul clu
burilor divizionare A.

Cu acest prilej, se vor face unele

considerații asupra desfășurării edi
ției recent încheiate a campiona
tului Diviziei A și a celui de ti- 
neret-reze.rve și se vor da indica
ții metodice privind perioada de 
pregătire pentru noul afi compe
tițional și pentru sezonul interna
țional de toamnă.

Un fotomontaj de la tetratlonul atletic școlar din Buzău — faza județeană, realizat ele colaboratorul nos
tru C. Stoiccscu
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la Rm. Vîlcea va lua ființă 
a doua, cea de perspectivă ? 
fiindcă la această tabără vor 
și juniori nășeați în 1956. 
cu antrenorii Ion Voinescu, 

Ene, Mircea Rotărăscu, 
ă lănase și Vasile Feldman vom 

auta să ne convingem de posibilită
țile unora dintre acești tineri jucă
tori de perspectivă, din rindul cărora 
cițiva au atras, mai demult, atenția. 
Este vorba de Dragomir (Progresul 
București). Cănănău (Politehnica 
Ia Vasiluț (Dinamo), Cîmpeanu 
(..f Cluj), Popescu, Panaite și Ti- 
chifiu (Liceul de fotbal Bacău). Șulea 
(Steagul roșu), Guțu (Universitatea 
Craiova). Boloș (Jiul), Leacli (Vago- 
nul Arad). Gh. Cristian (F. C. Argeș) 
et_. Repet, severul examen de la Rm. 
4 ileea va hotărî cărora dintre cei 
176 de jucători' convocați li se vor 
deschide porțile promovării în loturile 
reprezentative.

u toate lipsurile sale, asupra 
cărora am insistat mereu, cam
pionatul republican al școlilor 

profesionale rămîne, indiscutabil, un 
veritabil izvor de talente. Cîțiva jucă-

tori, deosebit de înzestrați, a relevat 
și recentul turneu final al ediției din 
acest an, Cei ce au văzut meciurile 
jucate pfe terenurile de la „23 Au
gust", și-au putut da seama de valoa
rea unui jucător ca Victor Pițurcă, 
reținut pentru lotul reprezentativ de 
juniori. Craioveanul n-a fosț însă o... 
floare rară. Aprecieri unanime au în
trunit și loan Șomcuitean (Grupul șco
lar minier Baia Mare), un mijlocaș 
ofensiv cu șut puternic și precis, gol- 
geterul turneului : N. Moldovan (Șc. 
prof. Tractorul Brașov) și I. Voicu 
(Grupul șc. de chimie Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), atacanți eu simț al 
porții ; Dorel Grădinaru (Șc. prof. 
M.I.U. Mediaș), C. loan (Grupul șc, 
de căi ferate Craiova), C. Popa (Gru
pul șc. de chimie Gh.
R. Zaharia (Șc. prof, 
șov) și multi alții.

Dar, campionatul
s-a terminat și echipele participante 
la turneul final s-aiu întors acașă. 
Rămîne de văzut în ce măsură remar- 
cații ediției a 20-a își vor continua 
zborul spre diferite formații divizio
nare care, acum, mai mult ca oricînd, 
au nevoie de jucători tineri în lotu
rile lor.

Gheorghiu-Dej), 
Tractorul Bra-
elevilor-ucenici

întâlnire întâmplătoare în Capitală, cu 
Vidac, portarul U.T.A.-ei. II căuta la 
telefon pe doctorul Nicolae Stănescu, la 
Centrul de medicină sportivă.

— Un necaz mai vechi • spune Vidac. 
înțelegînd curiozitatea noastră. De doi 
ard, vara, la piciorul drept îmi apare 
un fel de infecție care mă supără cum
plit. Acum, plecasem în vacanță la 
mare, dar am simțit dureri si am hoU- 
rit să rezolv treaba asta. Mai bine să-mi 
sacrific eu vacanța, dar să nu mai am 
griji după aceea.

Schimbăm discuția. Vorbim despre 
U.T.A. Despre, anul el nu tocmai... roz,

— Merg pe al treilea an de cind sînt 
Ia U.T.A. In primii do-i ani am partici
pat de două ori la Cupa U.E.F.A. Anul 
acesta... Și nu e numai regretul meu !...

— De ce crezi că n-a mai mers 
U.T.A. ?...

— Greu de spus exact în cîteva cu
vinte. Cred că factorul moral, tonicul 
nostru de altădată, a suferit în ultimul 
campionat, a fost suficient un insucces, 
pe fondul unei perioade mai dificile, 
pentru ca neîncrederea să se amplifice. 
Unii colegi au afirmat în iarnă că și 
datorită mie n-au mai avut încredere. 
Eu, însă, am fost același portar de acum 
un an sau doi. Cu deosebirea câ, dacă 
in campionatele trecute aveam zece șu
turi într-un meci de apărat, anul acesta 
am avut de la 20 de șuturi în sus de 
rezolvat pe partidă. In față și la mijloc

mai fost ținută ca altăctața.

/

mingea n-a
B și aici, cred eu, uiia din explicații.

— Ce crezi despre viitorul U.T.A.-ei ?...
— Părerea meu e că in noul campiti- 

nat U.T.A. va fi din nou o Iormal> pu
ternică, susținută iarăși de acea forță 
morala care i-a adus atîtea bucurii. Și 
mai cred că va fi anul Iui Eroțovschi, 
cel care n-a avut un an prea bun. dar 
e plin de talent.

— Se va spune că va lipsi de acum 
Mircea Peteseu, omul care a închis de 
minune un triunghi defensiv care a decis 
in multe bătălii.

— Broșovsehi poate juca foarte bine 
dificilul rol pe care J-a interpretat cu 
atita succes, sezoane întregi, Mircea 
Peteseu.

— Ce zici de ultimul meci cu Uni
versitatea craiova ?!...

— Ce să zic. ? 1... Echipa a fost sinceră 
cu sine însăși. A fost un meci adevărat. 
Bărbătesc. Ăsta-i fotbalul !„.

— Altceva ?...
— Mă bucur pentru promovarea Poli

tehnicii Timișoara, într-un fel, prima 
mea dragoste. Cred, însă, că-i mâi tre
buie ceva retușuri pentru a face Iată 
primei divizii, atit de dificilă. Altceva ?... 
SA rezolv cit mai repede problemele de 
sănătate și să prind șl eu două-trei zile

După aceea, din
sănătate și să prind și 
de vacanță fără griji, 
nou în teren !. . .

Mircea M. IONESCU
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DORIȚI SĂ PETRECEȚI 
UN CONCEDIU MINUNAT?

întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București organi
zează excursii pe itinerarii atractive, pline de farmec și pitoresc I

• Valea Prahovei
• Valea Oltului
• Curtea de Argeș
• Vălenii de Munte — Cheia — Tîrgoviște
• în Munții Bucegi și Gîrbova
• La Mănăstirile din nordul Olteniei și din Moldova
• In zona Maramureșului
• Delta Dunării etc.
Pe Litoral puteți beneficia de un concediu plăcut la cele mai ele

gante hoteluri din stațiunile : Venus, Neptun, Aurora, Jupiter, Saturn. 
Mamaia, cu plecări începînd din ultima decadă a lunii iunie.

De asemenea, în zonele de agrement din jurul Bucureștiului la 
Snagov, Băneasa, Herăstrău, sînt asigurate condiții optime pentru petre
cerea cîtorva zile de neuitat în hoteluri, campinguri și locuințe lacustre.

Această zonă este dotată cu posibilități de practicare a sporturilor 
nautice, bowling, baschet, minigolf etc.

Pentru informații suplimentare și procurarea biletelor vă puteți adresa 
Filialelor de Turism din Cal. Victoriei 100, Bd. Republicii 4 ; 68, la punc
tele turistice din cartierul Drumul Taberei, Complex Orizont (stația Băi- 
ceni) și Complexul A 13 Cartierul Titan, ca și la ghișeul de la e'.ajul II 
ol magez Hi!'ii Vr'er'a.

LOTO-PRONOSPORT
• Meciuri din Cupa de vară in programul concursului Pronosport de duminică
• Tragerea excepțională Pronoexpres din 8 iulie 1373

Pînă la 12 august 1973, data 
inaugurării ediției 1973z74 a cam
pionatului de fotbal, programele 
concursurilor Pronosport vor fi 
axate pe meciuri din „CUPA DE 
VARA”.

Această competiție este organi
zată de Federația română de fot
bal, în colaborare cu Administrația 
de Stat Loto-Pronosport și consiliile 
județene de fotbal și se va des
fășura pe 8 grupe a cîte 6 echipe. 
Duminică, în programul concursului 
Pronosport, vor figura 13 meciuri 
din CUPA DE VARĂ după cum 
urmează : I : Dinamo Obor — Elec
tronica : II : Laromet — Sirena ;
III : Unirea Tricolor — Voința ;
IV : Cimentul Medgidia — Elec
trica Constanța ; V : Portul Con
stanța — I.M.U. Medgidia ; VI : 
Marina Mangalia — Granitul Ba- 
badag ; Vil : EUzlromo o ■ Timi
șoara — C’oria A- 'd ; VIII : Va
gonul Arad — U. M. Timișoara ;

IX : I.R.A. Cîmpina — Carpați 
Sinaia : X : Prahova Ploiești —• 
Petrolistul Boldești ; XI : Victoria 
Florești — Poiana Cîmpina ; XII : 
Danubiana Roman — Avîntul Fra
sin ; XIII : Străduința Suceava — 
Victoria Roman.

• Două zile au mai rămas pînă 
la închiderea vînzării biletelor pen
tru atractiva tragere excepțională 
Pronoexpres de duminică 8 iulie 
1973. La această tragere, partici- 
panții pot cîștiga : autoturisme 
DACIA 1300 și SKODA S 100, ex
cursii în Republica Democrată Ger
mană pe ruta BERLIN — LEIP
ZIG — DRESDA și excursii in 
AUSTRIA. Se nlai acordă nume
roase cîștiguri în bani de valoare 
fixă și variabilă. Procurați-vă din 
vreme biletele I

• Tragerea Loto ele astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziun.' cu începere de la ora 
18.05.

I.c.S.I.il
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CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

SABRERII ÎNCEP SI El, ASTAZI. COMPETIȚIA PE ECHIPE

ILONA GUSENBAUER IN TURUL IUGOSLAVIEI (etapa a 6-a)

• Rezultate valoroase $i in concursul TEODOR VASILE IN PLUTONUL FRUNTAȘ

0 DELEGAȚIE 
SPORTIVĂ JAPONEZĂ

de atletism de la Stockholm
VIENA. 5 (Agerpres). 

jul unui concurs .atletic 
la Viena, fosta, recordmană 
dială lâ săritură in înălțime, 
triaca Ilona Gusenbauer, a realizat
cea maț, ttupăș .performanță mon
dială a anului, . cu rezultatul de 
1.91 m.

Cu prile- 
desfășurat 

mon- 
aus-

★
' în ziua a doua a concursului in

ternațional atletic de la Stockholm, 
proba de 10 000 m a fost cîștigată 
tie etiopianul Tolosa Kotu, care a 
realizat timpul de 28:46.56. Record
manul american Al. Feuerbach a 
aruncat greutatea la 20,97 m. iar 
compatriotul său Randy Williams 
a obținut la săritura în lungime 
7.66 m.
stacole, recordmanul mondial Ben 
.Jî'pcho - 
timpul de 8:18.23. Un 
duel a avut loc în proba de sări
tură cu prăjina. A cîștigat ameri
canul Smith cu 5,30 m. urmat de 
suedezul Isaksson. Sulițașul sovie
tic Ianis sLușis a obținut victoria, 
aruncind 87.70 m. Hurdlerul ugan- 
dez John Akii-Bua a terminat în
vingător în proba de 400 m g, cu 
49,65 sec.

BELGRAD. 5 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Iugoslaviei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 6-a. Ku- 
ntanovo — Tetovo (134 km), câști
gată de rutierul sovietic Anatoli 
Starkov în 3 h 27:44 (medie orară 
38.600 km). In același timp cu în
vingătorul au sosit în ordine : Coli- 
nelli( Franța), Teodor Vasile (Ro
mânia), Moskalev (U.R.S.S.). Țanev 
(Bulgaria). Frelin (Iugoslavia). Kah- 
rina (Iugoslavia). Ceaplighin 
(U.R.S.S.) și Bilici (Iugoslavia).

Tricoul galben continuă să fie 
purtat de francezul Guy Leleu. se
cundat de italianul Rosanni. la 1:08.

Teodor Vasile 
la 2:30.

se află pe locul 9.

general pe echipe :
46 h 39:22 ; 2. Iugo-

Clasamentul
1. V.R.S.S. —
slavia, la 5:44 : 3. România, la 6:28;
4. Franța, la 6:50 : 5. Iugolavia B. 
la
I.

30

9:53; 6. Danemarca. Ja 10:08 ; 
Bulgaria. Ia 17:15 ; 8. Italia, la 
27 etc.

Cea de-a 7-a etapă se va disputa 
intre Tetovo și Ohrid, pe distanța 
de 160 kilometri.

In proba de 3 000 m ob-

a fost cronometrat cu 
pasionant

SANTANA ÎN ECHIPA SPANIEI
PENTRU „CUPA DAVIS" ?

Aflind vestea suspendării tenisme- 
nilor spanioli Orantes. Gimeno și 
Munoz — care nu s-au prezenta: la 
startul campionatelor internaționale 
ale Angliei, de la Wimbledon — de 

ilitate din 
Santana 

echipa 
în Cupa 

Davis împotriva Italiei. în deplasare.

către federați-a de spec
Spania. ..veteranul- .Manuel 
și-^ oferii serviciile pentru 
reprezentativă care va juca

VIZITEAZA
R. P. CHINEZĂ

PEKIN, 5 (Agerpres). — în R. P. 
Chineză a sosit o delegație spor
tivă japoneză, condusă de Hiroshi 
Nosaka. în onoarea oaspeților a 
fost oferită o recepție, lă care au 
participat vicepreședintele Asociației 
federațiilor sportive din R. P. Chi
neză, Ciao -Cen-hun, și Norio Shi- 
rate, secretar general al Asociației 
de schimburi culturale între Japo
nia și R. P. Chineză.

GOTEBORG, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Cea de a 
doua finală din cadrul campiona
telor mondiale — cea a sabrerilor 
— a venit să confirme sublinie
rile noastre în 
arbitrajul 
franceză condusă de Parent s-a 
întrecut în erori care au dus la 
desemnarea italianului Mario Aldo 
Montano drept campion al lumii 
și aceasta în * pofida faptului că 
următorii doi clasați au fost evi
dent mai buni : campionul olim
pic Viktor Sidiak și coechipierul 
său Vladimir Nazlîmov. Cei doi 
sabreri sovietici au fost dezavan
tajați net de 
acordat tușe 
cizii inverse.

Veteranul 
nezul Jerzi Pawlowski (42 
terminat pe ' locul IV. Iată 
arată clasamentul final , la
1. M. A. Montano (Italia)
2. V. Sidialt ( ‘

ceea ce privește 
prestat aici. Brigada 

Parent 
au

arbitraj care nu le-a 
valabile și a dat de-

campionatelor. polo- 
ani) a 

cum 
sabie : 
4 v ; 

'(U.R.S.S.) 3 v ; 3. VI.

v ; 4. J. Paw-Nazlîmov (U.R.S.S.) 3
2 v ; 5. T. Kovacs

TURNEUL DE LA WIMBLEDON

la

vx

vest-germani au avut în continuare 
timp liber, floretiștii români au 
mai susținut un meci cu formația 
Austriei. Acesta a fost — însă — o 
simplă formalitate pentru ei deoa
rece adversarii n-au reușit să rea
lizeze decît un punct prin Babler 
(în asaltul cu Ardeleanu). Intîlni- 

încheiat cu scorul de 9—1 
au 
3v, 
cu

lowski (Polonia) 2 v ; 5. T. Kovacs 
(Ungaria) 1. v ; 6. V. Krovopuskov 
(U.R.S.S.) 1 v.

Joi dimineață 
proba masculină 
echipe. Formația țării noastre a de
butat cu o victorie întrecînd echipa 
Cehoslovaciei cu 9—7. Evoluția 
floretiștilor români a fost, în gene
ral modestă, impunîndu-se numai 
C. Niculescu----4 v și M. Țiu — 3
v. Șt. Ardeleanu a acționat mult 
prea lent obținînd numai o victo
rie. ca și A Ștefan, care a avut 
însă meritul că a ajutat echipei să 
preia conducerea într-un moment 
decisiv (scorul era 7—7). Echipa 
Cehoslovaciei, în care Koukal și 
Jurka au fost oamenii de bază, s-a 
dovedit neașteptat de incomodă, fapt 
ce avea să fie confirmat si în me
ciul acesteia cu „4-ul” vest-german.

în a doua partidă, floretiștii noș
tri au primit replica 
giei. După o manșă 
(2—2), sportivii noștri 
conducînd în manșele 
cu 6—2, apoi cu 9—3 și cîștigînd 
clar cu 12—4. 
în acest meci, 
activ realizînd 
Ardeleana au 
cîte 3 v, iar C. Niculescu a obți
nut și el 2 v.

In ultimul meci din grupă, flore
tiștii noștri au întîlnit echipa R.F. 
Germania în fața căreia au pierdut 
cu 6—9, cu toate că după man
șa a Il-a conduceau cu 5—3. La 
acest scor însă, Ardeleanu și Țiu 
au părăsit planșa învinși (primul 
de Reichert cu 5—3, iar Țiu în fața 
lui Behr cu 5—:2) îngăduind adver
sarilor ; să egaleze. Scorul a mai 
fost o dată egal, la 6—6, după care 
sportivii noștri au suferit eșecuri 
repetate : I’etruș-Baeh 1—5. Nicu- 
lescu-Hein 
3—5. Cele 
mâniei au
Ardeleanu, 
unul.

Trebuie să precizăm că acest 
nu a avut urmări deoarece în 
care grupă se calificau pentru faze
le superioare cite două echipe. 
Este drept că, în timp ce floretiștii

s-a dat startul în 
de floretă pe

echipei Bel- 
echilibrată 

s-au detașat 
următoare

T. Petruș. introdus 
s-a dovedit foarte

4 v. M. Țiu și Șt. 
mai contribuit cu

contribuit Țiu și Petruș
Niculescu cu 2v și Ar- 
lv.
acestui rezultat, repre- 

calificat

rea s-a 
la care 
cu cîte 
dcleanii

în urma
zentativa României s-a 
printre primele opt echipe care, vi
neri (N.R. azi) dimineață își dispută 
sferturile de finală ale competiției. 
Se cunoaște, la ora cînd transmit, 
și care va fi adversarul formației 
noastre. Este vorba de .,4-ul“ Un
gariei, un team valoros și deștul de 
omogen, dar care convine, se pare, 
mai mult sportivilor noștri 
formația Italiei, pe care ar 
tîinit-o în cazul în care s-ar 
lificat direct în „sferturi", 
meciul suplimentar cu 
austrieci.

Iată acum și alte rezultate din 
preliminarii. Grupa I : Anglia — 
Spania 14—2, Franța — Spania 
1:)—3, Franța — Anglia 10—1 ; 
grupa II : Austria — Suedia 11—5, 
Ungaria — Suedia 14—2. Ungaria
— Austria 9—2 : grupa III: Polonia
— S.U.A. 11—5. U.R.S.S. — S.U.A. 
10—6, U.R.S.S. — Polonia 9—4 ; 
grupa IV: Japonia — Canada 13— 
3. Italia — Iran 15—1, Italia — 
Canada 16—0. Italia — Japonia 
9—3. Iran — Canada 10—6 ; gru
pa V : R.F.G. — Belgia 15—1. 
R.F.G. — Cehoslovacia 9—7.

★
Vineri dimineață va fi rindul 

sabrerilor să înceapă întrecerea pe 
echipe. Grupele stabilite de organi
zatori pe baza rezultatelor obținute 
în concursul individual arată astfel’: 
I — Olanda, Suedia, U.R.S.S. : II — 
Anglia, 
Belgia, 
Austria, 
Franța, 
VI — (

decit 
fi în- 
fi ca- 

fără 
floretiștii

LONDRA, 5 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Joi a lost ziua cea mai lungă, 
mifinalele au monopolizat „Centra
lul". S-a jucat mult si nu prea fru
mos. Iarba Wimbledon-ului e roasă. 
Lutul galben se vede pe cel puțin 
două treimi de teren, jucătorii bătă
toresc cu grilă nenumăratele cratere 
de lingă linia de fund. dar. în ciuda 
acestei precauții, mingile Iau direcții 
bizare, astfel incit deseori se pot 
vedea lufturi cu racheta.

Prima semifinală a adus victoria 
favoritului. La startul Wimbledon- 
ului. bookmakerii îl ■ ofereau pe Me
treveli cu o cotă generoasă : 25—1.
Astăzi ei mai au o singură speran
ță : înfringerea simpaticului Alek, 
care păstrează prima sansă. în ciu
da faptului că in clasamentul anului 
1972 figurează abia pe locul 27.

Foarte mulți dintre dumneavoastră 
au văzut meciul la televizor. Mă simt 
obligat să spun că Sandv Mayer n-a 
mai reeditat partida cu Năstase. Foar
te sigur pe sine în meciul cu Ilie. 
el și-a trădat acum nervozitatea. 
..marcind" nu mai ouțin decit 14 du
ble greșeli la serviciu. Metreveli s-a 
dovedit un tehnician mai subtil si a 
anihilat principalul atu al lui Mayer, 
alergarea pe tot terenul, 
joase care 
gazon aie 
conferință 
Mayer s- 
acest rafi 
treveli. < 
victoria :

După

Se-

l

sem:

k

Taylor 
noton. Singurul 
este cel al tie 
tiveaza mai ca

Scrisoare din Bulgaria

Ț.S.K.A. SOFIA
1 to

■

&

I'etruș-Baeh 1—5,
4—5, Ardeleanu-Reicherț
6 puncte ale echipei Ro- 
fost realizate de Țiu—3,
Niculescu și Petruș cite

eșec 
fie-

Japonia, Ungaria ; III 
Polonia. S.U.A. :

, Canada, Italia : 
R. F. Germania. Spania : 

Cuba, Iran ROMÂNIA.

IV
V ♦

Tiberiu ST AMA

Cunoscutul club spor
tiv militar din : Sofia.
T.S.K.A. Septemvriisko 

Zname și-a sărbătorit, 
recent, 25 de ani 
existență. înființat 
urmă cu un sfert 
veac, el a devenit 
rînd unul din cele mai 
populare cluburi spor
tive din Bulgaria, adu
când o însemnată con
tribuție la dezvoltarea 
culturii fizice și a 
sportului de perfor
manță în rindul milita
rilor și al tineretului din 
două raioane din Sofia, 
precum și la afirmarea 
Sportului bulgar pe 
plan mondial.

In cei 25 de ani de 
existență ai clubului 
T.S.K.A.. sportivii săi 
aii obținut 
succese. în 
campionate 
desfășui-ate 
perioadă, ei au cucerit, 
de 1 262 de ori locul 
întîi, 947 locuri secunde, 
d'ț 636 ori locul trei (pe 
echipe) și 7 319 titluri 
de campioni la indivi
dual. Cu titlul de „maestru emerit 
al- sportului" au fost distinși 75 de 
sportivi, cu „maestru al sportului" 
548, iar cu „candidat maestru” 59.3.

Pe arena internațională, sportivii 
de la T.S.K.A., selecționați în re
prezentativele naționale, au cuce
rit : la Jocurile Olimpice — 4
locuri J. 6 locuri II și 13 locuri III. 
ia Campionate mondiale — 15
locuri I, 20 — II și 22 — III : lai 
Campionate europene — 7 locuri I, 
y — II, 20 — III ; la Jocurile Bal
canice — 115 locuri I. 84 — II și

— III. Merită subliniat faptul 
Că din rindul sportivilor militari: a 
ieșit, primul medaliat olimpic al 
Bulgariei — boxerul Boris Gheor- 
ghiev si primul campion mondial 
— luptătorul Nieola Stancev. De 
asemenea, multiplul campion mon
dial la parașutism Ștefan Kalăp- 
țiev și dubla campioană mondială 
1» gimnastică modernă Maria Ghi- 
gova fac parte din clubul sofiot. 
.., în prezent, Ia Ț.S.K.A. se practi
că 27 de sporturi. în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea 187 de 
echipe, cuprihzînd 4 783 de sportivi. 
Echipa de volei, multiplă campioa
nă republicană, a constituit Sche
letul reprezentativei Bulgariei la 
ediția din 197Q a Campionatului 
toondial, cînd s-a clasat pe locul 
sțcund. La sfîrșitul întrecerilor, 
I). Karov a fost desemnat cel mai 
bun conducător de joc al campio
natului, iar D. Zlatanov — cel mai 
bun atacant.

Vorbind despre succesele sporti
vilor' militari kofioți, nu putem 
trece cu vederea performanța fot
baliștilor, care în perioada de 25 de 
ani au cucerit de 17 ori campiona
tul republican și de 9 ori Cupa. 
Multă vreme, reprezentativa Bul
gariei aproape că se confunda cu 
formația Ț.D.N.A.. denumirea mai 
veche a actualului, club Ț.S.K.A.

O prețioasă contribuție la șirul 
de succese al clubului sofiot. o a- 
duce școala pentru sportul de per-

ai
sportivii 

numeroase 
diferitele 

republicane 
în această

O fotografie prețioasă albumul
lui Ț.S.K.A., ce ni-l prezintă pe li 
Nikola Staucev in timpul unui necruțător a'ic

formanță „Ceavdai" și Centrul ști
ințific. Dotat cu cele mai moderne 
aparate și diferite utilaje necesare 
desfășurării activității de cercetare 
științifică și experimentală. Cen
trul acordă asistență specializată 
muncii antrenorilor și pedagogilor. 
El organizează periodic conferințe 
internaționale științifice în proble
mele conducerii procesului de an
trenament.

TOMA HRISTOV

I

Corespondentă

■re. ■-

PRIMA ETAPA MUNTOASA IN JURUL FRANȚEI"

prin mingi 
au lustruit resturile de 

erenului central. în 'scurta 
de presă de după meci, 
referit in mod special ia 

'îr.ament tehnic al lui Me- 
lare a decis pînă la urmă 

6—3, 3—6. 6—3. 6—4.
prima semifinală am alergat 

renul nr. 7 unde Virginia Ru- 
ice cu valoroasa ju- 
â D. Fromholtz. Jo- 
număr neașteptat de 
Virginia Ruzici a în- 

■fdat în îhțâ 
partenerei 

3—1 î

vito

■

Subtilul jucător sovietic Alek Metreveli în drumul spre finala 
Wimbledon-ului.

Odată cu etapa a 5-a a turului 
ciclist al Franței, Nancy — Mulhouse 
(188 km), cursa a intrat pe parcursul 
primei etape cu profil muntos. Au 
fost escaladate vîrfurile Schlucht 
(1130 — vîrf de categoria 2). Grand 
Ballon (1353 — 3) și Silberloch (904 

■— 3), care au pus la primele încer
cări de acest gen plutonul concuren- 
ților. In timpul acestei etape, un 
grup format din 10 alergători a iz
butit să se desprindă de restul plu
tonului, și la sprintul final și-au 
disputat primele locuri. A cîștigat 
belgianul Walter Godefroot, crono

metrat în 5 h 12 :19. urmat de 
Cyril Guimard (Franța) și. Jan Kre- 
kels (Olanda), ambii în același timp.

In acest fel, în clasamentul gene
ral individual continuă să conducă 
francezul Jose Caticau — 26 h
11:58, urmat la 1:18 de Willy Geest 
(Belgia), la 1:34 de Mortensen (Da
nemarca), la 1:39 de Guimard (Fran
ța, la 1:48 de Van Springel (Belgia), 
la 1:59 de Ocana (Spania) etc.

Următoarea etapă se va desfășura 
— după o transbordare — pe traseul 
dintre Belfort și Divonne les Bains.

ALTE

fires, ai jocului punctelor decît prin 
realizările tehnice ale celor doi ju- 
a'.ori. Setul secund înseamnă o lun

gă serie de servicii cîștigate. Se cre
ează la ur, moment dat impresia că 
meciul nu se va termina niciodată, 

ele dir urmă. Kodes găsește 
necesare unui break la 7—7. 
upă două seturi : Taylor — 
8. 7—9. Odată cu setul trei 

■ moți jucători se precipită. Taylor 
de să

ale lui Kodes si se
■ heuri in .cros. El cîștigă 
<u 7—5. Raolica lui Kodes 

bine gîndită si mai ales 
unică. Ei îl atrage deseori la 

oe Tayior si îl plasează frumos. Șe
ii revine cu 6—4. în ultimul, pen- 
prima oară în aceste zile,; pică- 
de oloaie cad pe gazonul Wim- 

j.ș-ului. Jucătorii, din ce în 
obosiți, nu reușesc

evite cileva backhanduri 
Iui Kodes si se impune 

greu 
este 
eco- 
fileu

REZULTATE
Dublu femei, semifinale: D-i-- . S-> * 

— Bonicelli. Fernandez 7—5. s—6 dublu 
mixt, sferturi de finală : Cooper. Krant- 
zke — Connors. Evert S—5. 4—€. 4- 
Metreveli, Morozova — Mrtton. Kîoss 
S—3. 4—6. 6—3. Vineri, in sferturile de 
finală la dublu mixt Năstase—Casals va 
intilni perechea Ramirez—Newberry, iar

7;

din Praga pentru „Sportul"

INCURSIUNE STATISTICA 
IN CAMPIONATUL CEHOSLOVACIEI

ce
să se des-

replica, pe- 
Tot vineri,

ia caz de victorie va primi 
rectul Cooper—Krantzcke. __ _ .
sin: programate finalele de simplu fe- 
r.e. {B. J. King — Ch. Evert) și dublu 
barbați (cuplul Nâstase—Connors va

.ca împotriva câștigătorilor din me
ci:;’. cooper.Fraser — Lloyd, Paish.

prindă. La 4—4 ploaia se întețește, 
Taylor și Kodes cad pe rînd, sur
prinși pe picior greșit. Servește Tay
lor. Tribuna Wimbledon-ului este în 
delir. Spectatorii englezi vor victoria 
favoritului lor. Tayior își cîștigă ser
viciul. în .acest moment însă, arbitrul 
întrerupe meciul, ploaia întețindu-se. 
■Spectatorii părăsesc tribuna. Mulți 
cronicari transmit amînarea partidei 
pe a doua zi. Dar după un sfert de 
oră, prelata Wimbledon-ului se re
trage din nou. Tayior si Kodes sînt 
primiți în urale. După întrerupere, 
partida mai durează doar trei ghe
muri. Kodes reușește să cîștige cu 
7—5. Din jocul lui se vede clar că 
a reușit să recupereze mai rapid de
cît Tayior. Rezultat final: 8—9, 9—7, 
5—7, 6—4, 7—5 pentru jucătorul ce
hoslovac.

Prin urmare, sîmbătă, în finală, 
Metreveli și Kodes. Metreveli a fost 
cotat, cum spuneam, cu 25—1. Kodes 
cu 1.8—1. Marii favoriți, Năstase (2ri) 
și Tayior (4—1) vor privi meciul din 
tribună. Să sperăm că Ilie Năstase va 
reuși în compensația marei sale ab
sente la simplu un spectaculos event 
(la dublu bărbați și dublu mixt), în 
această ediție a Wimbledon-ului care 
poate să fie un moment de răscruce 
în istoria tenisului...

loan CHIRILÂ

După turneul selecționatei Braziliei

TELEX•TELEX•TELEX
Campionatele unionale Ge pentatlon mo
dern s-au încheiat la Moscova cu vic
toria lui Pavel Lednev, care a totalizat 
5 210 puncte. El a terminat învingător 
în probele de scrimă — 1 136 p. călărie 
— 902 p și tir — 1 000 p. Pe locul secund 
s-a clasat Vladimir Șmelev — 5 051 p. 
iar locul trei a fost ocupat de Serghei 
Lukianenko (campion mondial în anul 
1971) — 4 825 p.
n
Proba feminină de sărituri de la tram
bulină din cadrul concursului de sări
turi în apă de la Helsinki a fost ciști- 
gată de sportiva americană Christine 
Loock. cu 437,55 p. Campioana suedeză 
XJlrika Knape, principala favorită a com
petiției, a ocupat locul doi. cu 425,45 p. 
în proba masculină de sărituri din turn, 
victoria a revenit italianului Klaus Di- 
biasi, cu 511.05 p, urmat de Tim Moore 
(SUA) — 493.95 p si Aleksandr Kosenkov 
(URSS) — 478,30 p.
■
Campionatele europene de ciclism pe 
pistă, rezervate juniorilor, au început pe 
velodromul olimpic din Munchen cu pro
ba de urmărire individuală. Cel mai 
bun rezultat în serii l-a obținut bel
gianul Van der Broucke, cronometrat 
pe distanța de 3 000 m cu timpul de 
3:35,05. pistardul vest-german Hein a 
realizat 3:38,94.

Pugilistul francez Jacques Kechichian 
este noul campion european la categoria 
super-welter. în meciul disputat la Lig- 
nano sabbadiaro. în prezența a 10 000 d* 
soectatorî. Kechichian l-a învins prin 
K.O. tehnic. în repriza a 9-a, pe italia
nul Carlo Duran. In toamna anului tre
cut. francezul pierduse, prin descalifi
care, în fața lui Duran.
9
In cadrul concursului de înot desfășu
rat la Innsbruck, sportiva olandeză 
Brighita Enith a cîștigat două probe : 
109 m liber, în 59.03 (nou record natio
nal) și 200 m liber, în 2:09,83. Proba 
masculină de 200 m fluture a revenit 
lui Hartmuth Floeckner (R.D. Germană), 
c¥ timpul de 2:99,49, iar în proba femi
nină compatrioata sa Rosemarie Kother 
a fost cronometrată in 2:18,90.

Cea de-a doua cursă de obstacole din 
cadrul concursului internațional ele că
lărie de la Aachen s-a încheiat cu vic
toria surprinzătoare a sportivului vp.i1 
german Paul Schoeckemoehle. care, con- 
curînd pe calul „Abadir“. a realizat cel 
mai bun timp — 73,6. Marele favorit al 
cursei. cunoscutul campion Alvin 
Schoeckemoehle (..The Robber"), s-a 
clasat pe locul secund, cu 76,6.

PREGĂTIRI PENTRU 
C. M. DE GIMNASTICĂ 

ARTISTICĂ
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — Pre- 

gâtindu-șe: în vederea campiona
tului mondial de gimnastică artis
tică, selecționatele U.R.S.S. și Bul
gariei 1 au susținut o întâlnire ami
cală la Moscova. Pe echipe a cîș
tigat selecționata sovietică, iar la 
individual victoria a revenit gim
nastei bulgare Peska Robeva — 
29,15 puncte, urmată de coechipiera 
sa Krasmira Filipova — 29 puncte 
și sovietica Elena Karpuhina — 

...28,95 puncte

Spartak Trnava este din nou 
campioana Cehoslovaciei. Succesul 
acestei formații este indiscutabil și 
toată lumea este de acord că, acum, 
cînd fotbalul din țara noastră tre
ce printr-o ușoară criză manifes
tată îndeosebi de echipa națională 
— campionii din Trnava desfă
șoară un joc spectaculos și eficace. 
Secretul constă în permanenta pri
menire a echipei: Spartak este a- 
proape singura echipă care se preo
cupă serios de pregătirea și selecțio
narea cadrelor tinere. Ea își recru
tează numeroși juniori din echipele 
sătești din jurul Trnavei.

Un miracol pentru suporterii ce
hoslovaci a constituit-o comportarea 
echipei Sparta Praga. semifinalisță 
în Cupa cupelor, dar amenințată 
cu retrogradarea în campionatul 
țării ! Explicația trebuie căutată 
pe de-o parte, în lipsa de ambiție 
manifestată în partidele de campio
nat, în accidentarea unor jucători, 
și pe de alta, în inconstanța forma
ției de Ia un meci la altul.

în general, scorurile au fost strîn- 
se, ceea ce dovedește ineficacitatea 
liniilor de atac. Cel mai frecvent 
scor a fost 1—0 (de 54 ori), 2—1 
(de 24 ori),- 2—0 (de 43 ori) — din 
totalul celor 240 de jocuri susținute 
în campionat. Și numărul de goluri 
înscrise de jucători este relativ re
dus. Golgeterul campionatului, tînă- 
rul Jozsa- (Lokomotiv Kosice) a 
marcat 21 de goluri, al doilea cla
sat, Slezak (Zilina) — 19, în timp 
ce următorii în acest clasament au 
foarte puține puncte înscrise ; Bi- 
kovski (Ostrava) — 14, Klement 
(Ostrava) și Miklos (Brno) — cite

13. Tomanek (Zilina) — 12. Strau-s 
(Kosice! — 11 etc.

Ca o altă particularhaîe a acestui 
campionat trebuie să rema-căm n> 
mărul mare al victoriilor obținute 
Pe teren propriu. Din cele 240 de 
meciuri, 159 s-au încheiat cu vic
toria gazdelor. 56 au consemnat sco
ruri egale și numai 25 au indica; 
victoria oaspeților. Cifrele dovedesc 
desigur lipsa de combativitate a 
formațiilor care au evoluat în de
plasare — în contrast cu cerințele, 
fotbalului modern.

în fine, pentru că tot sto^em la 
capitolul statisticii, vom aminti că 
numărul spectatorilor a fost într-o 
ușoară creștere (1 888 000 — față de 
1 800 000 în campionatul precedent). 
Recordul spectatorilor — 35 000 — 
s-a înregistrat la meciul dintre Slo
van Bratislava și Spartak Trnava 
Este îmbucurător faptul că a scă
zut numărul penalty-urilor și al eli
minărilor de pe teren. Doar 15 
eliminări (față de 22 — anul tre
cut) și 45 de penalty-uri (față de 48 
— anul trecut), din care 10 au fost 
ratate.

JAN SOKOL

TATABANYA A CÎȘTIGAT
„CUPA EUROPEI CENTRALE"
..Cupa Europei Centrale" a fost cîș- 

tigată de formația Tatabanya. In par
tida retur a finalei, fotbaliștii ma
ghiari au învins pe teren propriu cu 
scorul de 2—l (1—1) echipa iugoslavă 
Celik Zenica.

ZAGALO PRIVEȘTE
MAI LINIȘTIT VIITORUL...

• Mult întinerită, campioana mondială a făcut față cu succes „asaltului

european" • Un 72.2% care 

perfecționări! • In căutarea unui

Marți, prin victoria impotri\ a se
lecționatei Irlandei (Eire), echipa na
țională a Braziliei și-a încheiat spec
taculosul său turneu afro-european. 
Bilanțul acestui periplu prin Africa 
de nord si Euroaa cuorinde 6 victo
rii., un meci egal și două înfrîngeri, 
desigur un palmares’ foarte pozitiv, 
țlnînd seama de pauzele foarte mici 
dintre jocuri (o medie de o partidă 
la fiecare trei zile și jumătate, timp 
de o lună), de adversarii întîlniți pe 
terenul lor. ca si de fantul că antre
norul Zagalo a decis ca în cadrul tur- 
-eului să fie verificați o serie de ti
neri, capabili să ocupe un loc în re
prezentativă la turneul final C.M., 
de anul viitor. Firește, toată Europa 
fotbalistică se întreabă în momentul 
de față care a fost cheia succeselor 
braziliene in fața unor echipe atît 
de prestigioase ca R. F. Germania, 
Scoția. U.R.S.S. sau Austria, puternice 
candidate (in afara selecționatei aus
triece. cu care d° altfel a terminat 
la egalitate) la un loc pe podiumul 
"jmpionatulu’ mondial si foarte mîn- 
dre în ambițiile lor de a nu fi în
vinse Pe teren propriu.

Ce au observat specialiștii europeni 
din foV'alul etalat de selecționata lui 
Mario Zagalo ? In primul rind tre
buie să menționăm că toate constată
rile lor privesc o formație care a 
fost nevoită — desigur prin prisma 
caracterului cu totul aparte al turneu
lui — să joace foarte economic, dră- 
muindu-și eforturile în fiecare din 
cele 9 meciuri. Apoi, cei 11 (!) mem
bri ai comisiei tehnice a selecționatei 
au dorit ca aproape fiecare membru

spune multe • Brazilienii doresc 

veritabil virf de atac

ai lotului să joace, lucru care a pus 
la îndoială omogenitatea echipei. Este 
interesant însă si faptul că — supus 
tirului de întrebări ale ziariștilor — 
Zagalo nu a încercat deloc să susțină 
ideea conform căreia acest mod de a 
juca va fi propriu campioanei mon
diale și peste un an de zile... „Am fă
cut un experiment, a spus ''el. Ceea 
ce ne-a interesat în primul rind a 
fost ca jucătorii noștri cei mai tineri

Brazilianul Jairzinho reușește să șuteze la poartă, cu toată opoziția 
lui Hurțilava (fază din meciul U.R.S.S. — Brazilia, desfășurat pe sta

dionul „V. I. Lenin- din Moscova).
jucătorii aflați la dispoziția lui Zaga
lo vor fi mai bine de trei luni îm
preună și vor beneficia și de prezen
ta — probabilă — a lui Gerson si 
Tostao, rămași în ultimul moment a- 
casă la acest turneu ?...

în cele nouă partide disputate, ele
vii lui Zagalo au arătat o tendință

Iată rezultatele înregistrate de selecționata Braziliei in turneul din Africa 
șl Europa :

3 iunie, Alger : Algeria — Brazilia 0—2 (0—0>
6 iunie, Tunis : Tunisia — Brazilia 1—1 (0—1)
9 iunie, Roma : Italia — Brazilia 2—0 (1—0)

13 iunie, Vlena : Austria — Brazilia 1—1 (1—0)
16 iunie, Berlinul Occidental : R.F. Germania — Brazilia 0—1 (0—0)
21 iunie. Moscova : U.R.S.S. — Brazilia 0—1 (0—0)
25 iunie, Stockholm : Suedia — Brazilia 1—0 (0—0)
30 iunie. Glasgow : Scotia — Brazilia 0—1 (0—1)
3 iulie, Dublin : Irlanda — Brazilia 3—4 (1—2)

Bilanțul : 9 6 1 2 11—7 13 (72,? ).
Golurile brazilienilor au fost înscrise de Paulo Cesar (5), Jairzinho (3). 

Valdomiro (2), Dirceu Lopes, Leivinha. Rivelino și de scoțianul Johnstone 
(autogol).

să ia contact cu fotbalul european, 
cu stilul său de joc și de... arbitraj. 
Nimic nu este încă definitivat pentru 
selecționata pe care o conduc! Ex
perimentul a fost reușit, dar echipa 
noastră este încă capabilă de mari 
acumulări..." Dacă acum, la un an de 
zile pînă la meciul inaugural al tur
neului final, Brazilia se prezintă în 
această formă, fiind aproape de neîn ■ 
vins, deși a evoluat numai pe tere
nuri străine, ce va fi în 1974, cînd

pentru circulația foarte bună a balo
nului la mijlocul terenului. Balonul 
s-a plimbat pe toată lățimea gazonu
lui, iar un fundaș lateral este întot
deauna demarcat pentru a primi și 
anoi a relansa ofensiva. El a devenit 
de multe ori elementul surpriză, atît 
Ze Maria cît si Marco Antonio pose- 
dînd o tehn’că care le-a permis să 
se integreze în atac fără nici o greu
tate. „Trio“-ul consacrat din linia 
mediană, Clodoaldo — Rivelino —

Paulo Cesar, are o precizie de ade
vărat ceasornicar în pasele, de multe 
ori foarte scurte, pe care le distri
buie în dreapta și în stînga. Ritmul 
este lent, uneori, parcă nepăsător ! 
La apropierea de faza de finalizare, 
însă, ritmul, se schimbă brusc, devine 
exploziv. Linia defensivă a brazilie
nilor este — după părerea unanimă
— cea mai bună a selecționatei ca
rioca de foarte mulți ani. Singura 
problemă care se pare că îi frămîntă 
realmente pe Zagalo, Havelange și 
pe toți ceilalți conducători al echipei 
Braziliei este găsirea unui veritabil 
„virf" de atac. Aici au avut, de alt
fel, cele, mai multe experimente. Dar, 
nici Leivinha (o mare speranță a 
fotbalului brazilian), nici Dario, nici 
Palhinha, nici chiar Jairzinho nu au 
izbutit să-1 facă uitat pe Tostao, ca 
să nu mai vorbim de Pele. Totuși, în 
urma acestui turneu, Zagalo se nare 
că a ajuns la o formulă de echipă 
destul de stabilă. lat-o, în paranteze 
figurînd numărul de prezențe în me
ciurile din turneu : Leao (5) ; Wendell
— (3) Ze Maria (9), Luis Pereira. 
(8), Piazza (8), Marco Antonio (3) 
Clodoaldo (8), Rivelino (9), P.n da 
Cesar (9) — Valdom’ro (7), jairzinho 
(7) ; Leivinha (— 4). Dirceu Lopes (4) : 
Edu — 4). Echipă din care, luațf 
aminte, fac parte nu numai puțin de 
cinci debutanți în reprezentativă...

Dumitru GRAUR
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