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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE CONGO, 

MARIEN N’GOUABI
La. invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele- 
Consiliului de. Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, marți a sosit în tara noas
tră, într-o vizită oficială de partid 
și de stat, comandant Marien 
N’Gouabi, președintele Comitetrilu’ 
Central al Partidului Congolez ai 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, împreună 
cu tovarășa Celine N’Gouabi.

Pe aeroportul Otopeni, în onoarea 
înaltului oaspete congolez, au fost 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România si Republi
cii Populare Congo, care încadrează 
portretele celor doi conducători de 
partid și de stat ă pe mari pancarte 
au fost înscrise urările : ..Bur, ve-. 
în România președintelui Comitetul-: 
.Central 
Muncii, 
Populare Congo, șef al stat; 
mandant Marien N’Gouabi*. 
dezvolte si să se întărească : 
și colaborarea dintre poporul 
Si poporul congolez*.

La ora 13.00, nava prez:-et.ua,a. 
escortată de avioane ale f eței • 
noastre armate, isi face apariția dea
supra aeroportului.

în întîmpinarea solilor poporului 
congolez au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășul Ion. Gheorghe Maurer si 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Gheorghe Pană. Gheorghe Cioa-â, 
Janos Fazekas. Cornel Burtică. Ion 
Ionițâ. Ion Pățan, Stefan Andre.. 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali, ziariști.

Erau prezenți. de asemenea. Eugene 
Germain Mankou. ambasadorul Re
publicii Populare Congo la București, 
si Gheorghe Stoian. ambasadorul 
României la Brazzaville.

La coborirea din avion. Ina’.ții 
oasoeți sint salutați cu deosebită 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat îți 

’ string mîinile cu căldură.
Un grup de pionieri oferă tovară

șilor Nicolae Ceaușescu și Marien 
/N’Gouabi, tovarășelor Elena Ceauses:. 

și Celine N’Gouabi Buchete de f.
în , continuarea ceremoniei, o gar

dă militară prezintă onorul. Sint in
tonate apoi imnurile de stat ale Re
publicii Populare Congo si României, 
în semn de salut sint trase 21 de sa 
ve de artilerie.

al Partidului Congolez a 
președinte al Republici; 

iîui. CO- 
.-Să se 

prietenia 
■ romăr.

Cei doi președinți trec in revistă 
garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor, misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești. precum ți a persoanelor oficiate 
române sosite în întlmpmare.

Mii de bucureșteni afîați pe aero
port participă cu însuflețire la intiî- 
nirea dintre cei doi șefi de stat, 
acîamînd pentru prietenia româno- 
congoleză. Alături de el numeroși 
congolezi aflați la specializare sl la 
studii în țara noastră au salutat prir. 
traditiona.-I oye-lrăiascâ pe tovară
șii Marien N’Gouabi si Nicoiae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
: omaadantul Marien N’Gouabi iau 
soci icc Intr-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, Indreptîndu-se 
spre reședința care a fost rezervată 
’.naiulor oaspeți.

Pe arterele bucurestene. numeroși 
locuitori ai- Capitalei salută -cu căl
dură. :u simoatie si cordialitate pe 
ce: doi președinți. isi exprimă cu 

er.timeAîele de prețuire și
stimă față de ondu:ă:orii de partid 

de st„t a. celor două tari. Sint 
•'a:- acestea, ir. același timp, mani
festări aie Înaltei aprecieri fată de 
'.eobesi^ a •.:• itate a conducătorului 
pa-tidjloi si statului nostru. >puse In 

în lume a unor 
:tt"i noi politici pro
sti verane a națiunilor, 

deplinei 
păcii și

asm

avioane

sțj'ba promovării 
relații noi, a unei 
pice afirmării 
colaborării între ele pe baza 
egalități, pentru consolidarea 
securității internaționale.

★
Comite-

•al al Partidtrlui Congelez 
președintele 
il statului.

După amiază, președintele 
tului Ce: ‘ ......
al Muncii, președintele Republicii
Congo, șef al statului, comandant 
Mar;?.-. N’Gouabi. a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru, socialism.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
Solii poporului congolez atr vizitat 
apoi rotonda monumentului.

In încheierea ceremoniei a avut loc 
defilarea gărzii de onoare.

★

Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului.

în cadrul convorbirii au fost ana
lizate stadiul relațiilor dintre 
două partide și state, modul 
sint i ..............
cai-prilejul 
’ iLe de către președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, precum și perspectivele 
deosebit de favorabile pentru conti
nua dezvoltare și adîncire a rapor
turilor de prietenie și colaborare 
româno-congoleze. în acest context, 
>-a exprimat dorința comună de a 
se acționa in continuare în direcția 
aprofundării relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre cele două țări și s-a a- 
preciat că idealurile care unesc po
poarele român și congolez în efor
turile lor pentru construirea socia
lismului oferă posibilitatea unei 
largi conlucrări pe plan internațio
nal.

întâlnirea dintre cei ■ doi șefi de 
stat s-a desfășurat într-o atmosferă 
de stimă și înțelegere reciprocă, de 
caldă prietenie.

★
Comitetului 

Congolez al 
Republicii 
Statului, 

împreună 
au

cele 
cum 

îndeplinite hotâririle convenite 
’“•'"I vizitei Tăcute la Brazza-

Centrai 
Muncii, 

Populare 
comandant

Președintele 
al Partidului 
președintele 
Congo, șef al 
Marien N’Gouabi, împreună cu to
varășa Celine N’Gouabi, au făcut, 
marți seara, o vizită protocolară: to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu. 
: Vizita protocolară 
atmosferă de caldă

★
Tovarășul Nicolae 

cretar general al Partidului Comu
nist Romă”., președintele Consiliului 
de- Stat al Republicii Socialiste 
România. și tovarășa Elena 
Ceaușescu. au oferit, marți, un dineu 
oficial în 
Comitetului 
Congelez al

a decurs 
prietenie.

intr-o

Ceaușescu,

onoarea 
Central al

Muncii,

se-
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LA BAZINUL DINAMO 
ÎNCEPE AZI UN MASE

TURNEU DE POLO
CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA Șl PERFECȚIONAREA iNVÂȚĂMiNTULUI

RESPONSABILITĂȚI
• „Capul de afiș" al compe
tiției il constituie jocul dintre 
echipele României și Unga
riei • în primul meci, formația 
țării noastre întîlnește selecțio
nata de juniori ® Jubileul 
gîndurile lui Zamfirescu

Și

iu-
vor

După, ani și ani de așteptări, 
bitorii polo-ului din Capitală 
avea, în sfîrșit, posibilitatea de a-și 
urmări și încuraja echipa favorită 
într-un turneu de foarte bună va
loare. Dacă vom întoarce filele pal
maresului „7“-lui reprezentativ vom 
afla — unii poate cu surprindere 
— că din 1965, Bucureștiul nu a 
mai găzduit un turneu de amploa
rea celui care începe astăzi după- 
amiază la bazinul

..Cupa orașului 
nește în sezonul 
unor eforturi mai
derației de specialitate, și a unei 
evidente recunoașteri a valorii echi
pei noastre reprezentative, câteva 
echipe cu renume în polo-ul mon
dial, a căror prezență cinstește orice

Dinamo.
București" reu- 
acesta, datorită 

insistente ale fe-

i®

GH. ZAMFIRESCU

I

Șl SARCINI SPORITE
ȘCOLII ROMÂNEȘTI

de cuitură al societății noastre, Ia 
pregătirea tineretului pentru muncă» 
și pentru viață, ambele aceste acti
vități fiind concepute în spiritul 
înalt, nobil și generos al normelor 
eticii și echității comuniste.

Măsuri practice, de mare anver
gură, sint preconizate pentru vii
tor. Se prevede, astfel, extinderea 
Învățămîntului preșcolar, generali
zarea celui obligatoriu de zece ani 
și al celui 
conținutului 
dezvoltarea 
și cercetării 
cestuia, perfecționarea predării ști
ințelor sociale, a 
didactice, o mai 
bazei materiale, 
fără îndoială, Ia 
mai. înalt ai învățămîntului nostru, 
corespunzător exigențelor sporite 
ale vremii.

în arsenalul mijloacelor educațio
nale pe care școala este chemată 
să le utilizeze, valorificîndu-le ma
rile posibilități și valențe,, se află 
înscrise, la un loc de frunte, acti
vitățile sportive.

„Educația fizică, sportul, mișca
rea in aer liber, se arată în Hotă-

Și

liceal, perfecționarea, 
și metodelor de studiu, 
învățămîntului superior 
științifice în cadrul a-

Și 
la 

ridi-
competiție. In primul r: 
vorba de redutabila selecționată a 
Ungariei avînd la cîrmele sale pe 
Dezsii Gyarmaty, unul dintre cei 
mai mari jucători ai tuturor tim
purilor, iar în formație, printre al
ții, pe Istvan Szivos (2,02 m) cel 
mai bun poloist din lume la această 
oră, Molnar, Bodnar, Sarosi, Kon
rad III, cu toții componenți ai e- 
chipei clasate pe locul secund la 
ultimul turneu olimpic. Dacă vom 
aminti doar că naționala maghiară 
nu a cunoscut înfringerea din sep
tembrie 1971 — caz unic în polo-ul 
mondial în ultimele două decenii — 
vă vom putea oferi o imagine pre-

Grija permanentă a partidului 
nostru față de pregătirea ge
nerațiilor în creștere, preocu

parea statornică și neabătută ca 
școala să constituie cadrul superior 
de educare, instruire și perfecționa
re morală a tineretului, și-au găsit 
o grăitoare expresie în Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie ett privire la dezvoltarea 
perfecționarea învățămîntului.

Pornind de la tradițiile vechi 
glorioase ale școlii românești, de 
succesele sale incontestabile,
cîndu-le pe o treaptă superioară, 

■ de calitate și eficiență, în pas cu 
progresul general, pe plan politic 
și social, înregistrat în patria noas 
tră, noul document de partid tra
sează învățămîntului de toate gra
dele din România un program mo
bilizator, concret, de ac(iune, creea
ză cadrul și condițiile practice ne
cesare ca școala să facă pași im
portanți in afirmarea sa ca un fac
tor principal de progres și civili
zație.

Hotărîrea adoptată deschide 
și largi orizonturi contribuției 
care această instituție de prim
din trebuie s-o aducă la formarea 
cadrelor de nădejde ale constructo
rilor societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la sporirea aportului 
școlii în ridicarea nivelului general

pregătirii cadrelor 
bună utilizare a 

ceea ce va duce, 
un nivel mereu

președintelui
Partidului 

președintele 
licit Populare Congo, șef al 
i. t mandant Marien N’Gouabi 
tvarășei. Celine N’Gouabi. 
fes: intonate imnurile de stat 

Republi ii Socialiste România și 
blicii Pooulare Congo.

mpul dineuluj. care s-a des- 
Intr-o atmosferă de caldă 

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
n N’Gouabi au rostit toasturi. PRIVIND

PREGĂTIREA
OLIMPICA

(Continuare in pag. a 4-a)
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EXISTENTE
EXPLOATATE

DEZBATERI

Adrian VASILIU

INSUFICIENT
ANCHETĂRAID

însoțiți de

mai jos facem

dis-
?4-i cunoască

VOINEASA

și 5 august.

in sezonul trecut oici au 
odihnă și tratament avem

găurea 
tsei

reprezintâ 
Complexul 

de

în vedere profilul stațiu- 
această zonă, ne-am adre- 
Sandu Marin, directorul 

județean de turism Vîlcea.

Voineasa

că numai 
bilete de 
mare de oameni, care sint atrași de

două acțiuni 
„Soort si sănătate" 

masă cu caracter

si urmăresc scopul co- 
miscârii noastre sporti- 
unic prin care exerci- 

fie larf răspindit in

SEZON ESTIVAL

POSIBILITĂȚI

EXCURSII, EXCURSII, DAR NU 
NUMAI ATIT... grupajul de

DOUĂ

Călimănești, Căciulata, Govora,
_ _.î. cunoscute,

— O „PERLA" A VĂII 
OLTULUI

■în dupâ-ami 
au începu 
tre to vară 
cretar general 
nist Român 
de Stat 
România. 
N’Gouabi. 
Central al

de 10 iulie, 
convorbirile oficiale Ir. 

1 Nicolae Ceaușescu. se 
al Partidului Cernu 

reședințele Cionsiliulu 
al Republicii Socialiști 

și comandant Marien 
președinte tetului
Partidului

noi 
pe 

or-

activități 1 
sportive 
ae masă

PATINAJUL PE ROTILE ClȘTIGA ÂOEPJI
Vacanța școlară fiind în toi, clu

bul sportiv Mureșul Tg. Mureș or
ganizează concursuri de selecție în 
rîndul copiilor care îndrăgesc pati
najul cu rotile. Un astfel de con
curs a avut loc zilele trecute, con
curs la care au participat, pe lin
gă începători, și cîțiva sportivi 
consacrați,

Iată cîștigătorii pe categorii de 
vîrstă (începători) : 6—8 ani : Zol- 
tan Ghergheli (Șc. gen. 5). Ildiko 
Pușkaș (Lie. Bolyai) ; 9—10 ani : 
Ștefan Nagy (Șc. gen. 16). Suzana 
Baci (Lie. Bolyai) ; 11—12 ani : Io
sif Bencze (Șc. gen. 16). Gheorghe 
Kiss (Șc. gen. 16) ; 13—14 ani :
Sigismund Ianka (Șc. gen. 10). Ro- 
<j.ica Pașcan (Șc. gen. 5).

Dintre sportivii consacrați o bună 
impresie au lăsat Atila Bakos. 
Eniko Gylga și Atila Satmari (la 
juniori). Liana Cardaș. Eva Fokth 
și Ștefan Szabo (la seniori).

C. ALBU — coresp.

mformitate cu prevederile 
„Programului de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice din 1976“, recent la

Consiliului Național pentru 
Fizică și Snort s-a deschis 
dezbateri cu tehnicienii lp- 

medic-i. 
cercetă- 
pună în 
fruntași 

prob'em° majore ale mun- 
e de pregătire a sportivilor 
performsnțăt- -’*

tn cadrul primei dezbateri, general 
cotenent Marin Dragnea, prim-vice- 

președinte al C.N.E.F.S.. a eXpus sarci- 
nsabiiitățile tehnicienilor 

unele probleme 
metodele de muncă 

nstruire si educa- 
itasi : Emil Ghibu, 
S.. a prezentat 

Programului de pregăti
re pentru Jocurile Olimpice din 1976" 

traducere tn viață de
- Comei Florescu. șe- 

..die al C.N.E.F.Ș., 
limitativi in pra

de performanță și 
erf-tționare a an- 

dr. Mihai Epuran a

dimpke (antrenori, 
cadre de la IEFS, 

1 urmărește să 
inieienilor noștri

I

Valeriu CHIOSE

Vineri, simbătă și duminică pe velodromul Dinamo

0 MARE COMPETIȚIE
CICLISTÂ INTERNAȚIONALĂ

CUPA PRIETENIA
Timp de trei zile — vineri, 

sîmbătă și duminică — vom pu
tea urmări la velodromul Dinamo 
din Capitală o interesaiTtă reuni
une internațională. rezervată ce
lor mai talentați tineri pistarzi din 
8 țări. Este vorba de „Cupa Prie
tenia", la care vor participa aler
gători în vîrstă de pînă la 18 ani, 
dtn Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană. Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și. bineînțeles. România.

La Federația română de ciclism, 
unde in aceste zile se fac intense 
pregătiri pentru asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare a 
întrecerilor, au sosit tabelele cu 
numele sportivilor participanțî la 
„Cupa Prietenia”. Din Cehoslova
cia îi vom vedea evoluînd pe Vla
dimir Uherka. Jiri 
Sestak.

Țusek, Peter 
Jiri Nevrlik, Zdenek He- 

beda, Karel Randak, Jiri Skoda ț 
Jaroslav Toman. R.D. Germana va 

i reprezentată de Raasch, Rengert, 
, Adelmeyer, Thomas, An
in, Wolf și Schenke. Fede- 
de ciclism din Ungaria s-a 
asupra următorului lot : Ga-

Priete- 
intensă 

activitate de pregătire, 
lată-i in timpul unui 
antrenament pe pista 
velodromului Dinamo

Foto : P. ROMOȘAN

Cicliștii rumâni 
tîmpinat „Cupa 
nia“ printr-o

(Continuare în pag, a 3-a)

bor
Laszlo Sarkadi, 
Padik și Antal

Oaspeții sînt 
că în România

Sziics,
Istvan

Gonschiki, Zsigmond 
Janos More, 
Pusztaszeri. 

așteptați să 
începînd chiar de

soseas-

azi. Astfel că, mîine dimineață vom 
putea urmări pe velodrom primele 
antrenamente cu participarea spor
tivilor străini.

• Voineasa — o stațiu
ne in plină construcție • S-au 
marcat toate trasee'e turistice 
• Veniți la club, că responsa
bilul e... plecați

Olănești, Ocnele Mari. S 
incit nu mai au nevoieValea Oltului atit de 

specială.
Consemnind, doar, 

de beneficiari ai unor 
numărului deosebit de 
sigur, lor li se adaugă mulțimea de turiști in căutare de frumos.

Ce li se oferă, deci, in aceste stațiuni celor cate vor să se destinsă p- 
sport ? Răspunsul la această întrebare am căutat să-l aflăm cu p- e 
recent raid-anchetă, in care am. fost 
al C.J.E.F.S. Vîlcea.

Avînd 
nilor din 
sat țov. 
Oficiului

— Ce condiții asigurați turiștilor 
care vin pe Valea Oltului ?

— După cum știți, stațiunile din 
județul nostru sînt căutate, în spe
cial, pentru tratamentul diverselor 
afecțiuni. Pentru cetățenii care nu 
pot face sport organizăm excursii 
cu autocarul, fie pe traseele fixate 
de noi, fie pe cele alcătuite la ce
rerea lor. Dispunem de 14 auto
care și un miniear la Călimănești. 
toate extrem de solicitate.

— Dar celorlalți ?
— Firește. în afara cetățenilor ve- 

niți la tratament, există și foarte 
mulți turiști români și străini, atrași 
de frumusețile Văii Oltului. Pentru 
aceștia am realizat la Govora un sat 
de vacanță, altul asemănător ur- 
mînd să fie dat în folosință în 
ceasta lună la Ocnele Mari. De ase
menea, s-au marcat traseele turis
tice, de pe muntele Cozia. unde se 
află și o cabană. Nu pot omite, fi
rește, faptul că la Cozia se vor ri-

a-

DEZBATERE RIGULĂMTĂIDlCOMPIHULUJ POLISPORTIV
SPORT Șl SĂNĂTATE“ Șl Ăl COMPETIȚIEI

dica 4 
însuma 
adaug 
ghid al 
pliante 
ce. desigur, va 
buria cunoaștere 
teres turistic și 
nostru.

hoteluri turistice, care t
1 600 de locuri. Să n 

și faptul că s-a editat 
județului Vîlcea, precum ș 

pentru fiecare stațiune, ceea 
contribui la ma: 
a punctelor de in- 
istoric din județul

n-a intrat încă deplin în 
circuitul turistic. Aici se lucrează 
intens. Pînă acum s-au ridicat nu
meroase hoteluri și vile, altele sînt 
în plină construcție. Condiții pen
tru practicarea sportului există. Mai 
ales a celor de iarnă Dar nu pu
tem frece cu vederea faptul că s-au 
amenajat, deja, terenuri de tenis 
bituminizate. De menționat că o 
contribuție însemnată Ia tot ceea ce 
s-a realizat au adus-o constructorii 
hidrocentralei de pe Lotru.

Nu va mai trece mult timp și

Raid-anchetă realizat de 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

VASĂS BUDAPESTA. O.F.K. BELGRAD
PREZENTE LA UN INTERESANT
Cu prileju: împlinirii 

activitate. F.C Argeș or 
tă de manifestări dedic, 
niment. întregul prograr 
va fi prezentat in ziua 
prilejui unei intilnir: a 
Oului pîteștean cu presa 
va avea ioc '.a Bucure?) 
riștilor-.

Evenimentul nr. 1 al sărbătoririi t: va 
constitui organizarea unui important

ie. c>
CÎU-

.Casa zta-

STEAUA SI F.C. ARGEȘ♦ »

TURNEU DE FOTBAL
rea a c 
hotare 
dape*ta

.3
Ă'a 

-.pa- 
de pe«*.e 

O.F.K B^lțrad și Vasas Bu- 
aiături de Steaua și de or- 

■ea turneului. F.C. Argeș. Tn
ziua de 3 august meciurile se vor dis
puta -a București, pe stadionul „îs Au
gust-. urmind ca a 5 august. pitești, 
să se Intftneascâ .ntre ele învingătoarele 
și Învinsele din prima zi a turneului.

roieetut de regulament al Complexului „Sport si sănătate- și al competi
ției de masă cu caracter repub ican. date publicității in cursul săptămlnii 
trecute, au stirnit un viu interes In rindurile opiniei publice sportive, ale 
profesorilor de educație fine*, antrenorilor si instructorilor, tehnicienilor 

unor simpli iubitori ai exercițiului fizic ți al activităților de mișcare.
La redacție ne-au sosit ecouri pe marginea celor două importante documente, 

in car* — ca o opinie generală. — se arată satisfacția deplină față de aceste ac
țiuni. menite să dea un conți-iut nou activității sportive de masă, s-o ridice pe 
o treaptă superioară de calitate și eficiență.

loc citorva din punctele de vedere exprirr e.

CARE SE COMPLETEAZĂNOȚIUNI
Șl SE iNTREPĂTRUND

tinete, 
si competiția 
republican fac parte din aceeași sferă 
de preocupări 
■nun de a da 
ve un sistem 
țiul fizic să 
rindurile cetățenilor de toate virstele 
si ale tineretului, mai cu seamă.

Rod al unor consultări largi, al 
schimbului amplu de opinii și de ex
periență, proiectele de regulamente, 
răspund. în cea mai mare măsură, 
scopului pentru care au fost 
mite, prezintă numeroase lucrt 
față de acțiunile similare desf; 
cu succes în sportul romă" 
care au crea: premisele trecerii 
formele suoerioare din punct de 
dere calitativ, de o anvergură 
mare.

Revenind Ia ideea inițială a 
venției mele, socotesc că si din 
de vedere organizatoric, al realizării 
j >r practice, pe teren, „complexul" 
și „competiția republicană" nu pot 
și nu trebuie despărțite, ci — dimpo

511.

uri 
âsuj

ma

inter- 
ounci

trivă — se completează si se între
pătrund. Astfel, in verigile de baza 
ale mișcării sportive, asociațiile, des
fășurarea întrecerilor din cadrul com
petiției de masă cu caracter republi
can poate constitui. pentru foarte 
multi participant!. Prilejul de a trece 
si uncie dintre normele complexului, 
în acest fel, concursul va 'urmări un 
dublu scop, iar rezu 
pot fi dintre cele mai

Normele compiexu 
pentru categoriile de t 
sint — in genera! — 
accesibile masei cetățenilor 
tia unei pregătiri

va urmări 
liatele obținute 
pozitive.
ui. In special 
îrste mai mari, 
judicios

31 
anterioare

alese, 
condi- 
nepre-

Dar, studiindu-le cu atenție, apare 
un mic paradox, și anume : să zicem 
că un individ s-a antrenat si a con
curat pe distanta a trei ani, obținînd 
cele trei carnete și în final insigna. 
Este de Presupus că pregătirea sa fi
zică ș-a ameliorat, că el este capabil 
să atingă parametri superiori, rezul
tate mai bune. Or, în cazul cînd ar 
dori să mai parcurgă un ciclu, lui i 
se cer ACELEAȘI NORME, ba chiar 
mai slabe, dacă — între timp — a in
trat într-o altă categorie de vîrstă. 
Ceea ce nu mi se pare în spirit'd 
scopului urmărit. Pentru că, în ulti
mă instanță, insigna aceasta prile
juiește nu o întrecere între persoane, . 
intre concurenți, ci o întrecere a 
individului cu el însusi.

Făcînd această observație, sugerez 
comisiei să reflecteze asupra ei. Poate 
că va fi nevoie să se adauge insignei 
niște distincții suplimentare, acordate 
celor care reușesc să obțină consecu
tiv acest trofeu al forței și sănătății.

în spiritul

prof. HARALAMBIE IONESCU
prim-vicepresedinte

al C.J.E.F.S.-Teleorman

UN PUTERNIC MIJLOC DE PROPULSARE A TALENTELOR
Atit Complexul polisportiv „1 

și sănătate", cit și competiția 
masă cu caracter republican, 
muie majore în înfăptuirea amplu
lui program de dezvoltare a edu
cației fizice și sportului preconizat 
de partid, se adresează cu priori*

,Sport 
i de 

for-

tate școlii, instituție care înglobea
ză marea majoritate a tineretului

prof. RADU TUNARU
Liceul „Gh. Neculce"-București -

(Continuare in pag, a 3-a)
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ORAȘUL DEJ SE PREGĂTEȘTE

preocupare majoră, continuă PENTRU PRIMUL TURNEU

In plină vară, clubul constructorul
INTERNATIONAL DE BASCHET MOISE HATOȘ (Dinamo)

TRIAZĂ Șl PREGĂTEȘTE SPERANȚELE
VIITORULUI SEZON

♦

Cunoscînd însemnătatea unei se
lecții cit mai riguroase, prin care 
să șe asigure împrospătarea perma
nentă și judicioasă a secțiilor de 
performanță, clubul sportiv Cons
tructorul București a inițiat, în a- 
ceastă vară, o largă acțiune de a- 
cest gen în rîndul copiilor și juni
orilor din sectorul 5. Mai precis, 
după preselecția făcută cu prilejul 
testărilor întreprinse în școlile sec
torului, au fost aleși cei mai do
tați elevi-sportivi care, împreună 
cu o serie de juniori și copii deja 
legitimați, participă în aceaste zile 
la o tabără de pregătire și selec
ție organizată pe terenurile și în 
sala Constructorul.

Sub îndrumarea unor antrenori 
cu înaltă calificare și avînd spriji
nul coordonatorilor loan Trandafir 
(vicepreședintele clubului) și Ma
rian Spiridon (metodist, antrenor 
al echipei de baschet-senioare), 
peste 150 de copii și juniori (40 la 
hochei — antrenor Gh. Niță, 24 la 
handbal -• D. Martini, 24 la baschet
— Gh Petreanu, 12 la volei — 
Gh. Rindașu, 26 la patinaj — Gh. 
Roncea și A. Bărbălău, 20 la box
— Gh. Lungu) pot fi văzuți în fie
care dimineață pregătindu-se cu a- 
siduitate, exersînd procedee tehni
ce, întreeîndu-se pentru a obține 
performanțe cît mai bune la nor
mele fizice și tehnice de control. 
La încheierea fiecărui antrĂnament, 
urmează înot în bazinul din in-

cinta bazei (cei ce nu știu să 
te au la dispoziție profesori spe
cializați), și, înainte de plecarea 
acasă, stimulente: ■ ciocolată 
Ci-co. Dintre cei mai harnici 
menționăm pe Mircea Avram 
Alex. Hălăucă, Marius Dumitrache 
(hochei), Marilena Vișovschi, Cris
tina Călinescu, Florentina Badea 

Mariana Badurișeanu.
Mioara Turan 
Suciu, Mihaela

Florea și Virgil Emanoil

adevărată sită, tabăra va 
pe cei mai valoroși, care, 

vor primeni loturile

(baschet),
Cornelia Bănuță, 
(handbal), Silvana
Paraschiva, Felicia Pelmuș (pati
naj), Floarea Tomescu, Liliana Di- 
nuică (volei), Lucian Tașcău, Con
stantin
(box).

Ca o
„cerne"
din toamnă, 
de juniori, junioare și chiar pe 
cele divizionare A și B, ultimele 
avînd o stringentă necesitate de 
elemente care să ridice combati
vitatea echipelor. Pînă în toamnă, 
însă, cei mai conștiincioși și des
pre care se 
perspective, 
pînd de la 
de pregătire

crede 
vor lua 
15 iulie, 
ce va

că au reale 
parte, înce- 
la o tabără 

fi organizată
pe litoralul Mării Negre, 
tinești, dar nu înainte de 
chiar săptămîna aceasta, 
nele‘‘ finale care constau 
tne tehnice și fizice.

Inițiativa clubului sportiv 
structorul, inedită în felul ei. 
stituie o acțiune frumoasă.

sintem siguri câ va avea 
Ne vom convinge de

1 în toamnă, cînd echi- 
purtînd tricouri galben-roșu 

demara în întreceri împros- 
cu tinerii care asudă acum 

de selecție și pregătire.
O. STÂNCULESCU

Datorită muncii stăruitoare a 
profesorului M. Stăvariu, fost com
ponent al echipei naționale și ju
cător al echipei Universitatea Cluj, 
in orașul Dej baschetul a luat a- 
vînt în școli, echipele unora din ele 
nuinârîndu-se acum printre cele 
mai bune formații din țară. Pro
gresele s-au văzut cu ocazia
teriilor naționale de copii și ju
niori, la care echipele locale au 
avut o bună comportare, precum 
și în divizia națională pentru șco
lari și juniori. De asemenea, tre
buie amintit și ultimul succes : 
calificarea echipei de seniori Uni
rea Dej în divizia B.

Apreciind interesul de care se 
tucură acest sport și ținind 
mai cu seamă, 
dat baschetului 
locale, federația 
dat curs cererii 
un turneu international în această 

Și astfel, în zilele de 
va. avea loc un turneu

de
de
de
de

cont, 
sprijinul acor- 
către organele 
specialitate a 
a se organiza

S-a născut la 22 măi 1947 
în comuna Vlăhița (județul 
Harghita); 1,76 m înălțime, 62 
kg greutate ; profesiunea — 
funcționar ; este căsătorit, are 
un copil de 2 ani; practică 
atletismul din anul 1968; face 
parte din clubul Dinamo 
București și este antrenat de 
fostul 
țional 
bune 
14:22,0
29:30,0 (in 1972), maraton 
21:00,0 (în 
țării la maraton în 1973.

localitate.
16—,18 iulie, 
internațional rezervat echipelor de 
junioare, la 
participarea 
Bulgariei.
(condusă de
Martin, Gheorghe Benone și Ga
briel Năstase), alcătuită. în majo
ritate, din junioare mici care se 
pregătesc cu ambiție în vederea 
viitoarei ediții a Campionatului 
European. Cu acest prilej mențio
năm valoarea ridicată a formații
lor participante care la ultima e- 
diție a Campionatului European de 
junioare din 1971 au ocupat locuri 
fruntașe în clasamentul celor mai 
bune echipe de pe continent. Spe
răm că pentru lotul nostru de ju
nioare participarea într-o compe
tiție cu adversari atit de valoroși 
va fi stimulativă.

Organizatorii din Dej au făcut 
pregătirile necesare desfășurării a- 
cestui turneu în condiții cit mai 
optime, terenul central de la baza 
sportivă a Școlii generale nr. 2 
din localitate, prevăzut cu insta
lații de nocturnă, este - gata să-și 
primească oaspeții.

I

deosebit al atletismului nostru, cu 
în sport, la 21 de ani, virstă la

multiplu recordman na- 
Zoltan Vamoș; cele mai 
performanțe: 5 000 m — 

(in 1973), 10 000 m:
29h

1972); campionul

care și-au anunțat 
echipele Iugoslaviei, 

Poloniei și României, 
antrenorii Nicolae

cri-

Moise Hatoș nu este un talent 
toate că a venit destul de tîrziu ------ — — -- , -
care alții au cunoscut deja marile satisfacții ale arenei. Antrenorul 
său o fostă glorie a pistei, Zoltan Vamoș, ne spune însă ca Hatoș 
este un atlet de nădejde, serios și perseverent, că are mare încre
dere în el în posibilitățile sale de progres. Tot Vamoș ne s.pune 
că la fel ca un alt elev al său, Nicolae Mustață, și acesta fără 
un talent deosebit, Hatoș știe- să prețuiască ceea ce a obținut prin 
muncă, suplinind lipsa calităților naturale deosebite, mai mult de
cît cei’ pe care natura i-a favorizat cu darurile ei.

La Focșani, Moise Hatoș a cîștigat primul titlu de' campion 
național al carierei sale. Primul titlu de campion individual, întru
cît, anul trecut, tot la maraton, împreună cu colegii săi Mustața 
și Iager îl cîștigase pe cel pe echipe. Remarcat mai întîi în aler
gările pe pistă, atletul dinamovist ne-a spus că în acest sezon și 
în cel viitor se va pregăti în special pentru marâton, obiectivul 
său principal fiind campionatele europene de anul viitor de la 
Roma. Căldura copleșitoare l-a împiedicat să obțină un timp bun 
la campionatele naționale — unde a parcurs ultimii kilometri... 
desculț, ca Bikila Abebe — dar speră, ne-a spus, ca la_ Atena, la 
Jocurile Balcanice, să obțină un rezultat mai bun decît actualul 
record personal.

la Cos- 
a trece, 
„exame- 
din nor-

Con-
con- 
des-

HALTEROFILII JUNIORI ȚINTESC
REZULTATE DE VALOARE

LA CUPA DUNĂRII^
- 1 â r • ii i anM

va corecta recordul european ? • DHTcut cnea com-'
pentru sportivii români • Bucureșteanul S. Apostol

rr
• Vasile Daniel 

petiției un stimulent 
luptă pentru titlul de maestru al sportului.

Reprezentanții asociației sportive Metalurgistul Cugir au avut evoluții 
foarte frumoase la finala campionatului republican de tenis de masă 
al copiilor. Fetele au devenit campioane la categoria pină la 12 ani, 
iar băieții s-au situat printre cei relevați. Iată-i împreună cu antrenorii 

lor. soții Agneta și Nicolae Dronic

Campionatul republican de tenis de

Duminică s-a desfășurat la Foc 
șani campionatul de maraton, pri
ma întrecere de nivel republican 
din acest an. Revenim astăzi cu 
amănunte în ceea ce privește pro-

masă al eopiiloa*

CENTRELE PROVINCIALE AU CÎȘTIGAT 7 DIN 8 TITLURI I
Creșteri calitative evidente la categoriile cele mai mici

cale de a 
în loturile 
ciori.f

rl

Lre

deveni ’.itulari de nădejde 
naționale de juniori și se-

recentele finale ale cani
de copii, desfășurate la 

1 avut darul să puncteze o 
ieruri îmbucurătoare. Prin- 

Ill participanți veniți din 16 
&-au aflat destui sportivi cu 
deosebite. In soecial la cate
tele mai mici de virstă ipin* 
ii). Antrenoarea federală" Ella

<r

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). — 
In timp ce pe litoral diferite loturi 

ș sportive profită de binefacerile na- 
turii. trăind frumoase zile de vacantă, 

' tinerii noștri halterofili efectuează 
ultimele pregătiri înaintea uneia din
tre cele mai mari competiții rezer
vate lor : „Cupa Dunării".

I-am găsit în plină activitate, în 
sala de haltere a complexului spor- 
tiv „Tomis“, care cunoaște o marc 
efervescentă. Cei mai valoroși halte
rofili tineri din tara noastră lucrea
ză aci intens pentru perfectionarea 
tehnicii, pentru fiecare kilogram a- 
dăugat performanțelor lor anterioare. 
Sub conducerea antrenorilor Ștefan 
Petrescu, Gheorghe Mănăilescu, Ti- 
beriu Roman și Lisias lonescu, cei a- 
proape 20 de halterofili, împărțiți pe 
ateliere, deși marcați vizibil de efor
tul depus, continuau totuși să exe
cute noi exerciții. în rîndul lor am 
recunoscut pe Marcel Kiamil ($.X 
Constanța). Gheorghe Crudulici (C.S.M. 
Sibiu), Vasile Daniel. Mihai Palos, 
Zoltan Peter, Mihai Orosz și Ștefan 
Kreicik (toți de la C.S.M. Cluj), Ser
giu Apostol (Rapid), Nicolae Căprice- 
lu (Ș.N. Constanta), și Gheorghe 
Groapă (Steagul roșu Brașov).

Bătrînul, dar mereu tinărul antre
nor emerit Ștefan Petrescu, ne-a in
trodus în atmosferă : „Vineri, sîm
bătă și duminică, în Sala sporturilor 
din localitate vor avea loc întrecerile 
rezervate halterofililor juniori din 
cadrul Cupei Dunării, la care vor lua 
parte sportivi din 7 țări (Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R.F. Germania, Ungaria și România). 
Tara noastră este gazda acestei com
petiții, sportivii români fiind obligati, 
deci, să aibă o comportare cit mai 
bună. Știu că nu va fi ușor, atâta 
vreme cit adversarii noștri vin din 
țări cu o frumoasă tradiție în spor
tul halterelor ca Bulgaria, 
si R.F. Germania. Tocmai de aceea 
am căutat să folosim din plin timpul 
afectat pregătirii. Zilnic facem cite 
două antrenamente, în care încercăm 
să rezolvăm atit perfectionarea teh
nicii, cit și pregătirea fizică (dezvol
tarea principalelor grupe musculare, 
exerciții de forță-viteză").

La una dintre bare, l-am văzut pe

corecordmanul european 
aruncat, Vasile Daniel. 
Madrid, cu puțină vreme 
reușit performanța de 
îndrumarea antrenorul! 
man, clujeanul efectua 
țări de „aruncare de k 
scurtă pauză, antrenorul său ne-a 
mărturisit intenția lui Vasile Daniel 
de a corecta din nou recordul 
pean al stilului, cu prileiul inc
lor de la Constanța. „Simpla perfec
ționare a execuției aruncatului de la 
piept poate urca recordul european la 
145 kg și chiar mai sus. In ultima 
vreme, am lucrat foarte mult la a- 
cest procedeu si se constată o evi
dentă îmbunătățire a modulai de exe- 

Acest fapt ne dă speranța că
C3

ii Tiberîu R*-

eur>-

’îdh

Ungaria

cutie, 
tentativa lui Daniel se va încheia 
o nouă și frumoasă reușită-.

RaDidistul bucureștean. Sergiu 
postol și-a propus un 
puțin soectaculos. dar 
na oricărui sportiv 
junioratului : titlul • 
sportului. „Cu stilul 
destul de bine. Am perfecționat mull 
tehnica la smuls și cred că voi reali
za totalul care să-mi permită să intru 
în posesia titlului mult dorit". De 
fel, după cum ne-au mărturisi 
antrenorii. Apostol se află într-o bu
nă dispoziție si într-un sensibil pro
gres. Aici, la Constanta, el și-a de
pășit toate rezultatele anterioare 
(112,500 la smuls și 142-500 la aruncat, 
reușind în antrenamente 115 si, res- 

. pectiv, 145 kg).
Greul Ștefan Kreicik exersează cen

tru corectarea ridicării barei la piep* 
prin procedeul ..hochei4* si pentru îm
bunătățirea tehnicii la smuls. El spe
ră într-o depășire a recordurilor na
ționale, pe care le deține.

Cînd am părăsit sala de haltere se 
înserase, 
de locul 
noștri halterofili, 
metalice îmi stăruia încă în urechi.

...La complexul „Tomis“ antrena
mentul halterofililor juniori nu se 
terminase. Sportul de performantă 
cere o muncă plină de stăruință, de 
pasiune

A-
i obiectiv mai 
nu la indemî- 
aflat la virvta 
de maestru al 
aruncat stau

si

Deși mă depărtasem mult 
unde se antrenau tinerii 

zgomotul barelor

re cap; 
>r interi

jrmâ

sr ai
i întrecerea amintit, 
lie parcursă a însemr.a' 
înainte, ea reprezentând
1 o oglindă a activită- 
r, a strădaniilor lor 
rea unor promoții de 
, multi dintre ei pe

Consiantinescu observa cu satisfabție : 
„Concursă) a fost frumos, de o' fac

tură tehnică superioară celorlalte 
ediții, mai ales la cei mai tineri 
unde si selecția s-a dovedit mai fruc
tuoasă. Dintre cei mai buni as remar
ca pe Valentin Teodorovici (Șc. sp. 
Craiova'. Simion Cri-an (C.S.M. Cluj), 
Dorel Cnețiu (Gr. Roșie Buc.), Dan 
Tăcutu (Șc. sp. Rm. Vîlcea), Eva Fe- 
renezi. Cati Văcăriuc (Șc. sp. Petro
șani), Faustina Bunduc (Brezoi). Ga
briela Kadar (Metalurgistul Cugir). 
Evoluția acestora ca si a altora au 
subliniat munca depusă de antrenorii 
N. Dornic (Cugir), V. Mateescu si Tr. 
Xncuța (Rm. Vîlcea), C. Cojocaru 
Craiova), A. Ardeleanu, 1. Georgescu, 

Geta Pitică și M. Lăzărescu (Bucu
rești). Reprezentanții Capitalei au de
monstrat un progres calitativ, dar 
capito'u] cantității rămîne încă res- 
tanțier. Oricum, provincia a domi
nat competiția, iar creșterea valorică

a multora dintre concurenți se daio 
rează si plusului de experiență acu
mulat de antrenori. Pe lingă centrele 
cunoscute — Craiova, Buzău, Cugir, 
Cluj — menționez și activitatea încu
rajatoare de la școlile sportive din 
Rm. Vîlcea, Pitești, Petroșani, Bucu
rești (nr. 1), Politehnica București și 
Comerțul Tg. Mureș",

Fără îndoială, opiniile antrenoarei 
emerite Ella Constantlnescu sînt in
teresante și ele reflectă o stare de 
fapt dătătoare de speranțe. De altfel, 

.multi dintre cei remarcați la. Ploiești ■■ 
„vor incluși tn cadrul unei tabere* 
de pregătire (pe timpul .vacanței);, 
care va fi organizată la Sighet. Aici, 
intre 20 august si 10 septembrie, ca- 
deții tenisului nostru de masă vor 
urma o instruire metodică sub îndru
marea unora dintre antrenorii cei mai 
harnici și pricepuți. De asemenea, 
sîntem convinși că și sportivii din 
categoriile mai mari de virstă (13—14 
ani și mai mult) vor fi supuși unor 
antrenamente intense. Este absolut 
necesar pentru că, deocamdată, valoa
rea lor tehnică nu satisface compa
rativ eu cea a componenților lotului 
reprezentativ de juniori. Ștacheta exi
genței trebuie ridicată continuu. Este 
o obligație de onoare dacă ne gîn- 
dim la rezultatele obținute de junioa
re si juniori în campionatele 
nentale precedente. Nu peste 
timp, la Atena (6—12 august) 
programată cea de a 16-a ediție 
trecerii europene deschisă juniorilor.

gramarea, organizarea și desiașura 
rea concursului întrucît trimisul zia
rului Sportul nu a avut posibilitatea 
de a urmări întrecerea, aceasta dis- 
putîndu-se la o altă oră decît cea 
la care fusese anunțată.

Data și locul de disputare a cam
pionatului de maraton erau cunos
cute de la începutul anului, fiind 
consemnate în calendarul 
țional pe 1973 al F.R.A. 
schimb, nu era trecută în 
cument al federației. Nici 
neri la ora prînzului. la federație 
nu se cunoștea ora la care se va 
alerga maratonul ! Aici este, cre
dem, prima greșeală a federației-

Sîmbătă dimineața s-a telefonat la 
Focșani, la sediul C.J.E.F.S. Vran 
cea, de unde tovarășul I. Fătrașcu, 
prim vicepreședinte al susamintitu- 
lui consiliu a anunțat, că întrecerea 
maratoniștilor se va disputa după 
amiaza, începînd de la ora 17. Ace
lași lucru ni l-a comunicat ulterior 
și secretarul general al F.R.A. prof. 
Vic.tor Firea, spunîndu-ne că aceas
tă oră a’fost dfleâsă întrucît marato
nul de la Focșani avea și rol de se
lecție ^pghtru Jocurile Balcanice de 
la Atena, unde 
niștilor urmează 
17.

Așadar ne-am 
minică la prînz, unde 
stupoare că maratonul 
dimineața la ora 7.30 !

Ce se întîmplase ?
Sîmbătă seara, la ședința tehni

că, unul din antrenorii echipelor

competi- 
Ora, în 
acest do- 
măcar vi

întrecerea marato- 
să aibă loc la ora

dus la Focșani, du- 
am aflat cu 
se alergase

prezente a spus că „ar fi mai bine 
ca maratonul să se alerge diminea
ța", reușind să atragă de partea a- 
cestei opinii și pe alți conducători 
de echipe. Singurii care s-au opus 
au fost antrenorul dinamovist Zol
tan Vamoș și antrenorul echipei Fa
rul, Constantin Craia, care au cerut 
respectarea orarului Balcaniadei. în 
aceste condiții delegatul F.R.A.. I. 
Chiran a supus la vot ora de înce
pere, alegîndu-se ora 7,30 pe consi
derentul că atunci e ,mai răcoare".•.

Și aici s-a greșit din nou. în pri
mul rînd, delegatul F.R.A. nu tre
buia să pună în discuție ora stabili
tă de secretarul federației. In afară 
de aceasta, ora fixată la ședința teh
nică poate fi contestată și pe alte 
temeiuri. Organismul sportivilor nu 
este antrenat pentru eforturi maxi
me la ore matinale. Apoi, pentru a 
alerga la ora 7.30 un maratonist 
trebuie să se trezească la ora 4 pen
tru a mînca în timp util. în sfîrșit, 
argumentul că dimineața este mai 
răcoare cade, deoarece sportivii au 
nevoie de răcoare la sfîrșitul cursei, 
cînd- sint obosiți, și nu la începutul 
ei ir -

Organizatorii campionatului de 
maraton — în primul rînd federația 
sau. mai bine spus, delegatul ei — 
au greșit. Gravitatea erorii, lor apare 
mai evidentă dacă ne gîndim că nu 
a fost vorba de un concurs oareca
re, ci de o întrecere de nivel republi
can, care, în aceste condiții nu și-a 
atins scopul...

Vladimir MORARU

NOII ANTRENORI
-t s

In ultima sa ședințâ. Biroul federal 
a analizat comportarea celor două for
mații reprezentative, care la un interval 
de timp scurt, au obținut in aceeaș 
competiție rezultate total diferite. Ast- 
fel. in timp ce echipa masculină. între- 
cind așteptările, a ocupat primul loc 
in -Trofeul Iugoslavia-, selecționata fe- 
minină a dezamăgit, din nou. terminind 
disputa pe ultimul loc. fără să fi ciș-

tai

ultimi 
n joc.

Ce: do: antrenori federal: (Gabriel 
Zugrâvescu — feminin șt Nicoale Nedef 
— masculin) au prezentat informări, 
discuțiile f ind apoi — așa cum era și 
normal — mult mai ample, mai ana
litice cu referire la comnortarea for
mației feminine. Și aceasta nu numai 
pentru faptul câ ea a înregistrat in ac
tivitatea din ultima vreme rezultate 
foarte slabe, ci și pentru că lotul fem:-

conli- 
mult 
este 

a în- J i kVBd J11 i HW
Al ECHIPEI NAȚIONALE FEMININE

Hotăririle Biroului federal

nin se afla mai aproape de un examen 
important pe plan internațional : cam
pionatul mondial, care va avea loc chiar 
anul acesta, in luna decembrie, in Iu
goslavia

După prezentarea informării, după ce 
au luat cuvîntul conducătorul delega
ției la „Trofeul Iugoslavia*4 experimen
tatul pedagog Dumitru Popescu-Coli. 
bași, antrenorul secund Pompiliu Simi- 
on și după ce membrii Biroului și-au 
exprimat și ei opinia in legătură cu si
tuația formației feminine s-a apreciat 
că, deși în’ perioada premergătoare în
trecerii din Iugoslavia s-a lucrat in- 
ens. totuși rezultatele au fost nemul- 

’umitoare Cauzele acestei situații de-a 
dreptul paradoxale sînt multiple și ele 
fin. in primul rind. de lipsa de disci
plină din cadrul lotului, de manifestă 
rile de vedetism ale unora d!n coir.po.

CAMPIONATELE DE DIVIZIA A ÎNCEP ANUL VIITOR
,m se șt:e. 
incipalelor 
11 masculin i 
este serios 

1 1973 1974. Astf
an

După cu 
șurării pr 
campionat! 
vizia A. 
sezonul 
cestui 
pe două serii atit la fete cit și la bă
ieți, formațiile participante urmind să 
joace in această întrecere fără compo-

eminiu 
ttmbat 
in toamna

de di- 
pentri 

a- 
se va disputa „Cupa F.R.H."

loturilor 
începe la

Mihai TRANCA

rînclurile copiilor, un exemplu in aceasta privința il constituie 
la Reșița,

Handbalul se 
și competițiile 
echipa de fete

bucură de mult succes
care au loc in diferite centre din țară. Iată ciștigătorii unui turneu care a avut loc 
a Școlii generale nr. 6 fi cea de băieți a Școlii generale nr. 8. ambele din localitate.

Foto : G. VO1TEC

reprezentative. „Cupa 
26 august și își în. 
serij la 28 octombrie.

uenții
F.R.H.“ 
cheie partidele din 
urmind ca finala dintre capii de serie, 
meci care va desemna ciștigătoarclc 
competiției, să aibă loc la 4 
in aer liber sau în sală, 
condițiile atmosferice.

Cele două campionate 
vor începe in primăvara 
se vor disputa intre 31 martie și 26 mai. 
Xpoi intre 31 mai și 2 iulie vor avea 
oc turneele finale, pe terenuri neutre 

pentru locurile 1—4 și pentru locurile

in
noiembric 
funcție de

diviziade 
anului 1974

A

nente (cazul jucătoarei Nadire Ibadula 
va fi în scurt timp pe deplin lămurit) 
și de lipsa de atașament și interes do
vedită de o altă parte a handbalistelor 
fruntașe. S-a apreciat astfel că o bună 
parte din jucătoare nu au acordat an
trenamentelor importanța cuven.trf și nu 
au luptat. în meciuri, cu toată ambiția 
De asemenea, datorită comportării foar- 
te s’.2be a celor trei portari (Elisabeta 
lonescu, Lidia Stan și Cornelia Hris- 
tov), care au primit goluri parabile. 
evoluția în competiție a întregii echipe 
a fost serios și nefast influențată.

Ținind seama de toate aceste lucruri, 
dar mai ales de faptul că timpul care 
a mai rămas pinâ la campionatul mon. 
dial este extrem de scurt. Biroul fede
ral a decis ca, in viitor, a.itrenor prin
cipal al echipei reprezentative feminine 
să fie prof. Constantin Popescu (preșe
dinte al Colegiului de antrenori și fost 
antrenor al lotului cu ani in urmă), 
ajutat de prof. Dan Bălășescu. Totodată, 
s-a hotărit ca de pregătirile lotului de 
tineret să se ocupe prof. Valeriu Go- 
giltan. urmind ca îndrumarea, controlul 
și sprijinul Întregii activități, atit la for
mația primă, cit și la cea de tineret să 
fie asigurate de Biroul federal.

în concluzie, la aceasta discuție. pre- 
ședințele Federației PROF LXIV. IOAX 
KUXST-GHERMANE3CU a ținut să pre
cizeze că o parte din vină revine, in 
această direcție, și Biroului federal, ca 
și activului salariat al federației, care 
trebuia să manifeste mai multă atenție 

_^și mai multă exigență in tratarea pro
blemelor echipei reprezentative femini
ne. Numai in aeest fel handbalul femi
nin va putea ajunge din urmă pe cel 
masculin realizind saltul valoric mult 
așteptat.

AERONAUTICA Luni au început la 
Iași, întrecerile etapei a Il-a, interjude- 
țene, a campionatului republican de 
planorism. Prima probă, dus-intors pe 
distanța Iași — Todireni — Iași (130 km) , 
a fost cîștigată de sportivul bucureștean 
Boris Grabcev. Rezultate tehnice : 1. 
Boris Grabcev (Aeroclubul „Aurel Vlai- 
cu“ București) 1 000 puncte; *2, Ion pa- 
vel (Aeroclubul „Moldova" lași) 999 p; 
3. Erwin Rosch (Aeroclubul .,Mircea ZO- 
rileanu** Brașov) 975 p; 4. Petre zeno- 
vei (Aeroclubul „Moldova*' Iași) 928 PI 
5. Ion Iosub (Aeroclubul „Moldo
va- iași) 884 p: 6. Ion Frantz (Aeroclu
bul „Aurel Vlaicu- București) 883 p; 7. 
lone; Munteanu (Aeroclubul „Mircea 
Zorileanu- Brașov) 875 p: 8. octavian 
Ilie (Aeroclubul „Mircea Zorileanu" Bra
șov) 867 p: 9. Vasile Măieran (Aeroclu
bul „Oltenia" Craiova) 804 p; 10. Gh. 
Râlleanu (Aeroclubul „Oltenia" Craiova) 
761 p: 11. Arpad Matta (Aeroclubul „Mu. 
reșul" Tg. Mureș) 733 p: 12. Alexandru 
Codob-1 (Aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
Bucureștii 443 p: 13. Ștefan Szercenyes 
(Aeroclubul „S'omesul- Cluj) 402 p; 14. 
Gyula Kiss (Aeroclubul „Mureșul" Tg. 
Mureș) 398 p; 15—16. Iosif Gogy (Aero
clubul „Mureșul" Tg. Mureș) și ion 
Streta (Aeroclubul „Mircea zorileanu" 
Brașov) 342 p.

ATLETISM La sfîrșitul săptămînii tre
cute. in localitatea daneză Omme, a 
avut loc un concurs internațional de 
marș organizat de clubul muncitoresc 
din localitate. întrecerea se organizează 
în fiecare an la sfîrșitul primei săptă- 
mîni a lunii iulie, mareînd înființarea. 
In 1962 a clubului local. în acest an 
au participat la concurs — disputat pe 
distanța a 20 km — mărșăluitori din 
Danemarca. Suedia. Italia. R.F. Germania 
si România. Atleții români Constantin 
Stan. Ion Găsitu și Constantin Enache 
au obținut un frumos succes, clasin- 
du-se. in această ordine, pe primele trei 
locuri • î. C. Stan lh 31:46. 2. I. Găsitu 
lh 35:26. 3 C. Enache lh 38:08.

1.

LIMITA DE VIRSTĂ IN DIVIZIA B
Darea de seamă prezentată 

.nuală a Comitetului federal 
•ă diviziile secunde, atit la masculin cil 
și la feminin, nu își ating în mare’mă
tură scopul. Mai precis, aceste întreceri 
in loc să fie un mijloc eficient de de
pistare și rodare a elementelor tinere, 
sint dimpotrivă dispute hi care își des
fășoară activitatea multe, foarte multe 
clemente plafonate. fără perspectivă. 
Această apreciere a găsit un larg ecou 
printre reprezentanții tuturor județelor 
și. __în,/consecință, s-a hotărit ca înce- 
pin’d chiar eu ediția 1973/1974 a campio- 
îatului diviziei B să se introducă res- 

de virstă.

la plenara 
a apreciat

Astfel, din
3 formațiile „ __ _______
înscriși pe foaia de arbitraj 7 handba- 
liști sau handbaliste născuți în 1947 și 
mai tineri. Acest barem va fi serios 
îmbunătățit in ediția următoare, 1974 
1975, chid limita de virstă a celor 7 va 
fi : „1949 și mai tineri".

.Ținind seama de faptul că timpul 
care a mai rămas pină la începerea 
campionatului și. mai ales, pină la în
cheierea perioadei de transferări, este 
destul de scurt, divizionarele B trebuie 
să acționeze rapid pentru reîmprospă
tarea loturilor lor. pentru promovarea 
unor tineri jucători sau jucătoare.

aceasta toamnă in divizia 
participante trebuie să aibă

POPICE La Tg. Mureș a avut loc în- 
tilnjrea internațională dintre formația 
locală C.F.R. și echipa iugoslavă K.S.K. 
Gromoscica Zagreb. Victoria a revenit 
oaspeților 
marcat J.
veiici (941 
pecliv, I. 
(929 p.d).

cu 5 510 — 5 456 p.d. S-âu re-
Bibera (1 011 p.d.). T. Drin-
p.d.) de la Învingători, res-

Vuță (1 003 p.d.) și I. Balint

MINIH ANDBALUL INTRĂ ÎN SCENĂ !

(cat. 62 kg). C. Tecuceanu (68 kg)» v* 
Mihai (82 kg). I. Tirizică (90 kg) și M. 
Gavriș (-4-100 kg). I. Anton (52 kg) a 
obținut‘un meci egal. S-a remarcat, în 
mod deosebit, tinărul M. Gavriș (16 ani), 
care a dispus prin tuș de adversarul 
său.

TIR CU ARCUL La Tg. Mureș, s-a dis
putat „Cupa ziarului Voros Zâszlo", la 
care au participat 53 de arcași din loca
litate. Concursul a fost deosebit de reu
șit, prilejuind realizarea de cinci noi 
recorduri republicane, la probele de sim
plu F.I.T.A., individual și pe echipe, de 
către reprezentanții asociației sportive 
P.T.T.R Tg. Mureș: T. Kaszonyi la 
simplu F.I.T.A, 1064 P (v.r. 1033 p), la 
1x50 m 267 p (v.r. 261 rt). echipa de se
niori P.T.T.R. 2933 p (v r. 2880 p). Olga 
Nemeș la 1x60 m 220 p (v.r. 189 p) și 
Eva Engel Ia 1x30 m 271 p (v.r. 259 p). 
La arcuri speciale primele locuri au fost 
ocunate de către T. Kaszonyi cu 1064 p, 
la bărbați și Rozalia Orosz (P.T.T.R.) 
cu 808 p. la femei. La arcuri standard, 
primele locuri au revenit sportivilor Z. 
Biro (P.T.T.R.) 773 p și Tereza Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 652 p. La juniori 
mici, pe primul loc s-a clasat Cs. Fe* 
kete (Mureșui) cu 1047 p.

uupă -cum am mai anunțat în sezonu 
jompetițional viitor va fi introdusă în 
calendar și o competiție rezervată celor 
mai mici practicanți ai handbalului : 
Concursul republicați al juniorilor de 
categoriile a Il-a și a Ill.a. Astăzi sin- 
tem în măsură să oferim și unele amă
nunte în această privință. întrecerea 
este rezervată unităților școlare cu pro
fil (școli sportive, licee cu program), 
iar cele două categorii de virstă sînt 
delimitate astfel : 13/14 ani — categoria

și 15/16 ani categoria a II.a. 
(2 reprize a 15 minute) vor a-

a Ill.a
Jocurile . . . ......
vea Ioc în sală, pe serii geografice, prin 
turneee sistem fulger astfel : turul i in 
zilele de 4, 5 și 6 ianuarie 1974. turul II 
in zilele de 12, 13 și 14 aprilie 1974, iar 
turneul f?.ial între 13 și 15 septembrie.

In final, un alt .amănunt îmbucurător. 
Competiția a stîrnit un larg ecou, rapt 
probat de numărul mare de echipe în
scrise : 87 la categoria a IlI-a și 86 la 
categoria a Il-a !

TENIS Pe terenurile Școlii sportive nr. 
3 (lingă ștrandul Izvor) a început cam
pionatul categoriei a Il-a seniori al Mu
nicipiului București. Iată cîteva rezul
tate din primul tur : R. Turburi (Pro
gresul) — M. Turcu (T.C.B.) 6—1, 6—1: 
C. Pelea (Dinamo) — V. Tomescu (Stea
ua) 6—2. 6—1; c. lonescu (Dinamo) — 
A. Ungureanu (ISPE) 6—4, 6—i: R. Po
pescu (C.S.U. Construcții) — M. Robu 
(Progresul) 6—4, o—6. 6—3; I. Russen 
(Progresul) — A. Cadar (Dinamo) 6—0, 
6—0: A. Cruceanu (Progresul) — A. Bă- 
din (Dinamo) 6—2. 6—1; A. Cadanțu 
(I.S.P.E.) — A. Babin (Dinamo) 6—0,
6—4: L Vîrgolici (Progresul) — L. Man- 
caș (T.C.B.) 6—4, 6—1 ; I. Geantă (Col- 
țea) — G Casapu (Politehnica) 6—1. 6—1; 
C. Stănculescu (Dinamo) — M. Topescu 
(Dinamo) 6—4, 6—1.

ORIENTARE TURISTICĂ Aproape 120 
concurenți și-au disputat duminică, în pă
durea Comana. campionatele pe echipe 
ale municipiului București. Ca și la u> 
timele concursuri s-au ihipus — la ca
tegoriile superioare — sportivii de a 
A.S. Dacia. I.T.B., 7 ~ ' *
bele de juniori : _---- ..... „ ...
năra Gardă, Voința. Rezultate, 
niori. etapă de noapte : 1. 
cleanu — Barbu — Achim) : 2. 
(Chiurlea — Albiei — Roșea); 3. IPGG 
(Stroescu, Petrisor. Mareș): etapa de «I: 
l. ITB: 2. Dacia: 3. IPGG. Clasament ge
neral: 1 ITS: 2. Dacia; 3. IPGG. Seni
oare: 1. Dacia (Georgeta Ticleanu' — E* 
eaterina Bair-u): 2. iTB (Paula Chiurlea
— Aurora Șișu); 3. Dacia II (Sanda
Gheorghe — Elena Stan), juniori mari: 
l Electroaparataj (Gh. Neagoe — A- 
Ichim): 2. Voința: 3. Dacia: junioare 
mari : 1. Tînăra Gardă (Floarea Marin
— Mara Cioarec): 2. Dacia; 3. Voința; 
Junioare mici : Tînăra Gardă (Maria 
Tl-ea — plena Udrea): Copii — băieți : 
1. Voința (D. Crăciunescu. T. Danciu. C. 
Marinescu): fete: 1. ITB (surorile A. și 
H. Oswald). • Tn zona Păduchiosul — 
Cărpiniș (jud. Dîmbovița), s-a desfășu
rat cea de-a V-a ediție a Cupei c^ih^ia 
organizată dp Consiliul sindicatelor și 
CJEFS — Dîmbovița. Au participat or’en-" 
tariști din județele Brăila. Dolj, ialomi
ța, Prahova. Dîmbovița si din Bucu
rești. REZULTATE. - Seniori - etapă 
de noapte : j. Dacia București (M. Ți- 
cleanu — Al. Achim): etapa de zi : i—2. 
SARO — Tirgoviște și i.P.G.G. Bucu
rești. Tineret (etapă de noapte) : 1. 
r.P.G.G, (C. Papuc —• Gh. Maiorescu). 
Senioare : i—2. Voința București si I.T. 
București.

I.P.G.G., iar în pro- 
Eleetroaoarataj. Tl- 

— Se- 
Dacia <Tt- ITB

LUPTE Echipa de greco-romane a
Școlii sportive nr. 2 din Constanța (antrenor "--- *—•- —-----------
recent 
amica!
GANZ, 
Tinerii . ._ ___
portare foarte bună, cîștigînd întîlnirea 
la scorul de 5.5—4.5. Victoriile constăn- 
țenilor au fost realizate de ; I. Șerban

greco-romane a
Constantin Ofițerescu) a evoluat 
la Budapesta, susținînd un meci 
cu formația Clubului sportiv 
campioana de juniori a Ungariei, 
luptători români au avut o eom-

SCRIMA. La 20 iulle se va deschide 
în Capitală o tabără de tineret cuprin- 
zînd o parte dintre elementele care s-au 
Impus in concursurile organizate de-a 
lungul primăverii. Este vorba de .20 bă
ieți și fete (cite 5 pentru fiecare probă) 
care urmează ca, la. sfîrșitul lunii sep
tembrie, să se deplaseze la Moscova, 
pentru tradiționala . intîinlre dintre re
prezentativele de tineret ale celbr două 
capitale. Pregătirile se vor efectua In 
sala Progresul sub îndrumarea unor an
trenori care se ocupă, în general, de 
noile generații de scrimeri : Elen» Be- 
jan (floretă fete), C. Bunicelu (floretă 
băieți), H. Bădescu (sabie) și V. Teodo- 
rescu (spadă).
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patriei noastre. Elevii vor tre
bui să constituie punctul de greu
tate în ambele acțiuni, a căror for
mulă de desfășurare va mai pu
tea suporta, cred, unele ameliorări, 
atît din punct de vedere concep- 
țional, cit și acela organizatoric, 

în momentul de față sarcina 
principală care se pune în fața 
cadrelor didactice de specialitate 
este aceea de a acorda cit mai 
bine programa școlară la cerințele 
complexului, stabilirea unor norme 
care să îndeplinească trei condiții 
de bază :

• să fie accesibile ;
• să fie reale ;
• să fie stimulatorii.

Problema nu este, fără îndoială, 
simplă, ținînd cont de faptul că 
în pregătirea fizică a copiilor, chiar 
și de aceeași vîrstă, există dife
rențe și decalaje considerabile. O 
cerință, foarte facilă pentru unii, 
ar putea să fie inaccesibilă altora. 
Or, complexul urmărește, in pri
mul rînd. să stimuleze calitățile 
motrice ale celor deficitari și nu 
să-i izoleze sau să-i pună’ intr-o 
stare de inferioritate. Tocmai de 
aceea, în cazul copiilor, poate că 
ar fi nevoie de unele diferențieri 
chiar în cadrul aceleiași categorii 
de vîrstă. în această ordine de idei 
aș opina pentru introducerea unor 
jetoane suplimentare, de dificulta
te sporită, care să se atașeze in

signei și care să se adreseze ele
vilor din secțiile și echipele de 
performanță ale școlilor. Pledez ca 
în cadrul complexului să existe 
„grupe de elită", spre care să tin
dă fiecare copil. Pentru că. în ca-

zul școlii cel puțin, atît complexul 
cît și competiția republicană tre
buie să joace rolul unui puternic 
mijloc de propulsare a viitoarelor 
talente apte să abordeze cu deplin 
succes marea performanță.

MĂSURI ORGANIZATORICE URGENTE
Avînd o experiență de peste 20 de 

ani în munca de organizare si desfă
șurare a activității sportive de masă, 
participind în mod direct la ea, înre 
gistrir.d, pe parcurs, succese dar si 
eșecuri, invâțînd deopotrivă din a- 
mindouă, pot afirma că — așa cum 
a fost conceput — noul Complex po
lisportiv „Sport și sănătate" reprezin
tă un pas însemnat înainte în inten
ția de a se crea un sistem unic de 
practicare a exercițiilor fizice, pentru 
râspindirea ideii de sport în rînduri- 
le populației.

De pe acum, însă, pentru succesul 
deplin al acțiunii, sint necesare o se
rie de măsuri organizatorice urgente

Este nevoie să fie alcătuit și popu
larizat. spre a fi grabnic insusit. 
complexul de exerciții de gimnastică, 
diferențiat Pe grupe de vîrstă și de 
sex. Mă gîndesc că n-ar fi rău' dacă 
specialiștii în materie s-ar orienta 
către formule cit mai simple si ma: 
accesibile, care ar putea fi repetate 
și exersate acasă, ca o formă a gim 
nasticii de întreținere, practicată In 
mod cotidian.

Mi-as îngădui sâ fac citeva pro
puneri. Ținind cont că acest complex 
se adresează tuturor cetățenilor, so
cotesc utilă defalcarea categoriilor de 
vîrstă „mari" : de la 41 la 45 de ani- 
de la 45 la 50 și peste 50 de ani, 
ținind seama de faptul că la această

ACTMTAIII SPORTIVE DE MASA

etate normele și cerințele trebuie să 
He riguros diferențiate.

Pentru a ușura munca de evidență 
(în asociații si cluburi), ținîndu-se 
cont de fluctuațiile participanților, aș 
propune ca sistemul preconizat în 
proiectul de regulament să se modi
fice astfel:

• Să existe trei insigne de culoare 
si formă diferită, care să se acorde 
anual și un singur brevet eșalonat pe 
distanța de 3 ani. în care să se în
scrie trecerea normelor. Ar fi nu nu
mai mai simplu, dar și mai stimula
tiv, participantul nemaitrebuind 
să aștepte mult timp spre a intra în 
posesia trofeului.

Așadar, in primul an ar urma să 
se acorde o insignă roșie. în cel 
de-a! doilea galbenă si în al treilea 
albastră. reaîiri-du-se. la sfîrșitul 
intervalului, simbolicul triptic al tri
colorului românesc.

Este nevoie, de asemenea, de o amplă 
popularizare a regulamentului com 
plexului, acțiune la care își pot da 
o substanțială contribuție presa de 
specialitate, ziarele centrale, radioul, 
televiziunea. cinematografia, editura 
„Stadion", organizațiile de stat si 
obștești cu atribuții In domeniul 
sportului.

GHEORGHE GRUNZU
prim-vicepresedinte al C.M.E.F.S.- 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

PREOCUPĂRI MAJORI PENTRU SPORTUL Dt MASĂ 
ÎN RÎNDUL STUDENȚILOR C0NSTĂN11NI

Constanța, oraș al vacanțelor ești 
vale, se află în plin sezon. Aveam 
parcă impresia că... toată lumea est- 
in concediu, că fiecare profită din 
plin de zilele’ călduroase ale verii 
Par, vizita la cele două institute de 
învâțămînt superior din localitate a- 
vea să ne contrazică. Pe terenurile 
de sport ■— activitate febrilă. Tenisul 
de cîmp și fotbalul, la loc de cinste. 
Intre două examene, fiecare student 
îsi ia o pauză de relaxare. Meciurile 
sint aprige, disputele pasionante 
Viitorii ofițeri de marină au o întâl
nire amicală cu cei de la „educație 
fizică". Partida este atît de aprinsă 
incit arbitrul a trebuit să intervină 
foarte energic pentru a potoli spiri 
iele. Scorul a contat mai puțin. Im
portant a fost un dribling sau o fentă 
reușită Dar, de ciștigat a avut fie
care din cei prezenți, pentru mișcare 
pentru exercițiu fizic și sport.

Mereu la datorie, șeful catedrei de 
educație fizică și sport, lector unit 
Victor Albu. Discuția se animă ime
diat. Reporterul profită si notează. 
La Institutul pedagogic de 3 ani sini 
750 de studenți, dintre care 71 la edu
cație fizică. La Institutul de marină, 
înființat anul trecut, se află. In anul 
I, 250 de studenți, iar durata cursu
rilor va fi de 4 ani.

Sport, după cît se vede, se face. 
Șeful catedrei de specialitate confir
mă si alte date. „Competițiile stu
dențești de masă se desfășoară cu 
regularitate. Simbăta si duminica în
trecerile Pe grupe, pe ani și facultăți 
se țin cu o frecvență demnă de in
vidiat la handbal, volei, baschet, fot
bal. tenis ș.a. Crosurile, atît de acce
sibile, îsi au importanța lor. Pentru 
a participa, însă, la asemenea dispute 
este necesar ca fiecare concurent să 
dispună de o cit de sumară pregă
tire. Nu este nici recomandabil nici 
sănătos să iei tinerii să-i dezbraci și 
să-i pui să aierge o distanță, fără 
nici un antrenament. Dar, unii consi
deră că asa este bine... Sportul de 
masă. Pentru mine, reprezintă altce
va. Pentru a putea realiza acest dezi
derat trebuie, in primul rînd, să asi

gurăm o bază materială bună. .Este 
lucrul cel mai important și de aceea, 
la institutul nostru, vedeți in fiecare 
zi, terenurile ocupate de dimineața 
pînă seara. Ceea ce am avut piuă 
acum nu este suficient. Acum ne 
preocupăm să amenajăm alte baze și 
chiar o sală de sport. Abia cînd vom 
realiza vom putea afirma că sportul 
tie masă face casă bună cu studenți
mea din Constanța".

Am dat dreptate lectorului univer
sitar Victor Albu. In. curtea institu
tului se aflau trei terenuri de tenis 
și volei, unul la handbal si baschet, 
stadion pentru fotbal si două mici 
săli pentru gimnastică. Dar, asa cum 
preciza interlocutorul nostru, acestea 
nu sint suficiente. Pentru convingere 
ne-a arătat „șantierul" pe care lu
crau studenți și studente. Un com
plex sportiv în toată regula care va 
fi inaugurat la deschiderea anului 
universitar 1973—1974. In final vor fi 
9 terenuri de handbal, volei și bas
chet, 6 de tenis, stâdion de fotbal cu 
gazon etc. Iată intenții si preocupări 
majore pentru sportul de masă, pen
tru sănătate și recuperare a efortu
rilor depuse după o zi de studiu 
intens.

Printre cei 71 de studenți și stu
dente de la educație fizică se numără 
și cîteva nume cunoscute în sportul 
nostru de performanță. Despre ei, șe
ful catedrei de specialitate a avut 
numai cuvinte de laudă. Multi dintre 
cei ce vor fi amintiți mai jos au 
prestat multe ore de muncă patrio
tică pentru amenajarea complexului 
lo-r sportiv. Fotbaliștii de la F.C. 
Constanța, Ștefănescu, Constantinescu 
si Stoica, boxerul de categorie grea 
Ilie Dascălu, rugbystul Bucos, scri- 
mera Elena Pricop, luptătorii Mircea 
Neagtt și Ion Bogdan etc.

Am plecat de la gazdele noastre 
cu convingerea că sportul face casă 
bună cu învățătura, cu studiul și per
formanța. La toamnă, așa vum am 
promis șefului catedrei de educați" 
fizică vom fi prezenți la inaugurarea 
atît de doritului „Complex sportiv"...

Paul IOVAN

ACTUALITĂȚI
JIUL PETROȘANI A ÎNCEPUT 
ANTRENAMENTELE PENTRU 

NOUL SEZON

Luni, pe stadionul din Petroșani, 
formația Jiul a avut prima reu
nire în vederea pregătirii noului 
sezon. Lotul, din care au lipsit din 
motive obiective Roznai, Georges
cu și Mulțescu, a efectuat un ri
guros control medical. Din lo
tul campionatului trecut vor lipsi 
Szabadoș, care pleacă să-și satis
facă serviciul militar, și Onuțan 
care a fost împrumutat un an de 
zile de la A.S.A. Tg. Mureș și se 
reîntoarce la fosta sa echipă 
Antrenorul secund Tiberiu Szabo 
s-a reîntors la Cluj. (S, BALO!- 
coresp.)

SPORTUL STUDENȚESC LA 
PREDEAL

Echipa studenților bucureșteni se 
numără printre primele diviziona
re A care și-au reluat pregătirile, 
în vederea noului sezon competi- 
țional. Primele antrenamente s-au 
desfășurat săptămînă trecută pe 
terenul de la Regie, cu participa
rea întregului lot de jucători. De 
duminică 8 iulie Sportul studen
țesc s-a deplasat la Predeal pen
tru un stagiu de instruire centra
lizată de două săptămîni. în ac
tualul efectiv, care a făcut depla
sarea, ap fost incluși și trei din- 
țre speranțele formației antrenată 
de Gh. Ola, talentații juniori 
Grosu, de la Șc. sp. 2, Pîslaru și 
Șerbănică, de la Liceul de fotba' 
din’ Capitală.

serios la noul sezon pe care a și 
început să-l pregătească. Echipa 
buzoiană se va reuni întlia dată 
la 17 iulie., în localitate, dar. pînă 
în acea zi cînd va avea .loc contro
lul medical se pregătesc toate con
dițiile pentru o perioadă fructuoa
să. La 22 iulie Gloria Buzău va 
pleca în stațiunea Arbănaș, unde 
va efectua prima etapă a pregă
tirilor. Din cite ne declara zilele 
trecute antrenorul secund al e- 
chipei, fostul internațional Ale
xandru Badea, în noul sezon atît 
el cît și. antrenorul principal Ște
fan Vasile au hotărît să promo
veze din echipa de juniori (antre
nată de I. Toader) următorii jucă
tori : mijlocașii Stoian și Zahiu și 
fundașul central Oncioiu.

STARTUL LUI F. C. BIHOR — 
LA 16 IULIE

Fotbaliștii orădeni se vor mai 
bucura de cîteva zile de vacanță. 
Mai precis, pînă pe data de 16 iu
lie. cînd este programat controlul 
medical- Va urma obișnuita ședin
ță de analiză, după care vor înce
pe pregătirile propriu-zise. Ca 
„reședinței de vacanță", F.C. Bi
hor optase la început pentru 
Stina de Vale, dar la ora actuală 
se duc tratative pentru efectuarea 
unui stagiu comun de pregătire cu e- 
chipa Tatran Preșov. ocupanta, locu
lui secund în campionatul recent în
cheiat al primei divizii din Ceho
slovacia. Această pregătire ar ur
ma să aii ă un caracter de reci
procitate : F.C, Bihor să joace, în 
interval de 10 zile, trei partide în 
Cehoslovacia, iar Tatran, să fie.

NUMERO SE ACȚIUNI LA BRAȘOV
în cartieiul Steagul roșu din Bra

șov se desfășoară în aceste zile un 
campionat de tenis de masă. la 
care participă 80 de tineri pregă
tiți de activistul sportiv voluntar 
Constantin Teodoru.

★
în cinstea Zilei Constructorului 

se desfășoară întreceri de popice 
și tenis de masă intersectoare. iar 
în întîmpinarea zilei de ..23 Au
gust" se va organiza tradiționala 
Cupă a ziarului ..Steagul roșu" la 
atletism, șah, fotbal, popice, tenis 
de masă, la care vor participa re
prezentanți din cele 24 de secții 
productive ale marii uzine brașo
vene.

★
Pe stadionul Municipal a avut 

loc „Cupa campionilor" asociațiilor 
sportive școlare, la care au luat 
parte cei mai buni atleți, elevi 
din 17 școli generale și licee. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : 
Cornelia Glujan (Lie. 1) — 4.69 m 
la lungime ; Elena Boiangiu (Șc. 
prof, comercială) — 68.2 sec. la 
400 m : Maria Tătaru (Gr. șc. U.A.) 
— 11,78 m la greutate; Cornelia 

> Gluj (Lie.* 15'' — .13,4 sec. la 100 na.
★

Cercul de turism „Șoimii Ciuca- 
șului”, de pe lingă Școala profe
sională Electroprecizia Săcele a 
organizat în timpul anului școlar 
recent încheiat 21 de excursii, la 
care au participat peste 680 de 
elevi. în timpul vacanței, cercul va 
organiza două exrcursii interjudețe- 
ne de cite 7 zile, la care s-au 
înscris circa 80 de elevi, două ta
bere — una la munte și alta la 

' mare — precum și o tabără locală 
de corturi la poalele Ciucașului.

M. BÎRA

DINAMO IALOMIȚA SE AFIRMĂ
înființată cu mai puțin de un 

an în urmă, Asociația DINAMO IA
LOMIȚA, grupează patru cercuri

sportive : 2 la Slobozia, 1 la Fetești 
și altul la Călărași. Cei peste 2000 
de membri ai asociației, mulți sa- 
lariați la alte întreprinderi sau 
elevi la diferite licee, sint angrenați 
într-o activitate competiționalâ rit
mică. participind la o sene de con
cursuri populare. Reuniunile de te
nis de masa, volei, tir, popice, at
letism și fotbal au atras in între
ceri un mare număr de tineri și 
vârstnici. Sportivii remarcați au 
fost selecționați in echipele care au 
reprezentat asociația in competițiile 
cu caracter județean. dinarnovi$tii 
cucerind următoarele trofee : .Ci- 
pa 1 Mai” la fotbal. -Cupa de 
cristal" la volei și -Cupa primă
verii" la tir. Și iacă un succes 
care a bucurat pe toată lumea : 
formația de fotbal, clasată pe lo
cul II in campionatul județean, a 
promovat m D. viziri C.

— Avem proiecte inimoase, ne-a 
spus It. col Gh. Or.ec.. pceșecm- 
tele Asociației Dinamo. In curind 
vor începe campionatele de casă 
la atletism, judo, tir ți teni- de 
masă. Conducerea asoeia-.iei Mos
tre va pune in joc cite • eopă 
la volei ți țsh. la care vw fi îb- 
vitale toate asociațiile din Slobo
zia. Cercul nostru de la Fetești va 
organiza -Cupa de rară- 1a (popi
ce și intenționăm 'KfhHcTiem echi
pa de tenis de masă in campiona
tul județean. Deocamdată inehiriem 
sau folosim gratuit terenurile de 
sport ale unor asociații. Consiliul 
popular din Slobozia ne-a promis 
că ne va da un teren, pe care 
sintem pregătiți să-l transformăm 
rapid intr-o bază de genul unui 
parc sportiv.

La despărțire, gazda ne-a rugat 
să notăm numele instructorilor vo
luntari Dumitru Marg-idan tfotba'). 
Mihai Nagy (tir>. Ion Gheorghiu 
(popice). Marin Torauța 'tenis de 
masă). Constantin Ce'.ica ijuco'. Ra
du Călin (volei!. Ion Gheorghiu 
(popice), toți ofițeri, priodtnlu a- 
nimatdri ai activă’: sportive care 
se desfășoară in cele patra cercuri 
ale Asociației -Dinamo"- lalor- -a.

TTr. L)

POSIBILITĂȚI 
INSUFICIENT 
EXPLOATATE

Voineasa va deveni o adevărată 
-perlă turistică a ăn Oltului".
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Con-untin Berbece, prim-vicepre
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GLORIA 
PROMOVEAZĂ JUNIORI

BUZĂU

Divizionara B Gloria Buzău care 
avut o comportare foarte bună 

în primul său an de activitate în 
eșalonul secund, terminînd întrece
rea pe locul III. se gîndește foarte

după aceea, echipă oaspete.
Deocamdată, nu sînt noutăți cer

te în lot. Bedea și Agud (acesta 
din urmă a fost, după cum am 
mai anunțat, suspendat de condu
cerea clubului, pentru abateri de 
la disciplină, p« timp de un an) 
au plecat să-și satisfacă stagiul 
militar.

marginea recentei consfătuiri a antrenorilor de Divizia A
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Binevenită, s-o spunem 
locului, 
norilor 
plasată 
sioada 
pentru 
toamnă. Binevenită 
prin concluziile 
la sfîrșitul

capul 
antre-

fost, demn de reținut este faptul că 
analiza activității divizionarelor A în 
partea a doua a campionatului s-a 
efectuat în spiritul Hotărîrii cu pri
vire la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și a sportului, de exigentă 
tratare a lipsurilor pentru ca, astfel, 
eliminarea lor să fie mai ușor cu 
putință. Intr-adevăr, semnalînd un 
regres. în raoort cu întrecerea pre-

din 
această consfătuire a 
divizionari, • nu întimplătoi 

de F.R. Fotbal, acum în pe
rie reluare .a preparativelor 
noul sezon competițional, de 

și, firește, utilă 
care s-au desprins 

unei etape de activitate

tehjbic F.B.F-*' ’Ced^ntâ, referatul Colegiului5* central

mobra 50
P de a
Iar 
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JND LA OLANEST1 SE A^TEAPTA 
AJUTOtUl ALTOIA

Intrtnd in menta clubului Casei 
. de cultură din Oiăneșu. privirile 
I ne-au fost atrase ce un perete care 
, -mustea- de igras.e Lingă el. ci

teva mese de șah. puse la d.spo- 
i ziția celor care, veniți la tratament 

(ți pentru afecțiuni reumatismale 9, 
doresc să petreacă o parte din timp 
în fața tablei cu 64 de pătrățele. 

I La dispoziția publicului mai există 
I și două mese de tenis (una intr-un 

pronunțat stadiu de degradare) așe
zate în sala rezervată jocurilor me- 

, canice — și aici erau masive in- 
I Gltrări de apă — dar spațiul nu 

oferă posibilitatea folosirii lor con- 
I comitente.

împreună cu metodistul Nicolae 
Pirvulescu. am cercetat registrul de 
evidență al activităților. Cam în 
fiecare zi am găsit consemnate 
campionate de șah sau tenis. Par
ticipant! : între 6 și 8 concurenți. 
Credem că orice comentariu este 
de prisos...

Adăugind că in stațiune mai e- 
xistă un bazin de inot, care nu este 
folosit de 10 ani (dar s-au elaborat 
planuri pentru unul nou), că la

UNA PE HiRTIE, ALTA-N 
....PRĂVĂLIE"

Ua r.ou popas. De această dată 
a Călimânești și Căciulata. Zestrea 
materială a atestor stațiuni nu este 
pre. bc^ată. De aceea, majoritatea 
ceior care doresc să facă puțină 

. în afara drumețiilor spre 
le puncte de interes turistic 

tot spre casa

materiale sportive dispune. După o 
discuție în contradictoriu cu unul 
dintre metodiști se ajunge la con
cluzia că există 10 șahuri și 2 mese 
de tenis. Am dorit să vedem planul 
de activități. Intîmplător, la ora vi
zitei noastre era planificat să în
ceapă un concurs de tenis. Dar sala 
se afla în reparații („Daci vine ci
neva, găsim uu loc unde să insta
lăm masa“ !) Programul clubului, 
dimineața, între orele 10 și 13 Dar. 
coincidență, cel care răspunde de el 
era... plecat după diverse cumpără
turi. iar șahurile închise în dulan !

Lingă Sanatoriul central se află 
un teren de handbal și volei Aici 
se organizează diverse competiții. 
Dar n'meni nu ne poate informa 

o

diverse 
nu ne poate 

pot procura cetățenii 
volei sau handbal, 

din cîte ni s-a spus, 
într-o singură serie

so- 
a-

mișcare, 
diverse!

iston
cu.

se îndreaptă

La Ciclu lata, intr-o 
coasă, in care praful 
pinitor. se aflau mesele de 
dorit să stăm de vorbă cu 
responsabilă. Un bilet lipit 
ne vestea că este... plecată.

La CăHmănești. interlocutor ne-a 
fost tov Em. Mocanii, directorul ca
se. de cultură. Ne in;eresăm de ce

sală 
era

întune- 
atotstă- 
șah. Am 
tovarășa 

pe ușă

de unde 
minge de

Și aici, 
sesc doar 
proape 4 000 de oameni.

★
Așa cum a reieșit din scurtele 

noastre însemnări, nu peste tot se 
depune aceeași stăruință pentru a 
se asigura celor veniți la odihnă 
și tratament un cadru recre ’tiv 
adecvat. Ne-am întîlnit cu oameni 
care ne-au vorbit frumos și convin
gător, dar nimic mai mult Or. nu
mai cu vorbe nu se oot realiza prea 
multe. Se cere, așadar, mai mult 
spirit de inițiativă, mai multă pa
siune.

RESPONSABILITĂȚI SI SARCINI 
SPORITE SCOLII ROMÂNEȘTI 

•» >

(Urinare din pag l)

rine, vor trebui să devină, în mai 
mare măsură, factori de o deose
bită importanță pentru menținerea 
sănătății, pentru educarea voinței și 
a car«<cterului. pentru dezvoltarea 
multilaterala a tinerei generații*.

în același context trebuie privite 
măsurile recomandate de Hotărîre 
cu privire la o mai bună utilizare 
și lărgire a bazei materiaie, în în- 
vățămintul de toate gradele, ținîn
du-se seama de faptul 
gimnastică sau de sport, 
tivă din curtea sau 
școlii, reprezintă — 
SPAȚIU DIDACTIC 
RIL, la fel ca — de

știin- 
a ba- 
care 

utilizarea

că sala de 
baza spor- 
apropierea 

fapt — un
din 
de
INDISPENSA-
pildă — labo-

„MOBRA" = 50 cmc
„MOBRA" = 4 cai putere
„MOBRA" = suspensie hidraulică
„MOBRA" = stabilitate și confert
„MOBRA" = 100 km de relaxare cu numai 5 lei
„MOBRA" = parcare fără dificultăți
„MOBRA" = 6 325 lei
Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie !
Motoreta „MOBRA" se poate cumpăra și cu plata in rate lunare 

(6 797)

mobra 50
- f.

L O T O - P R
Vă reamintim că și în luna Iulie a c. 

in cadrul valorii unitare ale ciștigurilor 
realizate la PronOexpres. Loto și Pro
nosport. participanții pot opta pentru 
un autoturism DACIA 1300 și eventuala 
diferență în numerar.

• Continuînd seria marilor succese, 
omologările tragerilor Loto. înscrie săp- 
tămînâ de săptămînă premii de valoare 
Astfel, tragerea din 22 iunie a înregis
trat 2 premii in valoare de cite 97.93 
lei pe bilete 25“'(l la categoria 1. obți
nute de către participanții Birlă Elen.-. 
din Brașov și Sink Eugen din Lupeni. 
județul Hunedoara, iar tragerea Loto 
din 29 iunie un premiu in valoare de 
88.375 lei pe un bilet 10% ciștigat de 
participantul Chiriță Vasile din Bucu
rești la categoria A.

Remarcînd aceste succese, nu putem 
omite prezența biletelor fractionate, a- 
celea care au devenit, de mult, călăuza 
mari-or cîștiguri.
• Tragerea Loit de vineri- va fi tele

vizată direct din Studioul de Televiziu-

ONOSPORT
ne cu începere de ia ora 13.05. Astăzi 
și miine sini ULTIMELE ZILE în care 
vă mai pute'.i procura biletele. Reamin
tim că la această tragere se aplică în 
continuare NOUA FORMULA TEHNICA 
extrem de avantajoasă pentru partici- 
oanți.

REMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 8 IULIE 1973

Categoria
■iante a 

‘I-a : (11 
a 434 lei ;
viltate) 832.35

I : (12 rezultate) 3,30 va- 
8.593 lei ; Categoria a 
rezultate) 78,40 variante 
Categoria a III-a (10 

variante a 61
re
lei.

Rubric.î redactată de 
LOTO PRONOSPORT

i'.'.iorul de fizică, chimic, sau 
(ele naturii. Buna gospodărire 
zelor sportive existente (prin 
trebuie sâ se înțeleagă 
lor la parametrii maximali de efi
ciență) figurează, de asemenea, 
printre sarcinile care revin senate
lor, consiliilor profesorale, catedre
lor și organizațiilor de tineret, ele
vilor și studenților.

Școala românească se află, așadar, 
prin Hotărîrea Plenarei din iunie, 
în fața unui moment de mare în
semnătate pentru dezvoltarea, deve
nirea și destinele ei, avînd trasat 
un program a cărui realizare echi
valează eu înfăptuirea nobilei sale 
misiuni și vocații, aceea de a da 
patriei cetățeni irednici și multila
teral pregătiți, apți să transpună în 
viață măreața operă de construcție 
a socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

iîcare/ iată, se ' al antreiiorilOri â’Mirins, de la in- 
aprooie... ceput, această apreciere lipsită de

Vorbind, mai întîi, de ceea ce a echivoc : „„.Nivelul campionatului a 
fost mediocru, nici o echipă nu poate 
Primi calificativul bine“.

Și, mai departe, ocupîndu-se de 
- jocul in atac al divizionarelor A, re

feratul, făcînd apel Ia argumente 
concrete, arată că : ...„echipele noas
tre iui au reușit să depășească etapa 
de inițiere a fotbalului modern, în 
timp ce formații din alte țări sînt in 
stadiul

Exi) 
materi. 
clamă 
legiul central al antrenorilor, și mă
suri de viitor corespunzătoare ; ceva 
care să depășească tradiționalele in
dicații .(necesare, desigur, și ele) re
feritoare la stabilirea exactă a volu
mului și a intensității, a metodelor 
si mijloacelor folosite în procesul de 
instruire-antrenament. Și acest ceva, 
antrenorii echipelor noastre divizio
nare A (cei mai multi dintre ei des
tul de pasivi în partea întîi a con
sfătuirii care a cuprins și. „discuții") 
l-au avut în finalul ședinței de lucru 
cînd li s-a vorbit — cu exemple con
cludente din alte sporturi — despre 
„factorii de rezervă ai performanței", 
despre conlucrarea pe baze noi a an
trenorului, h medicului și a jucătoru
lui de fotbal in scopul obținerii unor 
remarcabile rezultate si pe plan in
ternațional. Pleeîndu-se de la cunoaș
terea exactă a posibilităților tehnice 
și funcționale — de unde și necesi
tatea alcătuirii unui CAIET AL JU
CĂTORULUI — fotbalistul este ca
pabil de mari autodepășiri din toate 
punctele de vedere : fizic, tehnic, tac
tic și psîîTîc. Prin lucru intens, atît 
în cadrul echipei, cit mai aleși indi
vidual. Este vorba, bineînțeles, de 
necesitatea trecerii, de urgență, la un 
proces de instruire-antrenament supe
rior calitativ în care de aci înainte 
jucătorul de fotbal, conștient de re
zervele lui, să primească un sprijin 
mai eficient, mat complex, din partea 
antrenorului pedagog.

G. NICOLAESCU

La 29 iulie
C.F.R. CLUJ

SELECȚIONATA CUBEI
După cum am mai anunțat, 

lecțioilata Cubei va întreprinde 
turneu de 3 jocuri în țara noastră. 
Primul meci 
de 29 iulie
CF.R.
două partide 
fectare.

ÎN

din

se- 
un

va avea loc în ziua 
la Cluj, •' cu echipa 
localitate. Celelalte 
sint în curs de per-

S. C. BACĂU
„CUPA BALCANICĂ"

EDIȚIA 1974
Așa cum am anunțat.. finala 

„Cupei balcanice”, ediția 1973, se 
va disputa între echipele A.S.A. Tg. 
Mureș și Lokomotiv Sofia. Pentru 
ediția 1974, programul meciurilor 
din cele două serii ale întrecerii 
va fi alcătuit în ședința secreta- ' 
rialului competiției, care va avea 
loc în luna decembrie, anul aces" 
ta.
tem
Il-a din care face parte și repre
zentanta fotbalului nostru. S.C. Ba
cău : Levski-Spartak Sofia. Bolu 
Spor și S.C. Bacău. Din primă" se
rie fac parte echipe de club din 
Albania, Grecia și Iugoslavia, al 
căror nume nu a fost comunicat 
încă.

la București. Deocamdată pu- 
com unica alcătuirea seriei a

„CUPA ZIARELOR"
Luni ! 

Iei de a 
dotate cu 
zulțațele 
Agerpres 
2—0, Elore 
Combinata 
beră — 
(forfait)

După patru etape, clasamentul 
se prezintă astfel : SPORTUL 7 P'. 
2. Agerpres 6 p, 3. Combinata Fla
căra, România liberă 5 p.; 4. Scin- 
teia 4 p (golavera j 7—4, un joc mai 
puțin); 5. Scînteia tineretului 4p.; 
(6—10); 6. Neuer Weg 2 p (8—8 
un joc mai puțin), 7. Combinata 
Informația Bucureștiului, Satul so
cialist 2 p (3—10. un joc mai pu
țin): 8. Elore 2 p (8—14); 9. Mun
ca 0 p (un joc mai puțifi).

perfecționării".
"a tehnicienilor federali în 
le depistare a lipsurilor, ro

din partea aceluiași for, Co-

Azi a apărut numărul 372 
al revistei

s-au disputat. jocurile ce- 
IV-a etape a competiției 
„Cupa ziarelor". Iată re- 

înregistrate : Scinteia — 
2—1, Sportul — Munca 

— Neuer Weg 4—2, 
Flacăra, România li- 

Scînteia tineretului 3—0

din sumarul căreia vă reco 
mandăm :

Oficiul Național de Turism „Carpați" București ți oficiile 
județene de turism organizeazâ cu ocazia meciului de fotbal 
din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial dintre 
R. D. Germană — R. S. România de la Leipzig din 27 sep
tembrie 1973 excursii cu tren special, autocare și autotu
risme. Se fac înscrieri pentru grupuri organizate de asociații 
și cluburi sportive, întreprinderi ți instituții, unități școlare 
etc., precum ți pentru turiștii automobilițti. Informații ți în
scrieri la Agenția O.N.T. Carpați București din Calea Victo
riei nr. 100 ți Oficiile ți filialele de turism din întreaga țară 
6832).

PUBLITURISM

• Deschiderea suitei de re- 
trospecțiuni asupra campiona
tului Diviziei A. (Pentru înce
put, primele 4 clasate : Dinamo, 
Universitatea Craiova, " ~ 
geș și S. C. Bacău).
• Un reportaj la 

lotului național în 
„Campaniei de toamnă

• Ample relatări de la con
sfătuirea antrenorilor de Divi

zia A (observații - asupra cam
pionatului, indicațiile metodice 
pentru noul sezon, din cuvîn- 
tul participanților)

• La „Interviul săptăminii", 
Dumitru Anescu, antrenorul Chi 
miei Rm. Vilcea, cîștigătoareo 
Cupei României

e Prezentarea noii promo
vate în Divizia A, Politehnica 
Timișoara

• Pagina juniorilor și a tine
retului

• Magazin extern
• Specialiști de peste hotare 

despre turneul afro-european ai 
naționalei braziliene

• Numeroase reportaje și co 
mentorii din fotbalul european

• Rubricile obișnuite : Sub 
linieri, Prim-plan, Carnet extern 
Din fotbalul internațional

F. C. Ar-

reunirea 
vederea

JW'JL. .'."A



*in lume
r CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA

FLORETISTELE SI SPADASINII ÎNCEP AZI 
ÎNTRECERILE PE ECHIPE
Mari surprize in turneul individual de spadă

Campionatele internaționale de tir ale Bulgariei

ȚINTAȘUL ROMAN NICOLAE ROTARU 
A CÎȘTIGAT PRODA OLIMPICĂ

TRAGERE LA SORȚI 
PENTRU CUPA DAVIS 74

DE ARMĂ 60 FOCURI
SOFIA, 10 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Azi s-au în
cheiat întrecerile celei de a IV-a e- 
diții a Campionatelor internaționale 
de tir ale Bulgariei, la care au par
ticipat trăgători din șase țări. In 
proba olimpică, armă liberă calibru 
■redus 60 focuri culcat, valorosul spor
tiv român Nicolae Rotaru a cucerit 
locul I cu excepționalul punctaj de 
598, aceeași cifră cu care anul tre
cut a obținut medalia de bronz la 
J O. El a fost urmat în clasament 
de V. Parhimovici (U.R.S.S.) 596 p,

In C, E. pe echipe

ȘAHIȘTII NOȘTRI PIERD TEREN.
LONDRA, -o (Agerpres). — Turneul 

final al campionautlui european de șah 
pe echipe a continuat la Bath (Anglia) 
cu întîlnirile- rundei a 4-a. Iată rezul
tatele : U.R.S.S.
(3) ; R. F. Germania — 
și o partidă întreruptă 
Gheorghiu Vi — 4I-

‘h - */«i , Hecht —
■ Mititelu 1—0, Eising

Capelan

4-a.
Iugoslavia 2V2—2l/j 

Rcmâ'ăiia 4—3 
(Unziicker — 

*/2. Schmidt — Cio- 
câltea V2 — Vn Pfleger — Ghitescu 
1/o —Va , Hecht — Ghizd-avu 0—1, Due- 
ball — Mititelu 1—0, Eising — Pavlov 
V2 — V*>. Capelan. — Ungureanu 1—0) ; 
Polonia — Elveția 3>/9 — 2V2 (1) ; Unga
ria — Anglia 5V2 — 2*A.

Meciul dintre echipele Româ-aia — Iu
goslavia din runda a treia s-a terminat 
cu scorul de 4i/*> — 3’/2 în favoarea șa
hiștilor iugoslavi. In ----
întrerupte. Ghizdavu 
tanovici, Pavlov l-a 
rovici, iar Ungureanu 
tul ovici.

După patru runde.
duce echipa Ungariei cu 20 de puncte 
urmată de U.R.S.S. 19 p (4). Iugoslavia 
17 p (3). Polonia 15 p (2). R. F. Ger
mania 15 p (1), Anglia 121/, p. Elveția 
12 p. (1), România 11 Va p (1).

cele trei partide 
a pierdut la Ma- 
învins pe Velimi- 
a remizat cu Ma-

în clasament con-

în Turul Franței

DIN NOU UN ÎNVINGĂTOR DETAȘAT
Etapa a 9-a din Turul ciclist al Fran

ței desfășurată pe un traseu muntos, cu 
4 piscuri care au fost escaladate pe tra
seul Embrun — Nice (234.5 km), a fost 
cîștigată de spaniolul Vicente 
Carril în 8:20,29. El a învins 
avînd un avans apreciabil 
față de un pluton masiv, 
aflau Verbeeck (Belgia), 
(Franța), Van Springe! (Belgia), Vianen 
(Olanda) și Zoetemelk (Olanda).

în clasamentul general conduce Luis 
Ocana cu 56h 37:35, urmat de compa
triotul său Fuente la 9:08, Thevenet 
(Franța) la 10:16, Perin (Franța) la 
19:57 etc.

Lopez- 
detașat, 

(9 minute 
In care se 

Dauguillaume

și E. Manthos (Grecia) 595 p Ceilalți 
concurenți români s-au clasat după 
cum urmează ; 5. I. Olârescu 594 p.„ 
11. Gh. Sicorschi 592 p... 26. I. Trăs- 
căveanu 582 p.. 29. M. Marin 581 p. 
Tot cu rezultate valoroase s-a în
cheiat și „maratonul" tirului, proba 
de armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri, în care primul loc a revenit 
lui B. Hardstein (R.D.G.) cu 1163 p. 
In urma lui s-au clasat sovieticii A. 
Alexandrenok 1158 p. și V. Parhimo- vjcj 
1138 p. (392 
taru 
Gh.
387)... 20. M.

1157 p. Pe locul 10. I. Olârescu 
362 — 384), 11. N. Ro- 

1137 p. (399 — 358 — 380)-..14.
Sicorschi 1134 p. (397 — 350 — 

Marin 1121 p. (395 — 
349 — 377), 21. I. Trăscăveanu 1121 p. 
(395 — 352 — 374). O victorie neaș
teptată a repurtat țintașa bulgară 
Ana Pelova care la proba de armă 
standard 3 x 20 focuri a ocupat lo
cul I cu 566 p. Bine s-a comportat și 
trăgătoarea româncă Mariana Feodot 
— cîștigătoarea probei de 60 focuri 
culcat din ziua precedentă — care 
acum s-a situat pe locul 3 cu 561 □. 
Pe poziția secundă se află Magda 
Bifor (R.D.G.) cu 564 p. Melania Pe
trescu și Magda Borcea au ocupat 
locurile 8 cu 552 p, respectiv, 10 cu 
550 p. Dificila probă de pistol viteză 
a revenit detașat concurentului Igor 
Bakalov (U.R.S.S.), care după cele 
două manșe a totalizat 594 p. din 
600 posibile. Doi pistolari din R. D. 
Germană, J. Wiefil și C. Diirring. au 
punctat cîte 591 p. ocupînd locurile 
II, respectiv, III. Singurul trăgător 
român care a participat la „viteză" 
a fost Gavrilă Maghiar, care cu 585 p 
a terminat întrecerea pe locul 8.

TOMA HRISTOV

LONDRA. 10 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc tragerea la sorți 
a meciurilor pentru ediția 1974 a 
competiției de tenis „Cupa Davis". 
Selecționata României face parte 
din grupa A și va juca direct în 
turul doi cu echipa Noii Zeelande. 
urmînd ca învingătoarea din acest 
meci să întilnească Pe ciștigătoa- 
rea partidei Austria — Elveția. 
Tot în turul doi vor avea loc și 
întîlnirile : Portugalia sau Irlan
da contra URSS sau Franța; Sue
dia cu 
primul 
tidele :

Polonia sau Ungaria. în 
tur sînt programate par- 
Portugalia — Irlanda; El-

TURNEE
GSTAAD. — Puține partide dir 

primul tur al campionatelor elveție
ne au putut fi disputate, din cauza 
ploii. Favoritul nr. 3, australianul 
Roy Emerson I-a învins pe Toma 
Ovici cu 6—4, 6—4. O surpriză a fost 
furnizată de elvețianul Peter Kan- 
deral, care l-a eliminat pe Colin Di- 
bley (Australia) : 6—4, 6—2. In alte 
jocuri : J. C. Barclay — N. Holmes 
2—6. 6—1, 6—1 ; M. Holecek — J. 
Singh 6—3, 6—3.

BAASTAD. — In prima zi a tur
neului, italianul Zugarelli l-a învins 
cu 6—0, 7—5 pe australianul Case, 
iar Kary (Austria) l-a întrecut cu 
6—4. 6—4 pe americanul Borowiak. 
Masters (Australia) l-a eliminat pe 
argentinianul Ganzabal cil 3—6, 7—6, 
6—3.

LODZ. — Victoriile în probele de 
simplu au revenit jucătoarei ma
ghiare Katalin Borka și polonezului 
J. Rybarczyk. Acesta l-a învins in

In „Cupa Prietenia*' la tenis de masă

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
PE LOCUL I

In „Cupa Prietenia**, competiție 
de tenis de masă desfășurată la 
Varna, zilele trecute, au luat parte 
tineri jucători și jucătoare din 10

LA BAZINUL DINAMO-UN TURNEU DE POLp
in* un — Hm ' niZMLjl Du *- nj n

(Urmare din pag. 1)

cisă a formației ce revine în capi
tala noastră după o absență de 8 
ani și se 
favorită a 
tăzi și se

anunță ca 
întrecerilor 
vor încheia

o principală 
ce încep as- 
duminică.

PROGRAMUL PARTIDELOR 
DE AZI

Ora 17,30 : Spania — Olan
da ; ora 18,30: România — 
România juniori ; ora 19,30 : 
Polonia — Ungaria.

PALMARESUL 
ECHIPEI NAȚIONALE 

IN ACEST SEZON

4—3 cu Iugoslavia, 5—7 cu 
Ungaria. 5—6 cu Italia, 3—2 
cu Olanda și 5—4 cu R. F. 
Germania Ia PESCARA ;

6—5 cu Iugoslavia, 3—4 cu 
Olanda Și 4—5 cu R. F. Ger
mania Ia UTRECHT ;

4—7, 2—5 și 6—7 cu URSS 
la HARKOV.

Alături de poloiștii maghiari, se
lecționatele Olandei și Spaniei, în 
simțitor progres anui acesta, vor 
constitui adversare de primă mină 
pentru „7“-le nostru reprezentativ, 
în sfîrșit, numărul celor 6 partici-

pante este completat de naționala 
de seniori a Poloniei și cea de ju
niori a României.

Cu ce șanse se prezintă jucăto
rii primei noastre selecționate în 
această puternică confruntare ? Nu 
de puține ori s-a spus că echipa 
țării nu se poate afirma puternic 
deoarece rareori evoluează pe te
ren propriu și susține întotdeauna 
confruntările decisive pentru alcătu
irea ierarhiei mondiale peste hotare. 
Ei bine, iată că de această dată 
sportivilor pregătiți de A. Grințes- 
cu și Al. Szabo li se oferă șansa 
de a-și demonstra valoarea și în 
fața propriilor susținători. Departe 
de noi însă gîndul că acest neîn
doielnic atu le va oferi, în mod 
implicit, și un loc fruntaș în clasa
mentul final. Nu ne îndoim că tri
colorii noștri, care nu au mai cîș
tigat de mult un 
ploare, pornesc în 
rința fierbinte de 
sari dacă nu mai 
fel de valoroși. Pentru a-și atinge 
însă țelul, ei vor trebui să luDte cu 
toate forțele. în deplină luciditate. 
resDectind întrutotul indicațiile pri
mite lp fiecare întîlnire. Nu ne re
ferim doar la partida cu Ungaria, 
marele examen al acestui turneu, 
ci și la meciurile cu Olanda și Spa
nia în fata căror? deținem Dalma- 
rese favorabile. Să le dorim așa
dar. alături de miile spectator: 
care-i vor încuraia zilnic, un șir 
de succese rit mai bogat.

țări. iar la întrecerile pe echipe s-au 
prezentat 16 reprezentative. Echipa 
feminină a României, alcătuită din 
Lidia Ilie și Lîgia Lupu. a ocupat 
locul întii. învingînd^formațiile Ce
hoslovaciei (3—2), Iugoslaviei (3—0), 
Ungariei (3—0) și Bulgariei (3—0). 
La băieți, selecționata noastră (Ma
rin Firănescu. Alexandru Buzescu 
și. Ștefan Morarn) s-a clasat -pe po
ziția a doua, dîspunînd de Iugosla
via. R. D. Germană. Bulgaria și 
Grecia, dar fiind învinsă de Ceho
slovacia.

L'n-veția — Austria, Polonia 
garia, Finlanda — Turcia.

în primul tur al grupei B vor 
avea loc următoarele intilniri: 
Republica Arabă Egipt sau Maroc 
cu învingătoarea din meciul 
geria — Bulgaria; Belgia — 
cia; Danemarca — Monaco și 
vegia cu învingătoarea din 
ciul Iran
turul doi: Anglia 
goslavia 
R.F. Germania sau 
cu Danemarca sau Maroc; 1 
— Spania; Norvegia cu Iran 
Israel.

Ni- 
Gre- 
Nor- 
me-

Israel. Meciurile din 
Bulgaria; Iu- 

Belgia sau Grecia; 
Cehoslovacia 

Italia 
i sau

DE TENIS
sferturi de finală pe concurentul ro
mân Dan Nemeș cu 2—6, 7—5, 6—1. 
De menționat că Nemeș a avut 5—3 
și mecibal în setul doi ! La fete, ro
mânca Aurelia Trifu a învinș.-o pe 
cunoscuta -tenismană din R. D. Ger
mană, Veronika Koch, cu 6—3, 4—6, 
8—6. Ea a cedat apoi in fața ma
ghiarei Borka, în semifinale, la sco
rul de 2—6, 2—6.

BRUXELLES. — „Cupa campionilor 
europeni" a fost cîștigată la actuala 
ediției de formația franceză Racing 
Club. In finala competiției, tenisme- 
nii francezi au întrecut cu 6—3 echipa 
Rot Weiss din Berlinul Occidental. 
Rezultate tehnice: Jauffret — Poh- 
mann 6—1. 2—6. 6—3: Proisy — El- 
schenbroich 6—0. 3—6, 3—6 ; N’Go- 
drella — Falderbaum 6—4. 3—6, 5—7 ; 
Goven — Gebert 6—I, 6—4 ; Chan- 
freau — Lands 6—2, 7—5 ; Deblic- 
ker — Lands 6—2. 6—2 ; Goven, 
Proisy — Elschenbroich. Pohmann 
4—6. 3—6 : Chanfreau, N’Godrella — 
Falderbaum. Lands 9—7, 6—1 ; 
fret, " ' 
6—4.

în
Real

Paul Gebert, Delwitz
Jauf-
6—3,

meciul pentru locurile 
Barcelona a învins cu 6—3 

mația Primerose Bruxelles.

TRAVEMUNDE. — Finala 
pută intre jucătorul japonez 
Sakai și maghiarul Robert 
în

se

3—4, 
for-

dis-
Toshiro 

Machan. 
semifinale, Sakai l-a întrecut cu 

■2. 6—4 -pe Szoke (Ungaria), iar 
Machan a dispus cu 7—6, 6—0 de 
Eivstroem (Danemarca).

NOI ACCIDENTE PE PISTA DE 
LA MONZA

Trei tineri motocicliști italieni: Carlo 
Chionio, Renzo Galtrucco și Henato co- 
lombini s-au accidentat mortal in tim
pul unei curse contînd pentru campio
natul național. Tragicul accident a sur
venit pe circuitul de la Monza, unde cu 
eiteva săptămin: in urmă și-au pierdut 
•. ața cunescuțil campioni Jarno Saari
nen (Finlanda) și Renzo Pasolini (Ttă- 

Comentatorii de presă subliniază 
■-lecuitul de la Monza, foarte 

nu oferâ condiții de securitate
faptul că 
Tapid.
pentru cursele de motociclism. Modifi
cările cerute de specialiști nu au fost 
efectuate nici după accidentul lui Saari
nen și Pasolini.

turneu de am- 
întrecere cu do- 
a birui adver- 
buni. atunci la

MÎINE VOI JUCA AL 150-LEA MECI INTERNAȚIONAL

Pentru Gheorghe Zamfirescu, 
linul dintre cei mai buni jucători 
de polo din România, partida de 
joi. cu Olanda, va constitui și 
un frumos jubileu. „Mîine — ne 
declara cunoscutul internațional. 
voi susține cel de al 150-lea 
meci sub culorile echipei națio
nale și lucrul pe care-l doresc 
cel mai fierbinte este să pot fi 
de folos coechipierilor mei în ob
ținerea unei frumoase victorii. 
De altfel, de acest meci de de
but al turneului — astăzi jucăm

cu cadeții noștri — sint legate 
multe din speranțele noastre 
Ne-am pregătit cu multă ambi
ție în 
ce ne 
zi că 
tașele 
întîmplător. Echipa Ungariei nu 
a pierdut de doi ani. O știm cu 
toții. Dar, cine știe, poate toc
mai aici, la București, o vom 
obliga și pe ea să guste din cupa 
înfrîngerii Ar fi foarte fru
mos..."

dorința de a dovedi celor 
urmăresc activitatea zi de 
locul nostru printre frun- 
poloului mondial nu este

TELEX•TELEX•TELEX
Cu prilejul congresului Federației inter
naționale de .judo, care și-a desfășurat 
lucrările la Lausanne, s-a stabilit ca în
trecerile Campionatelor mondiale din 
1S75 să fie organizate de federația aus- 
îriacă. Campionatele se vor desfășura la 
vena între 20 și 25 octombrie. Forul 
internațional a aprobat organizarea unui 
campionat mondial rezervat Juniorilor. 
Aceste campionate urmeaz.ă să aibă loc 
anul viitor, în cursul lunii august, in 
Brazilia.

80—34. Aceasta a fost cea de-a patra 
victorie obținută de echipa franceza in 
cadrul turneului.

Noul campion de box al Italiei, ia cate
goria mijlocie mică, este Aldo Bentini. 
In gala desfășurată la Roma. Bentini l-a 
învins prin abandon în repriza a 
pe Alberto Torri.

opta

S-a stabilit ca meciul internațional de 
atletism dintre echipele Cehoslovaciei și 
F'sntei să aibă loc în zilele de 25 și 26 
august, la Praga. Echipele vor prezenta 
la fiecare probă cite doi atleți.

un 
un 

pînă 
care

Turul ciclist al Israelului, desfășurat în 
case etape însumînd 514 km, a fost cîști
gat de Dieter Ublng (R.F. Germania) în 
Uh 56:39. urmat de Ray Lewis (Anglia) 
— la 1:04.0 și Davidson (Israel) — la
1:17.0.

Automobiliștii polonezi au stabilit 
nou record mondial de viteza pe 
„Fiat Polskl 125p*‘, cu o capacitate 
la 1 500 cmc. Cei 8 piloți polonezi 
au condus pe rînd această mașină au
realizat, pe un traseu care a totalizat 
50 000 km, o viteză medie orară de 138.270 
km. Tentativa a fost făcută Pe un cir
cuit de pe o autostradă din apropiere 
de Wroclaw, care a măsurat 35 km. ve
chiul record al lumii era de 117 km Și 
aparținea unei mașini „Simca Aronde**.

Selecționata feminină de baschet a Fran
ței. și-a încheiat turneul în Senegal în- 
tîlnind la Dakar echipa reprezentativă a 
țării gazdă. Baschetbalistele franceze au 
terminat învingătoare cu scorul de

La Dttsseldorf, în cadrul unei ședințe a 
Uniunii europene de golf, s-a stabilit ca 
întrecerile campionatului european pe 
echipe să se desfășoare anul viitor în 
portugalia. In anul 1975. acest campio
nat se va disputa în Irlanda, la Killar- 
ney.

GOTEBORG, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Ultimul episod al întrecerii flore- 
tistelor a avut un final asemănă lor, 
într-o bună măsură, ediției anterioa
re a campionatelor mondiale, desfă
șurate în 1971. la Viena. Ca si acum 
doi ani. desemnarea deținătoarei' ti
tlului de cea mai bună floretistă a 
lumii nu s-a putut realiza în cele 
15 asalturi obișnuite ci a mai fost 
nevoie de uh baraj în trei. Numai 
că din „eroinele'* de atunci numai 
trăgătoarea maghiară Ildiko Re.i t<>
s-a mai regăsit în această fericită 
situație. Campioana anului 1971, Ma
rie Chantal-Demaille fusese elimina
tă încă din „optimi", iar sportiva 
noastră Ana Pascu, nu a mâi reu
șit in această nouă finală să obțină 
decît o victorie care avea să-i con
fere locul V în clasamentul final. De 
data aceasta, barajul a reunit pe 
două floretiste maghiare Rejto 
Schwarzenberger precum și pe 
gătoarea sovietică Nikonova (N. 
și nu pe Racova 
s-a anunțat în 
primele flashuri 
presă). Sportiva 
tinereții sale, a 
maturitate în luptă și s-a impus ca
tegoric în fata celor două adversare 
cu același scor : 4—0. Aceasta, după 

în asalturile obișnuite ale firia- 
culesese patru victorii :

Kircheis (R.F.G.), cu.

cel? 
și 

tră
it. 

— Cehoslovacia, cum 
noaptea trecută în 
ale agențiilor de 

sovietică, în pofida 
dovedit o deosebită

ce 
lei 
la 
Schwarzenberger, cu 4—2 
și Pascu. Singurul, asalt 
fost cel cu experimentata

Iată, acum, clasamentul 
probei feminine de floretă : 1.
1. entina Nikonova (U.R.S.S.) 4 v d.b.
2. Ildiko Schwarzenberger (Ungaria) 
4 v d.b.; 3. Ildiko Reito (Uhgariă) 
4 v d.b 
slovacia) 1 v ; 5. 
MAnia) i v; 6. 
Germania) 0 v.

Ziua de marți 
floretiste pentru recuperarea forțelor 
căci miercuri dimineață ele reintră 
pe planșele de la „Skandinavium"

cu 4—0
4—3 la 

la Racova 
pierdut a 
Rejto. 
final al

Va-

3. Ildiko Reito
4. Katarina Racova (Ceho- 

ANA PASCU (RO- 
E. Kircheis (R. F.

a fost folosită de

VICTORIE
IN „CUPA

FRAGA, 10 (Agerpres). 
rașul 
de-a 
niei“ 
vată 
lari.

pentru întrecerea pe echipe. Tot 
miercuri, mai către prînz, se va da 
startul si în ultima întrecere a ac
tualei ediții a „mondialelor-*, com
petiția pe echipe a spadasinilor.

★
Sferturile de finală ale probei de 

spadă n-au fost deloc lipsite de sur
prize. în fruntea acestora se situează, 
fără îndoială, eliminarea fostului 
campion mondial Serghei Paramonov 
într-o grupă care nu avea totuși nu
me consacrate. El a fost întrecut în 
clasament de polonezul K. Barburski 
și de vest-germanul B. Behr. Dintre 
spadasinii cunoscuti pe plan interna
țional au mai părăsit întrecerea încă 
un trăgător sovietic, B. Lukomski 
(din echipa Leningradului, campioa
nă a U.R.S.S. pe acest an), maghia
rul I. Ostrics, polonezul L. Matwe- 
jevv, englezul R. Bourne.

în orice caz, dintre cei sase fina- 
liști de la J.O. 1972, numai doi au 
reușit să supraviețuiască surprizelor 
care au scos din cursă atîția trăgă
tori experimentați, printre ei — din 
păcate — și reprezentantul țării noas
tre, Anton Pongraț care, cu toate e- 
forturile sale nu a putut anihila

handicapul brațului recent accidentat 
si în ciuda optimismului care l-a 
manifestat înainte de întrecere. a 
fost eliminat in turul anterior (op
timi de finală). Disputa pentru titlul 
mondial este, însă, foarte grea, chiar 
dură — într-un anumit sens — și un 
sportiv care nu se află în plenitudi
nea mijloacelor sale fizice nu poate 
face față pînă în fazele superioare 
ale întrecerii. Finalistii de Ia Miin- 
chen râmași încă în competiție sînt 
deținătorul medaliei de aur a J.O. 
C. Fenivesy (Ungaria), si suedezul K. 
Edling (locul V la J.O.). S-au mai 
calificat, de asemenea, pentru semi
finale : compatriotul lui Edling. II. 
Jacobson, spadasinii sovietici I. Va
letov si V. Modazalevski, italienii 
Granieri și Pezza, elvețianul Giger ș.a.

★
Tn cursul zilei de marți a avut loc 

la Goteborg o conferință de presă în 
cursul căreia președintele Federației 
internaționale de scrimă, Pierre Ferri 
i-a informat pe ziariștii prezenti că 
comitetul director al forului interna
tional de specialitate întrunit cu pri
lejul actualelor campionate mondiale 
a hotărît ca ediția din 1975 a „mon
dialelor” să se desfășoare la Buda
pesta, iar campionatele mondiale de 
tineret din 1974 să fie organizate de 
orașul Istanbul. Reamintim cititorilor 
noștri că ediția din 1974 a campio
natelor pentru seniori va avea loc în 
orașul francez Grenoble.

Tiberiu STAMA

SUCCESE REMARCABILE OBȚINUTE
DE SPORTIVII ROMANI LA PRIMUL C M

DE ATLETISM PENTRU SCOLARI»

Două medalii de aur, o medalie de argint, două medalii de bronz
10 (Agerpres). La 8 șiATENA,

iulie s-a desfășurat la Atena prima 
diție a campionatelor mondiale școlare 
de atletism organizate de Federația in
ternațională de specialitate. Au par-

A PIONIERILOR ROMANI

PRIETENIEI" LA ATLETISM
. - - . ■ — Th, o.-

Preszov s-a desfășurat ’ cea
17-a ediție a „Cupei pr-iete- 
la atletism, competiție rezer- 
echipelor de pionieri și șeo- 
Pe primul loc s-a clasat se

lecționata pionierilor 
niâ cu 2 822 puncte, 
R.P. Mongolă — 2 763 
-— 2 750 p, U.R.S.S. — 2 727 p,, Un-

FITTIPALDI

9 
e-

garia — '2 642 p., Cehoslovacia — 
2 542 p., Polonia — 2 396 p, R.D. 
Germană — 2 296 p, Franța — 
1718 p., Finlanda — 1641 p.

tlcipat concurenți din 15 țări, din patru 
continente,

Participind Ia 10 dintre probele cam
pionatelor. lotul atleților din România 
a repurtat un frumos succes obținîud 
două medalii de aur, una de argint Și 
două de bronz.

Doru Oprea (Liceul Panait Cerna — 
Brăila) s-a clasat pe locul 1 la înăl
țime cu o performanță de 2,08 m. iar 
Adrian Calimente (Liceul nr. 2 — Arad) 
a cîștigat proba de llo mg în 14.9. Do
rin Morutan (Liceul din Bistrița) s-a 
clasat al doilea la aruncarea suliței 
cu rezultatul de 61.62 m. Alți doi atleți 
români au cîștigat medalii de bronz : 
Viorel Dumitrescu (Școala generală nr. 
2 — Constanța) cu 11,0 pe 100 m și 
Constantin Cioplea (Școala profesională 
Progresul — Brăila) cu 47,42 m, la disc.

din Romă- 
urmată de 

p.. Bulgaria

STEWART
ABANDON!

Cursa internațională automobilistică de 
la Niirburgring, contînd pentru campio
natul european rezervat mașinilor de 
turism, a revenit echipajului Chris A- 
mon (Noua Zeelandă) — Hans Stuck 
(R.F.G.). pe o mașină „B.M.W." — me
die orară 158,500 km. Pe locurile urmă
toare : Toine Hezemans (Olanda) — 
Dieter Questerq (Austria) și Niki Lauda 
(Austria) — Peter Joinsten (R.F.G) — 
tot pe „B.M.W".
Echipajul format din cunoscuții. piloți 

de formula I. Emerson Fittipaldi (Bra
zilia) și' Jackie Stewart (Scoția), " pe 
„Ford Capri", a abandonat.

In urma acestor rezultate, situația în 
clasamentul european este următoarea : 
1. „B.M.W." — 70 p. ; 2. „Alfa Romeo** 
— 67 p. ; 3. ,,Ford“ — 65 p. etc.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

FEDERAȚIA SPORTULUI
POLONEZ

Recerit a fost constituiiâ. la Varșo-
via. 0 Federație a uniuniior si ciu-
burilor sportive poloneze. Noul or-
ganism și—a propt«s ca scopuri princi”
pale sâ lărgească baza de practicare
a sporturilor în întreaga țara si sâ
asigure ridicarea nivelului valoric al
sportului polonez. In acest 
deratia recent creată va milita 
tru o mai amplă si mai grabnic 
trodu

scop. Fe- 
pen- 
i in- 

e.-e a metodelor științifice in 
pregătirea sportivilor, va urmări efi
cienta aplicării celor mai noi cuceriri 
ale științei. De asemenea se va a- 
corda o importantă sporită probleme
lor privind activitatea sportivă a co
piilor si tineretului polonez.

O FRUMOASĂ TRADIȚIE
Printre manifestările artistice cu 

tradiție ale Budapestei se numără si 
expoziția de pictură, sculptură, foto
grafie, cărți Si mărci poștale cu temă 
sportivă, care si-a deschis, de curînd. 
pentru a 11-a oară porțile. Organiza
tă într-un salon vast al hotelului 
Grand-Royal, expoziția constituie o 
elocventă si emoționantă mărturie a 
interesului pe care oamenii de ană 
îl arată fenomenului sportiv.

De data aceasta, expoziția a reu
nit 150 exponate din toate domeniile 
artei, realizate în cele mai diferit? 
maniere și, ca de obicei, s-a bucura: 
de un frumos succes de oublic. Cea 
mai valoroasă dintre lucrările expuse.

STADIOANE SPECIALE PENTRU
SULIȚAȘI ȘI DISCOBOLI ?

s-a

Aceste tinere eleve ale Școlii sportive speciale din orașul siberian 
Leninsk-Kuznețk (R.Ș.F.S.R.j au îmbrățișat cu entuziasm frumoasa 
disciplină a gimnasticii moderne. De ridicarea măiestriei lor se ocu
pă unul dintre cei mai reputați specialiști sovietici, antrenorul 
emerit Inokenti Mametiev Foto: A.P.N.

CICLISMUL IA AVINT
Ciclismul este sportul favorit al 

muncitorilor din orașul Tai-yuan, 
situat în nordul R.P. Chineze, muni
cipiu in care se află numeroase uni
ați ale industriei grele. De curind, 

38 de echipe, formate de muncitori 
din Tai-yuan au luat parte la o com
petiție ciclistă care a avut loc în 
oraș. Cea mai bună formație s-a do
vedit a fi aceea a Combinatului side-

A SPORTULUI MAGHIAR
„Haiterofilul" sculptorului 
a fost distinsă cu „Sulița 
principalul premiu ce se 
fiecare ediție a expoziției.

Si fiindcă vorbim despre 
dintre artă si 
mai adăugăm 
cel de 
sportiv 
miul I 
torilor

Erno Toth, 
de argint'*, 
decerne la

relațiile 
;i sport, este nimerit să 
i o știre referitoare la 

al II-lea Festival al filmului 
organizat la Budapesta. Pre

ia această întrecere a realiza- 
de filme cu subiect sportiv a 

fost acordat regizorului Jozsef Csoke 
oentru documentarul intitulat ..Rap
sodia celor cinci inele- si consacrat 
evoluției sportivilor maghiari la J.O 
do Ja Munchen.

IN R. P. CHINEZĂ
rurgic. care a reușit să cis’ige toate 
primele trei locuri, atit în oroba 
masculină cit si în cea feminină.

Echipa Combinatului siderurgic a 
fost înființată în anul 1953. Ea a ob
ținut curind titlul de camoioană a 
formațiilor din industria metalurgică, 
iar mai tîrziu a izbutit să se clasez? 
în primele locuri cu prilejul mai mul
tor concursuri naționale. 20 dintre 
membrii săi au primit titlul de maes
tru al sportului. Unul dintre aceștia 
este Si Ken Kien-ve. electrician la 

a combinatului, care 
multe recorduri ale

de 
din

laminăria nr. 1 
a doborît mai 
R.P. Chineze.

In momentul de față, echipa 
ciclism a Combinatului siderurgic
Tai-yuan cuorinde 80 de membri 
Majoritatea acestora au cu onțin 
peste 20 de ani, iar unii numai 17 sa ) 
18. Aceeștia din urmă sînt doar „în
vățăcei". care în fiecare zi. după ore
le de muncă, efectuează sub condu
cerea unor antrenori prleeputi exer
ciții fizice pe terenurile de sport ale 
combinatului, sau rulează pe șoselele 
din împrejurimii? orașului Tai-yian

Un ocean de cerneală 
consumat pe tema limitelor or
ganismului uman și a „veșniciei" 
unor performanțe atletice, dar 
in acedași măsură în care spe
cialiștii s-au grăbit să catego
risească un anume record drept 
istoric, sportivii nu s-au sfiit 
să-l depășească, demonstrînd că 
perseverența, talentul și ambiția 
se sustrag oricăror limite, oricit 
de inaccesibile s-ar recomanda 
acestea într-un moment dat.

In acest context, al îmbunătă
țirii perpetue a cifrelor maxime, 
un loc aparte îl ocupă aruncă
rile (disc, suliță, ciocan), probe 
al căror progres a ridicat mereu 
probleme dificile în fața Federa
ției internaționale de speciali
tate. nevoită nu o dată să caute 
îndelung soluții pentru a... frîna 
avîntul atleților! Oricit ar pă
rea de subiectivă afirmația de 
mai sus, ea conține un dram de 
adevăr, temerile forului mondial 
fiind legate de faptul că, în 
ultimii ani, aruncătorii au ajuns 
să posede asemenea -calități 
(forță, tehnică, etc), incit — în 
condițiile unor stadioane mai 
mici — discurile sau sulițele lor 
n-au mai încăput în spațiile de 
concurs, provocînd dificultăți în 
întocmirea clasamentelor. pa
nică și chiar accidente in rîndul 
publicului.

Iată eiteva intîmplări de acest 
gen, mai mult sau mai puțin 
nostime: prima aruncare de
peste 60 m din istoria discului 
(la Victorville, S.U.A) n-a putut 
fi omologată, întrucit discul a 
căzut pe pista de concurs ; în 

varșovian 
Ishida a 

ciocanul in 
trei specta-

1970. pe stadionul 
..Skra". japonezul 
aruncat de două ori 
tribune, accidentind 
tori ; maghiarul Szecsenyi a lan
sat discul — chiar în timpul 
unor campionate europene — 
direct în mijlocul arbitrilor, în 
sftrțit. fostul recordman Janusz 
Sidlo a avut un proces îndelun
gat. de despăgubire a unui a- 
utomobil „înțepat" de sulița sa. 
mașină altfel oprită regulamen
tar. dincolo de zidurile stadionu
lui...

er-

Acestea fiind datele, efortu
rile I.A.A.F.-ului de a găsi o 
ieșire — cit de strimtă — din- 
tr-un impas pe care timpul și 
performanțele l-au agravat deo
potrivă, par firești.

Cu ani in urmă, forul interna
țional s-a grăbit să experimen
teze ideea îngreunării „obiecte
lor zburătbbre", dar dificultățile 
ivite pe parcurs — între care 
creșterea nepermisă a costului 
ciocanelor (din Wolfram și alte 
aliaje speciale) și sporirea
punerii sportivilor la accidente 
— au determinat grabnica re
nunțare la' proiectul amintit. 
Grabnică, dar oare definitivă ? 
încercată fără succes, sulița de 
1000 g a fost repede abandonată, 
mareînd eșecul unui proiect prea 
riscant și prea costisitor.

Refuzul îngreunării n-a adus, 
însă, rezolvarea problemei. Fe
nomenele de „neîncadrare" a 
discurilor, sulițelor sau ciocane
lor în teritoriul de concurs s-au 
înmulțit în vremea din urmă 
(32 de cazuri în 1972), dind și 
mai mari bătăi de cap Comisiei 
tehnice a I.A.A.F. organism ce 
se va reuni la sfîrșitul . acestei 
luni, așezind la loc de frunte 
pe ordinea de zi obositoarea pro
blemă a aruncărilor.

Intr-un moment în care viito
rologii sportului prezic că, nu 
peste multă vreme, sulița — în 
primul rînd — va zbura la peste 
100 m, revista americană „Sport 
Illustrated** amintește că. cu ani 
în urmă, Federația n-a ratificat 
tehnica de aruncare a spaniolu
lui Erausquin. care izbutise 105 
m. oferind — alăturate — cele 
două alternative imediat posi
bile : „Dacă I.A.A.F. nu va re
veni asupra deciziei de a men
țină greutatea actuală a discului, 
ciocanului și suliței, o să ne 
vedem nevoiți să amenajăm te
renuri speciale numai 
aceste trei probe**.

Așadar, perspective
pentru iubitorii reuniunilor at
letice : stadioane separate pen
tru aruncări, iar altele pentru 
„restul" probelor...

pentru

inedite '

AZI LA ZURICH, TRAGEREA LA SORȚI IN COMPETIȚIILE EURO
PENE INTERCLUBURI LA FOTBAL

Azi. cu începere de ’.a ora 11. In sala 
de festivități a hotelului „Atlantis- din 
Zurich va avea loc tragerea la sorti 
a meciurilor din cadrul primului t'A- 
al cupelor europene intercluburi.

Reamintim că România va fi repre
zentată de Dinamo București (în C.C.E.), 
Chimia Km. Vilcea (In Cupa Cupelor) 
și Universitatea Craiova' și F. C. Argeș 
Pitești (in Cupa U.E.F.A.).

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
LA RM.LA VOLEI DE

DE JUNIORI 
VILCEA

RM. VILCEA. 10 (prin telefon). — 
Azi a început tn localitate un interesant 
turneu internațional de volei, la care 
narticipâ reprezentativele de juniori ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Olandei, Unga-

CASSIUS CLAY VA BOXA 
LA DJAKARTA

riei și 
partida _  ___  _______
a Românie: a întrecut, după un 
sebit de spectaculos, Olanda (-11. - ----- - 
România
8, 13).

României (două echipe), 
inaugurală, formația

—9. 14, 9. 14). In meciul 
I — Cehoslovacia 3—1

în 
secundă 
joc deo- 
cu 3—2 
vedetă : 

(—11, 14,

campion mondial 
grea Cassius Clay 
de la 13 octombrie 

cu olandezul

de box 
a confirmat 
programată 
Rudy Lub- 
efectua mai

la
FAINA 
DISC

MELNIK — 67,58 m LA 
- RECORD MONDIALFostul 

categoria 
întilnirea 
la Djakarta,
bers. După aceasta. Clay va 
multe demonstrații la Singapore și Kua
la Lumpur.

Teri, la Moscova, în cadrul campiona
telor Unionale de atletism. Faina Melnik 
a corectat din nou recordul mondial 
la disc : 67.58 m. Vechiul record apar
ține tot atletei sovietice cu 67,44 m.

CONCURSUL DE CĂLĂRIE DE
în concursul internațional de călărie 

de la Aachen s-a desfășurat cea de-a 
șaptea probă de obstacole. Victoria a 
revenit elvețianului Paul Weier (pe 
-Fink“) cu 0 puncte penalizare, care i-a 
întrecut în baraj pe vest-germanul Al-

LA AACHEN
win Schockemoehle („Robber*") și pe 
englezul Tony Newberry („Warwick") 
— ambii 4 p. In clasamentul campiona
tului european, după șapte probe, con
duce Schockemoehle cu 109.5 p, urmat 
de compatriotul său Wiltfang — 79.5 p.
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