
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE CONGO 

MARIEN N’GOUABI
PLECAREA DIN CAPITALA

Joi dimineață s-a încheiat vizita 
oficială de partid și de stat pe care 
a întreprins-o în țara noastră coman
dant Marien N’Gouabi, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef al 
statului, împreună cu tovarășa 
Celine N’Gouabi. la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

De la reședința oficială, pînă 
la aeroport, comandant Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi au fost conduși de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Ceremonia plecării a avut loc 
sub semnul acelorași sentimente 
prietenești și de solidaritate cu 
care poporul român i-a înconjurat 
pe solii congolezi în tot timpul 
șederii lor în țara noastră.

La aeroportul Otopeni erau ar-

borate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Congo ; 
piciul salon: 
portretele celor doi conducători de 
partid și de stat, iar pe mari pan
carte erau înscrise urările : „Tră
iască pacea și prietenia între po
poare !*, „Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia și colaborarea 
dintre poporul român și poporul 
congolez !“.

O gardă militară prezintă onorul 
Fanf;
a
Republicii Socialiste 
semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie.

Tovarășii
Marien N’Gouabi 
garda de onoare.

Șeful partidului 
golez și soția sa 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București, 
oficiale române care 
plecare, de membrii

pe frod:is- 
oficial se aflau

a intonează Imnurile de Stat 
le Republicii Populare Congo și 

România. în

Nicolae Ceaușescu și 
trec în revistă

și statului con- 
sint salutați de

de persoanele 
i-au condus la 
ambasadei Re-

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE
Joi, 12 iulie, la Palatul Consiliului 

de Stat, a 
nia semnării 
comune a 
România și 
Congo.

Declarația s 
semnată 
Ceaușescu, 
lui

avut loc
Declarației 

Republicii 
a Republicii

ceremo- 
solemne 

Socialiste 
Populare

solemnă comună a fost 
de tovarășul Nicolae 

președintele Consiliu- 
de Stat al Republicii So-

/
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publicii Populare Congo și tinerii 
congolezi aflați la studii și specia
lizare în țara noastră.

Cei doi șefi de partid și de stat 
răspund cu multă prietenie acla
mațiilor mulțimii, manifestărilor 
calde de simpatie ale cetățenilor 
Capitalei.

La scara avionului, luîndu-și un 
cordial rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de la tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășul Marien 
N’Gouabi și tovarășa Celine 
N’Gouabi mulțumesc încă o dată 
pentru primirea atît de călduroasă 
ce le-a fost rezervată în țara noas
tră. își exprimă convingerea că se 
vor revedea în curind. Cei doi con
ducători de partid și de stat își 
string îndelung mîinile, se îmbră-string îndelung 
țișează.

La ora 11.15 
țială decolează, 
frontieră de reactoare ale forțelor 
noastre armate care au alcătuit o 
escortă de onoare.

aeronava preziden- 
însoțită pînă la

COMUNE ROMÂNO-CONGOLEZE
cialiste România, și 
Marien N’Gouabi, 
Republicii Populare 
statului. Documentul 
temenea, semnăturile î 1 
afacerilor externe ai celor 
țări — George Macovescu și Charles 
David Ganao-

La ceremonia semnării Declara
ției solemne comune au participat

de comandant 
președintele 

Congo, șef al 
poartă, de a- 

miniștrilor 
.1—• două

tovarășele Elena Ceaușescu și Celine 
N’Gouabi.

In aplauzele celor prezenți, după 
semnarea Declarației solemne comu
ne, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi își string cu cor
dialitate mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură.

In încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au rostit cuvîntări.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL:

Marți la prinz s-au stabilit adversarii. Care sint primele impresii după de
cizia sorților de la Zurich ? Ce cred antrenorii, jucătorii, conducătorii echipe; 
lor pe care fotbalul românesc le aliniază la startul celor trei competiții eu
ropene ?

lată ce ne-am gîndit să aflăm pentru dv., prin circuitul 
București — Rm. Vîlcea — Craiova — Pitești.

NELU NUNWEILLER-UN OPTIMIST BINE

efectuat pe ruta

TEMPERAT
...Miercuri, la prînz. In timp ce la 

Ziirich, la hotelul „Atlantis", abia 
începuseră tragerile la sorți ale cu
pelor europene, în Capitală, antre
norul Nelu Nunweiller ne suna din 
sfert în sfert de oră la redacție pen
tru a afla adversarul din primul tur 
al campioanei noastre, Dinamo. Cînd 
știam, deja, pe cine îi rezervase sor
ții, l-am întrebat:

— In fond de cine vă este teamă?
— De orice adversar, pentru că 

fiecare e periculos !
Cînd a aflat că adversarul se nu

mește Crusaders, Nelu Nunweiller a 
exclamat:

— In sfirșit, sorții au fost ceva 
mai generoși cu noi! Amintiți-vă că 
in istoria participărilor sale în dife
ritele cupe europene, sorții i-au hă-

numai adversari

SE ÎNFĂPTUIESC SARCINILE HOTĂRÎRII PLENAREI C. C. AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE

IN VIZITĂ

LA TREI CENTRE
1 ACȚIUNEA „ÎNOTUL PENTRU TOȚI

răzit lui Dinamo 
ca Internazionale, de două ori, Real 
Madrid. Feyenoord, Liverpool, Spar
tak Trnava, West Bromwich Albion.

Dar, imediat, antrenorul echipei 
noastre campioane și-a cenzurat 
bucuria:

— Echipa aceasta din Irlanda de 
Nord nu ne este cunoscută și tocmai 
de aceea nu trebuie tratată cu ușu 
rință. Să nu uităm că are multe ele 
mente comune cu stilul formațiilor 
britanice, cu joc in forță și fotbaliști 
atleți, că ascunde atîtea mistere- 
pentru noi. Eu n-ani să uit niciodată 
că vestita Feyenoord, 
după ce cucerea Cupa 
tală, era eliminată de 
pe atunci cu numele 
mai bun exemplul...

— Oricum, aveți prima șansă cu 
această echipă care a cîștigat pentru 
prima dată campionatul Irlandei de 
Nord.

— Bineînțeles ! Sînt convins că 
vom trata ambele jocuri cu toată 
seriozitatea și ne vom califica !

...Ieri la prînz, jucătorii echipei

la cîteva Zile 
Intercontinen- 
o necunoscută 
U.T.A... E cel Antrenorul Ion Nunweiller, împreună cu elevii lui (de la stingă la dreap-t 

ta, Fl. Dumitrescu, G. Sandu, Cozma, Lucuță și Cavai) urmăresc cu in
teres tabloul tragerilor la sorți al primului tur din „Cupa campionilor 
europeni" care le-a adus ca 
saders.

adversari pe fotbaliștii irlandezi de la Cru- 
Foto ! Dragoș NEAGU

DIN CAPITALĂ

Apreciem drept îmbucurătoare insistența cu care tot mai mulți părinți 
urmăresc să asigure copiilor lor deprinderile motrice necesare. De 
pildă, învățarea înotului. Așa se explică extinderea centrelor de 

învățare a acestui sport utilitar, pretutindeni unde există un minimum de 
condiții. Și fot astfel se poate înțelege de ce Bucurestiul a ajuns să numere 
la această oră nu mai puțin de 12 asemenea unități 1

Despre activitatea centrului de la Ștrandul Tineretului 
mare din Ca’.etala — am relatat intr-unui din 
vuluj nostru. Astăzi oferim spațiul 
împrietenesc cu apa.

ACȚIUNEA „DELFIN"
CONTINUĂ...

altor trei

Dinamo și 
la Brașov, 
mărturisit

antrenorii lor au 
în 
al

pregătiri, cu 
calificării...

plecat 
gîndul

Azi, la Constanta

ÎN PLINA DESFĂȘURARE
Pescuitorii de perle" de la Palatul Pionierilor • M1NA BUNULUI OOS-

PODAR • Trebuie să știi nu
salvezi de

numai să înoți, dar
la înec...

CHIMIA DOREȘTE
LA START CU

Vestea că deținătoarea „Cupei 
României", Chimia Rm. Vîlcea, va 
înfrunta în primul tur din „Cupa 
cupelor" pe Glentoran Belfast, a 
fost primită cu satisfacție în orașul 
de pe Olt.

La ora actuală, clubul vîlcean în
treprinde acțiuni organizatorico-ad- 
ministrative pentru a răspunde cum 
se cuvine onoarei de a reprezenta

SĂ SE PREZINTE
FRUNTEA SUS
țara noastră într-o competiție euro
peană.

Cu sprijinul organelor locale s-a 
inițiat o vastă acțiune pentru îm
bogățirea bazei materiale, vizîndu-se 
dublarea capacității tribunelor și 
amenajarea accesoriilor (cabine, in
stalație de oxigenare, regazonare) la 
un nivel reprezentativ. Un colectiv

PRIMELE ÎNTRECERI
IN CUPA DUNĂRII
PENTRU JUNIORI

LA HALTERE
(Continuare în pag. a 3-a)

cel mai 
numerele trecute ale zia- 
bazine — unde copiii se

răspunde, totodată, unei

în frumosul parc al Palatului 
Pionierilor, lingă un avion în pozi
ție „pe loc repaus" se află bazinul 
de înot, locul spre care se îndreap
tă zilnic sute și sute de copii din 
toate cartierele Capitalei. Cîte 500 
pe serie, împărțiți în grupe pînă la 
20, primesc — timp de 12 zile — 
lecții de înot conduse de 12 ins- 
structori, cadre cu o înaltă califi
care și o bogată experiență în ma
terie.

Profesorii de educație fizică Con
stantin Țtircaș, Eugen Voiculescu. 
Aii Muzacu, Mihai Slăvescu și alții 
se străduiesc ca în răstimpul pe 
câre îl au la dispoziție să obțină 
maximum de randament. Este la 
i^ljloc, în primul rînd, orgoliul și 
ambiția fiecărui cadru didactic, dar

acțiunea 
acute necesități. Secția de natație 
a Clubului sportiv „Cutezătorii" 
trebuie alimentată continuu cu noi 
și noi talente. Recordurile de na- 
tație ale copiilor ating cote irhpre- 

. sionante și pentru a fi întrecute 
sînt necesare nu numai vocația, 
dar și munca asiduă a elevilor și 
a profesorilor deopotrivă.

Desigur, fiecare lecție de înot își 
are punctul ei de atracție. Nimic 
nu poate egala, însă, finalul ciclu
lui, serbare care precede examenul 
„de sfîrșit de an“. Atunci, părinții 
urmăresc îneîntați și satisfăcuți 
virtuțile de înotători ale copiilor 
lor. Se organizează diverse ștafete, 
concursuri și jocuri în apă, ca de 
pildă, „pescuitul perlelor", în rea
litate al unor pietricele aruncate pe 
fundul bazinului.

„Timpul ploios ne face într-ade-

văr greutăți — spunea profesorul 
Stelian Negoiță. coordonatorul cen
trului de inițiere — dar nu ne dăm 
bătuți. Lucrăm printre... picături. 
Dificultățile survin din faptul că 
bazinul nu are apa încălzită și pe 
vreme urîtă ne vedem nevoiți sa 
ținem porțile inchise. Și totuși, co
piii nu pierd nici una din cele 12 
lecții pe care ni le-am propus. 
Zilele pierdute sînt recuperate în 
diminețile însorite, cind instructorii 
noștri lucrează peste... plan. O fac 
cu plăcere. Dacă ar fi să mă pling 
de ceva, este faptul că nu toate 
școlile generale răspund cererii 
noastre de a prezenta din timp cen
trului de inițiere listele cu elevii 
care doresc să fie instruiți.

școli care întirzie și astfel 
mulți copii de avantajele 
le-ar avea frecvdntînd

privează 
pe care 

cursurile 
noastre. în această culpă au intrat 
școlile generale nr. 150, 
le. Este regretabil"...

191 și alte-

GOTEBORG,
ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ

LA IN CM. DE SCRIMA,
A ROMÂNIEI

14 ORE DIN 241
A CUCERIT MEDALIILE DE BRONZ

întreruperi,Atît se lucrează, 
la Complexul de 
sortive nr. 2, din 
tate a Gării Obor. De la 7 dimi
neața pînă la 21,30 seara. Indiferent 
de timp — fie că este soare, fie că

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

fără 
bazine al Școlii 
imediata vecină-

(Citiți, în pagina a 4-a, relatarea trimisului nostru).

VICTORIE CATEGORICA

începînd de astăzi, pe velodrom, „CUPA PRIETENIA

O COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA
DE MARE ATRACȚIE

Începînd de astăzi și pină dumi
nică, ciclismul de velodrom ne ofe
ră una dintre cele mai atractive re
uniuni ale sezonului: competiția do
tată cu „Cupa Prietenia".

64 de cicliști, cei mai buni sportivi 
juniori din opt țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria. U.R.S.S. și România) 
și-au dat întîlnire la București pen
tru a-și demonstra virtuțile. După 
cum se poate observa, este • vorba 
de alergători reprezentînd țări cu 
veche tradiție în această ramură 
de sport. în acest context, evoluția 
tinerilor cicliști suscită un mare in
teres.

întregul efectiv al sportivilor oas
peți este prezent de ieri în Capita
lă. Cu toții au vizitat velodromul și, 
printre picături, au efectuat chiar 
unele antrenamente. Sînt sportivi 
robuști, cu o conformație atletică și. 
după cîte am putut aprecia, cu toții

(Continuare în pag. a 3-a)

trandul Tinere- 
itoarele evoluții

prezintă o bună valoare tehnică. 
Dar, despre aceasta vom vorbi mai 
pe larg atunci cînd îi vom urmări 
in confruntările directe din cadrul 
competiției.

La aceste întreceri, țara noastră 
va fi reprezentată de nouă alergă
tori: Lucian Rosac, Constantin Ște
fan, Romicâ Simion. Constantin Bon- 
ciu, Nicolae Tănăsescu. Atila Teleg- 
dy, Ilie Totora. Teodor Ciumeti și 
Gheorghe Șchiopu. După cum se ve
de, în mare majorita nume
mai puțin cunoscute 
acest prilej si 
confruntări in 
că tinerii noști 
cupeți nici un 
portare dintre cele

Astăzi, competiția 
16. în program figur 
viteză (serii, recalific 
semifinale) și urmăr 
— 4 km (serii și sfei

SISTEMUL COMPETIȚIONAL INTERN - PRINCIPALUL FACTOR 
DE PROGRES IN SPORTUL DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ

Acționând consecvent în direcția 
adoptării unor măsuri menite să 
contribuie la transpunerea în viață 
a sarcinilor trasate de Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
a sportului, Biroul Executiv al Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport a elaborat și a sta
tuat recent principalele coordonate 
leferitoare la îmbunătățirea sistemu
lui competițional, precum și jaloane
le orientării în vederea alcătuirii și 
definitivării calendarului sportiv pen
tru anul 1974.

După o temeinică analiză a celor 
mai importante întreceri interne și 
(Jupă 9 iâtgă coi^ltarș a specialiș-

tilor și a organelor spcri’ve locale. 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a emis 
Hotărîrea nr. 795 din 27 iunie a.c. 
prin care se aprobă mâlurile I gale 
de ridicarea pe o treaptă ralitath 
superioară a sistemului și nivelului 
competițiilor republicane.

In acest sens, Hotărîrea. d ; să ce 
face o apreciere generală a staJi-i- 
lui actual de dezvoltare și. mai a- 
les. a eficienței acestor întreceri ir. 
direcția promovării și redării ele
mentelor tinere și talentate, a creș
terii generale a sportuluj d? per
formanță, stabilește criteriile și o- 
rientarea în direcția atît a activită
ții competiționale de performanță.

cit • in cea a educației fizice ș 
sportului de masă.

PE LIX IA
TRMANTÂ.

ce orice, calendarul sportiv intern, 
firește cit mai bine corelat cu cel

deplin acumulările de la echipele 
de club la cea reprezentativă, tre
buie să contribuie la dezvoltarea ar-
moniasă a ramurilor de sport pe în
treg teritoriul țării și, in mod deo
sebit. a acelor sporturi prevăzute in

A POLOIȘTILOR ROMANI
7-2 CU OLANDA LA CAPĂTUL UNUI

Ieri nu a mai plouat în Capitală. 
A plouat însă cu goluri în parti
dele turneului internațional de 
polo. Spre satisfacția numeroșilor 
spectatori care asistă cu mare in
teres la confruntarea cîtorva din
tre cele mai bune echipe din lume.

Prima reprezentativă a țării a 
avut, de această dată, o adversară 
mult mai dificilă, selecționata O- 
landei, care cu o zi înainte jucase 
excelent. Mai mult, palmaresul în- 
tîlnirilor din ultimii patru ani între 
cele două echipe era favorabil oas
peților, iar în acest sezon fiecare 
dintre ele a obținut cîte o victorie : 
România cu 3—2 la Pescara, iar 
Olanda cu 4—3 la Utrecht. Motiv 
în plus de a aștepta cu oarecare re
ținere rezultatul acestui prim derby 
al „Cupei orașului București".

De la bun început, trebuie spus 
că ieri la Dinamo, tricolorii au ju
cat foarte bine și au obținut o vic
torie categorică — 7—2 (1—0, 2—1, 
1—1. 3—0) — așa cum nu au mai 
realizat 
echipe, 
maximă 
mult ca 
cît mai 
valitate.
■diferența de pe tabela de marcaj 
la sfîrșitul întâlnirii putea ti și mai 
mare, nii vom exagera cîtuși de 
puțin, pentru că în acest meci ro
mânii s-au dovedit cu cel puțin o 
clasă superiori.

Oaspeții au beneficiat de prima 
superioritate numerică. Scorul avea 
să fie deschis însă de reprezentanții 
noștri: Schervan l-a servit caps tavă 
pe V. Rus și acesta a înscris irrtpa-

niciodată în fața acestei 
Ei au abordat partida cu 

seriozitate, dornici mai 
oricînd să tranșeze în mod 
substanțial o mai veche ri- 

Și dacă vom afirma că

• Hotărîrea nr. 795 a Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S., un document de bază în aceas
tă direcție • In sportul de performanță 
s-au creat trei trepte competiționale • 
Cerințe noi, adaptate nivelului întrece
rilor internaționale • Acțiuni sportive de 
masă mai simple ți mai accesibile • Me
todologia calendarului sportiv.

hotârirea de partid, determinind tot
odată evidențierea. pregătirea și 
promovarea elementelor tinere și ta
lentate. Numai în acest fel activita
tea c»-mpet!țîonală va putea contri
bui direct la realizarea obiectivelor 
de performanță stabilite pentru ma
rile Întreceri internaționale și cu de
osebire la Jocurile Olimpice, la cam- 
aces: scop, federațiile sportive au 
datoria sa stabilească numărul optim 
de concursuri pentru fiecare catego
rie de sportivi, sistemul de organi
zare și desfășurare a principalelor 
întreceri pe ramură de sport. Tn a- 
farâ de aceasta, este necesar să se 
elaboreze haremuri și norme obliga

torii atît pe plan central, cît 
și pe plan local, ceea ce va consti
tui un stimulent în pregătire și va 
limita accesul in întrecerile republi
cane al sportivilor plafonați, fără ca
lități fizice deosebite, fără perspecti
ve de progres.

Pentru ca lucrurile să fie cît mai 
clare și pentru ca. în viitor, ansam
blul disputelor republicane să se 
poată inoF.dra în coordonate precise. 
Hotărîrea 795 a Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. stabilește trei trepte prin
cipale în organizarea calendarului

(Continuare in pag. a 2-a)

MECI DE BUNĂ FACTURĂ TEHNICĂ
rabil (1—0). La începutul reprizei 
secunde, a fost rîndul formației 
noastre să aibă un om în plus dar 
ocazia este ratată, deoarece... Hu
ber se ținea de poarta sa ! A urmat 
însă un contraatac viguros și Lazăr, 
lansat de D. Popescu, marchează : 
2—0. Jocul este viu, rapid și place 
numeroasei asistențe. Hermsen re
duce din 
V. Rus îl 
pe Kroon 
să : 3—1.

handicap (la s.n.) și 
obligă pentru a 3-a oară 
să scoată mingea din pla- 
Era evident că românii, 

care au înotat mai mult și au ata
cat cu multă variație își impuneau 
punctul de vedere. A urmat, însă, 
o repriză a marilor ratări, care a 
oferit olandezilor momente de res- 
piro. R. Lazăr a avut o splendidă 
acțiune personală, a obținut un pe
nalty, dar Zamfirescu a tras lovitu
ra de pedeapsă în bară. Apoi, ace
lași Lazăr a scăpat singur pe con
traatac, dar Kroon (excelent pînă

V. ADRIAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CONSTANȚA, 12 (prin telefon).' 
Vineri după-amiază, la ora 17, în 
Sala sporturilor din localitate vor 
începe întrecerile din cadrul „Cu
pei Dunării" la juniori. La ora a- 
ceasta, toate preparativele în vede
rea începerii competiției au fost 
încheiate. Sala își așteaptă oaspeții 
care în ultimele două zile au sosit 
în orașul de pe litoral încheindu-și 
pregătirile. Miercuri și joi au sosit 
echipele Iugoslaviei, Cehoslovaciei. 
Austriei, R.F. Germaniei, Ungariei 
și Bulgariei. Adăugind la aceasta 
și reprezenativa României, numă
rul total al formațiilor participante 
se ridică la 7. Antrenorii români 
au și anunțat formația : cat. cocoș: 
Marcel Kiamil (S.N.C.) ; cat. pană: 
V. Daniel (C.S.M. Cluj); cat ușoa
ră : M. Paloș (C.S.M. Cluj) ; cat. 
semimijlocie: S. Apostol (Rapid); 
cat. mijlocie : N. Capăceru (S.N.C.); 
cat. semigrea : I. Orosz (C.S.M. 
Cluj); cat. grea : St. Kreicik (C.S.M, 
Cluj).

Nu este exclus ca echipa Româ
niei să participe cu o a doua gar
nitură, în afară de concurs, dar 
aceasta se va hotărî în ședința teh
nică prezidată de Kalaman Vra- 
necz (Ungaria), președintele comi
siei de organizare a Cupei Dunării.

Echipele participante se află ca
zate la hotelul Continental. în ore
le libere sînt programate plimbări 
pe litoral, vizite la monumentele 
istorice din localitate. Programul 
primei zile prevede întrecerile la 
două categorii : cocoș și pană. în 
formația română evoluează con- 
stănțeanul Marcel Kiamil și Vasile 
Daniel. Ultimul — sperăm — șă 
ajungă din nou în. posesia recordu
lui european de juniori la „aruncat" 
al cărui corecordman este încă cu 
142,5 kg.

Iubitorii sportului de haltere din 
localitate — și sînt mulți pasionați 
ăi acestui sport în Constanța, în
deosebi după campionatele europe
ne de anul trecut — așteaptă cu in
teres evoluția tuturor participan- 
ților.

Ion OCHSENFELD

CARE SA ATACE TiTLUL MONDIAL I li
Interviu tu antrenorul emerit proî. CONSTANTIN POPESCU, noul 

conducător al reprezentativei de Handbal feminin
După cum am mai anunțat re

prezentativa feminină de handbal a 
țării noastre va fi condusă de un 
nou cuplu de antrenori, prof. Con
stantin Popescu, secundat de prof. 
Dan Bălășescu.

Dorind să aflăm cîteva din pro
iectele pe care antrenorul emerit 
Constantin Popescu și le-a făcut, 
i-am solicitat în cursul zilei de ieri 
un interviu.

— Cum ați primit vestea numirii 
dv. la cirma „naționalei" feminine?

— Bineînțeles că încrederea acor
dată mă onorează, cu atît mai mult 
cu cit preiau echipa într-un mo
ment in care la orizont se află
campionatul mondial. Totodată, însă, 
vreau sg subliniez că am de înde
plinit o muncă de mare răspundere, 
angajantă și plină de inerente difi
cultăți.

— Ce i-ați Propus pentru perioada 
■mediat următoare ? ... .....

— De la bun început vreau să 
specific că voi căuta să manifest 
o deosebită prudență, întrunit — deși 
cunosc potențialul actual al echipei 
și, implicit, al jucătoarelor sale — 
am nevoie de o perioadă de studiu 
aprofundat, pentru a Ști cu precizie 
în ce direcție trebuie să canalizez 
pregătirile viitoare. Orice grabă, 
orice acțiune pripită pe care aș în- 
treprinde-o acum poate avea reper
cusiuni mal tîrziu. Va fi deosebit de 
greu și nu pot promite nimic spec
taculos, însă am convingerea că, deși 
timpul este relativ scurt, vom reuși 
să clădim o echipă care să atace 
titlul mondial! Personal nici nu 
concep alt obiectiv decît cel ma
xim! Dar, pentru atingerea lui, sînt 
necesare și eforturi maxime, or eu 
voi cere jucătoarelor tocmai acest
lucru. Toată lumea trebuie să se 
■ingajeze într-o muncă și o disci-

Horia ALEXANDRESCU / 
  „___. / 

.ContinMre în pag. a 2-a) j
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DUPĂ TRIUNGHIULARUL ATLETIC DE LA EREURT

CÎTEVA VALORI CERTE DAR PREA MULTE GOLURI
W ECHIPELE CADETKOR ROMÂNIEI
® Și totuși puteam învinge formația feminină a Poloniei! • Cei 
mai mulți dintre reprezentanții noștri au evoluat sîab © Cu două- 
trni antrenamente pe sâptâmînă
manță

Pentru tinerii atleți români, în
trecerile triunghiularului de Ia 
Erfurt prezentau o dublă semnifi
cație. Pe de o parte, într-o confrun
tare directă cu selecționatele R.D. 
Germane, cele mai bune de pe con
tinent (între atleții juniori și se
niori din această țară nu există 
clecît'o singură diferență — vîrsta), 
chiar pe terenul acestora, și cu cele 
ale Poloniei, țară în care atletismul 
cunoaște largi tradiții și posibili
tăți, aveam ocazia de a stabili mai 
precis actuala valoare a „noului 
val".

în al doilea rînd, pista de tartan 
de la Erfurt oferea reprezentanților 
țării noastre un prilej ideal de a 
asalta normele impuse de F.R.A. 
pentru a putea concura la C.E.

Rezultatele sînt cunoscute : echi
pele române au înregistrat Infrin
ged mult prea severe (82—140 și, 
respectiv, 41—-94) în fața gazdelor 
și au pierdut meciurile cu forma
țiile poloneze la diferențe mai mici 
(97—124 și, respectiv, 61,5—73,5). E 
adevărat, pentru prima dată obți
nem la acest triunghiular 5 victorii 
individuale în deplasare (Ghipu, 
Onescu, Cîrstea, Megelea și Spînu), 
dar acestea nu ne pot face să tre
cem cu vederea insuccesul. Chiar 
dacă se va ține cont că am pre
zentat (motivat) echipe descomple
tate. de faptul că 36 de sportivi nu 
au avut pantofi cu cuie (!), sau de 
unele accidente și tot nu se vor 
putea justifica aceste înfrîngeri. 
Firește, era greu de presupus o vic
torie în fața echipelor R.D. Germa
no : dar ca și anul trecut, la Con
stanța, puteam învinge Polonia, mai 
ales în concursul feminin.

nu se ajunge la marea perfor-

nia (patria lui Janusz Sidlo). în 
sfîrșit, tînăra (16 ani) Doina Spînu 
a ajuns datorită excepționalului său 
talent la 6,28 m la lungime (a doua 
performanță europeană), arătîndu-se 
o demnă urmașă a Vioricăi Visco- 
poleanu. Au mai fost și alți spor
tivi, unii dintre ei chiar debutanți, 
care au concurat cu multă ambiție 
stabilindu-și recorduri personale: 
Elisabeta Bacalar — 2:09,0 la 800 m. 
rezultat deosebit pentru o atletă 
care aleargă a 5-a oară această dis
tanță, C. Bebereche 14:49,0—5000 m, 
Niculina Lungu 55,1 și Aurelia Filip 
56,3 la 400 m, A. Marinescu 15,02 m 
la triplu-salt, Madlen Nicolae 5,93 
m la lungime, Sofia Mitrică 13,69 m 
și Domnica Nistor 13,01 m la greu
tate.

Cei mai mulți dintre purtătorii 
tricoului național ne-au dezamăgit 
însă prin slabele lor evoluții, care 
au determinat insuccesele din me
ciurile cu Polonia. Este vorba de 
Mariana Nan. Florența Ionescu, P. 
Neagu, V. Mocanu, G. Călin, St. 
Lengyel, Gh. Ion, Greta Măgirescu. 
Viorica Neagu, Adriana Ioniță, V. 
Miloiu, N. Voicu, I. Crișan, I. Galea, 
M. Ifrim, C. Antal, M. Scoarță, B. 
Bedrosian, Beatris Lovin, Argentina 
Pavel și Adriana Tatsiuc. Acești 
sportivi s-au mobilizat prea puțin 
pentru concurs, au luptat fără am
biție, comp!ăcîndu-se adesea in pos
tura de învins net.

Departe deci de a avea omogeni
tatea și valoarea unor echipe de 
prima mînă, reprezentativele de 
juniori nu au reușit nici în a- 
cest an să mai reducă din diferen
țele ce le despart de vîrful pirami
dei. Mai mult, chiar și ritmul de

bune condiții și materiale. Totuși, 
Ghipu, Spînu sau Megelea au de
monstrat că se poate mai mult 
chiar și în asemenea condiții. Și 
atunci ?

Numărul antrenorilor care au în
soțit delegația la Erfurt a fost de 
această dată destul de mare. Am 
vrea să credem că ei nu și-au irosit 
vremea în zadar. Să sperăm că 
lecția primită le va servi din plin și 
că vor materializa în activitatea 
viitoare cit mai multe din învăță
mintele trase.

Adrian VASILIU

CONCURSUL NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ MODERNĂ 
ĂL ȘCOLILOR SI LICEELOR SPORTIVE -

* >

LA UN NIVEL RIDICAT
PIATRA NEAMȚ, 12 (prin tele

fon). In sala „Ceahlăul", din locali 
tate, au început miercuri dimineață 
întrecerile de gimnastică din cadrul 
concursului național de „modernă" 
rezervat școlilor și liceelor sportive, 
competiție aflată la cea de a IlI-a 
ediție. Sînt prezente aici sportive 
din București, Ploiești, Baia Mare. 
Brașov, Brăila, Piatra Neamț, în 
total 150 de concurente.

în prima zi au fost programate 
întrecerile la categoria a IV-a, gim-

Pc marginea campionatelor naționale de tenis ale copiilor

NUMAI 0 MUNCĂ DE CALITATE POATE 
TRANSFORMA SPERANȚELE ÎN ÎMPLINIRI

Gheorghe Ghipu ciștigă net în fața 
din R. D. Germană și Polonia

celor mai buni alergători (800 m) 
Foto : Manfred FROMM — Erfurt

Fiind vorba de copii — deci de 
vlăstarele tenisului — apreciem că 
primul lucru ce trebuie subliniat 
pe marginea campionatelor naționa
le, desfășurate recent la Cluj, este 
numărul foarte mare al participan- 
ților : 230. O cifră ce vorbește atit 
despre aderența tineretului la aceas
tă disciplină, cit și despre disemi
narea tenisului, sport întîlnit astazi 
în centre ca Gheorghieni, Brăila, 
Baia Mare, Bocșa, Bacău, Focșani, 
Sf. Gheorghe, Sighișoara, etc. etc.

Alături de cifră se cere mențio
nată '•calitatea selecției, acceptabilă 
în cazul celor mai mulți dintre 
participanți, dovadă că jos, la izvoa
re, se lucrează cu atenție, migală 
și tragere de inimă. O apreciere 
care nu se referă doar la specia
liștii centrelor consacrate — pre
cum Dinamo, Cutezătorii, Progresul, 
Dinamo Brașov, Politehnica Cluj, 
Constructorul Hunedoara, Sănătatea 
Oradea, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — ci și la cei de la Școala 
sportivă Sf. Gheorghe, Școala spor
tivă Tg. Mureș, Dunărea Galați, 
Flacăra Moreni, profesori și antre
nori care au trimis în competiția la 
care ne referim, 73 de copii cu un 
bagaj tehnic ridicat și o bună pre
gătire fizică.

Relevînd lucrurile bune, nu tre
cem, desigur, cu vederea peste ca
zurile celor care de abia posedă 
forța de a trimite mingea peste 
fileu, sau al căror simplism tehnic 
nu le-a permis să-și treacă în „pal
maresul" campionatelor decît un... 
ghem. Știind, însă, că o bună parte 
dintre ei — în special cei de la ca
tegoria 8—10 ani — se află în etapa 
cînd descifrează abecedarul tenisu
lui, credem că cel mai nimerit lu
cru nu este acela al sublinierilor cu

negru, ci îndemnul la o muncă 
mult mai susținută și conștiincioasă, 
singura capabilă să-i urce pe acele 
piscuri lg care ei visează astăzi. De 
altfel, competiția de la Cluj — care 
a generat o justă stratificare a va
lorilor — a arătat fiecărui compe
titor și, mai ales, fiecărui antrenor, 
nivelul unde se situează și a formu
lat judecăți de valoare asupra cali
tății muncii prestate de fiecare pînă 
acum.

Cît privește noii campioni, ei au 
fost aproape în totalitate desemnați 
dintre tenismenii cărora li se acor
daseră cele mai mari șanse, fapt ce 
vine să confirme atît autoritatea cu 
care ei conduc în categoriile res
pective, cît și seriozitatea cu care au 
privit competiția. „Partea leului" : 
trei locuri I la simplu (8—10 ani și 
11—12 ani fete și 11—12 ani băieți) 
a revenit clubului bucureștean Di
namo, unitate a cărei preocupare 
pentru pepiniera tenisului a fost și 
în alte rînduri remarcată. în clasa
mentul medaliaților îi urmează Cu
tezătorii, clubul care, cu excepția 
simplului de la 8—10 ani fete, a 
avut medaliați în toate celelalte 5 
simnluri, ca și în cele 4 probe de 
dublu.

Sublinieri personale pentru Lucia 
Romanov (Cutezătorii), jucătoare 
care și-a îmbogățit mult paleta teh
nică și a căpătat stăpînirea de sine. 
Andrei Dîrzu (Progresul) și Eduard 
Pană (Cutezătorii) — marii rivali ai 
categoriei 13—14 ani.

Pentru ca ele — speranțele de 
astăzi — să poată deveni mîine 
ÎMPLINIRI, trebuie să depună o 
muncă fără preget și multă pasiune.

Nușa DEMIAN

nastele cele mai tinere din concur: 
avînd obligația de a prezenta exer
ciții la panglică, impus fără obiect 
și liber ales. Apreciem că nivelul la 
care au evoluat micile gimnaste a 
fost ridicat, exercițiile oferite pu
blicului spectator și specialistelor 
fiind de o deosebită expresivitate, 
spectaculozitate și ținută artistică, 
în cursul după amiezii competiția 
a continuat cu întrecerile de la ca
tegoria a II-a, I și maestre. La a- 
ceastă din urmă categorie au fost 
prezente doar două sportive, prima 
clasîndu-se Carmen Bucaciuc, iar pe 
locul doi Maria Cozia. O remarcă 
se cuvine a fi făcută pentru echipe
le bucureștene, care au dominat 
copios la toate categoriile.

Iată rezultatele tehnice : CAT. A 
IV-A : echipe — Școala sportivă nr. 
1 Buc. 87,80, Școala sportivă nr. 2 
Buc. 87,25 p, Școala sportivă P. 
Neamț 84,60 p : individual compus : 
Doina Bunoiu (Șc. sp. 1 Buc.), Elena 
Harabagiu (Șc. sp. 1 Buc.). Irina 
Egeto (Șc. sp. 2 Buc.) ; CAT. A 
II-A : Liceul nr. 35 București 73,85, 
Șc. sp. Brașov 73,40, Liceul nr. 3 
Baia Mare 73,30 ; individual com
pus : Carmen Bara (Șc. sp. 2 Buc.) 
25,25 p, Constanța Dobre (Lie. 3 B

CAIAC-CANOE In cursul dimineții 
de astăzi va părăsi țara lotul reprezen
tativ de juniori, care, înaintea campio
natelor europene de la Walcz (Polonia), 
participă sîmbătă și duminică la „Regata 
Prietenia". întrecerile ediției 1973 a aces
tei tradiționale competiții se dispută în 
localitatea Pancearevo. la clțiva kilo
metri de Soția. România va ii repre
zentată de o delegație formată din 20 
de persoane. Ca antrenori au făcut de
plasarea profesorii Igor Lipalit, ștefan 
Vișevan și Stavru Teodorof • CAMPIO
NATUL republican de seniori pe echipe, 
faza pe municipiul București, progra
mează la finele acestei săptămin’ între
ceri deosebit de Interesante. In timp ce 
lacul Herăstrău va găzdui duminică, de 
la ora 7.30, întrecerile dintre secțiile bu
cureștene — mai puțin Dinamo și Steaua 
— caiaciștli și canoiștii acestor două 
cluburi iși vor disputa întîietatea Intr-un 
concurs separat — programat sîmbătă, 
de la ora 8.30. la Stiagov.

Desfășurate acum cheva 
campionatului republt- 

aproaoe

Cîțiva dintre reprezentanții țării 
noastre s-au străduit să onoreze 
participarea lor prin rezultate me
ritorii, de bună valoare. Ei vor fi 
probabil și cei mai siguri compo
nent! ai lotului pentru „europene1. 
Gh. Ghipu, acest admirabil atlet 
care ne-a probat acum și calități 
morale deosebite (oare cîți și-au dat 
seama că recordmanul nostru a 
alergat, și cîștigat; o probă de 800 
m cu o acută durere la picior ?h 
merită toate laudele. N. Onescu, în
tr-o companie selectă, a sosit pri
mul în cursa celor 15 sute, demon- 
strînd resurse superioare, în curînd 
foarte apropiate de 3:40,0. C. Cîrstea 
cu 2,09 m a dovedit că faima sări
torilor în înălțime din România nu 
este intîmplătoare, întrecînd sportivi 
cu recorduri superioare, iar Gh. 
Megelea nu a fost în nici un mo
ment amenințat de cei mai valoroși 
sulițași din R.D. Germană și Polo-

creștere al rezultatelor cadeților ro
mâni a rămas în urmă față de pro
gresia pe plan european. Udo Beyer 
(R.D.G.) arunca anul trecut cu puțin 
peste 17 metri la greutate și astăzi 
este recordman continental (19,63), 
iar Klaus Dieter Kurrat (R.D.G.) a- 
lerga „suta" în 10,5 în 1972, și acum 
deține o performanță de 10,2.

Fără îndoială, în pregătirea atle- 
tilor juniori s-a făcut un pas înain
te. Astăzi avem și noi un record
man european și poate că de la 
Duisburg delegația noastră se va 
întoarce cu 2—3 medalii. Și totuși 
este prea puțin. Selecția, în special 
pentru probele de aruncări, conti
nuă să fie defectuoasă, iar antrena
mentele sportivilor (la cei mai 
mulți două-trei pe săptăminâ) nu 
au intensitatea pretinsă de marea 
performanță. Desigur nu vom trece 
cu vederea faptul că tinerii atleți 
nu dispun pe deplin de cele mai

Mare) 25,00 p. Doina Petricică (Șc. 
sp. Ploiești) 24,85 ; CAT. I : echipe : 
Șc. sp. 2 Buc. 129,50. Șc. sp. 1 Buc. 
124,00, Șc. sp. Ploiești 122,00 ; indi
vidual compus : Mihaela Tîrnoveanu 
(Șc. sp. 2 Buc.) 44,45 p, Cristina 
Sima (Șc. sp. 2 Buc.) 44,25, Ileana 
Drăgulin (Șc. sp. 1 Buc.) 42,60 p.

prof, Irina ȚONEA

VARA NICI LUNGĂ $1 NICI FIERBINTE A HOCHEIȘTILOR 
VA FI, TOTUȘI, RODNICĂ!

Refacerea și tratamentele nu împiedică activitatea de pregăti- 
• „Suplimentul* lui Tureanu • Antrenamentele continuă lare

Miercurea Ciuc • Primul start competițional: 15 august in „Cupa 
Sovietski Sport*
Pe toate „meridianele* hocheiului 

s-a așternut liniștea. Chiar și pe 
meleagurile unde acest sport înfrun
tă cu curaj, pe „arena* popularității, 
fotbalul, se simte obișnuitul „rela- 
che* estival-, $i la noi, ca peste tot. 
gheața și mantinelele au fost uitate. 
Este pauză. O pauză ce, doar apa
rent, este deplină-..

Pentru că incercind să cunoaștem 
ce fac in acest răgaz de timp așii cro- 
sei și ai pucului am aflat lucruri 
interesante. Un răspuns laconic (dar 
insuficient) ar fi acela că ei se 
odihnesc sau că iți refac forțele 
pentru apropiatele confruntări ale 
lunilor de toamnă și de iarnă. Așa 
să fie oare ? Si da. și nu.„ deoarece 
vacanța hocheiștilor a devenit, an de 
an. tot mai scurtă și din acest motiv 
refacerea trebuie să se îmbine ci 
pregătirea. Pe bună dreptate unul 
din jucătorii noștri fruntași spunea 
nostalgic: „Verile noastre nu mai 
sînt atît de lungi și nici măcar fier
binți, de cînd cu capriciile vremii—”

Ne-am convins de adevărul acestei 
reflecții, de curînd, căutindu-i pe 
hocheiștii fruntași, la mare, in ta
băra lor de vacanță.

★
Obligați să-și desfășoare activita

tea competițională la temperaturi

IN CAMPIONATUL DE RUGBY

AU BENEFICIAT ECHIPELE DIN DIVIZIA A
DE CONDIȚII OPTIME

scăzute și fiind constrinși prin natu
ra acestui sport să se pregătească 
in majoritatea timpului tot in con- 
diți-ni de... frigider, este aproape fi
resc ca. in scurta lor vacanță, ho- 
cheițtii să caute cu aviditate bine
facerile soarelui sau ale miraculo
sului nămol- Deci, la mare, un'de 
p-ogramul zilnic cuprinde. în afara 
beilor helio-marine sau ale celor de 
nămol și antrenamente de pregătire 
fizică specifică și generali.

Așa i-am găsit la antrenament, pe 
marginea lacului de lingă hotelul 

stațiunea Eforie Nord, 
conducerea antrenorilor 
(proaspăt promovat la 
de seniori de la cea de 

juniori) ți Ion Tiron (marele specia
list in ridicarea și formarea porta
rilor) se lucra intens. Ale 
nisip pentru întărirea glez 
articulațiilor trenului inft 
țări, sprinturi. In fruntea 
„veteranii- lotului Varga. P; 
Dumitra? sint exemple de ca 
dine. Lingă ei cei mai tineri, 
care zărim și doi... novici (i 
cant de talent Marian Pisar 
fundaș cu „inimă de leu*. Ei 
tal — promovați din selecțio 
juniori) țin pasul cu nădejti 
dtnd, desigur, la marele efor 
ii așteaptă in apropiatul sezon 
convins cu toții că bunele re. 
nu sint accesibile deeit acelora 
eare-ți fac „sania" in timpul verii.

Chiar toți sint convinși de acest 
lucru ? Există o excepție. Il căutăm 
din ochi pe Doru Tureanu. Bolnav? 
Antrenorul St. Ionescu este și el ne
dumerit. Ceilalți jucători se uită 
peste tot ți. surpriză, iată-l pe „co
pilărosul* Tureanu pitit după un 
grup de turiști străini, care priveau

Belona din 
unde sub 
St. Ionescu 
selecționata

n pe 
lor și a 

erior, fio- 
i coloanei, 

â îi 
<itu~ 

printre 
un aia- 
u îi un 
iod An
inat® de

. a-n- 
: care 
. S-au 
Ui.a.e

admirativ antrenamentul hocheiști
lor noștri. Reacția celor doi antre
nori este promptă. Tureanu execută 

jîn £JnUU4iare tot programu},^ unul 
singur ca- un.... supliment. - .

★
; Discpție cu antrenorul St. Ionescu. 
Este și el transpirat dar — se vede 
— satisfăcut.

— Ce impresii aveți după aceas
tă primă perioadă de pregătire ?

— Voi fi scurt, in speranța că re
zultatele viitoare vor vorbi mat 
convingător. Deci, starea de disci
plină foarte bună, muncim strașnic, 
urmărind cu atenție refacerea și. 
mai ales, tratamentele la nămol, atit 
de necesare majorității hocheiștilor.

— Care va fi programul in conti
nuare ?

— Incepind de la 17 iulie ne vom i 
muta sediul la Mircurea Ciuc. unde 
vom începe antrenamentul specific 
pe gheață, imbinindu-l mai departe, 
cu lucru! in vederea dezvoltării ca- | 
parității de efort.
- Și apoi ?
— Apoi plecăm tn Uni 

tied. După o scurtă pe 
pregătire la Kiev vom lu 
15 august in „Cupa Sorie 
alături de cele mai putei 
C£» ClUu SOI IF.ICC îl Ce 
tabile formații de peste i

★
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cun. unde exu:. 
Deocamdată, cei

FI. Sgîncă. P
iu. aoveGtna rc 
e destindere ți 
terează. Este și i 
deși scurtă si a 
ă rară a hochei

■ huni1 ouni pescari 
Și Axinte. Glu- 

■ bună.

Mihai CĂLIN

PENTRU DISPUTAREA PARTIDELOR? SISTEMUL COMPETIȚIONAL INTERN-

CANOTAJ
zile, întrecerile ----- ,-------
can de juniori, faza pe municipiul Bucu
rești, au reunit la Herăstrău aproape 
toate speranțele schifului din Capitala, 
prilejuind dispute echilibrate și specta
culoase. în pofida faptului că organiza
torii competiției au căutat să asigure 
condiții cit mai bune de întrecere, par
ticiparea la unele curse a fost nernu- 
țiimitoare. din cauza lipsei de interes 
manifestată de cîteva secții. Spre
plu. la probele de sch-if simplu baieti- 
copii. 4-|-l vîsle fete. 4-ț-l rame fete n, 
2+1 băieți II. 4+1 vîsle băieți — copii 
s-au prezentat la start numai cite doua 
echipaje, iar la proba de 4+1 rame ba“ 
ieți II, locul întîi a revenit echipei șc. 
sp. 1, la capătul unei curse... fără ad
versari ! înainte de a prezenta ^^tiga- 
torii ne întrebăm cine este răspunzător 
de această situație, și. în mod special, 
ne întrebăm (din nou în ultimul timp ) 
ce se întîmplă, spre exemplu, cu secția 
de la CNU. care a înscris Jn 
ție... un singur * •»
câștigătorii : 
băieți-copii 
Rapid: 4+1 
rame băieți 
băieți-copii 
Voința; 4+1 —
schif simplu băieți-copii 
rame fete îl - ........
— Șc. sp. 1. - - 
2 f.c. băieți II — 
băieți II —
fetVi—’Metalul”: schif simplu fete r — 
CSS ; 2 f.c. fete I — Șc. sp. 1 : 2. vîsle 
băieți I - Șc. sp. 1; 4+1 rame băieți 
I — CSS- 8+1 fete I — Metalul: schit 
simplu băieți I — Steaua: 2+1 băieți I
— Rapid; 2 f.c. băieți I — Energia: 8+1 
băieți I — Șc. sp. 1.

Iată acum
CSS: 2+1 

fete II —
CSS; 4+1 

1; 4+1 vîsle 
fete II — 

• Șe. sp. 1: 
- CSS; 4+1

echipaj !? 
simplu fetițe — 
CSS ; simplu 

vîsle fete II ■ 
II — Șc. sp. 
— CSS : 8 + 1 
vîsle fetițe — 
uăiv j. cs^ii ■ —— - - ,
t2*”oiimpia: 2 f.c. fete.'ll 

1: 4 f.c. băieți II — Rapid: 
’I • șc. sp. 1: schif simplu 

.x — CSS; 4+1 vîsle fete 1 — 
CNU: 2 vîsle fete I — Voința: 4+1 rame

HAND3AL în legătură cu noul 
sistem de departajare în' clasa
ment, adoptat de federația noas
tră de specialitate, trebuie să 
precizăm, că el se referă numai 
la competițiile republicane de ju
niori. în celelalte competiții (di
viziile A și B) rămlnînd in con
tinuare sistemul de departajare 
folosit pînă acum.

EOX. Pugiliștii de la Metalul Bucu
rești au efectuat recent un turneu în 
R.D. Germană, unde au susținut două 
întîlniri în orașele Gena și Lolenstein. 
In prima confruntare, boxerii bucu- 
resteni au înregistrat un rezultat de 
egalitate (10—10). Rezultatele pe categorii 
sînt următoarele : Teodorescu m.n. cu 
Osterdaj. L. Constantin p ab. 3 Matther, 
V. Ivan b.p. Kiiver, R. Ivanciu m.n. 
cu Piesold, Gh. Ilie m.n. cu Beckert,

N. Andrei p.o. Helmbold. C. Stanciu p.P. 
Iakob, I. Hocloșan b.ab. 3 Krause, T. Ni
colae m.n. cu Werner, M. Constantinescu 
b.k.o. 1 Topel. In partida revanșă s-a 
înregistrat rezultatul de 10—6 pentru 
Metalul București: Teodorescu m.n. cu 
Ostertag, V. Mălinaș b.p. Matthes, I. 
Lungu m.n. cu Piesold, -N. Andrei P-P* 
Beckert. Gh. Ilie b.ab. 1 Hoff, C. Stan
ciu b.ab. 2 Grunner, V. Prodan P.P« 
Krause, M. constantinescu b.p. Gorniat- 
zek. • ÎN CADRUL suitei de competiții 
organizate pe litoral în această perioadă, 
duminică, incepind de la ora 18 grădi
na de vară din stațiunea Neptun va 
găzdui o atractivă gală internațională, 
care opune pugiliștilor constănțeni pe cei 
al clubului B.D.K. Sparta Flensburg 
(R. F. Germania).

AERONAUTICA. în, proba a doua 
a campionatului inierjudețean de zbor 
fără motor, dus-întors pe distanță Iași 
— Tg. Frumos — Iași (100 km) pe pri
mul loc s-a clasat sportivul ieșean Pe
tre Zenovei. Clasamentul general : !•
Petre Zenovei (Aeroclubul „Moldova 
Iași“) 1928 p; 2. Boris Grabcev (Aeroclu
bul ..Aurel Vlaicu“ București) 1826 p; 
3. Erwin Rosch (Aeroclubul „Mirceă Zo
ri leanu“ Brașov) 1324 p; 4. Ion Franțz 
(Aeroclubul „Aurel VLaicu“ București) 
1771 p: 5. Ion Iosub (Aeroclubul „Moldo
va Tașl“) 1709 p. » LA BUCUREȘTI, pe 
aerodromul Clinceni. s-a încheiat proba 
de salț de la 11)00 m cu deschidere 
întîrziată și aterizare la punct fix. din 
cadrul etapei județene a campionatului 
național. Pe primul loc, după patru 
manșe, conduc : Bpzău — Valentin Do- 
brilă 0.26 m: iași — Mircea Moisei 2.08 
m: Dolj — Marian Văduva 1:24 m: Mu
nicipiul București — Emil Dumitrașcu 
1,03 m.

LUPTE Incepind de astăzi și pînă 
duminică, la Berlin, se vor desfășura 
întrecerile tradiționalului turneu inter
național, de lupte greco-romane și libere 
al R.D. Germane Werner Selebinder“. 
Iată loturile țării noastre care au plecat 
ieri la Berlin : greco-romane : Auraș
Tănase (cat. 48 kg). Nicu Gingă (cat. 
52 kg), Marin Dumitru și Mihai Bot.ilă 
(cat. 57 kg). Adrian Popa și Mihai Ni
colae (cat. 74 kg). Ionică Fiscuteanu 
(cat. 82 kg). Dumitru Manea (cat. 90 kg), 
Adrian Sablovschi (cat. 100. kg) și Victor 
Dolioschi (cat. +100 kg) : libere : Aurel 
Neagu (cat. 48 kg). Grigore Condrad 
(cat. 57 kg). Petre Coman (cat. 62 kg). 
Androne Petroniu (cat. 68 kg). Ludovic 
Ambruș (cat. 74 kg). Vasile Iorga (cat. 
82 kg), ion Dumitru (cat. 90 kg), Enache 
Panaito (cat. 100 kg) și I.adislau Șimnn 
(cat. 4-100 kg). * TOT IERI au. plecat 
la Minsk, sportivii Ion Marton, Traian 
Stoian (cat. 90 kg) și Stelian Morcov 
(cat. 100 kg) care vor participa, vineri, 
sîmbătă și duminică la un turneu inter
național de lupte libere.

CICLISM. Campionatele Municî\
pale de fond, desfășurate miercuri pe 
șoseaua București — Ploiești au reunit 
la startul celor cinci categorii 110 c°n- 
curenți. REZULTATE TEHNICE : Tu
rism — 15 km : 1. C. Perșa (Șc. sp 3) 
29:00. 2. G. Andrei (Șc. sp. nr. 1) 30:05, 
3. P. Paul (Șc. sp. nr. 2) 34:30: Semi- 
curse — 20 km : 1. I. Spiroiu (Olimpia) 
37:53. 2. C. Răcășanu (Șc. sp. nr. 3). 3. 
N. Stan (Steaua) — toți același timp; 
Juniori II : 1. T. Slrbu (Șc. sp. nr, 3) 
lh 13:40, 2. A. Bumbac (Șc. sp. nr. 1), 
3. D. Bonciu (Șc. sp. nr. 3) — toți ace
lași timp; Juniori I : 1. A. Dragomir
(Olimpia) lh 35:00, 2. I. Dumitru (șc. 
sp. nr. 1) lh 35:01. 3. I. Nica (Olimpia) 
lh 35:49; Seniori : 1. M. Ferfelea (Stea
ua) 2h 26:40, 2. C. Cîrjă (Dinamo), 3. 
A. Sofronie (Dinamo), 4. V. Pascale 
(Steaua), 5. V. Murineanu (Dinamo). 6. 
I. Cosma (Dinamo) — toți același timp.

CONVINGEREA CĂ VOM REUȘI 
SĂ CLĂDIM 0 ECHIPĂ CARE 
SĂ ATACE TITLUL MONDIAL!"
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plină fără concesii, întrucît un ase
menea obiectiv nu mai presupune 
șovăieli, nazuri și abateri de la pro
gramul stabilit. De altfel, nici ■ nu 
ascund faptul câ un prim criteriu 
de selecție 11 va constitui nu numai 
talentul, dar și disponibilitatea de 
ar.£<are totală! N-am să ezit să Mc 
orice schimbare in lot. întrucît echi
pa națională nu ară nevoig de ve
dete. ci de jucătoare pur și simț lu,

Sorie-

de handbaliste dispuse să dea im-
preună iin randament maxim.

— Ati amintit de o selecție. Cind
va a\ea loc ?

— Nu e vorba de o selecție decît
în sensul1 teoretic al cuvîntului, pen-
Iru că. irieocamdată. voi aborda pri-

pregătiri cu lotul existent, la 
voi mai adăuga citeva jucă- 

Rămlne. insă, ca după *pe- 
i de antrenamente efectuată la 
iei. să văd cine este dispus 
’.e nu) să se angajeze cu se- 
ite la programul stabilit. Cine 
ate. nu vrea sau nu rezistă la 
itatea antrenamentelor... ne va

— Ce orientare tactică vreți să 
imprimați echipei?

— Pentru mine, handbalul este un 
ioc s’mplu și Întotdeauna îmi pare 
rău cînd ii văd complicat cu diferite 
artificii. Dar știu totodată că acest 
-j’nr.plu' devine eficient numai a- 
tunci cind se află aproape de per
fecțiune și in această idee am de 
gînd să pregătesc echipa. Va treb ii 
-ă lucrăm foarte mult pentru apă
rare. pentru perfecționarea angre
natului defensiv. Vom elimina nere-

gularitățile, excesele de... bărbăție 
și goana după intercepții, căutînd să 
realizăm un zid greu de străpuns, 
în privința atacului se ,va urmări 
orientarea acțiunilor mai direct spre 
poartă, concentrarea tuturor jucă
toarelor pentru finalizare și subor
donarea tuturor fazelor la ideetl 
marcării golurilor. Este vorba,, deci. 
c!e o tactică simplă — cit mai pu
ține puncte primite și cît mai multe 
înscrise — care necesită, însă, o 
foarte bună pregătire și o cit mai 
strînsă intr-ajutorare între jucăto're.

— Care este programul de pregă
tire în perioada următoare ?

— Antrenamentele vor începe cu 
un scurt program efectuat la Odo"- 
hei. unde, subliniez, toate jucătoarele 
pornesc de la zero în privința șanse
lor de a rămîne în echipă. Așa cum 
am mai spus, rămîne numai rine 
dovedește că merită, prin muncă, 
seriozitate și disciplină. Apoi, avem 
in față primul test impoi‘mt: 
..Cupa Balaton", după care lotul va 
fi restrîns și va trece la a doua e- 
tapă de pregătire, eșalonată si as
cendentă. in vederea participării la 
turneul din U.R.S.S. și la „Trofeul 
Carpați’. Aceste două competiții re
prezintă in planificarea noastră punc
tul în cere echipa națională trebu’e 
să fie de.:a cristalizată și ajunsă la 
un moment de virf în privința pre
gătirii.

Dună cum vedeți, avem de trecut, 
de fapt, trei perioade distincte: una 
de cunoaștere, una de încercări și. în 
fine, cea de pregătiri. Și cum sînt 
cor.vir.s că fetele din lot' au posibt- 
lități mijit mai mari, că pot da 
mult mai mult decît pînă acum, 
vei căuta să le determin să facă 
acest lucru. Rămîne ca și ele să mă 
ajute...

PRINCIPALUL FACTOR DE PROGRES
Acum, cînd ne aflăm aproximativ 

la jumătatea distanței dintre „ve
chiul" campionat și noua sa ediție 
(startul se va da la 26 august), re
aducem în centrul atenției o serie 
de probleme, pe larg analizate și in 
recenta plenară a forului de specia
litate. Este vorba — în primul rînd 
-— despre modul cum s-a desfășurat 
întrecerea echipelor din prima ca
tegorie. Subliniind că numărul prac- 
ticanților rugbyului a atins cifra de 
9366. ceea ce reprezintă o creștere 
ele două ori și jumătate față de 
1937, ne dăm seama că a asigura un 
cadru optim de confruntare forma- 
țiilor din Divizia A (și nu numai 
lor) reprezintă o cerință primordială, 
deoarece numai în acest fel se poate 
realiză atît de mult doritul salt ca
litativ al sportului cu balonul oval.

ANTRENORI. S-a amintit la ple
nară că o bună parte din deficien
țele ce se manifestă în activitatea 
rugbystică sînt datorate slabei 
munci desfășurate de antrenori^ și. 
tehnicieni. Să precizăm, însă, că — 
fără a-i absolvi de răspundere pe 
specialiști — în campionatul 1972 — 
1973 o serie de echipe, unele dintre 
cele mai bune, au rămas fără antre
nori : Dinamo, Știința Petroșani, Po
litehnica Iași, C.S.M. Suceava. Este 
de menționat și faptul că la cele 14 
formații din primul eșalon există 
doar 7 antrenori cu normă întreagă, 
7 cu plata cu ora, iar 3 nu au an
trenori (!). O situație, care trebuie 
să stea în atenția nu numai a fede

rației, ci în primul rînd a clubu
rilor și asociațiilor respective. Și 
o întrebare : ce fac absolvenții 
I.E.F.S. cu specializarea rugby ?

TERENURI. Am mai scris și cu 
alte prilejuri despre penuria de 
terenuri rezervate rugbyului. Reve
nim, pentru a atrage, din nou, a- 
tenția că de existența unui teren 
corespunzător pentru jocurile oficia
le și antrenamente depinde, în 
mare măsură, evoluția echipelor în 
cauză. Formația Știința Petroșani 
rareori și-a disputat meciurile aca
să, fiind nevoită să se deplaseze la 
Lonea sau Vulcan ; Dinamo — cla
sată pe locul 3 în clasament, nu are 
un teren propriu. Și exemplele ar 
putea continua.

Poate nu este lipsit de interes să 
arătăm că nici lotul reprezentativ 
nu are în această privință o soartă 
mar bună. Spre exemplu, testările 
din luna februarie s-au efectuat în 
condiții precare, la stadionul Vo
ința. Cităm din darea de seamă : 
..pentru a rezolva problema unei 
baze de pregătire a echipei naționa
le și a unor jocuri internaționale 
s-au făcut încă din 1972 demersuri
le respective, dar fără a obține re
zultatele scontate".

PROGRAMĂRI. în legătură direc
tă cu existența terenurilor este cea 
a programării jocurilor. Ne referim, 
îndeosebi, la cele din București. 
Deși insuficiența stadioanelor poate 
impieta asupra alcătuirii programu

lui competițional, nu putem fi de 
acord cu stabilirea la concurență a 
unor meciuri, sau la asemenea ore, 
incit deplasarea publicului de la 
un teren la altul devine imposibilă 
De asemenea, este de criticat atitu
dinea unor asociații (cum este ca
zul Gloriei) care nu permit progra
marea și a altor jocuri decît cele 
ale formației proprii.

Se face prin aceasta, un deservi- 
ciu acestui sport, care și așa numă
ră foarte puțini spectatori.

ARBITRI. Rugbyul dispune de un 
corp de arbitri, în general, bine pre 
gătit, care asigură conducerea parti 
delor. Totuși, numărul celor care au 
oficiat în sezonul trecut (doar 14) 
este insuficient. Precizînd că toți 
arbitrii sînt bucureșteni, revenim la 
o mai veche temă a discuțiilor 
noastre : de ce nu se recrutează „ca
valeri ai fluierului" și din alte cen
tre ? Oare nici unul dintre foștii ju
cători nu dorește să devină arbitru ? 
Ar fi înlăturate, astfel, suspiciunile 
referitoare la imparțialitatea unora 
dintre ei.

★
Desigur, problemele supuse, azi 

atenției sînt mult mai ample. Le-am 
reamintit, doar în treacăt, deoarece 
mai este încă vreme ca în noua edi
ție a campionatului ele să nu mai 
reprezinte punctele negre ale rug
byului, cu atît mai mult cu cît nu 
sînt irezolvabile.

Eiiiuiiuel FANTANEANU
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sportiv intern, fiecare treaptă avînd 
cerințele cărora trebuie să le cores
pundă, in așa fel incit să se reali
zeze o deplină eficiență a întrece
rilor. In prima treaptă sînt cuprin
se competițiile rezervate loturilor 
reprezentative, în cea de a doua au 
loc campionatele republicane de se
niori, campionatele divizionare A și 
B, divizia C la fotbal, toate com
petițiile rezervate tineretului, junio
rilor și copiilor, precum și întrece
rile republicane și locale de califi
care, diferite cupe ale federații
lor, iar în cea de a treia treaptă 
masa copiilor, juniorilor și a tine
retului care nu participă la întrece
rile prevăzute în celelalte două e- 
șaloane «ompetiționale.

In felul acesta, s-a realizat o de
limitare precisă a disputelor interne, 
urmînd ca în etapa următoare să 
se poală acționa mai precis în di
recția sprijinirii acelor întreceri in 
care cerințele sînt respectate și de
vin eficiente. Pentru că — trebuie 
spus — aceste cerințe sînt structu
ral legate de asigurarea progresului 
valoric în toate ramurile de sport, 
de realizarea unei cît mai bune re
prezentări a țării noastre pe plan 
sportiv internațional. Pe această li
nie, Hotărirea 795 stabilește că sis
temul competițional trebuie să aibă 
un caracter continuu și să fie ju
dicios eșalonat ’ pe parcursul unui 
ciclu de pregătire. De asemenea, în 
afara normelor obligatorii de pregă
tire fizică. Hotărirea trasează ca 
sarcină federațiilor sportive să ela

boreze ți indicatori valorici, al că- 
ror standard să fie in deplină co
relație cu rezultatele pe plan inter
național. Interesant este și faptul câ 
se pune in discuție chiar acordarea 
titlului de campion după formule cu 
un grad mai măre de dificultate, in 
așa fel incit obținerea acestui titlu 
onorant să solicite o pregătire mai 
intensă, o luptă sportivă eșalonată 
pe o distanță mai lungă și purtată 
cu adversari diferiți. De pildă, se 
recomandă ca in sporturile indivi
duale medalia de campion să fie a- 
cordată după o suită de concursuri 
și pe baza unui punctaj, iar in 
sporturile de echipă să se organi
zeze turnee finale cu 4—6 echipe. Ia 
finele cărora să fie cunoscută for
mația campioană.

In general, ansamblul de măsuri în 
direcția sportului de performantă 
urmărește să traducă în viată sar
cina din Hotărirea de partid, care 
apreciază că îmbunătățirea sistemu
lui și a nivelului competițiilor re
publicane, pe baza unor parametri 
cît mai apropiați de cei existenți în 
întrecerile internaționale reprezintă 
un factor cu efecte certe în realiza
rea progresului. Toate aceste măsuri 
se vor realiza eșalonat, urmînd ca în 
funcție de specificul fiecărei ramuri, 
federațiile de specialitate să inter
vină creator, modificînd și adaptind 
regulamentele de concurs în așa fel 
îneît rezultatele să devină cît mai 
bune.

Un important capitol al Hotărîrii 
795 este rezervat măsurilor de îm
bunătățire a CALENDARULUI 
COMPETIȚIONAL ÎN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPOR-

TULUl DE MASA. In a- 
ceastă direcție se precizează că, 
principalul scop al întrecerilor de a- 
ces: gen trebuie să fie dezvoltarea 
sportului de masă, ca mijloc de bază 
pentru fortificarea organismului și 
creșterea capacității fizice a tutu
ror cetățenilor patriei. Pentru aceasta, 
competițiile de masă vor fi organi
zate cu precădere în aer liber, in 
formule simple, accesibile, cuprinzind 
in desfășurarea lor acele ramuri 
sportive care au o influență favo
rabilă asupra stării fizice și sănătății, 
cum ar fi atletismul, înotul, ciclismul, 
canotajul popular, schiul, patinajul, 
voleiul, handbalul, fotbalul, po
picele. tenisul de masă și de cîmp, 
precum și sporturile aplicative.

Se preconizează, în același timp, 
extinderea întrecerilor organizate de 
asociațiile sportive din întreprinderi 
ți instituții pentru cucerirea titlului 
de fruntaș pe unitate în diferite ra
muri sportive. O deosebită atenție 
se va acorda desfășurării cu re
gularitate a competițiilor rezervate 
elevilor și studenților. în afara for
melor obișnuite, cum ar fi campio
natele pe clase sau ani de studii, se 
recomandă inițierea unor zile ale 
sportului in vacanțe și in taberele 
școlare. De asemenea, vor trebui 
luate măsuri pentru a se asigura 
realizarea sarcinilor stabilite de 
plenara C.N.E.F.S. din 17 martie a.c. 
cu privire Ia organizarea și desfă
șurarea unor acțiuni sportive acce
sibile maselor largi de oameni ai 
muncii. Este vorba de „Amicii dru
meției", „înotul pentru toți", excursii 
cicloturistice, competiții populare de

ciciocres. Capitolul competițiilor de 
masă precizează și modul in care 
se va desfășura întrecerea repu
blicană, al cărei scop este ■ să asi
gure unui cit mai mare număr de 
tineri și vîrstniei practicarea.'organi
zată a sportului. Un accent se va 
pune pe găsirea celor mai eficiente 
forme de atragere a femeilor în prac
ticarea exercițiilnr fizice și a spor
tului, urmărindu-se crearea obișnuin
ței in această privință de la viratele 
cele mai fragede.

Un lucru nou, demn de subliniat, 
este acela că în partea finală a Ho- 
tarîrii 795 este stabilită și metodolo
gia, de alcătuire a planurilor cotii- 
petiționale, la toate eșaloanele. E- 
xistă termene precise, date fixe de 
alcătuire și verificare a calendaru
lui competițiilor interne, îp ața fel 
îneît pînă la 15 august el să poată 
fi publicat în presă.

Este așadar, de datoria federa
țiilor sportive, a Consiliilor jude
țene pentru educație fizică și sport, 
a comisiilor locale pe ramură de 
sport, a asociațiilor sportive și a 
tuturor organelor și organizațiilor 
obștești cu atribuții în domeniul 
sportuluj de masă și de performanță 
să acționeze cil mai grabnic și crea
tor, eficient, pentru ca, în final, 
ansamblul competițiilor interne de 
masă și de performanță să contri. 
buie la dezvoltarea generală a miș
cării sportive din țara noastră, la 
îndeplinirea cu succes a importan
telor sarcini trasate prin Hotărirea 
C.C. al P.C.R., la o tot mai puter
nică afirmare pe plan internațional 
a sportului românesc,
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Cupele europene: COM SIMT PRIVIȚI ADVERSARII DIPRÎMOL TUR PRIMUL JOC AL CHIMIEI CU 
GLENTORAN, LA RM. VÎLCEA

(Urmare din pap 1) ne

METALUL MIJA Șl EUROPA

de arhitecȚi și constructori a inițiat 
un proiect în acest sens, lucrările 
propriu-zise vor începe foarte cu
rînd, cu intenția ca primul meci 
din „Cupa cupelor" să găsească 
pregătită echipa vîlceană, aptă să 
răspundă tuturor exigențelor. Din 
entuziasmul locuitorilor s-au născut 
angajamente solemne, fiecare între
prindere, fiecare școală, urmînd să 
depună un număr substanțial de 
ore de muncă patriotică pentru 
realizarea obiectivelor propuse.

La ora aceasta, secretarul clubu
lui, Dumitru Dragomir, se ocupă de 
perfectarea unui turneu de pregă- 
tire, necesar, se înțelege, preparării 
complexe a evenimentului care se 
apropie.

Chimia Rm. Vîlcea este conștien
tă că obligațiile „Cupei" întrec 
efortul general depus pentru cîști- 
garea ei.

mul meci în deplasare, 
jcază..."

Universitatea Craiova 
Ieri primul antrenament 
lui. Duminică va 
Brașov cu gîndul si __ 
la De Sisti, Scala, Clerici...

avanta-

urca
efectuat 
sezonu- 
Poiana

a
al
în 

la Florentina.

F. C. ARGEȘ Șl AMINTIREA
LUI SEVILLA

Șl TOULOUSE

OBLEMENCO: „FIORENTINA ?
FOARTE

SÎNTEM

Echipa din Pitești se reîntUnește 
cu a treia — ca rang — competiție 
continentală, după cinci ani. In edi
ția 1967/68 a oe atunci) denumitei 
„Cupe a orașelor tîrguri", argeșenii 
jucau în compania lui Ferencvaros, 
pe care sorții i-o hărăziseră încă de 
la primul tur. Dar ediția de care se 
leagă cele mai frumoase 
ale lui F.C. 
1968/67. cînd 
succesiv pe 
2—2) și F.C. ■ 
cedind, dar ; 
totul pentru calificare. _
Zagreb (0—1 și 0—0). Sint 
tele de care vorbea cel n 
jucător al pitestenilor. Barbu 
introducerea micii noastre 
de ieri, cu unic subie

amintiri
Argeș e aceea dir

es a reușit să elimine
F.C. Sevilla (2—0 și 

Toulouse (O—3 ți Ș—19, 
a face
Dinamo 

mo

nu înainte de 
lui

start in „Cupa U.E.F.A." și primul 
adversar, cea mai renumită forma
ție a fotbalului turc — Fenerbahce.

Barbu ne sublima dorința coechi
pierilor și a sa de a reînnoda — 
printr-o comportare remarcabilă — 
apariția în „Cupa U.E.F.A." Mai cu 
seamă că, așa cum observa bravul 
iu-ător argeșean. „evoluăm intr-o 
competiție continentală în sezonul in 
care sărbătorim 20 de ani de exis
tență a echipei noastre, condiție în 
plus a unei prezențe cit mai fruc
tuoase". Interlocutorul nostru a 
prezentat ș. avantajul d? a fi un 
bun cunoscător ai fotbalului turc (ei 
a evolua: două campionate la Be- 
șiktas). așa că vorbește in deplină 
cunoștință a subiectului Fenerbahce: 
„f sic. fără discuție, cea mai cunos
cută echipă a Turciei, cu experiența 
internațională cea mai bogată. N-o 
putem elimina decît dacă facem 

două jocuri la maximumul randa
mentului nostru. Practică un fotbal 
rap'd, cu mare angajament fizic, ca
racteristici care pot facilita specta
culoase răsturnări de scor. Trebuie 
să fim — deci 
Condiția nr.

avans de 
jocul de 1 
amintirea

Toulouse și cu ambiția 
păși acel moment de virf al echi
pei noastre in cupele eurnpene".

Du- 
sorți a meciurilor 
ediție a Cupelor 
fotbal, mai multe 
inversarea ordinii 

a evita concu- 
Modifieările

ZURICH, 12 (Agerpres). 
pă tragerea la 
din viitoarea 
continentale la 
echipe au cerut
întîlnirilor, pentru 
rența cu alte meciuri, 
au fost acceptate de comitetul de 
organizare, astfel că echipa Chi
rci» Rm. Vîlcea va disputa pe teren 
propriu primul său meci din „Cupa 
cupelor" cu Glentoran Belfast.

— cu ochii in pairu. 
1, după opinia mea: 
cel puțin două goluri 
la Pitești. V oni juca 
partidelor cu Seviili 

de a de-

ALTE DOUĂ TABERE PENTRU 
CEI MAI TINERI FOTBALIȘTI

Alte două tabere pentru cei mai 
tineri fotbaliști și-au început activi
tatea zilele acestea. Prima dintre ele 
este cea de la Făgăraș, 
competiție, la care 
pe reprezentative 
tive, cîștigătoarele 
Ieri s-au disputat primele meciuri, 
urmînd ca la 22 iulie să fie desem
nată cîștigătoarea actualei ediții a 
competiției denumită și „Criteriul 
școlilor sportive".

A doua tabără, organizată de Mi
nisterul Educației și Invățămîntului, 
și-a început activitatea miercuri, la 
Toplița. Participă 100 de juniori mici 
(născuți dună 1 august 1956).

o tabără- 
particină 10 echi- 
ale școlilor spor- 

fazelor de zonă.

vorba mare... Ca, în sfirșit, miercuri seara, proza 
mine să stea la pîndă — uitînd de orice poe- 
suavă — pentru a afla ce și cum la Zurich. La 

e tocmai rău.
Fenerbahce

Sîntem la ora geografiei. Telesportul are frumu
seți de teleglob. Mintea rătăcește de-a lungul și 
de-a latul Europei, din Islanda pină in Malta, cău- 
tînd copilăroasă marile sonorități, comicele sonori- 

necunoscutul și ciudatul. Geografia fotbalului 
muzică și poezie. Poeții din sufletele microbiș- 
și peluzarilor fac operă, în sfirșit, de asociație, 

poeme intr-un vers. Visez de la Hușana Huși (se
ria a ll-a, divizia C) la Borussia Monchenglandbach, 
de la Foresta Gugești (aceeași serie) 
ray, mă duc de la Metalul Plopeni 
la Anderlecht, mă întorc de la Nisa 
la Nitramonia, leg Caraimanul Buș
teni de Ajax Amsterdam, găsesc se
creta trecere de la Fram din Reyk
javik la Minerul din Cavnic, con
templu marea trecere de la Unirea 
din Tomnatic (seria a Vlll-a, divizia 
C) la Atletico Bilbao, văd 
mari, luminați de îneîntare, 
conexiune, acea muzică a 
care leagă Autobuzul din 
de Wolverhampton, Metalul 
Belenenses... Trăiesc îneîntarea 
cîntărilor : Federația face muzică se
rială, U.E.F.A. trage la sorți soarta. 
Universul capătă un surîs misterios : 
03 Copenhaga. Ankaragucu. Răsăritul 
nax.

Firește, omul prozaic din mine nu doarme nici el. 
El îmi tulbură 
cine la 
dacă la 
în două 
Dumitru, 
noastră, 
împiedicat să fac poezie și m-a 
seria a doua : Progresul are drumuri de la Mediaș 
la Motru, nu știu cîte Golgote, să nu ne pierdem to
tuși luciditatea, problema problemelor e dacă Me
talul nostru drag, din dragul nostru oraș de pe 
Dîmbovița, va dovedi și față de noi duioasa, gene
roasa, totala, divina înțelegere dovedită și față de 
alții, de pe alte fluvii și riuri. Altcineva decît Me
talul, cine să ne obsedeze? Oltul Slatina ? Să nu

la Galatasa-

zic 
din 
zie 
prima impresie nu e tocmai rău. Fiorul e, desigur, 
Fiorentina la Craiova. Fenerbahce — Argeș e re
zonabil, Dinamo cu irlandezii din nord stă bine, spre 
binișor, Chimia din Rîmnic dacă prinde o zi, sau 
chiar două zile tur-retur, poate fi onorabilă...

Și de ce 
științifică și

cu ochi 
uriașa 

sferelor 
București 
Mija de 

în-

w
n-ar prinde „o zi" ? Educația noastră 

rațională nu dă suficientă atenție „zilei", 
merge, 
forma 
posi- 
usor 

zi !"... 
ziua 

trebuie

Lotrul Brezoi. 
Caracal. Lar-

în

„zilei bune", cînd totul îți i 
totul îți iese, cînd șansa și 
sînt o singură melodie, făcînd 
bil totul. Atunci noi spunem 
disprețuitor: „A prins și ăla o 
Nu e chiar așa. Ziua bună, 
mare a unui sportiv mediu 
respectată și prețuită, ca orice săr
bătoare a omului.

M-am uitat îndelung la acest Șandy 
Mayer în meciul său cu Metrdveli, 
la Wimbledon. E limpede că în ur
mătoarele 10 partide cu Năstase, 
Mayer in mod normal nu mai ciș- 
tigă nici una. La Wimbledon a 
prins acea zi mare, unică, după care 
viață, capabilă să-ți schimbe viața.se aleargă

Halal de mama lui I
De ce mamele din Rîmnic n-ar 

două zile mari tur-retur ?
prinde și ele încă

poemele cu obsesia noilor formații : 
cine ? care la care ?, ce la de ce ?,
parcă ? Doctorul meu mă sună din două 
zile să mă întrebe nu de sănătate, ci de 
Are dreptate. Fotbalul ține de sănătatea 
Luni, alt doctor, doctorul Staicovici, m-a 

să fac poezie și m-a silit să studiez

CORESPONDENȚĂ

12, lași:
taină : în

Rozelor
această 

amestecat în afacerile care 
seriale diferite, lăsați-le

- Aleea
plăcere 
nu s-a

Sint două

Vă des- 
nici un

Mihai Cucu —
conspir cu mare 
serial, 
țin de 
asa...

Dr.
nu pot să vă spun decît 
calitatea diagnosticelor.

A. Eugen — str. T. Vladimirescu 18, Roman : Fi
nala Cupei a avut mai mult har și mai mult haz 
decît poezia d-voastră. Se intimplă...

BELPHEGOR

Belphegor 
Mannix.

Rapidul a lan 
Tache Macru 
ment cu tningt 
al cunoscutei

Igna București :

/

Scrisoare admirabilă — 
că vă mulțumesc pentru

deaflă, Incepînd 
pe buzele tuturor 

Oltenia, 
numai ei, 
aflat des- 
trebui să 

dea piept la startul viitoarei ediții 
a Cupei U.E.F.A. Emoțiile așteptării 
s-au risipit însă ca prin farmec in 
clipa cind s-a pronunțat r.umele e- 
chipei din Florența. 7 
tina a început să fie... 
minuțiozitate pe toate 
— deși este considerat 
mai puternic adversar 
al echipelor noastre participante ta 
cupele europene — la Craiova ni
meni nu se... pli.nge. există un opti
mism robust, se rfntăresc cu lucidi
tate șansele de calificare. „Fiorentina 
nu mai este, cred eu. echipa puter
nică de acum citiva ani — ne-a spus, 
ieri dimineața, înaintea primului an
trenament al Universității din nou! 
sezon, prof. Constantin Oțet. In plus, 
este o formație de același tempera
ment cu al nostru și. din ace*: punct 
d» vedere, sorții n-au fost prea răi 
Cu noi“.„

Indiscutabil. Florentina de azi r. 
mai este echipa din perioada anilcr 
MO -’61 sau ’68—*70 cînd a clștigat 
Cupa Italiei, Cupa cupelor sau cam
pionatul din peninsulă. Formația din 
Florența rămîne. totuși, un adversar 
de temut, cu firmă. „In fata căruia 
va trebui să facem tot posibilul pen
tru a ne impune — consideră gi- 
geterul campionatului trecut ți că
pitanul alb-albaștrilor, Ion Oble- 
menco. Și dacă vom reuși să ne ca
lificăm (iar eu cred că. pregăun- 
du-ne cum trebuie, vom reuși), a- 
tunci satisfacția noastră va fi mult 
mai mare decit dacă am elimina, 
de exemplu, o echipă oarecare din 
Malta sau Luxemburg. In altă or
dine de idei, faptul că jucăm pri-

Fiorentina se 
miercuri 11 iulie, 
iubitorilor fotbalului 
Jucătorii craioveni, si 
dar in primul rînd ei, 
tul de repede cu cine

din 
nu 
au 
vor

Apoi, Fioren- 
analizată eu 

..fețele* și 
ca fiind cel 
din turul I

ACTMTATII SPORTIVE DE MASĂ |
„CUPA SPERANȚELOR"

LA MINIFOTBAL

DIALOG CU PROASPĂTUL ANTRENOR SORIN AVRAM

MAREA MEA PASIUNE ?
Sorin Avram și-a încheiat activi

tatea de performanță relativ repe
de. După 14 ani în Divizia A, ca 20 
de prezențe în echipa națională, 25 
în lotul de tineret și 17 în cel de 
juniori, a jucat ultima oară, în cam
pionatul trecut, la S.C. Bacău. Astăzi, 
la vîrsta de 30 de ani, îl găsim la 
Liceul de fotbal din Bacău, unde se 
ocupă de pregătirea tinerilor fot
baliști. Așa că dialogul cu el des
pre dubla calitate, cea de profesor 
de educație fizică și antrenor, ni 
s-a părut interesant.

— Cum vă simțiți ca pedagog ?
— Am 

ocup de 
pasiune 
știam că 
antrenor 
ucenicia
poți avea o satisfacție 
decît atunci cînd ești respectat și 
înțeles de niște tineri care se stră
duiesc să devină jucători. Totul este 
să știi să te faci ascultat și cînd

dorit foarte mult să mă 
pregătirea copiilor. Era o 
mai veche, și totodată, 
nu voi putea deveni un 

priceput decît făcîndu-mi 
la un asemenea nivel. Nu 

mai mare

PE TEME DE PREGĂTIRE

CUPA „23 AUGUST" LA UZINA
TRACTORUL BRAȘOV

De cîteva zile, salariații de la ma
rea uzină brașoveană Tractorul 
sînt angrenați într-o nouă compe
tiție de masă, Cupa „23 Augus '. 
Este a patra ediție a acestei apre
ciate întreceri, și ea se bucură ș: 
acum de adeziunea multor sute de 
iubitori ai sportului. Se vor disputa 
concursuri la 6 discipline : atletism, 
fotbal, șah, volei, tenis de masă ș: 
orientare turistică. Toate sectoarele 
uzinei sint prezente cu sportivi Ia 
una sau mai multe ramuri, finala 
urmînd a se disputa în preajma 
marii sărbători de la 23 August.

măr mare la stadion, au aplauda 
cu multă căldură dispuiele.

Iată rezultatele: trillion fese — 
Viorica Achim (Reșița) ; triaxlon 
băieți — l. Pirvu ,Res ța) : fotbal 
(finală) : Bocșa — Otelul Roșu ♦— 
volei băieți — Otehil Bogu : bMdbtl 
băieți — Bocșa. în dMWMOtoi tea!

1« p.
Tîberiu ȚARA.XU — coc

• C. IVLIl — CO

AGREMENT SPORTIV
PENTRU CEI VENIȚ1 

LA ODIHNA

Carol GRUIA — coresp. jud.

LA BOCȘA, ÎNTRECERI CU PRILEJUL

„ZILEI METALURGISTULUI"
Pe stadionul Metalul din orașul 

Bocșa au avut loc întrecerile ed 
ei a VI-a a „Cupei Metalurgistului". 
Au fost prezenți aproape 200 de 
sportivi din întreprinderile metalur
gice ale județului Caraș-Severin : 
Bocșa, Reșița, Oțelul Roșu și Caran
sebeș. Spectatorii, prezenți în nu

LA TRESTiENl SE MUNCEȘTE,
DAR SE FACE SI SPORT

In acrs'.e z_ie i.t?
ânîtt dc rCCOatXTe 3 Dâ.OdtSe*'** 

a sînt CJ ''*a** f'

Sport și. d jp«
c:mp. aec•epta
exercițiul
nue impsne n
rea unui can:
cum si a unci
tetratlon. Au
din Tres*.
șila.

ne. Oa-

* cooc ._ să v-.ctere ..mpeeju- 
e SLiruo-lo. precum și ociirie 
bc. Predeal- Bci'c.. Smaxa.

Mrvlae TOK ACEK — coresp.

ACȚIUNEA ,.ÎNOTUL PENTRU TOTI"
d // 4

(C’rmare din pag 1)

plouă — toate bazinele sînt perma
nent ocupate.

Marele avantaj este că bazinele 
au apa încălzită, un avantaj dobin- 
dit prin -efortul și munca plină de 
elan a salariaților școlii. Instalația 
de încălzire s-a realizat cu cheltu
ieli minime, din materialele recu
perate și cu mîna de lucru proprie. 
Da altfel, bunul gospodar se vede 
de cum treci pragul acestui mini- 
complex sportiv. In partea dreapta, 
chiar la intrarea în bază, un spațiu 
acoperit de perdele și prevăzut cu 
bănci a fost rezervat părinților 
care-și așteaptă copiii. Și dacă s-a 
avișt grijă de părinți, imaginați-vă 
cum sînt găzduiți elevii. Vestiare 
spațioase, grupuri sanitare, o ve
randă cu mese pentru șah, pentru 
lectură, ca o veritabilă sală de 
club pe care și-ar dori-o multe a- 
sociații sportive din țară. Și totul 
fără cheltuieli mari, prin contribu
ția voluntară în cea mai mare mă
sură.

Dar, să revenim la centrul prn- 
priu-zis Secția' de natație a școlii 
cuprinde 300 de copii legitimați, 
ir restul secțiilor alți 2 500 de 
elevi. Cei 300 de copii aparținînd 
secției de natație, bineînțeles, nu 
au „probleme" cu această discipli
nă. Ceilalți însă... Așa s-a lansat 
ideea : natația trebuie să fie numi
torul comun al tuturor discipline
lor. Și astfel toți copiii de la Școa
la noastră sportivă nr, 2 au intrat

eșalonat, in grupele de ini;.ere. iar 
astăzi, peste 40 Ia șuti dintre e; 
știu să înoate.

Dar, grupul de instructori și pro
ferări de la complexul de bazine 
al acestei școli nu se rezumă numai 
la a-i învăța să înoate pe propr..: 
elevi. Cu aceeași atenție și grijă se 
ocupă de toti ceilalți tineri care vin 
aici, dornici să învețe inotuL Cadre
le de profesori și instructori (12 la 
număr) stau permanent și la dis
poziția grupelor de copii care vin 
Ia complex, în vizită, din taberele 
d? curte ale școlilor Imaginați-vă. 
deci, afluența de tineri... Totul se 
desfășoară — însă — organizat. în 
liniște și in asemenea mod incit 
îți este mai mare dragul să urmă
rești activitatea. Felicitări directo
rului școlii, prof. Constantin Po
pescu. tuturor antrenorilor (Schmal- 
tzer, Munteanu, Cerchez. Maria Ba
ciu etc.) ca și personalului de în
treținere care se îngrijește de buna 
funcționare a acestui complex-mo
del.

„DEOCAMDATĂ STUDENȚII 
SÎNT ÎN PRACTICĂ../

Acestea au fost cuvintele instruc
torului de înot Avram Rădulescu. 
față de mirarea noastră cînd am 
aflat numărul cursanților centrului 
d inițiere de Ia Complexul cultu- 
ral-sportiv universitar — Lacul Tei: 
24. „D doar 21. După perioada 
de practică. însă, lucrurile se vor 
sc’.imba — a continuat să ne vor
bească instructorul principal r.l

certruluL Aceasta ■■ înseamnă in
să că la nei na există ia materie 
d- natatie. • activitate redniei".

Despre acest lacru ave^m si ne 
convingem noi. Pentru nauție, 
complexul are douâ bazine (amoeLe 
amenaja:e pe una din la tun le la- 
Cului) dintre care unul de d.men- 
sîuni oi. mp * ce. cu trambuline, iar 
celălalt cu o suprafață de 1 000 mp 
O amenajat special pentru inotă- 
torij începători.

ora vizitei noastre, instructo
rul Avram Râdulsscu se ocupa in
tr-a-’-văr, de un număr restrins de 
cursanti. în schimb lyera cu multă 
tragere de inimă cu citeva zeci de 
student! pentru perfecționarea îno
tului. In plus, la acest complex s-a 
initial ceva cu totul deosebit. Aici 
au loc permanent lecții metodice 
și practice, cu studenții, pentru în
vățarea procedeelor de salvare de 
la înec a copiilor, a oamenilor 
mari. Iată o inițiativă lăudabilă 
care, credem, va trebui preluată 
și de alte centre din țară.

Uînd numărul cursardilor Ia cen
trul de inițiere al Complexului cul- 
tural-sportiv universitar va spori, 
in /torul Avram Rădulescu va 
primi ajutor din partea celor 12 
studenți de la I.E.F.S.. care își fac 
pr- etica la complex, ca și din par
tea a două cadre didactice, specia
lizate, de la Institutul de construc
ții. După cum se vede, nimic nu a 
fost neglijat astfel că și acest cen
tru de inițiere să pornească la 
drum cu motoarele în plin,

Frumoasele zile ale vacanței de 
’ vară s-au consumat și locul lor a 
I fost luat — peste tot aproape, la 
I această oră — de activitatea inten- 
I să a pr'•satirilor, in vederea celei 
( de a 5S-a ediții a campionatului 
I republican.

to fata echipeîor noastre divizio- 
j nare se de?'hide acum o nouă run- 
I că de soUcitări — caracterizat?..
• or n’re altele si în principal, prin 
i dimensiunile sale reduse ca durată 
I Gn mec “ 30—3' zile'. De aici și 
I unele particularități, privind struc- 
I tura și conținutul pregătirii, meto- 
. dele si mijloacele folosite pentru 
I realizarea aceste.a la cotele supe- 
| rinare ale performanței.

în mod normal instruirea pe 
: hmr»-:! perioade: de rară nu începe 
; de .1 n.~elul ace anulărilor primare. 
’ cam se in ti mold in sezonul de
• mreă Aceasta pentru câ se consi- 
I aeră — si pe b>>nă dreptate — că. 
I în cele citeva zile ale vacantei de 
I la s'irșitul mmpionatului. pierde- 
I rile in pregătirea generală și spe- 
I rifirâ bu depășesc o treime din 
I totalul poter.*ialuhri individual și

capaci'atea cxxnpetitiona’ă a ju- 
I catarilor Ceea ce justifică și im- 
’ pane idee* eoettnaerh. de fapt, a 
J prepof-rii. dapi o intrerupere ale 
: edrei efecte neyutire trebuie elimi-
• rele, chiar ie esmî primei sâptd- 

■tiwi de U rei-taren antrenamente
lor. consacrată exclasiv revenirii La 
indicii fiziologici de bază sau. cum 
se mai spune, readaptări organis
mului Ia efort.

De la acest stadia pregătirea are 
în continuare un caracter complex 

j »i se realizează — ca mod de orga- 
I rtizare a bocrvlui — pe seama an- 
| irenameatviui p’obel. noțiune in

trată ce acum in vocabularul uzual 
al metodologiei fotbalistice, care — 

I în esen’ă — înseamnă atacarea si- 
atsifsad e tuturor factorilor antre
namentului rportir.

Teoretic si la modul general 
privită, problema aceasta a antre
namentului global pare însușită și 
rezolvată în practica instruirii în

să, ea este, pe alocuri, greșit înțe
leasă și greșit aplicată. Eroarea cea 
mai frecventă. în această privință, 
o constituie substituirea pregătirii 
propriu-zise, din timpul perioadei 
de vară, cu jocul de verificare și 
identificarea acestuia cu antrena
mentul global. Se ignoră în acest 
fel faptul că jocul — indiscutabil 
mijlocul cel mai complet de in
struire — este, în ultimă instanță, 
doar una dintre căile de realizare a 
antrenamentului global. în cadrul 
acestuia complexitatea și eficiența 
pregătirii se obține și prin rerifi- 
carea exercițiilor, prin creșterea 
treptată a intensității solicitărilor și 
mai ales prin aplicarea permanentă 
a principiului individualizării, atît 
pe planul dozării efortului, cît și 
în ce privește eliminarea defi
ciențelor și perfecționarea execu
țiilor tehnico-tactice.

Ideea de antrenament global 
presupune firesc lucrul cu mingea, 
intr-o pondere apreciabilă. Se re
comandă chiar (indicațiile tchnico- 
metodice ale F R.F.. date cu oca
zia recentei consfătuiri a antreno
rilor divizionari. precizează acest 
bicru). ca prezența balonului să fie 
actir-â și pe timpul exercițiilor cu 
cortinut fizic. Areasta nu exclude, 
asa cum s-ar părea, antrenamentul 
sâptămînal cu caracter pur fizic, 
ati? de necesar în perioada acumu
lărilor precompetiționale.

Problema cea mai dificil de re
zolvat însă în cadrul antrenamen
tului globe1 este pînâ la urmă a- 
ceea a asigurării unui raport op
tim intre factorii pregătirii ți ci 
echilibrului pe planul solicitărilor, 
intre roluri șt intcnsita’c Cum se 
realizează acest lucru ’ O soluție 
„c.. catedra", cu acțiune universal 
valabilă nu ex;stă. desigur. Rămîne 
deci. în seama fiecărui antrenor să 
găsească rețeta potrivită echipei 
sale, pentru ca instruirea să capete 
cu adevărat calitatea de premisă a , 
succesului propriu.

Mihai IONESCU

LOZ ÎN PLIC

Tot mai mare este numărul participant Hor care obțin ciștigun 
de ridicată valoare la toate sistemele și in special la LOZ. IN PI.IC, 
Dintre ei vă prezentăm pe proaspăta posesoare a unui autoturism DA
CIA 1.1O0 ciștigat la seriile speciale: CR1STEA MARGARETA din Ti
mișoara,

INSTRUIREA COPIILOR
spun asta mă refer la modul in 
care te pricepi să exemplifici mișca
rea, lovirea perfectă a mingii. Toa
te acestea trebuie 
reproș. Copiii trebuie 
deprinderi corecte. Ei 
antrenor, îi urmăresc

făcute fără 
să-și formeze 
îl copiază pe 

—f-----, .. ------------ mișcările. O
simplă greșeală de execuție este se
sizată imediat și totul trebuie apoi 
corectat zile în șir.

— Deci, antrenorul de la copii 
trebuie să fie cit mai tînăr ?>

— Da. Este firesc să l’ie așa. Un 
antrenor vîrstnic, chiar dacă are 
cunoștințe teoretice, nu mai reușeș
te să execute atîț de bine un exer
cițiu cum poate să-l facă un altul 
tînăr. De aceea consider că de in
struirea copiilor ar trebui să se 
ocupe numai acei antrenori care au 
încheiat de curînd activitatea de 
performanță. în momentul de față, 
cînd se acordă o atît de mare a-

tenție procesului instruire și
educare a tinerei generații, cred că 
este o mîndrie. a fiecărui antrenor 
să poată lucra la acest eșalon.

Gheorghe NERTEA

"'RCA $1 PETESCU LA 
CONDUCEREA TEHNICA A 

ECHIPEI U.T.A.
Ieri dimineață s-au reunit jucătorii 

■de la U.T.A. Cu acest prilej 'a avut 
foc o scurtă ședință în care, după 
cum ne informează corespondentul 
nostru Șt. Iacob, noii antrenori Tonia 
Jurcă si Mircea Petescu au prezenta* 
programul de pregătire în vederea 
noului campionat. Dubă amiază, ei 
au condus un antrenament de 60 de 
minute.

UN NOU CUPLU DE 
ANTRENORI LA A.S.A. 
TG. MUREȘ; CATANĂ — 

BRASSAI
Jucătorii de la A.S. Armata Tg. 

Mureș se află de cîteva zile la Po
iana Brașov, avînd drept „reședință" 
cabana Stejăriș. La conducerea teh
nică a echipei se află, după cum 
ne-a declarat președintele asociației, 
col. Al. Florescu, un nou cuplu de

ACTUALITĂȚI
antrenori ; Romeo Catană și Arpad 
Brassai.

Echipa va susține în curînd o se
rie de partide amicale. Dintre aces
tea,. atractivă secanjință cea care va 
avea loc în ziua de -3 august, la Tg. 
Mureș;- cu < recerțto r ciștigătoare a 
„Cupei Europei Centrale", formația 
Tatabanya Banyasz din R.P. Ungară.

DRAGOȘ COJOCARU — 
ANTRENOR LA TRACTORUL 

BRAȘOV
Recent promovată în Divizia B, 

formația Tractorul Brașov a început 
miercuri pregătirile, sperînd într-o 
comportare onorabilă în viitorul Se
zon. La conducerea tehnică a, echipei 
se află acum fostul jucător al Stea
gului roșu, Dragos Cojocaru, întors, 
așadar, pe meleagurile brașovene. In 
lotul care a încheiat campionatul 
1972/73 — și care se speră să rămînă 
intact — sînt si cîteva noutăți : Iulian 
Popa, Gh. Chioreanu. Constantin Ba- 
brin, toți tineri din pepiniera proprie.

C. GRUIA — coresp.

mobra 50

„MOBRA" = 50 cmc.
„MOBRA" = 4 cai putere.
„MOBRA' = suspensie hidraulică.
„MOBRA" = stabilitate și confort.
„MOBRA" = 100 km. de relaxare cu numai 5 lei.
„MOBRA" = parcare fără dificultăți.
,,/AOBRA" = 6.325 lei.
Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie !

MOTORETA „MOBRA" SE POATE CUMPĂRA $J CU PLATA IN
24 RATE LUNARE CU UN AVANS MINIM DE 950 LEI. (6797).

mobra 50
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CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

Echipajul țării noastre în proba de 2 f. c. — Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu
de tenis

JJ

Evgheni
Orsini

VÂVffih lume
CONGRESULUI F.I.L.T.

CEA MAI PUTERNICĂ COMPETIȚIE ÎNAINTE DE C. E.
Se anunță reeditarea mai multor finale olimpice! • Pe listeleCampionatele europene de cano

taj academic se apropie cu repezi
ciune ; doar o lună și jumătate îi 

. mai despart pe cei mal buni schi- 
i fiști ai bătrînului continent de pri- 

■’ mele starturi. Perioada de pregătire 
. se apropie și ea de sfîrșit, echipa- 
. jele sînt definitivate și toată lumea 
ț se găsește la capitolul „verificări". 
:.Iată de ce aproape fiecare competi- 

i’ție planificată în această perioadă 
ieste urmărită cu 
; fiecare cursă este 
• gală, iar fiecare 
meinic analizat și

Și cînd, în asemenea momente, 
gchifiștiî au posibilitatea să-și ve
rifice potențialul în compania celor 
mai puternici adversari, a celor 
împotriva cărora vor lupta și la 
campionatele europene, nimeni nu 
ezită să se prezinte la start, cu atît 
mai mult cu cît valoarea 
ți a competiției constituie 
serioase că testul este cel 
cludent.

Acestea sînt condițiile 
începînd de astăzi 
debutează ediția 1973 a „Regatei 
Lucerna", una dintre cele mai pu
ternice întreceri internaționale de 
canotaj academic. Listele de în
scriere sînt de-a dreptul impresio
nante, nu numai ca număr de par- 
ticipanți, dar și ca nume. Printre 
vedetele competiției figurează mai 
mulți campioni olimpici, mondiali 
și europeni și — nu e lipsit de in
teres să amintim — dacă favoriții

deosebit interes, 
pregătită cu mi- 
rezultat este te- 
trecut în grafice.

și tradi- 
garanții 

mai con-

în care, 
după-amiază,

de
participă la probele de

seriile elimi-
2 f. c. 2 + 1 și 4 f. c.

D
LA

• Toii

• Două

vor reuși să treacă de 
natorii, la Lucerna se vor reedita 
aproape toate finalele olimpice de la 
Milnchen !

în focul acestei puternice com
petiții, țara noastră va fi prezentă 
cu cele mai în formă echipaje pe 
care le are în momentul de față. 
Este vorba de echipajele de 2 f.c., 
4 f.c și 2 + 1. Să vedem, însă, cu 
cine vor lupta schifiștii români.

în proba de 2 f.c. se aliniază 15 
echipaje din 10 țări : R.D. Germa
nă, Belgia, Anglia, R.F. Germania, 
Olanda, România, Norvegia, Ceho
slovacia, Elveția și S.TJ.A. Favoriții 
cursei sînt, indiscutabil, reprezen
tanții R.D. Germane, S. Britzke și 
V. Magiar, cîștigătorij titlului olim
pic de la Munchen. Ilie Oanță și 
Dumitru Grumezescu, reprezentan
ții tării noastre, s-au clasat la J.O. 
pe locul VI. în ultimele competiții 
la care au luat p^rte ei au dovedit, 
însă, o formă promițătoare, făcîn- 
du-ne să sperăm că vor urca mai 
sus în ierarhia celor mai bune echi
paje ale acestei probe.

La 2+1, cea de a doua cursă în 
care România va fi prezentă. Ște
fan Tudor, Petre Ceapura și Gheor- 
ghe Gheorghiu au o sarcină extrem

WETTERNECK, ÎNVINGĂTOR
TROFEO DEI SETTE COLLI

înotătorii români
not recorduri

//

au urcat pe podiumul dc premiere

de dificilă. în rîndul celor 16 echi
paje din 10 țări (R.D. Germană, is
landa, Italia, Anglia, Cehoslovacia. 
România, Austria, Elveția, Spania 
și R.F. Germania) figurează cam
pionii olimpici J. Luke și V. Gun- 
kel (R.D. Germană), reprezentanții 
Cehoslovaciei (frații Zvoianovski) 
clasați pe locul II la Munchen, 
precum și echioajul R.F. Germania, 
al IV-lea clasat la Olimpiadă. Du
pă cum se știe. Ștefan Tudor și 
Petre Ceapura au cucerit atunci 
medalia de bronz, dar dorința de 
revanșă care-i animă pe valoroșii 
noștri reprezentanți, precum și con
tinua lor ascensiune de formă ma
nifestată în acest sezon le creează 
premisele obținerii 
foarte bune.

în sfîrșit, ultimul 
nesc care va evolua 
cema“ este cel de 
din Emerich Tușa, Ernest Gall. Chi- 
riac Dănilă și Francisc Papp. Și în 
această probă notăm prezența cam
pionilor olimpici (reprezentanții 
R.D. Germane), alături de schifiști 
ce formează 22 de echipaje din 10 
țări ! Sperind că experiența valoro
sului ștroc Emerich Tușa va duce 
barca noastră pi o poziție cît mai 
bună. încheiem aici însemnările în 
legătură cu întrecerile „Regatei Lu
cerna", care debutează astăzi cu 
seriile eliminatorii, programînd sîm- 
bătă recalificările, iar duminică se
mifinalele și finalele.

Delegația soprtivilor români este 
insoțită de antrenorul emerit Du
mitru Popa și de secretarul gene
ral al F.R.C.Y. Gheorghe Giurcă- 
neana

unor rezultate

echipaj româ- 
la . Regata Lu- 
4 f.c., alcătuit

GUTEBORG, 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

în cea de-a 11-a zi a campiona
telor mondiale de scrimă, delegația 
țării noastre a cunoscut, în fine, 
satisfacția de a vedea pe podiumul 
de premiere pe cele cinci trăgătoa
re (Ileana Gyulai, Ana Pascu, Eca- 
terina Stahl, Suzana Ardeleanu și 
Magdalena Bartos) care au cucerit 
medaliile de bronz în întrecerea 
pe echipe a floretistelor.

în cursul dimineții, echipele fe
minine de floretă rămase în între
cere și-au disputat sferturile de fi
nală. După cum se știe, sportivele 
României au avut ca adversar 
„4-ul“ Franței în frunte cu ex-cam- 
pioana mondială Marie Chantal- 
Demaille. Ele au . condus tot timpul 
3—1, 6—2, 8—4 (la manșe) adjude- 
cîndu-și victoria cu scorul de 9—4: 
Gyulai și Ardeleanu 3 v, Stahl — 
2 v, Pascu — 1 v.

în celelalte sferturi de finală : 
Ungaria — Japonia 9—2, U.R.S.S. — 
Italia 9—3 și R.F.G. — Polonia 8-5.

în semifinale, floretistele noastre 
au întîlnit echipa Ungariei în fața 
căreia au avut un început foarte 
timid și au cedat cu 5—9 (1—3, 
3—5, 5—7). Primele două asalturi 
revin adversarelor : Stahl — Szol- 
noki 2—4 și Gyulai — Rejto 2—4. 
Ardeleanu reduce handicapul între- 
cînd-o pe Bobiș (4—3) dar Pascu 
pierde la Schwarzenberger (1—4) și 
decalajul se reface, 
în manșa următoare 
urma unei exagerate 
învinsă de Rejto cu 
un scurt reviriment 
noastre : Ardeleanu — Bobiș 4- _ T_ 
Gyulai — Schwarzenberger 4—2. în 
schimb. Pascu — neatentă la ripos
tele lui Szolnoki — părăsește plan
șa învinsă (2—4). Ardeleanu deschi
de manșa a III-a întîlnind-o pe 
Rejto care atacă insistent și precis : 
0—4. Două victorii românești reduc 
scorul la 5—6 : Stahl — Schwarzen
berger 4—2 și Pascu — Szolnoki

4—2. în asaltul următor care pre
zenta un interes maxim pentru am
bele echipe, Gyulai ne decepționea
ză , stînd foarte mult în apărare și 
atacînd indecis,. fără finalitate. Cîș- 
tigă Bobis cu 4—1, care este imi
tată de coechipierele sale Szolnoki 
(4—3 cu Ardeleanu) și Rejto (4—2 
cu Pascu).

Desigur, meciul n-a fost lipsit de 
erori de arbitraj dar, cu un plus de 
dîrzenie, se putea obține un rezultat 
favorabil și deci o poziție mai bu
nă în ierarhia mondială a floretis- 
telor.

în meciul pentru locurile III—IV, 
floretistele noastre au întrecut echi
pa R. F. Germania cu 9—5 fără 
să mai insiste în finalul partidei 
(3—1, 7—1, 8—4). în prima manșă, 
Bartoș a. pierdut — discutabil — 
la Kircheis (2—4) iar celelalte spor
tive din echipa noastră au cules 
victorii, astfel : Stahl — Bethmann 
4—1, Gyulai — Rutz 4—1, Ardelea
nu — Popken 4—3. Următoarea

manșă e punctată numai de victo
rii românești : Gyulai — Bethmann 
4—2, Stahl — Kircheis 4—1, Arde
leanu — Rutz 4—2, Bartoș — Pop- 
ken 4—1. Prea sigure de victorie, 
sportivele noastre slăbesc ritmul și 
adversarele lor punctează prin Kir
cheis, Bethmann și Popken. Bartoș 
luptă decis, în continuare, și dis
pune de Rutz cu 4—2. în ultima 
manșă Ardeleanu pierde la Kircheis 
(2—4), iar Gyulai o învinge pe Pop
ken (4—1). Cu 
retistele noastre 
țirîînd medalia 
diălelor".

în competiția 
pe, s-au tras joi 
liminariile. Echipa 
trecut formația Cehoslovaciei 
9—7 prin aportul lui : Bărăgan — 
3, Szabo —3, Pongrat — 2 și Duțu
— 1. în meciul următor, spadasinii 
noștri n-au putut face față teamu- 
lui vest-german : 4—8. Au punctat 
Pongraț — 2, Szabo — 1. Bărăgan
— 1 (Duțu neavînd nici un aport). 
Din această grupă s-au calificat în 
faza superioară echipa noastră și 
cea a R. F. Germania.

VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
Adunării generale a Federației in
ternaționale de tenis (FILT). în 
funcția de președinte a fost reales 
Allan Heyman (Danemarca). Din 
Comitetul director al FILT fac 
parte printre alfii: Robert Abdessa- 
lam (Franța), Walter Elcock 
(S.U.A.), Wayne Reid (Australia), 
Jack Harrisson (Anglia). 
Korbut (U.R.S.S.), Luigi 
(Italia).

Federația internațională 
a hotărît să acorde toate drepturile 
Comitetului director de a suspenda 
pe jucătorii angajați în turnee, 
care împiedică pe aceștia să parti
cipe la competițiile organizate de 
FILT și la întrecerile pentru Cupa 
Davis.

A fost primită ca membră a 
FILT federația de tenis din 
Kenya. Viitoarea Adunare genera
lă a Federației internaționale de 
tenis va avea loc în anul 1974, la 
Amsterdam.

In Balcaniada de

ECHIPELE

aceât rezultat, flo- 
ocupă locul III ob- 
de bronz a „mon-

de spadă pe echi- 
dimineață, pre- 
României a in-

cu

Tiberiu STAMA

tenis de la Sofia

ROMÂNIEI

TURNEE DE TENIS

El se mărește 
căci Stahl, în 
pasivități, este 
4—0. Urmează 
al floretistelor 

•2 și

AU DEBUTAT VICTORIOASE
• România - Turcia 3-0 la masculin si România -I ugoslavia 3-0 la feminin

naționale dc
SYRACUSA, 12 (prin telefon). — 

La ediția din acest an a marelui 
concurs de înot dotat cu „Trofeo dei 
sette colii" și „Trofeo dei navigli" 
sînt prezenți, alături de sportivi din 
S.U.A., R.F. Germania, Suedia. Olan
da, Ungaria, Cehoslovacia, Iugosla
via, Elveția, Anglia, Polonia și 4 
înotători români. Aceștia au avut o 
comportare foarte bună în prima 
reuniune, reușind că urce cu toții 
pe podiumul de premiere.

Cel mai bun rezultat aparține lui 
Dietmar Wetterneck. El a cîștigat 
detașat cursa de 400 m mixt în 
4:49,3, cifră ce îmbunătățește cu 3,6 
sec veohiul record național. Foarte

seniori

VICTORIE CATEGORICĂ
(Urmare din pag. 1)

disputată 
delfin. Vera _________,
și Anca Groza au terminat în ace
lași timp după 67,5 sec, cifră ce con
stituie un nou record pentru spor
tiva noastră (vechiul record 68,4), 
iar arbitrii de sosire au preferat-o 
pe prima. Ion Miclăuș și Marian Sla
vic au concurat la valoarea 
ximă 
locuri

400
4:49,3,
Marugo (Italia) 4:59,7; ___ _
(f): Faitlova (Ceh.) 67,5, Groza 
Jeavons (Anglia) 67,9; +1
(b): Steinbach (R.F.G.) 54,0, 
(Ceh.) 55,3, Slavic 55,8;
(b): Strenk (S.U. A.) 
(R.F.G.) 4:17.6, Slavic 
delfin (b) : Steinbach : 
60,8, Tozzi (Italia) 61,6 
(f): Calligaris (Italia) 
liber: Calligaris 4:30.6; 
(b): Lalle (Italia) 2:30,5

a fost și proba de 100 m 
Faitlova (Cehoslovacia)

_ _____  lor ma-
situindu-se de asemenea pe 
fruntașe. Rezultate tehnice: 

m mixt (b): D. Wetterneck 
Hillemeyer (R.F.G.) 4:55A

100 m delfin 
m liber 
Hrouda 

m liber 
Grozaj 
100 m 

Miclăuș 
mixt 

400 m

160
400

4:17.3.
4:18,3;
: 200 m
2:30.8;

; 200 m bras

ȘAHIȘTII NOȘTRI>5 j

DIN NOU INTRECUȚI...
LONDRA. 12 (Agerpres) — 

neul final al campionatului e 
pean de șah pe echipe a conți 
la Bath (Anglia) cu 
penultima rundă. I: 
U.R.S.S. — R.F- G< 
2t t; Iugoslavia — J 
(4) ; Elveția — Ung; 
Polonia — România 
două partide întrer 
— Gheorghi 
câltea 1 
țescu 1

Sznapik

întîln

F:

îr.tiln rea din runda a 5-a. din
tre echipele Angliei și “ 
s-a încheiat cu scorul 
în favoarea șahiștilor < 
partidele întrerupte 
Botterill și Drimer — : 
consemnată egalitatea.

Clasamentul înaintea ultimei 
runde : 1. U.R.S.S. — 35*/j P 1 2. 
Ungaria — 29 (1) p ; 3. Iugoslavia 
— 26'- 2 (4) p ; 4. Polonia — 21 (2) 
tt : 5. R.F. Germania — 19Uj p ; 
6 Anglia — 18: 2 (4) p ; 7. Româ
nia — 18 (2) p ; 8. Elveția — 17
(1) P.

i României, 
de 4*/2—3i/b 

englezi. în 
(Mititelu — 
Eley) a fost

SOFIA, 12 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). în a doua 
zi a Balcaniadei de tenis, primii 
au apărut pe teren echipierii Ro
mâniei și Turciei. în partida cu 
racheta a doua a echipei turce, 
Arif Kocak, românul Dumitru Hă- 
rădău și-a demonstrat deplina su
perioritate, cîștigînd net în trei 
seturi: 6—2, 6—2, 6—1. El a avut 
tot timpul inițiativa. conducînd 
partida de la un capăt la celălalt.

Deși a terminat învingător în 
meciul cu campionul Turciei, Bii- 
lent Aitinkaya, victoria lui Ion 
Sânte; a fost obținută la capătul 
unor eforturi- mai mari decit arată 
scorul : 6—3, 4—6, 6—2,
pentru Sântei. Tenismanul 
s-a acomodat greu cu jocul 
sarului, a ratat de regulă 
serviciu și a comis multe 
greșeli. în general această partidă 
a fost deficitară la capitolul teh
nică, practieîndu-se un joc de ’uzu
ră. Abia în setul IV, după ultima 
egalitate de 3—3. Sântei și-a reve
nit complet, cîștigînd trei ghemuri 
consecutive.

în partida de dublu s-au întîlnit 
Dumitru Hărădău. Viorel Marcu. — 
B. Aitinkaya. Ozdemir. Rezultat fi
nal : 6—1. 6—1. 6—1 în favoarea 
jucătorilor români. Așadar Româ
nia — Turcia : 3—0.

Jucătoarele românce au. debutat 
și ele victorioase In întîlnirea cu

6—3 
român 
adver- 
primul 

duble

adversarele lor din echipa Iugo- 
a 
pe

Ruzici

slaviei. Iudith Gohn 
ușor cu 6—1, 6—2 
Urek, iar Virginia 
pus cu 6—2, 6—3 de Iulia 
La dublu, perechea română 
Gohn. Valeria Balaj a avut ca ad
versare cuplul iugoslav Zveltana 
Urek, Sonia Pejeg. Au cîștigat ju
cătoarele românce cu 6—1, 6—0.
Rezultat final România— Iugosla
via : 3—0.

Bulgaria — Grecia (masculin) i 
1—1. Liuben Ghenov — Nikos Ka- 
logeropoulos 6—2, 3—6, 6—1, 8—10, 
0—6, B. Pampoulov — Karama- 
ghiolos 6—1, 6—1, 6—1. La dublu i 
M. Pampoulov, B. Pampoulov — 
Kalogeropoulbs. Kelaidis 6—3, 3—2, 
întrerupt. La feminin s-au întîlnit 
echipele Turciei și Greciei. Fii iz 
Tokcan — Kărola Karaghelopou- 
lou î 9—7. 6—3, Rozi Feldman — 
Nota Kotzia : 6—2, 4—6, 4—6. La 
duhlu ! Tokcan, Feldman — Rota, 
Kotzia 6—3, 3—2, întrerupt.

întrecut-o 
Zveltana 

a dis- 
Șuput. 
Iudith

TOMA HRISTOV

în acel moment) a agățat balonul în 
ultima fracțiune de secundă. Qas- 
peții nu au ezitat însă în situațiile 
favorabile și, în loc de 4—1 sau 
chiar 5—1... 3—2 (a marcat Herm- 
sen). Pînă la pauză, am mai con
semnat un nou contraatac decis al 
românilor, la capătul căruia D. Po
pescu nu a mai greșit șutul i 4—2.

Finalul a aparținut categoric po- 
loiștilor români. Ei și-au invitat cu 
regularitate adversarii la atac, au 
interceptat baloane și apoi au con
traatacat fulgerător. Un rol decisiv 
l-a avut în aceste minute și ?erban 
Huber, care a fost de netrecut (a 
apărat și un penalty). în deosebită 
vervă, tricolorii au mai înscris de 
trei ori : prin Nastasiu (4 m), Zam- 
firescu — splendid volâ la cel de al

5c

7;

PROGRAMUL DE AZI
Bazinul Dinamo, de la ora 17.30: 

România juniori —* Ungaria ; ora
18.30 : România — Spania ; ora
19.30 : Olanda — Polonia.

CORESPONDENȚĂ DIN IUGOSLAVIA

PAUZA ESTIVALA, NU FĂRĂ
w

FRAMINTARL.

GSTAAD — A început proba 
de dublu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Elveției. Cuplul român Ilie 
Năstase, Toma Ovici a învins eu 
6—4, 2—6, 6—4 perechea Manda- 
rino (Brazilia), Spear (Iugoslavia). 
Alte rezultate : El Shafei (R.A. 
Egipt), Okker (Olanda) — Hirai, 
Tanabe (Japonia) 6—2, 8—6 ; Met
ier (R.F.G.), Moore (Australia) — 
Holmes (S.U.A.), Szocsik (Ungaria) 
6—3, 6—4. în turul "doi al probei 
de simplu bărbați, Brian Fairlie 
(Noua Zeelandă) l-a eliminat pe 
Franțois Jauffret (Franța), cu 5—7, 
8—6, 6—4.

în al doilea tur al probei ' de 
simplu, Ilie Năstase l-a învins pe 
brazilianul E. Mandarino cu 6—4, 
6—3.

DUSSELDORF. — în sferturi de 
finală : Pohraann — Tiriac 6—1, 
6—3, 5—7, 6—4 : Pinner — Gisbert 
6—3, 4—6, 6—4, 5—7, 6—4 ;
Elschenbroich — Korpas 6—4, 
6—4, 9—8 ; Fassbender — Bungert * 
6—2, 6—4, 6—2. La feminin, olan" ' 
deza Betty Stove a fost eliminată 
de Katja Ebbinghaus (R.F.G.) cu 
3—6, 3—6.

BAASTAD — Iată principalele 
rezultate înregistrata în turul doi: 
Smith (S.U.A.) — Loyo Mayo 
(Mexic) 6—3, 6—2 ; Orantes (Spa 
nia) — Jemsby (Suedia) 7—5, 6—3; 
Borg (Suedia) — A. Amritra.i (Ih- 

Zugarelli (Italia) 
6—4;

Goven 
Bravo 

Mottram (Anglia) 6—3,

dia) 6—1. 6—4;
— McMilan (R.S.A.) 6—2,
Mulligan (Australia) — 
(Franța) 6—1, 6—1 ; Pinto
(Chile) 
6—4.

)

TURUL FRANȚEI
Ieri, în turui ciclist al Franței, s-a 

alergat etapa Montpellier — Argel- 
les-sur-Mer (238 km). Sosirea s-a 
făcut în pluton, sprintul fiind cîști
gat de englezul Barry Hoban — 
7h 45:21. El a fost urmat de fran
cezul J. Esclassan și belgianul Van 
Roosbroeck. în același timp cu în
vingătorul a sosit și purtătorul tri
coului galben, spaniolul Luis Ocana.

Prima etapă din „Tour de l’Ave- 
nir“ (Marignane-Palavas, 167,500 
km) a revenit olandezului Gevers, 
în 4h 14:57.

ii

j':

\'

O fotografie care rămine in istoria atletismului... Săritura record a lui 
Stones, pe stadionul olimpic din Munchen. Telefoto : A P. — Agerpres
_____ . _ A

PESTE ȘTACHETA (NĂLȚATĂ LA 2,30 m!
Americanul Dwiem stones stabilește un cicclent record

150-lea meci internațional — și D. 
Popescu, obținînd aplauze la scenă 
deschisă.

Apostolos Tsandas (Grecia), a con
dus excelent următoarele formații : 
ROMANIA : HUBER (Frățilă) — 
ZAMFIRESCU, NASTASIU, CI. 
Rusu, C. Rusu, SCHERVAN. D, PO
PESCU, Lazăr. Slăvei, V. RUS ; 
OLANDA I KROON (Gal) — LAN- 
DEWEER, Veer, Buunk, HERMSEN, 
Stroboer, Ketelaar, Hoepelman, Ke
rnan, SMITS.

Cea mai 
zilei a opus 
României pe 
loniei. Oaspeții au condus cu 2—0, 
cadeții noștri au egalat și au pre
luat conducerea (3—2), iar după 
două reprize tabela de scor indica 
egalitate : 3—3. în partea a doua a 
meciului, tinerii noștri poloiști au 
comis numeroase greșeli de apărare, 
permițînd polonezilor să ajungă din 
nou în avantaj : 5—3 și 7—4. în fi
nal, românii au depus eforturi spo
rite sub impulsia lui Răducanu, cel 
mai bun jucător de pe teren, dar nu 
au reușit decit să limiteze handi
capul. Echipa Poloniei a cîștigat pe 
merit cu 7—6 (2—1, 1—2, 3—1, 1—2), 
prin punctele înscrise de Goralski 
4 (două din s.n., unul din 4 m), 
Kisczak 2 și Cesielski. Pentru selec
ționata noastră au marcat Răducanu 
3 (unul din s.n., unul din i.n.), Mi- 
rea (s.n.), Ion Gheorghe (4 m) și 
Weiss (4 m). A condus John Felix 
(S.U.A.).

în ultima partidă a zilei: Ungaria 
Polonia 4—1 (1—0, 1—0, 1—0,

‘1—1). Realizatorii Csapo 2, Sarosi, 
'Farago, de la învingători, și Aras, de 
la învinși. A condus Nikola Exerov 

țf ((Bulgaria).

Miljan Miljanici (stingă) și Vuja- 
din Boșkov au rămas fideli echi
pelor Steaua roșie și Vojvodina 

Novi Sad

în zilele di 
loc la Belgra 
executiv al 
fotbal, care 
forului de sp 
de doi ani- I 
ședințe și a 
zatorice, ce s 
perea sezonul 
rece mandatai 
Bajakici a i 
președinte al 
fost ales Pav]

După cum 
primei ligi a

CC

H 35 iunie a avut 
niunea comitetului 
ației iugoslave de 
ir.cloziona: munca 
ate pe o perioadă 
ales ne noul pre-

continuă... Cluburile Velej 
Spartak Subotița și Sutjeska 
au contestat valabilitatea 

1972—1973. ac-izînd 
comisia de ar- 

,.re-

ȘTIRI, REZULTATE
Euka 

ia de 
bal a

campionatul
n=-

disputată întîlnire a 
echipei de juniori a 

prima formație a Po-

în localitatea suedeză Uddevalla 
s-a desfășurat meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele Sue
diei și Norvegiei. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin punctul marcat în minutul 58 
de Tapper. Jocul a fost urmărit de 
peste 12 000 de spectatori.

★
Campionatul Austriei a fost cîști- 

gat în acest an de formația Wacker 
Innsbruck, care a realizat 43 de 
puncte din 30 de meciuri disputate. 
Pe locul doi s-a clasat Rapid Viena 
40 p. iar locul trei a fost ocupat de 
Ak Graz — 36 p. Clasate pe ultimele 
trei locuri, echipele Sturm Graz, 
Bregenz și Admira Neustadt au re
trogradat în liga regională a campio
natului.

★
în cadrul competiției internaționa

le de fotbal „Cupa de vară lnter-To- 
to“ s-au disputat alte meciuri. Iată 
rezultatele înregistrate: Austria Kla
genfurt — I.F. Naestven 2—1 (1—1); 
Austria Salzburg — Nykoebing 2—1 
(0—1); Wacker Innsbruck 
klub 1903 
Barreirense 
2—1 (1—1)

Bold-
Copenhaga 3—0 (2—0); 
— Grasshoppers Zurich

★
înregistrate în campio- 

Ararat Erevan — 
Moscova 1—0;

Rezultate 
natul U.R.S.S': 
Ț.S.K.A. Moscova 1—0; Dinamo 
Moscova — Zaria Voroșilovgrad 
2—1; Zenit Leningrad — Dinamo 
Kiev 2—1; Pahtakor Tașkent — 
Spartak Moscova 1—0; Kairat Alma

Ata — Dinamo Minsk 1—0; SKA 
Rostov pe Don — Dnepr Dneprope
trovsk 2—2 (în urma executării lo
viturilor de la 11 mt 6—5): Șahtior 
Donețk — Karpati Lvov 3—1. In 
clasament continuă să cond'jcă for
mația Ararat Erevan cu 20 de punc
te, urmată de Ț.S.K_A. Moscova, 
Dinamo Moscova și Șahtior Donețk 
cu cite 16 p fiecare

★
în etapa a 13-a a campionatului 

suedez: Djurgaarden — Aatvidaberg 
0—3; Gais —Saab 1—0; Norrkoping
— AIK 1—0; Sirius — Oergryte 2—0; 
Oerebro — Malmo 1—1; Hammarby
— Oester 0—4. Clasament: 1. Aatvi
daberg — 24 p; 2. Oester — 18 p; 
3. Landskrona — 16 p-

★
Real Madrid va susține în luna 

septembrie cinci meciuri internațio
nale amicale. Fotbaliștii spanioli vor 
juca, în ordine, cu selecționata ora
șului Zagreb (4 septembrie la Za
greb). Borussia Moenchengladbach 
(7 septembrie la Moenchengladbach). 
Coruna (18 septembrie la Coruna). 
Racing White (22 septembrie la 
Bruxelles) și River Plata. Buenos 
Aires. (28 septembrie la Madrid), 
în zilele de 13 și 14 septembrie, fot
baliștii de la Real Madrid vor parti
cipa la turneul internaționai de la 
Bilbao, alături de formațiile Rapid 
Viena, Bayern Munchen și Atletico 
Bilbao.

discuții 
Mostar, 
Niksici 
campionatului 
federația de fotbal, 
bitraj si anumite cluburi, că au 
gizat' jocurile (prin care s-ar fi sta
bilit un clasament nereal) și conside
ring să Spartak și Sutjeska ar tre
bui să retrogradeze datorita exclu
siv unor manevre de „culise". Se 
ți-» cont și de faptul că jocul din 
"ima etapă dintre Olimpija Ljubl

jana și Partizan Belgrad nu 
validat, el începînd nemotivat 
de minute mai tîrziu decit 
partidelor. Iată 

comisie care
20 de zile 

de abia după 
de validare va 
clasamentul.

Reuniunea de la Belgrad a hotărît 
ea din 
tis eze 
liga a 
ioc <Je 
mitetul

U;

o 
de

este 
cu 20 

tîrziu decit restul 
de ce a fost formată 
va cerceta In decurs 
situația existentă si 
raportul ei. comisia 

omologa rezultatele si

toamnă. în prima ligă să 
în continuare 18 echipe, 
doua va avea două serii 
patru) tot cu 18 echipe 
executiv l-a investit 

departe ce selecționerul Vuja- 
de pr:ma

•ji

ac- 
iar 
(în 

Co
ne

din Boșkov să se ocupe 
reprezentativă a țării.

Amintind de echipa 
vom sublinia faptul că i 
jucători au primit avizul 
perior de a-și continua 
în străinătate: Bukal,
Rora. Lazarevici, Hlevnjak, 
veza- Amintim de asemenea

naționala, 
serie deo

foruluj su- 
activitatea 
Vukcevici, 

Nado- 
că

„FAVORITELE*1 LUI
ITALIA SI»

Celebrul fotbalist brazilian Jose 
Joa Altafini, care joacă in echipa 
italiană Juventus Torino, se află de 
citeva zile in vacantă la Rio de Ja
neiro. Intr-un interviu acordat cores
pondenților agențiilor internaționale 
de presă Altafini a declarat, printre 
altele' „Cred că Italia și Brazilia 
au cele mai mari șanse de n-și dis
puta finala campionatului mondial 
din R.F. Germania. Sarcina cam
pionilor mondiali este insă foarte di
ficilă. Jucătorii brazilieni vor avea

Dragan Geaici a plecat sâ-sj satis
facă stagiul militar, iar Krivokueea. 
fiind operat de menise, va fi valid 
abia In toamnă. în acest timo, „na
ționala" va evolua, de la sf'rșitul 
lunii iulie. în cadrul turneului „liga 
de vară a campionilor*. Față de lo
tul existent, Boșkov l-a mai chemat 

Petrevici (St. 
Petkovici.

pe tinărul Vladimir 
roșie) care-1 va înlocui pe 
S-au stabilit de asemenea zilele în 
care lotul reorezentativ se va reuni 
pentru partida decisivă cu Spania. 
Viitorul sezon competiți'mal este 
prevăzut să inceaoă la 19 august.

în momentul de față in Iugosla
via este oerioadă de transferări, 
neocamdats doa- int*"xați3nah»l 
Oblak a părăsi: eeIJpa Clim-:’a 
din sezonul următor va activa la 
Hajduk Split. S-au făcut si cite-a 
..rocade' printre antrenori: Maroviei 
(O.F.K.) la Bor. fostul portar Soțkiei 
inlocuindu-1 la echipe belgrădeară. 
Vojvodina a renunțat la Miloșevici, 
angajindu-1 pe Zaț de la Bora 
privința transferărilor de jucă' 
antrenori, „mutările' sînt

în aceste zile majoritatea fotba
liștilor iugoslavi au intrat intr-un 
binemeritat concediu, data de 15 iu
lie fiind pentru majoritatea du-uri
lor ziua sf semnalul pentru aduaare 
și pregătirea noului sezon.

DUSAN BUGARiN
Belgrad, iulie

51 
în curs.

ALTAFINI LA C. M

BRAZILIA

*
• ■

adversari puternici in echipele euro
pene, care se află in progres față de 
anul 1970. In plus, jucătorii europeni 
au de partea lor avantajul climei, 
deosebit de important mai ales in 
fotbal. Vn alt handicap pentru echi
pa braziliană va fi lipsa lui Pele“.

In legătură cu viitoarea sa activi
tate, Altafini, în virstă de 35 de 
ani, a declarat că va mai juca un an 
la echipa Juventus, după care se 
va dedica, probabil, profesiei de an
trenor.

mondial, cu prilejul meciului
MUNCHEN, 12 (Agerpres). — în 

prima zi a meciului de atletism SUA 
— R.F. Germania, care se desfășoară 
pe stadionul olimpic din Munchen, 

a 
in 
cu 
re-

atletul american Dwight Stones 
stabilit un nou record mondial 
proba de săritură în înălțime, 
performanța de 2,30 m (vechiul 
cord — 2.29 m aparținea compatrio
tului său Pat 
19 ani. clasat 
la J.O. de Ia 
nes. adept al 
a slabi" 
cea 
rămăsese 
2.27 m.

Iată ceilalți cistigători din intilni- 
rea SUA — R.F.G. MASCULIN • 
100 m plat — Williams (SUA) 10.32; 
400 mg. — Bolding (SUA> 49.31; 
1500 m — Hilton (SUA) 3:37.57: 400

Matzdorf). în virstă de 
pe locul trei (2,21 m>

Munchen. Dwight Sto- 
stilului ,.Fosbury flop*, 

noul record mondial din 
de-a treia încercare, după ce 

singur In concurs la

atletic D. r. Germania —SUI
m — Honz (R.F.G.) 45.17; 10 000 m
— Castaneda (SUA) 28:30,6; greutate
— Feuerbach (SUA) 21.01 m: Ciocan
— Riehm (R.F.G.) 69,98 m; lungime
— Baumgartner (R.F.G.) 8,14 m;
ștafeta 4x100 m: 1. S.U.Ă. 
38.91. 2. R.F.G. 39,35. FE
MININ: 200 m — Thompson (SUA), 
2?. 3 : 100 m g. Johnson (SUA) 13.32 ; 
15?0 m — Tittel (R.F.G.), 4:13.42;
suliță — Koloska (R.F.G.) 56.92 m;
i r.șime — Watson (SUA) 6.53 m: 
ștafeta 4x400 m : 1. R.F. Germania 
3:29.50 : 2. SUA 3:33,57.

După prima zi. la masculin, con
duce echipa SUA cu 60—46, iar la 
feminin — formația R.F. Germania 
cu 40—33. Paralel, se dispută și me- 
ciul R.F. Germania — Elveția în 
care gazdele conduc la masculin cu 
138—67 (trei concurenți pentru fie
care echipă).

m:

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

TRAGERE LA SORTI ÎN TURNEUL U.E.F.A.
La Zurich a avat loc tragerea la sorț! 

a grapelor prenntâtare ale Turneului 
U.SF.A. pentru junior., ediția 19'4- 
Repreaentattva Bomâniei a fost reparti
zată tn grapa a doua, alături de echipa

Cu prilejul unui concurs atletic des- 
fășunr: la Dresda. sprinterul M. Droesse 
(R. D. Germană) a esalat recordul eu
ropean în proba de 100 m plat, realizînd 
Timpul de 10,0. Cunoscuta campioană o- 
?.npică F.enate Stecher (R. D. Germa
nă) a terminat învingătoare în Ciirsa de 
2*C m plat, cu timpul de 22.8.

R.F. Germania. Turneul final va avea 
loc In Suedia, intre 22—31 mai.

ANDREA EIFE LA AL DOILEA 
RECORD

în a doua zi a campionatelor de nata- 
ție a> R. D. Germane, la Berlin, An
drea Eife a stabilit un al doilea record 
european, terminînd proba de 200 m liber 
cu timpul de 2:05,70 (vechiul record — 
2: -^.27 îi aparținea aceleiași).. Alte re
zultate : 200 m bras masculin — Glass 
2:26.02 (nou record R.D.G.) : 100 m liber 
masculin — Pytell 52,78 (nou record — 
R.D.G.) : 400 m mixt masculin — Sper
ling 4:37.71.

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI JUNIORI DE LA 
RM. VÎLCEA

RM. VlECEA. IZ (prin telefon». In 
sala sporturilor din localitate au con
tinuat Întrecerile din cadrul turneului 
internațional de volei rezervat juniori
lor. dotat cu .Trofeul Vîlcea-, In ziua 
a dou,) s-au întîlnit formațiile Ceho
slovaciei și Ungariei. După un meci viu 
disputat. In care ambele sextete au fă-

cut risipă de energie, victoria a revenit 
cu 3—1 (—10. 11. 2, 9) echipei Ceho
slovaciei. O întîlnire atractivă au furni
zat și tinerii voleibaliști ai reprezentati
velor Bulgariei, și Olandei. Superiori, 
mai ales prin forța atacului și coeziunea 
apărării, juniorii bulgari au Cîștigat cu 
3—2 (—12, 5, 6, —11, 12).
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