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VIZITA NFOFICiAlĂ ÎN IARĂ NOASTRĂ 
A PREȘEOINTELIJI REPUBLICII AFRICA CEATRAIA, 

GENERAL RE ARMATĂ JEAN BEDEL BOKASSA

„CUPA DAVJS" DIN NOU iN ACTUA LIT AT E

48 DE ORE ÎNAINTEA MECIULUI R0MÂN1A-N0UA ZEELANDĂ

La invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, marți 
după amiază a sosit în Capitală, in
tr-o vizită neoficială în țara noastră, 
președintele Republicii Africa Cen
trală, general de armată Jean Bedel 
Bokassa, împreună cu sofia, doamna 
Catherine Bokassa.

Expresie a bunelor raporturi ro- 
mâno-centrafricane, această vizită va 
prilejui o nouă și fructuoasă întilnire 
între șefii de stat ai celor două țări, 
consacrată dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare bilaterale, în 
interesul ambelor popoare, al afirmă
rii aspirațiilor de pace și progres 
în lume.

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni. 
unde au fost arborate, cu acest pri
lej, draoelele de stat ale României 
și Republicii Africa Centrală. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau por
tretele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Jean Bedel Bokassa, iar pe mari 
pancarte era înscrisă urarea : „Bun 
sosit în România președintelui Repu
blicii Africa Centrală, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa.

In întîmpinarea solilor poporului 
centrafrican au venit președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, cu tovarășa Ele
na Maurer, tovarășii Gheorghe Cioară, 
Constantin Băbălău, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan. Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
și alți membri ai guvernului, generali 
și ofițeri superiori.

La ora 17,00, aeronava prezidenția
lă a aterizat.

La coborîrea din avion, președin
tele Jean Bedel Bokassa și soția, Ca
therine Bokassa, au fost salutați cu 
cordialitate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat își 
string cu căldură mîinile, se îmbră
țișează.

Șeful statului centrafrican prezin
tă președintelui Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, persona
litățile oficiale care îl însoțesc : Jo- 
sep Potolot, ministrul afacerilor ex
terne, Louis Alazoula, ministrul de
legat la președinție, însărcinat cu mi

siuni speciale, Alexis Tacheouki, se
cretar de stat la președinție, însăr
cinat cu secretariatul general, Ma- 
gloire Bomba, ambasador itinerant 
la M.A.E.

La rîndul său, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România prezintă personalitățile ro
mâne venite în întîmpinare.

Conducătorii celor două state pri
mesc raportul comandantului gărzii 
de onoare. Sînt intonate, apoi, imnu
rile de stat ale celor două țări.

Un grup de pionieri oferă celor 
doi președinți, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Catherine 
Bokassa buchete de flori.

în încheierea ceremoniei a avut loc 
defilarea gărzii de onoare.

în aclamațiile a numeroși bucu- 
reșteni, a studenților centrafrican!, 
aflați pe aeroport, care-i salută cu 
căldură, cei doi șefi de stat iau loc 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști îndreptîndu-se spre Capitală.

La reședința înaltului oaspete, în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a avut loc o scurtă convorbire între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean Bedel Bokassa.

(Citiți reportajul în nag. a II-a>
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na viitoare, federația de specialitate 
din S.U.A. ne-a adresat o Invitație 
specială, prin care, în afara tenis
menilor români prezenți în mod tra
dițional la circuitul de iarnă ameri
can, vor fi acceptați și alți doi ju
cători, precum și — fapt deosebit de 
îmbucurător — încă trei jucătoare 
ale noastre. De asemenea, am discu
tat cu reprezentanții grupării W.T.C. 
( n. r. campionatul mondial de tenis 
„indoor") o propunere privind organi
zarea la București a unuia din tur
neele înscrise în 
lor din Europa.
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rilor noastre 
poate îi ea apreciată ?

la activitatea lotu- 
reprezentative, cum

— După cite știm, ați fost pre
zent, in săptăminile trecute, la cî- 
teva mari turnee de tenis, cele 
de la Roland Garros și Wimble
don. în special, urmărind evoluția 
tenismenilor noștri fruntași. Ce ne 
puteți spune despre aceasta ?

— Această activjiyte se desfășoară 
pe plan multiplu. In afara echipei 
de seniori, prezentă în „Cupa Davis", 
o activitate remarcabilă au depus e- 
chipele noastre de senioare, juniori și

Radu VOIA
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Primul joc de verificare 
a lotului național de fotbal

Atleții se pregătesc 
pentru cucerirea 

tricouriicr de campioni

Teri după amiază a sesit, 
aerului, în Capitală, 
(tineret) â Statelor 
îr.tîlni zilele acestea 
milare românești, 
este compus din 11 
rate speranțe olimpice ale pugilismu- 
lui din S.U.A. Iatâ-i pe cei 11 bo
xeri sosiți ieri i 
James Livingston, 
Watkins, Howard 
Shield, William Tuttle, Jerome
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BUȘTENI, 17 (prin telefon). Pri
ma confruntare publică din noul 
sezon a lotului, reprezentativ de 
fotbal s-a produs în fața unei 
proaspete divizionare B, Caraima- 
nul Bușteni. Această echipă, pînă 
acum neînsemnată, a rulat cel 
puțin două duzini de jucători (cu 
scopul firesc de verificare și selec
ție), eveniment favorabil tricolorilor 
care au primit, astfel, în mod con
stant, replica neobosită a unor ve
leitari.

Naționala nu a jucat nici mai rău 
și nici mai bine de cum ne aștep
tam într-o fază primară a pregă
tirii sale centralizate. S-a observat 
o reală poftă de joc și, de ce n-am 
spune-o, o vizibilă dorință de afir
mare în condițiile în care doar trei 
sau patru posturi sînt cu desăvîr- 
șire sigure. A plăcut buna condiție 
fizică a selecționabililor, am
biția lor de a se disciplina tac
tic, de asemenea verva de joc a 
lui Dumitru, Troi, Dobrin și Dudu 
Georgescu. De altfel, ultimul a în
scris patru din cele șase goluri 
marcate adversarului, dovedindu-se 
un înlocuitor de mîna întîi (în a-

ceastă întîlnire el l-a suplinit pe 
Dumitrache care contractase cu o zi 
înainte, la antrenament, o ușoară 
entorsă la gleznă). Lotul a învins 
cu 6—1 (2—0) prin golurile mar
cate de Dudu Georgescu (min. 17, 
41, 47, 84), Troi (min. 70), Țară- 
lungă (min. 87), respectiv Șovăială 
(min. 90).

Părerea antrenorului Valentin 
St&nescu după această primă veri
ficare: „Sînt satisfăcut că nimeni 
nu s-a menajat, pregătirea fizică 
fiind mai mult decit mulțumitoare 
pentru această fază de lucru. Ne
mulțumiri? Procentajul mare de 
ratări".

Lotul a folosit următoarea for
mație: Haidu (min. 46 Adamache) 
— Sătmăreanu (min. 46 Tănăsescu), 
Antonescu (min. 46 Sameș), Dinu, 
Deleanu (min. 46 Velea) — Dumi
tru, Radu Nunweiller (min. 46 
Anca). Troi, Dobrin (min. 46 Dem- 
brovschi), Dudu Georgescu, Marcu 
(min. 46 Țarălungă).

A arbitrat Traian Moarcăș (Bra
șov).

Ion CUPEN

MAI SÎNT 25 DE ZILE PÎNĂ LA START!

Citiți In pag. a lil-a :
PROGRAMUL COMPLET

AL TURULUI DIVIZIEI A, LA FOTBAL

REPORTERII NOȘTRI 
PREVEDERILOR HOTĂRÎRII

TEREN,

PLENAREI

IN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA

C. C AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE TREBUIE SA DETERMINE
0 INTENSA ACTIVITATE PE TERENURILE

• Continuarea raidului in orașul 
Țicleni și comuna Bilte-ni,

județul Gorj • „Vacanța"... 
bazelor sportive, in plin sezon de

vacanță! > La Țicleni, posibilități 
variate de a face sport • între

1 JlȚ O

Iubitorii sportului cu mănuși din 
București si din Brăila așteaptă cu 
nerăbdare 'întâlnirile dintre tinerii 
boxeri români și cei_ americani, care 
vor avea Ioc joi și sîmbătă.

O vizită făcută în tabăra boxerilor 
români ne-a pus în fața unor băieți 
care nu au depășit încă pragul junio
ratului. Iată-le cărțile de vizită

Categoria semimuscă — PAUL 
DRAGU, 18 ani, electrician. A înce
put- să practice boxul la Craiova, cu 
antrenorul Mihai Goanță. Luna a- 
ceasta a fost legitimat la „Steaua".

'Campion național de juniori în 1972 
și 1973. A susținut trei meciuri inter
naționale. Categoria muscă — NIȚA 
ROBU, 18 ani, lăcătuș.. Face parte din 
Ciubul sportiv Brăila' și este pregă
tit de antrenorul Ion Zlătaru. Cam
pion național de juniori 1973. Debu
tant. Categoria cocoș — ALEXAN
DRU BARBU (Dunărea Galați), 18 
ani, finisor textili'st. A început boxul 
în 1967, cu antrenorii Petre Mihai și 
Costică Jelesneac. Campion național 
de juniori 1973. A susținut două me
ciuri internaționale. Categoria pana. 
— VIOREL SOROCEANU (Nicolina 
Iași), 19 ani, strungar. Boxeazâ din a- 
nul 1969, avîndu-1 ca antrenor pe 
Iosif Mattias. Campion național de 
juniori 1973- Are în palmares un sin
gur meci internațional. Categoria

Petre HENȚ

IN DEZBATERE

și al competiției
din cele mai diferite domen

(Continuare în pag. a 2-a)

de masă cu caracter republican
Oameni de știință

de cercetare trag repetate semnale de alarmă asu
pra efectelor nocive ale stilului modern de viață, 
subordonat mașinismului și inactivității fizice, și 
recomandă insistent practicarea exercițiilor de miș
care în aer liber și a sportului drept principal mij
loc pentru remedierea și preîntlmpinarea acestor de
ficiențe. Regulamentul Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate" și al Competiției sportive de masă cu 
caracter republican, elaborat pe baza măsurilor sta
bilite de Plenara Comitetului 
28 februarie — 2 martie, are

Central al P.C.R. din 
menirea de a răspîndi

educația fizică ți sportul în rîndul tuturor cetățenilor, 
indiferent de mediul in care aceștia trăiesc, de ocu
pația lor și de vîrsta pe care o au.

Aderînd intens la acest curent de opinie, care 
creează condiții extrem de favorabile înființării unui 
sistem unic și cit mai generalizat de practicare a 
exercițiilor fizice, un număr important de activiști 
și specialiști ai mișcării noastre sportive ne scriu 
zilnic la redacție, apreciind și comentînd proiectele 
regulamentului 
nînd prețioase

supus dezbaterii publice, și propu- 
adăugiri și precizări.

UN BUN PRILEJ

și să-Complexul polisportiv ,,Sport 
nătate" și competiția sportivă de masă 
cu caracter republican urmăresc să 
imprime mișcării noastre sportive un 
sistem organizatoric nou prin care e- 
xercițiul fizic să fie larg răspîndit în 
rîndul cetățenilor și, în special, al ti
neretului. Personai, sînt convins că, 
după consultările largi cu diferiți ac-

PENTRU CA EXERCIȚIUL FIZIC

tiviști ai mișcării sportive, după 
schimburile ample de opinii și de ex
periență, proiectul de regulament al 
celor dt>uă competiții va răspunde, 
în cea mai mare măsură, scopului 
pentru care au fost concepute. Cu 
atît mai mult cu cit' Complexul și 
competiția republicană se completea
ză și se întrepătrund.

SĂ FIE LARG RASPÎNDITI .

ca
la mediul studențesc
GRANESCU
catedra de educație

Normele sportive cuprinse în 
pitolul privitor

DINU
conf. univ. la
fizică a Institutului de construcții

(Continuare in pag. a 2-a)

ATRIBUȚII PRECISE 
COMITETELOR SINDICALE DIN 

ÎNTREPRINDERII Ș! 
INSTITUȚII

inițierea 
caracter 

concreti-

Aștept de multă vreme 
unor întreceri sportive cu 
de masă și iată-le, acum, 
zate. In legătură cu proiectul regu
lamentului complexului „Sport și 
sănătate", permiteți-mi să fac unele 
sugestii :

— Să se stipuleze în regulament 
ca, în întreprinderi și instituții, or
ganizațiile de sindicat să aibă atri
buții precise in mobilizarea salaria- 
țiior la practicarea exercițiilor fizi
ce, pe de o parte, și în crearea unei

I. CIUTEA
tehnician principal la Regionala 

C.F.R. București

(Continuare in pag. a 2-a)

Comuna Bîlteni și orașul Țicleni 
au reprezentat noi puncte pe itine
rarul nostru gorjean. Am pornit 
spre aceste localități — despre care 
ni se spusese că au o bază mate
rială ce poate asigura un cadru op
tim de desfășurare acțiunilor spor
tive de masă — cu convingerea că, 
în sfîrșit, vom putea vedea pe te
renuri (ceea ce nu prea remarcasem 
în alte locuri vizitate) o activitate 
intensă.

Un prim popas la Liceul din Bil- 
teni. Școala, care ar fi trebuit să 
polarizeze în aceste zile de vacanță 
preocupările elevilor, era... pustie. 
Nici urmă de animație pe terenuri 
— care demonstrau, dealtfel, pre
ocupările conducerii liceului (direc
tor : Grigore Mălăescu) și ale pro
fesorului de specialitate, Constantin 
Brădiceanu, pentru realizarea unor 
■spații bine utilate, astfel ca orele 
de educație fizică să aibă un grad 
sporit de eficiență — deși vremea 
era ideală pentru practicarea diver
selor sporturi (tenis — pe terenul 
special amenajat, baschet sau hand
bal — pe platforma bituminată, 
destinată acestor jocuri și altele).

Și, din nou, ne-am pus întreba
rea, care a devenit un fel de lait
motiv al raidului și la care nu ni 
s-a oferit încă un răspuns satisfă
cător : ce fac tinerii, îndeosebi ele
vii, în timpul liber ?

Pentru că nu este suficient numai 
să se amenajeze spațiile necesare

sportului, ci trebuie, în aceeași 
măsură, să se depună intens efor
turi — așa cum subliniază și Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie — pentru 
atragerea unui număr cît mai mare 
de 
pa 
tă 
de 
atribuții in domeniul sportului, di
rectorii de școli, profesorii de edu
cație fizică au un rol însemnat. Și, 
cu atît mai mult, acest rol trebuie să 
se manifeste cît mai activ în peri
oada vacanțelor, cînd elevii dispun 
de timp liber mult mai mare, ce 
poate fi cu folos utilizat.

★
Cu speranțele intacte — doar 

fotoreporterul regretînd că iar nu a 
putut „imortaliza" decit 
goale — ne-am îndreptat 
șui petroliștilor, Țicleni.

Cea mai puternică

terenuri... 
spre ora-

asociație 
sportivă din localitate este „Petro
lul", ea aparținînd Schelei de ex
tracție. împreună cu președintele 
asociației, Ion Păducel, care este și 
membru al Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport, re ■ 
cent înființat, am vizitat baza spor
tivă. Salariații întreprinderii, ca și 
cetățenii orașului, de la cei mai ti
neri la cei vârstnici, au la dispoziție 
un stadion — a cărui tribună aco
perită a fost terminată anul trecut, 
urmînd ca în cel mai scurt timp 
posibil să-i fie montate gradenele 
—, un ștrand — cu un bazin de

Constantin FIRANESCU 
Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în W. a 2-a)
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I ACTMTATII SPORTIVE DE MASA
La bazinul Dinamo

UN NOU CURS DE ÎNOT
I

în frumosul bazin de înot din 
Parcul sportiv Dinamo va începe 
joi, 19 iulie, un nou curs de înot 
pentru copii. Sînt invitați să se în
scrie toți cei ce doresc să se ini
țieze în acest minunat sport care 
este înotul. De învățarea viitorilor 
sportivi se va ocupa unii dintre cei 
mai buni instructori ai clubului 
din șoseaua Ștefan cel Mare.

înscrierile se primesc zilnic ia 
Agenția de bilete de la stadionul 
Dinamo

VIE ACTIVITATE SPORTIVĂ DE 
MASĂ IN SATUL PETIT 

(JUD. BIHOR)

Satul Petit (comuna Cociuba 
Mare, județul Bihor) s-a făcut re
marcat, mai ales în ultimul timp, 
prin organizarea unei bogate acti
vități sportive de masă. Astfel, du
minica trecută, au avut loc aici, în
treceri pasionante la fotbal, atle
tism, handbal și ciclism. Au parti
cipat peste 300 de sportivi din lo
calitățile înconjurătoare și din 
Oradea. Cele mai bine pregătite din
tre formațiile prezente s-au dovedit 
a fi Cotex Oradea (la handbal), și 
Olimpia Petit (la atletism și ci
clism). Printre cei care au asigurat 
acțiunii un cadru excelent de des
fășurare s-au aflat și profesorul

loan Han și activiștii îanezo Colo- 
man și Gheorghe Șandor-

Vasile PERȘIDAN — coresp.

„CUPA MINERULUI" LA
MOLDOVA NOUĂ

în organizarea Comisiei sport- 
turism a Consiliului județean al 
sindicatelor, a avut Ioc în orașul 
Moldova Nouă, finala competiției 
sportive dotată cu „Cupa Mineru
lui". La această tradițională com
petiție, ajunsă la a Vl-a ediție, au 
participat sute de sportivi la* toate 
cele 4 discipline cuprinse în pro
gram : fotbal, triatlon, volei si 
handbal.

La finalele întrecerilor au fost 
prezenți 240 de fete și băieți, sala
riați ai întreprinderilor miniere din 
Anina, Oravița, Bocșa, Moldova No
uă, Caransebeș și Șasea Montană.

Evoluînd foarte bine la toate ra
murile, sportivii de la I.M. Moldova 
Nouă au acumulat în clasamentul 
general 30 de puncte situîndu-se pe 
primul loc și intrînd în posesia tro
feului pus în joc. Locurile urmă
toare au fost ocupate de sportivii 
de la Oravița (20 p) și Bocșa (15 p).

în finala de fotbal s-au întîlnit 
echipele Minerul din localitate și 
Minerul Oravița. După un joc de 
bună calitate, mult aplaudat de nu
meroasa asistență, fotbaliștii din 
Moldova Nouă au repurtat un fru
mos succes cu scorul de 2—0 prin

punctele înscrise de L 
și I. Constantin

P. ȘLMANDAN —

Kalapati

coresp.

LA GLÎMBOCA — O 
SERBARE CIMPENEASCĂ

REUȘITA

In ansamblul activităților de masă, întrecerile de cros continuă să atrasă 
un mare număr de tineri și tinere în practicarea educației fizice și spor

tului. Foto : N. DRAGOȘ

Pe frumoasa Vale a Bistrei, 
organizarea 
tești Bistra, 
cimpenească. 
desfășurarea 
treceri de volei, atletism, oină și 
fotbal. în probele atletice s-au evi
dențiat Gh. Năslău. N. Beg, V. 
Matincea, P. Micșa, I. Mițu, N. Ro 
mânu și I. Gașpar. Cu mult inte
res a fost urmărită demonstrația 
campioanei de oină a județului, e- 
chipa Bistra Glimboca, făcută în 
compania unei selecționate din lo
calitate. La fotbal, piticii de la Bis
tra au dispus cu 5—1 de cei de la 
Metalul Oțelul Roșu.

☆

Pionierii din Caransebeș, Secu 
și Reșița au pornit, din fața Casei 
pionierilor din Reșița, în expediția 
cicloturistică Floarea Prieteniei, ur 
mind să străbată județul, pe un 
traseu de circa 280 km, care va 
trece prin Reșița, Grădinari, Tabăra 
Poneasca, Mehadia, Băile Hercu- 
lane, Caransebeș, Reșița. Printre 
participanții expediției, organizată 
de Consiliul județean al organiza
ției pionierilor în colaborare cu 
Inspectoratele județene de miliție 
și sanitar, se află O. Munteanu, P. 
Pascotă. R. Răduț, L. Hora. V. 
Ilie și A. Miartiș.

Doru GLĂVAN 
coresp. jud.

în 
să-asociației sportive 

a avut loc o serbare 
Aceasta a prilejuit 

unor spectaculoase în-

Oaspeții chinezi și echipa antrenament cotidian.înaintea unui

JUCĂTORII DE
AU FĂCUT UN

Lovituri seci de rachetă și din 
cînd în când izbucnirile zgomotoase 
ale galeriei ne-au avertizat, apro- 
piindu-ne de frumosul complex 
sportiv Dinamo Brașov, că pe tere
nurile centrale de tenis meciurile 
erau în toi. Se juca pasionat, dispu
tată pînă la epuizare, fiecare min
ge între tînărul și talentatul bra
șovean Octavian Vîlcioiu și un oas
pete tenisman din R. P. Chineză. 
Am profitat 
pentru a ne 
antrenori și 
pentru a le 
aflat din răspunsurile 
amabile primite de la Sen Cia-lin, 
secretarul general al Federației 
sporturilor din R. P. Chineză, re
giunea Shangai, cu privire la obi-

de o pauză a jocului 
apropia de 
conducători 
afla opinia

grupul de 
ai echipei 
și astfel am 
extrem de

începind de azi, la Sibiu.

SE DISPUTĂ ÎNTRECERILE DIN ETAPA A DOUA
A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE CĂLĂRIE

Ineepînd de azi, timp de cinci 
zile, la baza hipică din Sibiu, se 
va desfășura etapa a doua a cam
pionatului național la dresaj, ob
stacole și concurs complet, atît la 
juniori cit și la seniori. La între
ceri vor participa reprezentanții 
cluburilor și asociațiilor Dinamo. 
Steaua, Filmul, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Iași. Rovine Craiova. AUS.A. 
Clu.i, Recolta Mangalia și Mondial 
Lugoj. Spectatorii — sperăm în nu
măr cit mai mare — vor putea ur
mări evoluțiile călăreților noștri 
fruntași dintre care ii menționăm

pe Iosif 
Dumitru 
Adolf Frolich (dresaj), 
\ lad, Oscar Recer. Gheorghe Moi- 
șeanu. Dumitru Loneanu, Gioconda 
Pinzaru, Aurelian Stoica, Dumitru 
Roșea, Eugen Ionescu (obstacole).

In prima zi de concurs, azi, de 
la ora 8, vor avea loc întrecerile 
ia dresaj, precum și prima probă 
din cadrul concursului complet 
rezervat juniorilor, urmînd ca du- 
pă-amiază. de la ora 16, să se dis
pute proba de obstacole de cate
gorie semiușoarâ.

Molnar Nicolae Mihalcea, 
Postelnicii, Eugen Cotan. 

Constantin

LA PREDEAL,

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
(Urmare din pag. 1)

înot, capabil să găzduiască pe cele 
4 culoare și pasionante întreceri de 
natație, cu vestiare și cu un teren 
de volei — și un lac, proprietatea 
asociației, unde amatorii de pescuit 
își pot încerca îndemînarea, con
tra unei taxe minime. Sîntem infor
mați, de asemenea, că în incinta 
stadionului se vor amenaja, avind 
în vedere că există suficient spațiu, 
un teren de tenis de cîmp și unu' 
pentru handbal.

După cum rie mărturisea interlo
cutorul nostru, activitatea sportivă 
se bucură de un sprijin substanțial 
din partea conducerii Schelei de 
extracție Țicleni (director general 
— ing. Victor Murea și director 
tehnic — ing. Alexandru Duman, 
care este și președintele de onoare 
al asociației), fapt ce se reflectă nu 
numai prin frumoasa bază mate
rială, ci și prin organizarea unor 
concursuri la care participă nume
roși salariați, dornici de a face 
mișcare. Asemenea pasionante dis
pute au fost între fotbaliștii de la 
Petrolul și cei de la Atelierul 1 
Colibași, între voleibaliștii de la 
Energetica și cei de la Compresoa- 
re, acestora adăugîndu-li-se cei pre- 
zenți la ștrand sau pescarii ama
tori.

Asociația mai este prezentă în 
mișcarea sportivă gorjeană și prin 
echipele de fotbal, volei, orientare 
turistică, ciclism și tenis de masă, 
care activează în campionatele ju
dețene, reușind să obțină rezultate 
meritorii.

Și totuși..'.*
Și totuși, Ia o oră ideală pentru 

h te bucura de soare, de apă și de

aerul curat al împrejurimilor, doar 
cițiva copii se aflau — cu totul în- i 
tîmplător — în preajma bazinului. I 
Dacă salariații vin, în general, după 
orele de progrgm, unde sînt cop:;: ? ' 
„Pentru copii, taxa de intrare este 
redusă, iar cînd vin în grupuri or
ganizate este liberă" — notăm cu- ' 
vintele gazdelor. Atunci, de ce r.u | 
găsim aici acea afluență caracier.ș- 
tică zilelor de vacanță. Explicația 
acestui „fenomen" o aflăm tot de 
la tov. Ion Păducel : „între asocia
ție și școala generală din oraș, unde 
se află și singurul cadru didactic de 
educație fizică, nu există o colabo
rare suficientă. Ne pare rău. pentru 
că de multe ori simțim necesitatea 
unui sprijin de specialitate—"

...La cîteva zeci de metri distanță 
de ștrand, cîțiva copii se joacă cu 
mingea pe drum. în calea mași
nilor. Fără comentarii...

înainte de a părăsi Țiclenii, mai 
notăm că, în curînd, se va deschide
— mai bine mai tîrziu, decît nici
odată — un curs de înot. Să spe
răm că inițiativa asociației va con
stitui un stimulent și pentru școală.

Cu cîteva zile in urmă, vizitasem 
orașul Filiași; între cele două orașe 
există unele similitudini în privința 
bazei materiale, dar și o evidentă 
deosebire — trebuie să recunoaștem
— în ceea ce privește spiritul gos
podăresc, dorința de a vitaliza 
mișcarea sportivă, de a materializa 
în cit mai scurt timp prevederile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R.

Poate de aceea pretențiile noas
tre sînt, în ceea ce privește orașul 
Țicleni, mai mari. Pentru că. ne-am 
dat seama, există încă suficiente 
energii cu stare latentă, că sînt 
mari disponibilități în domeniul 
sportului de masă, nevalorificate.

MEfEHI
VOLEI Turneul internațional mas

culin care începe la Olsztyn (Polonia) 
reunește echipele reprezentative ale 
U.R.S.S., Poloniei, Ungariei. României, 
Italiei, precum și selecționata studen
țească și „naționala" de juniori ale țării 
gazdă. Formațiile participante au fost 
împărțite în două grupe : U.R.S.S., se
lecționata studențească a Poloniei și Po
lonia juniori (I). Polonia, România, Un
garia. Italia (II). Primele două clasate 
in grupe se califică in turneul pentru 
locurile 1—4, care va avea loc sîmbătă 
si duminică, iar celelalte echipe vot juca 
în aceleași zile, pentru definitivarea cla
samentului în partea sa inferioară. ’

Dmamo Brașov

TENIS
POPAS

DIN R.P. CHINEZĂ
UTIL Șl LA BRAȘOV

ectivele și realizările acestei vi
zite.

„in cea mai mare parte, după 
perioadele de pregătire de la Cluj 
și Brașov, schimbul de experiență 
pe care ni l-am propus s-a reali
zat cu succes, și cu siguranță, după 
ultima etapă de la București, obiec
tivele noastre vor fi îndeplinite in
tegral" — ne-a răspuns interlocu
torul nostru

— Care sînt impresiile echi
pei chineze, după confruntările 
destul de numeroase cu jucă
torii români ?

— Cunoșteam jucătorii români 
din presă și din relatările a doi 
antrenori aflați cu echipa noastră. 
Mei Fu-ci, campion al țării timp 
de doi ani și care a mai jucat în 
România în 1959 la Sibiu, Petroșani 
și București, avînd ca parteneri pe 
Gogu Viziru, pe Bosch, Bardan, pe 
fratele lui Năstase (Constantin) și 
alți jucători, și Ci Fen-ti, campioa
nă a R.P. Chineze, care a evoluat 
in România în 1965 la Mamaia șl 
Hunedoara, cu care ocazie a și in- 
vins-o, atunci, pe Judith Gohn-Di- 
oar. Jucătorii români pe care i-am 
întilnit acum la București, la Cluj 
și la Brașov au un standard ridicat. 
Ne-am dat seama că în România 
tenisul este popular, iubit și că se 
găsesc mulți tineri de perspectivă. 
Jucătorii chinezi, oaspeți in Ro
mânia, au învățat și învață încă 
foarte mult de la ei. Am realiza' 
trei obiective importante : să îmbu
nătățim tehnic, tactic și melodic 
cunoștințele jucătorilor noștri, să 
înnodăm noi prietenii în minunata 
dv. țară și să cunoaștem cit mai 
multe despre România.

— Turneul de pregătire și 
schimbul de experiență reali
zat urmărește și o participare

o
viitoare a jucătorilor chinezi 
în marile turnee internaționale?

— Totul este pregătit ca in viito
rul apropiat jucătorii noștri să în
ceapă schimburi 
mai susținute 
țional-

— Cum 
programul 
antrenorii 
cu brașoveanul Nonei Racoviță?

— Programul a fost amplu, greu 
dar util și foarte bun pentru noi, 
atît la Cluj cit și la Brașov. Jucă
torii au învățat cum să se antrene
ze, și-au ameliorat tehnica jocului, 
s-au încadrat în stereotipuri tactice 
moderne, și-au perfecționat servi
ciul, dobîndind un plus de valoare 
și experiență. Jucătorii au urmat 
și cursuri teoretice (de patru ori pe 
săptămină) și lecții de pregătire 
fizică (în sistemul unor circuite), în 
afara meciurilor zilnice programate 
după un sistem turneu. A fost o co
operare perfectă cu antrenorul 1. 
Racoviță, pentru care nu avem de
cît cuvinte de laudă, ca și pentru 
întreaga ambianță brașoveană crea
tă prin solicitudinea gazdelor de la 
C.J.E.F.S. Brașov și Cluj, ca și de 
la Dinamo Brașov. Și în acest oraș, 
în afara unor condiții bune de joc 
și de pregătire, ni s-au oferit posi
bilitatea vizitării și cunoașterii unor 
ferme de stat din împrejurimile 
Brașovului (Prejmer), a unor obiec
tive cultural-turistice din Sinaia, 
Bran și Predeal, inlesnindu ne ast
fel o cunoaștere mai adincă și pe 
mai multe planuri ale realizărilor 
poporului român.

Mihai BARA

AERONAUTICĂ Etapa a V-a a 
campionatului interjudețean de zbor fără 
motor a constituit o grea încercare pen
tru concurenți. Desfășurată pe traseul 
Iași 2 km N Hirtop — Săveni — Iași (240 
km), proba nu a fost încheiată decît de 
cinci concurenți șl anume : Ion iosub, 
Octavian Lie, Vasile Măeran, Erwin 
Rosch. Petre Zenovei, ceilalți aterizlnd 
pe parcurs. clasamentul general : 1.
Petre zenovei (Aeroclubul „Moldova"- 
lași) 4 864 p ; 2. Erwin Rosch (Aeroclu
bul ,,Mircea Zorileanu" Brașov) 4 723 p ; 
3. Ion losub (Aeroclubul ..Moldova" lași) 
4 541 p ; 4. Ionel Munteanu (Aeroclubul 
,,Mircea Zorileanu" Brașov) 4144 p ; 5. 
Ion Frantz (Aeroclubul „Aurei Vlalcu" 
București) 3 864 p. a LA BUCUREȘTI 
Șl BRAȘOV au început marți întrece
rile în cadrul campionatului național de 
parașutism, etapa a Il-a interjudețeană.

din ce în ce 
cu caracter interna-

apreciați pregătirea, 
și colaborarea cu 

români și, mai ales,

AL JUNIORILOR MICI

ATLEȚII SE PREGĂTESC INTENS PENTRU
V

CUCERIREA TRICOURILOR DE CAMPIONI
Predealul ailețuor înaintea edi

ției 73 a campionatelor naționale 
(sim'oătă ș> duminică. pe stadionul 
Republicii din Capiiaiâ) comunică 
și spec: atomi oi — și sânt destui care 
asistă la antrenamente. ic acest 
vîrf de sezon estival — ceva din fe
bra startului. Valeria Bidaleac. de 
pildă — care avea să participe in 
avanpremieră, la campionatul de 
pentatlon — ist drămuia cu grijă 
timpul; între două sprinturi dădea 
sfaturi tehnice, _te'.eghidind* astfel 
antrenamentul elevilor săi de la 
Școala sportivă de atletism. Cu alte 
cuvinte, alerga după do; iepuri.-

La groapa de nisip destinată să
ritorilor in lungime, datorită numă
rului mare de atleți programați in 
acea dimineață, pista de elan fu
sese divizată pe culoare, ea intr-o 
nrobă de sprint. Monopolizind unul. 
Alina Popescu (Steaua* exersa un 
triplu salt sui generis, fără elan din 
alergare. O dată si încă o dată, in
tr-o serie care părea că nu aduce 
nimic nou față de prima încercare, 
dar unce antrenorul emerit Ioc 
Soter găsește imperfecțiunile, lacu
nele. Flecare remediere, odată de
prinsă de tinăra atletă. înseamnă 
centimetri in plus în concurs și, 
poate, că titlului de campioană in 
sală. Alina Popescu ii va adăuga in 
acest an și Pe ce». în aer liber. Dar 
aceasta presupune muncă, multă 
muncă.

Iolanda Balaș - Soter înarmată 
cu un aparat de fotografiat surprin
de pe peliculă momentul atacării 
ștachetei la elevi; săi de la clubul 
Steaua. Aceasta va constitui mate
ria primă a unor discuții ulterioa
re. Pînă atunci, insă, tehnica se șle- 
fuiește practic aci. in buza gropii de 
sărit, unde multipla campioană o- 
limpică și recordmană mondială nu

cmc acce.ermi nt 
îaL ca un metroc 

demif oodisxa Natalia Andrei 
are ochi urechi deci! ]
tnx anrrecorul sâu. craiove 
Stefan Popescu. Acesta, cocoia:

aibă aerul impartial al judecă' 
lor de sosire, dar nu se pxrte

tium'.e in care glasul fi mi. p 
fi recepțxxtax. Camțxoani. insă, 
creazâ cu intensitate și coejriri: 
zitare ce-a lungul întregi sec

ceasul arăta ota 11 Șî NaiaLa 
drei (ca întreaga grupă a ted 
ktr. in frunte cu Ghipu $: Ooe 
se sfla la al doilea antrecamec 
zilei, primul fiind efectuat n 
nat la 6J0_.

Grupa de prăjinișu a prut F< 
reana Se afla Ia pregătire fizică ge
nerală. Drept pentru care, fată in 
fată. Anton și Voicu. fostul st ac
tualul campion a! junicrifor. se du
elau în_ aruncarea greutății. Cu 
ambele miini. de sus. de jos. ne spa
te. urmărindu-se, evident, mărirea 
forței brațelor, atît de necesară in 
momentul desprinderi; de eîastxa 
$i fragila prăjină care te ridică, dar 
nu prea vrea să se despr.-tdâ de 
tine... Anton se* află acum 
mul an de seniorat ș; nu ! 
nează de fel să fie un arsor m la 
debutul in campionatul național. Iar 
Voicu nu uită că anul trecut, la 
Jocurile Balcanice ale juniorilor de 
la Izmir, Anton a primit cupa pec- 
tru cea mai bună performanță, ș: 
vrea să-l imite la 
București.

Și stadionul din
al unor performanțe de răsunet cu 
decenii în urmă — putea rămîne 
insensibil la această forfotă estiva
lă ? Pista, pregătită din timp, încon
joară acum un teren... arat. Se lu
crează intens la drenaj, urmînd 
apoi regazonarea terenului de fot
bal. Aruncătorii nu vor mai intra, 
însă, în conflict cu fotbaliștii, pen
tru că li s-a pus la dispoziție, 
alături de stadion, un sector special 
amenajat. Pista se împrejmuiește cu 
un gard de sîrmă. din materiale 
recuperate din resurse locale și se

Predeal

n-

profilează o tribună de circa 1000 
locuri. Intrarea la stadion, cu o alee 
de acces cochetă, înconjurată de un 
micro-pare, este gata și invită spec
tatorii.

Așadar, Predealul va putea, în cu- 
ri.id. să găzduiască nu numai pre- 
găuriîe atleților, ci și verificările a- 
cestc-ra în fața publicului, diverse 
c:.nrursuri. Un efort meritoriu al 
organelor locale, care merită subli-

LA POLO
TG. MUREȘ (pin telefon). în ba

zinul „1 Mai" din localitate au înce
put întrecerile turneului final al cam
pionatului național de polo rezervat 
echipelor de juniori If. La actuala e- 
diție sînt prezente 10 formații din 
București, Cluj, Oradea, Timișoara și 
Tg. Mureș. Acestea au fost împărțite 
în două serii, în care se joacă sis
tem turneu.

In prima zi au fost înregistrate 
două rezultate surprinzătoare. Astfel, 
în cadrul primei grupe, Crișul Ora
dea a întrecut la limita pe Dinamo 
București : 4—3 (1—1, 1—1, 2—1, 0—0), 
iar în cadrul grupei secunde, C. S. 
Școlarul București nu a realizat de
cît un scor egal în fața Politehnicii 
Timișoara : 8—8 (2—2, 2—1,

Alte rezultate din prima 
ta Cluj — Industria linei 
7—4 (2—0, 2—0, 2—1, 1—3), 
și Șc. sp. nr. 2 București 
Cluj 11—8 (1—1. 4—2, 2—2, 4—3).

0—3, 4—2). 
zi : Voin- 
Timișoara 
îtj seria I 
— Șc. sp.

Paul SLĂVESCU C. ALBU — coresp.

iețuor s 
teior. a.

posib
I DOS

REGULAMENTUL COMPLEXULUI POLISPORTIV „SPORT Șl SANATATE“
SE CONCRETIZEAZĂ ASTFEL PREVEDERI DIN CELE MAI 

IMPORTANTE

1 Ca om mai în vîrstă și care prac
tic de peste patru decenii sportul cu 
titlu de agrement, pot spune că apa
riția proiectului de regulament al 
Complexului „Sport șl sănătate" și 
ai Competiției de masă cu caracter 
republican mi-a oferit satisfacția de 
a vedea cum se concretizează Hotă- 
rirea Plenarei C. C. al PC.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. Iar în ca
litatea de președinte al unei asociații 
sportive, anume „Electro-Mureș" Tg. 
Mureș, pot afirma, în cunoștință de 
cauză, că toți membrii asociației 
noastre, fără excepție, au apreciat 
cum se cuvine noua inițiativă menită, 
fără îndoială, să contribuie la forma
rea unor oameni sănătoși, robuști, 
care să se bucure de viață și să fie 
apți să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții sarcinile dă la locul 
lor de muncă-

După ce am prelucrat și am discu
tat in consiliul asociației sportive 
cele două documente, am stabilit un 
plan de măsuri menit să cuprindă în 
practicarea exercițiului fizic salariații 
de toate vîrstele din întreprinderea 
noastră. Totodată, ne vom ocupa de 
crearea bazei materiale corespunză
toare, mobilizing în acest sens un

număr mare de membri ai asociației 
sportive la amenajarea, prin muncă 
patriotică, a unor terenuri simple.

ȘTEFAN EROSS 
președintele asociației sportive 

„Electro-Mureș" Tg. Mureș

UN BUN PRILEJ PENTRU CA 
EXERCIȚIUL FIZIC SĂ FIE LARG 

RÂSPÎNDIT!

(Urmare din pag. 1)
sînt judicios alese și accesibile, con
stituind în același timp și un mijloc 
obiectiv de notare a tineretului stu
dios în cadrul orelor de educație fi
zică de la nivelul instituțiilor de în- 
vățămînt superior-

Aș dori, însă, să atrag atenția ini
țiatorilor și organizatorilor celor 
două mari competiții de masă că în
ființarea și aplicarea lor în practică 
nu trebuie să constituie un scop în 
sine. După — să zicem — un an sau 
doi, modul practic de desfășurare a 
lor le va pune la dispoziție noi date 
și sugestii pentru îmbunătățirea con

tinuă atît a conținutului regulam, n- 
. tului cit și a cadrului organizatoric.
Numai prin verificarea practică și ; 
prin îmbunătățirea continuă. Com- I 
plexul „Sport și sănătate- și Compe- 1 
tiția sportivă de masă cu caracter 
republican își vor atinge din plin și, ■ 
în perspectivă, rolul.

ATRIBUȚII PRECISE 
COMITETELOR SINDICALE 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl 

INSTITUȚII
(Urmare din pag. 1)

baze materiale simple, pe de altă 
parte.

— Propun să se introducă în re
gulamentul ce va fi adoptat defini
tiv încă o categorie de vîrstă : peste 
50 de ani. Nu este echitabil ca un 
om de 31 de ani, să zicem, să aibă 
aceleași norme cu unul în vîrstă de 
55 de ani, presupunînd că acesta 
din urmă va fi amator de exercițiu 
fizic.

— Pentru început, propun ca, pe 
lingă comitetele sindicatelor să fie 
repartizat cîtc un instructor care să 
contribuie la demararea acțiunii, 
dacă se poate spune astfel.

CANOTAJ La sfîrșitul acestei săptă- 
mini, un lot de schifiste ale țării noas
tre se va .alinia la startul ..Regatei Poz
nan", competiție internațională care se 
bucură de o participare remarcabilă la 
fiecare ediție. Pentru întrecerile progra
mate sîmbătă și duminică. România a 
deplasat următoarea garnitură de ra- 
mere : Ecaterina Trancioveanu, Viorica 
Lincaru, Cornelia Neacșu, Florica Petru, 
Adriana Bocan. Marioara Stoian, Maria 
Cîmu. Aurelia Marmescu, Filigonia Toii, 
Cristei Wiener, Mariana Zaharia și Geor- 
geta ionescu.

Alături de ele a făcut deplasarea $î 
cîrmacea Angela Soneria. Lotul, care a 
plecat astăzi dimineață, este însoțit ds 
antrenorul Stelian Petrov și de dr. A- 
driana Deculescu,

SĂRITURI ÎN APĂ ion Ganea; 
Gerhard Fabich, Alexandru Bagiu, Me
lania Decuseară, Sorana Prelipceanu și 
Ecaterina Dumitriu pleacă astăzi ia Le
ningrad pentru a participa, sîmbătă și 
duminică.' la 
nai dotat cu

marele concurs 
„cupa Europei",

internațio-

MOTO campions - 
și regula’ 
româneștl 
întrecerile

Noua ediție a 
tulul republican de rezistență 
ritate. rezervat motoretelor 
Mobra. va începe la 2 august, 
vor avea loc pe șosele de categoria 1—4, 
etapele respective fiind alese pe trasee 
din jurul orașului Tg. Jiu. Actuala com
petiție a stîrnit un deosebit interes în 
rîndu-1 amatorilor acestui sport, ia co
misia de organizare sosind pînă în pre
zent înscrieri din numeroase asociații. 
Pe foile de concurs figurează peste 70 de 
participant, listele rămîntid în continu
are deschise pentru posesorii de moto
rete Mobra, dornici de a-și disputa în“ 
tîietatea în campionat. Forul de specia
litate asigură concurențelor masa și casa 
pe întreaga perioadă a celor trei zile 
de concurs. Faza finală a raliului mici
lor mașini românești este programată 
între 27—30 septembrie, pe șoselele din 
jurul orașului “Brasov

CICLISM
va desfășura 
balcanic de ciclism. Proba de 100 km 
contratimp pe echipe se va disputa la 
22 iulie, iar cea pe circuit (cu start in 
bloc) la 24 iulie, țn ziua de 23 iulie are 
loc conferința balcanică. Echipa Româ
niei (care și-a propus ca obiectiv mini
mal locurile 3—4 în întrecerea pe echine 
și unul din primele 10 locuri în proba 
individuală) este alcătuită din Vr.sUe 
Teodor, valentin Hoța, Costel Clrje, Ion 
Cosma și Ion Cernea. Antrenor : prof. 
Nicolae voicu. Delegația, care pleacă la 
20 iulie la Istanbul, este Însoțită de ar
bitrul internațional Octavian

Intre 22 șt 24 iulie se 
la Istanbul campionatul

ÎNOT. Rezultate tehnice 
la Brăila, cu prilejul fazei

Amza.

înregistrate 
_ ___ ________  __ ____  județene a 
campionatelor j:atififna‘e de copil și ju
niori : 100 m liber băieți B : Florin Mus
tață 1116.0 ; 100 m liber fete B : Lumi
nița constandache 1:21.3 ; 100 ni liber 
băieți A : Claudiu Georgescu 1:14,7 ; 
1IH1 m liber băieți C : Cătălin . Lozneanu 
1:24.8; 100 m liber1 fete C : Fănica Le- 
pădatu 1:23.3 ; 100 m bras băieți B : FI. 
Mustață 1:32.4 ; 100 m bras fete B : Doi- 
nița Munteanu 1:38.1 : 100 m bras băieți 
A : L. Georgescu 1:27,8 : 100 m spate fete 
B : Luminița Constandache 1:26.6 ; 100 rn 
spate băieți B : FI. Mustață 1:24,6. q LA 
TIMIȘOARA, în cadrul aceleiași faze a 
competițiilor republicane : 100 m liber 
junioare : Lotte Seidl 69.2. Karin pa- 
rutsch 70,2 ; IDO m liber băieți A : Hol
ger Habetler 64,1 ; 200 m bras fete A : 
Lucia Nonu 3:15,3 ; 100 m delfin juni
oare : K. Parutsch 1:19,5; 100 m bras 
junioare : Lotte Seidl 1:29,3 ; 200 m del
fin junioare : Aurica Stern 3:03.6 ; 100 m 
delfin seniori : Carol Rolic 63,2.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE DE PARAȘUTISM

an.
ș; antrenamentelor intense de-a 
lungul unei perioade îndelungate.

Paradoxal la prima vedere, efor
turile depuse de 
ti» lotului nu au 
nit. Ele nu pot fi 
taie intr-un fel

către componen- 
găsit ecoul cu ve
niri măcar reflec- 

oarecare. lucru 
foarte normal dacă ne gîndim că
bCanțuI pregătirii unui sportiv îl 
atljce numai ÎNTRECEREA. Parti- 
episd numai la campionatul națio
nal Șt anume doar la ultima lui fază 
(câtor:tâ decalajului valoric exis- 
teatX memtrii lotului nu au posibili
tatea de a-și etala calitățile și nici 
ccazia să se întreacă cu parteneri 
ce valoare apropiată. Singura șansă 
de afirmare ce le rămîne, după 
cam s-a văzut, o constituie tenta
tivele de record. Aceasta este însă 
: cale mai puțin eficientă ce ne
cesită o durată mult prea mare de 
Ucp. întrecerea, prin specificul ei 
tomaăr de probe, durată), prin con- 
c tiile de concurs (arbitraj, starea 
vremii) rămîne in continuare mij
locul cel mai eficace de verificare 
a pregătirii sportive. Or. de foarte 
multă vreme, concursurile, atît la 

țară rit și peste hotare, sînt 
parașutîști obiective greu

*-oi in

de aține
Cele două perioade de antrena

ment in comun, efectuate în vara

TINERELE SPERANȚE ALE BOXULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

semiușoară — CAROL IIAJNAL (Me
talul Salonta), 17 ani. elev la Școala 
profesională de lăcătuși din Salonta 
Practică boxul din 1969, antrenor 
Emeric Bagosi. Campion național de 
juniori 1973. A susținut trei meciuri 
internaționale. Categoria ușoară — 
ION TRL’TA (Viitorul București), ÎS 
ani, rectificator. Este elevul antreno 
rului Dumitru Gheorghiu, de care 
este pregătit din 1969, In anii 1972 și 
1973 a obținut medalii de argint la 
campionatul național de juniori. Are 
in palmares trei meciuri internațio-

îo-nale. Categoria semimijlocie — 
VEL DIMACHE (Dunărea GaUf 
ani, lăcătuș. Este antrenat de Ci 
Jelesneac. In 1973 a obținut loeu 
la campionatele naționale de iu 
A susținut un singur meci internațio
nal Categoria mijlocie mică — ION 
RADVCU (P.A.L. Brăila), 19 ani. tim- 
plar. A debutat în 1969, fiind elevu 
antrenorului Gheorghe Bobinaru 
Campion național de juniori 1973 
Debutant Categoria mijlocie — PA
VEL ISTRATE (Oțelul Galați). K 
ani, muncitor coxar. A început să 
practice boxul în 1970, la Hunedoara, 
cu antrenorul Mihai Gheorghioni. Tn 
present este antrenat de Constantin• . -r.a.ilti —

Dobrescu. Medalia: cu argint Ia cam
pionatele 
Debutant

rationale de juniori 1973 
Categoria semigrea — 

MIRCEA SIMON (Dinamo București), 
19 ani, tipograf. A început să prac
tice boxul In 1966, ia „TInâruI dina- 
movist", cu antrenorul Eugen Furesz. 
Este una dintre marile noastre spe
ranțe la această categorie. Campion 
național de juniori in 1970, 1971 și 
1973. A susținut 4 meciuri interna
ționale, obținind 3 victorii. Singura 
categorie la care vom fi reprezentat! 
de un pugilist care depășește vîrstă 
dr 20 de ani este categoria grea : 
ION SILIȘTE de la Voința Satu 
Mar*, s

participării la Ca- 
mondial, aduseseră lo- 
acel „vîrf" ds for- 

pentru o astfel de 
stabilite,

anului trecut. în U.R.S.S. și R.D.G. 
în vederea 
pionatul 
tul în 
mă necesar
competiție. Recordurile 
rezultatele obținute la campionate
le naționale în condiții meteorolo
gice grele, comparate cu cele de la 
recentul campionat mondial, pre
cum si aprecierile elogioase ale an- 
trenorilor străini cu ocazia pregă
tirii comune (Florica Uță și Eva 
Balogh desemnate de specialiștii 
germani drept pretendente la me
dalii) îndreptau speranțe justificate. 
Dar nu s-a mai participat. Și în 
acest an, o bună ocazie de testare, 
concursul de parașutism al țărilor 
socialiste, în fapt un mini-campio- 
nat mondial, a fost irosită. Defi
ciențele și cauzele lor sînt acum 
însă pe cale de îndreptare. Noua 
organizare și noua conducere a Fe
derației Aeronautice Române ne 
dau convingerea că astfel de situa
ții nu se vor mai repeta, inerția și 
comoditatea neavindu-si locul prin
tre zburători. Timpul insă trece și 
P’nă la ediția viitoare a campiona
telor mondiale a rămas mai puțin 
de un an. Este cunoscut faptul că 
parașutismul, sport mai pretențios 
decît multe altele, nu admite im
provizația. Organizarea unor între
ceri sau participarea la eventuale 
competiții internaționale nu se poa
te face peste noapte, dar sezonul 
iacă nu s-a încheiat și mai există 
posibilități, ce, valorificate cu pri
cepere, ne pot edifica asupra stadiu- 
1j1 actual de pregătire. Antrena
mentul, scop în sine, fără finaliza
rea lui normală, concursul, poate 
duce la saturarea sportivului și, pî
nă la urmă, la rezultate contrare 
celor așteptate.

Parașutiștii noștri vor și pot — 
căci au dovedit-o — să-și aducă 
aportul la prestigiul international 
de care se bucură sportul româ
nesc. Rămîne să le oferim cadrul 
necesar.

Dinu COSTESCU



7477

POPAS LA HOTARUL DINTRE

ETAPA A

ETAPA A

Tim.

lași

due!

ETAPA A

intr-un
clasic

DOUA EDIȚII DE CAMPIONAT (II)

PREGĂTIREA TEHNICĂ

în suita de materiale retrospecti
ve, pe marginea ediției de camp-.o- 
hat 1972—1973, este rinduL acum, 
al pregătirii tehnice (respectind 
fidel ordinea didactică a factorilor 
antrenamentului sportiv; să in
tre sub lupa analizei.

Și — incercind, chiar din capul locu
lui. o apreciere de ansamblu, fă
cută pe baza unor observații directe 
și a unor date parțiale de obiecti
vizare a jocului — vom spune, fără 
nici o rezervă, că nivelul mediu al 
tehnicii fotbalistice din primul eșa
lon divizionar, este ineă destul de 
departe, în raport cu cota de cali
tate pretinsă astăzi pe plan interna
tional. Acest lucru este și mai mult 
scos in evidență, pe de o parte dc 
tendința, relativ accentuată de îm
bunătățire a capacității de efort, 
în contul căreia se investește 
testabil mai multă energic ; 
de altă parte, de progresul 
al tacticii colective pe seama
antrenorii consumă nu numai idei- 
inai mult sau mai puțin Îndrăznețe 

ci și foarte mult timp. Cu alte 
cuvinte, se pare că in aceasta constă 
tocmai una dintre principalele ex- 

a 
al

Vn dribling reușit 
lui Dembrovschi: o 
cercare nereușită 
deposedare, a adversa
rului,

A. erorile în transmiterea 
din situații simple, depa- 
medie cifra de 40. Ceea ce

Pag; a

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A EDIȚIA 1973-1974

ETAPA I, 12 AUGUST

incon- 
iar pc 
vizibil 
căreia

plicații ale răminerii in urmă 
tehnicii, in contextul general 
competiției și al jocului propriu zis.

Dar, socotim că încă nu este tim
pul a trece direct la capitolul „cau- 
zelor“ și că, mai înainte de a face 
acest lucru, este necesară o scurtă 
privire analitică asupra a ceea ce 
numim, într-o exprimare didactico- 
metodică, elementele constitutive 
ale tehnicii de joc. Și vom începe 
cu primul dintre acestea — în or
dinea importanței — cu pasa, crite
riu obiectiv de apreciere a valori
lor individuale și colective.

Așadar, cum pasăm ? este între
barea. Răspunsul, în esență, o re
flectare a unor repetate înregistrări 
statistice, este că, de regulă, în 
cursul unui meci dintre două divi-

zionare 
mingii 
șese în 
reprezintă foarte mult. Plecind dc 
la acest aspect, aparent minor, al 
impreciziei pasei (sub toate formele 
sale de materializare tactică: de
gajare, deschidere, centrare. pasă 
decisivă, etc), ajungem implicit s; 
la concluzia, care indică nivelul 
spectacular scăzut al jocurilor și 
eficacitatea redusă a acestora, în 
general. Pentru că de pasă este le
gată nu numai construcția, ci și fi 
nalizarea acțiunilor. Lucru pe care, 
adeseori, în ultima ediție a campio
natului, l-au cam uitat — se pare 
— echipe ca F. C. Constanța, Uni
versitatea Cluj. A.S.A.. Petrolul, 
C.S.M. Reșița și chiar Rapid și Jiul. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că 
mai sint jucători și în lotul națio
nal (Anca, Sameș, Troi), deficitari 
în această privință, care ne scutesc 
a mai da și alte exemple.

Strîns legat de calitatea și efi
ciența pasei trebuie privit și un alt 
element al tehnicii, preluarea min
gii, care rămîne — după părerea 
noastră — încă o mare neîmplinire, 
cu implicații directe asupra jocului. 
Realitatea competițională ne arată 
că mai sint și astăzi destui fot
baliști în prima divizie — printre 
ei chiar și tricolori — cărora le sare 
mingea din picior sau le sint ne
cesare două-trei mișcări pentru a 
culca balonul și a-1 face apt de a 
fi transmis unui coechipier.

Cam în același fel se poate vorbi 
despre conducerea mingii, de fapt 
despre reținerea inutilă și inopor-

a acesteia ; aespre mișcarea 
-toare — exprimată de multe 

ori prin procedee stereotipe sau 
artificii lipsite de valoare practică ; 
despre protecția balonului, element 
aproape complet neglijat, in ciuda 
aportului său decisiv la menținerea 
inițiativei ; despre aruncarea de la 
margine, oferită nu o dată cu... pro
pria mină direct adversarului.

Nu vom uita să amintim, cu acest 
prilej, despre marile neajunsuri ale 
jocului cu capul — element absent 
aproape din bagajul tehnic al 
înaintașilor (excepții aceiași Du- 
mitrache. Domide. Kun. Adam și 
Neagu), precum și despre depose
dare. greșit considerată ca fiind 
proprie numai apărătorilor, pentru 
a scuti in mod nejustificat pe ata- 
canți de răspunderi in defensivă 
și a-i îndepărta de efortul colectiv 
al echipei.

Și, acum, cileva dintre explicațiile 
sau cauzele care generează astfel de 
lipsuri ale tehnicii de joc, la nivelul 
primului nostru eșalon divizionar. 
Prima dintre ele și cu rădăcinile 
cele mai adinei, ține de selecție și 
instruirea timpurie, înlesnind mul
tor jucători să ajungă la perfor
manță, fără să fi absolvit școala

uceniciei fotoalistice, fără a-și xi 
însușit abecedarul tehnicii de joc. 
O a doua cauză trebuie căutată în 
Urnitele actuale ale pregătirii, care 
subapreciază rolul tehnicii, supra- 
estimînd pe cele ale capacității de 
efort și tacticii. Și. în sfîrșit, o a 
treia cauză principală o constituie 
mentalitatea greșită a jucătorilor 
de a se considera atotștiutori, ne- 
glijînd propria lor instruire, ori de 
cite ori au ocazia să o facă, indi
vidual sau in cadrul antrenamen
tului colectiv.

Și dacă ne-am 
..ce-i de făcut ?“, 
campionatul care
obligații viitoare ale echipei națio
nale și ale formațiilor de club, an
gajate in competiții internaționale, 
singurul răspuns pe care l-am con
sidera integral valabil este acesta : 
să reconsiderăm tehnica de joc. 
Cu toate mijloacele de instruire și 
edueație din arsenalul pedagogic ai 
antrenorilor noștri. Cu toată pasiu
nea și convingerea. Prin muncă 
multă, prin străduință și dăruire.

pune întrebarea 
gindindu-ne la 
vine, la marile

Ion MIHAESCU

NU VOR JUCA IN PRIMELE ETAPE...
Toată lumea așteaptă 

cu balonul rotund, cu 
tul : jucători, antrenori, 
spectatori. Și iată că

reîntîlnirea 
campion a- 
arbitri și- 
au rămas

o etapă, iar alții

sușnepcj^ți pf QÎțg, 
Dembwtbclii (Sport 
Sima (U.T.Ă.), Ghircă

Dinamo
C.F.R. Cluj 
Steaua
Steagul roșu 
Jiul
Politehnica Tim.
S.C. Bacău
F.C. Argeș 
Politehnica lași

,U* Cluj
F.C. Constanța 
Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
Univ. Craiovo
C.S.M. Reșița 
Sportul studențesc 
U.T. Arad

Steaua 
Dinamo 
Politehnica 
Jiul 
Politehnica 
„U" Cluj 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Steagul roșu

C.F.R. Cluj
Rapid
Steagul roșu
U.T. Arad
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
Politehnica
Petrolul
A.S.A. Tg.

Tim.

Mures

ETAPA

F.C. Argeș 
Politehnica 
„U" Cluj 
Steaua • 
C.S.M. Reșița
F.C. Constanța
U.T. Arad
S.C. Bacău 
Dinamo

Iași

ETAPA

Univ. Craiovo 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Cluj ' 
Politehnica
Jiul
Steaua 
A.S.A. Tg.
Dinamo 
Petrolul

Tim.

Mureș

F.C. Constante 
Petrolul
C.S.M Reșița
U.T. Arad
Univ. Craiovo
A.S.A. Tg. Mureș
Rapid
,U* Cluj
Sportul studențesc

Rapid
Sportul studențesc
s.c. _ -
U.T.
F.C.

Bacău 
Arad 
Constanta

Dinamo
Steaua
C.S.M. Reșița 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș

ETAPA A X-o, 21 OCTOMBRIE

ll-o, 15 AUGUST
Politehnica lași 
Steaua 
Dinamo 
C.F.R. Cluj 
F.C. Argeș 
Steagul roșu 
Jiul
Politehnica Tim, 
S.C.

Univ. Croiova
F.C. Constanța 
Politehnica Tim.
C.S.M. Reșito 
.U* Cluj
Sportul studențesc 
F.C. Argeș
Rapid
Jiul

Dinamo
U.T. Arad
Steaua
Steagul roșu
S.C. Bacău
C.F.R. Clui
Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași

Bacău

ETAPA

lll-o, 19 AUGUST

AradU.T.
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova
F.C. Constanța
C.F.R. Cluj
Sportul studențesc 
Petrolul
C.S.M. Reșița 
Rapid

IV-o, 26 AUGUST
C.S.M. Reșița 
„U" Cluj
F.C. Argeș 
Dinamo
S.C. Bacău 
Politehnica lași
F.C. Constanta 
Jiul
Steaua

A V-o,

A Vl-a,

ETAPA A VII-o,

Petrolul
Sportul studențesc 
U.T. Arad
F.C. Constarea 
Steagul roșu
Rapid
Politehnica lași 
S.C.
..U"

2 SEPTEMBRIE
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Tim.
Univ. Craiova
Rapid
Petrolul
Steagul roșu
Jiul
C.F.R. Cluj
Sportul studențesc

9 SEPTEMBRIE
Sportul studențesc
F.C. Constanța 
Rapid
„U" Cluj
F.C. Argeș 
Politehnica lași
S.C. Bacău 
Steagul roșu
U.T. Arad

15 SEPTEMBRIE
Politehnica Tim,
Jiul
C.S.M. Reșița
C.F.R. Cluj 
Steaua
Univ. Craiova 
Dinamo
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mures

Bacău

ETAPA A VIII-A, 30 SEPTEMBRIE

S.C. Bacău
Steaua
Politehnica lași
U.T. Arad
A.S.A. Tg. Mures
Petrolul
C.F.R. Clui
Steagul roșu
Dinamo

A Xl-a, 28 OCTOMBRIE
■— F.C. Constanța
— F.C. Argeș
— C.S.M. Reșița
— Sportul studențesc.
— Univ. Craiova
— Rapid
— Politehnica Tim 

Jiul
— „U" Clui

ETAPA

Rapid
Politehnica Tim.
Sportul studențesc
A.S.A. Tg. Mures 
„U" Cluj
Jiul
C.S.M. Reșița
F.C. Argeș
Univ. Craiovo

A Xll-a, 4 NOIEMBRIE

— U.T. Arad
— Steagul roșu
— F.C. Constanta
— Petrolul
— Steaua
— S.C. Bacău
— Dinamo
— Politehnica lași
— C.F.R. Clui

ETAPA

C.F.R. Cluj
F.C. Constanța
C.S.M. Reșița 
Dinamo
S.C. Bacău
U.T. Arad
Rapid
Jiul
Steagul roșu

ETAPA

Univ. Craiova
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj 
Politehnica Tim.
Petrolul
Steaua 
Politehnica lași
F.C. Argeș
Dinamo

ETAPA

Jiul
F.C. Argeș
C.F.R. Cluj
F.C. Constanța 
Rapid
U.T. Arad
S.C. Bacău
Steagul
Sportul

roșu 
studențesc

A Xlll-a, 11 NOIEMBRIE
— F.C. Argeș
— Politehnica laș!
— Politehnica Tim.
— Steaua
— ■ Univ. Craiovo
— „U" Cluj
— Sportul studențesc
— A.S.A. Tg. Mureș
— Petrolul

A XIV-o, 18 NOIEMBRIE

C.S.M. Reșița
Sportul studențesc 
Jiul
Rapid
F.C. Constanța
C.F.R. Ciul
Steagul roșu
U.T. Arad
S.C. Bacău

A XV-a, 25 NOIEMBRIE

Steaua
Univ. Craiovo
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș
C.S.M. Reșița 
Politehnica lași 
Politehnica Tim 
„U" Cluj
Petrolul

ETAPA A XVI-a, 2 DECEMBRIE

Ca în fiecare an, la vremea de 
Început a pregătirilor de vară. 
Sport Club și-a suit echipa în au
tocar și a plecat, ca într-o excursie 
organizată prin pasul Oituz spre 
Brașov și de aici mai departe, în 
șus pe valea Timișului. Cind a 
ajuns la Predeal, s-a abătut puțin 
din drum, pentru a ieși din zona 
aglomerată a stațiunii, refugin- 
du-se în pitoreasca intimitate a 
naturii, pentru a se opri, în cele 
din urmă și a-și stabili sediul unei 

-^R-cade de instruire montane, la 
complexul turistic „Trei brazi".

Și cind excursia s-a terminat — 
asta se întimpla sîmbătă 7 iulie — 
au început și asprele zile ale pre
gătirii. cu antrenamente susținute. 
Dimineața, pe spațiile accidentate 
din vecinătatea cabanei, cu aler
gări în pantă, exerciții de gimnas
tică, forță Și rezistență generată. 
După amiaza, pe terenul de fotb.- 
din Predeal, cu mijloacele specifi
ce de îmbunătățire a procedeelor 
tehnico-tactice și jocului.

Vremea n-a fost, cum era de 
așteptat în toi de vară, prea prie
tenoasă. A plouat destul de mult, 
temperatura s-a menținut adeseori 
la nivelul zilelor de toamnă tîrzie. 
Și totuși s-a lucrat cu multă am
biție, fără menajamente, cu dorin
ța, mărturisită prin fapte, de a se 
acumula cit mai mult și cit mai 
bine pentru a fi folositor cu ade
vărat. mai tîrziu. în timpul cam-

accentuată tendință de adaptabili
tate la efort, chiar în condițiile u- 
nor solicitări intense, la altitudine

Antrenorul Constantin Rădulescu, 
prezent mereu in mijlocul elevi
lor săi. dar de astă dată fără mai 

ml său coleg și omonim Pe- 
plecat la Brașov pentru a-1 
pe Pană. Ia un control me- 

ate) părea și nu 
Confesiunile sale 

tepte In- 
i lămurit

„U" Clui
Rapid
F.C. Argeș
Jiul
S.C, Bacău
Univ. Craiova
U.T. Arad
Sportul studențesc
A.S.A. Tg. Mureș

Petrolul
F.C. Constanța 
Politehnica Tim. 
Dinamo
Steagul roșu 
Steaua
C.F.R. Cluj
C.S.M. Reșița
Politehnica lași

mai puțin de 4 săptămîni pînă la 
această dată. Pentru unii jucători, 
însă, acest termen este ceva mai 
lung, ei trebuind să suporte conse
cințele unor acte de indisciplină, 
urmînd să privească meciurile din 
tribună, unii 
două.

Astfel, ,sînt 
două etape : 
Club Bacău),
(F. C. Constanța). Tătarii și Iovă- 
nescu (Steaua). Comisia centrală 
de competiții și disciplină l-a sus
pendat pe o etapă și pe Răducanu 
(Rapid) pentru atitudine ireveren
țioasă față de ahbitru.

în Divizia B, Copăceanu (Mine
rul Anina) va sta pe tușă patru 
etape Cite două etape de suspen- 
care suportă Ustahacier (Electro- 
p utere Craiova). Cu o întirziere de 
o săptămină vor începe campiona
tul. Liebnardt (C-S.M. Sibiu). Co
toșman (Electroputere Craiora). 
KaJlo (CS. Tirgo riște) si Stoici 
(QS.U. Galați).

Rapid
Steagul roșu
Sportul studențesc 
U.T. Arad
F.C. Constanța 
Politehnica Tim 
.U- Cluj
Petrolul
S.C. Bacău

Jiul
C.F.R. Cluj
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mures 
Univ. Craiova 
Dinomo
C.S.M. Reșița
Steaua
Politehnico lași

ETAPA A XVII-a, 9 DECEMBRIE

V al

Ghij.â. „reteranul* ie» Spor:
Club, la fel de sigur si unL ea ;» 

anii tineretr»

Steagul roșu 
Politehnica Tim. 
,U' Cluj 
Petrolul

ETAPA A IX-a, 7 OCTOMBRIE
A.S.A Tg. Mures 
Jiul
C.F.R Cluj 
Politehnica lași

A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
Rapid
Jiul
U.T.
S.C.
.U“
F.C.

Arad 
Bacău 
Cluj 
Argeș

C.S.M. Reșița
Petrolul
Steagul roșu 
Politehnica lași 
C.F.R. Cluj 
Politehnica Tim. 
Steaua
F.C. Constanța 
Dinamo

ANTRENAMENTE CU LOTUL
COMPLET LA F.C. CONSTANTA

p€

I

naționale amicale- Astfel. în ziua 
de 21 iulie. în nocturnă, ei vor 
juca in compania echipei ceho
slovace Bohumin. iar la 26 iulie 
vt- intîlni selecționata orașului A- 
lexandria (Republica Arabă Eg.pt). 
De asemenea, este in curs de per
fectare un meci cu o echipă din 
R. F. Germania.

Noua divizionară B Celuloza Că
lărași și-a reluat pregătirile în ziua 
de 12 iulie. După efectuarea contro
lului medical, antrenamentele se 
desfășoară zilnic pe stadionul din 
localitate, echipa avind de asemenea 
perfectate o serie de meciuri

micale. Au fost promovați în lot 
doi juniori de la Șc. sportivă Că
lărași, Bogatu și Raclia- Celuloza 
va beneficia în sezonul viitor și de 
serviciile lui Nicolescu, revenit în 
cadrul echipei

PETROLUL

vărat, mai tîrziu, în timpul 
pionatului.

...într-una din zilele de la 
tul sâptămînii ce a trecut, i-am 
vizitat pe fotbaliștii de la F;'

sfîrși-

UD. Or

CUPA ZIARELOR'

l Sport 
Club în tabăra lor de pregătire 
centralizată de la complexul „Trei 
brazi". Era o dimineață ploioasă 
și rece, rezervată — după un joc 
amical in ajun, la Cîmpina cu Po
iana — unui control medical, pla
nificat de altfel și efectuării pro
bei Ruffier. Rezultatele acestora, 
consemnate fișe individuale.

nu co
pun aere de către medic 
băcăuan, dr. C. Udr 
generală de sănătate

sa’ «-

AUTOTURISME

EXCURSII IN 8UIGARIA.IUG0SLAVIA. AUSTRIA. ANG1L
ClȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 15 IULIE 1973 :

Categoria I : (13 rezultate) 3 variante (lO’/j) a 11.371 lei : Categoria 
a II-a : (12 rezultate) 5,80 variante a 7.058 lei ; Categoria a HI-a : (11 re
zultate) 72,30 variante a 849 lei.

Rubrică redactată de LOrO-CROXOSrORr

LA BUȘTENI SUtU SE AFLA LA BRAȘOV

Timp de două sâptănua.. de luai 
pină pe data de 29 iulie, diviziona
ra A Petrolul Ploiești va efectua 
pregătirile In vederea noului sezon 
pe Valea Prahovei, la Bușteni.

„reședință*, pentru această 
i, echipa ploieșteanâ a ales 
_C rraiman”.

COLEGIUL DIVIZIONAR,
LA LUCRU

Joi diatiaeața. la sediul F.R.F., 
va avea Ioc o ședință a Colegiului 
Diviziei A

Cu acest prilej, vor fi luate în 
i.sc.ț.e d.ierite probleme legate 
ce “ceperea campionatului, privite 
pr.n prsma intereselor generale 

fotaaJulu: nostru și ale fiecărei 
echipe in pare.

Incepind de luni, jucătorii for-ma- 
ț.e: bucureștene Steaua se află la 
Brașov. unde vor efectua un sta
giu de pregătire pînă in ziua de 29 
iulie.

JIUL A ALES
PIATRA NEAMȚ

Jiul Petroșani va pleca mîine la 
Piatra Neamț, unde va rămîne 
la data de 1 august.

Pentru acest interval, noua 
ducere tehnică a echipei din 
lea Jiului, cuplul de antrenori 
Traian Ivănescu — Petru Libardi, 
a planificat si o serie de partide 
amicale cu Ceahlăul, C.S.M. Su
ceava și cu alte echipe. La Petro
șani Jiul va susține un meci de 
verificare pe 2 august cu C.S.M. 
Reșița.

nînă

5$
rezultate.e înregistrate : Spor-
• Flore 2—1 (0—1). Com t i seta 

flacăra. Romanul liberi — Seta
tei» 4—0 (1—0. Neuer Weg — 
Combinata Informația București-- 
hti. Satul socialist 
Agerpres — .Manca 
Clasament la zi : 1.
P. 2. Agerpres 8 p..
i lacăra. România

5—i g—i>, 
2—0 (0—0).

SPORTUL 9 
3L Combinata 

liberă 7 p„ 4. 
Neuer Weg 4 p. (golaveraj 13—0.4 
jocuri), 5. Scînteia 4 p. (7—8,4
jocuri), 6. Scînteia tineretului 4 p. 
(6—10.4 jocuri), 7. Here 2 p. 
(7—16), 8.
Bucureșțiului. Satul socialist 2 
(4—15,4 jocuri), 9. Munca 0 p. 
jocuri).

Competiția se întrerupe pină 
data de 27 august.

Combinata Informația
P 
(4

A APĂRUT
AL

NR 373 
REVISTEI Q0

Him™
vo recomandam :D>n cuponsul câre>o

Programele complete ale turului Diviziei A și B, ediția 1973—1974 ; 
Retrospectivă Ic trecuta ediție o campionatului. Azi. despre evolu- 
: e echipelor C.F.R. Cluj, Steaua, Steagul roșu, F.C. Constanța; 
La .interviul săptăminii* — internaționalul băcăuan Emeric Dem
brovschi ;
Reportaje de Io pregătirile tricolorilor și divizionarelor A Sport Club 
Bacâu, Rapid și Petrolul ;
Vă prezentăm noua promovată in A — Politehnica lași ;
O pagină dedicată noii ediții a cupelor europene. Cărțile de vi
zită ale viitoarelor noastre adversare, programele complete ale com
petițiilor ;
Zagaio, în ciuda criticilor formulate după turneul Arrc-European, 
rămine mai aeperte pe poziția sa :
Rubricile noastre permanente : Dialog cu cititorii, sublinieri, ma
gazin extern, Din fotbalul international, campionate naționale.

Vv.AWVvvvxo,»»»»»..» ... ■ ...... . ..

E cald ? Purtați sandale decupate ?
Vă prind de minune ciorapii de culori deschise, fără călcii și virî 

întărit I
Plouă ? Vremea e rece, posomorită ?
Ciorapul rezistent 30, 40 sau 60 den, in culori închise I
Seara, la ocolii ? Ciorapul 15 den, de culoarea pielei, invizibil pe 

picior—
Vă preocupă problema unui ciorap rezistent pentru lucru sau călă

torie I Evident, 20 den, simplu ți micromesh (semiindeșirabil), cu sau 
fotă dungă I

Cit despre dresuri suproelastice, știți cine și cind le poartă ? 
Oricine, p« orice vreme I Se găsesc de toate culorile și mărimile, 

pentru toate taliile.
(6926}



(Urmare din pag. 1)

rena internațională. Ilie Năstase 
avea pe atunci 13 ani. feste două 
Luni el avea să cîștige campiona
tul copiilor, la Cluj, în ajunul fi
nalei seniorilor, în care Țiriac, 
juniorul de atunci, avea să-l în
vingă, pentru prima oară, pe Gogu 
Viziru, „decanul de vîrstă" al vre
mii...

Setul doi este aprig disputat. 
Se ajunge la 5—5. Schimb cîteva 
vorbe cu Taiche Caralulis. îmi vor
bește despre neo-zeelandezi : „Ju
cători de bună valoare internațio
nală. La Gstaad, turneu! s-a jucat, 
de fapt, în partida Năstase — 
Fairlie. Meciurile următoare, cu 
Froisv și Emerson, au fost mult 
mai simple. Fairlie este o mașină 
de regularitate. Nu Intimplător, 
jocul lui seamănă cu cel al aus
tralienilor. Se știe că neo-zeelan- 
dezii joacă mult în Australia. Onny 
Farun e un jucător mai tempe
ramental, cu plusuri și minusuri, 
cu salturi și căderi, dar, 
meci de Cupa Davis, acești impul
sivi sînt la fel de periculoși".

Sticluțele cu apă minerală se 
golesc treptat. Ritmul jocului creș
te. „Lupta pentru succesiune" a-

La casele de la intrarea in 
cu! sportiv Progresul (str. 
Staicovici) au fost puse in 
zare biletele pentru meciul 
mânia — Noua Zeelandă.

într-un

par- 
nr.

vîti-

ARBITRUL
Un nume celebru în tenisul 

mondial este înscris pe lista ofi
cialilor meciplui România — Noua 
Zeelandă. Este vorba de englezul 
George Patrick Hughes, arbitrul 
principal al întîlnirii. A jucat în 
„Cupa Davis", într-o glorioasă e- 
chipă a Marii Britanii alături de 
nu mai puțin faimosul Fred Perry. 
A fost 
victorii _ „
roundurile 1933—36, asupra Franței 
(3—2), Statelor Unite (4—1 și 5—0), 
Australiei (3—2). Numele lui
„Pat“ Hughes figurează pe lista 
de onoare a campionilor Wimble- 
donului, în proba de dublu, ală
turi de C. R. Tuckey, la ediția 
din 1936. Au fost amîndoi finajiști, 
în ediția următoare.

Este, actualmente, arbitru inter
național al F.I.L.T., după ce a 
fost inclus în numeroase activi
tăți legate de propagarea jocu
lui de tenis, în țara sa si dincolo de 
hotarele ei- A condus numeroase

coautor în răsunătoarele 
engleze din Challenge-

NOUA ZEELANDĂ

Pentatlon modern 50000 DE CERERI DE BILETE
LA VARȘOVIA, CONDUC PENTRU J.O.DE LA MONTREAL!SPORTIVII BULGARI

întilniri de importanță,, din 
drul „Cupei Davis". Din seara zi
lei de astăzi va fi oaspetele Bucu- 
reștiului, pentru a oficia în aceas
tă pasionantă 
europene.

semifinală a zonei

limentează curentul. Ilie Năstase 
împarte lovituri puternice, adevă
rate teste de rezistență pentru e- 
chipa adversă. In același timp, 
partenerul său este solicitat în e- 
gală măsură, prin 
care îi transferă 
mare porțiune a

Cu 48 de ore înaintea jocului 
cu Noua Zeelandă. echipa naționa

„seiecția valorică**.

deplasări subtile, 
acestuia o mai 
terenului.

lă continuă
Vineri, înaintea tragerii la sorți, cei 
patru vor rămîne trei sau numai 
doi. Aceasta interesantă nesigu
ranță face ca antrenamentele să-și 
înmulțească sprinturile, în ciuda 
soarelui de foc care scaldă bătrî- 
nul parc cu platani, în care s-a 
scris și se scrie povestea tenisului 
românesc...

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
După trei probe, în concursul de 
pentatlon modern de la Varșovia, 
la individual- conduce 
(Bulgaria) cu 3 026 puncte, 
de Peciak (Polonia) — 2 964 
Liustih (Polonia) — 2 915 
Bratanov (Bulgaria) — 2 866 
Konwinski (Polonia), 2 828 
Spîrlea (România) 2 816 puncte etc. 
Clasamentul pe echipe : 1. Bulga
ria — 8 442 puncte ; 2. Polonia A 
— 8 249 puncte ; 3. Polonia B — 
8 097 puncte ; 4. România — 7 935 
puncte; 5. Polonia (echipa de ju
niori) — 7 694 puncte. Cea de-a 
3-a probă — tirul — a revenit 
polonezului Trybusewicz cu 1022 
puncte

Stoianov 
urmat 

puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte,

MONTREAL, 17 (Agerpres). — 
Pînă la deschiderea celei de-a 21-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară 
de la Montreal 
ani, dar de pe 
mator de sport 
interesează de 
ment sportiv. La sediul comitetului 
de organizare au fost înregistrate, 
pînă la 15 iulie, peste 50 000 de 
cereri de bilete venite din toate 
colțurile lumii. Organizatorii Olim
piadei sînt optimiști și așteaptă ca 
parlamentul canadian să adopte 
proiectul de lege care va permite 
punerea în circulație a unei mo
nede comemorative, a unor emisiuni 
de timbre filatelice și lansarea unei 
loterii olimpice, totul pentru a a-

mai sînt încă trei 
acum publicul a- 

de pretutindeni se 
acest mare eveni-

sigura fondurile necesare realizării 
marilor construcții cuprinse în 
planul aprobat și de Comitetul In
ternațional Olimpic. Consiliul mu
nicipal al Montrealului și-a dat 
asentimentul la amenajarea Satului 
olimpic în Parcul Viau, nu departe 
de locul unde au început lucrările 
de construire ă Stadionului olim
pic, a piscinei și a velodromului.

Stadionul va avea o capacitate 
de 70 000 de locuri, piscina — 9 000 
de locuri, iar velodromul (acope
rit)
gata velodromul, care 
în anul 1974 campionatele 
de ciclism. Gimnaziul 
neuve", precum și arena 
Richard", baze, sportive
vor fi integrate celui de al doi
lea complex olimpic. Probele de 
canotaj se vor disputa pe un ba
zin ce va fi amenajat în insula 
Notre-Dame, în timp ce întrecerile 
de yachting vor avea Ioc la King
ston, pe lacul Ontario.

După cum s-a anunțat, la 1 septotnbei* 
ta Tokio, campionul mondial de box -ia 
categoria grea, americanul de culoare 
George Foreman își va pune titlul în joc 
în fața portoricanului Joe King Ronian- 
în ultima sa ședință, ținută la Rich
mond (Virginia), forul internațipnal 
W.B.A.. unul din marile organisme ale 
boxului profesionist, a refuzat să recu
noască această întîtnire ca oficială. Un 
purtător de cuvînt al W.B.A. a declarat 
că King Roman nu figurează printre 
primii 10 boxeri din lume la categoria 
grea și în cazul cînd Foreman nu-și 
respectă angajamentele luate de a-și 
apăra în termenul stabilit centura în 
fața unui șalanger oficial, atunci »1 nu 
va mal fi recunoscut drept campion al 
lumii.

7 500 de locuri. Primul Va fi 
va găzdui 

mondiale 
„Mai son 

„Maurice 
existente,

Cu prilejui unui concurs desfășuram i« 
Miinchen, cunoscutul atlet vest-germ»n 
Scbldske a parcurs distanța d» tv m 
plat Sn 45,4 (cea mai bună perfermântâ 
europeană a sezonului). Săptămina tre
cută la Helsinki el alergase 800 nț plot 
în 1:48,6. Cu același prilej sprintenul 
Honz a fost cronometrat în cursa' 8* 
200 m plat cu timpul de 20,6. Doster e 
eîstlgat proba de săritură în înălțime cu 
2.15 m.
»
In cadrul concursului de Înot disputat 
în bazinul de 50 m al orașului ealiforr 
nian Lbs Altos, Rick Demont a cîșțigat 
proba de 400 m liber cu timpul de 
4:08,7. Robin Backhaus * terminat în
vingător în proba de IM m fluture cu 
58.3. iar Kena Rothammer a obținut două 
victorii : la 400 m liber 4:27,6 și 100 m 
l'ber : 60,3.

UN LOT DE ATLEȚI
FRANCEZI PARTICIPĂ

LA UNIVERSIADA

FIȘIER

adăugat, 
meci ?

de o delegație care va cu- 
și 25 de atleți și atlete. Din 
selecționabililor fac parte 
alții campionii naționali 

Piette,

subliniată de cîteva ori prin 
de prestigiu, cum a fost o- 
locului trei în întrecerile 
pentru „Cupa Federației", 

ne-am făcut debutul în a-

(Urmare din pag 1)

CEA MAI SCURTA ETAPA
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făcute pre- 
tehnice de

ar mai putea fi 
mult așteptatului

— Ce 
înaintea

Vizncn

Mark M
— Și. ca 

fi formația

— Puteți anticipa care 
cei acești trei jucători din 
va juca, alături de 
partidele de simplu ale 
neo-zeelandezii ?

să incheiem. 
noastră de d

dintre 
urmă. 

Năstase, în 
meciului cu

DIN TURUL FRANȚEI

de Ilie 
i Sântei

Da,id HTI-

— Aceasta, după cum pra
știe, nu va fi comunicata d

” <Agerpre«) — Dispu- 
►*< pe trwej’ Koszxr- — Ștarograd 
7> fcr. r*» de-a 7-a e?apâ a Turului 
- r a. P 7-1* . a rfștigat* de ru- 

r-‘ '-.ez Lrtt îr 4*: M:55. urmat 
-- -: = s : -p de G'.o'xaclri (Polonia) șl 

rascaro (Ralia). Pe primul loc al cia- 
£^r-era! a trecut Lysz. ge- 

a-ski la 2:54.

NOUA ECHIPA NAȚIONALA
junioare, 
rezultate 
cuparea 
feminine 
în care
cest an. Ar fi de menționat și dubla 
victorie obținută recent în Balcania
da de la Sofia, în care am prezentat 
echipa secundă la băieți, confirmînd 
încă o dată creșterea valorică a te
nisului nostru. In sfîrșit, in „Cupa 
Davis", după remarcabilele prezențe 
din edițiile precedente, sîntem și a- 
cum calificați într-o fază superioară 
a competiției, susținînd una din se
mifinalele zonei europene, în prima 
grupă. Aceasta, datorită victoriei ob
ținute în primul meci, susținut în 
deplasare, în compania redutabilei e- 
chipe a Olandei.

gen, a luptat cu toată dăruirea pen
tru culorile patriei.

In continuare, după acest meci. Ci
vici, Sântei, Marcu și ceilalți com
ponent! ai lotului au continuat- pre
gătirile pentru eiapa următoare, sub 
conducerea căpitanului de echipă 
Crlstea Caralulis. S-a fixat un pro
gram de antrenament axat in special 
l>e jocul pe terenuri cu zgură, așa 
cum prevedea etapa următoare, ce;, 
de la București. Au fost incluse si 
cîteva concursuri de selecție. In urma 
acestora, la care s-au adăugat și re
zultatele de peste hotare, am stabilit 
echipa pentru meciul cu Noua Ze
elandă, cuprinzînd alături C 
Năstase. pe Toma Ovici, Ion 
și Viorel Marcu.

înaintea întîlnirii. programată 
tru sîmbătă. Oricare din cei pa- 
jucâtori anunțați pe lista oficială 

te fi desemnat în formație. Aceas- 
repet, nu se va cunoaște, însă, 
cizie de.it în ziua meciului.

și — bineînțeles — 
nouă 
de a 
trecute.

oră 
pen 
tru 
paa 
tâ, 
precizie decît 
avem răbdare 
avem încredere în această 

hipă a României, doritoare 
afirma pe făgașul succeselor

doar, că dorim ca iubi- 
de tenis, aceia care vor 
în tribunele arenei Pro
rele trei zile de joc, să 
ardoarea lor obișnuită e- 

dîndu-i curajul de 
Să mai spunem încă, 

acelora care nu vor

— Știm că în fața olandezilor 
am prezentat o echipă nouă, înti
nerită. Considerați că ea a dat pe 
deplin satisfacție ?

— Echipa noastră e apărut, pentru 
prima dată după mai mulți ani, în
tr-o formulă nouă, bizuindu-se pe a- 
portul primului ei jucător, Ilie Năs
tase, dar lipsită de acela al lui Ion 
Tiriac. După cum se știe, tacă de la 
începutul anului, maestrul emerit ai 
sportului, Ion Țiriac și-a anunțat re
tragerea din cadrele lotului repre
zentativ, retragere motivată de fap
tul că, la 34 de ani, el nu se mai 
simte capabil să susțină meciuri de 
cîte cinci seturi, asa cum cere regu
lamentul „Cupei Davis", totodată 
lipsîndu-i rezistența nervoasă nece
sară unei asemenea dificile încer
cări. Iată, deci, motivul pertru care 
a trebuit să .apelăm la tinerii jucă
tori, în frunte cu Toma Ovici ș: con
siderăm că am procedat bine acțio- 
nînd la întinerirea echipei, la crea
rea condițiilor de promovare a unor 
tineri talentați. Toma Ovici a dat 
satisfacție în meciul de la Schevenin-

— Evident, nu pot fi 
ciziuni înaintea ședinței 
tragere la sorți, prevăzută pentru joi, 
cînd va fi anunțată oficial formația 
noastră pentru partidele de vineri 
și duminică. Din discuțiile purtate 
însă cu căpitanul echipei C. Caralu
lis, cel mai indicat pentru selecționare 
pare a fi Toma Ovici. El a jucat bi-.e, 
printre altele. în turneul de la Zin
nowitz, unde a dispus de jucători 
consacrați ca V. Korotkov. P. Hutka. 
T. Emmerich. De asemenea. Ia Gslaad. 
a pierdut doar la scor strîns în fata 
celui de al doilea clasat. 
Emcrscn, cu 4—6, 4—6. 
ar fi normal să joace 
simplu. Fără a neglija in 
Sântei — ci 
cerile bateai 
sint bine p 

itîtrăr

— Atîta 
torii noștri 
fi prezer.ți 
greșul, în 
susțină cu
chipa română, 
care are n,evoie 
adresîndu-ne acelora care nu 
reuși să obțină bilete pentru aceste 
tribune atît de neîncăpătoare, câ te
levizarea meciului le va asigura o 
vizionare completă a tuturor secven
țelor întîlnirii. 
în fața micilor 
relor, să fim 
băieții noștri !

La apropiatele jocuri mondiale 
universitare de la Moscova, sportul 
studențesc din Franța va fi repre
zentat 
prinde 
rîndul 
printre 
Drut. Tracanelli, Philippe, 
Wartel, Andre, Dubois, precum și 
sportivele Delachenal, Duvivier și 
Roche

In jurul arenei, sau 
ecrane ale televizoa- 

cu inima alături de

Deci, Ovic 
meciurile d 
îsâ că si Io' 
ine în Intre 
Viorel Marc: 

ever.t'jalî

In cursul recentului meci 
de atletism dintre echipele 
Franței și Poloniei, disputat 
pe stadionul Colombes din 
Paris, una din puținele victo
rii obținute de purtătorii tri- 
courilor tricolore a fost rea
lizată de alergătorul Marcel 
Philippe în cursa de 800 m. 
in care termină — după cum 
se vede in imagine 
tașat.

LUPTĂTORII ROMANI AU DOMINAT

TURNEUL
DE JUNIORI DE LA BRAȘOV * DE CĂLĂRIE ALE FRANȚEI

s-a 
tur-

După 7 concursuri, în campionatul mon
dial de motocros pe primul loc ir cla
sament se află belgianul Roger 
cu 123 p. urmat de Willy Bauer <” 7- 
Germania) — 11)7 p și Gerit
(Olanda) — 72 p. Cea de-a 7-ș prob* a 
competiției disputată la Bilestein (R. F. 
Germania) a revenit lui Roger rwcoster 
pe o motocicletă Suzuki.o motocicletă Suzuki.

PIsen s-au desfășurat campionatele 
tenis ale Cehoslovaciei. în finala prO-

La
de . . _ . ________ __
bel de simplu bărbați, Vladimir Zednik 
l-a învins cu 8—6, 6—3, 6—3 pe Fr«nțiaek 
Pala. La dublu bărbați. Pala și Zednik 
au cîștigat titlul național, fntrecînd
6—3, 7—5. 6—3 perechea Marjik. Gutik^

Competiția de motociclism ..Marele pre
miu ai Cehoslovaciei", contînd pentru 
campionatul mondial de viteză, s-a des
fășurat la Bmo în prezența a peste 
30 00o de spectatori. La clasa SM eme 
victoria a revenit celebrului mOtoeieV.gt 
italian Gianeomo Agostini care a. realizat 
o medie orară de 162.200 km.

DWIGHT STONES (S. U. A.)

în sala Armata din Brașov 
disputat timp de două zile un 
neu internațional de lupte libere 
pentru juniori, la care au partici
pat sportivi din R. D. Germană, 
Iugoslavia, Ungaria și România. Ti
nerii noștri luptători au avut o 
comportare frumoasă, obținind vic
torii la șase categorii de greutate 
și 5 locuri II.

Iată cîștigătorii : ca*. 48 kg — 
A. Neagu (România) ; 52 kg — T. 
Sabo (R) ; 57 kg — K. Freitag 
(R.D.G.) ; 62 kg — H. Konig (ROG); 
68 kg — C. Zanier (R) ; 74 kg — 
M. Pircălabu (R) : 82 kg — A. Bă- 
lăianu (R) ; 90 kg — V. Mihâilă 
(R) ; 100 kg — R. Gehrke (R.D.G.) ; 
-j-100 kg — J. Balla (Ungaria).

E. BOGDAN — coresp.
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LA BAVLLE, (prin telefon). Pe 
stadion ae călărie „Fran- 

•e*4 din localitate, reprezen- 
11 națiuni au continuat în- 
probeîor de obstacole din 
ul internațional de sărituri 

După ce fn primele patru 
loriile au fost împărțite în- 
•ții francezi și cei vest-ger- 
cea de a cine ea (barem C, 
naximă 1.50 m, lărgime ma-

$

a

la Jocurile Olimpice de la Munchen
Săptămîna trecută pe Stadionul 

olimpic din Munchen, Dwight Stones 
a depășit cu un centimetru recor
dul compatriotului său Pat Matz- 
dorf. mareînd în același timp înce
putul unei noi etape în evoluția 
probei. Trebuie să spunem însă că - 
de data aceasta, rezultatul tînăru- 
lui atlet american nu mai este n 
surpriză. Continuîndu-și în mod 
spectaculos foarte rapida ascensi
une — Stones a sărit succesiv în 
acest an 2,23 m. 2.24 m și 2.26 m. 
dovedind o excelentă constanță la 
înălțimi mari, constanță nemaiîntâl
nită de la Valeri Brumei.

Și. pentru că tot am amintit de 
Valeri Brumei, să subliniem și fap- . 
tul că întreaga carieră a lpi Stone* ■ 
este legată de numele atletului so- ’ 
vietic. ,,Brumei 
determinat să aleg 
țime. Am văzut 
1962, cînd aveam 9 
record de 2,28 m. 
impresionat și am __ , ____
sar într-o zi cît Brumei. Mi-am ghi
dat cariera în funcție de rezultă- . 
tele obținute de Valeri la diferite • 
vîrste. La 18 ani am vrut să sar 
2,20 m, cît sărea el. Am sărit 2,21 
m și am cîștigat o medalie de bronz 
la J. O. Pentru anul acesta îmi fi
xasem 2,27 m și, după cum se vede, 
mi-am depășit obiectivul. Brumei 
rămîne, însă, orice s-ar tntimpla. 
cel mai mare, inegalabil...*

Cuvintele de mai sus spun aproa
pe totul despre caracterul noului, 
recordman La 20 de ani neîmpli- Ax' 
niți, Dwight Stones poate Insemaa ' 
— spunem noi — pentru săritura în ' 
înălțime, ceea ce a însemnat, cînd- : 
va, ,.săritorul cosmic". . .

este cel care m-a 
săritura tn înăl
ța televizor In 
ani, săritura s? 
Am fost foarte 
vrut, atunci, «ft

S-a născut la 6 decembrie 1953 ;
l, 96 m înălțime, 77 kg greutate ;
student la Universitatea California
din Los Angeles ;
bului — • -
Jim
1963 (15 ani)
m, ----
1972 
cord mondial,

77 kg greutate ;

membru al clu- 
,,Pacific Coast" ; antrenor 

Bush ; evoluția rezultatelor : 
— 1,68 m. 1969 — 1,91 

1970 — 2,06 m, 1971 — 2,18 m, 
— 2,21 m ; 1973 — 2,30 m, re- 

' medaliat cu bronz

ximă 2 m) victoria a revenit austria
cului Hugo Simon, pe excelentul 
cal Flipper, cu 0 p, în 78,1 sec.

în proba de forță progresivă — pe 
șase obstacole verticale și în linie 
dreaptă la 10,50 m distanță, de la 1,35 
m la 1, 65 m înălțime — după trei 
baraje spectaculoase, a ieșit învingă
tor francezul Marcel Rozier cu 
Tournebride, care a sărit, pînă la 
urmă. 1,95 m. In ultima zi a con
cursului au fost programate. în fi
nala campionatului internațional fran- 

probă „dennmerotatâ" (înălți
mi și una de durai 
der.umerota’ă" a

. prin coc 
ncurenților 
rs de 90 s

DIETMAR HOTGER (R. D. G.)
S-a născut la 8 iunie 1947, 

înălțime, 70 kg, este ofițer și 
la Institutul de cultură fizică 
Leipzig ; căsătorit și are doi copii ; 
practică judo-ul de 10 ani ; face 
parte din clubul Dynamo Hcppegar- 
ten ; rezultate mai importante ; lo
cui 2 Ia campionatele europene din 
1970, medalie de bronz la campiona
tele mondiale din 1971. campion eu
ropean în 1972 medaliat cu bronz 
la Jocurile Olimpice de Ia Munchen, 
campion al Europei în 1973.

în a< 'a campionatele continen
tale d găzduite de Palacio de

din Madrid, singurul 
»rii medaliilor de aur 
mioară care a reușit 
titlul a fost sportivul 

L D. Germană) ! 
a de aur la aces- 
o manieră cate- 

oate partidele le-a 
a-nte de liml- 
a întîlnit pe 
și numerosul 
»tic pe Sans, 

utul 2 Hotger a finalizat un 
în turul următor 

oscutul concurent 
de care a dispus, 

duel aprig, prin 
_>erioritate tehnică). 

Hotter a primit replica polone- 
J. Czarnecki, un sportiv puter- 
deosebit de ager. După 3 mi- 
însă. Czarnecki se afla în 

(fixare) și n-a mal putut 
a ippon-uL Pentru primul loc 

în scrie Hotger trebuia să treacă de 
ens’ezu: J. Morrison. Reușindu-i o 
spectaculoasă ko-uchi-gari (secerare 
mică din interior). în min. 2, spor-

1.72 m 
student 

din

Nelson Pes

Felix ȚOPESCU

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

ni 
la i

clcsa a IX-a 
școala sporti- 
dm Kiev, Vo- 

pe care 
noas-

ri-l prezintă 
terenul de 
urmărind cu 

erplica-

Aseară au fost trase la sorti
JOCURILE DIN „CUPA

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
OPTIMISMUL NATAȘEI URBANCICI

Născută cu aproape 28 ani în 
urmă, la Celje — unul din impor
tantele centre industriale ale Iugo
slaviei — atleta Nat-așa Urbancici a 
aruncat sulița de patru ori (în acest 
sezon) la peste 60 de metri. De alt
fel, două din aruncările sale au de
pășit 62 m, impunîndu-se astfel ca 
una din specialistele în formă ale 
probei. Iată principalele sale reali
zări sportive din acest an : 62,12 m 
la Celje' (25 martie), 61,79 m la Ri
jeka (4 mai), 62,14 m la Celje (6 
m.ai), 60,54 m la Zagreb (3 iunie).

Natașa este fiica unui sprinter 
care, la vremea șa, parcurgea suta 
de metri în 11 secunde : Adolf Ur
bancici. El a dorit să facă din ur
mașa sa o atletă de frunte și după

ce i-a dat primele noțiuni a dus-o 
în vara anului 1960. la un cqpcurs 
pentru școlari. Atunci, Natașa a 
sărit în înălțime 1.40 m și a parcurs 
80 m garduri în 12 sec Peste trei 
ani, ea optează pentru aruncarea 
suliței după ce obține, la debutul 
său competițional în această probă. 
rezultatul de... 34 m. De atunci, de 
pregătirea ei se ocupă un antrenor 
din Celje, Zlatko Bezjak care a 
condus-o, cu mînă sigură, spre ma
rea performanță.

într-o declarație făcută, rece-.- 
presei, Natașa afirma : „Cred că la 
anul, recordul mondial la suliță va 
fj de 70 ni. Candidate ? Ruth Fuch« 
(R.D.G.), Kathy Schmidt (S.U.A.) și. 
sper, eu“.

Optimism sau intuiție feminină ?...

VIITORUL PIVOT 
AL NAȚIONALEI 

DE BASCHET
A U.R.S.S.

FM 
al na 
rietice 
chet*
MUU.
Volodi 
ko a

tivul din R. D. Germană și-a asigu 
rat un avantaj substanțial de 7 pune, 
te (procedeul iu; tehnic a fost cota’ 
cu wazari), avantaj pe care l-a păs- 
trat pînă la gongul final. Așadar 
Hotger avea asigurată medalia de - 
bronz tn semifinale el a dispus prin 
ippon de italianul M. Novasconi.. iăi:' 
în finală l-a întrecut, tot înainte-de 
limită, pe H. Dorbandt (R. F. Ger- ’ 
mania). '■

Recent la confruntările C.M. de lă 
Lausanne. Hotger s-a numărat print ’ 
tre puținii europeni calificați în fi
nale. reușind să cucerească meda
lia de argint.

Federația de hochei din Ceho
slovacia. a alcătuit un plan minu
țios de pregătire pentru sezonul de 
iarnă. Astfel, echipa reprezentativă 
a efectuat un scurt stagiu de pre
gătire între 6 și 11 iulie, cu care 
ocazie s-a fixat un prim lot compus 
din Crha. Holecek, Sakaci, Mahaci. 
Pospisil, Bubla, Horesovski, Kuze- 
la. Vohralik, Adamik. Dvorjak, Feit, 
Sykora, Kohta, 
Ilolik. Martinec, 
tru. MikioșoVici, 
Farda. Eberman, 
arși, Stastny.

în procesul de pregătire a foști
lor campioni mondiali un loc deo
sebit îl va avea perioada de antre
namente și meciurile cu hocheiștii 
sovietici, actuali deținători ai titlu
lui mondial, care se vor afla în 
Cehoslovacia în luna martie a anu
lui viitor. La 10 și 12 martie vor

Nedontanski, Jiri 
Jirihovak, B. Stas- 

Hlinka, Palecek, 
Veige, Novi, Pousz-

loc două întilniri amicale între 
două echipe reprezentative. O- 
cu prima echipă a U.R.S.S. va 
în vizită și formația secundă, 

program comun de antre- 
cu hocheiștii cehoslovaci

lodia. 
imaginea 
tră 
De 
joc
atenție 
țiUe antrenorului 
său, manifestă 
de pe acum multă 
iitdeminare și ca
lități deosebite 
pentru a deveni 
un excelent ju
cător.

LTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE
avea 
cele 
dată 
veni 
al cărei
nament 
face, de asemenea, parte din pregă
tirile celor mai puternice echipe din 
Europa.

Este prevăzută, de asemenea, o 
colaborare mai strînsă cu jucătorii 
canadieni. Arbitrii canadieni vor 
activa pe patinoarele cehoslovace, 
iar echipa „Old-Boys Trail Smole 
Eaters" (în care activează faimosul 
portar Set Martin) va fi participantă 
la turneele prevăzute a se desfășura 
în Cehoslovacia în primăvara vii
toare. O atenție deosebită se acordă 
și echipei olimpice al cărei lot a și 
fost alcătuit. Echipa națională de 
juniori (pînă la 19 ani) se va forma 
la Opava, între 16 și 28 iulie.

SCHIMB DE GENERAȚII

la ședința de aseară a comisiei de 
organizare a ..Cupei municipiului Bucu
rești" au fost trase la sorți meciurile^ 
tradiționalei competiții din avanpremie
ra 
sîmbătă 
chis, la 
dențesc

Astfel, 
des-

campionatului de fotbal.
4 august cuplajul va fi 
ora 18 de partida Sportul stu- 
— Steagul roșu (deținătoarea

voi
’5

boxul 
fruntașă 
Aceasta 

bună parte

Intr-o vreme relativ scurtă, 
maghiar a dobîndit o poziție 
în pugilism ui amator mondial, 
a fost posibil datorită în ' 
meritelor lui Lăszlo Papp. cunoscut în 
toate colțurile lumii atît prin calitățile 
pe care le-a avut în ring, cit și prin 
deosebitele sale daruri de antrenor.

După cum se știe, la Olimpiada 
mtlncheneză „echipa lui Papp", cum 
era denumită reprezentativa ungară de 
box. a cucerit iocul al doilea, urmînd 
Cubei în clasamentul neoficial. Dar, 
după aceasta a urmat o perioadă de 
declin și evoluția elevilor marelui an
trenor nu a fost la înălțimea aștep-

țărilor în cadrul ultimului campionat 
european de la Belgrad. Nici chiar 
victoria mijlociului Sândor Csjef nu a 
reușit să modifice deziluzia încercată 
de iubitorii boxului din Ungaria.

Acum, după Belgrad, elevii lui Papp 
au început să părăsească unul după 
altul ringul. După relatările ziarului 
,.NepsportM, medaliatul olimpic Andrăs 
Botos și-a luat de asemenea adio de la 
sportul care i-a adus atîtea satisfacții, 
invocînd motive familiare.

La primirea acestei știri, Papp a ztm- 
bit și a spus : „Nu face nimic. E 
timpul să întinerim echipa

TURNEUL DE LA DEJ AL
JUNIOARE

DEJ, 17 (prin telefon). Turneul inter
național de baschet, la care iau parte 
reprezentativele de junioare ale Bulga
riei. Iugoslaviei. Poloniei și României, a 
continuat pe frumosul teren al Liceului 
„Andrei Mureșanu", într-o atmosferă de 
mare interes, cu o participare de public 
numeroasă. Astă-seară (n.r. : ieri), au 
fost înregistrate următoarele rezultate : 
România — Polonia 55—52 (29—27) ;
Iugoslavia — Bulgaria 63—57 (32—23).

întrecerile iau sfîrșit miercuri seară,

trofeului), iar de la ora 19.45, se 
întîlni Rapid și Steaua. Duminică 
august, de la ora 18 se vor întîlni în
vinsele din prima zi, urmînd ca de la 
ora 19.45 să se dispute finala. Toate par
tidele vor avea loc pe stadionul 
August".

BASCHETBALISTELOR

întîlni în zilele de 23 șj 24 iulie la 'Minsk 
reprezentativele S.U.A. Din echipe fac 
parte 4 campioni olimpici : Valeri Bor
zov, Viktor Saneev (triplu salt). Faina 
Melnik (disc) și Ludmila Drachma <1560 
m).

Nu au fost selecționați Iuri Tarmak 
(înălțime) și Nikolai Avilov (decatlon) 
care sint accidentați. . . .

,23

cînd România va ,1uca cu Iugoslavia 
Polonia cu Bulgaria.

4 CAMPIONI OLIMPICI IN 
ECHIPA DE ATLETISM A 

U.R.S.S. CARE VA ÎNTÎLNI 
S.U.A.

și

Federația unională de atletism a al
cătuit selecționatele U.R.S.S, care vor

ALAN BALL SUSPENDAT!
ZURICH, 17 (Agerpres) — Cunoscutul 

fotbalist englez Alan Ball a fdst suspen
dat pe două etape din preliminariii* 
campionatului mondial, ca urmare >' e7-l- 
minării sale de pe teren (pentru joc duf) 
cu ocazia meciului Polonia —- ArtgTia, 
desfășurat la 6 iunie Ia Varșovia, sus
pendarea a fost dictată de Federația 
internațională de fotbal. De altfel, forul 
englez de specialitate nu l-a mai tittiis- 
rizat pe Ball în echipă nici la întîJnirile 
amicale susținute de selecționata Angliei 
cu formațiile U.R.S.S. si italiei.

Un purtător de cuvînt al F.I.F.A. a 
precizat că Ball nu va avea drept de jde 
la meciul retur Anglia — Polonia (17 oez 
tombrie) și nici la următorul meci al 
echipei naționale engleze.

*

J.O.DE

