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START EXCELENT AL ECHIPEI DE TENIS A ROMÂNIEI

/N MECIUL DE „CUPA DAVIS" CU NOUA ZEELANDĂ

10, LA UN PAS DE 2 0, DUPĂ PRIMA ZI!.
• Victoria prestigioasă a tenacelui OVICI in fața lui Fairlie: 3—2, opțiune de mare 
importanță în tentativa de calificare • Dezlănțuirea lui ILIE NASTASE in 
meciul cu Parun: 2—0, la seturi, întrerupere din cauza întunericului, continuarea as

tăzi, după care va urma proba de dublu.

DESFĂȘURAREA PARTIDELORa
TOMA OVICI — BRIAN FAIRLIE 

6—1, 3—6, 3—6, 6—0, 6—2
Meci greu, meci dur, meci ului

tor de luptă...
Un meci în care noul echipier al 

României, acest dirz Toma Ovid, 
avea să ne aducă un punct aproa
pe nesperat, dar cu atît mai pre
țios. în fața celui mai bun jucător 
neo-zeeiandez. Brian Fairlie. Cinci 
seturi istovitoare, pe parcursul a 
aproape patru ore (cronometrat ca 
joc efectiv 3h 18), pe o căldură de 
iad. Partidă-cheie. poate, pentru 
întreaga semifinală.

De la începutul jocului, s-au pu
tut întrezări perspectivele de suc
ces ale lui Ovici. El acționează cu 
clarviziunea sa cunoscută, alege 
cele mai bune tactici. în primul 
rînd, cea de a ține departe de fileu 
pe redutabilul sau adversar. Tacti-

ales drive-loburi de toată frumuse
țea. Fair lie este net dominat

Din păcate, presiunea jucătorului 
român diminuează în al doilea set. 
cînd el pare mai mult uzat de efor-

PROGRAMUL DE AZI
14,30 — reluarea partidei de 

s —.piu llie Năstase 
— Onny Parun

15.45 — prezentarea echipelor 
16.00 — partida de dublu (fo-- 

mațiile vor fi anunțate 
la teren)

tul depus pe căldură. Precizia lo
viturilor sale scade și este nevoit 
să lupte contra unui handicap de 
două puncte, care revine mereu pe

Vine apoi o pauză binefăcătoare 
pentru amîndoi jucătorii. Dar par
că mai mult pentru Ovici, care 
este total refăcut. Cîștigă la 0 acest 
set, în care face trei breakuri con
secutive. Fairlie pare răpus. Sau 
se rezervă pentru manșa decisivă.

într-adevăr. ultimul set a fost 
cel mai acerb, cel mai frumos. De 
două ori. pe serviciile lui Fairlie, 
se dispută egalități, de două ori 
neo-zeelandezul reușește să punc
teze. 2—2— Un ghem de mare lup
tă. în care Fairlie este condus cu 
15—10. Egalează. Cu un pasing- 
shot excepțional. Ovici ia avantaj. 
Și ciștgâ mingea următoare. 
Breakul decisiv !

La 4—2. se dispută din nou un 
ghem feroce Ninge de break ra
tată de român, apoi patru egalități 
consecutive Dar. ultima minge 
este a Iui Ovici : 5—2. Meciul era

Dialog de la distanță, intre llie Năstase fi Onny Pa Pont HOMOSAX
că reușind perfect în primul set. 
Chiar din ghemul doi, Ovici reușește 
un break (revenind de la 40—0) și-l 
repetă în cel de-al șaselea : 
5—1 ! Dominare nesperată pentru 
tenismanul român, fructificată și 
în ghemul următor, cu care setul 
se încheie — după o primă jumă
tate de oră de joc — în favoarea 
lui Ovici. Brian Fairlie n-a reușit 
să-și plaseze primul serviciu, iar 
cînd acesta se- produce, retururile 
lui Ovici sînt perfecte. în defensi
vă, echipierul nostru strălucește pe 
deplin. Trimite pasinguri cu adre
să, stopuri surprinzătoare, dar mai

tabela de scor. Curios, exceptând 
primul ghem, se cîștigă r-ZMi 
contra serviciilor, dovadă ș; a slă
biciunii la acest capitol a jucăto
rului nostru. La 3—4. Ovici ser
vește. Conduce cu 40—15 dar r._ 
reușește să ia ghemul La cel ur
mător cedează setul.

A treia manșă a partidei cer* - 
ficâ declinul momentan al i_ 
Ovici. Din nou slab la se—.c... im
press în defensivă, el este ir.vm 
după dueluri acerbe. Fairlie reu
șește să vină mai des La fileu. din- 
ciu-ne măsura posibilităților sale ca 
jucător de atac !

NAS*ASE - »A»_N

UVERTURA 
OPTIMISTĂ...
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Poate că acest 20 iulie 1973 
marchează nașterea noii 
echipe naționale de tenis 
a României. Și poate că, 

tocmai de aceea, gestația a fost 
atît de lungă, în acest meci- 
heie care avea să fie duelul 

Ovici—Fairlie... Timp de aproa
pe patru ore, jocul a stat în 
cumpănă, adevărată sabie a lui 
Damocles deasupra arenei bă- 
trînului parc al tenisului nos
tru.

în aspra „luptă pentru suc
cesiune" vizînd locul lăsat liber 
de Ion Țiriac, Toma Ovici 
oare alesul Salatierei de argint. 
In fond, cîțl jucători se pot 
lăuda cu un procentaj de 75 
ia sută după primele lor patru 
meciuri susținute in „Cupa Da
vis" ?

Veți spune, desigur, că nu a 
fes: un meci prea frumos. Veți 
spune că nenumăratele mingi 
plimbate de-a lungul terenului 
■ ■ amintit, mai curînd, de „te
nisul de altădată". Veți spune 
că serviciul lui Toma Ovici este 
doar o delicată punere a mingii 
In joc, tind ar trebui să fie un 
smash din punct fix. pentru 
zdrobirea rezistenței adversaru
lui. Veți spune că Brian Fair- 
,:e a fost un jucător mai ti
ni rat decit cvasi-debutantul 
nostru— în. ciuda acestor obi- 

- meritul lui Toma 
Os ici este incontestabil. EI a 
f:u iei care a făcut din Fairlie 
■in -j i:;r defensiv, țintuit pe 

d a terenului, in- 
: se aventura in a- 
cel care și-a plim- 

ml oină spre pre- 
ubminîndu-i resur- 

“rgie. Toma Ovici, 
faptul că nu poate 
orți de izbindă, ră
ilor. si-a construit 
s joc de-a lungul

inia de t 
aoebîl de 
ac. El a ft
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PESTE CITEVA ZILE — CAMPION AȚELE MONDIALE DE CAIAC CANOE

ECHIPA ROMÂNIEI POATE CUCERI - LA TAMPERE

26.-2Ă2 73
WOfS.O CHAMHCWSHiPS

IN CANOE AND RAW .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, și-a consacrat dimineața zilei 
de vineri, 20 iulie, vizitării orașului 
Constanța și a stațiunii Mamaia.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit de tovarășul Va-- 
sile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
c re tar al Comitetului județean — 
Constanța al P.C.R.

Primul ipopas pe itinerarul vizitei, 
se face la Constanța, pe faleză, în 
dreptul portului turistic Tomis.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de edilii județului, de 
reprezentanții municipiului.

De la portul Tomis se merge de-a 
lungul bulevardelor orașului Con
stanța, ce oferă imaginea tinereții 
acestui municipiu, care, in anii din 
urmă, a cunoscut o prodigioasă dez
voltare determinată atît de vocația sa 
maritimă și industrială, cit și de cea 
turistică. Aci s-au înălțat puter
nice industrii, pe prim plan situ- 
îndu-se actualul port / și șantierul 
naval destinat construcției de mine
raliere, petroliere și cargouri de 
mare tonaj — obiective vizitate cu 
puține zile în urmă de secretarul ge
neral al partidului, care a analizat 
la fața locului stadiul actual al lu
crărilor de pe acest important șantier 
al cincinalului.

mulțimea 
tovarășul 

> străzile

Salutat cu entuziasm de 1 
de constănțeni și turiști, 1 
Nicolae Ceaușescu parcurge 
orașului îndreptîndu-se spre stațiunea 
Mamaia.

Replică a edificiilor moderne din 
Mamaia, satul dg vacanță Constanța 
a reunit cele mai reprezentative sti
luri ale construcțiilor țărănești din 
diferite județe aie țârii,

Oprindu-se în mijlocul acestui „sat 
al satelor românești", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat două din 
construcții, interesîndu-se de modul 
cum a fost concepută destinația com
plexelor de deservire 
pentru turiști.

In continuare, un 
„Casa argeșeană".

Secretarul general este informat de 
preocuparea gazdelor de a menține 
permanent specificul fiecărui com
plex, în funcție de județul pe care 
îl reprezintă, după tradițiile și obi- 
ceiurile^lpcului.

Prezența conducătorului partidului 
și statului nostru polarizează aten
ția miilor de turiști ce animă acest 
sat al 
stringă 
Ceaușescu, 
bun venit, 
imortalizeze 
ment al întîlnirii 
partidului și statului nostru.

Din această zonă a orașului Con

și agrement

alt popas Ia

vacanțelor. Mulțl doresc să 
mina tovarășului Nicolae 

să-i adreseze cuvinte -de 
alți turiști doresc să 
pe peliculă acest mo- 

.......... cu conducătorul

stanța, unde numele noilor cartiere 
amintesc pe cel al străvechii cetăți 
Tomis, secretarul general al partidu
lui se îndreaptă spre cel mai nou 
magazin universal, un edificiu co
mercial de patru etaje, cu o suprafa
ță utilă de peste 8 500 mp, dat în fo
losință cu trei săptămîni în urmă.

La ora prînzului, cînd se vizitează 
magazinul, acesta este arhiplin. De 
dimineață pînă seara, neîntrerupt, 
zeci de mii de cumpărători găsesc tot 
ce au nevoie, produsele fiind expuse 
și oferite spre vînzare după cele mai 
moderne și rapide forme de comerț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu vii aplauze, oamenii îi ies 
în întâmpinare cu bucurie, exprimînd. 
deplina lor satisfacție pentru faptul 
că secretarul general a venit în mij
locul lor interesîndu-se de condițiile 
de viață, de modul cum este asigu
rată buna aprovizionare.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a oferit edililor județului 
concluzii mobilizatoare în ce privește 
direcțiile spre care trebuie concen
trate pe mai departe preocupările lor 
în vederea valorificării mai depline 
a investițiilor pe care le-a necesitat 
crearea stațiunilot, a posibilităților 
pe care le oferă în generai litoralul, 
pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice a turismului.

ASTĂZI ÎNCEP, PE STADIONUL REPUBLICII. FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
(  LJI_L__— —J___________________________________ I I IIIIBIII II    ■III MII ~ ~  I

AȘTEPTĂM DE LA FRUNTAȘI! 
ATLETISMULUI ROMANESC PERFORMANTE

COMPETITIVE PE PLAN MONDIAL!
Afișul sportiv al acestui sfîrșit 

de săptămînă este substanțial îm
bogățit de finalele campionatelor 
republicane de atletism. Progra
mate pe stadionul Republicii, în
trecerile constituie, de fapt, cel 
mai important examen anual al 
fruntașilor atletismului românesc, 
o dispută cu profunde rezonanțe, 
care declanșează energii nebănuite. 
Cinstea de a deveni campion al 
României socialiste este marele 
stimulent, generatorul principal al 
unor întreceri de nivel spectacular 
ridicat, al unor performanțe greu 
de anticipat.

Este pentru a 38-a oară cînd 
Bucureștii găzduiesc întrecerea de

vîrf a atletismului nostru. Din 
bilanțul general al competiției (a 
57-a ediție la băieți, a 45-a la fete) 
Capitalei i-a revenit deci partea 
cea mai substanțială. Este și firesc, 
'mai ales că în ultimul timp sta
dionul din Dealu Spirii beneficiază 
de , singura pistă de elbitex din 
țară.

Finalele campionatelor republi
cane de atletism din acest an mar
chează, încă înaintea primului 
start, un important salt calitativ. 
El este exprimat de noua optică, 
aceea că interesează mai puțin 
duelul dintre cutare și cutare

(Continuare în pag. a 2-a)

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SÎMBĂTĂ

Ora 9 : calificări.
Incepind cu ora 17 : prăjină, 110 mg (serii), Înălțime (b), disc (f). 100 

m (f — semifinale), 100 m (b — semifinale), lungime (f), 400 m (I) finală. 
110 mg — finale, greutate (b). 400 m (b) finală. 100 m (I) finale, suliță (b). 100 
m Ib) imaiă. 1 500 m (f) finală, 100 mg (serii), triplusalt, 1 MO m (b) finală, 
10 000 m. 100 mg finale. 3 000 m obstacole, ștafeta 4x100 m (b — serii contra
timp). ștafeta 4x100 m (£ — serii contratimp).

DUMINICĂ
Or> 9 : calificări.
4« mg (b - serii), ciocan, 200 m (f — serii), înălțime (f), disc 

- m ib — serii). 800 m (f) finală, greutate (f). 400 mg (b) finală, lun-
= e -1.800 m (b) finală. 400 mg (f) finală, 200 m (f) finală, suliță (f). 200 m 
' . 3 ooo m (f) finală. 5 000 m, ștafeta 4x400 m (b —• serii contratimp),

ș:a.e:a 4x400 m (f — serii contratimp).

ȘERBAN CIOCHINA

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR 
HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE 2 — MARTIE A. C.

ENTUZIASMUL, PASIUNEA Șl INIȚIATIVA 
NU TREBUIE PIERDUTE PE DRUM...

• In municipiul Tg. Jiu, activitatea sportivă a cunoscut o sensibi
lă înviorare, dar pericolul automulțumirii se face simțit • Asociații 
sportive care se ocupă doar de fotbal • Terenurile de sport din 
curțile țco' lor au nevoie ți de ingrijire • Cine se ocupă de elevi 
in vacanță?

(nivel la 
nile cele ______.___ _______ __
gurînd un spectacol de sunet si lu
mină ce a avut loc în luna iunie pe 
stadionul din oraș, cu participarea 
a 2 000 de sportivi, diferite alte ser
bări cultural-sportive prilejuite de 
ieșirile la pădurile din jur. ■ crosuri 

și n?.ai puțin la acela al unor
Constantin FIRĂNESCU 
Emanuel FÂNTÂNEANU

care s-au organizat acțiu- 
mai reușite, printre ele fi-

echipa de caiac- 
s-au păstrat va

limitelor maxime

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dan GARLEȘTEANU

(ConXtnaara in pag. a 4-a)
APUCATE CERINȚELE

în republicane corectate

MODCL LN CARE IRMEAZA
EIE

, federație, < 
campionate s 

tro’ee

și coechipierii să 
maximum pentru 

învingători. Desigur,

In ultimul meci de verificare înaintea turneului

râ. L> e-ax-i d* SEUECT1E 
GiTlKE si VERIEICARE

Parașutiștii continuă „cascada44 performanțelor

întrecerile de viteză ți fond • Calitățile morale si de vo —,ă vor avea un cuvint greu de spus n =eseei- 
laureaților. Deci — atenție!

In acest 
găm_. tra 
ciștigate 
pentru ed 
natelor n ECHEPA
IAC-CANOE A ROMÂNIEI 
FATA SA OBIECȚIA F. DE
VALOARE, 
însemna un 
rii noastre 
care, facem p________ ___ ___ raue-
vede posibilitatea clasării pe Ia cari le 
1—3 1a șase probe, pe lacurile 2—3 la 
trei probe, pe locurile 2—I la doaâ 
probe, pe locurile 3—4 U patra
probe... (în programul C.M- Eg-areară 
18 finale). După cum se vede, cerințe 
sporite, obiective extrem de imț>:-- 
tante — multe situate In apropierea 

ale afirmării —

• Vot fi decernate 13 
54 ce medal.I. la cor 
sporim d.n 24 de țări * Oo ec- 
hie importante cote se cer înde

plinite • Constatări îmbucurătoare privind selecția ți pregătirea edapajeior noastre rapreceatatiie •Pre
ocupări și eforturi prioritare pentru probele otiațpâce, iărâ aegSjarea pas&fitâțBor de valorificare • șanse
lor în
narea

0 NOUA AFIRMARE DE PRESTIGIU

Prestigiul, valoarea și 
fruntașe cucerite (pâstrăte și 
date de-a lungul anilor) de 
zentanții țării noastre în marile com
petiții internaționale de caiac-canoe, 
îndreptățesc, credem, aprecierea că 
apropiatele campionate mondiale 
(Tampere, 26—29 iulie) reprezintă mai 
mult decit o verificare a potențialu
lui într-o disciplină, ele fiind si UN IM
PORTANT EXAMEN AL SPORTU- 
LUI NOSTRU DE PERFORMANTA. 
De aici, desigur — sentimentul unei 
responsabilități crescute, grija pen
tru crearea condițiilor necesare unei 
pregătiri corespunzătoare, asiduitatea 
căutărilor și a eforturilor vizînd o 
afirmare a caiaciștilor români pe mă
sura cerințelor și a . posibilităților 
reale.

pozițiile 
consoli- 

repre-

P 4RTIC IP 4RE LA O COMPF TTTir 
4SEMENE4 AMPLO1R1

Ne-a apărut destul de limpede și 
-- ■ -i in perioada de după apari
ția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
activitatea sportivă — îndeosebi 
•ceea de masă — a înregistrat o 
sensibilă înviorare, manifestată cu 
precădere nivelul municipiului

upă luni de intense pregătiri, 
canoe a României (în care 
lorile autentice și, totodată, au fost promovați 

o serie de tineri talentați) urmează să participe la 
o nouă și extrem de dificilă ediție a campionatelor 
mondiale. Este un 
cu obiective majore, 
a căror îndeplinire 
întărirea prestigiului de care se bucură caiacul și 
canoea, 
general, pe plan mondial.

Considerăm că perioada de pregătire — în ca
drul căreia se EVIDENȚIAZĂ ORIENTAREA PREOCU
PĂRILOR Șl EFORTURILOR IN SPECIAL CĂTRE PRO
BELE OLIMPICE — a marcat îndeplinirea princi
palelor direcții stabilite de forurile de resort, consti
tuind, la această oră, garanția de bază pentru eva
luarea posibilităților, a șanselor pe care le au spor
tivii români la această competiție de amploare, in 
cursa pentru cele 18 titluri mondiale și 54 de me
dalii (aur, argint și bronz).

Prețuim cum se cuvine toate strădaniile depuse

D
examen deosebit de important, 

de crescută responsabilitate, 
poate contribui substanțial la

sportul românesc de performanța

— de sportivi, ontreno-i, 
rința unanimă ca aceste 
că vitrina celor moi prețioase 
românesc. Știm, insă, in ace asi timp, că întrece.' e 
vor fi extrem de disputate, poate mai dific e ca 
oricind, că toate cele 23 de echipe adverse s-au 
pregătit și e'e cu multă minuțiozitate, că nu există 
echipaj care să nu dorească un loc cit mai bun 
sau o medalie. De aceea credem că. ACUM, MA
XIMUM DE ATENTIE TREBUIE ACORDATĂ MODULU 
IN CARE FIECARE SPORTIV. FIECARE ECHIPAJ VA 
PARTICIPA LA PROBELE CAMPIONATELOR VALORI 
FiCARII DEPLINE A CALITĂȚII LOR MORALE Șl 
DE VOINȚĂ care aproape întotdeauna se dovedesc 
a fi hotăritoare intr-o întrecere echilibrată in care 
totul depinde de cîteva zecimi sau chiar sutimi de 
secundă.

Credem, în concluzie, că echipa României poate 
realiza la Tampere un bilanț superior celui înregis
trat la ultimele două ediții ale campionatelor mon
diale.

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
STEAGUL ROȘU 21 (21)

Brașov. 20 (prin telefon). Astăzi 
după-amiazâ (n.r. ieri) tricolorii au 
coborît din nou de la Poiană, unde 
s-au pregătit intens toată săptămînă, 
pentru a susține ultimul lor meci de 
verificare dinaintea turneului pe 
care urmează să-1 efectueze, începînd 
de mîine, în Franța. Pe Stadionul 
Municipal din Brașov, în prezența 
a 6—7 000 de spectatori, ce au înfrun
tat cu stoicism rafalele de ploaie, 
lotul nostru reprezentativ a întâlnit 
divizionara A, Steagul roșu, un par
tener de întrecere ideal și tradițio
nal, care, și de această dată, a dat 
o replică viguroasă selecționabililor, 
obligîndu-i pe Haidu, Sătmâreanu,

Deleanu, Troi 
concentreze la 
termina _ ___
scorul conta, în primul rînd, într-o 
astfel de partidă. Elevii Iui Valentin 
Stănescu și Robert Cosmoc nu au 
vruț însă să piardă acest joc cu am
bițioasa și excelent pregătita echipă 
brașoveană. Și l-au cîștigat. Dar din
colo de rezultatul în sine, 
spus că, în afară de 
concepute, jocul nu 
deosebit.

trebuie
cîte'va faze bine 
a arătat nimic

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

L na din cele mai utilate fi bine îngrijite baze sportive fcolare din 
Tg. Jiu, este aceea a Liceului „Ecaterind Teodoroiu“, unde micii sportivi- 
elevi ai fcolii, dar fi copii ai cartierului, ar trebui să aibă zilnic un 
prilej de întrecere... Fotografii de : Ion MIHÂICÂ

LA BRAȘOV, INCA UN RECORD MONDIAL EGALAT
Alte două recorduri

Pe aerodromul Sînpetru-Brașov 
au continuat tentativele de reoord 
ale parașutiștilor. Joi, trei dintre 
aceste încercări au fost încununate 
de succes. Astfel, în proba de salt 
individual de zi de ia 2 000 de me
tri cu deschidere întîrziată și ate
rizare la punct fix, maestrul 
sportului Ionel Iordănescu a reali
zat o medie de 0,00 m, record na
țional (v.r. 1,89) și totodată record 
mondial egalat. Rentate de va-

loare au obținut și parașutistele 
Maria Iordănescu șl Gabriela Ciu- 
rea, care au stabilit două recorduri 
naționale, prima cu 0,22 m (v.r. 
1.51 m) în proba de salt individu
al de zi de la 1 500 m cu deschi
dere întârziată și aterizare la punct 
fix, a doua cu 0,84 m (v.r. 5.27 m) 
în proba de salt individual de zi de 
la 2 000 m cu deschidere întârziată 
ji ațerizar_e Ja P.$)£t ți?»
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Mihai TRANCĂ
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SÎMBĂTĂ

la imprecizia

DE PE NISIPUL PLAJEI DIRECT PE... GHEAȚA!

400
800 
1500 
5000

acest râs- 
la turneul 
mai multe 
un turneu 
participat

sportiv Progresul, ora 
partida de dublu a în- 

. România — Noua Zee- 
din cadrul „Cupei Da- 

(semifinale europene) ;

națională 
București 
națională 

Roman

ATLETISM; Stadionul Re
publicii, de la orele 9 și 17 : 
campionatele republicane de 
seniori.

pri- 
cele 
care 
spre

Barabaș
Barabaș 
Mustață
Perța

A APĂRUT Nr. 14 
AL REVISTEI

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 16,30 : faza 
municipală a campionatului 
republican de juniori (serii).

IN ZIUA INAUGURALA,

m
m

m
m

U.R.S.S.. Polonia, Cehoslova- 
Coreeană, România II ; SE-

SCRIMA Semnalăm un intere
sant proiect. Aparține conducerii Fa
cultății de educație fizică și sport a In-

disc
62,78

19, pe 
Grădi- 
răsuna

două confruntări internațio- 
care în joc a fost prestigiul 

reprezentative), spre sec- 
de săritură în înălțime 

și fete), spre cele de sări-

capitole. nici o 
zonă 1—2—2 si 

pe jumătate de 
construim multe

echipă : Rușit Turan, Niță 
Alexandru Barbu, Nicolae 
Adrian Turcitu, Nicolae Ni- 
Ion Dimache sau Marcel

au fost împărțite în două

4:18,6 ; 
(Lie. ~

văzut 
tot aiit

Arbitrul Victor Popescu îl oprește pe Mircea Simon, consfințind astfel 
victoria sa asupra lui Tommy Brooks (căzut la podea) 

Foto : Paul ROMOȘAN

Momentul este neîn- 
favorabil, deoarece 
deschid porțile spre

Astă-seară, la Brăila

SURSĂ DE ÎMBOGĂȚIRE

A DOUA PARTIDĂ DINTRE

UTIL SI ÎNCURAJATOR

AȘTEPTĂM PERFORMANTE

lungime — Viorica
Viscopoleanu (Steaua) 6,42 m ;

Menis (Dinamo)

„TESTUL MESSINA"

NAȚIONALE ALE SENIORILOR
înaintea Jocurilor
Miinchen, stadionul

Anul trecut.
Olimpice de la ______ _ _______
Republicii din Capitală a găzduit în 
aceleași zile de concurs (8—9 iulie 
1972) campionatele internaționale și 
campionatele României.

Reamintim cu acest prilej atleții și 
atletele care au dob.tndit tn 1972 ti
tlurile de campioni republicani, în- 
trebîndu-ne, totodată, cîți dintre ei, 
prezenți la start azi și mîine, pe 
același stadion, își vor reedita suc
cesul ?

FEMININ :

Argentina
1 500 m — Natalia Andrei (Ro-

1 .................; 100 m —
2 Iași) 12,0 ; 
(L.E.A. C-lung
— Valentina 

Muscel) 17,69 
(C.S.M. Cluj) 

Valeria Bufanu

ni ; ] 
vine Craiova) 
Adriana Surdu 
400 m — Liliana Leau 
Muscel) 
Cioltan 
m ; 800 
2:02,39 ;
(Rapid) 
Popescu 
Valeria 
— Elena Neacșu ___
tești) 54,28 m ; 4x100 m ______
47,2; 4x400 m L.E.A. C-lung Muscel 
3:4 (.5.

MASCULIN : 110 mg — N. Perța 
(Steaua) 13,8 ; înălțime — Ș. loan 
(Dinamo) 2,17 m ; greutate — M. 
Iordan (Dinamo) 16,56 m ; suliță — 
” Szilagy (Rapid) 76.14 m ; triplu 

Corbu (Steaua) 16,69 m ; 1 500 m 
Lupan (Steaua) 3-45,1 ; 100 m — 
Zamfirescu (Steaua) 10,6 ; 400 m 
Stan (C.A.U.) 46,9 ; 10 000 m —
Mustață (Dinamo) 29:32,8 ; 3 000'
obst. — Gh. Cefan (Rapid) 8:46,8 ; 

ciocan — F. Schneider (C S. Medias) 
€3.98 m ; prăjină — C. Anton (C.S.S.) 
4,80 m ; disc — V. Sălăgean (St. roșu 
Brașov) 54,62 m ; 400 mg — I. Ra
tai (Rapid) 50,7 ; 200 m — G. Zamfi
rescu (Steaua) 21,3 : 800 m — I- Da- 
maschin (Steaua) 1:48,5; lungime — 
V. Sărucan (C.S.M. Cluj) 7,92 m ; 
5 000 m — O. Scheible (St. roșu Bra
șov) 14:10,0 ; 4X100 m — Dinamo 40,6; 
4X400 jn — C.A.U. 3:12,5.

54,9; greutate
(C.S.O. C-lung 
m I-leana Silai 
100 m.g.
13,0 ; înălțime — Cornelia 
(Rapid) 1,82 m; 200; m —

Bufanu (Rapid) 23,0 ; suliță 
(Inst. Ped. Pi- 

Dinamo

10000
110 mg 
400 mg 
3000 m ob 
înălțime 
Prăjină 
Lungime 
Triplu 
Greutate 
Disc 
Ciocan 
Suliță 
4X100

își vor schimba cifrele sau deținătorii ?

D. 
C. 
P.
G.
C. 
N. 
m

Alexandru Munteanu 
Tamas Szabo 
Valeriu Jurcă 
Gheorghe Zamfirescu 
Tudor Puiu 
Gheorghe Ghipu 
Gheorghe Ghipu 
Andrei 
Andrei 
Nicolae 
Nicolae 
Ion Rățoi 
Gheorghe Cefan 
Csaba Dosa 
Nichifor Ligor 
Mihai Zaharia 
Carol Corbu 
Adrian Gagea 
Iosif Naghi 
Tudor Stan 
Alexandru Bizim 
Echipa națională 
Dinamo București 
Echipa națională 
Dinamo București 
Constantin Stan

București 
București 
București 
București 
București 
Siena 
Atena 
București 
Moscova 
Moscova 
București 
București 
Atena 
Helsinki 
Poiana Br. 
Kosice 
Torino 
Varșovia 
Tg. Mureș 
București 
Oslo 
Helsinki 
București 
Atena 
Budapesta 
București

FEMININ
100 m 11,4

23,0
Valeria Bufanu București 1972

200 m Valeria Bufanu București 1972
400 m 53,6 Ileana Silai București 1969
800 m 2:00,0 Ileana Silai Miinchen 1972
1500 m 
3000 m
100 mg 
400 mg 
înălțime 
Lungime 
Greutate 
Disc 
Suliță 
4X100

VOLEI. La Olzstyn s-au - încheiat 
partidele din cadrul grupelor turneului 
internațional masculin de volei. Con
form previziunilor, echipa României a 
învins cu 3—0 (7. 10, 6) reprezentativa 
Italiei și s-a calificat în turneul pentru 
locurile 1—4. Alături de echipa noastră 
au mai obținut calificarea formațiile 
Poloniei — care a dispus de reorezen- 
tativar Ungariei cu 3—0 (8. 11, 4),
U.R.S.S. — învingătoare cu 3—1 (8. -12. 
12. 12) în fața campioanei poloniei.
A.Z.S. Olzstyn — precum și aceasta din 
urmă. în ultimele două zile de întreceri, 
voleibaliștii români vor întîlni echipele 
U.R.S.S. și A.Z.S. Olzstyn (întrucît re
zultatul meciului cu formația poloniei, 
din grupă, va conta în turneul final al 
competiției).

4:14,8
9:25,2

12,6
61,2
1,91
6.80

17,86
67.32
60.68

45.6
47,1

3:37,8
3:46,5

Natalia Andrei 
Natalia Andrei 
Valeria Bufanu 
Gabriela Țărăngoi 
Iolanda Balaș-Soter 
Viorica Viscopoleanu 
Valentina Cioltan 
Argentina Menis 
Mihaela Peneș 
Echipa 
Rapid 
Echipa 
C. A.

București 
București 
Poiana Br. 
București 
Sofia 
Mexico 
București 
Constanța 
Poiana Br. 
Osnabruck 
București 
București 
București

Turneul echipei pugilistice de ti
neret a Statelor Unite în România 
este în curs de desfășurare (urmă
toarele etape: 21 iulie la Brăila și 
24 iulie la Constanța), dar încă de 
la prima gală, cea de la București, 
concluziile sumare sînt permise. 
Pentru tinerii boxeri români, pri
lejul de a întîlni pe partenerii lor 
de întrecere de peste Ocean repre
zintă nu numai împlinirea unui de
ziderat firesc, acela al legării prie
teniei și cunoașterii reciproce, ci 
și rarul avantaj de a-și lărgi sub
stanțial experiența sportivă com-

atlet, importantă devenind valoa
rea pe plan internațional a per
formanței realizate. Așadar, spec
tacolul trebuie să fie completat de 
rezultate competitive pe plan ex
tern, atleții avînd obligația să se 
apropie și — de ce nu ? — să de
pășească chiar cele mai bune cifre 
mondiale. Spectatorii — avizați și 
ei — își vor îndrepta, desigur, pri
virile spre sectorul de aruncarea 
discului (ce zici Argentina, va 
mi Faina „răspunsul" tău la 
două recorduri ale lumii pe 
le-a realizat în acest sezon ?), 
cursa de 100 mg (în care Valeria 
Bufanu continuă întrecerea — une „ 
ori directă, alteori indirectă — cu 
marile sale adversare de la Miin- 
chen), spre semifondul dominat — 
la un plafon tot- mai ridicat — de

Gh. Ghipu (interesant de 
dacă clubul Metalul va fi 
de „grijuliu" și la campionatele 
naționale cum a fost cu atletul său 
la cele 
nale in 
echipei 
toarele 
(băieți 
tură în lungime (mai ales băieți), 
spre proba de suliță băieți, spre 
întrecerea de la 3 000 m obstacole, 
spre toate cele în care se pot in

fectară in-trevedea rezultate de 
ternațională. Este vorba de un sal 
calitativ apreciabil, pe 
primul rînd atleții — trebuie sâ-1 
consolideze.
^ijipuit de 
„naționalele" 
o impresionantă serie de confrun
tări internaționale de amploare. Le 
urăm. tuturor succes dep'. lh.!

Meciurile galei de la Bucu
rești au fost conduse în ring 
de arbitrii internaționali 
ecuson AIBA): Stan Hamil

ton și Paul Konnors (S.U.A.), 
Victor Șchiopu și Victor Po
pescu (România), iar ca neu
tri Joachim Krom (Olanda) 
și Manuel Mateu (Spania).

în colțurile echipelor lor au 
stat antrenorii : Edward Wil
liams, Johnny Duke și Ho
ward Davis senior (S.U.A.), 
Gheorghe Bobinaru, Mihai 
Goanță și Constantin Ciucă 
(Romania).

petițională. In lumea pugilistică 
este cunoscută importanța adaptă
rii La stilurile diferite ale adversa
rilor. importanța anulării obișnui
tului complex față de adversari ex- 
tra-europeri. mai rar întilniți. Ei 
i-"e. tinerilor noștri pugiliști li s-a 
oferit posibilitatea să obțină, la o 
virstă timpurie, avantajul acestei 
experiențe de neînlocuit în alte 
condiții. Totul este ca ei înșiși să 
profite de pe urma acestui prilej.

Pentru tehnicienii români s-a ivit 
ocaz-a să treacă în revistă poten-

țialul actual al tinerei generații de 
boxeri, în condițiile unei întreceri 
internaționale de înaltă ținută, cu
noscută fiind valoarea generală a 
pugilismului american. Am avut noi 
înșine prilejul să ne reconfirmăm 
buna părere' despre cel puțin trei 
dintre adolescenții care au urcat 
ringul joi seara. Cea mai bună im
presie ne-a lăsat-o foarte tînărul 
Carol Hajnal (17 ani), variat în lo
vituri, ofensiv, cu multiple calități 
și, bănuim, capabil de progres'. Mir
cea Simon s-a dovedit un semi
greu valoros, cu inteligența ringu
lui, destul de rezistent . (a reușit 
să-și revină după ce un croșeu ‘ la 
bărbie îl trimisese la podea în pri
ma repriză, ba chiar să-și doboare 
decisiv* adversarul în următoarele 
trei minute). în sfîrșit, plin de ha
ruri s-a arătat și micuțul Paul Dra- 
gu, pe care-1 pîndește însă perico
lul de a lua prea ușor meciurile, 
ceea ce se străvede în tendința să 
de a abuza de eschive inutile, de 
dragul spectaculozității ieftine și in 
dauna eficacității. La ceilalți 
membri ai lotului român au ieșit la 
iveală diverse slăbiciuni tehnice 
sau tactice, ba la unii chiar și ca
rențe serioase în pregătirea fizică 
(Ion Dimache, de pildă).

Boxerii americani s-au dovedit 
reprezentanți clasici ai școlii trans
oceanice, cu două elemente foarte 
dotate : Russell Fickling, un mijlociu 
vinjos, foarte puternic, extrem de 
stăpîn pe mijloacele pugilistice, și 
Howard Davis junior, o pană suplă, 
care știe să-și dozeze resursele care 
reflectează in ring și punctează 
fără drept de apel. Ceea ce am se
sizat la lotul american a fost grija, 
manifestată încă din selecție, pen- 
ru băieții cu alonjă, un avantaj de 
sensibilă importanță în boxul mo
dern.

@ „Locul 4 nu ne satisface, tn schimb comportare mulțumitoare pentru debut . 

apreciază antrenorul S. Ferencz• Titularizări rn „5“-ul de bază • La toate echipele 

a crescut media de înălțime 9 Suzana Szabados, cea mai bună jucătoare a turneu ..

Recenta participare la tradiționalul 
turneu de la Messina a constituit 
pentru baschetbalistele fruntașe ale 
României prima verificare mai severă 
după campionatul european, desfășu
rat în toamna anului trecut Ia Varna 
si la Burgas și înaintea apropiatelor 
întreceri internaționale de anvergu
ră, printre care Universiada de la 
Moscova și Balcaniada de la Tîrgo- 
viște (Bulgaria). După cum am mai 
anunțat, echipa română s-a clasat pe 
locul 4. după selecționatele Italiei, 
R.P. Chineze și Iugoslaviei, înaintea 
celei a Ungariei și reprezentativei de 
junioare a țării gazdă. In legătură 
cu evoluția sportivelor noastre în 
turneul sicilian, precum și cu per
spectivele lor în viitoarele confrun
tări internaționale, am solicitat opi
nia antrenorului principal prof. Si
gismund Ferencz (caire a pregătit lo
tul‘împreună cu prof. Ioan Nicolau). 
Prima întrebare a solicitat aprecie
rea sa asupra performanței și com
portării jucătoarelor românce.

— Locul 4 nu ne satisface, în 
schimb notez evoluția mulțumitoare, 
pentru debut, ea dindu-ne speranțe 
în vederea următoarelor competiții 
internaționale, ne-a răspuns aprecia
tul antrenor. Turneul de la Messina 
a fost deosebit de util, deoarece ne-a

Iubitorii activităților sportive 
pot găsi la centrele de difuzare 
a presei revista „SPORT" nr. 14, 
care a apărut azi. Spicuim din 
cuprins :

NATAȚIE : • „înotul pentru 
toți" — o vastă anchetă în legă
tură cu această Importantă acti
vitate sportivă șl do agrement a 
sezonului.

FOTBAL : « Clubul sportiv
Chimia Rimnlcu Vilcea — un fo
toreportaj acasă la deținătorii 
„Cupei României". • în cadrul 
rubricii „Album fotbalistic" eate 
prezentată echipa Sport Club Ba
cău. • Golgetarul campionatului, 
Ion Oblemenco, pe terenul de 
sport șl în intimitate — fotore
portaj cu vedeta fotbaliștilor cra- 
ioveni.

BOX : • Paul Dobrescu dorește 
o revanșă cu Beneș. • Boxerii a- 
mericani din nou la București.

La rubrica „Agenda sportivă 
județeană" : Tradiție șl pionierat 
in Teleorman.

în paginile externe : « „Brazi
lia '73 în căutarea adevărului..." 
— un fotoreportaj despre meciu
rile fotbaliștilor brazilieni tn Eu
ropa. • Interviu cu Peter Tha
ler, campion mondial de rido- 
cros.

Rubricile „SPORT MAGAZIN* 
și „VIAȚA SPORTIVA" comple
tează acest Interesant. număr al 
revistei ilustrate SPORT.

permis să verificăm posibilitățile 
echipei, în condițiile unei pregătiri 
speciale de numai 20 de zile, și să 
reluăm contactul internațional după u 
întrerupere destul de îndelungată. 
Doresc să ’ precizez că în 
timp partenerele noastre 
din Sicilia au luat parte la 
intilniri : Italia a efectuat 
în Brazilia, Iugoslavia a . _
la Festivalul mondial al baschetului 
(în Peru), echipa R.P. Chineze a sus
ținut o serie de meciuri in Franța, 
iar Ungaria a evoluat în Olanda și 
in R.D. Germană. De altfel, după 
Messina, toate aceste reprezentative 
au continuat să se întreacă in cadrul 
unor turnee găzduite de alte două 
orașe siciliene : Piazza Armerina și 
Ragusa.

— Revenind 
dorim să ne spuneți 
ce au caracterizat-o 
din Bulgaria au fost 
Messina. Ne referim 
tive la agresivitatea 
rietatea și siguranța acțiunilor tac
tice, iar ca puncte negative la media 
de talie scăzută și 
aruncărilor la coș.

— La toate aceste 
noutate. Apărarea in 
„om la om“ agresiv 
teren ne-a ajutat să 
contraatacuri (de fapt, arma de bază 
a ofensivei lotului român), iar circu
lația rapidă și organizată a creat nu
meroase situații favorabile de arun
care la coș. Dar, din păcate, talia 
redusă a echipei și ineficacitatea, 
uneori exasperantă, ne-au handicapat 
enorm. S-au ratat aruncări libere 
(in partida cu Italia, 20 din 34!), de 
la semidistanță și chiar de sub coș.

— în ce măsură a influențat rezul
tatele absența maestrei sportului 
Gabriela Ciocan ?

— Foarte mult, deoarece ne-a lipsit 
una dintre jucătoarele „de coș“. în 
plus, Gabriela Nicola-Bosco a fost 
puțin utilizată, ea nefiind complet 
restabilită după intervenția chirurgi
cală suferită la articulația unui ge
nunchi. Dar evoluția ei ne-a dat 
speranțe. In condițiile nefolosirii

la formația română, 
dacă elementele 
la „europenele" 
pregnante și la 
ca aspecte pozi- 
în apărare, va-

unor jucătoare. au iau utalarizatc 
in J"-«! de bază Clara Szabo si 
Ecaterina Sava. iar Eaceaia Salca si 
Rodica Goiaa au fast prnear .ate ia 
primele 7—S baschetbaliste ale tată
lui.

— Ce prevedeți pea»r« efflor?
— Așa cant aot aaai taraeal

de la .Messina a fast foarte atil si 
rămine ca in zilele ce azTaează si 
fructificăm in", ătăraintele trase, incit 
la Universiadă si la Balcaniadă să 
ne aflăm in cea mai bană fermă vi 
să putem reprezenta ca cinste cală
rile României. Deci, mancă, antrena
mente. teste, toate in credința că ban
chetul feminin va 6 la lac de cinste

— Vă rugăm să laeeti o snrrintă 
apreciere asupra evoluției eeâoclaiie 
selecționate.

— Tinăra echipă a Italiei are de 
acum experiență, acționează modern, 
imitind mult caracteristicile basebet- 
baliștilor. și speculează la maximum 
prezența permanentă in teren a trei 
jucătoare ca talie de peste 1-M m : 
Bocchi 1.K7, Sandon 1Ă5 tn. Piacav- 
telli 1.85; reprezentativa R-P. Chine
ze a plăcut prin combativitate in a- 
părare. contraatacuri ți pătrunderi 
in forță, disciplină tactică: Iugo
slavia s-a bazat pe cele patru vedete : 
Veger. Tanje'ici. 
viei ; Ungaria a venit cu 
de 
cu 
de 
ți

Tausaa și Djoko- 
______ lot tinăr.

mare perspectivi sase jucătoare 
talie peste lâ» m !); selecționata 
junioare a Italiei a impresionat 
ea prin media de înălțime șapte 

jucătoare de peste 1JM m. dintre care 
una de 1.88 m si două de 1JC m !>. 
Sincer să fiu. m-a cuprins citeodată 
invidia văzind ce puzderie de bas
chetbaliste tinere si înalte au fost 
promovate in majoritatea loturilor 
naționale.

— în încheiere, doriți să faceți o 
remarcă deosebită ?

— Da. Și anume că Suzana Sza- 
bados a fost considerată cea mai 
bună jucătoare a turneului. Pentru 
acest fapt ea a fost răsplătită cu o 
frumoasă cupă oferită de comitetul 
de organizare.

D. STANCULESCU

Astă-seară, iubitorii boxului din 
Brâiia au posibilitatea de a urmări 
intîlnirea revanșă dintre reprezen- 
tativele de tineret ale României și 
S.U-A. După partida echilibrată de 
la patinoarul artificial „23 August" 
din București, în care formația 
României a terminat învingătoare 
cu 6—5. oaspeții sint dornici de a 
demonstra că au o echipă puterni
că, cu elemente cu care speră ca 
la J.O. din 1976 sâ realizeze perfor
manțe remarcabile.

Colectivul de antrenori al națio
nalei 
iască 
care 
lente

noastre va încerca să alcătu- 
un „11" omogen, redutabil, 

să confirme rezultatele exce- 
realizate de pugilismul ro

mânesc în arena internațională. An
trenorul federal, prof. Alexandru

Vladar, intenționează să trimită în 
ring, în ordinea categoriilor, urmă
toarea ‘ ~ - —
Robu, 
Ghiță, 
chitov, 
Lupa, Ion Răducu, Anghel Papuc, 
Mircea Simon, Dumitru Dafinoiu 
sau Ilie Dascălu.

Oaspeții vor alinia aceeași echi
pă ca în prima confruntare, căreia 
i se va adăuga și cocoșul 
Hess, restabilit.

Deci, astă seară, de la ora 
ringul instalat la arena din 
na publică din Brăila va 
primul gong în a doua partidă pu- 
gilistică dintre reprezentativele de 
tineret , ale României și S-U.A.

• Hocheiștii fruntași și-au inceput antrenamentele la M. Ciuc ® 

O absență nemotivată: Gh. Huțanu I ® Două partide amicale cu 

formația suedeză Vastra Frolunda • Echipa română participă fa 

cupa ziarului „Sovietski Sport**

După o scurtă dar foarte utilă 
perioadă de refacere petrecută pe 
malul Clătii Negre, jucătorii fruntași 
de hochei se află de citeva zile la 
Miercurea Ciuc. unde — cunoscută 
fiind „zgîrcenia" termometrului, ca 
și existența unui modern patinoar 
artificial acoperit — activitatea lor 
de pregătire a căpătat accente din

Etapa a ll-a a campionatului national de călărie

EUGEN COTAN (FILMUL) PERFORMERUL PROBELOR DE DRESAJ

SH

SIBIU, 20 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). în prezența 
unul numeros public, la baza hipi
că din localitate au continuat între
cerile din cadrul etapei a Ii-a a 
campionatului național de călărie, 
dresaj și obstacole.

Itn proba de obstacole, categoria 
ușoară, spectatorii au asistat La o 
dispută dîrză, încheiată, după două 
baraje, cu victoria dinamovistului 
Gheorghe Moișeanu, care a reușit 
să se impună, grație unui timp mai 
bun, în fața unui triou de călăreți 
sibies&i.

Clasamentul probei : 1. Gheorghe 
Moișeanu (Dinamo) cu Jantuan 4 p 
(35,0 sec), 2. Hans Schneider (C.S.M. 
Sibiu) cu Călin 4 p (35.2 sec), 3. 
Alexandru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Baiazid 4 p (36,0 sec), 4. Marius 
Burtea (C.S.M. Sibiu) cu Bondoc 
4 p (38,5 sec).

Fără îndoială, performerul pro
belor de dresaj a fost călărețul 
bucureștean — 
calul Baba 
capătul unei 
tă de juriu,

Eugen Cotan care, cu 
Novac, s-a clasat, la 
evoluții bine aprecia- 
pe primul loc atît la

categoria ușoară, cît și la categoria 
„Sf. Gheorghe“r

Clasamentul probelor : ușoară — 
1. Eugen Cotan (Filmul) 
Novac 346 p, 2. Anghel 
(Steaua) cu Triumf 341 p. 
Tudor (Steaua) cu Brad 
Daniela Molnar (Steaua) 
301 p ; „Sf. Gheorghe" — 
Cotan (Filmul) cu Baba Novac 912 
p, 2. Vasile Tudor (Steaua) cu Brad 
874 p, 3. Sorin Sobeja (Steaua) cu 
Prislop 818 p.

cu Baba
Donescu 

3. Vasile 
332 p. 4. 
cu Șiret 
1. Eugen

Ilie IONESCU

ce in ce mai specifice. Chiar a doua 
zi după sosirea în acest oraș, com- 
ponenții lotului reprezentativ au 
efectuat o... ieșire pe gheată, cu 
scopul de a face o primă acomodare 
cu echipamentul specific hocheiului, 
devenit — așa după cum ne mărtu
riseau unii dintre jucători — pe 
neașteptate incomod, mai ales atunci 
cînd înlocuiește slipul estival.

Dar, zilele de refacere șl acomoda
re s-au scurs repede, apropiind ver
tiginos data primelor confruntări 
internaționale, a primelor jocuri cu 
ajutorul cărora se va începe munca 
de rodare și omogenizare a echipei 
reprezentative. ” '
antrenorii St.
cărora li s-a _ ...__
Mihai Flamaropol au mărit 
de intensitate al ședințelor do in
struire, continuînd să lucreze la de- 
sâvîrșirea pregătirii fizice generale 
(obiectivul principal în aceaștă pe
rioadă) și dezvoltînd. cu precădere, 
forța, rezistența și viteza.

Firește că apropierea patinoarului 
artificial a determinat ca o parte 
din sar. inile de pregătire ale etapei 
actuale să fie rezolvate pe gheață 
Numai că. din păcate, mașina „Hol
ba", cu care este dotat patinoarul 
din Miercurea Ciuc, fiind în repara
ție. gheața nu are calitatea cores
punzătoare. ceea ce — cum lesne se 
poate înțelege — impietează asupra 
eficientei pregătirilor.

Pentru 
Ionescu 
adăugat,

acest motiv, 
și I. Tiron, 

recent, și 
gradul 

de

RUGBY în dorința de a crea echi
pelor divizionare de rugby posibilitatea 
să joace cit mai mult, federația română 
de specialitate va organiza anul acesta 
o nouă competiție „CUPA FEDERAȚIEI", 
întrecerea se va disputa în perioadele 
de întrerupere a campionatului, atunci 
cînd echipa națională susține întîlniri 
internaționale, firește, fără jucătorii se
lecționați în lotul reprezentativ. ,,Cupa 
Federației“ va începe cu o săptămînă 
înaintea campionatului, adică Ia 19 au
gust și va fi organizată pe trei serii 
(echipele vor juca între ele sistem tur
neu, fiecare cu fiecare, urmînd ca anul 
viitor să se dispute un turneu final în
tre cîștigătoarele celor trei serii). Iată, 
de altfel, și componența. seriilor : I — 
C.S.M. Sibiu, Agronomia Cluj. Știința 
Petroșani și Universitatea Timișoara ; 
II — Rulmentul Bîrlad, Politehnica Iași, 
Grivița Rosie. Vulcan și Dinamo — toate 
din București ; Iii — Farul Constanta, 
Chimia Năvodari, Steaua, Sportul stu
dențesc și Gloria — toate din București. 
Este vorba, deci, de o frumoasă inițiativă 
căreia ar trebui ca toate echipele divi
zionare să-i acorde o maximă impor
tanță. • REAMINTIM tuturor jucătorilor 
din diviziile naționale A și B că. peri
oada de transferări de la o echipă la 
alta se încheie la data de 31 iulie, ter
men după care nici o cerere nu se va 
■mai lua în considerare. Este de la sine 
înțeles că spre a fi valabilă fiecare ce
rere de transfer trebuie să fie completă, 
urmînd a fi însoțită de toate actele ce
rute de F.R.R.

HANDBAL La mijlocul lunii august, 
țara noastră va găzdui turneul speran
țelor olimpice, dotat'cu „Cupa Priete- 
nia“. întrecerile acestei ediții a compe
tiției se vor desfășura in orașul Timi
șoara șl in mai multe localități din ju
deț, astfel îneît meciurile tinerilor hand- 
baliști să constituie și un prilej de popu
larizare a acestui frumos joc sportiv. în 
afară de Timișoara, partidele vor avea 
loc la Jimboliâ, Lugoj, Giarmata și Lo- 
vrin. Formațiile participante la „Cupa 
Prietenia' " -----
serii care au următoarea componență : 
SERIA I :--------- --------- " ---------
cia, R.P.D.
RIA A II-A : Bulgaria, Ungaria, R.D. 
Germană, România I și România III.

stitutulul pedagogic din Oradea. Este 
vorba de înființarea — pe lingă clubul 
sportiv „Pedagogic" — a unei secții da 
scrimă. Proiectul ni Ra prezentat eoni, 
unlv. Aurel Encuțescu : „O secție de 
scrimă la nivelul universitarilor noștri 
ar stimula și mai mult interesul tinere
tului din Oradea fața de institutul nos
tru. la absolvirea liceului, ei n-ar mal 
fi tentați să plece in alte orafe, cum se 
petrec lucrurile in prezent. în Oradea, 
sint cunoscute multe exemple de scri- 
meri de perspectivă, care s-au iniț -t 
la școala sportivă sau in cadrul c ubului 
Crișul. aflați acum la Cluj, Tg. Mureș, 
Iași sau București. Dorind ca în naratei 
cu studiile superioare să prac ice ’ șl 
sportul îndrăgit, ei au optat pentru cen
tre universitare în care își desfășoară 
activitatea secții puternice de scrimă. 
Prin înființarea unei secții similare la 
institutul nostru, nădăjduim sâ punem 
capăt — sau măcar să temnerăm — 
acest.... exod“. Este o inițiativă fru
moasă. destinată să asigure municipiu
lui Oradea, cu o recunoscută tradiții în 
scrimă, continuitate la nivelul valorilor, 
peste categoriile existente, de copii și 
juniori, institutul pedagogic oferă con
diții optime de lucru studenților specia
lizați în scrimă : o sală de pregătire, 
material și echipament pentru care exis
tă fonduri corespunzătoare și o condu
cere tehnică adecvată. Ca antrenor al 
secției ar urma să lucreze Gheorghe 
Gyuiafalvl, unul din cei mai apreciatl 
tehnicieni de scrimă din țara noastră- 
Startul noii secții — o dată cu deschi
derea anului universitar. c.J.E.F.s. Bihor 
și-a dat avizul pentru materializarea 
proiectului și de asemenea federația de 
resort, așa că nu ne rămîne decît să 
urăm spor la muncă, inițiatorilor !

POLO. Meciurile desfășurate Ia Tg. 
Mureș, în cadrul etapei a IV-a a tur
neului final al campionatului republican 
rezervat juniorilor mici, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Crișul Ora
dea — Voința Cluj 6—1 (2—0. 0—1. 2—0, 
2—0), Șc. sp. 1 București — Industria 
lînli Timișoara 15—1 (5—0, 4—0, 4—1, 2—0). 
Școlarul București — Șe. sp. Cluj 7—7 
(1—2, 1—2. 3—2, 2—1), Mureșul Tg. Mu
reș — Șc. sp. 2 București 0—13 (0—3 
0—2, 0—4, 0—4).

BOX. La Tulcea, a avut loc zilele 
trecute o reuniune amicală Internațio
nală de box între Vulturul din localitate 
și o selecționată a Moraviei .(Ceho
slovaciei). După dispute interesante, 
aplaudate de spectatori, sportivii de 
malul Dunării au cîștigat cu scorul 
13—9. Iată rezultatele înregistrate : 
Ionescu b.p. I. Riehvais, M. Bria p.p. 
Tucecs. P. Enache p.p. V. Jacubec, 
Ștefanov b.p. L. Bittap, E. Denisof b.p. 
R. Osica, Gh. Rădulescu m.n. cu ’ 
Braumer, Gh. Mariutac p.p. P. Beleș, 
M. Lupu b. ab. I. J. Ruzikana. C. Tudose 
b. ^b. I B. Palena. • In stațiunea Nep- 
tun s-a disputat Intîlnirea internațională 
de box dintre selecționatele orașelor 
Constanța și Flensburg (R.F.G.). Cons- ' 
tănțenii au învins cu scorul de 11—5. 
cel mai spectaculos meci al galei 
care au asistat 1500 de spectatori) 
Filip a 
■Sprecher.

terminat la egalitate

L.

Campionatele republicane de lupte greco-romane

PITEȘTI, 20 (prin telefon) — 
Vineri dimineață, în Sala sportu
rilor din localitate, au început în
trecerile campionatelor. naționale 
ale seniorilor la lupte greco-roma
ne. La startul celei mai mari com
petiții interne a luptătorilor de la 
acest stil s-au aliniat 224 de aspi
ranți la cele 10 titluri de campioni 
ai țării. Numai Ia categoria 82 kg 
sînt prezenți 33 de sportivi ! De 
asemenea, la categoriile 74 kg și 
68 kg sînt înscriși cîte 28 de luptă
tori. Firește, această participare 
numeroasă îngreuiază accesul spre 
locurile fruntașe ale clasamentelor, 
candidații la un loc pe podium 
fiind obligați să susțină, în decurs 
de trei zile, cîte 8—9 meciuri, soli
citare la care nu se poate face față 
decît cu o foarte bună pregătire.

încă din partidele disputate în 
primul tur am asistat la întîlniri 
dinamice, presărate cu multe pro
cedee tehnice de mare spectaculo
zitate, apreciate favorabil de juriu. 
Nu au lipsit nici surprizele. Chiar 
din primele meciuri la cat. 48 kg, 
unul din pretendenții la titlul de 
campion, dinamovistul I. Gibu, a 
fost învins prin tuș de arădeanul 
Al. Meszar ! înainte de încheierea 
primelor trei minute de luptă, 
Meszar, cu un excelent tu,r de cap, 
și-â fixat adversarul cu umerii pe 
saltea. La aceeași categorie, amin
tim victoriile prin tuș ale ex-con- 
stă.ițeanului C. Alexandru (asupra 
lui M. Secoșan — Constanța) și A. 
Tănase — Sinaia (în fața lui Z. 
Sima — Tg. Mureș).

Trecut la o categorie superioară 
de greutate (52 kg), campionul o- 
limpic Gh. Berceanu n-a reușit 
să-l învingă înainte de limită pe 
Gh. Alexe — București, ici doar la 
puncte. în schimb, N. Gingă l-a 
întrecut prin tuș pe M. Popescu —

Cîmpulung Muscel, iar un alt can
didat la locurile fruntașe ale cate
goriei, I. Gyongyosi, a cîștigat prin 
descalificare partida cu I. Rogojan.

Un meci frumos la cat. 62 kg a 
realizat stelistul M. Ciutan. care 
l-a învins eu 16—4 pe constănțea- 
nul C. Carsolani, în timp ce C. 
Ionescu l-a depășit, mai greu de
cît era de așteptat, pe brașoveanul 
V. Țîru. Principalul favorit al ca
tegoriei, dinamovistul I. Păun, a 
intrat direct în turul doi. La cate
goria 68 kg doi dintre favoriți, C. 
Vîrtosu și T. Horvath, au trebuit 
să lupte între ei în primul tur. 
Disputa lor s-a încheiat nedecis, 
dar fiecare a acumulat cîte 
puncte de penalizare.

Alte rezultate : cat. 68 kg. : 
Popescu (Buc.) — b. dese. V. 
colae (Ploiești), cat. 74 kg.: 
Vlad (Slatina) b.p. N. Mihai 
goj), L. Buha (Buc.) b. dese. M. 
Treșcaru (Constanța), 
(Buc.), b. tuș A. Fluture (Rădăuți)

ergem

(Lu-

într-o convorbire telefonică, pe 
■ care am avut-o cu antrenorul Ion 

Tiron, acesta ne-a spus că întregul 
lot lucrează extrem de conștiincios, 
în fruntea tuturor aflîndu-se „vete
ranii" lotului, acei jucători care, de 
ani și ani, duc pe umerii lor tot 
greul întîlnirilor internaționale ; 
Varga, Pună, Dumitraș. Alături de 
ei, masivul grup de tineri promovat 
cu curaj de antrenori în prima gar
nitură a țării jnuncește asiduu, țin
tind titularizarea în formație. Este 
vorba de Nistor, Elod Antal, Pisaru, 
Mikloș, Moroșan și portarul Gh. Hu- 
țan. S-ar putea, deci, crede că totul 
este în perfectă ordine. Și așa ar fi, 
dacă unul dintre valoroșii noștri ho- 
cheiști nu ar absenta nemotivat de 
la pregătiri, arătînd — nu pentru 
prima oară — că este rău certat cu 
disciplina. Este vorba de Gh Huța 
nu, a cărui absență nemotivată va 
trebui discutată și sancționată de 
federație.

.Odată pregătirile de la Miercurea 
Ciuc încheiate, (ele au început la 17 
iulie) în program vor apare și pri
mele jocuri de verificare. în această 
direcție începutul va fi făcut în ziua 
de 26 iulie cînd va avea loc un 
meci în „familie", mai precis intre 
două formații alcătuite din mem
brii lotului. In continuare, in zilelfe 
de 30 și 31 iulie la Miercurea Ciuc

for- 
din 

in 
pri-

— ‘ iouaiui aii VUllllliUai C, 111

de 30 și 31 iulie la Miercurea 
sc va afla în turneu redutabila 
■nație suedeză Vastra Frdlunda 
GBteborg, clasată pe locul IV 
campionatul țării sale. Cu acest 
’“* , ....j suedez VOr susține

români.
6 august 
pleca la 

perioadă 
la startul 

ziarului

iej hocheiștfi suedezi 
două partide cu jucătorii 

După aceea. In ziua de 
selecționata română 
Kiev, unde după o 
de pregătire se va 
turneului dotat cu 
„Sovietski Sport",

va 
scurtă 
alinia 
trofeul

TENIS. Terenul central din 
parcul
15,45 : 
tîlnirii 
landă, 
vis* i 
meciul va fi precedat de pre
zentarea echipelor.

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la orele 9 și 17 : 
campionatele republicane de 
seniori ; circuitul din str. Ma
ior Coravu, ora 8 : proba de 
20 km marș din cadrul cam
pionatelor republicane de se
niori.

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 7,30 : faza 
municipală a campionatului 
republican de juniori (fina
le).

TENIS. Terenul central din 
Parcul sportiv Progresul, ora 
14,30 : ultimele două partide 
de simplu ale întîlnirii Ro
mânia — Noua Zeelandă din 
cadrul „Cupei Davis“ (semi
finale europene) : Ilie Năstase
— Brian Fairlie, Toma Ovici
— Onny Parun.
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

CARNET PIONIERESC BUCUREȘTEAN
• La Palatul pionierilor, activi

tăți sportive pe multiple planuri. 
Bazele „Cutezătorilor** nu cunosc 
clipele de odihnă. Le solicită crava
tele roșii din sectoarele 6 și 7, care 
participă la taberele de curte. Bas
chet, tenis de cîmp, fotbal, atle
tism șj natație.

• Cu bărcile Pe finii Oltului... 
Iată o frumoasă inițiativă a cercu
lui turistic, realizată cu participa
rea a 20 de pionieri. Micii expedi
tionary conduși de prof. Victor 
Constantinescu, au urmat cursul 
Oltului, de la Lotru și pînă la 
Slatina, făcînd popasuri de noapte 
în corturi special amenajate pe 
marginea riului. Un „film" al ex
pediției va forma obiectul unui 
simpozion, într-un viitor apropiat.

Reșița: 300 DE
miniradioâmatori In tabără
în apropierea Cheilor Miniș, în 

ambianța naturală extrem de plă
cută a văii riului Popeașca, s-a des
chis tabăra centrală a Consiliului 
■național al organizației pionierilor, 
care reunește aproximativ 300 de 
copii a căror pasiune este radioma- 
torismul. Această tabără, aflată la 
a doua sa ediție, are drept princi
pal profil antrenarea tinerilor teh
nicieni în transmiterea Și recepțio- 
narea mesajelor radio, precum și 
perfecționarea lor din punct de ve
dere tehnic. La sfîrșitul celor trei 
săptămîni de odihnă activă, din. 
care nu vor lipsi acțiuni cultural- 
sportive, pionierii se vor întrece în 
cadrul unui tradițional concurs de 
„vînătoare de vulpi". Cu această 
ocazie vor intra în funcțiune re
ceptoarele de construcție proprie. 
Doru GLAVAN — coresp. județean

• Experimentul cu mesele de 
tenis din beton s-a dovedit foarte 
util. De dimineață de la ora 7,30 
și pînă la ora 19, iubitorii ping- 
pongului sînt permanent prezenți în 
dispute, pe categorii de vîrstă și 
de... clasificare sportivă. Reușita 
aceasta determină conducerea clu
bului „Cutezătorii" de a extinde 
spațiul pentru tenis de masă, prin 
confecționarea altor mese din be
ton.

• Natația se află, în continuare, 
la ordinea zilei. Pînă acum, „Cute
zătorii* au înmînat aproape 1 500 
de brevete de înotători copiilor din 
Capitală care s-au inițiat la bazi
nele de la Palat sau de la lacul 
Tei. Cum se vor mai ține alte 
două cicluri, se estimează la peste 
2 500 numărul celor inițiați în na
tație, sub egida ' „Cutezătorilor".

• La Palat se fac preparative 
pentru „Simpozionul internațional 
de sociologie a jocurilor sportive" 
care va avea loc în ultima decadă 
a lunii august.

o în programul secției de tenis 
de cîmp figurează două evenimente 
sportive importante : participarea, 
la Oradea, la „Cupa Dr. Petru Gro
za" și deplasarea în Ungaria, la un 
turneu care va avea loc în localita
tea Nireghaza.

• Este în curs de desfășurare 
„Cupa cravatelor roșii" la fotbal, 
fostul campionat interstrăzi. în cu- 
rînd vom cunoaște cîștigătoarele pe 
sectoare Și formația campioană pe 
municipiu.

• La Cota 2 000 și la Schitu-Cos- 
tinești își petrec o parte din zilele 
vacanței, cei mai sîrguincioși din
tre „cutezători", reprezentanți ai 
tuturor secțiilor. Un stimulent pen
tru desfășurarea unei activități tot 
mai rodnice, așa cum trebuie să 
fie munca sportivă a pionierilor de 
la Palat... (T.ST.)

ENTUZIASMUL, PASIUNEA Șl INIȚIATIVA 
NU TREBUIE PIERDUTE PE DRUM...

{Urmare din pag. 1)

asociații sportive, care au continuat 
să rămînă inactive sau slab active- 
Printre acestea din urmă ne-au fost 
citate asociațiile Biruința, Confec
ția, Sănătatea și Unirea — toate din 
Tg. Jiu —, care se rezumă la susți
nerea existenței echipelor de fotbal 
respective. Un exemplu și mai ne
gativ în această privință îl constituie 
asociația Biruința, care — deși dis
pune de o popicârie — și-a adus 
propria echipă de popice (partici
pantă la campionatul județean) în- 
tr-o situație critică datorită lipsei 
de preocupare pentru creșterea ele
mentelor tinere.

După cum ni s-a relatat și ne-am 
putut noi înșine da seama în urma 
vizitelor efectuate prin anumite 
Idcuri din oraș, asociațiile sportive 
din întreprinderi și instituții se arar 
tă prea puțin preocupate de asigura
rea unei uninime baze materiale pro
prii, necesare practicării sportului de 
către masele de salariați (la acest 
capitol este de menționat doar rea
lizarea unor popicarii la asociațiile 
Flacăra, Cimentul și Biruința).

Mult diferită în bine se prezintă, 
în schimb, din acest punct- de ve
dere, situația în școli, unde s-a ob
servat un interes real pentru îmbu
nătățirea bazei materiale, ca și pen
tru dezvoltarea generală a activită
ții de educație fizică șl sport a ele
vilor.

Exemple pozitive le oferă — în 
acest sens — Liceul „Ecaterina Teo- 
doroiu" (director — Constantin Pru- 
teanu), Liceul economic (director — 
Grigore Popescu), Școlile generale 
nr. 1, 3 și 5. Dacă, Insă, merită re
levat efortul depus — în cazul aces
tor unități de învătămînt și al alto
ra din municipiu — pentru cît mal 
completa și judicioasa amenajare, 
cu destinație sportivă, a spațiilor 
libere de care ele dispun. In aceeași 
măsură se impune a fi criticat 
dezinteresul manifestat pe alocuri 
în privința gospodăririi, a îngrijirii 
acestor amenajări. O impresie cu 
totul neplăcută, sub acest aspect, o 
produce curtea Școlii generale nr. 4 
din Tg. Jiu. unde — pe o bună 
porțiune — bălăriile au fost lăsate 
să crească în voie, iar terenurile 
amenajate pentru sport se află în 
mare suferință, elevii școlii și cei
lalți copii din împrejurimi neavînd 
altă soluție — în plină vacanță — 
decît să se joace printre blocurile 
din jur. Este, desigur, adevărat că 
la crearea acestei situații au con 
tribuit și lucrările de extindere a 
localului școlii. Oricum, însă. este 
de neadmis ca la o școală din cen
trul orașului (director — Gh. Negu- 
lescu), altfel foarte apreciată pentru 
activitatea ce o desfășoară. baza 
sportivă să fie atît de degradată.

Evident, cu toate realizările meri
torii obținute pînă acum — mal ales, 
așa cum am spus, în sectorul școlar 
— sînt încă multe de făcut la Tg. 
Jiu pentru dezvoltarea bazei mate
riale necesare practicării sportului și 
activității de agrement. Printre 
obiectivele care-și așteaptă materia
lizarea se află și complexul sportiv 
din zona debarcaderului, pe care co
mitetul municipal U.T.C. s-a angaiat 
încă din anul 1971 să-l realizeze. !n- 
cepînd lucrările, dar abandonîndu-le 
apoi foarte curînd. O soluție mai 
bună ar trebui găsită și pentru

ștrandul municipal, la care opera
țiunea de evacuare a apei și de cu
rățire a lui decurge In prezent ex
trem de anevoios, scoțindu-1 din 
funcțiune pe timp de o săptămînă, 
după fiecare ciclu de 10—12 zile de 
activitate. In fine, din partea consi
liului popular municipal se cere 
mai multă grijă pentru amenajarea 
spațiilor de joacă necesare copiilor, 
insuficiente ca număr și dotare tn 
momentul de față.

Eforturi sporite si — mai ales — 
perseverente sînt de pretins și de 
așteptat, de asemenea, din partea 
organelor sportive, a celorlalți fac
tori cu atribuții în acest domeniu, 
pentru continua dezvoltare și crește
rea eficienței activității de educație 
fizică și sport a maselor, îndeosebi 
a tineretului. Aceste eforturi devin 
cu atît mai necesare cu cît — așa 
cum am putut remarca cu prilejul 
vizitei . noastre — entuziasmul, pa
siunea și spiritul de inițiativă cu 
care s-a trecut la îndeplinirea pre
vederilor Hotărîrii de partid par a 
fi în ultima vreme, in cazul multor 
activiști din asociațiile sportive și 
profesori de educație fizică, în ușoa
ră scădere, făcîndu-se simțită ati
tudinea de automnlțumire. Căci, 
cum altfel ar putea fi explicat fap
tul că în plină vară programul spor
tiv al unui sfîrșit de săptămînă nu 
cuprindea decît cîteva competi
ții de nivel județean și aces
tea in afara municipiului Tg. 
Jiu (faza județeană a campiona
tului republican pe echipe la 
orientare turistică In stațiunea Rîn- 
ca, un concurs de cicloorientare tu
ristică tot acolo și întrecerile fazei 
intercentre de comună a „Cupei ti
neretului de la sate" in patru locali
tăți din județ), in timp ce în ora
șul de reședință a județului — unde 
ființează un consiliu orășenesc pen
tru educație fizică și sport și mai 
mu|te asociații sportive — nu era 
prevăzut nimic notabil ? Și cum alt
minteri s-ar putea interpreta defi
ciențele sau chiar — prin nume
roase locuri — lipsa de organizare 
a activității sportive a elevilor in 
perioada de vacanță decît prin co- 
moditaiea și nepăsarea directorilor 
de școli și profesorilor de educație 
fizică ? De altfel, la marea majori
tate a școlilor vieitate de noi — atît 
din Tg. Jiu, cit și din alte localități 
ale județului — profesorii de educa
ție fizică absentau aproape ia totali
tate, plecați fie in concediu. fie in 
diferite activități, iar de elevii care 
ar fi dorit să facă «port pe terenu
rile școlilor nu era nimeni să se 
ocupe. Desigur, nu putetn fi împotri
va concediilor acestor cadre didac
tice. dar credem că s-ar găsi — cu 
carecare bunăvoie; J, pctatr-o mai 
judicioasă organizare — si alte solu
ții decît aceea de la liceul „Tudo- 
Vladimirescu* din Tg. Jiu, unde trei 
dintre cei patru profesori de educa
ție fizică se afla- simultan in conce
diu, al patrulea fiind P el plecat Ia 
practică.

Nefiind. deci, cine *i-i Îndemne, 
să-i atragă in aceste zile de vacan
ță spre bazele sportive ale școlilor, 
copiii preferă spațiile dintre blocuri, 
chiar străzile pentru lor. Iar
curțile școlilor — multe dintre e. 
foarte bine amenajate — râmi- în
tristător de pustii. așa cum — ir. 
marea lor majorita'e — le-am gă-tt 
și noi în itinerarul străbătut.

F.C. ARGEȘ SE GRĂBEȘTE...
ARE ȘI DE CE!

Snagov. Aici cîștigi 3—4 grade 
față de București. Cîștigi prin scă
dere... Adierea lacului face mai 
respirabilă atmosfera. Pavilionul B. 
Un pavilion devenit specialitate a 
fotbalului. Aici stă totdeauna lotul 
reprezentativ. Aici locuiește acum 
„trupa" lui F. C. Argeș. E aproa
pe de ora 17. Intrăm în camera 
antrenorilor. La masă, Ștefan Coi- 
dum în fața unui imens grafic. 
Profesorul Atanasie Dima sare ca 
ars din pat. I-am întrerupt somnul. 
„Abia de 2—3 zile reușesc să mai 
fur o oră de somn după masă. 
Pînă atunci, nici noaptea nu mi-am 
găsit tihna. Efectele tensiunii de 
final de sezon. Mai cu seamă a 
cupei. Jocul ăla de la Ploiești, cu 
Chimia, nici acum nu mi-a ieșit

dintre cei mai vechi amici ai lui, 
Prepurgel. Cel mai vechi jucător 
argeșean a terminat strălucit cam
pionatul. Vorba lui Dobrin ; „A 
cita tinerețe o fi asta a lui Bar
bu ? A patra, a cincea ?“ E ade
vărat, e greu să mai numărăm 
de cîte ori a revenit acest mara- 
tonist al fotbalului. Principalul și 
lăudabilul rămîne prezența lui în 
primele rînduri : și la antrenament 
și la candidaturile pentru cele 11 
locuri. Barbu va juca, dacă va ju
ca, în etapa întîi a noului cam
pionat, al 219-lea meci sub tricoul 
argeșean. „Mă bucur că am ajuns 
aici. Și aș fi fericit să mai reu
șesc un campionat ca ăsta care a 
trecut. Mai cu seamă că e și „Cupa 
U.E.F.A.", sînt jocurile cu Fener-

Micile preparative ale unei noi ședințe de pregătire. Antrenorii explică 
ce doresc de la elevii lor. Aceștia sint numai ochi și urechi 

Foto : Paul ROMOȘAN

din minte..." Micuțul secund piteș- 
tean, socotit de multă lume „o for
ță a noului val", rămîne pe gin- 
duri. Ca să-1 mai scoatem din 
reluarea fazelor cu Gojgaru și Șu- 
tru în prim plan, intervenim : 
„Toată lumea prezentă Antre
norul Dima revine de pe stadionul 
din Ploiești în cămăruța de la 
Snagov : „Toată. Cassai trebuie să 
mai sosească. A dat examen la 
I.E.F.S.” Coidum a terminat par
curgerea graficului și punctarea cu 
roșu a anumitor porțiuni. îl inter
pelăm ; „Cum s-a produs intrarea 
pe noua scenă ?“ Puțină surprin
dere pe fața ex-antrenorului Jiului: 
,«Normal. Cunoșteam pe mai toți 
jucătorii. Am avut și o recoman
dare pe care eu, unul, o uitasem. 
Majoritatea noilor mei elevi mi-au 
amintit că singurul pronostic care 
ii anunța ca posibili campioni, în 
anul in care au devenit, îl dădusem 
eu. într-o anchetă a ziarului . Spor
tul”. Asta anunța eu doi ani înain
te opinia mea despre posibilitățile 
lotului cu care lucrez acum”. A- 
flăm, mai departe, că toată lumea 
muncește fără toane. Lucrul a în
ceput foarte susținut. „Dar afirma
țiile astea se fac ca un leitmotiv 
înainte de campionat, spune Coi
dum. Totul e cum se fructifică pre
gătirile. Că, după intensitatea și 
amploarea antrenamentelor, fiecare 
ar trebui să fim pe locul 1..."

Ieșim. Mai sînt 10 minute pînă 
la antrenamentul al doilea al zilei. 
Primul întîlnit, Barbu. „Juniorul 
nostru", cum îi spune cu o glumă, 
care ascunde multă admirație, unul

METALUL MIJA
ÎN TURNEU ÎN IUGOSLAVIA

Pregătirile proaspetei divizionare B, 
Metalul Mija. începute încă din ziua de 
7 -.ui.e. se află acum intr-o fază avan
sată efectuindu-se cite 5 ședințe săptă- 
rainaL Conducerea asociației acordă tot 
sprijinul antrenorului Al. Caricaș, care 
a efectuat unele remanieri în lot. Din 
propria peplnferâ de juniori a fost pro
movat atacantul Pavel. Ca răspuns la 
vizita echipei iugoslave 11 Octombrie 
Frilep, jucătorii Metalului au plecat 
miercuri seara in Iugoslavia, unde vor 
cor.Unua pregătirile și vor juca cîteva 
meciuri amicale.

In zilele de 27, 28 și 29 iulie 

„CUPA UNIREA TRICOLOR" LA 
FOTBAL FEMININ

Asociația sportivă Unirea Tricolor 
București organizează. in zilele de 27, a și 3 un turneu internațional
de litia. ienunin, dotat cu ..Cupa unirea 
Triccki— ed-ț-a a m-a. Vor participa 
patru echipe si anume : E.an Belgrad 
‘Iugoslavia), Victoria Constanța. Uucea- 
flru: București. Unirea Tricolor. Jocu
rile se nor disputa Pe stadionul Pro
gresul. in cuplaj, cu începere de la orele 
15M Flecare part-dă ‘a avea două re
prize a ctze S de minute.

Imaginea tristă a curții Școlii generale nr. 4 din Tg. Jiu
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TURULUI CAMPIONATULUI
EDIȚIA 1973 — 1974

DIVIZIEI B
ETAPA I, 12 AUGUST

SERIA I

bahce. N-am uitat sezonul nostru 
de aur în fosta „Cupă a orașelor 
tirguri". în fine, sper și doresc..." 
Dar decanul piteștenilor se opreș
te. își ia ziua bună și pornește 
spre țerenul de antrenament. Știm. 
Urăște pronosticurile. Trec și cei
lalți oameni de bază ai violeților 
pe lîngă noi. Ivan, încă sub ur
mările fracturii mîinii, dar nead- 
mițînd să piardă vreun minut de 
antrenament. Marian Popescu, cu 
zimbetul lui șăgalnic : „Oi face 
acum pasul cel mare, spre lotul 
A ?’Ă Roșu, jucîndu-se și aici pe 
aleile asfaltate cu o minge de te
nis. întruchiparea neastîmpărului. 
Calmul și deferentul Mustățea. 
Grupul portarilor, cu Nicules- 
cu, Stan, Ariciu și longilinul 
Gheorghe Cristian („Trebuie să 
prindă două „Turnee U.E.F.A. !” 
opinează antrenorul Dima despre 
el). Jercan, timid și reținut ca o 
fată mare (în afara terenului, să 
precizăm). “Și toți ceilalți. La urmă, 
auxiliarii de așa de mare preț ; 
medicul Paul Tomescu și masorul 
Garafețeanu. „Totul bine pînă a- 
cum, ne spune doctorul Tomescu. 
Caut să măsor cît mai exact sta
rea jucătorilor spre ,a oferi antre
norilor posibilitatea idealei gradări 
a efortului. în fond aici e secretul 
unor pregătiri de maximă efica
citate".

Acesta e F. C. Argeș la „ora 
ante-campionat". Piteștenii sînt mai 
precipitați decît alții fiindcă apar 
într-un examen de prestigiu înain
te de start: acel turneu internațio
nal de anvergură de la 3 și 5 au
gust, cu celebrele O.F.K. Beograd 
și Vasas Budapesta pe afiș...

Efiimie IONESCU

U. T. A. - GLORIA ARAD
9-1 (6-1)

Jucătorii de la U.T.A. au susținut 
joi primul loc joc de verificare 
din actuala perioadă de- pregătire, 
în compania divizionarei C. Gloria 
Arad. Textiliștii, net superiori, au 
cîștigat cu scorul de 9—1 (6—1), 
prin golurile marcate de Kun (2), 
Popovici (2), Axente (2), Muntea- 
nu, Domide. Broșovschi. Duminică 
U.T.A. va juca cu Constructorul 
Arad

Meci internațional 

de pionieri, la Bacău
Joi după-amiază, la Eacău, reprezenta

tiva de pionieri a orașului a intilnit în
tr-un meci internațional, campioana O- 
limpiadei pionierilor din Barez (R. P. 
Ungară). La capătul unei partide in ge
neral echilibrate și disputate, fotbaliștii 
români și-au adjudecat victoria cu scp- 
rul de 3—2 (0—0), prin punctele înscrise 
de Șofran (2) și Chitaru. Pentru oaspeți 
a marcat Vojdesjki (2). La meci au 
asistat circa 2 000 de spectatori care au 
aplaudat cu căldură evoluția bună a ce
lor două echipe.

Ilie IANCU-coresp. județean

NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 20 IULIE 

1973

Fond general de premii : 928.420 

i lei din care 96.391 lei report.
■

Extragerea 1 : 67. 11, 53, 61, 48 

j 2, 68, 22. 31.

Extragerea a H-a : 4, 17, 1. 49, 

77, 3, 83, 82. 90.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 28 iulie pînă la 20 

septembrie, în țară de la 31 iulie 

pînă la 20 septembrie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
EOTO-PRONOSPORT

F. C. Galați 
Oțelul Galați 
Victoria Roman 
Celuloza Călărași 
Metalul Mija 
Viitorul Vaslui 
Petrolul Moinești 
Caraimanul Bușteni 
C.S.M. Suceava

ETAPA i
C.S.U. Galați 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopenl 
Constructorul Galați 
Gloria Buzău
C.F.R. Pașcani 
Știința Bacău 
Progresul Brăila 
Delta Tulcea

ETAPA J
Caraimanul Bușteni 
Celuloza Călărași
F. C. Galați 
Victoria Roman 
Viitorul Vaslui 
Oțelul Galați 
Metalul Mija
C.S.M. Suceava 
Petrolul Moinești

ETAPA A
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
Delta Tulcea 
Știința Bacău
C.S.U. Galați 
Metalul Plopeni 
Progresul Brăila 
C.F.R. Pașcani 
Constructorul Galați

ETAPA A
Progresul Brăila 
Oțelul Galați 
C.F.R. Pașcani 
Caraimanul Bușteni 
Petrolul Moinești
F. C. Galați 
Gloria Buzău 
Celuloza Călărași 
Delta Tulcea

ETAPA A
Știința Bacău 
Metalul Mija 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Suceava 
F. C. Galați 
Victoria Roman 
Viitorul Vaslui 
Metalul Plopeni 
Oțelul Galați

ETAPA A
Viitorul Vaslui 
Progresul Brăila 
Gloria Buzău 
Caraimanul Bușteni 
C.F.R. Pașcani 
Constructorul Galați 
Petrolul Moinești 
C.S.U. Galați 
Metalul Mija

ETAPA A
Oțelul Galați 
Caraimanul Bușteni 
Victoria Roman 
Știința Bacău 
Progresul Brăila 
Celuloza Călărași 
C.S.M. Suceava
F. C. Galați 
Delța Tuțce^.

ETAPA A
Constructorul Galați 
știința Bacău 
C.S.U. Galați
Metalul Mija

— C.F.R, Pașcani
— Știința Bacău
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău
— Progresul Brăila
— Delta Tulcea
— Metalul Plopeni
— C.S.U. Galați
— Constructorul Galați

k ll-A, 19 AUGUST
— C.S.M. Suceava
— F. C. Galați
— Caraimanul Bușteni
— Metalul Mija
— Oțelul Galați
— Petrolul Moinești
— Viitorul Vaslui
— Celuloza Călărași
— Victoria Roman

\ IU-A, 26 AUGUST
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.U. Galați
— Progresul Brăila
— Metalul Plopeni
— Constructorul Galați
— Delta Tulcea
— C.F.R. Pașcani
— Știința Bacău
— Gloria Buzău

IV- A, 2 SEPTEMBRIE
— Metalul Mija
— Petrolul Moinești
— C.S.M. Suceava
— F. C. Galați
— Victoria Roman
— Celuloza Călărași
— Oțelul Galați
— Viitorul Vaslui
— Caraimanul Bușteni
V- A; 9 SEPTEMBRIE
— Metalul Plopeni
— Constructorul Galați
— Victoria Roman
— Viitorul Vaslui
— Știința Bacău
— C.S.U. Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava
— Metalul Mija

VI- A, 16 SEPTEMBRIE
— Caraimanul Bușteni
— C.S.U. Galați
— Delta Tulcea
— C.F.R. Pașcani
— Gloria Buzău
— Progresul Brăila
— Celuloza Călărași
— Constructorul Galați
— Petrolul Moinești

VII- A, 30 SEPTEMBRIE
— C.S.M. Suceava
— Delta Tulcea
— Metalul Plopeni
— Celuloza Călărași
— Oțelul Galați
— Ceahlăul P, Neamț
— F. C. Galați
— Știința Bacău
— Victoria Roman

VIII- A, 7 OCTOMBRIE
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani
— Constructorul Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— Petrolul Moinești
— Metalul Mija
— Gloria Buzău
— Viitorul Vaslui
— C^S.U,.. Galați

IX- A, 14 OCTOMBRIE
— F.C. Galați
— Progresul Brăila
— Oțelul Galați
— Caraimanul Bușteni

Gloria Buzău 
Metalul Plopeni 
Petrolul Moinești 
Ceahlăul P. Neamț 
Celuloza Călărași

ETAPA A
Delta Tulcea 
C.F.R. Pașcani 
Victoria Roman 
Viitorul Vaslui 
C.S.U, Galați 
Metalul Mija 
Constructorul Galați 
Gloria Buzău 
C.S.M. Suceava

ETAPA A
Petrolul Moinești 
F.C. Galați 
Progresul Brăila 
Metalul Plopeni 
Știința Bacău 
Caraimanul Bușteni 
Ceahlăul P. Neamț 
Oțelul Galați 
Delta Tulcea

ETAPA A
Victoria Roman
C.S.M. Suceava 
Celuloza Călărași 
Constructorul Galați 
Metalul Mija 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.U. Galați
Gloria Buzău 
Caraimanul Bușteni

Celuloza Călărași 
Metalul Plopeni
Viitorul Vaslui
F.C. Galați
C.S.M. Suceava 
Progresul Brăila 
Petrolul Moinești
C.S.U. Galați
C.F.R. Pașcani

ETAPA A
Gloria Buzău
Delta Tulcea
F.C. Galați 
Metalul Mija 
Viitorul Vaslui 
Știința Bacău 
Oțelul Galați
Ceahlăul P. Neamț 
Petrolul Moinești

— Victoria Roman
— Delta Tulcea
— Viitorul Vaslui
— C.S.M. Suceava
— C.F.R. Pașcani

X- A, 21 OCTOMBRIE
— Știința Bacău
— Metalul Plopeni
— Caraimanul Bușteni
— Oțelul Galați
— Petrolul Moinești
— Ceahlăul P. Neamț
— Celuloza Călărași
— Progresul Brăila
— F.C. Galați

XI- A, 28 OCTOMBRIE
— Constructorul Galați 
— Metalul Miia
— C.F.R, Pașcani
— C.S.U. Galați
— Celuloza Călărași
— C.S.M. Suceava
— Viitorul Vaslui
— Victoria Roman
— Gloria Buzău
XII- A, 4 NOIEMBRIE
— Viitorul Vaslui
— Progresul Brăila
— Petrolul Moinești
— Delta Tulcea
— Metalul Plopeni
— Oțelul Galați
—- C.F.R. Pașcani
— Știința Bacău
— F.C. Galați

ETAPA A XIII-A, 11 NOIEMBRIE
— Ceahlăul P. Neamț
— Știința Bacău
— Gloria Buzău
— Oțelul Galați
— Victoria Roman
— Caraimanul Bușteni
— Metalul Mija
— Constructorul Galați
— Delta Tulcea

XIV-A, 18 NOIEMBRIE
— C.S.U. Galați
— Celuloza Călărași
— Metalul Plopeni
— C.S.M. Suceava
— Progresul Brăila
— Constructorul Galați
— Caraimanul Bușteni
— C.F.R. Pașcani 
-— Victoria Roman

ETAPA A
Caraimanul Bușteni 
C.F.R. Pașcani 
Celuloza Călărași 
C.S.U. Galați 
Știința Bacău 
Metalul Plopeni 
C.S.M. Suceava 
Victoria Roman 
Constructorul Galați

ETAPA A
Oțelul Galați
Victoria Roman 
Metalul Plopeni 
Gloria Buzău 
Progresul Brăila 
Petrolul Moinești 
Viitorul Vaslui 
C.F.R. Pașcani 
F.C. Galați

ETAPA A
Știința Bacău 
Metalul Mija 
Celuloza Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
Constructorul Galați 
C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
C.S.U. Galați 
Caraimanul Bușteni

AELENEI ȘI-A RECĂPĂTAT
ZIMBETUL Șl SPERANȚA...

...început de aprilie. De la Pe
troșani, într-o duminică seara, tri
misul nostru la partida Jiul — 
Steaua transmite o veste tristă : 
Aelenei, firavul, dar atît de talen
tatul atacant din formația militară 
a fost grav accidentat. Atunci, sea
ra, nu s-a știut exact despre ce-i 
vorba. A doua zi diagnosticul suna 
greu : „fractură de tibie". A ur
mat ghipsul, pus de doctorul Dumi
tru Tomescu, au urmat zilele cele 
mai lungi, cînd Aelenei nu avea 
voie nici să se miște. Un zbor se 
frînsese prematur...

...Recent, am primit o veste 
despre scoaterea ghipsiilui lui Aele
nei. Unii zic, însă, că ghipsul a fost 
pus imediat la loc. Și parcă, pentru a 
risipi atîtea ipoteze, miercuri, la 
prînz, Aelenei a trecut prin i^dac- 
ție, într-o vizită amicală de cîteva 
minute. Același zîmbet pur de co
pil. Dar, parcă, o vorbă ceva mai 
matură. Piciorul drept se află tot 
în ghips. Nici n-a fost scos, cum 
zvoniseră unii. E drept, fusese con
sultat la „Urgență" de doctorul Do- 
boșiu, dar se stabilise ca piciorul 
să-i fie eliberat din menghina albă 
după patru luni, la 3 august. A- 
tunci va fi și doctorul D. Tomescu, 
întors din turneul galic al echipei 
naționale. Aelenei e optimist. „Am 
vorbit întîmplător cu Mocanu, fos
tul fundaș al naționalei. El a avut 
un accident exact ca al meu. Știți 
ce mi-a spus Mocanu ? !... «Ești tî- 
năr Sile, nu-ți fă griji ! Eu eram 
mai înaintat în vîrstă și tot am re
intrat după accident în arenă...» Și 
Frățilă mi-a spus același lucru. La

19 ani și ceva, cîți am eu, organis
mul se reface repede !1 Marin Ol- 
teanu, fundașul Steagului roșu a 
avut și el în toamna trecută un ac
cident grav, și acum joacă de par
că piciorul lui n-ar fi avut nimic !... 
Nu-mi mai fac griji ! Știu că după 3 
august voi merge la mare, voi urma 
un program medical adecvat, multă 
gimnastică medicală la început, și 
peste un timp, — n-are rost să 
urgentez reapariția, — voi juca ia
răși fotbal de performanță. De un 
singur lucru mi-e teamă : să nu 
joc cumva cu frică. E omenește ca 
după ce stai 4 luni cu piciorul în 
ghips să se nască o teamă ; dar eu, 
in general, nu sînt un om fricos...”

Credeam că Aelenei a fost depar
te de fotbal în aceste 4 luni. Cre
deam numai că a citit („cum n-am 
citit niciodată, atît de mult") și a 
mers la film în ultima vreme 
(„două luni și jumătate n-am ieșit 
din casă, după aceea am început 
să mai merg la filme, să mai fac o 
mică plimbare, să mai văd orașul, și 
asta datorită lui Bujor Hălmăgeanu 
care mai tot timpul a fost lîngă 
mine, ea un frate !..."). Dar, așa, 
în toiul discuției, Aelenei a început 
să amintească despre faze anume 
din meciuri pe care televiziunea nu 
le transmisese. Și, atunci, a venit 
marea surpriză : „N-am pierdut 
nici unul din meciurile Stelei. Doar 
cel de la Ploiești din Cupă cu Con
structorul Galați, și bine că nu l-am 
văzut. Jn rest, toate partidele de a- 
casă le-am văzut. Băieții veneau 
înainte de ioc cu mașina pe la mine 
și mă luau la stadion, și Puiu Ior-
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XV- A, 25 NOIEMBRIE
— Delta Tulcea
— Gloria Buzău
— Oțelul Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Mija
— Viitorul Vaslui
— Petrolul Moinești
— F.C. Galați
— Progresul Brăila

XVI- A, 2 DECEMBRIE
— C.S.M. Suceava
— Știința Bacău
— Ceahlăul p. Neamț
— Caraimanul Bușteni
— C.S.U. Galați
— Delta Tulcea
— Metalul Mija
— Constructorul Galați
— Celuloza Călărași

XVII-A, 9 DECEMBRIE
— C.F.R. Pașcani
•— Oțelul Gaiați
— Victoria Roman
— Progresul Brăila
■— Gloria Buzău
— Metalul Plopeni
— F.C. Galați
— Viitorul Vaslui
— Petrolul Moinești

dănescu era accidentat și stăteam 
amindoi în tribună. Știți ce mult 
a contat această evadare din sin
gurătate, ce mult m-a ajutat acest 
spirit de colegialitate !...“

...într-un tîrziu. copilul acesta cu 
zîmbet pur și atîta speranță strînsă 
în patru luni de suferință, s-a ri
dicat și a plecat împreună cu Bu
jor Hălmăgeanu. Fără baston, cu 
mers semeț. „Greul a trecut, acum 
mă gîndesc la ziua cînd voi rea
pare pe gazon !... sunau ultimele 
sale cuvinte, optimist, bărbătește... 
Te așteptăm, Aelenei !...

Mircea M. IONESCU

ȘEDINȚA COLEGIULUI 
DIVIZIONAR A

Joi a avut loc la sediul F R.F. 
ședința Colegiului divizionar A. Au 
participat reprezentanții a 17 echipe 
•din prima noastră divizie, mai puțin 
cel al Politehnicii Iași. Pe ordinea 
de zi aiu figurat o serie de probleme 
legate de participarea Ia noul sezon 
competițional, o atenție deosebită 
acordîndu-se organizării campionatu
lui de tineret-rezerve. Propunerile 
Colegului divizionar au fost înain
tate Biroului F.R.F

TURNEELE SELECȚIONATELOR CUBEI 
Șl ORAȘULUI ALEXANDRIA (R.A. Egipt)

Au fost perfectate datele complete 
ale turneelor pe care le vor efectua 
în tara noastră selecționatele Cubei 
și orașului Alexandria (R. A. Egipt). 
Astfel, sefecționata Cuba va juca 
la 26 iulie cu Petrolul Ploiești, la 29 
iulie cu C.F.R. Cluj, iar la 2 august 
cu recenta cîștigătoare a „Cupei Ro
mâniei", Chimia Rm, Vîlcea. Selec
ționata Alexandriei va întîlni Ia 25 
iulie F. C. Constanța, la 29 iulie Pe
trolul, și la 2 august Constructorul 
Galați. v "
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PENTRU UNIVERSIADA
da startul 
tradiționa- , 

feminin 
în Sala 
fiind d'j- 
la
o 

de echipe reprezentative din elita 
voleiului mondial. Amănunte 
mentare despre echipa României 
ne-au furnizat,-în cadrul unei scurte 
discuții, antrenoarea Doina Ivănes- 
cu, care, împreună cu Nicolae Hu
mă (principal) și Mihai Chezan (se
cund), pregătește sextetul nostru.

— înainte de a ne referi la „Tro
feul Tomis", v-am ruga să ne spu
neți cum apreejați evoluția fetelor 
în turneul de la Lodz 7

— întrecerea de la Lodz a fost 
extrem de puternică, nu numai da
torită prezenței garniturii sovietice, 
campioană mondială, continentală și 
olimpică, ci și a celorlalte echipe. 
Mă refer, în special, la Japonia, 
Cehoslovacia, Ungaria. In această se
lectă companie, fetele s-au compor
tat _ mulțumitor, demonstrînd că ne 
aflăm pe drumul cel bun. Să nu ui
tăm că, în Polonia, am dpplasat o 
echipă incompletă, fie datorită unor 
accidentări de ultim moment, fie că 
unele componente ale lotului s-au 
aflat în sesiune de examene. Ori
cum, putem aprecia că evoluția 
noastră se înscrie pe linia ce o par
curge acum voleiul mondial feminin.

— Ați amintit^ de faptul, cunoscut 
pre- 

va

va 
a 

lului turneu international 
de volei, ce va avea loc 
sporturilor din Constanța, 
tat cu „Trofeul Tomis“ și 
și-au anunțat participarea

Peste cîteva zile se 
celei de a XI-a ediții

care 
serie

supli-

de altfel, că la Lodz nu au fost 
zente toate jucătoarele. Ce se 
întîmpla la Constanța 7

— Spre deosebire 
„Trofeul Tomis" vom 
întreg. Deci, alături . 
Rebac, Mariana Ionescu, wi»uuiia 
Bălășoiu, Venera Hoffman, Gabriela 
Popa. Victoria Caranda, Marla Ma
tei. Constanta Dinculiță și Doina 
Botezan își fac reintrarea Paula Ca
zangiu, Carmen Pulu, Maria Anto-

la
Intui 

Eugenia 
Constanta

de Cod? 
alinia 

de

nescu. Emilia Cernega șl Liliina 
Pasca.

— Cum va contribui „Trofeul To. 
mis" la conturarea și pregătirea 
echipei în vederea importantelor în
treceri de la Universiadă 7

— Cu excepția Eugeniei Rebac, 
toate celelalte componente ale lotu
lui au drept de joc la Universiadă. 
Este, deci, firesc ca. la Constanța, 
să urmărim, în continuare, realiza
rea unui sextet omogen, cu o flexi
bilitate sporită între atac și aDărare, 
cu sporirea forței de joc, avînd în 
vedere că dispunem de elemente ca
pabile să practice un ioc modern.
_— La turneul din Polonia ați in- 

tilnit trei dintre echipele pe care le 
veți avea ca adversare și la Con
stanța. Ce impresie v-au lăsat 7

— Intr-adevăr, am avut ca par
tenere de întrecere reprezentativele 
Japoniei, Cehoslovaciei și Poloniei. 
Dintre ele am învins doar pe volei
balistele cehoslovace, vicecanroioane 
continentale. Exceptînd teamul ja
ponez, al cărui stil nu mai constituie 
o noutate, celelalte nu s-au ridicat 
însă prin nimic deasupra 
fetelor noastre. Trebuie să 
că doar cîteva erori de 
ne-au privat de victorie si 
ciul cu polonezele, dovadă 
șetaverajul a fost decisiv în stabili
rea Ierarhiei pentru locurile 3—5

— Așadar...
— Credem că dispunem de resur

sele necesare pentru o comportare 
bună la „Trofeul Tomis", evoluție 
care să confirme ascensiunea echi
pei feminine șl să ofere suportul 
moral pentru confruntările ulteri
oare.

CRITERIU DE VERIFICARE
A VOLEIBALISTELOR

Scurt dialog cu antrenoarea Doina IVĂNESCU

I i
A VOLEIBALISTELOR

CRITERIU DE VERIFICARE • I»

BOGAT PROGRAM LA VIITOAREA
Corespondența speciala pentru „SPORTUL44

HALTEINJFILILOR BULGARI ?
De vorbă cu antrenorul Iordan IVANOV

evoluției 
precizez 
arbitraj 
în me- 
că doar

Emanuel FÂNTÂNEANU

• Federația de specialitate din 
Bulgaria a comunicat că echioa fe
minină nu mai poate Darticipa la 
„Trofeul Tomis". Formația bulgară 
va fi înlocuită cu reprezentativa de 
tineret a țării noastre.

SPARTACHIAOA A ARMATELOR PRIETENE
Deși ne despart aproape 6 săp- 

tămîni de cea de a Il-a ediție a 
Spartachiadei de vară a armatelor 
prietene, interesul pentru această 
competiție de mare amploare este 
deosebit. Intr-adevăr, in Ceho
slovacia — țară organizatoare a ac
tualei ediții a Spartachiadei — se 
fac pregătiri intense. Se pun 
la punct ultimele amănunte pentru 
ca cei peste 1200 de sportivi militari 
din țările prietene să poată obține 
rezultate cît mai bune, pentru ca 
întrecerile să contribuie la adînci- 
rea continuă a prieteniei și cola
borării sportivilor participanți. care 
cu acest prilej vor putea face un 
util schimb de experiență în do
meniul sportului

Fără exagerare 
Spartachiada de 
prietene este o 
a sportivilor militari, 
prin amploarea disputelor, în care 
vor fi angrenați numeroși campioni 
olimpici, mondiali, europeni, record
mani ai lumii și ai continentului 
„mica olimpiadă" își 
plin titulatura.

Deschiderea festivă 
dei este programată 
brie pe marele stadion Strahov din 
Praga, printr-o serbare sportivă de 
mare amploare. O ștafetă a clubu-

va aduce Flacăra Spar- 
care va simboliza deschi

de performanță, 
se poate spune că 
vară a armatelor 
..mică Olimpiadă” 

Intr-adevăr,

merită pe de-

a Spartachia- 
la 2 septem-

lui Dukla 
tachiadei, 
derea întrecerilor, și care va rămîne 
aprinsă pe toată perioada întrece
rilor — pe imensul stadion din ca
pitala Cehoslovaciei.

Timp de 10 zile, sportivii mili
tari din țările prietene se vor în
trece la 12 discipline, programate 
în zece 
după cum ' urmează :

Atletism : Praga, 4—8 septem
brie ;

Baschet : Olomouc. 4—9 septem
brie ;

Box : Olomouc, 5—9 septembrie ; 
Ciclism : Bmo, 5—8 septembrie ; 
Gimnastică : Banska Bistrica,

4—9 septembrie ;
Handbal : Bratislava, 3—9 sep

tembrie ;
Haltere : Trencin, 5—8 septem

brie ;
Natație : Zilina, 5—8 septembrie ; 
Tir : /Plsen. 3—10 septembrie ;
Volei ; Liberec, 4—9 septembrie ; 
Parașutism : Protejov, 6—11 sep

tembrie ; /
Motociclism s Praga, 6—11 sep

tembrie.
Cu excepția ultimelor două punc

te din program, la aceste întreceri 
participă și sportivii români, mem
bri ai clubului Steaua. De aseme
nea, și-au anunțat participarea 
sportivi militari din Bulgaria, R. D. 
Germană. Cuba, Polonia Ungaria, 
R.P.D. Coreeană. U.R.S.S., R. P. 
Mongolă, R.D. Vietnam, Somalia 
și, bineînțeles. Cehoslovacia.

orașe din Cehoslovacia,

Recent, a avut loc la Praga, cea 
de a 17-a consfătuire a Comitetu
lui sportiv al armatelor prietene, 
în cadrul căreia s-au discutat amă
nunte privind organizarea celei de 
a III-a Spartachiade. Printre măsu
rile adoptate se află admiterea Re
publicii Democrate Somalia, ca 
membră a Comitetului sportiv al 
armatelor prietene (S.K.D.A.), care 
este astfel cea de a 12-a țară afi
liată în această organizație spor
tivă. De asemenea, s-a hotărît edi
tarea unui Buletin informativ pri
vind Spartachiada, inițierea unui 
concurs de fotografii sportive pe 
tema „Prietenia sportivilor militari 
din țările socialiste”, precum și sta
bilirea unor date ale desfășurării 
întrecerilor la diferite ramuri spor
tive între cluburile militare din 
țările prietene, . programate după 
terminarea celei de a III-a ediții a 
Spartachiadei din Cehoslovacia. Ia- 
tă-le :

Călărie : Kiev, 19—30 septem
brie ;

Pentatlon modern : Budapesta, 
26—29 septembrie ;

Triatlon : Sofia, 24—29 septem
brie ;

Scrimă : Moscova, 14—24 octom
brie.

După cum se 
burilor militare 
au în acest an 
bit de bogat și

vede, sportivii clu- 
din țările prietene 
un program deose- 
atractiv.

îri urmă 
prea puțin 
halterofilii 
erau modeste, mult sub nivelul per
formanțelor de valoare mondială sau 
europeană. De cîțiva ani însă, re
prezentanții acestei țări se afirmă 
cu autoritate pe plan mondial. Ea 
marile competiții internaționale — 
Jocurile Olimpice, campionate mon
diale, europene și alte întreceri la 
care sînt prezenți, halterofilii bulgari 

■ cuceresc numeroase titluri și me
dalii. La ora actuală, sportivii bul
gari se situează ca valoare pe locul 
al doilea în lume, un singur exem
plu fiind edificator. Ea recentele 
campionate europene, echipa R. 
Bulgaria a fost întrecută doar 
3 puncte de cea a U.R.S.S.!

Acum, la cea de a 6-a ediție 
Cupei Dunării rezervată juniorilor, 
ne-am convins și de valoarea tineri
lor halterofili din țara vecină. Cele 
5 titluri cucerite (din totalul de 7) 
sînt dovezi elocvente ale superiori
tății lor. Firește, saltul remarcabil 
înergistraț în ultimii ani de spor
tivii acestei țări determină pe orici
ne să reflecteze asupra acestui fe
nomen. Cum se explică neobișnuitul 
progres, care sînt factorii 
nanfi ai acestei afirmări 
mondial? Există „secrete" _  „ __
lire 7 Cu aceste întrebări ne-am a- 
dresat antrenorului secund al lotu
rilor naționale, Iordan Ivanov, pre
zent la Cupa Dunării, rezervată 
niorilor și desfășurată irecent 
Constanța.

— „Secrete!" — nu avem. Mă 
strădui să vă explic în cîteva 
vinte felul cum se muncește la 
condițiile de pregătire pe care le au 
halterofilii noștri. în primul rînd, 
vreau să vă spun că succesele în
registrate în ultimii ani de sportivii 
bulgar} la haltere au stimulat 
număr tot mai mare de tineri să 
leagă această ramură sportivă, 
ora actuală, halterele se învață 
trei școli sportive de haltere, 
afară de acestea există alte 7 școli 
sportive cu catedre cu specializare 
la haltere. Prin urmare, în total a- 
vem 10 școli sportive, unde' 
între 12—20 ani pot învăța 
sport

cu 10—12 ani, se vorbea 
pe plan, international de 
bulgari. Rezultatele lor

P. 
cu

a

determi- 
pe plan 

în pregă-

ju- 
la

voi 
cu- 
noi,

un 
âr- 
La 
în 
în

tinerii 
acest

JAN SOCOL
„Cehoslovensky Sport” -Praga

— Ce ne puteți spune 
alimentația sportivilor 
care practică sportul halterelor 7

despre 
fruntași

poi, mal avem în vedere și greuta-9- 
tea corporală a sportivilor. De pildă, 
dacă pentru un halterofil de cate
gorie mică — pînă la 75 kg — can
titatea de alimente consumată cores
punde cu cea a unul sportiv de 
performanță obișnuit, pentru cei de 
la categoriile mari, ea se poate du
bla sau chiar tripla!

— Ce metode de antrenamente 
folosiți? Cît se antrenează pe 
zi un sportiv 7

— Există o așa zisă dragoste pen
tru... bara de, metal. Vă spun acest 
lucru pentru că ou această dragoste 
și pasiune pentru muncă — înțelegeți" 
antrenament — începe drumul spre 
marile performanțe. Cine nu face 
față aoestei activități fizice extraor
dinare, poate spune adio marilor 
rezultate. Să nu credeți că în școlile 
noastre de haltere, toți sînt înzestrați 
cu această calitate. Unii sînt talentate, 
dar mai comozi, alții au mai puțin 
talent dar sînt foarte ambițioși, ca
pabili de o munqă foarte intensă. 
Idealul este ca aceste două calități 
— muncă și talent — să se îmbine. 
Dacă această asociere este perfectă, 
avem de a face cu un sportiv cu 
mari perspective. Așa sînt de pildă 
campionii Kucev, Nikolov, Bîkov și 
mulți alții-. In stagiile comune de 
pregătire ale sportivilor fruntași, 
fiecare se antrenează de două ori 
pe zi. Fără îndoială contează în ori- 
mul rînd, conștiinciozitatea și pa
siunea cu care fiecare se străduiește 
să-și 
rem 
toți 
după 
filul 
men 
organismul său 
tați maxime — și apoi se iau mă
surile ce se impun.

cedesfășoare pregătirea. Noi 
un maximum de efort de la 
sportivii! De notat, însă, 

fiecare antrenament, haltero- 
este supus unui riguros exa- 

medical pentru a se vedea dacă 
rezistă la intensi-

ea,

CUPA DAVIS"

Ocana a fost urmat 
Van Impe. francezul 
spaniolul Fuente. în 
general, după liderul

START EXCELENT ÎN

la 15 56.

IN TURUL FRANȚEI
LIDERUL OCANA CIȘTIGA ETAPA A 18 a

Primul meci, prima victorie! Toma Ovici jubilează după ultima minge a dirzei sale dispute
(Urmare din pag. 1) ÎNVINGĂTORI

UVERTURĂ OPTIMISTĂ.
TRIL NGHIL LARI L-

(Urmare din pag l)

DE LA ATENA

se distanțează re-

același
'Spe- 

".er-lne

lider Italianul Baronchelli, urmat de 
austriacul Steinmeyer — la 4:58, șl fran
cezul Bourreau — la 5:46.

amator: ( Tt-ur 
disoutazA !

rea primului obiectiv : calificarea în 
toate cele 18 finale ale „mondialelor'1.

In ceea ce privește pregătirea echi
pei — din constatările noastre, din 
analiza rezultatelor, din discuțiile

Cu doar două zile înainte de ter
minarea Turului Franței, liderul 
necontestat al cursei, spaniolul Luis 
Ocana și-a permis luxul de a mai 
cîștiga o etapă, mărind astfel și 
mai mult avantajul care-1 separă 
de urmăritorii săi în clasamentul 
general. Ieri, etapă destul de difi
cilă (a 18-a) avea să poarte cara
vana ciclistă de la Brive la Gaillar- 
de. peste virful Puy de Dome (1415 
m). pînă la Clermont Ferrand, pe 
o distanță de 216.5 km. La sosire, 

de belgianul 
Thevenet și 

clasamentul 
Ocaua se află

la 15:41. Fuente 
: ti Van Impe.

— Ea trebuie să fie în permanență 
sub controlul medicului și al antre
norului. O alimentație variată și 
concentrată în proteine, glucide și 
fructe (cu derivatele lor) constituie 
coordonatele de bază ale unei ali
mentații raționale pentru haltero
fili. Firește, între cantitățile de ali
mente consumate și intensitatea an
trenamentului trebuie să existe o 
corelație cit se poate de exactă. A-

— Ce recomandări faceți în ge
neral halterofililor 7

— La haltere, poate . ca nici în
tr-un alt sport, viața ordonată, c- 
dihna, renunțarea la trecătoarele 
plăceri ale tinereții joacă un rol 
extrem de important. Orele de somn 
trebuie respectate cu strictețe. în 
plină perioadă de pregătire noj re
comandăm o odihnă obligatorie de 
minimum 10 ore zilnic, înțelegînd 
prin această somnul de noapte ți p 
odihnă de după amiază. Dacă orgjR 
nismul este suprasolicitat el nu poate 
fi supus unor eforturi intense. Deci, 
sportivul nu va putea- lucra conform 
indicațiilor și, în acest caz, timpul 
se irosește. Ce aș putea să mai 
spun ? Repet: succesele halterofi
lilor rezidă dintr-o 
o dăruire 
pregătire, 
zilele.

în acest caz, 
Ce aș putea să 

succesele ' 
muncă titanică, 

totală, manifestată atît în 
oît Și în viața de toate

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATUL MONDIAL DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I) — selecție, pregătire, verificare, forul 

de specialitate (secretar general Jean 
Zamfir), colectivul de tehnicieni (C. 
Bîrsănescu — antrenor coordonator, 

■ N. Navasart și A. Vernescu — pen
tru caiac băieți, O. Mercurean — pentru 
canoe si Maria Navasart — pentru 
caiac fete) AU URMĂRIT IN PRIN-

x. * * W

de - Ave- 
“e Berest-, gata

ATLETII ENGLEZI

t
sprintează pe tabela de scor, spre 
deliciul suporterilor săi care-1 a- 
clamă din tribune.

. De fapt, primul set n-a avut is
toric, 
ghem, 
cilea, 
pede.
în mîinile campionului, care jon
glează pur și simplu cu tot arse
nalul marii sale tehnici. Servicii 
în forță, voleuri lungi și plasate, 
retururi decimante. smeciuri impa- 
rabile. O adevărată îneîntare pen
tru ochiul îndrăgostit de tenis.

Dar Onny Parun avea, desigur, 
ambiția de a se ridica la valoa
rea adversarului de dincolo de fi
leu. Și — surprinzător — aceasta 
ii reușește în setul doi, timp de 
secvențe întregi. Un break în ghe
mul trei îl aduce pe neo-zeelandez 
temporar la conducere, dar Nâs- 
tase atacă furibund în următorul 
și restabilește echilibrul. Urmează 
ghem după ghem cîștigat la ser
viciu, cînd jocul este pigmentat 
cu faze superbe. La 4—4, Năstase 
are 40—15, dar Parun egalează. 
Campionului nostru îi mai trebuie 
două mingi de avantaj pentru a 
puncta. Apoi, luptă strînsă în ghe
mul următor, dar Parun rezistă, 
intrînd în prelungiri. Și suspense...

Cu un break din primul 
repetat la cel de-al cin- 

Năstase
Parun pare o pradă ușoară

La 5—5, Năstase servește, are 
40—30 și pierde ghemul!

In acest moment, înserarea co
boară pe terenul central. Năstase 
forțează, dorind desigur să între
rupă cu avans clar pe tabela de 
scor. 6—6, pe serviciul lui Parun 
după o ploaie de voleuri, la ul
timul schimb, în care Năstase pur 
și simplu trimite mingea acolo 
unde vrea. 7—6 apoi, fără echivoc 
Ca ultimul ghem al după amiezi’ 
să fie disputat cu o îndîrjire ex
tremă. Contra serviciilor adver
sarului. Năstase punctează de două 
ori. Este egalat. Are 30—40, pri
mul setbal. Din nou egalitate. A- 
vantaj Parun. Egalitate. Avantaj 
Năstase... Și aci, la un voie al 
neo-zeelandezului 
tigător, campionul nostru 
nează uluitor din fundul terenului, 
direct pe linie!

Cu două seturi cîștigate, Ilie 
Năstase părăsește terenul. Era e- 
xact ora-limită de joc — 19,45 
Jocul se reia azi, cu o oră și ju
mătate înaintea programului 
țial anunțat. Urmează partida 
dublu, ecuație cu o singură 
cunoscută : Fairlie și Parun, 
primi replica cuplului român, 
care Năstase nu-și are, pentru mo
ment, desemnat partenerul.

Partidele primei zile au fost 
arbitrate, în.tr-o notă de corectitu
dine deplină, de Mircea Constan- 
tinescu și Alexandru Zdrențu.

părinte cîș- 
retur-

ini- 
de 

ne- 
vor 

în

automatizării. Acest permanent 
efort de creație supune. însă, 
la un mare consum nervos. 
Nesfirșita invenție din joci.1 lui 
Năstase reușește să-l hiperser.- 
sibilizeze pe acest jucător fără 
corespondență în lumea teni
sului, care descoperă si redes
coperă tenisul la fiecare pas. 
uimit el însuși de propriile sale 
creații. în meciul de ieri. Ilie 
Năstase a avut un adversar de 
clasă, crescut la școala servi
ciului puternic și a voieului 
cu orice preț. Onr.y Parun a 
sprintat la un moment dat cu 
elanul omului lipsi: de griji și 
a lăsat impresia că poate ciș- 
tiga al doilea set. Tribuna și-a 
oprit o clipă respirația, dar e- 
moțiiie ei au fost răsplătite 
prin acea magnifică minge fi
nală. una din mingile care au 
făcut din Năstase cel mai a- 
plaudat jucător din Lame

VTEXA *• (A<er*ro>. — Meciul 
unghiular mascuhn de atletism 

desfășurat la Atena s-a încheia: cu 
victoria echipe: — 181
puncte, urmată de Grecia — 142 
puncte și Belg.a — S5 puncte.

Rezultate din zzxia a doua de 
concurs,: 209 m : Moex (Anglia) — 
20.8 ; 110 m garduri : Price lAn- 
glia) - 13.8 , «• m: (An
glia) — 45,8: 5«M tn: Bedford 
(Anglia) — 13:4L2 : 8M m: Ce
ment (Anglia) — 1 44L0 ; săritura 
cu prăjina: Papan.t >lau «Grena 
— 5,20 m ; triplusalt: Kafiniotia 
(Grecia) — 16,26 sa; aruncarea 
ciocanului : Babani sus (Grecia) — 
68,10 m ; aruncarea greutâTi : Ca
pes (Anglia) — 20.34 m ; țxafeta 
4;<400 m: 1. Anglia — 3309.7; 2. 
Grecia — 3:10,2; 3. Be.g.a — 
3:16,2.

Pi favori(ii cam-

î N CELELALTE SEMIFINALE

IN C M DE JUNIORI LA ȘAH
din runda a 4-a a Cam- 
mondial de șah pentru

MOSCOVA — Din cauza unei ploi 
torențiale, partidele din prima zi a 
întîlnirii U.R.S.S. — Franța au fost a- 
mînate. Se întîlnesc Kakulia — Jauffret 
șl Metreveli — Proisy.

PRAGA. — Echipa Cehoslovaciei con
duce cu 2—1 în fața selecționatei R. F. 
Germania, după primele două zile de

joc : Kodes — Meiler 6—3, 6—4, 
Hrebec — Fassbender 6—1, 7—9.
6—3 ; Kodes. Kukal — Fassbender, 
mann 2—6,

TORINO.
prima zi :6—3, 6—2 ;

6—3, 6—8, 7—9.
— Italia — Spania 2—0, 
Barazzuttl — Santana Zugarelli — Figueras 

1—6, 6—4, 6—4. ,

LOTUL DE FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

Lotul reprezentativ a avut un în
ceput greoi, a primit un gol ușor 
parabil (min. 19, Pescaru). Abia din 
min. 25, tricolorii au început să joace 
mai vioi, Troi a efectuat curse ra
pide de aripa dreaptă, dar centrări
le sale impecabile au fost irosite de 
Dobrin (min. 26) și Marcu (min. 40), 
care au ratat din poziții clare. In 
această perioadă de joc, cînd pre
siunea exercitată de selecționabili 
la poarta lui Adamache s-a accen
tuat, Dinu a egalat (min. 34), prin- 
tr-un șut senzațional de la f” 
Apoi, cu două minute înainte de 
ză, Dumitrache a transformat 
penalty, acordat în urma unul 
comis in careu de Rusu.

In partea a doua, în ambele 
mâții s-au făcut multe modificări. 
Jocul a scăzut mult din intensitate, 
tricolorii nereușind, în aceste 45 d>

STEAGUL ROȘU
minute, să se apropie mai 
de poarta adversă decît de 
Oricum, evoluția

6—1 :
6—2, 
poh-

după
7—5,
7—5,

2-1
echipei 

naționale în acest meci nu 
brașoveni,

periculos 
două ori. 

noastre 
a mulțu- 

care

25 m.
> pau- 
: un

hent

Tor-

mit pe spectatorii 
așteptau mult mai mult de la jucă
tori ca Dobrin, Antonescu, Dumitru, 
Dembrovschi, Dudu Georgescu. A 
arbitrat Constantin Ghiță.

LOTUL REPREZENTATIV : Haidu 
— Sătmăreaniu, Antonescu (min, 46 
Sameș), Dinu, Deleanu (min. 46 
Tănăsescu) — Dumitru, Radu Nun- 
weiller (min. 59 Anca) — Troi, Dobrin 
(min. 59 Dembrovschi), Dumitrache 
(min. 46 Dudu Georgescu), Marcu 
(min. 46 Țarălungă).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghelini, Naghi, Olteanu, Rusu — 
Ghergheli, Șerbănoiu — Anghel, 
Pescaru, Mateescu, Gydrfi. Au . mai 
jucat Purcaru, Jenei, Hîrlab, Cadar, 
Zotincă, Iambor, Papuc, Mateș, 
Marian, Mateescu II.

Partidele
pionatului
juniori s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Beliavski (U.R.S.S.)- 
Miles (Anglia) remiză : 
(Finlanda) -Christiansen

0—1 ; Biriescu (România)-MpPhail

Tanner
(S.U.A.)

(Canada) 0-1 ; NLa —a—mt- z-, il'jgo- 
slavial-Seidler (Argecriaai rentez* ; 
Santos (Portugalia)-Lauri tMala) 
remiză; Akkari tlteaanj-Garcta 
(Columbia) 0-1 ; Nieto Spar..a - 
Melrose (Australia) 1-0; Gavrila- 
kis (Grecia)-Camps (Trinidad) 1-0.

r

e și

ediție 
le

■e pe c
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CIPAL OBIECTIVELE PRIVIND 
PARTICIPAREA ȘI REZULTATELE 
CE VOR FI ÎNREGISTRATE IN 
PROBELE OLIMPICE (7 dintr-un to- 

de 18) din programul campionate
lor mondiale. Aceasta, desigur, fără o

slăbire a preocupării pentru cucerirea 
unor noi poziții fruntașe în întrece
rile de viteză — pe 500 m 
cele de fond — 10 km.

Așadar, acum pregătirile 
cheiat (luni echipa noastră 
să plece spre Tampere) și 
mulți sînt tentați să creadă că , 
rurile au fost aruncate", că nu 
mai pot schimba prea multe lucruri 
și că este doar vremea... pronosticu
rilor. Nimic mai greșit. Și, din pă
cate, nu o dată au gîndit astfel chiar 
și unii sportivi fruntași, și antrenori.

Este evident, ETAPA PREGĂTIRI
LOR ARE O VALOARE DECISIVA 
IN OBȚINEREA PERFORMANȚE
LOR. Fără respectarea criteriilor și 
rigorilor pe care ea le impune, fără 
o participare conștientă, responsabilă, 
este de neînchipuit și total irealiza
bilă orice încercare de afirmare. 
PREGĂTIREA SUPERIOARA, MUL
TILATERALA, SE CERE INSA COM
PLETATA CU ACEA CUNOAȘTERE 
ȘI APLICARE TOTALA A LEGILOR 
NESCRISE DAR ATlT DE IMPOR
TANTE CARE SE REFERA LA PAR
TICIPAREA PROPRIU-ZISA A 
SPORTIVILOR ÎN ORICE COMPE
TIȚIE ȘI CU ATÎT MAI MULT LA 
UN CAMPIONAT MONDIAL. Atunc* 
în acele minute de epuizantă între
cere cu adversari de valoare apro
piată, se cere maximum de responsa
bilitate, de mobilizare, de concentrare 
șl atenție, de disciplină tactică de o 
excepțională putere de luptă și de 
voință, de suprema dăruire. Sînt a- 
cele înalte calități care în majorita
tea cazurilor hotărăsc obținerea ce
lei mai bune performanțe, numele 
campionilor și ale laureaților. Sporti
vii români, toți componenții lotului 
național de caiac-canoe, ne-au dove
dit de nenumărate ori că și-au însu
șit și perfecționat necontenit aceste 
înalte calități morale. Ne amintim, 
insă, și de situații în care ele n-au 
fost puse în valoare așa cum ne aș
teptam șl atunci a fost pierdută clipa 
startului-ideal, a fost abandonată lup
ta cînd se risipise (sau părea risioită) 
șansa unei medalii și au fost chiar 
ratate victorii, de altfel pe deplin 
meritate și pregătite de sportivii noș
tri multe luni de zile, cu multă mun
că și cu multe eforturi.

Aducem In discuție această pro
blemă, 'binecunoscută pe plan teore
tic, pentru că ni se pare că înțele
gerea ei exactă de către toți compo
nenții lotului poate avea o influență 
practică cu totul deosebită la apropia
tele campionate mondiale de la Tam
pere, la care sperăm cu îndreptățire 
ca reprezentanții noștri să facă nu 
numai dovada talentului și a unei ex
celente pregătiri ci și a acelor cali
tăți morale și de voință prin care se 
pot apropia șl mai mult de podiumul 
laureaților.

șl în

s-au în- 
urmează 

poate că 
,za- 

se

TELEX•TELEX•TELEX
Campionatele internaționale de tenis ale 
Austriei au continuat la Kitzbuehel cu 
sferturile de finală ale probei de simplu 
bărbați. Iată rezultatele: Ion Tiriac
(România) — Barry Phillips Moore (Aus
tralia) 5—7, 6—4. 6—2, 6—3 : Marcelo Lara 
(Mexic) — Vladimir Zednik (Cehoslova
cia) 6—3, 6—3, 5—7. 6—2 : Raul Ramirez 
(Mexic) — Edson Mandarino (Brazilia) 
6—0, 6—4, 7—6 ; Manuel Orantes (Spania) 
— Vladimir Korotkov (U.R.S.S.) 6—3.
6—4. 6—2. în turneul feminin. Evonne 
Goolagong (Australia) a învins-o cu 6—2, 
6—0 pe Erzebet Szell (Ungaria), iar Helga 
Schulze '
6—2, 6—3 pe Janet Young

(S.U.A.) a ciștigat cu S—4. 4—i fa î*ța 
compatriotului său Enk van DlLer_

(R.F.G.) a eliminat-o cu 3—6,
(Australia).

In diferite orașe din Europa au început 
eliminatoriile competiției de tenjs „Cupa 
Galea“, rezervata echipelor de tineret. 
Iată rezultatele după prima zi : Szczecin: 
Polonia — Norvegia 2—0. R. D. Germană
— Norvegia 1—0 : Monte Carto : Wor.aco
— Turcia 2—0 ; Monaco — Belgia 1—0 : 
Belgia — Turcia 1—0 : Nyon (Bvețla) : 
Olanda — Brazilia 2—1 ; Elveția — Iran 
2—1 ; Maribor : Iugoslavia — T~lr ‘-«ia 
1—0 ; Mexic — Danemarca 1—0.

al Poloniei,
km) a fost

3h
Etapa a 10-a a turului ciclist 
Zielona Gora — Lublin (154 
cîștigatâ de polonezul Nadolny în 
38:48. Lider al clasamentului general se 
menține Lysz (Polonia), urmat de Szur- 
kowskî la 4:44. Gonschorek (R.F.G.) — 
la 5:17, Mytnik (Polonia) — la 5:33, Schif- 
fner (R.D.G.) — la 5:48.

Selecționatele feminine de volei ale Ja
poniei și Ungariei s-au intilnlt într-un 
meci amical la Budapesta, victoria a re
venit cu scorul de 3—0 (15—7, 15—11,
16—14) sportivelor maghiare.

Brookline
Dick Stoc- 
pe iugosla-

tn turneul de tenis de la 
(Massachusetts), americanul 
kton l-a învins cu 7—6, 6—3 . 
vul Nikola Pilici, iar Clark Graebner

Boxerul filipinez Ben Villaflor. lost cam
pion al lumii la categoria ,.semi-șoarâ“. 
l-a întâlnit la Honolulu. într-un meci 
amical, pe japonezul Kenji Iwata. Vil
laflor a obținut victoria prin k.o.. In 
prima repriză. El urmează să-1 întâl
nească pe deținătorul centurii, japonezul 
Kuniaki Shibata. Meciul va avea 
10 octombrie la Honolulu.

★
Turneul internațional de tenis 
Hilversum (Olanda) a programat _ 
dele sferturilor de finală ale probei de 
simplu bărbați, soldate cu rezultatele 
următoare : Okker (Olanda) — N’Go- 
drella (Franța) 7—6, 6—1 ; Gimeno (Spa
nia) — Fletcher (Australia) 4—6, 6—3. 
6—0 : Masters (Australia) — Molina (Co
lumbia) 6—1, 6—2 : Stone (Australia) s-a 
calificat prin neprezentarea adversaru
lui.

loc la

de la
parti

Ca $i îr* ceiia.;: ani, am observat încă 
de ia Începutul acestui sezon preo
cuparea pentru ea — In baza unui 
calendar competipunal internațional 

s — 5â Vfr-
nfiearea tuturor echipajelor seiecțio- 
ZrAte In c^âor zqâ: valoroși
candidați la titlurile și medaliile ce 
vor fi decernate la Tampere. Obiec
tivul a fost doar parțial realizat din 
cauza programării defavorabile a 
unor regata internaționale (cile trei- 
patru Intr-o săptămină), a faptului 
că nu toate echipele străine au par
ticipat cu echipele principale și nu la 
toate probele adesea din motive care 
țin de tactica pregătirilor și a... sur
prizelor) etc. în mare măsură s-a 
realizat totuși — mai ales la regata 
Brandenburg — o întilnire directă cu 
multe din echipele fruntașe, cu șanse 
la această ediție a campionatelor 
mondiale.

în aceeași direcție trebuie amintită, 
desigur, și regata internațională Sna- 
gov care și în acest an s-a bucurat 
de o participare numeroasă și de va
loare. Se impune, însă, precizarea că 
de la startul competiției au lipsit 
mulți dintre viitorii medaliați ai cam
pionatelor mondiale și ca atare fru
moasa colecție de victorii a echipei 
noastre nu trebuie echivalată nicide
cum cu posibilitățile reale de afir
mare la C.M. de la Tampere, unde 
vor lua startul caiaciști și canoiști 
din 24 de țări ale lumii.

In toate aceste etape de care vorbim

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

SELECȚIONATA „UNDER 21“
Selecționata divizionară de tineret 

„under 21«, care va participa la festi
valul mondial al tineretului și studenți
lor, a susținut ieri un meci de verifi
care in compania Divizionarei C Laro- 
met București. După o evoluție de care 
antrenorul federal C. Drăgușin se 
clara mulțumit, seiecțlonabllii au 
minat învingători, cu scorul de

de- 
ter- 

____  __________ _____ &—2 
(1—0), prin golurile marcate de Rădules- 
cu (3), Mureșan (2) și Dănilă. Antre
norul Ion Voica a folosit următorii ju-

BALCANIADA DE VOLEI- 
JUNIORI

In cadrul Balcaniadei de volei (juniori), 
care se desfășoară la Pireu, echipele 
României au obținut în prima etapă vic
torii clare, atît cea de băieți cît și cea 
de fete dispunind cu 3—0 de reprezen
tantele Turciei, în etapa a doua, însă, 
junioarele noastre au cedat în fața 
celor bulgare cu 1—3, iar juniorii au fost 
învinși și ei de cei bulgari la limită : 
2—3. Astfel, echipele Bulgariei și-au ne
tezit drumul spre titlurile balcanice.
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LAROMET BUCUREȘTI 6-2 (1—0)
cători : Costaș — Purima, porațchi, san
du, Schepp — Chlhala, Vișan. Ciocîrlan 
— Crișan (Enescu), Mureșan, Dănilă (Ră- 
dulescu).

RENATE STECHER 10,8 SEC PE 
100 m. NOU RECORD 

MONDIAI,
In cadrul campionatelor de atletism 

ale R. D. Germane, care au început la 
Dresda, celebra sprinteră Renate Ste- 
cher a reușit pe distanța Se 100 m ex
cepționala performanță de 10,8 sec, ceea 
ce reprezintă un nou și valoro.s record 
mondial.

LA FOTBAL: 
ISRAEL — URUGUAY 1-2

Pe stadionul Ramatgan din Tel Aviv 
s-a disputat meciul internațional de fot
bal dintre selecționatele Uruguayului și 
Israelului. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—0) in favoarea oaspeților.
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