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DUPĂ NETA VICTORIE (4-1) DIN SEMIFINALA CU NOUA ZEELANDĂ

ECHIPA ROMÂNIEI DIN NOU PREZENTĂ 
ÎN FAZELE DECISIVE ALE „CUPEI DAVIS"

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a întil- 
nit, luni după-amiază, în stațiunea 
Neptun, cu general de armată Jean 
Bedel Bokassa, președintele Repu
blicii Africa Centrală, care se află 
în vizită neoficială în țara noastră.

Convorbirea dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu șl Jean Bedel 
Bokassa — expresie a dorinței po
poarelor român și centrafrican de a 
intensifica colaborarea multilaterală 
în diferite domenii și conlucrarea 
celor două țări în principalele pro
bleme ale vieții internaționale, în 
interesul reciproc, al cauzei coope
rării și păcii în lume ■— s-a desfă
șurat într-o atmosferă de înțelegere

și caldă prietenie ce caracterizează 
raporturile dintre statele noastre, 
în acest spirit, a fost trecut în re
vistă stadiul înfăptuirii înțelegerilor 
convenite de cei doi șefi de stat cu 
prilejul întîlnirilor anterioare, de la 
București și Bangui, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la pro
movarea, în continuare., pe această 
bază, a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Africa Centrală.

★
La încheierea întîlnirii, președin

tele Nicolae Ceaușescu a invitat pe 
președintele Jean Bedel Bokassa să 
facă împreună o scurtă vizită pe li
toralul Mării Negre.

în trecerea lor prin stațiunild 
Olimp, Neptun, Jupiter. Venus, Sa
turn, pe străzile și faleza orașului 
Mangalia, cei doi șefi de stat au 
fost salutați cu multă căldură de 
zeci de mii de turiști, de un mas® 
număr de localnici.

Călătoria de-a lungul țărmului 
Mării Negre a. oferit înaltului oas
pete imaginea de o rară frumusețe 
a litoralului românesc, loc de odih
nă și recreare a sute și sute de mii 
de turiști din țară și de peste ho
tare, pentru care au fost înălțate' 
adevărate orășele ale vacanței ce 
poartă amprenta bunului gust și 
fanteziei arhltecților și constructor 
rilor noștri.

Autorii punctului echipei române obp’n 
Năstase, este gata să intervină la fileu.

.’.mi ăsn Siatei, m timp ce Ilie
Foto: X. DRAGOȘ

ASTĂ-SEARA ÎN SALA SPORTURILOR DE LA CONSTANTA

AL TREILEA MECI DE BOX
A.

ROMANIA
• PE LITORAL, O GALĂ

Echipa de box (tineret) a Statelor 
Unite își încheie astă-searâ turneul 
pe care i-a întreprins în țara noastră. 
Cel de al treilea meci dintre forma
ția S.U.A. și o selecționată de tine
ret română va avea loc astă-seară, 
începînd de la orele 20, în Sala 
sporturilor din Constanța.

In scopul de a rula un număr 
sporit de tineri pugiliști, selecțio
nerii româri vor opune tinerilor 
boxeri de peste Ocean o garnitură 
remaniată, din care vor face parte, 
printre alții : Rașid Turan, Ibra
him Farudin, Eugen Chiricufă, Au
gustin Iacob, Marcel Lupu, Mircea

DE MARE IVTERES

Cj 43 oe -re înaintea startului 
ta seaufaaia România — Noua 
7-^ - - -.*■ prunal nostru echipier, 
tic Năstase. dezvăluia unul din 
j-ss-z-seie secrete ale victoriei care 
avea sâ urineze. Ilie spunea: 
jOsiri trebuie si se concentreze 
pe uaa din partidele sale, să lupte 
pentru ■■ punct foarte important. 
De aeeasia depinde totuL Eu voi 
tăcerea sâ asirur pe celelalte două, 
pentru a obține calificarea. Să nu 
muăm prea mult pe dublu, acolc 
virtoru Ta fi mai greu de smuls!**

Noii coechipieri a: campionului 
aj vrut parcă sâ-i contrazică pen
tru o singură dată. Intr-adevăr,

europene. Ce puteam cere mai 
mult băieților noștri ?...

A urmat, se știe prea bine, de
finitivarea succesului, prin încă un 
punct marcat de Ilie Năstase în 
fața unuia din marii săi rivali, 
profesionistul Brian Fairlie, în 
timp ce Ovici ceda, nu fără luptă 
dirzâ. unicul punct, trecut în patri
moniul echipei oaspe, cel de o- 
noare, opera lui Onny Parun, în 
_mînă” excepțională la serviciu. 
i—1. cel mai net scor al semifi
nalelor. pină acum.

Scriem iarăși toate acestea, vă
zute și cunoscute, numai pentru 
câ sintem la prima filă a unei noi 
istorii a participărilor românești 

în -Cupa Davis”. De fapt, adevă
ratul ei cronicar este Ilie Năstase, 
marele nostru campion, secondat 
acum de coechipieri noi, vrednici 
de laudă. Cu toți aceștia. încercăm 
o altă ascensiune pe urcușul dificil 
a! etapelor prestigioasei competiții, 
în care am fost de trei ori pînă 
acum in pragul succesului-final.

CE VA FI MAI DEPARTE?

Mai departe, finalele europene. 
Peste zece zile, cele mai bune pa
tru echipe vor da ultimul asalt 
înaintea abordării fazei inter-zone. 
La ora cînd scriem aceste rînduri, 
mai sînt însă cinci echipe rămase 
în cursă, tenismenii Uniunii So
vietice și cei ai Franței luptînd 
încă, la Moscova, pentru desemna
rea celor ce ne vor fi adversari

Radu VOIA
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Sănduleseu. Mișu Banu. Goeorgbe 
Matache si Ilie Dascălu.

Oaspeții vor prezenta in ting îor- I 
mația standard, aceeași cane a evo- > 
luat la București și la Brăila. Din- ■ 
tre ei se disting mijlociul Russell 
Fickling, pana Howard Davis-juni
or, semimusca Alberto SandovaJ și 
ușorul Randy Shields

Se prevede o gală foarte intere
santă, in care sportivii români au 
din nou prilejul să-ți îmbogățească I 
experiența competition a lâ și să-și I 
adauge un nou succes în palmare- | 
sul internațional.

Tocxa Oriei a luptat pentru acel 
p---t rr--~re. poate ma; mare peri:

așa am văzu: echipa Rucîămei.
noua și tinăra noastră emisă. de- : 
finitîvind victoria chiar In area I 
partidă de dublu în care nu ne | 
puneam speranțe. DIrzenia. ambi- ‘ 
ția cu care a luptat Sântei. du- ! 
□late de măiestria și voința de vâe- | 
torte a lui Năstase au făc-ut ca. nu- ; 
mj’ în dnuă zue. echipa română , 
să marcheze un splendid 3 —a șt i

CREȘTEREA COMBATIVITĂȚII Șl ASCMJA IALORICĂ 
AU CARACTERIZAT NAȚIONALELE Dl ATLETISM

Reuniți pe stadionul Republicii, 
fruntașii atletismului românesc au 
susținut sîmbătă și duminică difici
lul examen programat de finalele 
campionatelor republicane. Rentând 
afirmațiile unor tehnicieni de repu
tație, vom sublinia și noi că între
cerile au scos pregnant în evidență 
creștere:, combativității majorității 
competitorilor și o ascendență va
lorică a unui însemnat număr de 
probe. Elocvent în această direcție 
este și faptul că la mai bine de o 
treime din probele programate au 
fost îmbunătățite recordurile cam
pionatelor. Renunțarea la .,evolu
ția tactică", de așteptare, de sas- 
pectare a potențialului adversaru
lui și de forțare doar în final, a 
contribuit în mod eficient nu nu
mai la creșterea gradului de spec
taculozitate a disputelor, ci și la 
ridicarea valorii performanțelor.

Desfășurate cu puțină vreme îna
intea unor confruntați internațio
nale de amploare („Cupa Europei" 
•— semifinalele atît la băieți cit și 
ia fete, Jocurile Balcanice pentru 
juniori, campionatele europene de 
juniori și Jocurile Balcanice pentru 
seniori,' Universiada), finalele cam
pionatelor republicane de atletism 
au găsit marea majoritate a con- 
curentilor în formă sportivă de 
virf, capabili să evolueze la nive
lul maxim al potențialului lor. 
l-am urmărit, deci, pe atleții și 
atletele noastre la limita posibilită
ților în momentul de față și jude
carea comportării lor, a rezultatelor 
realizate, o vom face din acest 
punct de vedere. Sînt cîteva probe 
în care reprezentanții noștri s-au 
afirmat puternic, continuu, în are
na internațională. Discul femei, de 
pildă, a fost, este și va fi proba 
probelor pentru noi, cea de la care 
așteptăm la toate marile confrun
tări rezultate de valoare, locuri pe 
podium. Urmașa Liei Manoliu, di- 
namovista Argentina Menis înre
gistrează în acest sezon un progres 
vizibil. De la 62—63 m, medie de 
concurs, ea a trecut la 64 m și 
chiar mai mult. Aceste acumulări 
calitative prevestesc „vijelia" unor 
aruncări spre granița mult visată 
a celor 70 m. Cînd va reuși Argen
tina aceasta ? Greu de precizat, dar 
cu siguranță în acest sezon. Mai 
ales că și-a cizelat tehnica și con
tinuă s-o facă, și-a umplut bate
riile de ambiție pînă la limita de 
revărsare. Din păcate, pe cealaltă 
mare atletă a noastră. Valeria Bu- 
fanu, n-am putut-o urmări. Un ac
cident — să sperăm, fără urmări 
grave — a obligat-o să renunțe la 
posibilitatea de a mai obține încă 
Uh rezultat W la 100 mg. Și, tot

£

Adversari și prieteni, Nicolae Perța și Errin Sebestye* ■* egalat, ca 13 
secunde, recordul probei de 110 mg. Foto: Dragoș HEAGU
din păcate, un alt reprezentant de 
seamă al atletismului nostru — Ca
rol Corbu — nu este încă ap: de 
efort.

Așa cum menționam, ca un fapt 
pozitiv, sînt cîteva probe in care 
atît creșterea rezultatelor primilor 
clasați cît și cea — generală — 
sînt remarcabile. Un prim exemplu 
este cel de la înălțime femei. 1,82 
m constituie o performanță de bu
nă valogje îp arena internațională.

Acest rezultat a fost obținut de trei 
concurente : Virginia Ioan. Erica 
Teodor eseu și Corneli» Popescu ! 
Este, fără discuție, un progres re
marcabil De aici, cu siguranță, 
ștacheta va continua să urce și —

Romeo VILARA 
Hristoche NAUM
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ÎN DEZBATERE, PROIECTUL DE REGULAMENT
• -------------------------------------------- •

COMPLEXUL „SPORT SI SĂNĂTATE" 
POATE DEVENI UN MIJLOC EFICIENT 

DE ATRAGERE A MASELOR
ÎN PRACTICAREA EXERCITI1L0R FIZICE
O corespondență foarte nume

roasă, sosită în ultimele zile 
pe adresa redacției, atestă in
teresul viu stîrnit în mijlocul 

amatorilor exercițiului fizic de Com
plexul polisportiv „SPORT ȘI SĂNĂ
TATE". al cărui proiect de Regula
ment se află în dezbaterea opiniei 
publice.

Spre a face economie de spațiu și 
a nu repeta propunerile ce sînt co
mune mai multor scrisori, să subli
niem că o observație generală, cu 
caracter de laitmotiv, se referă la 
SISTEMUL DE EVIDENTĂ, pe care 
absolut toți cei ce ne-au scris îl so
cotesc COMPLICAT, GREOI ȘI DES
TUL DE BIROCRATIC. Formula pre
conizată, cu 3 carnete, și eșalonarea 
obținerii insignei pe distanta a 3 ani, 
nu este în măsură să-i atragă Pe oa
meni în această „autoîntrecere" ci, 
dimpotrivă.

se îndeplinesc scrcinile trasate de Hotărfrea

Plenarei C. C. al P. C. R. din 28 februarie — 2 martie

BILANȚ PROMIȚĂTOR
ÎN ACTIVITATEA

Tocmai de aceea, ținînd cont de 
observațiile formulate, sugerăm co
misiei însărcinate cu redactarea tex
tului definitiv al Regulamentului să 
găsească o formă de rezolvare mai 
simplă și mai operativă a problemei. 
Experiența unor încercări similare, 
făcute în trecut, ne învață că initia
tive excelente, care însumau toate 
virtuțile de concepție spre a înre
gistra un succes deplin, au eșuat în 
alambicuri scriptologice. Ceea ce, 
evident, nu trebuie șă se repete și 
în cazul acestei acțiuni, care debu
tează sub cele mai bune auspicii.

Și acum, o scurtă trecere în re
vistă a principalelor observații se
lecționate :

★
Tovarășul N. POP; Instructor 

principal al C.J.E.F.S. Vîlcea, apre
ciază (și ni se pare foarte judicios) 
că „numărul ramurilor de sport pro
puse pentru probele la alegere este 
prea mic și cuprinde, în general, dis
cipline mai puțin accesibile maselor 
largi (de pildă, gimnastica acroba
tică)". Autorul scrisorii propune lăr
girea acestei sfere, prin includerea 
tenisului de masă, șahului, trîntei 
(liberă și „la curea"), a unor spor
turi tehnico-aplicative, cum ar fi 
kartingul, navo și aeromodelismul.

La grupa 17—19 ani, probele „obli
gatorii" i se par insuficiente (ca difi
cultate) tovarășului Popp, care opi
nează pentru o încercare mai anevo
ioasă, de tipul „Cursei cu obstacole" 
din fostul complex G.M.A.

Surprinzător, în același context, 
prof. VASILE TUDOR, prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S. București, acti
vist al mișcării sportive cu o foarte

îndelungată experiență, este de păre
re că „haremurile propuse pentru 
tinerii pînă la 19 ani, la viteză, trac
țiuni în brațe, aruncarea mingii de 
oină, sînt mai greu accesibile". Din 
testarea a 80 000 de elevi, făcută re
cent în Capitală, tov. Tudor Vasile 
socotește că doar jumătate ar putea 
să le îndeplinească, atrăgînd atenția 
asupra pericolului înregistrării unor 
REZULTATE FICTIVE.

Fără îndoială, practica ne va da 
răspunsul exact la întrebare. Să aș
teptăm, așadar, centralizarea datelor 
înregistrate în primele experimente 
ce s-au făcut sau se află în curs de 
desfășurare.

★
Elogiind inițiativa, DANIEL FEL

LER, profesor de educație fizica, 
pensionar, socotește necesară o hi ai 
riguroasă alcătuire a grupelor de 
vîrstă, mai ales la categoriile „mici". 
El propune următoarea schemă : 6—3 
ani, 9—11 ani, 12—13 ani, 14—16 ani. 
apreciind că „este o mare diferență» 
sub toate aspectele, între un copil de 
12 ani și unul de 14 ani, și că ei nu 
pot fi încadrați în aceeași categorie".

In continuare, prof. Feller socoteș
te inoportună introducerea alergării 
de rezistență de la vîrsta de 6 ani. 
(Cu tot respectul pentru vasta sa ex
periență pedagogică am fi tentați să 
subliniem că, acum mai ales, copiii 
dispun de un grad de rezistență fizi
că mult sporit, determinat — obiectiv 
— de creșterea necontenită a nivelu-

Valeriu CHIOSE
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SPORTIVA IEȘEANĂ
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Ieri dimineață — ia aeroportul 
intemaponaJ Otopeni. Cele cîteva 
minute râmase pînă la plecarea 
avionului snt folosite — de familii, 
prieteni, colegi de club — pentru 
obișnuitul rămas bun și pentru ul- 
â me le urări de succes, adresata din 
inimă caiaciștilor și canoiștiîor care 
vor reprezenta România la campio
natele mondiale de la Tampere. 
Alăturăm acestor gînduri și urarea 
noastră, a tuturor iubitorilor de 
sport care-i prețuiesc și ii stimează 
atît ds mult pe valoroșii campioni

acestea au fost dotate cu materialele 
necesare.

Dar, In acest domeniu s-au mani
festat și o serie de neajunsuri, cum 
ar fi reprpgramarea (de mai multe 

ri !> a .Crosului Nicolinei*, a „Cro- 
sțâ'-: chi.-r.iștilor*, ,Constructorilor* și 

...r~, acțiuni care încă nu

Tocmai de aceea considerăm că ac
tivitatea de masă din aceste unități 
și din orașele Tirgu Frumos, Pașcani, 
Hîriău, din unele comune va trebui 
sprijinită mai mult, atît de C.J.E.F.S„ 
cit și de ceilalți factori cu 
în domeniul educației fizice 
tulul

Ț,

atribuții 
și spor-

iâ de 
derabil numâ- 
acela al spor

tivilor legitimați a atins cifra de 
7 650. A sporit, de asemenea, preocu- 
,narea pentru lărgirea bazei de masă 

-manță, creîn- 
du-se 147 grupe cu 2250 copii și ju
niori. La loc de frunte se situează, 

>e, Școala sportivă 
cu program de edu- 
:eul nr. 2), Clubul 
1 și Clubul sportiv 
si de acest gen vor 
Ia cluburile studen-

«xveasta a?ți*j 
~.irea“, Liceul 
je fizică (Li

dina*. A 
ganizate

perf<

Dintre cei 72 de sportivi vizați pen
tru diferite loturi republicane, 71 
si-au îndeplinit obiectivele planificate. 
Pir.ă la sfîrșitul anclui se estimează 
o creștere substanțială a sportivilor 
care vor fi chemați in loturile repu

ALEXANDRU NOUR
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PREOCUPĂRI MAJORE LA CLUBUL STEAUA

SELECȚIA IN echipele de juniori
Moda anunțurilor, prin care se 

comunicau copiilor selecția la a- 
numite discipline, și care punea pe 
antrenori în postura de a alege 
numai dintre copiii veniți la acea
stă operație de triere, se pare că a 
dispărut- Iar acolo unde ea mai 
persistă, poziția antrenorului sau 
echipei este plasată undeva în a- 
propierea limitelor strictei medio
crități.

Selecția constituie unul din ela- 
mentele de bază ce duc spre marea 
performanță, cu rol determinant 
în aprecierea muncii antrenorilor. 
Astăzi nu mai este .suficient să 
aplici cele mai moderne forme de 
pregătire sau să dispui de cele mai 
noi cuceriri în domeniul aparaturii 
ajutătoare. E necesar, în primul 
rînd, să îți alegi subiecții care să 
poată materializa în performanțe 
condițiile materiale și calitățile 
profesionale. Cu cît baza de selec
ție este mai mare, criteriile mai 
științific stabilite, cu atît roadele 
activității pot fi culese mai de
vreme și plasate la un nivel mult 
mai înalt.

Iată rațiunea pentru care astăzi, 
mai mult ca oricind, dincolo (sau 
alături) de preocupările majore ce

privesc fixarea și realizarea unor 
obiective de valoare internațională 
a sportivilor și echipelor de seni
ori,, clubul Steaua manifestă o deo
sebită grijă pentru creșterea ele
mentelor de perspectivă ce vizează 
Olimpiadele viitoare.

începută cu ani in urmă, acea
stă muncă de depistare și selecție 
iși arată astăzi rezultatele la multe 
discipline sportive. Avînd în frun
tea lor antrenori cu prestigiu în 
sportul românesc (Alex. /Xposteanu, 
R. Nicolae, C. Vereș — canotaj, 
Nic. Navasart — caiac-canoe, St. 
Harko și M. Simion — gimnastică, 
M. Cristea și Alex. Geantă 
lupte, C-tin Ciocîriie — scrimă, 
Silviu Cazan — haltere ; Nic. 
Gheondea — rugby, V. Cincă și 
Marin Pândele — atletism. V. Za- 
voda, I. Savu, I- Fabian, C Crei- 
niceanu — fotbal, S. Neacșu — 
box), secțiile de juniori ale clu
bului Steaua dau echipelor de 
seniori _ elemente ale căror perfor
manțe îi plasează printre compo- 
nenții de bază ai echipelor și îi

Octavian V1NTILA

(Continuare în pag. a 2-a)

liwte decokre. pe aeroportul Otcpeni

Caiacistii si canoistii noștri> > •> J

au promis să-și apere 
cu dirzenie șansele la C.M.
• Pasul »tsal de M. Zafia: de la argat la aur • Patzaichin vrea 

să-și completeze colerta de titluri ® «.Vrea sa confirmăm 

rezohateîe dta nltirn doi ani" (Yionta Daaitra) 

jKsssiGsrsxsTC.'.'."*: osexawasMS®®"»
Lotul caiaciștUor și canoixtPpr români cu cîteva minute înainte de îmbarcarea spre Tam
pere. gazda celei de a X-a ediții a Campionatelor Mondiale. Foto : Paul ROMOȘAN

ai pistelor de apă. Dar. desigur, nu 
pierdem prilejul de a afla părerile 
citorva membri ai delegație: despre 
apropiata confruntare de la Kauka- 
jărvi. speranțele pe care le poartă 
înaintea pasionantei curse pentru 
cele 18 titluri mondiale.

Bineînțeles, intr-o asemenea îm
prejurare nu ne propunem respec
tarea exactă a— ierarhiei valorice, 
ori de vârstă. începem, așadar, cu 
Mihaî Zafiu, tinărul caiacist care 
s-a afirmat extrem de rapid în 
arena internațională, cucerindu-și

un meritat loc în echipa țării: ,.La 
Belgrad am reușit să cuceresc me
dalia de argint in proba de ștafetă. 
Visez acum afirmarea — chiar tit
lul — in finala de caiac 4—1 000 m, 
împreună eu colegii de echipaj : 
Sciotnic, Vartolomeu, Simiocenco".

Gherasim Munteanu, un canoist 
pe care, încă de anul trecut, spe
cialiștii II vedeau printre posibilii 
candidați la o medalie, debutează 
la campionatele mondiale i „La ca
noe sînt puține probe și foarte 
mulți sportivi români de mare va

loare. Astfel incit primul examen 
este intrarea în echipă și apoi pre
zența la start. Dacă voi concura, 
am să fac totul pentru a-mi aduce 
contribuția la un succes deplin al 
echipei noastre la Tampere".

în sfîrșit, sîntem lîngă Patzaichin: 
„Orice concurent speră la un loc bun, 
la o medalie, poate chiar la titlu.

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-aj
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VACANTA... ACUMULĂRILOR
LOTUL FEMININ DE GIMNASTICĂ-O ECHIPĂ

DE ELEVE SlRGUINCIOASE
Eleve, în marea lor majoritate, 

componentele lotului național de 
gimnastică se află, acum, în va
canță. Ceea ce nu înseamnă că 
6tau tolănite pe nisipul cald al vre
unei plaje de pe litoral sau zburdă 
pe vreo cărăruie de munte. O bună 
parte din vacanța lor este consa
crată șportului pe care l-au îndră
git și căruia li sacrifică timpul lor 
Siber cu sentimentul înaltelor răs-

și In zilele vacanței
tra mult mai bune asupra pregă
tirii sale sportive. în perioada ac
tuală lucrăm la acumularea unor 
elemente noi pe care sportivele 
noastre le vor desăvîrși, apoi, în 
vederea campionatelor europene și 
a celor mondiale. Aș vrea să sub
liniez faptul că s-a avut în vedere 
o diferențiere mal accentuată a 
sarcinilor ce revin fiecărei gimnaste. 
De exemplu. Anca Grigoraț se pre-

Campioana țării Anca
Grigoraș (stingă) tl a-

jută pe antrenorul Gh.

Gorgoi să corecteze ți
nuta mai tinerei sale
colege, Florica Ceaușel

intr-un exercițiu la pa

ralele inegale.

in

După C. M. de la Goteborg și înaintea Universiadei de la Moscova

Scrimerii români trebuie să muncească mai mult, 
să-și sporească combativitatea și spiritul de dăruire SIMION POPESCU (lupte)

punderi incumbă
fruntaș, ferm decis să 
cu cinste culorile țării 
competiții internaționale.

Așadar, gimnastele

sportivului 
reprezinte 
în marile

___ , „________ din lotul 
național își fac o parte din vacanță 
la Sibiu, unde au început pregăti
rile în vederea campionatelor Eu
ropei și a altor mari întreceri, 
sub îndrumarea unui colectiv de 
antrenori care cuprinde pe maes- 
trele emerite ale sportului Elena 
I.euștean, Anastasia Albu-Ionescu. 
pe specialiștii Ion Pătru, Gh. Gor
goi și Gh. Pejar.

„Șantierul'1 pregătirilor se află în 
eala de sport din centrrul orașului în
tre ai cărui pereți a fost adusă toată 
aparatura necesară: bîrna, parale
lele, covorul, pianul ș.a.m.d. Aici 
vin în fiecare zi, pentru ore întregi 
de muncă intensă Anca Grigoraș, 
Kuliana Simonfi, Vanda Ispravnicu. 
Ileana Coman, Aura Dobre, Lili
ana Brechner, Florica Ceaușel că
rora urma să li se adauge — la 
data vizitei noastre pe acest „șan
tier" — Rodica Sabău, Marla An- 
tinie, Gabriela Trușcă și Ana Szabo.

Am stat de vorbă cu una din an- 
trenoarele lor, prof. Anastasia 
Albu-Ionescu care ne-a expus, în 
linii mari, programul de antrena
ment și obiectivele urmărite: „O 
gimnastă n-are voie să-și întreru
pă niciodată pregătirile. Cu atit 
mai mult în vacanță, cînd o elevă 
sau o studentă nu mai are grija 
orelor de curs și se poate concen-

gătește pentru „europene", iar ce
lelalte sportive vizează diferite con
cursuri internaționale prevăzute în 
calendarul federației noastre. Co
lectivul nostru de antrenori și-a 
împărțit și el sarcinile. Astfel, eu 
mă ocup de exercițiile la bîrnă. 
Elena Leuștean le îndrumă pe fete 
la proba în care ea a excelat în mod 
deosebit — solul. Gh. Pejar se 
îngrijește de partea artistică (ex
presivitate, ținută) iar I. Pătru și 
Gh. Gorgoi au în sarcina lor exer
cițiile la paralele, săriturile și ele
mentele de acrobatică. Lucrăm pe 
grupe, cite 5 ore pe zi la care se 
adaugă și activități recreative : ex
cursii, vizite la muzee, vizionări 
de spectacole. Sperăm ca pină la 
20 august, cînd se va încheia pre
gătirea de Ia Sibiu, să realizăm 
o vizibilă transformare calitativă a 
lotului nostru feminin de gimnas
tică".

Reîntorși din Suedia, de la Cam
pionatele mondiale desfășurate la 
GSteborg, ecrimerii noștri fruntași 60 
pregătesc, tn aceste zile, tn vederea 
unui alt eveniment de anvergură, 
mai exact cea mai importantă com
petiție internațională de la J.O. În
coace : întrecerile Universiadei 
vară de la Moscova, programate în a 
doua jumătate a lunii august.

Comportarea — sperăm bună — a 
scrinaerilor români la Universiadă 
constituie un obiectiv de mare răs
pundere, de fermă angajare, într-o 
competiție menită să ne ofere mai 
multe satisfacții decît recentele C.M. 
O analiză a perspectivelor mușche
tarilor noștri în întrecerile de la 
Moscova a scos în relief, în mod 
pregnant, acest adevăr. Președintele 
federației de specialitate, Vasile Io- 
nescu, remarca cu acest prilej : „Re
zultatele din Suedia nu ne mulțu
mesc pe deplin, lată de ce la Mosco
va va trebui să dovedim că sîntem 
capabili de mai mult, să exprimăm 
prin rezultate potențialul real a 
scrimei românești".

Este o apreciere realistă. în Suedia 
trăgătorii noștri n-au arătat tot ceea 
ce știu, tot ceea ce pot, n-au expri
mat valoarea cunoscută a școlii noas
tre de scrimă.

Am scris, la terminarea C.M., sub 
impresia asalturilor desfășurate, des
pre unele cauze care ne-au fost po
trivnice. Am acuzat (în mod just) 
arbitrajele, ale căror inadvertențe au 
răsturnat ierarhii și au îngenunchiat 
campioni mondiali sau olimpici. Am 
scos în relief anumite elemente in
tempestive ivite — accidentări cu 
implicații nedorite pentru multi din
tre sportivii noștri de frunte. Ileana 
Gyulai, Ana Pascu, Anton Pongraț. 
aceste valori autentice, care ne-au 
adus de atîtea ori satisfacții (aceasta 
însemnînd, în ultimă instanță, me
dalii) n-au mai putut evolua Ia ni
velul obișnuit din cauza unor aseme
nea conjuncturi nefericite. Am amin
tit, în treacăt, și de unele aranja
mente de culise care ne-au pus în 
situația ca, în eliminări directe, să 
concurăm — LA TOATE 1 
— cu echipele Ungariei, a 
loare este bine cunoscută, 
unele sublinieri și asupra 
scrimerilor noștri. Asupra 
ultim aspect se face simțită nevoia 
de a reveni, mai ales în condițiile 
amintite la început, cind pentru muș
chetarii români apare la orizont 
alt examen deosebit de

★
Vorbind de pregătire, 

recunoaștem cu toată 
s-ar fi cuvenit să se muncească mai 
mult și mai bine în vederea unei 
competiții de dimensiunile unui cam
pionat mondial, chiar dacă in cazul 
unora poate exista justificarea că 
si-au îndeplinit obiectivele. Ne gin- 
dim la Co "
hvut o ev< 
explicat ia 
hibați in m 
si Ungariei 
In cele cu 
șah forma*, 
chiar cu F; 
R.F.G. — si 
părea

do

PROBELE 
căror va- 
Am făcut 
pregătirii 

i acestui

dificil.
un

sătrebuie 
sinceritatea :

5—3 _ ne-ar fi asigurat un cu totul 
alt culoar tn tururile următoare, 
poate chiar perspectiva unul loc 4 
sau 3. în pofida tinereții lotului, a 
schimbărilor intervenite In echipă, a 
lipsei de experiență ■ unor trăgători 
foarte tineri (Pe-truț, Nlculescu) un 
asemenea obiectiv se putea realiza. 
Ceea ce a lipsit echipei — și lotului 
în general — a fost combativitatea, o 
combativitate constantă, o angajare 
și mai energică in întrecere. Este 
ceea ce se cere acum floretiștilor care 
se pregătesc pentru Universiadă.

In general, sint puține reproșuri 
de făcut floretistelor, celor foarte 
tinere mai ales. Suzana Ardeleanu și 
Magdalena Bartoș aU constituit două 
exemple de dăruire, deși nici, 
lelelate n-au făcut 
gie. Nu înțelegem 
mai ales in cazul 
sacrate cum sint
Pascu, mai persistă un sentiment de 
teamă, momente de derută, atunci 
cînd au în față adversare de renume 
cu care s-au mai întrecut și, lucru 
demn de subliniat, le-au depășit de
seori ! ? Majoritatea floretistelor din 
echipa Ungariei n-au rezistat sporti
velor noastre In multe competiții de 
anvergură, mai recent în „Cupa cam
pionilor europeni". Și totuși, ia Gote- 
borg, sportivele noastre numai la 
glndul că au drept adversare pe flo- 
retistele maghiare li s-a diminuat 
spiritul combativ pînă la dispariție ! 
Cineva a pus problema unei pregă
tiri psihologice a floretistelor pentru 
a le ajuta să nu mai aibă nefondate 
complexe de inferioritate. Fără îndo
ială că o asemenea pregătire psiho
logică poate fi utilă. La ea trebuie 
să contribuie nu numai un specialist 
sau antrenorii dar și sportivele, in 
primul rînd, Drintr-un proces de 
autoeducare. Poate că asupra acestui 
aspect conducerea federației va re
flecta mai mult. în orice caz, elimi- 
nind starea de inhibiție de care au 
dat dovadă uneori, florestistele noas
tre pot realiza la Universiadă mai 
mult decît la C.M. Este o opinie pe 
care o Împărtășesc multi specialiști.

Lotul cel mai omogen valoric, tot
odată cel mai tinăr (din cite au fost 
la „mondiale") cel de spadă a ocu
pat — paradoxal — o poziție modestă, 
in afara primelor 6 echipe. Antre
norul C. Stelian, specialist reputat 
(așa cum a fost si ca sportiv) pune 
prea mult pe seama... ghinionului 
poziția echipei sale, afirmînd că o 
victorie la echipa Ungariei — și n-a 
lipsit decît o tușă pentru a o obține 
— ar fi adus-o in situația de a trage 
în continuare cu echipa Poloniei, 
una din favorizatele sortiior, fapt care 
i-ar fi asigurat cel puțin locul 4. Și 
cu un asemenea loc la C.M., desi
gur. s-ar 
elogiat!.

Dar C. 
de faptul 
trăgător de bază (Pongraț) accidentat 
și nerestabilit si cu alți trei avînd o 
pregătire discutabilă. Nu se știa oare, 
din toamnă, că Istrate si Szabo vor 
avea de susținut, in vară, examen dc 
bacalaureat, iar Dutu examene la 
I.E.F.S. ? Sigur, in iunie era greu de 
găsit o aoltiție. dar In octombrie 

; ? In această direcție, a pregă-

ce- 
economie de ener- 
— însă — de ce 

unor sportive con- 
Gyulai, Stahl sau

fi aflat printre antrenorii

Ste'lm nu a ținut seama 
că a intrat pe planșă cu un

tirli lotului de spadă, ajutorul — pe 
plan tactic — dat de antrenorul 
I, Halmagy s-a făcut prea puțin sim
țit la C.M. Poațe că, acum, colabo
rarea celor doi tehnicieni va fi mult 
mai eficientă și cu rezultate care să 
demonstreze că participăm cu un lot 
valoros de spadasini la Universiadă.

Cazul sabrerului Dan Irimiciuc vă 
este desigur cunoscut. Nu încape 
nici o îndoială că Irimiciuc a tras 
suficiente învățăminte după Goteborg. 
Sîntem siguri că va face efortul de a 
dobîndi o stăpînire de sine mai fer
mă, că își va impune mai mult caim, 
că va căuta să-și recîștige simpatiile, 
în primul rînd printr-o ireproșabilă 
sportivitate. Irimiciuc care a între
cut, în acest an, la Moscova, întreaga 
pleiadă a săbiei din U.R.S.S. poate 
aspira — în condiții normale — la o 
cu totul altă poziție față de cea de 
la Goteborg. Șj la fel, echipa. La 
Universiadă va face deplasarea un 
lot reconsiderat : alături de Irimi
ciuc vor concura Popescu, Pop, Nilcă 
și probabil Csiki.

Iată, în final, cîteva reflecții după 
„mondiale" și înaintea Universiadei. 
Printr-o muncă mai stăruitoare, prin- 
tr-un plus de combativitate și de dărui
re, se pot neutraliza acele handica
puri care se cheamă arbitri, sorți, 
ghinion etc. etc. Să pornim de la 
ideea că trebuie să luptăm și să în
vingem. Să nu plecăm din start ca 
niște sportivi predestinați eșecului. 
Să fim cu fruntea sus, să ne impu
nem. Pentru că scrimă știm, cunoaș
tem „armele" cu care pot fi întrecuți 
adversarii cei mai renumiți. Dar tre
buie să fim mai dîrzi si să nu uităni 
că în lupta sportivă nu învinge în
totdeauna cel mai bine pregătit, ci și 
cel care se arată a fi mai decis, mai 
convins că nu poate pierde...

Tiberiu STAMA

S-a născut la 11 august tn comu
na Cuptoare, județul caraf-Severin. tndl- 
țlmea 1,7S m. Greutatea 70 kg (concu
rează la categoria 6S kg). Profesia d« bază s- lăcătuț mecanic. Este legitimat 
la clubul Steaua, unde este antrenat de 
prof. Gheorghe Șuteu. A tnceput să 
practice luptele la Reșița, «ub îndruma- 
rea antrenorului Iacob Lovaș. A cucerit 
titlurile de campion național la categoria 
sa din anul 1964 și ptnă tn prezent, tn 
lunga sa carieră sportivă a obținut șase 
medalii la campionatele europene, mon
diale șl la Jocurile Olimpice, tn 1969, la 

. Mar Del Plata, a devenit campion mon
dial. Pentru performanțele sale sportive 
a fost distins cu titlul de maestru eme
rit al sportului. Este căsătorit șl are o 
fetiță in vlrstă de S ani. ;

cu !n-Duminică la prînz, odată 
cheierea ultimelor partide din ca
drul campionatelor republicane tie 
lupte greco-romane, la festivitatea 
de premiere, am fost martorii 
unui moment emoționant. Pe locul 
rezervat campionului, ]a categoria 
68 kg, a urcat, pentru a zecea 
oară consecutiv, luptătorul de la 
clubul Steaua, SIMION POPESCU. 
Crainicul reuniunii a anunțat, 
odată cu decernarea titlului 
campion și retragerea sa din 
vitatea competițională. Timp 
zece ani, Simion Popescu a 
In permanentă component de 
al echipei naționale, contribuind 
substanțial la creșterea prestigiu
lui pe plan mondial al spartului 
luptelor din tara noastră.

Acest valoros sportiv, caracteri
zat de seriozitate și modestie deo
sebite, a început să practice lup
tele in anul 1956, sub îndrumarea 
antrenorului jeșitean Iacob Lovaș. 
Remarcat cu ocazia campionatelor 
de juniori din anul 1959, pentru

de 
arti

cle 
fost 

bază

Indeminarea sa neobișnuită, tină- 
rul Popescu a devenit, un an mal 
tirziu, soortiv al clubului Steaua. 
După pat- t ani de muncă asiduă, 
reșițeanv- 
primul 1 
(1964). In 
activitate 
tar, Simion Popescu a ciștigat nu
meroase medalii : „argint" la cam
pionatele europene de la Essen 
(1966) și „aur" la cele de la Minsk 
(1967) ; „argint" la campionatele 
mondiale de la București (1967) șl 
Edmonton (1970). în anul 1969, în 
Argentina, 
mondial. La 
Ciudad de 
locul 3.

Această 
sportivă s-a 
Pitești, cu un nou succes — cu
cerirea celui de-al zecelea titlu 
de campion național. Multiplul 
nostru campion a dorit, și a reu
șit, să se retragă în plină glorie 
din activitatea sportivă.

cucerea, Ja București, 
de campion national 

acești ultimi 10 ani de 
în cadrul clubului mili-

a devenit campion 
Jocurile Olimpice de la 

Mexico- s-a clasat pe
prestigioasă carieră 
încheiat duminică, la

DUPĂ CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE LUPTE GRECO ROMANE

KSPtMM DE SPORTIVI VALOROȘI, DAR...-
MAI SINT
Timp de trei zile, Sala sparturilor 

din Pitești a fost gazda campionate
lor individuale de lupte greco-roma- 
ne ale seniorilor. Cu acest prilej, țse 
cele trei saltele 
intîlnire 224 de 
mai valoroși 
disputa pentru 
titluri de campioni naționali.

Cum campionatele republicane din 
acest an s-au disputat cu numai 40 
de zile înaintea campionatelor mon
diale de la Teheran, întrecerile de la 
Pitești n-au avut numai scopul de
semnării cîștigătorilor tricourilar de 
campioni naționali, ci și un caracter 
de verificare a stadiului de pregătire 
a luptătorilor fruntași. De altfel, așa 
după cum antrenorul federal Ion

de concurs și-au dat 
sportivi dintre cei 

din țară, angajați in 
cucerirea celor 10

De azi, la ștrandul Obor

ÎNOTĂTORII ȘCOLILOR

SPORTIVE ÎȘI

DESEMNEAZĂ CAMPIONII

la 2 15mt cu care a ciștigat titlul de campion al țârii.Studentul de la JEFS, Mihai Purice trece

SI CATEGORII DEFICITARE

Ediția 1973 a campionatului repu
blican de înot al școlilor sportive se 
dispută, de astăzi pînă vineri, la 
frumoasa bază de la Obor a Școlii 
sportive nr. 2 București. Participă 
440 de înotători, între 9 și 18 ani, 
reprezenttnd 17 orașe. Printre concu- 
renți, sportivi cu renume, campioni 
sau recordmani ai României, printre 
care Dietmar Wetternek, Lavinia Do- 
mia (Reșița), Adrian Horvath, Simion 
Crăciun (Șc. sp. 1 București), Ilarion 
Sveț, Dinu Vincențiu (Șc. sp. 2 Bucu
rești), Camelia Hoțescu (Ploiești), 
Holger Ilabetler (Timișoara), lanos 
Fazekas (Tg. Mureș), Tudor Zmeu 
(Brăila), Horia Lucaci (Sibiu), loan 
Radu (Cluj) ș. a.

întrecerile, organizate de Ministe
rul Educației șl învățămîntului prin 
Școala sportivă nr. 2 București, vor 
avea Ioc după următorul program : 
marți, de la ora 9.30 : 100 m liber și 
200 m bras-serii, de la ora 17,30 : fi
nalele probelor de dimineață și șta
fetele probelor mixte ; miercuri, de 
la ora 9,30 : 100 m bras, 200 m liber, 
200 m mixt-serii, de la ora 17,30 : 
finalele probelor de dimineață și ștafe
tele Ia craul ; joi, de Ia ora 9,30: 
100 m spate, 200 m delfin, 400 m li
ber ; de la ora 17,30 : finalele : vineri, 
de la ora 9,30 : 100 m delfin, 200 m 
spate; de Ia ora 17,30: finalele pro
belor de dimineață, 1 500 m băieți și 
800 m fete.

CREȘTEREA COMBATIVITĂȚII Șl ASCENDENȚA VALORICA
(Urmare din pag. 1)

cine știe — poate chiar în acest 
sezon ea va ajunge la 1.90 m. Care 
dintre cele trei atlete are această 
șansă ? Pronosticul nostru este : 
Cornelia Popescu. De altfel, dumi
nică, în a patra încercare. Cornelia 
Popescu a sărit 1,85 m... Proba de 
110 mg trebuie inclusă și ea pe a- 
ceastă listă. Rivalitatea dintre Perța 
și Sebestyen, care a fost rezolvată 
doar de fotografie, și-a pus pozitiv 
amprenta pe performanțe. Dornici 
să se detașeze, fiecare dintre cei doi 
atleți fac< eforturi deosebite, dar 
contribuie laolaltă îa ridicarea ni
velului performanțelor în această 
probă. O situație oarecum asemă-

SELECȚIA IN ECHIPELE DE JUNIORI
Urmare din pag. 1)

nătoare există și la săritura în 
înălțime băieți : Mihai Purice — 
2,15 m, L. Torok și C. Dosa — 2,12 
m. iar alti 5 concurenți tineri cu 
2.04 m. Din acest grup masiv (din 
care lipsește, din motive obiective, 
Șerban Ion) se va putea selecta — 
noi credem încă în 
marea

Pînă 
cordul 
finale 
47,8 s. 
internațional (încă), rezultatele la 
această probă marchează totuși un 
progres fără precedent. Am putea 
vorbi în aceeași termeni de probele 
feminine de 200 m și 400 m, de 
probele masculine de 100 m și 200 
m. 400 mg ca și de altele.

Fără a fi dispărut cu desăvîrșire. 
numărul rezultatelor care indică di
letantismului a scăzut simțitor, ca ur
mare a unei activități de pregătire 
la un nivel tot mai bun, a unei 
selecții realizată cu responsabilita
te

vedetă.
mai ieri, la 
era de 47,5 
al 5-lea clasat a
Fără a fi de valoare pe plan

Csaba Dosa —

400 m (b) re- 
s. La recentele 

realizat

proiectează spre reprezentativele 
țării-

Grigore Denisov și Ilarion Ser- 
ghei (canoe), Florian și Nicolae Gri
gore (canotaj), Victor Neagu, So
rin Cepoiu, Eugen Rus, Cornel 
Pelepcu (gimnastică), Ionel Crai- 
ciu, Dan Ciobotaru, Stan Marin 
(lupte), Ilie Codreanu, Daniel Bu- 
duru (tir), Constantin Bărăgan, 
Nicolae Doboș, Gabriel Dinescu 
(scrimă), Gh. Stoicescu, Stan Dinică 
(haltere), Constantin Cîrstea, Ste
luța Vintilă, Elena Joița (atletism), 
Aelenei, Ion Ion, Rugiubei, Sameș, 
Răducanu, Deleanu, Ilie Stelian, 
Codreanu, Mulțescu, Ispir, Naom 
(fotbal), reprezintă nume ce s-au 
impus 
atit pe 
țional, 
Steaua, 
tivelor

Cu ocazia acțiunii de testare a 
elevilor din școlile bucureștene, 
tehnicienii și antrenorii clubului 
Steaua au fost prezenți in mijlo
cul a peste 5000 de copii. Dintre

astăzi în sportul nostru, 
plan intern cît și interna- 
fie sub culorile clubului 
fie sub cele ale reprezenta- 
naționale.

aceștia un număr de 400 au fost 
găsiți apți pentru sportul de per
formanță, iar 50 au și fost reținuți 
în echipele de juniori.

O sursă de tineri talentați pentru 
sport — mai ales în ceea ce pri
vește „gabaritul", s-au arătat a fi 
unitățile militare. Cu prilejul unei 
selecții în primăvara acestui an, 
au fost incluși tineri ce își satis
fac, în prezent, serviciul militar. 
Asemenea acțiuni vor continua să 
se facă de acum înainte în mod 
permanent.

în scopul întăririi organizatorice 
a secțiilor pentru următoarele J. O. 
din 1976 și 1980, clubul Steaua va 
da, în continuare, o mare atenție 
selecției și depistării viitorilor 
componenți ai echipelor de juniori.

Desigur că această migăloasă 
muncă, dar plină de satisfacții, a 
Inițierii în tainele sportului a celor 
mai dotați tineri, va căpăta noi 
dimensiuni odată cu terminarea 
Complexului sportiv Steaua, cînd 
baza materială de 
clubul va permite 
fluență de copii 
deci o mai mare

Și avem convingerea — da-

torită ambiției sporite a concuren- 
ților de a depăși granița mediocri
tății. De altfel, socotim că ambiția, 
dorința de afirmare, de cucerire a 
unui loc în echipa reprezentativă, 
de schimbare a ierarhiilor a fost și 
ea generatorul nivelului general 
mai ridicat al acestor campionate. 
Adăugîndu-i și mai multe strădanii 
în pregătire, un timp mai îndelun
gat pentru șlefuirea tehnicii, atleții 
și atletele vor putea marca un salt 
mai impresionant, o ascensiune pe 
plan internațional care să încunu
neze eforturile ce se fac pentru 
afirmarea atletismului românesc.

Desigur, finalele campionatelor 
de atletism n-au fost fără cusur. 
Ele au scos în evidență carențe mai 
vechi șî mai noi, lipsuri pe care nu 
le vom trece cu vederea. într-un 
articol special vom analiza toate 
aceste aspecte care grevează încă 
ascensiunea unor probe și — im
plicit — asupra activității generale 
de performanță, dorind astfel să 
contribuim la îndreptarea lucrurilor

4X100 m 47.6 C.A.U.
4x400 m 3:45,6 C.A. Roman
Lungime 6,31 Viorica Viscopoleanu 

(Steaua)
înălțime 1.82 Virginia Ioan (Rapid)
Greutate 17.10 Valentina Cloltan (Musce

lul C-lung)
Disc 64.22 Argentina Menis (Dinamo) 
Suliță 54,60 Elena Neacșu (C.S.U. pitești) 
Pentatlon 3772 Erica Teodorescu (Dlnamoj

CLASAMENTUL PE CLUBURI
(după numărul titlurilor de campioni) 

BĂRBAȚI :
7, 3. C.A.U.
C.S.M. Cluj, 
ceava 1.

FEMEI :
C.S.M. Cluj, 

Roman.

Corneanu ne-a declarat înaintea în
ceperii campionatelor, sportivii fuse» 
seră anunțați că întrecerile de la 
Pitești vor constitui principalul crite
riu de Selecție în vederea alcătuirii 
lotului național pentru campionatele 
mondiale din capitala Iranului.

în aceste condiții, firește, partici- 
panții la campionatele individuale de 
seniori au făcut totul pentru a lăsa 
o impresie cît mai bună selecțione
rilor, pentru a se clasa pe locuri 
fruntașe la categoriile lor. în cele 
trei zile de concurs, am urmărit par
tide extrem de disputate, de un nivel 
tehnic și spectacular superior ediții
lor precedente. Impulsionați și de ar
bitrajul sever, caro a pretins concu- 
renților un dinamism deosebit, mai o-, 
ritatea luptătorilor noștri fruntași au 
dovedit că s-au adaptat bine noilor 
cerințe ale regulamentului F.I.L.A.

Acum, cînd emoțiile competiției au 
trecut și se cunosc clasamentele tu
turor categoriilor de greutate, putem 
face o scurtă trecere în revistă a va
lorilor noastre la lupte greco-romane.

în absența lui Gheorghe Berceanu, 
trecut la o categorie superioară de 
greutate (52 kg), am constatat (din nou) 
că există un bun înlocuitor, Constan
tin Alexandru (Steaua). Fostul elev al 
antrenorului constănțean C. Ofițeres- 
cu se dovedește un luptător cu o 
mare capacitate de efort și în. con
tinuă perfecționare a arsenalului teh
nic. Față de evoluțiile sale preceden
te, Alexandru a demonstrat că și-a 
îmbunătățit evident lupta la parter, 
pînă nu de mult, deficitară. Păcat 
că n-am avut prilejul să vedem o 
nouă confruntare între campionul 
mondial și olimpic și tînărul său ad
versar, pretendent la selecția în echi
pa națională. La categoria 52 kg, in
suficient antrenat și mai greu decît 
este obișnuit să lupte, Berceanu n-a 
putut evolua la valoarea sa. El a fost 
învins la puncte de noul campion, 
Nicu Gingă (Dinamo), care n-a dat 
— nici el ■— satisfacție deplină. Gin
gă mai manifestă încă o teamă inex
plicabilă in meciurile cu adversarii 
mai înalți. cum a fost cazul cu Ion 
Gongyoși (Crișul Oradea), față de 
care a arătat multă rezervă și nu a 
inițiat atacuri rapide (In special turul 
de cap) așa cum ne obișnuise. Ținind 
seama de scurta sa experiență com- 
netițio'nală apreciem că el are tot 
timpul pentru a se perfecționa pentru 
a deveni o valoare certă.

La categoria 57 kg, lipsa lui Ion 
Baciu se resimte. Cîștlgătorul între
cerilor de la Pitești, Mihai Boțiiă 
(Steaua) se află încă la un nivel va
loric ce nu-i îndreptățește pe tehni
cienii români să aștepte de la el 
performante pe plan mondial. Dar, 
fiind destul de tinăr. el are posibili
tatea să-și îmbunătățească substanțial

stilul de luptă și bagajul de cunoș
tințe tehnice. Gălăteanul Marin Du
mitru, luptînd accidentat, nu ne-a dat 
posibilitatea să apreciem just forma 
sa sportivă. Probabil, pregătirile și 
meciurile de verificare viitoare vor 
clarifica situația la această categorie. 
La 62 kg, în afara campionului Ion 
Păun (Dinamo) n-a ieșit în evidență 
nici un alt sportiv care să aspire 
(justificat) la selecția în echipa re
prezentativă. Păun s-a prezentat bine, 
destul de sigur în acțiunile ofensive 
și în progres fată de evoluțiile sale 
anterioare. El mai are încă sufi
ciente posibilități de progres care, 
sperăm, vor fi valorificate de tehni
cienii noștri. Retragerea din activi
tate a fostului campion mondial Si
mion Popescu (Steaua) a lăsat, la cat. 
68 kg, un gol, deocamdată, greu de 
acoperit. Unele pretenții la selecția 
în echipa națională pot fi emise de 
metalurgistul bucureștean Gheorghe 
Gheorghe, care, însă, in partida de
cisivă cu Popescu, a lăsat să se în
trevadă că mai are multe minusuri 
în pregătire.

Nicolae Mihai (Vulturii Lugoj), Vic
tor Prențiu (C.S. Bacău) și Gheorghe 
Ciobotaru (Dinamo), primii clasați la 
cat. 74 kg, sint sportivi tineri care a’i 
luptat bine la acest concurs, dar care 
în acest moment nu pot emite pre
tenții la rezultate pe plan interna
țional. Un alt tinăr, în care se pu
neau speranțe, Adrian Popa (Dinâmo) 
a luptat mult mai slab decît ne aș
teptam. Următoarele două categorii 
(82 și 90 kg) ne-au prilejuit consta
tarea aceleiași penurii de elemente de 
valoare internațională evidențiată în 
ultimele mari concursuri pe plan 
mondial. Vechii titulari, care n-au 
dat nici ei satisfacții la ultimele com
petiții (Ion Gabor si Nicolae Neguț),^» 
s-au comportat slab, iar cîșitgători?-*^ 
au o valoare modestă. Totuși, Ion 
Enache (Dinamo) s-a prezentat în
tr-un evident progres față de trecut.

Dinamovistii Nicolae Martinescu 
(100 kg) și Victor Dolipschi (+100 kg) 
sint luptători de valoare recunoscută 
în toată lumea. Martinescu, in ciuda 
vîrstei înaintate, rămîne un sportiv 
pe care se poate pune bază. Este 
îmbucurător faptul că la categoria sa 
există încă elemente tinere care pot 
realiza progresele scontate într-un timp 
destul de scurt, ca Adrian Savlovschi 
(ASA Bacău) si juniorul Valentin 
Gheorghe (Steagul roșu Brașov).

La categoria grea n-am descoperit 
în rindul fruntașilor vreun nou ta
lent, dar cum titularul categoriei este 
destul de tinăr, el poate realiza încă 
progrese. Dolipschi dispune de sufi
ciente resurse care-1 pot menține in 
rindul fruntașilor pe plan mondial.

1.

1. Dinamo și Steaua crte 
5, 4. Metalul 2, 5. Rapid, 
C.A. Mediaș și C.S.O. Su-

Metalul 5, 2. Dinamo 3. 3. 
L.C.E.A. C-lung, ~

C.A. Roman. Steaua, Rapid. 
C-lung și C.S.U. Pitești 1.

GENERAL : 1. Dinamo 10, _ ____
8, 3. Metalul 7, 4. C.A.U. 6. 5. Rapid 
și C.S.M. Cluj 2, 7. C.A. Mediaș. C.S.O. 
Suceava. L.C.E.A. C-lung, C.A. Roman, 
Muscelul C-lung și C.S.U. Pitești cite 1.

RECORDURI REALIZATE
ÎN FINALE

SENIORI
m 46,3 C-tin Stan (C.A.U.)
mg 13,7 Nicolae Perța (Steaua) —

C.A.U., 
Muscelul

2. Steaua

I

care va dispune 
o mai mare a- 

și asigurîndu-se 
arie de selecție. . -IC —......... a'-.'k-,. ..

Mihai TRANCĂ

na. Oaspeții urmează o perioadă de an
trenament Ia altitudine, pe platoul de 
la Piatra Arsă, după care vor susține 
mai multe partide de verificare în com
pania boxerilor din diferite orașe ale 
ț’ril “rt.tr3 care Constanța, Timișoara,

ALPINISM Federația de spe
cialitate ne anunță că etapa-școalâ de 
vară a aipiniștiior — aminatâ inițial din 
cauza timpului nefavorabil ascensiuni
lor — a fost reprogramată pentru peri
oada 1—10 august a.c. Cei interesați sint 
rugați să se prezinte in zîția de 31 iulie 
la cabana Padina pentru ca programul 
prevăzut să poată începe efectiv In di
mineața zilei de 1 august.

țârii printre 
Arad etc.

r

LUPTE
lupte libere w_____, ______ „
în tara noastră pentru a susține cîteva 
meciuri în compania unor selecționate 
similare românești și pentru o serie de 
antrenamente comune, prima partidă <ra 
avea loc azi după-amiază, ]a Ploiești, 
pe stadionul Petrolul. Se preconizează 
ca următoarele meciuri să se dispute ia 
Constanța și Odorheiul Secuiesc.

Echipa reprezentativă de 
(juniori) a S.U.A. a sosit

AERONAUTICĂ La Brașov, 
pe aerodromul Sin petru, au fost 
stabilite încă două recorduri re
publicane de parașutism. în pro
ba de salt individual de zi de la 
1 000 m cu deschidere imediată și 
aterizare la punct fix Ana Șoica, 
cu o medie de 0,63 m, a corectat 
rezultatul de 0,76 m obținut cu 
numai o zi înainte la București 
de către Florica Uță. Grupul de 
nouă parașutiști format din : Eu
gen Bulgârașu, Grigore Basahc 
Gheorghe Ivan. Gheorghe Iliescu, 
Vladimir Peța, Vasile Nica, Vasile 
Dima, Ion Baciu și Iordache Ba- 
salîc cu 2,19 m, au stabilit un nou 
record republican în proba de 
salt de zi în grup, de la 2 000 m 
cu deschidere imediată și ateri
zare la punct fix.

400
no _ .

egalat
110 mg 13,7 Ervin Sebestyen (Steaua) — 

egalat
4x100 m 40,4 C.A U. — egalat (nou re

cord pentru echipe de club)
4x400 m 3:10,2 Dinamo (echipe de club) 

SENIOARE
400 mg 61,0 Gabriela Țărăngoi (L.C.E.A.)
4 x400 m 3:45,6 C.A. Roman (echipe de 

club)
JUNIORI

5000 m 14:44,2 Fr. Matlie (C.S.M. cluj)
JUNIOARE

400 mg 61,0 Gabriela Țărăngoi (L.C.E.A.)

SĂRITURI IN APĂ Bazinul C.S.M. din 
Sibiu a găzduit, timp de trei zile, fina
lele campionatelor republicane de sări
turi rezervate copiilor. Această ediție 
jubiliară (a X-a), s-a bucurat de o par
ticipare record (60 de copii din Bucu
rești. Cluj. Sibiu și Oradea) și o orga- 
nlȚrtre ireproșabilă. Iată campionii : 

Magdalena 
: I : Geor- 

311,50 p, 
sp. Sibiu) 
(C.S. Șco-

CAMPIONII DE ATLETISM 

bărbați

Toma Petrescu
Toma Petrescu ,______,
Constantin Stan (C.Ă.U.)

m
m
m __ _ — . , .
m 1:49,8 Gheorghe Ghipu (Metalul 

Buc.)
1500 m 3:47.2 Gheorghe Ghipu (Metalul) 
5000 m 14:18,2 petre Lupan (Steaua Buc.j 
10 000 m 30:02,0 Ilie Floroiu (Steaua) 
Maraton 2.35:24,0 Moise Hatoș (Dinamo 

Buc.)
echipe Dinamo
110 mg 13,7 Nicolae Perța (Steaua) 
(00 mg 50,9 Viorel Suciu (Steaua) 
3000 m obst. 8:51,8 Gheorghe Cefan (Ra
pid Buc.)
20 km marș 1.32:36,0 Leonida Caralosifo- 

glu (Dinamo)
echipe Dinamo I
1x100 m 40,4 C.A.U.
4x400 m 3:10,2 Dinamo
Lungime 7,66 Vasile Sărucan (C.S.M. 

Cluj)
Triplu 16,04 Vasile Dumitrescu (Dinamo) 
înălțime 2.15 Mihai Purice (C.A.U.) 
Prăjină 4,8o Cornel Anton (Steaua) 
Greutate 17.26 Marin Iordan (Dinamo) 
Disc 58,80 iosif Naglii (Steaua)
Ciocan 63,72 Frederic Schneider (C. A. 

Mediaș)
Suliță 72.88 constantin Grigoraș (C.S.O. 

Suceava)
Decatlon 7 588 Andrei Sepsy (Steaua)

FEMEI
100 m 11,5 Mariana Condovlcl (Metalul)

100
200
400
800

10.3
21.0
46.3

(C.A.U. BUC.). 
(C.A.U.)

Al ROMÂNIEI PE 1973

m 23,6 Mariana Condovici (Metalul)
m 54.4 Mariana Condovici (Metalul) 
m — —" ' ................

200
400
800 ... ____ .. „
1500 m 4:23,6 Maria Linca (Metalul)
3000 m 9:54,6 Maria Lincă (Metalul) 
100 mg 13.7 Elena Mîrza (Dinamo)
40o mg 61,0 Gabriela Țărăngoi (L.C.E.A. 

C-lung)

:06,0 Ileana Silai (C.S.M. Cluj)

VICTORII LA LIMITĂ ÎN
în etapa a IV-a a campionatului 

național de polo (grupa B) s-au 
desfășurat două partide. La Oradea, 
Olimpia a întrecut pe Mureșul Tg. 
Mureș cu 3—2 (1—0, 1—1, 0—1,1—0) 
prin golurile înscrise de Bartovici 
2 și Frățilă. De la mureșeni au 
marcat F. Simon și Fekegean. La 
Timișoara, la capătul unui meci 
foarte echilibrat, Crișul Oradea a 
învins Industria linei cu 6—5 (.3—2, 
2—0, 0—2, 1—1) • Realizatorii celor 
11 puncte: Alexandrescu 3, Frank 2, 
Bone de la învingători, Both

J
CAMPIONATUL DE POLO

Băncilă, Homoray, Gligore, Ștefan 
de la învinși. în urma acestor re
zultate clasamentul
1. ȘCOLARUL BUC.
2. Crișul Oradea
3. Vagonul Arad
4. Olimpia Oradea
5. Mureșul Tg. Mureș
-6. Ind. linei Timișoara

arată
8
8
7
9
9
9

7
6
5
3
2
1

1 
0 
1 
0 
0 
0

o
2
1
6
7
8

astfel :
58—31
68—41
52—30
33— 59
37—58
34— 63

15
12 
11

6
4
2

în ultima etapă a returului, progra
mată duminică 29 iulie, se vor des
fășura meciurile Olimpia Oradea— 
Școlarul București, Mureșul Tg. 
Mureș—Industria linei Timișoara și 
Crișul Oradea—Vagonul Arad.

ORIENTARE TURISTICA Finala cam
pionatului cooperației meșteșugărești 
(Voințlada — 1973) s-a desfășurat la 
Craiova, in pădurea Grăjdeana — Bu- 
covăț beneficiind de timp frumos și o 
bună organizare. Au luat startul 56 con- 
curențl din 18 județe, victoria revenind 
atit în proba feminină cit și în cea mas
culină sportivilor craioveni. REZULTATE 
TEHNICE. — Feminin (clasament ge
neral, după două etape): 1. ioana Stelea 
(Craiova — Dolj), 119,44 min.; 2. Sanda 
Pătroi (Craiova — Dolj) 129,27; 3. Alieta 
Cotițosu (București) 136.43. Masculin : 
(clasament general) : 1. Marin Dumitru 
(Craiova Dolj) 131.22; 2. Ion Mutu (Si
biu) 131.50: 3. C-tin Angheluță (Bucu
rești) 138.23. S-au mai remarcat Georgeta 
Liță. Ileana Scully (ambele din Bucu
rești) .Andrei Feneșan (Timișoara).

BOX De cîteva zile se află tn țara 
noastră o selecționată de box din Gha-

nlzare ireproșabilă. Iată i 
trambulina i m : fetițe II : 
Toth (Crișul) 127,35 p, fetițe 
giana săcăleanu ( Școlarul) 
băieți îl ; Dan Opreanu (Șc.
180 p, băieți I : Victor Bastar .___ v___
larui București) 275,90 p; trambulina 3 
m : fetițe II : Magdalena Toth 146.65 p, 
fetițe I : Elena Cîrstică (Progresul 
București) 243,35 p. băieți II : Dan Oprea
nu, băieți I ; Marius Păunescu (C.S. 
Școlarul) 245,95 p; platformă : fetițe II: 
Anca Făgețeanu (C.S. Școlarul) 99i55 p, 
fetițe I : Georgiana Săcăleanu -------
băieți II : 
I : Marius

Dan Opreanu 106,80 
Păunescu 160,20 p.

139,70 p. 
p, băieți

VOLEI. î ....
la Phenian se desfășoară ____ .............
competiție rezervată formațiilor de ju
nioare, „Cupa Prietenia". I.a această 
competiție va fi prezentă și echipa de 
tete a României, formată din junioare 
mici. • DE LA OLZSTYN. voleibaliștii 
primei noastre reprezentative se depla
sează in R.D. Germană pentru a susține 
cîteva partide amicale în compania echi
pei similare a acestei țări, in perioada 
23—29 iulie, e LA TURNEUL INTERNA
TIONAL masculin de la Constanța, do
tat cu „Trofeul Tomis", și-au anunțat 
participarea următoarele echipe străine; 
U.R.S.S., Japonia, Bulgaria, Cehoslova
cia și. Ungaria

între 27 iulie și. 5 august, 
tradiționala
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REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

CIRCULAȚIA MAI RAPIDA 
A BALONULUI

...afirmă noul antrenor
După mulți ani. Jiul și-a schimbat 

ruta pregătirilor pentru noul campio-: 
nat. Acum, în acest miez fierbinte 
de vară, echipa de la poalele Parîn- 
gului — traversînd țara — a poposit 
fn frumosul oraș al Moldovei, Piatra 
Neamț, ca oaspete de onoare al divi
zionarei B, Ceahlăul. Orașul din Mol
dova a fost ales ca reședință de pre
gătire, pînă la începutul lunii august, 
dintr-un motiv bine întemeiat: con
diții excelente din toate punctele de 
vedere, mari posibilități de a con
tracta meciuri de verificare și de a 
le juca pe un teren foarte bun, pus 
•la dispoziția minerilor de Asociația 
sportivă Ceahlăul. De cinci zile Jiul 
s-a integrat... vieții orașului și, în
deosebi, severului program de lucru 
pe care și l-a întocmit și propus să-i 
materializeze, punct cu punct, în 
scopul încărcării, la maximum, a tu
turor bateriilor, cu energia necesară 
marilor bătălii ale viitorului campio
nat.

Echipa din Valea Jiului a începu: 
.campania-vară 1973" ia 10 iulie. Trei 
zile mai tirziu, Mulțescu, Roiaai. 
Stoker, Dodu. Georgescu, Naidin. 
Tonta și ceilalți jucători ai Jiului 
s-au fntflnit pe stadionul din Petro
șani, cu noul lor antrer Traian I- 
vănescu. Fostul echipier al Jlahd din 
perioada lui ’86. cînd echipa mineri
lor a forțat, și a reușit, revenirea fn 
Divizia A. a ținut să-i cunoască pe 
toți jucătorii Jiului, pertru a-ți Ur
ma o primă impresie despre posibili
tățile lor. Și. In acea duminică tori
dă, echipa de bază a primit replica 
formației de tineret. S-a jucat un fel 
de meci-sondaj. Fiecare jucător^, cum 
a vrut, cum a putut. Fără să inter
vină cineva. Surprinzător, au dțti- 
gat elevii lui Cornelia Cărare. Expli
cația ?

„Titularii echipei au exagerat prin 
jocul lor individualist — afirma, In 
drum spre Piatra Neamț, Traian I- 
vănescu. Tinerea prea mult a mingii 
la mi."l >cul terenului, pur și simplu, 
mă înspăimintă. Se pierde timp ,se 
pierde momentul declanșării contra- 
loviturii, se pierde clipa favorabilă 
surprizei. Doresc să realizez la Jiul 
o foarte bună circulație a balonului 
în joc. Este obiectivul major pe 
care mi-1 propun. De aceea, la Pia
tra Neamț, vom juca o serie de me-

al Jiului, Traian ivăneicu
Jiul în acțiune. 

bardi (dreapta, 
dere, 
al noului antrenori 
șarjat spectaculos 
Ionul ajuns la M 
(stingă) a urma 
și golul...

dificultăți inerente care se vor ivi pe 
parcursului campionatului..."

La Piatra Neamț, Jiul a început ci
lul jocurilor programate din aouă 

î~ ds.;â zile. Noua echipă a lui Tra
ian Ivănescu va avea ca primi par- 

■- de verificare pe Ceahlăul, 
C.S.M. Suceava, Steagul roșu, A.S.A. 
Tg. Mureș. La 1 august se va reîn
toarce acasă, pentru a pregăti me
iul din prima etapă cu Universitatea 

Craiova, confruntare Ia care, în edi
ția precedentă, s-a înregistrat recor- 
dai aboslut de spectatori în Valea 

«11 ui....
Laurențiu DUMITRESCU

POPAS LA HOT ARIL DI\TRE DOLA EDIȚII DE CAMPIONAT (IV)

I EFICACITATEA-SUB BAREMUL MEDIU
AL ANILOR PRECEDENȚI

Pag. a 3-?

C.F.R. CLUJ-
MUREȘUL TOPLIȚA 5-1 (3-1)

Aflată la Toplița pentru efectuarea 
pregătirilor, divizionara A C.F.R. Cluj 
a jucat un meci amical cu echipa de 
Divizia C din localitate, Mureșul. 
1 500 de spectatori au aplaudat nume
roasele faze de spectacol, realizate in 
speciei de clujeni. Au marcat Țegean 
(2), Adam (2), Cojocaru, pentru C.F.R.. 
respectiv Âmbruș, pentru Mureșul. 
Divizionara A a început meciul în 
următoarea alcătuire: Lengyel — 
Lupu, Sziike, Dragomir, Catona — 
Cojocaru, M. Bretan — Bucur, Adam, 
Țegean, Petrescu. Au mai jucat In 
repriza secundă : Petronjan. Penzeș, 
Ciupea. Mureșan, Boca, S. Bretan. 
Moga. Joi. C.F.R. va întîlni, la Gheor- 
gliieni, echipa Politehnica Iași.

PLENARA CLUBULUI FARUL
Zilele trecute a avut loc la Con

stanța plenara clubului Farul, cu 
cere prilej a fost analizată acti
vitatea de performanță a secțiilor 
acestuia din ultima vreme. Așa 
cum a subliniat în cuvîntul său și 
tovarășul Nicolae Dan, secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Constanța, față de posibilitățile și 
condițiile existente, rezultatele ob
ținute au fost submediocre.

Plenara a adoptat o serie de mă
suri organizatorice, alcgînd în func
ția de președinte de onoare al clu
bului Farul pe Nicolae Tudoran, 
directorul Direcției plan a Consi
liului popular județean, pe Gheor
ghe Borcea — președinte și Ion 
Bănică — vicepreședinte cu pro
bleme tehnice.

Analiza ultimei ediții de cam
pionat, făcută pe factorii antrena
mentului sporuv. a scos ia eviden
ță. pută acum, ca un element co
mun pentru toate cese trei compo
nente principale ale pregătirii — 
fizică, tehnică și tactică — menți
nerea. dacă nu chiar scădsrea ni
velului general al acestora, in ra
port cu prestațiile proprii anteri
oare și, mai ales, cu cotele 3e 
calitate ale fotbalului avansat pe 
plan internațional. Senzația de me
diocritate și de neinplinire este, 
în aceste condiții, dominantă. O 
confirmă nu numai aspectul apa
rent și poate subiectiv al jocului 
în ansamblu, ci mai presus de 
toate, realitatea concretă, obiectivă, 
a acestuia, exprimată în’finalitatea 
acțiunilor ofensive.

De aceea, ne propunem ca — in 
contextul retrospectivelor contpeti- 
ționale — astăzi să dăm cuvîntul 
eficacității, socotită pe drept cu- 
vînt corolarul întregii activități de 
instruire și principala rațiune a ir— 
trecerii sportive. Și vom începe 
prin a prezenta, drept punct fle 
plecare ai analizei noastre. si
tuația comparativă a golurilor în
scrise fn ultimele cinci ediții ce 
campionat : 626 (media 2.68 de meci 
în 1968—1969 : 6ăl (2 71) in IMS— 
1970 ; 596 (2.48) în 197t>—IȘTI . 569 
(2.37) in 1971—1972 și 578 0.46) ia 
1972—1973-

Așadar. cu numa. • gaturi mai 
mult ca anul trecuL reau.zir.~-e 
actuale nu poc avea pretenția decît 
a unui cițtig ce ordin caat-taLv. 
cu totul nesemnifăcatir, poate chtar 
Intimpiător. care menține încă fot
balul nostru diviziociar A pe o linie 
descendentă a eficacității, plasată 
sub baremul mediu convențional al 
anilor precedențL

Cum se explică o asemenea si
tuație ? Cauzele sînt multe și d.- 
verse: obiective și rub ective. Mai 
Înainte însă de enunțarea lor și 
in ideea unei mai reale dimensio
nări a problemei In discuție. »- 
cotim util a parcurge — cu ajuto
rul înregistrărilor statistice, făpute 
în cele 30 de etape din ediția de 
campionat recent încheiată — în
treaga filieră oe producție * ®o- 
luriior-

Așa. bunăoară, urmărind fi ecve t- 
ța acțiunilor finalizate. încheiate cu 
șuturi la poartă, notăm — în drep
tul acestui prim indice al eficam-

Soo,

critic 
intr-o

Fazekaț. Petreanu. Neagu, 
Barou ți mulți alții).

Ajungtod la acest punct 
a. probteaei. firesc aproape 
aneaneM* Împrejurare, ne punem

fattnterea: ce se poate face, 
coeeret. pentru a ieși din impas, 
per.tri a assure eficacității valori 
coresțx-'izătanre aensului său in

îicerrtad ua răspuns, fără pre- 
teepa de 
cerfc= ră 
U$2re Ce 
sra-r i a
ac-T-i. preti ț< mai periculos. 
AiEcă =£ mul: cetit 6 274 de șu- 
7-r". precis de 44 la sută și

ca procentul 
or să crească,

a Wmmc cm nou, consi- 
a tinde spre o îmbună- 
fonc a eficacității în- 
riix zii. mult ca pină

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

EDIȚIA 1973
SERIA

1974
A IlI-a

COMPLEXUL „SPORT ȘI SANATATE1'
(Urmare din pag. 1)

lui de viață al populației). De aseme
nea, nu este de acord ca la catego
riile 26—30 ani, 31—40 ani si k<“ 
40 de ani, alergarea de viteză să 
„fără timp". Aici am fi foarte ten’, 
să-i dăm dreptate. Dacă, de pilda, 
intr-o cursă de 800 sau 1 000 de metri, 
să zicem, important este pentru un 
adult neantrenat S-O TERMINE, nu 
același lucru poate fi valabil și pen
tru o alergare de 50, 80 sau 100 de 
metri. Să existe un timp-limită, ori- 
cît de accesibil, dar să

★
în sfîrșit, ca o replică 

prof. Iordan Voiculescu

fie !

la scrisoarea 
,___  _____ din Arad,
ing. LADISLAU WEISZ, președintele 
Comisiei județene de turism, apără 
eu înflăcărare orientarea turistică, 
informîndu-ne că „în oraș există 
TOATE CONDIȚIILE pentru practi
carea acestui sport utilitar" și criti
că, totodată, 
râtului școlar 
multă vreme . . 
față de o disciplină admirabilă, plină 
de mari calități, inclusiv cele educa 
live.Dînd întru totul dreptate ingineru
lui arădean, să precizăm, totuși, pen
tru respectarea strictă a adevărului, 
că în' intervenția profesorului Voicu
lescu nu a fost nici o clipă o încerca
re de a dezavua orientarea turistică. 
El a propus — strict în principiu — 
ca, acolo unde, din diferite motive, 
asemenea concursuri nu se pot des
fășura, să se apeleze la șah, de pildă. 
Autorul scrisorii nu s-a referit la 
cazul Aradului, unde orientarea tu
ristică se bucură de popularitate, în

5
bună măsură prin aetivitateâ. price
perea si pasiunea tovarășului U’eisz.

Președintele comisiei de Drisp 
propune :

— Includerea orientării țaristice, la 
competițiile de masă, ȘI PENTRU 
GRUPA ELEVI ;

— Specificarea amănuntului tehnic 
că norma se socotește îndeplini tă. 
dacă concurentul atinge cel puțin ju
mătate din posturile de control.

★
Iată, așadar, că proiectul de Regu

lament aj Complexului se îmbogă
țește mereu cu elemente noi. utile ți 
interesante, capabile să-1 îmbunătă
țească, să-i dea o mai mare eficienți. 
Reamintim că așteptăm pină la 1 au
gust sugestiile iubitorilor sportului.

atitudinea Inspecto- 
care arată de mai 

lipsă de receptivitate

ETAPA
U.M. Timișoara
F. c. Bihor
Ind. sirmei C. Turzii 
Mureșul Deva
Textila Odorhei Arieșul 
Victoria Vulturii 
Minerul

Turda
CăreiTextila Lugoj 

Cavnie
ETAPA A

Anina

12 AUGUST
— Metalurgistul Cugir— C.F.R. Arad
— Minerul Anina
— Olimpia Satu Mare — Corvinul Hunedoara 
— Gloria Bistrița— Minerul Bala Mare— Olimpia Oradea
— C.F.R. Timișoara

ll-a, 19 AUGUST
— F. C. Bihor

Textila Odorhei
— U.M. Timișoara
— Minerul Cavnie
— Arioșul Turda
— md. sirmei C. Turzii
— Mureșul Deva
— Victoria Cărei
— vulturii Textila Lugoj

ill-a, 26 AUGUST
— Gloria Bistrița 
— Arieșul Turti a
— Olimpia Oradea
— C.F.R. Timișoara
— lud. sirmei C. Turzii
— C.F.R. Arad
— Minerul Anina
— Metalurgistul Cugir
— Oiimpia Satu Marc

i.

Minerul
Metalurgistul cugir
C.F.R. Arad 
Gloria Bistrița
Olimpia Satu Mare
C.F.R. Timișoara 
Olimpia Oradea 
Corvinul Hunedoara 
Minerul Baia Mar©

ETAPA A
Corvinul Hunedoara
U.M. Timișoara 
Victoria Cărei 
F. C. Bihor 
Vulturii Textila Lugoj
Minerul Cavnie 
Minerul Baia Mare 
Mureșul Deva
Textiia Odorhei

ETAPA A IV-a, 2 SEPTEMBRIE
C.F.R. Timișoara
Olimpia Oradea
Metalurgistul Cugir
Vulturii Textila Lugoj 
C.F.R. Arad
Ind. sirmei C. Turzii
Arieșul Turda
Olimpia Satu Mare 
Gloria Bistrița

ETAPA A V-o, 9 SEPTEMBRIE

— Minerul Baia Mare
— Corvinul Hunedoara
— Minerul Cavnie
— U.M. Timișoara

Textila Odorhei
— Mureșul Deva
— Minerul Anina
— F. C. Bihor
— Victoria Cărei

Minerul Cavnie 
Victoria Cărei 
F. C. Bihor 
Minerul Anina 
U.M. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Minerul " 
Arieșul 
Olimpia

Baia Mare
Turda
Satu Mare

ETAPA A Vl-a,
Hunedoara
Deva

Corvinul
Mureșul „ 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Cavnie 
Metalurgistul Cugir 
C.F.R. Arad
Vulturii Textila Lugoj 
Textila Odorhei 
Olimpia Oradea

ÎTAPA A Vll-a,
C.F.R. Arad
Minerul Anina
Olimpia Satu Mare
Arieșul Turda
Victoria Cărei
U.M. Timișoara
Ind. sirmei C. Turzii 
F. C. Bihor
Corvinul Hunedoara

I

U.M. Timișoara 
Vulturii Textila Lugoj 
F. C. Bihor
Gloria Bistrița 
Textila Odorhei 
Metalurgistul Cugir

ETAPA A X-a,
Minerul Baia Mare 
F. C. Bihor
Ind. Sirmei C. Turzii 
Minerul Anina
Textila Odorhei 
Arieșul Turda
Corvinul Hunedoara 
U.M. Timișoara 
~ Arad

ETAPA A Xl-a,
C.F.R. Arad 
Olimpia oradea 
Metalurg.stul Cugir
Ind. sirmei C. Turzii 
C.F.R. Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Gloria Bistrița
Minerul Cavnie 
Victoria cărei

C.F.R.

— C.F.R. Timișoara — Arieșul Turda — Olimpia Oradea 
— Ind. sirmei C. Turzii — Minerul Baia Mare — Corvinul Hunedoara
21 OCTOMBRIE
— Mureșul Deva 
— Gloria Bistrița — Victoria caret 
— Minerul Cavnie
— Olimpia Oradea 
— Metalurgistul Cugir 
— C.F.R. Timișoara 
— Olimpia Satu Mare
— vulturii Textila Lugoj

28 OCTOMBRIE
— Arieșul Țurha
— Minerul Baia Alare 
— Olimpia Satu Mare 
— U.M. Timișoara
— Mureșul Deva 
— F. C. Bihor 
— Minerul Anina
— Vulturii Textila Lugoj 
— Textila Odorhei

ETAPA A Xlf-a, 4 NOIEMBRIE
— Minerul Cavnie 
— C.F.R. Timișoara
— lud. sirmei C. Turzii 
•— Corvinul Hunedoara 
— Arieșul Turda
— Minerul Anina 
— F, C. Bihor
— C.F.R, Arad 
*- Gloria Bistrița

ETAPA A Xlll-a, 11 NOIEMBRIE

Textila Odorhei 
Metalurg.stul Cugir 
Olimpia Oradea 
Vulturii Textila Lugoj 
Minerul Baia Mare 
Victoria Cărei
U.M. Timișoara 
Mureșul Deva 
O.impia Satu Mare

*

— Mureșul Deva
— Metalurgistul Cugir
— Textila Odorhei
— C.l’.R. Arad
— Corvinul Hunedoara
— Olimpia Oradea
— ind. sirmei C. Turzii
— C.F.R. Timișoara
— Vulturii Textila Lugoj

16 SEPTEMBRIE
— Ind. sirmei c. Turzii
— Arieșul Turda
— Victoria Cărei
— Olimpia Satu Mare
— F. C. Bihor
— Minerul Baia Mare
— Gloria Bistrița
— Minerul Anina
— U.M. Timișoara

30 SEPTEMBRIE
— Gloria Bistrița

— C.F.R. Timișoara
— Minerul Baia Mare
— Olimpia Oradea
— Mureșul Deva
— Textila Odorhei
— Metalurgistul Cugir
— Vulturii Textila Lugoj
— Minerul Cavnie

ETAPA A Vlll-a, 7 OCTOMBRIE
Olimpia Oradea 
Minerul Baia Mare 
Ind. Sirmei C. Turzii 
Minerul Anina 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara 
Victoria Cărei 
Arieșul Turda 
Mureșul —

Minerul 
Mureșul 
Olimpia

Deva

— Olimpia Satu Mare
— Metalurgistul Cugir
— Minerul Cavnie
— Vulturii Textila Lug >j
— Textila Odorhei
— C.F.R. Arad
— U.M. Timișoara
— Corvinul Hunedoara
— F. C. Bihor

ETAPA A IX-a, 14 OCTOMBRIE
Cavnie 
Deva 
Satu Mare

— Victoria Cărei
— Minerul Anina
— C.F.R. Arad

POLITEHNICA IAȘI
A JUCAT LA BORSEC

L MIHAESCU

li. 
ostie.

de 9 La ai 
să

GH. Ilinca-coresp.

e-t—

Orabi.
îi

iulie cu Petrolul Plo- 
august cu Constructo-

stanța, la 29 
iești și la 2 
rul Galați.

Gfaer-
HajnaL

Unul dintre internaționalii selec
ționatei Alexandriei, portarul Has
ten Ibrahim

țmerea unor 
este antrena

și perseverent Cu 
e repetări, din situații 

foiostodu-se proce
dee cit mai variate 

re jocului com- 
ața eficacitatea 

i. în fotbalul 
ia care, deo-

Politehnica Iași a jucat duminică, 
la Borsec cite o repriză, cu două e- 
cliipe din campionatul județean : cu 
Nirajul Miercurea Nirajului (scor 
0—0) și cu Apemin Boresc (2—0, au 
marcat Bomilă II, Ailoaie). Antreno- 
rtil Ilie Oană a folosit următorii ju
cători : Pop (Achimoftoaie) — Anton, 
Samoilâ, Bomilă I. Ciubotaru — Ro- 
milâ II. Simionaș — Toacă (Andre- 
oaie), Blejușcă (Moldovan, Goleac), 
Marica, Ailoaie.

SELECȚIONATA ORAȘULUI ALEXANDRIA (R.A. Egipt)
SOSESTE ASTAZI

IN TARA NOASTRA

Abdel
pen- 

si pre-

C.F.R. Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Minerul Anina
C.F.R. Arad
Textila Odorhei
Gloria Bistrița
Arieșul Turda 
Minerul Cavnie
F. C. Bihor

— Vulturii Textila Lugoj
— Olimpia Satu Mare
— Metalurgistul Cugir
— Olimpia Oradea
— Mureșul Deva
— U.M. Timișoara
~ ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Baia Mare
— Victoria Cărei

ETAPA A XlV-a, 18 NOIEMBRIE
Minerul Baia Mare 
Ind. sirmei C. Turzii 
Oiimpia Satu Mare 
Arieșul Turda 
Metalurg.slul Cugir 
Olimpia Oradea 
Mureșul Deva 
Corvinul Hunedoara 
U.M. Timișoara

— F, C. Bihor
— Textila Odorhei
— C.F.R. Timișoara
— Victoria Cărei
— Vulturii Textila Lugoj
— Minerul Anina
— Gloria Bistrița
— C.F.R. Arad
— Minerul Cavnie

ETAPA A XV-a, 2S NOIEMBRIE
Minerul Anina
F. C. Bihor
C.F.R. Arad
Minerul Baia Mare
Textila Odorhei
Vulturii Textila Lugoj 
Victoria Cărei 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița

ETAPA A XVI-a, 2 DECEMBRIE

— Corvlnul Hunedoara
— Minerul Cavnie
— Ind. sirmei C. Turzii
— U.M. Timișoara
— Arieșul Turda
— Mureșul Deva
— Olimpia Satu Mare .
— Olimpia Oradea
— Metalurgistul Cugir

Metalurgistul cugir 
Textila Odorhei 
Gloria Bistrița 
Minerul Cavnie 
OiimiJia Satu Mare 
U.M. Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
F. C. Bihor 
Victoria Cărei

— C.F.R. Arad
— C.F.R. Timișoara— Minerul Baia Mare
— Olimpia Oradea
— Ind. sirmei C. Turzii
— Minerul Anina
— Mureșul Deva
— Arieșul Turda
— Vulturii Textila Lugoj

ETAPA A XVII-o, 9 DECEMBRIE
Ind. sirmei C. Turzii
C.F.R. Arad
Minerul Anina
Vulturii Textila Lugoj 
Mureșul Deva
Arieșul Turda
Oli-mpia Oradea 
Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara

— F. C. Bihor
— Victoria Cărei
— Olimpia Satu Mare
— Textila Odorhei
— U.M. Timișoara
— Minerul Cavnie
— Metalurgistul Cugir
— Corvinul Hunedoara
— Gloria Bistrița

DE LA CLUBUL STEAUA
Biroul consiliului Clubului spor

tiv al armatei, Steaua, împreună cu 
Biroul secției de fotbal, analizînd 
componența lotului de jucători și 
ținind seama de comportarea unora 
în sezonul trecut și de dorința al
tora de a încheia activitatea compe- 
tițională sau a activa la alte clu
buri a liotărît următoarele :

• Să satisfacă cererea jucătorului 
Bujor Hălmăgeanu de a deveni an
trenor la centrul de copii 
niori al

• Să
Voinea, 
cererea 
viitor la alte cluburi. Cu acest pri
lej, consiliul Clubului Steaua aduce 
calde mulțumiri acestor valoroși 
jucători, care, tin»j de peste 10 
ani, și-au adus o contribuție impor
tantă la succesele echipei, au con
stituit exemple de disciplină și 
conștiinciozitate în muncă, de dăru
ire și pasiune pentru fotbal- De a- 
semenea, a fost satisfăcută cererea 
jucătorului Cornel Vlad de a activa 
la un alt club ;

• Pentru comportare necorespun
zătoare in unele perioade ale anu
lui competițional 1972—1973, jucă
torul Narcis Coman a fost suspen
dat pe primele trei etape ale viito-

Și ju-
Clubului Steaua 
aprobe fotbaliștilor 
Iosif Vigu și Vasile 
de a activa în campionatul

Florea
Negrea

rului campionat, primind, în ace
lași timp, un sever avertisment ;

• Avînd în vedere că jucătorul 
Gheorghe Crlstache, cu toate mă
surile educative adoptate de club, 
a comis repetate abateri de la etica 
sportivă și cetățenească, de la dis
ciplina de colectiv, a fost scos din 
lotul echipei și suspendat clin acti
vitatea competițională pe timp de 
un an ;

• Jucătorii Vasile Aelenei, care a 
suferit în sezonul trecut o dublă 
fractură de tibie și peroneu, și An
gliei Iordănescu, care a fost operat 
de menise în luna mai, nerestabiliți, 
continuă tratamentele medicale in
dicate. Echipa nu va putea conta 
pe aportul lor în turul campionatu
lui 1973—1974 ;

• Lotul echipei a fost completat 
cu următorii fotbaliști, pentru ca
re cluburile de origină și-au dat 
acordul : Nicolae Ionescu (F.C. Pe
trolul), Al. Amarandej (Politehnica 
Iași), Andrei Saabados (Jiul Petro
șani) și I. Agud (F. C. Bihor) ;

• Conducerea tehnică este asigu
rată de Gheorghe Constantin, an
trenor principal, Carol Creiniceanu, 
antrenor secund și dr. Gh. Ghimpe- 
țeanu, medic.

F. C. CONSTANTA - BOHUMIN (Cehoslovacia) 1-0 (0-0)
Orabi, Khalil. Hassan. Mckhe- 

tmer ți El Gareoi sf-t icteraățio- 
laii-
Sclecțioc.ate Alexandriei, care so

sește în România după un turneu 
fax Polonia, ea «usț:~e următoarele 
partide: la î* ialie cu F.C. Con-

C.
cehoslavacă 
turneu în 
unui meci

urmează a întîlni joi, în nocturnă, 
selecționata orașului Alexandria (R. A. 
Egipt).

BILANȚ PROMIȚĂTOR CONCURSURI POPULARE
Urmare dtn pag. 1)
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Pe linia 
scriu si 
tism (care. : 
ier județene, 
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promovarea 
baschet și h

el bune se în- 
mesele selecționatei de atie- 

* nai n tea ultimei e’^ape in
se află pe locul I cu 

i promova in divizia A), 
echipelor feminine de 

landbal ale clubului Uni-

A APĂRUT Nr. 7/73 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICA

Din sumar spicuim :
— Știința activităților corporale, de M.

SI SPORT“»

— Știința activităților corporale, de M. Epuran.
_  Cercetări cu radioizotopi privind circulația perfectă la sportivi de 

performanță, de I, Drăgan și colab.
_  Aplicarea teoriei jocurilor strategice la o situație' din campiona

tele de fotbal, de E. Horn.
_  Eficiența activității de selecție în secția de atletism a Clubului 

sportiv „Metalul", de S. Dumitrescu.
— Unele păreri despre selecția la natație, de M. Olaru.
— Protejarea cotului sulițașului, de P. Masterovoi.
Acest interesant număr se găsește la toate centrele de difuzare a 

presei, atît In capitală cit și în țară.

a echipei de fotbal Po- 
fn di.izia A, promovarea 

e • loei feminine de handbal Voir.ța 
In divizia B.

Fără îndoială că aprecieri elogioa
se merită echipe de volei Penicilina, 
care a ocupat locul III in „Cupa cam
pionilor europeni*, formația de rug
by Politehnica, echipele de floretă șl 
sabie ale clubului Politehnica, cea 
de popice a clubului Nicotină, cea 
de judo a Școlii sportive „Unirea", 
echipa de gimnastică modernă a clu
bului sportiv Universitatea.

Și aici, insă, se cuvin pe bună 
dreptate, referiri critice la adresa e- 
chipei masculine de handbal a clu
bului sportiv Agronomia, care a ocu
pat un ‘ ‘ .............. ......
echipei 
.Mihail 
cui VI in turneul final masculin, 
deși iți propusese ciștigarea titlului, 
echipei . _
mai păstrează șanse minime de a se 
menține in divizia A.

Concluzionlnd asupra modului în 
care se desfășoară activitatea sporti
vă de masă și de performanță din 
județul Iași, se constată că atît 
C.J.E.F.S., cit și celelalte unități cu 
atribuții în domeniul sportului, înde
plinesc cu spirit de răspundere sarci
nile trasate de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului în țara noastră.

Sînt, însă, condiții ca la unele ra
muri de sport, printr-o intensificare 
a eforturilor, printr-o munca mai 
perseverentă, să se obțină rezultate 
și mai bune decît cele de pînă acum.

modest loc Vin in divizia B, 
de juniori a Liceului nr. 2 
Eminescu”, care a ocupat lo-

de lupte greco-romane, care

DE PATINAJ PE ROTILE

Sîmbătă seara, pe stadionul „1 
Mai" din Constanța s-a disputat in- 
tilnirea internațională dintre F. 
Constanța și formația 
Bohumin, aflată într-un 
țara noastră. La capătul
disputat și de bun spectacol, victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul înscris de Mărcu- 
lescu (min. 72), în urma unei fru
moase acțiuni colective de atac.

In cadrul programului de meciuri 
internaționale, cu caracter de verifi
care și omogenizare, F. C. Constanța

CARA1MANUL BUȘTENI- 
OȚELUL GALAȚI 2-1 (2-0)

BUȘTENI. — Cele două noi divi
zionare B, Caraimanul Bușteni și O- 
țelul Galați au oferit spectatorilor o 
partidă frumoasă. Mai bine puși la 
punct cu pregătirile, jucătorii echipei 
gazdă au terminat învingători cu 2—1 
(2—0) prin golurile înscrise de Pos- 
tolache. Pentru Oțelul a marcat Tîrîș.

Concursurile populare de patinaj 
pe rotile au intrat în -tradiția com- 
petițională de masă a orașului Tg. 
Mureș, principalul animator al aces
tor întreceri fiind cunoscutul antre
nor Carol Gall. Pină în prezent au 
fost organizate șapte reuniuni în 
cadrul cărora și-au disputat întîieta- 
tea aproape 500 de fete și băieți din 
școli și întreprinderi. Întrecerile au 
fost găzduite de baza sportivă 3 
Școlii generale nr. 16, situată in noul 
cartier Carpați.

Cu acest prilej, harnicul antrenor 
mureșean a selectat numeroase ele
mente care vor fi încadrate în secția 
de patinai viteză a clubului sportiv 
din localitate. De notat că la ultimul 
concurs, premergător fazei județene 
a campionatului republican de pati
naj pe rotile, s-au remarcat cîteva 
autentice talente. Iată și numele lor i

Cat, 9—10 ani, 50 m și 100 m — 
Ibolia Satmary ; cat. 11—12 ani 50 m 
și 100 m : Gyongyi Kiss ; cat. 13—14 
ani, 100 m și 200 m : Rodica Pașcan ; 
cat. 15—16 ani, 100 m : luditli Balint. 
Junioara Enikij Giliga a corectat re
cordul la 300 
a egalat cea 
republicană 
(1:30,1).

Se cuvine 
ția remarcabilă adusă la buna desfă
șurare a concursurilor de către mem 
brii comisiei locale, in frunte cu ac
tiviștii voluntari Ștefan Halasz șt 
Vasile Săcăliuc.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA TRAGEREA SPECIALA LOTO
DIN 24 IULIE 1973

m, <realizînd 31.6 sec și 
mai bună performantă 
pe distanta de 500 in

s& subliniem contribu-

Tr. I.

Tragerea va avea loc astăzi la 
București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 18.15 și va fi 
radiodifuzată. Panoul cu rezultate 
va fi televizat în cursul serii.

• Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pină în ziua de sîmbătă 
28 iulie 1973, la ora 13, în orașele 
de reședință județeană și, pînă în 
ziua de vineri 27 iulie 1973, 
13 in celelalte localități.

• Omologarea premiilor 
efectua în ziua de miercuri 
gust 1973.

• Administrația de Stat 
Pronosport, organizează în colabo
rare ctț Automobil Club Român, 
ediția a II-a a Raliului Cîștigăto- 
rilor de Autoturisme la Loto-Prono- 
sport. în zilele de 18 și 19 august 
a.c.

La acest raliu pot participa con
ducătorii proprietari ai autoturis
melor cîștigate la Loto-Pronosport, 
cit și alți posesori de autoturis
me înscrise în circulație. Amă-

nunte la sucursalele județene Loto- 
Pronosport și Filiale A.C.R.

• Tragerea Pronoexpres de mîi- 
ne, va fi televizată direct din Stu
dioul de- Televiziune cu începere 
de la ora 18.05. Astăzi este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor.

la

se
1

ora

va 
su

Loto-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES DIN 18 IULIE 1973

: 1 variantă 10 n a a 
; a 6-a :

Extragerea I : Cat. 1a 100 OOt> lei ; a 2-a : 1,78 a 38 055 lei ; 3-a : 17,05 a 3 906 lei ; a 4-a : 46,15 
1 443 lei ; a 5-a : 127,60 a 522 lei 4 093,05 a 40 lei.

Report categoria 1 : 403 334 lei
Extragerea a II-a : Categ. A : riantă 10% a 81 556 lei ; B : 9.4t 

lei ; C 4 37,60 a 2169 lei : D : 1 
60 lei ; E : 120,10 a 200 lei ; F 
40 lei.

■ Ciștigul de 100 000 lei de la categoria 
>'l a revenit iul MIRU DUMITRU din. 

București. Iar cel de «1 550 lei de 
categoria A, l-a revenit lui NICULAE 
PETRE, tot din București, care ciștiaA 
cite un autoturism „Dacia 1300" plus 
diferența în numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT
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Reamintim și datele exacte pre
văzute pentru finalele zonei eu
ropene: 3, 4 și 5 august. Deci, 
foarte aproape.

fi pasionanta revanșă, pe 
propriu, a meciului cîștigat 
trecut împotriva echipei lui 
Metreveli, la Tbilisi. Sau o

internațional de box 
la Balaton, pugilistul 
Sulă s-a clasat- pe pri- 
categoria muscă. El l-a
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In finala grupei A, O finală caie 
poate 
teren 
anul 
Alele
întilnire aproape inedită cu team-ul 
francez, cu care nu ne-am mai re
găsit față în față din 1966, cînd 
Ilie Năstase iși făcea debutul în 
conpetiție. In acea partidă cu Pierre 

‘Darmon. ce avea să entuziasmeze 
pe rarii spectatori veniți atunci în 
tribunele de la Roland Garros 
pentru un meci fără panaș (4—1 
pentru gazde; Ion Țiriac marca 
punctul de onoare în fața aceluiași 
Darmon). Un meci cu francezii ar 
trebui să-1 susținem în deplasare, 
pe terenul lor, pentru că aceștia 
joacă actualmente la Moscova. Să 
așteptăm mai întîi, însă, rezulta
tele acestei ultime semifinale res
tante.

In grupa B, o finală Cehoslova
cia — Italia care poate fi pasio
nantă. Dar numai cu condiția ca 
italienii să ridice suspendările 
dictate împotriva recalcitranților 
lor jucători, Panatta și Bertolucci, 
fără care nu pot aspira la un re
zultat favorabil în fața echipei lui 
Jan Kodes. Mai ales că meciul 
ar trebui să se joace la Praga, ulti
ma oară aceste două formații în- 
tîlnindu-se pe terenul italienilor 
(3—2 pentru gazde, în 1970)

TabeLul complet al ediției actua
le poate lămuri dintr-o privire, a- 
supra stadiului actual al disputei 
pentru „Salatiera de argint". Cea 
care continuă să stea expusă în 
vitrina clubului din Boston (Massa- 
chussets), acolo unde pentru prima 
oară, in 1900, a fost pusă în joc. 
Iar posesorii ei tradiționali, tenis- 
menii americani, obligați acum să 
joace și ei din prima rundă a în
trecerii, . fac intense pregătiri pen
tru păstrarea pe mai departe a 
trofeului la care țin atît de mult.

Finala zonei celor două Americi 
se dispută și ea săptămîna viitoare. 
Chilienii lui Fillol și Pinto Bravo 
se deplasează în S.U.A. pentru un 
meci foarte dificil, fără îndoială. 
Nu cunoaștem în toate amănuntele 
echipa americană, dar se pare că 
ei i-a fost reintegrat primul ju
cător, Stan Smith, alături de Tom 
Gorman, Erik Van Dillen și — 
singurul debutant — Dick Stock- 
ton. împotriva lor și pe terenul lor, 
probabil, va trebui să apară, și 
campioana grupei A europene, în 
următoarea semifinală interzonală. 
Spunem, probabil, deoarece regu
lamentul atît de controversat 
competiției 
prize și în

al 
ne-a mai oferit sur- 
trecut.
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CUVÎNTUL CELOR DOI
meci-(Noua Zeelandă): „Un 

te face să înțelegi pentru ce 
această bătrînă competiție a 

n-am avut decît un

JOHN LOCKINGTON 
de Juptă, un meci care 
este atît de frumoasă 
Cupei Davis. Din păcate, eu
Davis-cupman în echipă, pe Onny Parun. El știe, ce 
înseamnă lupta neprecupețită pentru culorile unui 
team. Fairlie este un jucător mare, as printre ași, 
dar nu are inimă pentru echipă. Afn admirat echipa 
română, tocmai, pentru excelentul ei spirit de luptă. 
Personal, cred că rezultatul lui Ovici din prima zi 
a înclinat decisiv balanța victoriei pentru români. 
La 1—1, se juca altfel și dublul. Mulțumesc, în nu
mele echipei și federației de tenis din Noua Zee- 
landă, pentru frumoasa dvs. ospitalitate. Mulțumesc 
și publicului român pentru aplauzele ce ni le-a acor
dat. Urez succes echipei României în finala euro
peană !‘.
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J 30
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partea cealaltă a uriașului 
cu 53 de competitoare, Aus- 
se pregătește să, reintre în 
finală, după o absență de 
ani, de cînd ceda trofeul a- 

în Challenge-roundui 
Newcombe,

De 
tablou 
trai ia 
lupta 
patru
mericanilor. 
de la Adelaida. John 
Mal Anderson și Colin Dibley ar 
trebui sâ realizeze acest aproape 
firesc „come-back".

ECHIPĂ
(România) : „ConsiderCRISTEA CARALULIS

că un punct tot atît de prețios pe care l-am cîș- 
tigat în acest meci cu neo-zeelandezii, alături de 
victorie și calificare, este acela al unui nou spirit 
în echipa noastră, al unei atmosfere frățești, uni
te. Pentru aceasta m-am străduit luni de zile și 
iată că am reușit. Lui Ilie Năstase să-i fim recu
noscători pentru marele său efort făcut, în special 
de către el, în ridicarea acestei echipe noi. Iar lui 
Toma Ovici, și Ion Sântei să le apreciem cum se 
cuvine buna comportare în meci și punctele aduse 
echipei. Ne așteaptă o finală grea, eu U.R.S.S. sau 
Franța. Dar am aceeași încredere, pe mai departe, 
în posibilitățile echipei ce o conduc".

( AI M IVIII Șl CANOIȘTII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

Eu sper la toate ! La ultima ediție 
mi-a „scăpat" aurul. Doresc din 
toată inima ca la Tampere să-mi 
completez palmaresul și „colecția de 
aur" începută la Jocurile Olimpice 
din Mexic, continuată la Moscova 
(campionatele europene), Copen
haga (campionatele mondiale), în
treruptă, cum spuneam, la Belgrad 
și reluată la Jocurile Olimpice de 
Ia Miinehen. Știu că Wichman și 
toți ceilalți adversari de valoare pe 
care-i voi întilni doresc, ca și mine, 
același lucru la Tampere, dar m-am 
pregătit să le fac față"

Fetele sînt întotdeauna cu un mi
nut înaintea tuturor stăpînite de 
îngrijorare și poate de aceea vor
besc mai puțin despre concurs, des
pre șanse. „Caiacistele sovietice do
mină autoritar de mai mulți ani 
probele noastre. Au fost și sint încă 
de nedepășit. Am încercat și noi, 
au încercat și alfe caiaciste. Proble
ma se pune, de aceea, pentru locu-

rile următoare. La asta ne gîndim 
și noi de luni de zile. E greu de dat 
un răspuns, mai ales fără să cu
noaștem exact... lista de start. In 
orice caz, vrem să confirmăm re
zultatele bune obținute în ultimii 
doi ani" — ne spune Viorica Dumi
tru și părerea ei este împărtășită și 
de ‘
ne 
tei 
t*a 
pentru actuala ediție a campiona
telor mondiale

Din grupul specialiștilor îl reți
nem cîteva clipe pe prof. Cornel 
Bârsănescu, antrenorul coordonator 
al lotului național, rugîndu-1 să ne 
spună gîndurile și năzuințele celor 
care au pregătit apropiata evoluție 
a sportivilor români pe baza nauti
că de la Tampere : „Așteptăm, de
sigur, cu emoție dar cu multă în
credere aceste dificile întreceri la 
care și-au anunțat participarea e- 
chipaje din 24 de țări, multe cu pu
ternică tradiție în sportul caiacului 
și canoei. Pregătirea efectuată ne

Maria Nichiforov care, în plus, 
asigură că Ia îndeplinirea aces- 
dorințe iși vor aduce contribu- 
și tinerele promovate în lotul

dă dreptul să sperăm la rezultate 
bune care să confirme pozițiile de 
prestigiu cucerite de-a lungul ani
lor de caiacul și canoea din țara 
noastră. Ne-am propus să obținem 
calificarea in toate cele 18 finale 
ale campionatelor mondiale, să con
tăm la toate probele in lupta pentru 
locurile fruntașe și Ia multe dintTe 
ele — canoe 1 — 500 și 1 000 m, 
canoe 2 — 500 m și 1 000 m, caiac 
4 — 1 000 și 10 000 m etc. în lupta 
pentru medalii, iar dintre acestea 
la cîteva să concurăm — și să cîș- 
tigăm — în cursa pentru 
supreme".

Ne bucură atmosfera de 
dere, de optimism a lotului 
va reprezenta la campionatele mon
diale de la Tampere.

Ieri, la bordul avionului cu des
tinația Tampere, s-a urcat un grup 
de sportivi români conștienți de va
loarea lor. de puterea de luptă și 
dăruire, de înalta responsabilitate 
pe care o au în reprezentarea cu 
cinste a țării noastre la această 
mare competiție.
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LA MOSCOVA— SCOR 11
La Moscova, întîlnirea semifinala 

(zona europeană — ffrupa B) dintre 
echipele U.R.S.S. și Franței continuă 
să avanseze greu. Gazdele au egalat 
prin A. Metreveli care a cîștigat par
tida de simplu întreruptă cu france
zul P. Proisy, la scorul final de 
6~3, 6—8, 7—5, 6—2. Jucînd mai mult 
de 15 ghemuri, de la reluare, jucă
torul sovietic a cerut amînarea par
tidei de dublu, care — conform re
gulamentului Cupei Davis — a fost 
reprogramată pentru astăzi. Scorul 
întîlnirii este acum de 1—1.

UN ADVERSAR

A 60-a ediție a „Turului Fran
ței" s-a încheiat duminică la Paris 
cu victoria spaniolului Luis Ocana. 
Un succes, incontestabil, cum pu
tini dintre ceilalți 39 de învingă
tori ai „Marii Bucle" au mai reușit 
să-și înscrie în palmares. O victo
rie pe care urmașul lui Bahamontes 
a visat-jO, dar n-a sperat-o chiar 
atît de categorică. Cu doi ani în 
urmă el se mai crezuse în vîr- 
ful piramidei. N-a putut, însă, 
rezista nervos în disputa cu Merckx 
și — așa cum pre vedea Jacques 
Goddet, acest mare cunoscător al 
ciclismului profesionist — a gre
șit, eșuînd la coborîrea de pe vîr-

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — La 
Leningrad s-au încheiat întrecerile 
pentru „Cupa Europei" la sărituri 
în apă. Proba feminină de la tram
bulina de 3 m a revenit sportivei 
sovietice Tamara Safonova cu 
454,44 puncte, urmată de Ulrika 
Knappe (Suedia) — 439,44 puncte, 
Christa Keller (R.D.G.) — 433,32 
puncte. Concurentele românce Me
lania. Decuseâră și Sorana Prelip- 
eeanu au ocupat locurile 11 și res
pectiv 16. In proba masculină de 
sărituri din turn, pe locul întîi s-a 
clasat Nikolai Mihailin (U.R.S.S.) — 
542,22 puncte, urmat de campionul 
olimpic Klaus Dibiasi (Italia) — 
539,91 puncte. Ion Ganea s-a situat 
pe locul 12, cu 378,48 puncte.

Clasamentul pe țări al „Cupei Eu
ropei" :, 1. R.D. Germană — 368

puncte ; 2. U.R.S.S. 
Italia — 326 p ; 4.
P ; 5. Polonia — 294 p ; 6. Româ
nia — 284 p ; 7. R.F. Germania 
216 p ; 8. Cehoslovacia — 188 
9. Anglia — 160 p; 10. Ungaria 
147 p ; 11. Franța — 130 p etc.

BUDAPESTA, 23 (Agerpres). 
în turneul 
desfășurat 
român fon 
mul loc la 
învins în finală pe maghiarul Fol- 
deak. Iiie Tîrîlă a ocupat locul doi 
la categoria semimijlocie.

I. BIRIESCU PRINTRE FINALIȘTII 
C.M. DE SAH
LONDRA, 23 (Agerpres). — Au 

fost desemnați primii șase finaliști 
ai campionatului mondial de șah 
pentru juniori, care se desfășoară 
ia Thornaby-on-Tees (Anglia). Prin 
tre ei se numără și tinărul șahist 
român Ion Biriescu, lider al gru
pei preliminare B, cu 5 puncte din

PENTRU JUNIORI
7 posibile. în runda a șaptea, Biri
escu l-a învins pe argentinianul 
Seidier. Au mai obținut calificarea 
în finală A. F.eliavski (U.R.S.S.), 
N. Bloch (R.S.A.), A. Miles și M. 
Spean (ambii din Anglia) și L.M. 
Leow (Singapore).

ILIE NĂSTASE IA ISTANBUL
In cursul acestei săptămîni, 

dintre membrii reprezentativei 
tenis a țării noastre sînt prBzenți 
turnee peste hotare. Ilie Năstase 
parte Ia turneul internațional de 
Istanbul, iar Toma Ovici participă 
Ja campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei, care se desfășoară la 
Bratislava. La acestea ia parte și 
jucătoarea româncă Valeria Balaj.

doi 
de 
la 
ia 
la

„INTERZONALUL" DIN BRAZILIA 
AMÎNATDIN NOU

RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). 
— Aminat din motive organizatori
ce, turneul interzonal de șah de la 
Petropolis va începe „într-una din 
zilele acestei săptămîni", anunță 
corespondenții de presă aflați în lo
calitatea montană de lingă Rio, un-

maeștri Viktor Korcinoi și

de au sosit acum toți cei 18 parti- 
cipanți.

Turneul se va desfășura în sala 
clubului „Petropolitano" cu o ca
pacitate de 2 500 de locuri. în cele 
17 runde prevăzute pentru dispu
tarea acestui important episod al 
campionatului mondial, se vor juca 
153 de partide: cite nouă în fiecare 
zi. Primii trei clasați șe voi- cali
fica pentru meciurile turneului can- 
didaților, ce va avea loc anul vii
tor. După cum se știe, la primul, 
turneu interzonal, desfășurat luna 
trecută la Leningrad, ș-au calificat 
marii
Anatoli Karpov și marele maestru 
american Robert Byrne.

La turneul interzonal din Brazi
lia participă și un șahist român, 
marele maestru Florin Gheorghiu, 
care va avea de luptat cu șahiști 
celebri, cum sînt marii maeștri so
vietici V. Smîslov, E. Gheller și L. 
Polugaevski, apoi L. Portisch (Un
garia), S. Reshevsky (S.U.A.), O. 
Panno (Argentina).

TELEX

încre-
care ne

Atentie la serviciul advers! Jucătoarele de la „Burevest nik“ 
studențești care 
sovietică pentru

Odesa 
participă la campionatul unional, sint selecționate 
Universiadă.

sint gata să primească mingea. Din echipele 
cele mai capabile elemente in reprezentativa 

Foto : TASS

REDUTABIL PENTRU MERCKX
ful Mente. Acum nu mal era 
Merckx... Porțile se deschiseseră 
larg tuturor outsiderilor, fiecare 
din cei 120 de rutieri purtînd la 
startul primei etape, în săculețul de 
merinde bastonul de... învingător 
al Turului. S-a detașat Ocana, 
multiînvingător de etape, bun că
țărător în Alpi și 4n Pirinei, sprin
ter remarcabil printre sprinterii 
plutonului. L-a ajutat și contra- 
cronometrul lui de om de munte, 
l-a ajutat și „noua formulă" de 
traseu, o formulă evident „anti- 
Merckx". Desigur, și numai faptul 
că se poate face ceva împotriva 
invincibilului belgian mărește stră
lucirea victoriei spaniolului. Dar 
nu îndreptățește cu nimic afirma
ția lui Jose Manuel Fuente: „Pen
tru mine, care l-am putut compa
ra pe Merckx din „Turul Italiei", 
edițiile din 1972 și 1973, cu Ocana 
din acest „Tur al Franței" 1973, 
Ocana a dovedit că este net mai 
puternic decît Eddy Merckx*. Ești 
drăguț senor Fuente cu compatrio
tul dumitale și ai merita să pri
mești — de ziua nașterii — un ca
dou frumos de la Ocana!... De ce a 
trebuit să-1 compari pe Merckx cu 
Ocana în competiții la care nu s-au 
întîlnit? Aveai la dispoziție un 
termen mai logic mai corect: „Tu
rul Spaniei". Chiar acasă la Ocana 
(și la dumneata...), Merckx a rea
lizat o victorie fără drept de apel 
asupra lui Luis în „Vuelta" din 
acest an. Așa că...

Lăsînd la o parte declarațiile 
exagerate lipsite de suport real, 
trecînd peste modul în care a fost 
alcătuit traseul „Turului Franței", 
din acest an și peste lipsa lui 
Merckx de la start, vom fi de acord 
că Luis Ocana este unul dintre în
vingătorii de marcă al celei mai 
mari competiții cicliste profesio
niste din lume. El a muncit enorm 
pentru a ajunge pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului, a fost om-

niprezent, 
adversarilor 
desființat, 
cu un sfert de orâ în urmă, astfel 
că francezii au de ce să-și prin
dă capul între mi ini ; colegu
lui său Fuente, olandezului Zoe- 
temelk și grupului de. belgieni 
le-a demonstrat cu fiecare prilej 
— la munte, la sprint, la contra
timp — că el este liderul), s-a bă
tut cu o ardoare pentru fiecare se
cundă (deși avea sute avans), pen
tru fiecare metru din milioanele 
acestui „Tur al Franței". Poate că, 
încurajat de această strălucită vic
torie, Ocana va 
și redutabil 
Merckx. Situația 
mul, disputa lor 
oanele de iubitori ai sportului cu 
pedale de pretutindeni, competi
țiile ar deveni palpitante, iar re
cordurile ar lua un nou start. Mai 
ales pentru faptul că Eddy Merckx 
este doar cu d săptăminâ mai tînăr 
decît Luis Ocana (Ocana s-a năs
cut la 9 iunie 1945. iar Merckx la 
17 iunie 1945)... Pînă la o confrun
tare directă între cei doi ași ai 
ciclismului, să-1 felicităm pe spa
niol pentru marea sa victorie.

n-a lăsat nici o șansă 
săi (pe Poulidor l-a 

Pe Thevenet l-a lăsat

deveni un real 
adversar pentru 
ar favoriza ciclis- 
ar electriza mili-

★

Lipsit de participarea rutierilor 
din Anglia, Belgia și Uniunea So
vietică „Tour de 1’Avenir" a reve
nit în acest an unui ciclist italian, 
Baroncheili. Cloul competiției l-a 
constituit faptul că și un austriac 
(Steinmeyer — clasat pe locul II) a 
reușit să-i depășească pe rutierii 
țării gazdă-..

Hristoche NAUM

ISTANBUL : ROMANII PE LOCUL DOI
In proba contracronometru pe echipe

Proba contracronometru pe echi
pe. din cadrul Balcaniadei de ci
clism, care se desfășoară la Istan
bul, a revenit selecționatei Bulga
riei, cronometrată pe distanța celor

100 km cu timpul total
Au urmat în clasament, în ordine, 
echipele României, Iugoslaviei, Tur
ciei și Greciei.

de 2h08:41.

LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

ECHIPELE DE VOLEI ALE U.R.S.S
* * * * •

se apropie cu pași 
pregătirile

Universiada ’73 
repezi și, ca urmare, 
sportivilor studenți din lumea în
treagă sînt în toi. în rîndurile care 
urmează vă vom relata cîteva nou
tăți din voleiul studențesc din 
Uniunea Sovietică.

în primul rind, este demn de re
marcat faptul că în echipa studen
țească feminină sînt șase campioane 
obmpice : Nina Smoleeva, Tatiana 
Tretiakova, Vera Duiunova, Larisa 
Bergen, Tatiana Gonobobleva și 
Ludmila Borozna. După părerea 
antrenorului selecționatei, Ghivi 
Ahvelidiani, aceasta va fi cea mai 
puternică echipă pe care Uniunea 
Sovietică a aliniat-o vreodată la 
Universiade.

Debutul voleibalistelor sovietice 
a avut loc la Sofia în 1961, iar 
al voleibaliștilor — doi ani mai 
ziu, la Porto Alegra. Ambele 
buturi s-au soldat cu victorii 

în institutele și universitățile 
U.R.S.S.. aproximativ 100 000 
studente și studenți practică 
leiul, în cadrul asociației „Burevest- 
nik", în prima ligă a campionatului 
activînd șașe cluburi studențești, 
iar alte șase echipe studențești ju
când în liga secundă. Este demn de 
remarcat și faptul 
au fost aceia care 
zele, cu 50 de ani în urmă, dezvol
tării voleiului în țară. Dar voleiul 
studențesc nu reprezintă numai vic
torii și medalii în diferite turnee; 
trebuie să amintim și aportul ca
drelor din institutele de învățămînt 
superior la dezvoltarea t&oriei jo
cului, La elaborarea unei metodici 
de antrenament moderne etc. De 
exemplu, fostul antrenor al repre
zentativei masculine, Iuri KIesckev, 
este autorul citorva lucrări în do
meniul metodicii antrenamentului 
pentru tinerii voleibaliști. Aceste 
materiale au fost recomandate de 
Federația de volei a U.R.S.S. pen
tru toți antrenorii echipelor de 
copii din țară.

Voleiul modern cere foarte multX

CUPA ORAȘULUI SOFIA**
SOFIA, 23 (Agerpres). — Proba 

de semifond din cadrul competiției 
cicliste pe velodrom „Cupa orașu
lui Sofia*, a fost cîștigată de Hans 
Lutz (R.F. Germania), cu 46 punc
te, urmat de Z. Dohnal (Cehoslova
cia) — 42 p, Marian Ferfeiea 
ÎRomânia) — 29 p, J. Blacha 
(Cehoslovacia) — 24 p.

Cursa de viteză a revenit dane
zului Peter Pedersen, carfe l-a în
trecut în finală pe Emanuel Basch 
(R.D. Germană)', în proba de urmă-

cel 
tîr- 
de-

din 
de 

vo-

că studenții 
au pus ba-

LA CICLISM
rire pe echipe, locul întîi a fost 
ocupat de R.F. Germania — 4:34,8, 
urmată de formațiile orașelor So
fia — 4:38,9. Berlin — 4:39,1. Bucu
rești — 4:43,9, Milano, Praga și 
Budapesta.

Proba de urmărire individuală 
s-a încheiat cu victoria lui Hans 
Lutz (R.F.G.), cronometrat pe 4 009 
m cu timpul de 5:00,4.

Terminînd învingător în două 
probe, Hans Lutz a cucerit trofeul 
..Cupa Sofia"

de Ia jucătorii de clasă internațio
nală. Ințelegind aceasta conducerile 
institutelor și rectoratele caută să 
ajute cit mai mult, pe voleibaliștii 
care sînt chemați sâ joace în echi
pele din ligile superioare ale cam
pionatului unional, sau în repre
zentative. Scopul ? îmbinarea feri
cită a învățăturii cu practicarea 
sportului, chiar și la cel mai înalt 
nivel.

Pregătindu-se pentru Universiada 
’73, echipele sovietice au participat 
la mai multe turnee. Unul dintre ele 
a fost turneul în cinstea jubileului 
de 50 de ani al Ț.S.K.A., turneu pe 
care studenții l-au cîștigat. Pentru 
selecționata masculină studențească 
au jucat : M. Rossov, VI. Narubin, 
VI. Cernîșev, P. Selivanov. O. An
tropov, B. Burakov, A. Vizjacev,
V. Zaițev, A. Sparîkin, I. Devlibus,
VI. Ulanov, V. Bardok și B Tere- 
siuk. Antrenori — Iuri Furaev și 
Nil Fasahov. Echipa joacă foarte 
bine în atac și La blocaj. In lupta La 
fileu se remarcă în special ienin-

grădenii Vizjaev și Saprîkin. Ei a- 
tacă foarte, puternic din pase înalte 
și, deseori, termină combinații neaș
teptate din pase joase, pe care le 
dau cu măiestrie Narubin și Ulanov.

Majoritatea voleibalistelor echi
pei studențești sînt selecționate în 
reprezentativa Uniunii Sovietice și 
au participat la turneul 
jocuri amicale în Japonia, 
de studentele participante 
piadă. în Japonia au mai 
Ludmila Șcetinina, Anna 
Natalia Sidorina, Ludmila Proko- 
pina. Echipa feminină spre deose
bire de cea masculină, preferă com
binații liniștite, studiate, care, de 
regulă, se termină cu atacuri puter
nice. Trăgătoarele principale sînt 
Smoleeva, Duiunova și Bergen. An
trenorii sovietici sînt de părere că 
la Universiadă principalii preten- 
denți Ia medaliile de aur vor fi : 
la băieți — Japonia, R.D.G., Ce
hoslovacia, Polonia, România, Bul
garia și U.R.S.S., iar la fete — Ja
ponia și U.R.S.S.

de șase 
In afară 
la Olim- 
jucat și 
Rostova,

Palatul sporturilor din capitala Spa
niei a găzduit meciul internațional mas
culin de baschet dintre o selecționată 
din R. P. Chineză și formația Real Ma
drid. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 93—89 (51—51) în favoarea sportivilor 
spanioli. Cei mai buni jucători de pe 
teren au fost Clifford Luyk (24 puncte) 
și Cian Sien-pin (20 puncte). Baschetba- 
liștii din R. P. Chineză vor susține săp
tămîna aceasta alte două întîlniri în 
Spania.
a
Cu prilejul concursului internațional de 
atletism desfășurat la Siena, americanul 
Rod Milburn a egalat recordul mondial 
în proba de 110 m garduri cu timpul 
de 13,1. Pe locul doi s-a clasat Buttari 
(Italia) 13,8. Alte rezultate : 100 m - 
Holliday (Anglia) 10,3: 400 m — New
house (SUA) 45,6; 1500 m — Hilton
(SUA) 3:43.8; 5000 m — Altman (Anglia) 
14:10.4: înălțime — Stones (SUA) 2.13 
m; prăjină — Isaksson (Suedia) 5,10 m; 
disc — Power (SUA) 60,62 m.

La Dresda s-au încheiat campionatele de 
atletism ale R.D. Germane. Iată ultimii 
cîștigători : 2Oo m — Bombach 20,2; 110 
mg — siebek 13,3; 5000 m — Scholz 13,36; 
greutate — Briesenik 21,07 p: ciocan — 
Seidel 71,72 m. La feminin : 800 m Hof- 
fmeister 2:02,5; suliță — Fuchs 
înălțime — Witschas 1,87 m.
S
Campionul mondial de box Ia 
„pană", brazilianul Eder Jofre, 
nut la Sao Paulo i 
compania chilianului
Jofre a obținut victoria prin K.O. în 
repriza a patra. Eder Jofre, o glorie a 
sportului brazilian, este în vîrstă de 37 
de ani. El a fost și campion al lumii 
la categoria cocoș.

Turneul internațional de tenis de Ia Hil- 
versum a fost cîștigat de jucătorul olan
dez Tom Okker, care l-a învins în finală 
cu 8—6, 4—6, 6—4. 6—7, 6—3 pe spaniolul 
Andres Gimeno. Proba feminină a reve
nit jucătoarei olandeze Betty Stove, în
vingătoare cu 7—5, 6—2 în partida cu 
vest-germana Helga Masthoff.

62,22 m;

categoria 
a susți- 

un meci amical in 
Godfrey stevens. 

prin K.O. în

In finala probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului de tenis de la Brook
line se vor întîlni americanii Jimmy Con
nors și Arthur Ashe, in semifinale, Ashe 
l-a învins cu 6—3, 7—5 pe Graebner, iar 
Connors l-a eliminat cu 6—0, 6—3 pe 
Richey.
S
Pe Iacul Thune au luat sfîrșit întrece
rile campionatului european de yachting 
clasa „Olandezul Zburător". Titlul & re
venit echipajului Huettner — Pagenkopf 
(R.D. Germană) cu 33.7 p. Au urmat în 
clasament Froebe — Mayer (R.D. Ger
mană) și frații Pajot (Franța).

IRLANDA DE NORD: FARA... TEREN PROPRIU!
• De la 13 octombrie 1971, mereu in... deplasare!
• 347 de nord-irlandezi la meciul contra Ciprului I

reprezentat niciodată sportul 
preferințele publicului nord- 

mereu precedat în

Deși n-a 
nr. 1 între 
iriandez, soccerul 
anchete de hurling și fotbalul celtic — 
a constituit întotdeauna unul dintre 
punctele „cele mai grele" ale programu
lui de distracții, la Belfast, Londonderry 
sau în altă parte pe Insula Verde...

Cam din 1968, an în care conflictele 
religioase din Ulster au căpătat forme 
dramatice, fotbalul a început să piardă 
teren. Meciurile s-au organizat tot- mai 
rar pe teritoriul irlandei de Nord, sin
gura competiție care a reușit să supra
viețuiască în acest interval, fiind cam
pionatul național, Irish League, cîștigat 
anul acesta de un outsider, pe nume 
Crusaders.

în toată această perioadă. Federația 
de pe Windsor Park — sediul forului 
național și în același timp gazda celui 
mai mare stadion nord-irlandez, cu o 
instalație de nocturnă amenajată în 1967 
pentru o rețetă extrem de costisitoare — 
a făcut eforturi disperate pentru men
ținerea jocului cu balonul rotund în 
interesul publicului, dar eforturile aces
tea s-au ciocnit mai întotdeauna de fa
natismul religios al suporterilor. în ciu
da repetatelor cereri ale federației, au
toritățile au interzis utilizarea stadionu
lui din Windsor Park, explicînd această 
aspră decizie prin faptul că ..aleile ce 
înconjoară stadionul sînt prea înguste și 
prea întunecoase".

în această situație, federația din Bel
fast s-a văzut obligată să impună echi
pei naționale să joace meciurile de pe 
teren propriu în... Anglia. De la 13 oc
tombrie 1971, dată la care Irlanda de 
Nord a întîlnit reprezentativa U.R.S.S. 
la Belfast. în cadrul campionatului Eu-

ropei, selecționata Ulsterului a disputat 
toate meciurile in deplasare, la Coventry 
sau — in cazul ultimei confruntări, cu 
Cipru, la 8 aprilie 1973 — la Londra, pe 
bătrinul stadion al clubului Fulham.

Cînd, Ia 8 aprilie, reprezentanții irlan
dei de Nord au întrecut selecționata Ci
prului, un ziarist întreprinzător a avut 
ideea să numere citi irlandezi veritabili 
se aflau în tribune... N-a avut prea 
mult de lucru, numărătoarea sa oprin- 
du-se la... 347 !

Tot mai amenințată de probleme ma
teriale. federația din Belfast — al cărei 
buget a fost serios avariat de plata celor 
25 000 de lire pentru „nocturna" de la 
Windsor Park — a decis, cu regret, re
tragerea echipei reprezentative din cam
pionatul european, nu din argumente 
legate de palmares, cit din aceleași mo
tive de siguranță a spectatorilor și jucă
torilor

La ora la care cel mai talentat fotba
list din istoria Irlandei de Nord, George 
Best, socotit ani la rind drept unul din
tre cei mai abili jucători din Europa,

PREGĂTIRI PENTRU
CONTINUÎNDU-ȘI pregătirile în vede

rea noului sezon internațional, selecțio
nata poloniei a susținut la Cracovia un 
meci de verificare cu formația iugoslavă 
Radnicki Niș. Partida s-a terminat la 
egalitate 0—0 Din echipa poloneză au 
lipsit Lubanski, Kraski și Gadocha. ac
cidentați/

refuză să se întoarcă acasă, reprezenta
tiva Ulsterului este alcătuită —- în ex
clusivitate — din fotbaliști „împrumu
tați" din ligile engleze, tineri care nu 
numai că joacă fotbal pe gazoaneie din 
Londra sau Manchester, dar locuiesc 
acolo din 1968, vizitele lor în orașele na
tale fiind adesea interzise prin... con
tractul profesionist, cum este cazul ju
cătorilor de la Arsenal sau Newcastle.

Ca urmare a acestei situații, deși alcă
tuită din jucători viguroși și talentați, 
cu bune cărți de vizită în campionatul 
Angliei, reprezentativa Irlandei de Nord 
— fiind lipsită de marele avantaj al te
renului propriu — face de ani de zile o 
figură palidă în peisajul fotbalului eu
ropean.

Ținînd 
nește la 
printr-o _ __ _____________
din Windsor Park — ca nici o partidă 
din competițiile continentale să nu se 
desfășoare pe teritoriul Ulsterului decit 
în cazul în care partenerele echipelor 
nord-irlandeze vor accepta eventualele 
riscuri. Asa ceva nu s-a mai întîmplat 
din 1970, cînd Atletico Madrid a consim
țit să joace cu Glentoran la Belfast, meci 
întrerupt în repetate rînduri de inci
dente.

cont de atmosfera care dom- 
Belfast. U.E.F.A. a hotărît — 

decizie acceptată de federația

PRELIMINARIILE C. M
echipa bulgariei și-a început pre

gătirile în vederea meciurilor pe care 
le va susține în preliminariile Campio
natului mondial cu formațiile Irlandei 
(26 septembrie) și Portugaliei (13 octom
brie). Din lot fac parte, printre alții, 
cunoscuții jucători Bonev. Dermendjiev, 
Petkov. Jelev și Alexandrov.
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