
încheierea vizitei 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDIA, 

VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Sîmbătă, 6 octombrie, s-a înche

iat vizita oficială pe care pre
ședintele Republicii India, dr. Va- 
rahagiri Venkata Giri, împreună cu 
soția sa, Sarasvathi Giri, a între
prins-o în țara noastră, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Desfășurată pe parcursul a trei 
zile, vizita solului poporului indian 
în țara noastră, convorbirile avute 
cu șeful statului român au consti
tuit un moment de înaltă semni
ficație în relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare româno-in- 
diene. Ea a permis șefului statu
lui indian să ia un contact direct 
cu realitățile României socialiste, să 
aprecieze sentimentele de prietenie 
pe care poporul român le nutrește 
față de poporul indian.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, desfășurate într-o atmo
sferă de cordialitate și înțelegere, 
au consemnat progresul constant al 
cooperării și colaborării româno- 
indiene, permițînd totodată iden
tificarea unor noi domenii și căi 
pentru dezvoltarea și mai accen
tuată a legăturilor multilaterale 
reciproce, afirmarea hotărîrii co
mune de a promova conlucrarea 
țărilor noastre în viața internațio
nală, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și înțe
legerii în lume.

De la reședința oficială, distinșii 
soli ai poporului indian au fost în
soțiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovai’ășa Elena Ceaușescu, de to
varășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, precum’ și 
de alte persoane oficiale.

Da sosire pe aeroport, cei doi 
șefi de stat sînt aclamați călduros 
de mii de bucuFeșteni.

Aerogara era împodobită sărbă
torește. Sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Indiei. Dea
supra salonului oficial se aflau 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui V. V. 
Giri. Pe două mari pancarte sînt 
înscrise în limbile română și hindi 
urările ,.Trăiască prietenia' și so
lidaritatea dintre poporul român și 
poporul indian" !, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare" !

La aeroport au venit, pentru a 
saluta la plecare pe înalții oaspeți, 
Gheorghe Cioară, primarul generai 
al Capitalei, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale, alți membri ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, generali.

Erau prezenți Petre Tănăsie, am
basadorul României în India, V. N. 
Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București, precum și șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Pe aeroport se află aliniată o 
gardă militară care prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de stat 
ale României și Indiei, în timp ce, 
în semn de salut, se trag 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele V. V. Giri salută dra
pelul României și trec apoi în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii India și 
soția sa îi salută pe șefii misiu-

nilor diplomatice și persoanele o- 
ficiale române, răspund călduros a- 
plauzelor cetățenilor capitalei ve- 
niți la aeroport.

La scara avionului, înalții oaspeți 
își iau rămas bun de la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și tovarășa 
Elena Maurer, de la tovarășii Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
Consiliului de Stat, Constantin 
tescu, secretarul Consiliului de I 
George Macovescu, ministrul 
cerilor externe.

Președintele V. V. Giri și i 
sa, Sarasvathi Giri, își iau apoi ră
mas bun, cu deosebită cordialitate, 
de la președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat s-au îmbrățișat cu 
căldură.

Președintele Indiei își exprimă 
speranța că îl va întîlni din nou, 
în curînd, în India, pe 
Ceaușescu.

Sper că veți păstra 
plăcută vizitei în țara 
răspunde președintele 
de Stat. Ne vom revedea cu plă
cere în India, dar și în România-

Un grup de pionieri oferă flori 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintelui V. V. Giri și soției sale.

Din ușa avionului, înalții oaspeți 
răspund cu multă căldură salutu
rilor celor prezenți.

La ora 9,30, avionul prezidențial 
decolează, fiind însoțit pînă la fron
tieră de o escadrilă de avioane ale 
Forțelor armate române, care for
mează o escortă de onoare.
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Astăzi, în Divizia A, la fotbal

al 
Stă- 
Stat, 
afa-

soția

președintele

o amintire 
noastră — 
Consiliului

0 ETAPĂ ECHILIBRATA
DOMINATĂ DE CUPLAJUL

INTERBUCUREȘTEÂN
Astăzi, pe opt stadioane din țară, 

jocurile etapei a IX-a a Diviziei A 
marchează trecerea în a doua parte- 
a turului campionatului. Privind, cu 
atenție, alcătuirea programului obser
văm că majoritatea partidelor sînt 
echilibrate, prezentînd importanță 
pentru configurația clasamentului. 
Este și motivul pentru care nutrim ■ 
speranța că jocurile acestei etape ne 
vor da ocazia să urmărim întîlniri 
viu disputate. Cum pare a fi, cea de 
lu Arad, dintre U.T.A. și Universita
tea Craiova. Va fi o reeditare a ulti
mului act din campionatul trecut, a 
acelei dramatice întîlniri ? Studenții 
craioveni, neînvinși pînă acum, vor 
căuta să-și consolideze poziția de li
der, avind și suportul moral al cali
ficării în turul al doilea al Cupei 
U.E.F.A.

In Capitală, cuplajul echipelor

Astăzi pe stadionul Republicii

DESCHIDEREA FESTIVĂ 
A ANULUI SPORTIV

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

W

ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
• La eveniment participă peste 6000 de tineri, fruntași in mișcarea noastră 
sportivă • Demonstrații de gimnastică, ciclism, carturi și aeromodele
• Cei mai buni atleți studenți din București și Varșovia, intr-o pasionantă întrecere!
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Astăzi, stadionul Republicii din 
Capitală a îmbrăcat din nou straie 
de sărbătoare. Prilejul — deschi
derea anului sportiv școlar și uni
versitar. Altfel spus, o mult aștep
tată reîntîlnire cu tineri studioși, 
care sînt totodată exponent! de 
frunte ai mișcării noastre sportive. 
Aceasta, fiindcă festivitatea de pe 
stadionul Republicii va fi punctată, 
în jurul orei 9,30, după semnalul 
trompeților, pionieri și elevi din 
școli militare — de o grandioasa 
defilare : mai bine de 6 000 de elevi 
din școlile generale, școlile sportive 
și profesionale, licee și clubul i 
sportive, copii și tineri care s-au 
afirmat în perimetrul marii perfor
manțe, mulți dintre ei medaliați o- 
limpiei sau mondiali, campioni ai 
țării m diverse discipline.

La ora 10, pe stadion își ,va 
face apariția ștafeta ciclistă a ele
vilor și studenților din Capitală 
care va da citire mesajului adresat 
conducerii de partid și de stat. Me
sajul cuprinde un angajament 
solemn pe care tineretul studios 
din Capitală și-l ia, de a da viață 
Hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie a.c. cu privire la 
îmbunătățirea și perfecționarea în- 
vățămîntului, totodată pentru a ob
ține noi și noi succese la carte și 
in sport.

în continuare, de la ora 10,30 
vor avea loc demonstrații de gim
nastică sportivă și acrobatică exe
cutate de reprezentanți ai Liceului 
nr. 35, clubului sportiv „Cutezăto
rii", Școlii sportive nr. 2, I.E.F.Ș., 
Clubului Sportiv școlar, Școlii spor
tive experimentale „Viitorul" și clu
bului sportiv Dinamo. Concomitent 
se vor desfășura două probe atle
tice — 1 500 m fete și 2 pOO * m 
băieți.

De la ora 10,45, demonstrații de 
ciclism cu participarea tinerilor de 
la școlile sportive nr. 1 și nr. 2 
și ai cluburilor Dinamo, Steaua, O- 
limpia și Voința.

în jurul orei 11, o ștafetă apli
cativă. O vor susține elevi și stu- 
denți, care participă la acțiunea 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Apoi, o demonstra
ție de carturi și aeromodele.

Momentul final al festivității îl 
va prilejui întîlnirea atletică in
ternațională dintre C. A. Universi
tar București și A.Z.S. Varșovia. 
Printre concurenți, numeroși atleți 
din lotul olimpic al României pre
cum și reprezentanți ai lotului re
publican.

în totul, un program deosebit de 
atractiv, cu o notă de inedit, care 
va impresiona plăcut asistența...

pasiune constantă aIn comuna Voluntari, cicloturismul a devenit o
vilor. Iată un aspect premergător plecării într-o cursă

„CUPA DIANA" LA ATLETISM 
Șl HANDBAL

ele-

SPECTACOLE ATRĂGĂTOARE
ÎN FINALA CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE OINĂ

Stadionul Tineretului din Capi
tală a găzduit etapa pe munici
piu a popularei competiții, aflată 
anul acesta la a doua sa ediție, in
titulată „Cupa Diana". întrecerile 
s-au desfășurat la două discipline 
sportive : atletism (triatlon) și 
handbal. O foarte bună compor
tare au avut sportivele de la Fi
latura Dacia din sectorul 8, care 
s-au impus, atît la atletism cit și 
la handbal. Demnă de menționat 
este și performanța Ecaterinei Voi- 
cilă (Dacia) care a ocupat primele 
locuri la toate cele trei probe : 
aruncarea mingii de oină, lungi
me, viteză. Pe locurile următoare 
s-au clasat Florica Sorescu (Dacia) 
și Elena Pamfil (I.O.R.) la arunca
rea mingii de oină, Cristina Țigan 
(Confecția) și Geta Staieu (P.T.T.R.) 
La lungime, Maria Vasilescu (Liber
tatea), Maria Drăbșan (Dacia), A- 
lexandra Vîfcu (Dacia) și Ecaterina 
Badea (I.O.R.) la 60 m. în urma 
meciurilor de handbal, reprezen
tativele sectoarelor 7 și 8 s-au ca
lificat în etapa următoare. Reamin
tim că luni, pe patru stadioane — 
Electra, Fundeni, Electromagnetica 
și Metalul — se vor disputa me
ciurile de fotbal din cadrul turneu
lui final al Cupei Diana. (Rd. T.).

volei, baschet, piste de alergări și 
sectoare de atletism. De asemenea, 
complexul dispune de o tribună, 
vestiare și alte instalații auxiliare-

Prin darea în folosință a acestui 
frumos spațiu destinat mișcării in 
aer liber, sportului din acest oraș 
i se deschid noi perspective de dez
voltare, confirmîndu-se, astfel încă 
o dată, grija și preocuparea orga
nelor locale pentru ridicarea pe noi 
trepte a mișcării sportive 
nicipiu.

T. SIRIOPOL, coresp.

din mu-

județean

FOTBALPESTE 100 ECHIPE DE 
SĂTEȘTI ANGRENATE ÎN 

CAMPIONATELE JUDEȚULUI 
IALOMIȚA

IULIA, 6 (prin telefon). — 
nu toți sportivii prezenți 

; zile aici, la finalele cam-

ALBA
Firește, 1 
în aceste---- ~ ,
pionatului republican de oină, sînt 
maeștri emerițl ai sportului și nici 
simpli maeștri. Nici nu s-ar putea 
acest lucru. Este cert, însă, că toți, 
— practică o oină mai simplă, am

ARBITRII
Nu este exagerat să afirmam ca 

aproape întregul corp al cavalerilor 
fluierului, care oficiază la finalele 
campionatului republican alcătuiesc, 
el singuri, o istorie a oinei roma
nești. Toți nouă-același la _ fiecare 
competiție de anvergură — sînt foști 
jucători de înaltă clasă, acum antre
nori și arbitri. , m r

Decanul'1 lor. Antonie Tofan — 
în stare să relateze cu lux de amă
nunte cum se juca oină cu 40 de ani 
în urmă ; Pompiliu Istrate — fost 
jucător la C.F.R. Sibiu ; Alexandru 
Cazacu — președintele colegiului ar
bitrilor; Constantin Căpăținâ — pro
fesorul buzoian de handbal șl arbi
tru internațional, dar pentru care 
oină a devenit a doua pasiune ; 
Vasile Ciolacu, Constantin Stroie, 
Vasile Derșidan, Dumitru Mugioiu șl 
Constantin Ctrjan — cu 
iese un fond de 
românească.

îndrăznim chiar 
dacă oină a renăscut 
un drum nou, faptul 
într-o măsură foarte

zice, adică un joc bărbătesc, fără 
menajamente, atunci cînd se an
grenează în luptă pentru obținerea 
victoriei. Va cîștiga oina-artă sau 
oina-angaj ament total. Să. aștep
tăm...

Cu 10 ani în urmă, echipa cefe
riștilor sibieni a luat parte, pen
tru ultima oară, la un turneu fi
nal de campionat republican. A 
fost o pauză cam lungă, este drept, 
dar pe care 
au folosit-o 
feta și a o 
Alba Iulia.

LA GALAȚI S-A INAUGURAT 
UN NOU COMPLEX SPORTIV

fiii oiniștilor de atunci 
pentru 
readuce

a prelua șta- 
vie, acum, în

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La Galați, în prezența tovarășu
lui Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului județean al 
P.C.R.. a fost inaugurat, ieri di
mineață, un mare complex sportiv 
al tineretului. Amplasat într-o zonă 
de mare fluență, la intersecția a 
trei microraioane ale Țiglinei, noua 
bază a fost în 
prin munca patriotică, 
cu entuziasm de mii de 
la școlile, întreprinderile 
tuțiile gălățene.

Pe cei 55 000 m.p. s-au 
un teren de fotbal, cinci terenuri de. 
tenis de cîmp, terenuri de handbal,

întregime realizată 
desfășurată 

tineri de 
și insti-

amenajat

Considerîndu-se că fotbalul este 
o cale cît se poate de bună pentru 
ca sportul și educația fizică să cîș- 
tige noi poziții în rîndul tinerilor 
din mediul rural, în județul Ialo
mița se desfășoară un campionat 
care angrenează 104 echipe sătești. 
Experiența acestei cifre nu face ni
mic altceva decît să sublinieze suc
cesul de popularitate al inițiativei. 
In categoria Onoare, 32 de echipe 
de seniori și alte 32 de juniori se 
întrec în cadrul a două serii și. 
în urma întrecerilor, este decisă 
campioana județeană ce participă la 
meciurile pentru promovarea în Di
vizia C. Categroia Promoție — al 
doilea eșalon —- cuprinde patru se
rii a cite 10 echipe, primele cla
sate . promovind în locul ultimelor 
două clasate din seriile Onoare. 
Campionatele locale pentru seniori, 
juniori și copii sau pe zone (2, 3 
sau patru echipe rurale) constituie 
cea de a treia categorie valorică. 
Sprijinite de conducerile locale, di
feritele echipe reprezentînd asocia
țiile sportive ale satelor ialomițene 
au acum toate condițiile de a se 
întrece pe terenul de sport. Cu cele 
mai bune rezultate pot fi notate 
formațiile din comunele Amara, 
Căzănești, Țăndărei, Sărățeni, Bur- 
ilușani, Jegălia ș.a.

Prof. Ianuarie JINGA

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

aur pentru oină 

să afirmăm că, 
și a pornit P®
11 se datorează 
mare.

fără vreo excepție,fără vreo excepție, sînt adevărați 
virtuozi ai oinei, ceea ce explică, 
de altfel, spectacolul sportiv atît de 
aplaudat, oferit de fiecare echipă 
în parte. „11“-le Combinatului po
ligrafic Casa Scînteii continuă să 
impresioneze atunci cînd apare pe 
teren, și nu știm dacă, pentru 
vreunul dintre jucători, oină mai 
are secrete. Despre această forma
ție se poate spune că face din oină, 
adevărată artă. în schimb, echipa 
din Gherăieștii Neamțului — care 
nu a cunoscut nici ea înfrîngere't

Penultima zi a campionatelor 
republicane de călărie a înscris în 
program două probe: Marele pre
miu de dresaj și obstacole — echi
pe, care s-au desfășurat în prezen
ța unui numeros public spectator.

La dresaj, lupta pentru titlu s-a 
dat între aceiași vechi rivali: Iosif 
Molnar cu Argint, Nicolae Mihal
cea cu Domino și Dumitru Velicu 
cu Peleș, toți trei de la clubul 
Steaua. Sîntem nevoiți să consta- 

o dată, penuria de con- 
probele de dresaj cu un 
de dificultate — tocmai 
incluse în marile între-

tăm, încă 
curenți la 
grad înalt 
la acelea
ceri internaționale —, ceea ce cre
ează o firească stare de îngrijorare. 
ST sperăm, totu.i, că’mai tinerii

călăreți, ce s-au remarcat 
lalte categorii, vor realiza 
curînd saltul mult așteptat.

Clasament final: 1. I. MOLNAR 
cu Argint 1140 p — campion na
țional, 2. N. Mihalcea cu Domino 
1123 p, 3. D. Velicu cu Peleș 1118 p.

Cel mai spectaculos moment al 
reuniunii de ieri a fost, fără îndo
ială, proba de obstacole’ pentru 
echipe. S-au prezentat la start că
lăreți de la Steaua, C.S.M. Sibiu, 
Dinamo. A.S.A. Cluj, Petrolul Plo
iești, C.S.M. Iași. Recolta Mangalia, 
care și-au disputat titlul, conform 
regulamentului, în două manșe, pe 
un parcurs cu 12 obstacole. După 
evoluția tuturor călăreților, în frun
te ș-au situat reprezentanții clubu-

la cele- 
cît mai

rilor Steaua și C.S.M. Sibiu, care 
au terminat fără nici o penalizare 
prima parte a concursului, fiind 
talonați de călăreții de la Dinamo 
și Recolta Mangalia, cu cite 4 p 
penalizare. Dar, în manșa a doua, 
sportivii sibieni nu au mai reeditat 
buna comportare de pină atunci, 
permițînd echipei Steaua să intre 
fără emoții în posesia titlului.

Clasament final: 1. STEAUA (D. 
Velea cu Sonor, Dania Popescu cu 
Piersic. C. Jlin cu Coniac, I. Popa 
cu Goya) 0 p. 2. C.S.M. Sibiu 16 p, 
3. Dinamo 20 p.

Azi. de la ora 9. se dispută pro
bele de obstacole, categorie grea și 
fete.

Emanuel FANTÂNEANU
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'lecvenfa' dmtr-o partidă Steagul roșu 
putată in returul campionatului

\rmata Tg. Mureș, dis- 
la Brașov

Foto : S. BAKCSY

bucureștene (Rapid — Dinamo' 
Sportul studențesc — Steaua) este aș
teptat. ca de obicei, cu.mult interes. 
Indiferent de poziția îrr clasament pe 
care o ocupă cele patru formații, în- 
tîlnirile dintre ele ne-au oferit de’ fie
care dată dispute pline de neprevă
zut. Pe litoral. F.C. Constanța, con
stantă în evoluțiile de pînă acum, 
primește replica lui F.C. Argeș, for
mație dornică de reabilitare după in
succesul de miercuri) ciî Fenerbahce. 
Dar cu ce sînt mai prejos, meciurile 
Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș, 
Politehnica Timișoara — Jiul. S. (■ 
Bacău — C.S.M. Reșița sau Petrolul 
— Politehnica Iași ? Ca să' nu 
vorbim de derby ul clujean,

CLASAMENTUL
1. UNIV. CV.

F.C. Constanța 
Dinarii o
Steaua
C.S.M. Reșița 
Polit. Iași
F.C. Argeș
Sp. studențesc 
..U“ Cluj

3.
4.
5.
6.

8.
9-

10. Steagul roșu
11—12. Polit. Tini.
11—12. Petrolul
13—14. U.T.A.
13—14. C.F.R. Cluj

15. A.S.A. Tg. M.
16. Jiul
17. Rapid
18. S.C. Bacău

15— 11 
14— S
16— 11

8— $1 
11—12 
14—10
7— 6
7— 8
6— 8 

10—12
6—11

12—17
12—18
11—12

aceste 
puncte 
lanternei

C.F.R. Dintre toate 
cea mai £vidă după 
Bacău, deținătoarea 
poziție 
lui Dembrovschi.
lupta Jiul .și A.S.A. Tg. Mureș, la Ti
mișoara, și. respectiv, Brașov, în do
rința obținerii măcar a unei remize, 
necesară ameliorării situației lor. 
destul de precare. Conform tradiției,

formații, 
este S.C. 

roșii, 
neobișnuita pentru echipierii 

Din. răsputeri, vor

IATĂ PROGRAMUL

partida de la Cluj va stîrni ambiții 
în ambele tabere. în meciul de la 
Ploiești, dintre Petrolul și Politeh
nica lași, gazdele dețin prima șansă, 
mai ales că actualii elevi ai lui Ilie 
Oană, nu au. acumulat, pînă acum, 
nici un punct în deplasare.

Așadar, o etapă cu destule semne 
de întrebare în care avantajul tere
nului ar putea fi anulat de puterea 
de luptă a oaspeților, armă care, nu 
o dată, a anihilat superioritatea teh
nică a unor formații pronosticate în
vingătoare.

JOCURILOR DE AZI

MilNL

REPREZENTATIV
BUCUREȘTI :

BUCUREȘTI ;

BRASOV
TIMISOARA : 
CLUJ :
PLOIEȘTI : 
BACĂU :
ARAD :

Ora de

RAPID
(stadionul „23 August",

SPORTUL STUDENȚESC
(stadionul „23 Auaust",

STEAGUL ROȘU " 
POLITEHNICA' 
UNIVERSITATEA 
PETROLUL
SPORT CLUB
U.T.A.

începere o tuiuror jocurilor

— DINAMO
ora 15,30)
— STEAUA
ora 17,20)
— A.S.A. ARMATA TG. MURES
— JIUL
__ C F.R.
— POLITEHNICA IAȘI
— C.S.M. REȘIȚA
— UNIVERSITATEA CRAIOVA

din provincie : 15,30.

ANCA GRIGORAȘ Șl ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIULA

DE GIMNASTICA CU OLANDA
SF. GHEORGHE, 6 (prin telefon). în 

sala de sport din localitate a avut loc 
sîmbătă dupâ-amiază întîlnirea interna
țională de gimnastică ’ 
minine ale României .... _ __  . .
meci a constituit un bun prilej ,de ve
rificare a pregătirii gimnastelor noastre 
înaintea campionatelor balcanice de săp- 
tămina viitoare și în vederea campio
natelor europene care se vor disputa la 
sfîrșitul acestei luni, la Londra. întîlni
rea s-a desfășurat în nota de evidentă 
superioritate a gimnastelor românce, 
învingătoare atît la individual prin cam
pioana absolută a țării. Anca Grigoraș, 
cît și pe echipe. Din păcate, oaspetele 
nu ș-au prezentat la nivelul manifestat 
la J.o. de la Munchen. dovedindu-se o 
formație fragilă și implicit vulnerabilă 
aproape la toate capitolele. Nu e mai 
puțin adevărat, însă, că scorul sever cu 
care a cîștigat selecționata României se 
datorează și accidentării la ' încălzirea 
de la paralele a -sielei mai bune gim
naste olandeze, Ans Dekker.

dintre echipele te
și Olandei. Acest

Echipa română a făcut un concurs 
mulțumitor. Succesul Aneăi Grigoraș eu 
totul meritat, ea evoluîrid constant la 
toate aparatele. Alina Goreac a ratat 
execuția la paralele, fiind nevoită să se 
mulțumească cu locul secund. De re
marcat că gimnastele românce au ocu
pat primele 6 locuri ale clasamentului.

Din păcate, publicul care a umplut 
pină la refuz sala nu a fost întotdeauna 
un aliat al concurentelor, dovedindu-se ex
trem de gălăgios și influențind buna 
desfășurare a concursului.

Rezultatul intîlnlrii : România — o- 
landa 186,10—177,25.

clasamentul la individual compus:. 1. 
Anca Grigoraș 37,75 : 2. Alina Goreac
37.65 ; 3. .Gabiila Trușeă 36.90 : 4—5. 
luliana simonly și Aurelia Dobre 36.60 : 
6. Rodiea Sabâu 36,50 : 7. Els Dijkștra 35,90; 
8. Astrid Ranzijn 35.40.

Constantin MACOVEI

DE FOTBAL
• Lista celor 22

•de
• La

Și
In

selecționații
Arad, Dblemenco

Țarălungă - urmăriți
mod special

în cursul zilei de miine 
va reuni la București lotul 
prezentativ pentru perioada 
pregătire a jocului cu Finlanda, 
de la 14 octombrie, în Capi
tală. în cursul etapei de as
tăzi a campionatului Diviziei A 
vor fi urmăriți, 
22 ,
F.I.F.A., și Oblemenco și Țară
lungă, Urmind ca miine să fie 
convocați 17 jucători.

Vă reamintim lotul de 22 co
municat la F.I.F.A. :

se 
re
de

alături de cei
de jucători anunțați la

Răducanu, lordache și Ada- 
mache — portari ;

Sătmărecinii, Niculescu, Anto
nescu, Sameș, Smarandache, 
Deieanu și Velea — fundași ;

Dumitru, Dinu, Radu Nun- 
weiller și Beldeanu — 
cași ; '

Troi, Pantea, Dobrin,
brovschi, Dumitrache, lordănes- 
cu, M. Sandu și Marcu—îna
intași.

Dem-
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finalele campionatelor republicane de scrimă

ANTON PONGRAȚ (Medicina Tg. Mureș) 

CEL MAI BUN SPADASIN AL ȚĂRII!
Spadasinul Anton Pongraț 

dicina Tg. Mureș) este cel 
treilea campion al țării pe 
1973. Excelentul nostru

Duțu (5—4), după care a fost nevoit 
să se recunoască învins de către 
Szabo, revelația turneului. A cîști- 
gat. apoi, la Bărăgan (6—5) și. în 
continuare, la Al. Istrate, refăcînd 

la 0—4 și ajimgînd la 5—1 ! .' .'

(Me- 
de-al 
anul 

scrimer a
dovedit și de data această că rămî- 
nc cel mai marc strateg dintre spa-

1
Mureș). campion la spadă

noștri fruntași. în finala
republicane a știut

dasinii 
campionatelor 
să aplice o tactică vizavi de fiecare 
adversar și să refacă un handicap 
aproape imposibil. Pongraț a plecat 
încă din start cu o victorie 1^

Cea de a patra victorie a obținut-o 
atunci cînd Nicolae lorgu ajunsese 
Și el la 3 victorii (5—1 la Bărăgan 
și 5—3 la Duțu și Szabo) A fost 
asaltul, al 14-lea. Era de așteptat ca 
spadasinul Stelei să dea o riposta

dîrză experimentatului său adver
sar. Dar. din păcate, lucrurile nu 
s-au prezentat așa: Pongraț s-a im
pus de la primele schimburi de la
me, a condus cu autoritate și a 
cî.știgat la 0... lorgu a greșit tactic, 
renunțînd la espectâtivă. Dimpotri
vă, el a atacat continuu, expunîri- 
du-se, în fața unui adversar care 
știe să-și aștepte adversarul și să 
obțină avantaj prin parade-riposte.

Pe locul 2, Paul Szabo (CSM 
Cluj) cu 3. victorii (18:20). Spada
sinul clujean a debutat promițător 
cu victorii la Duțu (5—1) și Pon
graț (5—4), după care — lăsîndu-se 
întrecut de Bărăgan și lorgu a 
pierdut șansele la primul loc. A a- 
vut, însă, un final remarcabil, dis- 
punînd de Istrate cu 5—3. Lipsa 
de experiență l-a handicapat evi
dent.

Pe locul 3. Nicolae Istrate (Steaua) 
tot cu 
spada 
inegal, 
alonja 
care îl

Pe locul 4, Al. Istrate (Steaua) 
cu 2 victorii (18:21). Poziție merito
rie, dacă ținem seama că el a tras 
la cîteva zile de la ieșirea din spi
tal.

Pe locul 5,. Constantin Bărăgan 
(Steaua) tot *u' 2 victorii (21:17), 
iar pe locul 6, Constantin Duțu 
(I.E.F.S.) cit o victorie

3 victorii (17:19). Uriașul din 
românească (1.97 m) a fost 
valorificîndu-și prea puțin 

și viteza sa de execuție în 
concurează pe... Țiu. Altfel...

Tiberiu STAMA

(Continuate In pag. a 3-a)
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SECRETUL IOANEI SOARE
în )umea .tirului de ia maes» 

trd sportului îoanu Soare ocupă 
un loc mai ăparte. Comparativ cu 
alte trădătoare, ca se 
rhai? puțin, din cauza 
jw’ofesionale. dar totuși 
zuUate AM-Jorpase. Este 
țării la yrmă standard 60 de focuri 
culcat cu o cifră superioară cu un 
punct recordului lumii : 599 p (din 
1963).Explicatia constă înțt-un psi
hic foarte echilibrat, actuala cam
pioană a României demonstnnd pe 
standurile de tragere și o mare pu-

antrenează 
obligațiilor 
obține re
record mana

făcut ca ea se bucure de fru
moase aprecieri pe toate planurile.

Absolventă a Facultății de fizică 
este o 

^științifi- 
caiedrei 
din ca- 

econo- 
e ingi

ner de mașini de calcul) și mama 
unui drăgălaș băiețaș de trei ani și 
jumătate, iar pe târîm sportiv, re
prezentanta I.E.F.S.-ului are la ac
tiv numeroase titluri de campioană

și matematică, Ioana Soare 
sîrguincioasâ cercetătoare 
că la Centrul de calcul al 
de cibernetică economică 
drul Academiei de studii 
mice, este căsătorită (soțul

trem de agreabilă discuție pe care 
am purtat-o zilele trecute :

— De cînd mă știu nu 
propus să ies cu ceva din 
Dar, întotdeauna am dorit 
ce fac să aibă trăinicie. Să am un 
cămin șt un copil, să lucrez și 
munca mea să fie utilă si mie dar 
și altora. Cit despre 
tivitațe pe care am 
a mă gîndi' neapărat 
fă

—■ Și totuși ați 
fruntașe ?

— Da. Meritul meu este că am 
perseverat. De ce? Pentru că mi-a 
plăcut ambianța. Fiind indemnate 
să facem sport în facultate, am încer
cat să joc handbal, să mă apropii 
de îndeletnicirea mușchetarilor 
copilăriei, scrima. N-am izbutit 
însă. Beneficiind apoi de îndruma
rea unui desăvirșit pedagog care 
este antrenorul Stelian Papură, 
m-am dedicat din 1956 tirului, in 
cadrul secției de la I.E.F.S., pe care 
n-am mai părășit-o. Atmosfera
destinsă și plăcută de aici este, 
cred, explicația statorniciei mele și 
a rezultatelor pe care le-am reali
zat in continuare. Alături de pri- 

'mul meu antrenor stimez deopo
trivă și tactul și competența profe
sorului Teodor Paladescu. împreu
nă cu eț și cu ceilalți colegi de 
sport, ne simțim bine, foarte uniți, 
ne ajutăm. Sînt sigură că la toate 
acestea a contribuit ți 
majoritatea membrilor 
oameni dintr-o bucată, 
stabile, familiști, mulți 
părinți admirabili, lată 
meu în sport. Și mai e ceva, dacă 
vreți. Sportul îmi face plăcere, 
chiar și cînd nu ies învingătoare
lor bucuria cu care m-a întâmpinat 
fiul meu Paulică, în momentul 
cînd am cîștigat titlul de campioa
nă a țării a însemnat pentru mine 
mai mult decțt orice premiu ditț 
lume. A fost sărutul cel mai dulce 
pe care l-am primit vreodată!

C. COMARNISCHI

mi-am 
co rhu n. 

ca ceea

spprț, e o ac- 
început-o fard 
Li performan-

ajuns printre

faptul că 
secției sînt 
cu profesii 
dintre ei 

tot secretul

i

J

.„„minutul 85 al partidei Uni
versitatea Craiova — F.C. Constan
ta, balon lung în careul constăn- 
țean. țișnește Oblemenco, gool, 2—1 
pentru gazde.,,",..

...„Ultimele secvențe ale partidei 
Universitatea Craiova — Fiorenti
na. Strimbeann înalță o minge in 
careul italian, cap ai lui Deselnicu, 
mingea ajunge la Oblemenco, 
gooooool gooool stimafi ascultători...

Echipa craioveană conduce eu 
1—0 și este calificată în turul II al 
Cupei U.K.F.A."...

...Ifi ultima săptămină, glasul 
vulcanic al lui Sebastian Domozină 
a lansat în ecou cele două faze, re
ținute cu aproximație, 
faze, eroul principal, 
;;olgeteri)i 
a sfărimat 
în amurg, 
Fiorentina, 
ce poarta lui 
sfîrsit, desferecată, acolo. în cabina 
Universității Craiova, acolo unde 
învingătorii nu mai aveau parcă nici 
forță să se maj bucure după fru
moasa victorie, reluam un dialog 
prietenesc cu Nelu Oblemenco. în 
toamna trecută, tot în octombrie, 
zborul său înalt și zvelt părea fript 
pentru totdeauna. în toamna trecu
tă, la 24 octombrie, a suportat pri
ma intervenție chirurgicală, după 
criza de ulcer declanșată în aceeași 
zi. Peste trei zile urma o a doua 
operație, Oblemenco se simțea rău, 
nimeni nu șe mai g'îr.dea decît Ja 
salvarea vieții lui, de fotbal nu mai 
putea fi vorba. „Ce tristă a fost 
toamna trecută pentru mine, ce fe
ricită este aceasta"... „în jocul ăsta 
cu Fiorentina, simțeam 
minute cum trec, cum ne 
cum ne sufocă, dar nu

fost eu, putea fi oricare altul cel 
care să înscrie, important este că 
am eliminat Fiorentina..."

Nelu Oblemenco. băiatul acesta 
născut aciRD 28 de ani în Corabia, 
e un om de o modestie rară, deși 
performanțele 
(deocamdată) 
Băiatul acesta 
tunetul, care a
și gazonul Giuleștilor, a cîștigat de 
patru ori titlul de golgeter al țării, 
ultimul în condiții cu totul și cu 
totul speciale. Pentru că. după ne
cazul din toamna trecută, cînd n-a 
jucat șapte etape, a revenit puter- 

și deși număra 
iar 
re
pe
de

sale sînt inegalabila 
în fotbalul nostru, 
cu șut puternic ca 
călcat în adolescență

J
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țere de discernămînt. Ca, de altfel, 
și în viața de toate zilele.

Acest spirit de cumpătare, 
calm și tact care caracterizează în
treaga activitate a Ioanei Soare a

de

Foto ; P. ROMOȘAN 
republicană de junioare și senioare.

Cum a reușit să împletească și 
să rezolve acest summum de înda
toriri ? Iată răspunsul pe care ni 
l-a dat chiar Ioana Soare într-o ex-

ȘTIAȚI CĂ...
-.pentru prima oară în istoria 

Statelor Unite, în 1972, în această 
țară s-au vîndut mai multe bicicle
te decît automobile ? într-adevăr, 
bicicleta a repurtat o victorie cate
gorică asupra automobilului, cu 13,5 
milioane bucăți vindute, față de 11 
milioane.

...renumita patinatoare Gabrielle 
Seifert, dublă campioană mondială, 
va deveni... cîntăreață de operă ? 
Recent, ea a trecut cu succes exa
menul de admitere la Conservatorul 
din Karl-Marx-Stadt, la clasa de 
canto.

...Antonio Vasile asaltează titlul de 
campion național, la cea de a treia 
categorie de greutate din activita
tea sa ? Campion la semiușoară și 
ușoară, el încearcă acum, la 32 de 
ani, să cucerească și centura la se- 
mimijlocie.

...printre țările care au cucerit 
campionatul european de baschet 
figurează și... Egiptul ? Performanța 
a fost realizată în anul 1949, cînd 
întrecerile s-au desfășurat la Cairo, 
și cu participarea unor țări neeuro- 
pene. Clasament final: 1. Egiptul ; 
2. Franța ; 3 Grecia ; 4. Turcia ; 5. 
Olanda ; 6. Siria.

Iți ambele 
Oblemenco, 

Craiovei, „tunarul4 ears 
atîtea redute. Miercuri, 
după epuizantul meci cu 
la citeva minute după 

Șuperchi fusese, în

ultimele 
apasă, 

puteam 
crede eă nu vom câștiga eu sau 
oricare altul trebuia să înscrie go
lul cei mare, golul calificării... am

. nic în primăvară, 
numai 6 goluri în zestrea sa, 
Roznai gvea avans, a reușit un 
tur formidabil, depășind fără 
plică toți candidații la cununa 
golgeter. Și în campionatul actual, 
după opt etape, Oblemenco a în
scris numai 5 goluri, dar sprintul 
său va fi puternic și de astă dată, 
pentru că el este literalmente un 
„jucător cu un simț deosebit al go
lului" cum l-au caracterizat atîția 
specialiști. Și, totuși, golgetorul 
inegalabil al țării nu a jucat nici 
lin meci oficial în echipa națională! 
A făcut un turneu cu selecționata 
divizionară în Brazilia în ’68, a fost 
chemat și in lotul olimpicilor, pen
tru turneul australian, dar tricoul 
cu numărul 9 al naționalei a rămas 
un vis. „Și m-a durut mereu aceas
tă lipsă de încredere cu care ani 
fost tratat în privința naționalei. 
In fond, nu văd ,cu ce se poate re
comanda mai bine un vîrf decît cu 
golul. Și, slavă Domnului, am în
scris atîtea goluri 1 Sigur, niciodată 
nu-i prea tîrziu..."

— Nu-i tîrziu, dovadă că și acum 
s-a spus că vei fi urmărit pentru 
lotul A...

Nelu Oblemenco a tăcut, n-a mai 
reluat o discuție care l-a frftmîntat

< -..
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Și miercuri Oblemenco a fost strașnic păzit. Beatrice, Galdiolo și celebrul 
De Sisti (nr. 10) au reprezentat o gardă severă, dar pînă la urmă 
rul“ Craiovei și-a făcut datoria...

„tuna-
Foto : S. BAKCSY

mereu, dar privirile sale, în clipele 
acelea ale bucuriei eliminării Fio- 
rentinei, voiau parcă să spună : 
„Unde și cînd să mai fiu urmărit, 
dacă nu in duelul cu una din cele 
mai puternice apărări din lume, 
cum este defensiva oricărei formații 
italiene care joacă in deplasare!...

...Miercuri seara, după o luptă 
epuizantă cu „uriașul" Galdiolo și 
ceilalți fundași toscani, unul din 
studenții anului natru ai Facultății 
de științe economice a Universită
ții craiovene, Ion Oblemenco, pri
vea cu hotărîre înainte : „Toamna 
asta va fi cred cea mai frumoasă 
din viața mea de fotbalist**...

Căiți noi în Editura Stadion

CELE 17 ZILE 
FIERBINȚI 

ALE OLIMPIADEI
13

MUNCHENEZE*)

Mircea M IONESCU

SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA VECHII ANTRENORI
în cadrul Sesiunii a XIII-a a Acade

miei Olimpice Internaționale, prof. dr. 
A. J. Young, de la Universitatea Dal- 
poușie — Halifax Canada a prezentat o 
lucrare interesantă cu titlul de mal sus, 
din care redăm unele pasaje mal im
portante.

șuința pregătirii sportivilor pentru 
înalta performanță are rădăcini In an
tichitate. In cartea XXIH-a Iliadei se 
descrie în amănunt o cursă de care, 
ceea ce probează eă antrenamentul și 
strategia erau cunoscute încă de pe 
atunci. însăși pregătirea psihologică și 
fiziologică îsi au originea în începutu
rile civilizației.

practica sportivă de azi are un mare 
suport în știință, și totuși, mulți vor fi 
surprinși să afle că o comparație între 
mijloacele, metodele, motivațiile moder
ne și antice relevă mai multe similitu
dini decît diferențe. Dacă ne referim la 
unele aspecte motivaționale, vom ob
serva că, spre exemplu, marea majori-

MIRAJUL DELTEI
Privită de pe un grind înalt cu 

orizontul trecut de peria mișcătoare 
a stufului și căpițelor de salcie 
străjitoare pe ape tăcute, Delta se 
oferă ochiului sub unghiul poate 
cel mai avantajos al peisajului ei 
unic. Cuprins între brațe de apă — 
unele ciudat meandrate, altele li
neare, în parte tăiate .................
omului. — un mozaic de suprafețe 
ce poartă pe alocuri o vegetație 
asemănătoare aceleia tropicale. își 
schimbă coloritul odată cu ano
timpul, oferind un tablou inedit 
pentru latitudinea noastră.

Poate că de aceea pasionații fru
mosului vizitează Delta la timp de 
toamnă, dintre ei fiind nelipsiți 
pescarii sau vinătorii. Atunci seîn- 
teiază aici, sub soarele molcom, o 
paletă de auriu și ruginiuri în ve
ghea 
unele 
rarul 
toa re 
^ic0> 
gulerată acvatică și misteriosul fla
mingo al Țării Nilului. Este binecu
noscut că în Deltă pescuitul are 
rezultate surprinzătoare, iar pesca
rul sportiv va avea prilejul unor 
„povestiri adevărate" după o tre
cere prin locuri ca acelea de la 
iezătura „Pietrele" sau cotloanele 
canalului Drgnov. Ținutul celor 
trei brațe ale Dunării — alcătuind 
atîtea itinerarii turistice — este 
unic în Eițropa și îp. privința nu
mărului și varietății speciilor de 
animale ce le cuprinde, unele apă
rute. în ultimuȚsitimșȘrțța bizamul, 
câinele jder axu-:^ș»iulțf Mistrețul 
adaptat aici , dinainte de vre-
mile descrise j&ătre Herodot, sau 
Polpbiu, a fosiș^ipâ’-cum arată un 
basorelief antia^-elnUff. și de către 
mitologicul cava^ee^ tracic, locuitor 
al cetății Pence&- ruinată pe grin
duri la nord de Histria.

de munca

glăsuitoare a păsărilor 
băștinașe ca pelicanul 
vultur codaTb, altele

apel, 
sau 

.. . treca
pe firul uryor distanțe antipo- 
precum fVndactil polar, gîsca

ARHEOLOGIE SPORTIVĂ
Există în istoriogra'fia sportivă/ o 

dilemă. Care dintre stilurile de înot 
este cel mai vechi: brasul sau crau- 
lul? S-ar părea că brasul ar avea 
prioritate, deoarece pe vechile vase 
egiptene s-au descoperit unele desene 
care par să 
înaintînd pe 
bras.

Numai că, 
în interiorul 
veche de cel 
reprezintă un 
rapizilor crauliști din vremurile noas
tre. Brasiștii nu se lasă mai prejc4- 
și îl aduc în apele lor chiar pe Ho-

înfățișeze un înotător 
apele Nilului în stilul

de curînd, s-a descoperit 
unei piramide <j frescă 

puțin... 5 000 de ani, care 
vajnic stră-strămoș al

BUNICA AMAZOANA
Englezoaica Lorna Johnstone este 

—- după aprecieri unanime — un 
fenomen : dacă va participa și la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, 
din 1976, ceea ce ar reprezenta a 
patra prezență de acest gen a că- 
lăreței britanice, ea își va sărbă
tori în timpul J.O a... 74-a ani
versare !

La Miinchen, înscriindu-se pen
tru a treia oară pe lista partici
pantelor concursului Ide călărie u 
Jocurilor, și încălecînd pe calul El 
Ferucco, Lorna Johnstone a ocupat 
un prestigios loc zece, cu atît mai 
prestigios cu cît principalele ad
versare aveau vîrsta... nepoatelor 
<ți 11

în prezent, Lorna Johnstone 
pregătește asiduu pentru 
patra participare olimpica, 
nîndu-se zilnic timp de două ore și 
nesliindu-se să declare 
că ,.speră să se claseze la 
in primele 10 locuri".

„Din păcate — declară 
n-am mai mult timp liber, întrucît 
trebuie să mă ocup de grădinărie 
și de educația nepoților..."

Neîndoios că dacă va obține in
cluderea în echipa de hipism a 
Angliei, Lorna Johnstone va fi, în 
Canada, cea mal bătrînă partici
pantă la „Jocurile sportive ale ti
neretului din întreaga lume", .

se 
cea de a 

antre-

ziariștilor 
Montreal

Lorna

cafn pădurile stejarilor vechi 
lupta dintre pămint și apă a aces
tor locuri, pe Letea sau Caraorman, 
au adăpost in colțuri de umbră 
și liane, vulpi șt lupi, mai puțin 
azi decît pe timpul lui Caliniuc, cel 
amintit de Mihail Sadoveanu in 
neegalata „Țară de dincolo de ne
gură". De la marele scriitor, Delta 
a fost adesea prezentată literar 
marelui public, un deosebit „ta
blou* al său fiind acel „Tablou 
geografic" al lui Geo Bogza-

S-a scris mult despre ea ca des
pre un ținut de neasemuite far
mece ale naturii și se va mai scrie, 
desigur, și pe coli a căror primă 
materie este chiar acea perie a 
stufului său, care după tăiere se 
reface la scurt timp, parcă între
gind proverbul: crescut... ca din 
apă. O suprafață de stuf egală 
alteia, de pădure produce o aceeași 
cantitate de hârtie, dar se reface în
zecit mai repede, Poate că tot pe o 
asemenea hîrtie va apare și un aș
teptat roman al Deltei, căci subiec
te pentru el sînt atîtea, dar rămîn 
la limita reportajului scris sau fil
mat. De aceea, este încă poate 
prea puțin cunoscut și omul Deltei, 
căci numai întilnind un locuitor al 
Stipocvlui, sat pe un grind nordic 
Milei 23 și in care rar afli om sub 
înălțimea de 1,80, numai urmărind 
brațele bronzate și puternice, for
mate la antrenamentul cu greuta
tea peștelui, și numai luînd parte 
la o ieșire cu rame și farmec pe 
unul din ghioluri, te vei convinge 
de ce, în țara celor mai mulți și 
frumoși nuferi, fiecare om este de 
fapt un sportiv. Și iți vei aminti 
atunci fără surprindere cum au 
plecat de aici vîslași dintre care 
unii s-au dovedit pe țărmuri olim
pice a fi cei mal buni din lume și 
că -pentru a ajunge in Deltă, loc 
unic cu oamenii săi unici, timpul 
și drumurile s-au scurtat odată cu 
zborul avionului spre Tulcea, prag 
al atitor direcții de viață deosebită 
și actuală.

Constantin EFRIMESCU

tate- a distracțiilor din antichitate erau 
subordonate unui anumit scop, avînd o 
deosebită valoare educativă. Dansul .ce
remonial al Lacedemonienilor, dansul 
Pjric sau Embateria sînt edificatoare. 
La vîrsta de 6 ani tinerii spartani aco- 
periți cu o pudră roșie, învățau un dans 
care poate fi descris ca un sijnplu pas- 
ațrâi. Scopul dansului îl deducem ime
diat ce vedem pudra roșie amesteeîn- 
du-se cu sudoarea corpului care for
mează un lichid asemănător sîngelui. 
Tinerii dansatori — viitori luptători — se 
obișnuiau astfel, de timpuriu cu vede
rea sîngelui. Embateria la rîndul său, 
crea o deprindere a mișcării ritmice cu 
un efect important în lupta propriu zisă 
de mai tîrziu. Filostrate ne oferă exem
ple interesante de metodă. Astfel, Man- 
drogene gășește încurajare în scrisoa
rea adresată de antrenorul său mamei 
sale : „Dacă vi se va anunța că fiul dv 
este mort, credeți; dar daca vi se va 
spune că fiul dv a fost învins, nu cre- 
deți“. în timp ce Promache este stimu
lat de un meșal al iubitei sale scris... 
tot de antrenor ’ Cită asemănănare cu 
unele declarații „profupde0 și practici 
ale antrenorilor de azi.

Vechii plimpieni jnîneau mai ales 
smochine, brînză și pline și beau lapte 
sau vin diluat. Mult mai tîrziu a fost 
introdusă și carnea, consumată mai ales 
de luptători, boxeri și ațleții pancrațiu- 
lui.

Cea mai mare parte a metodelor de 
antrenament au o rațiune practică. Gre
cii știau să folosească atît trucurile cît 
și procedeele corecte în întrecere. Lup
tătorii se ungeau <eu o pulbere de dife
rite culori pentru motive bine determi
nate : pulberea de cărămidă deschidea 
porii perm ițind o transpirație liberă, 
pulberea de drum, era folosită pentru 
încălzire, iar cea neagră sau albă pen
tru masaj și recuperare. Influențînd 
respirația, ungerea cu pulbere avea și 
un scop tactic deranjînd vădit pe cei 
neavizați.

Anticii erau conștienți de avantajul 
exercițiilor . de rezistență efectuate cu 
greutăți, o practică frecventă azi. Exer
cițiile includeau nu numai halterele, el 
și sacii grei, izometria (sportivii lucrau 
unul contra celuilalt, fiecare devenind o 
forță imobilă pentru partener etc.). 
Unele exerciții comportau mutarea hal
terelor dintr-un loc în altul, alergarea 
contra cailor sau iepurilor, îndoirea și

îndreptarea unor bare de fier. împinge
rea la juguri etc.

Antrenorii de azi folosesc numai o 
. parte din practicile vechi. Ele merită un 

studiu atent, constituind o sursă valo
roasă de idei. Galen recomanda exclu
derea exercițiilor care nu modifică frec
vența cardiacă. El clasa exercițiile in 
următoarele categorii : 1 — Exerciții vi
guroase (cele care implică forța fără 
viteză) — săpatul, urcarea unei coline, 
suspendarea la coardă, mersul cu în
cărcătură grea, lupte ; 2 — exerciții de 
viteză — alergare, asaltul contra unui 
adversar fictiv, lucru la sac. jocul cu 
mingea etc.; 3 — exerciții rapide — rosto
golirea rapidă pe pămînt, gruparea șl 
schimbarea rapidă de direcție la sem
nal. sărituri alternative cu forfecări de 
picioare etc. ; 4 — exerciții violente 
(cele care combină forța și viteza) — 
orice exercițiu din prima grupă efec
tuat în viteză, sau mișcarea rapidă efec
tuată în ’ echipament greu. ’

Una din practicile de antrenament era 
bazată pe un circuit de patru zile numit 
tetrade. In prima zi atletul se pregătea, 
în cea de a doua se exersa intens, 
în a treia sa destindea. iar în cea de a 
patra se exersa moderat. Ciclul era 
luat apoi de la capăt.

Rolul antrenorului era bine precizat, 
bucurîndu-se de stima și încrederea 
cetății. Antrenorul ideal era Clescriș ca 
un om eu darul vorbirii, bun psiholog și 
cunoscător al anatomiei și eredității.

■Tocurile antice s-au întins pe o pe
rioadă mai lungă de o mie de ani. 
Schimbările intervenite în timp au făcut 
ca în final frumosul spectacol sportiv 
al istoriei să degenereze. Nici un vechi 
antrenor sau sportiv n-a simțit că 
ușoara abatere de la idealul olimpic va 
juca un rol în schimbările survenite 
ulterior. Uniii sportivi sau antrenori ai 
timpurilor noastre ignoră același lucru. 
Poate mat mult ca oriclnd se impune 
azi o retrospectivă șl. în același timp 
formularea cttorva reflecții critice asupra 
obiectivelor reale, actuale pentru a putea 
spune ca și predecesorii;

„Dacă sînteți pregătiți în mod demn 
pentru Jocurile Olimpice, dacă n-ați 
comis nici un act ignobil, înaintați cu 
curaj. Iar voi care nu sinteți pregătiți 
în acest spirit mergeți unde vreți".

Ion MATEI

Șaptesprezece zile cu o avalanșă 
imensă de evenirhente, care de care mai 
interesante, mai demne de a reține a- 
tenția ; doi reporteri, buni 
aflați în viitoarea faptelor 
puțin două argumente ce pot îndemna 
pe cititor să se apropie cu încredere de 
„Jocurile Olimpice de la Miinchen — 
1972“, volum semnat de Ilie Coga și 
Victor Bănciulescu și prezent de puțină 
vreme în standurile librăriilor.

încă de la „titlu" — sec. direct, fără 
„ghici ciupercă ce-i“? — autorii iasă șă 
se înțeleagă că avem în față o istorie 
a unuia dintre cele mai importante mo
mente din viața sportivă (și a sportu
lui) de pe întregul mapamond. Și, drept 
urmare, ca în orice lucrare de acest 
gen, „poezia” se află în umbra statisp- 
cilor. a concretului. Nu a fost uitat 
nimic : de la înregistrarea tuturor re
cordurilor și rezultatelor, pînă la... r p' 
țul unei camere pentru ziariști ! S ' 
oare aceste amănunte ceva din meriml

condeieri, 
iată cel

n-ati

mer, în a cărui „Odisee" Ulise 
tește prin valurile mării mișcind 
țele In lături.

Partizanii brasului mai aduc 
sprijinul argumentelor lor încă o do
vadă, e drept din timpuri istorice mai 
apropiate șl anume primul mânuși de 
înot, apărut In 1538 sub strania de
numire „Collmbet", în ale cărui în
gălbenite file brasul este socotit „sin
gurul mijloc veritabil de a înota, in 
apă", înotul pe o parte fiind socotit 
drept „inutil și obositor" iar stilul 
pe spate fiind caracterizat drept „o 
invenție demna de aceia ce vor șă 
execute trucuri in apă și nu sînt ca
pabili de un înot adevărat".

In vremea noastră pe adversarii 
sportivi îi preocupă în mod egal toate 
procedeele, mai ales că pe caniculă, 
bazinele sînt pline de oameni atrași 
mai mult de plăcerile înotului și 
mai puțin de felul în care îl practică.

piu- 
bra-

în

APOSTOL, TULCEA. 
cititorului Dumitru Șe- 
este conform cu reali-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren, legat de meciul de la Petroșani șl 
de faptul că, în timpul lui, Răducanu a 
devenit tștă :

CONSTANTIN 
Răspunsul dat. 
laru din Reșița 
tatea. Din 1968 și pînă acum, multe s-au 
schimbat în viața fiecăruia dintre noi.

CLIPE
FERICITE
Iubitorii fotba

lului l-au recu
noscut, credem, 
pe tînărul fericit 
din fotografie, care 
a venit la Ofițerul 
Stării Civile, 
aleasa inimii 
Este vorba 
Niculae Tănjseș- 
cu, talentatul ju
cător al 
Sportul 
țese, care 
sâtorit cu 
Judele, care, 
cu. mult timp în 
urmă, făcea și ea 
parte dintre spor
tivele ce asaltau 
performanța, 
săritoare în 
time.

Ce le-am 
ura altceva, 
ca zîmbetul 
nos de astăzi să-i 
însoțească 
lungul 
lor ..

Foto :

cu 
lui.
de

echipei 
studen- 
s-a că-

Silvia 
nu

ca 
înăi-

putea 
decît 
lumi-
de-a 

căsniciei
Vasile 

BAGEAC

MICROMOTIVE DE TOAMNĂ
0 Toamna se numără bobocii, 

xerii, în tot timpul, anului.
• Reflecția unui fotbalist : 

se micșorează, cum șă mai 
„mare" ?

S Eehinocțiul • meci egal 
noapte. Scor ;
• Umbrele : parașută cu 

rioare.
• Mustul : vin... junior.
• Nori : apă... suspendată.
• Ploaie : nori cărora li s-a ridicat.., 

suspendarea.
• Toamna nu cunoaște ce-i infringe* 

rea. Ați auzit de-un... pierde-toamnă ?
TUI GHEORGHIU — Vadul

între

studii

„Dacă ziua 
prind

Kiducanu, fericit, 
Ce Btacuae Hui
Trei „cadouri" a primit, 
Toate de le... Jiul I

CONSTANTIN ȘUTEA, BUCUREȘTI. în 
spațiul restrîns al acestei rubrici, nu 
putem să ne ocupăm pe larg și să dis
cutăm pe toate fețele faza arătată de 
dv. și care, de fapt, nu este alta decît 
aceea care a dus la înscrierea primului 
gol în recentul meci R.D.G. — România, 
întrucît o lovitură liberă indirectă nu 
poate fi transformată fără ea mingea să 
fi fost atinsă și de alt jucător decjt cel 
care a executat lovitura, dv. socotiți că 
nu trebuia făcut nici un „Zid“, ar fi fost 
indicat ca jucătorii noștri să se retragă 
în afara careului. într-un asemenea 
caz, jucătorul care execută lovitura n-ar 
avea de făcut decît cel mai simplu lucru 
de pe lume : să paseze, unui coechipier 
aflat lingă el și acesta să trimită min
gea în plasă, nestingher.it, în colțul stîng 
sau drept, după preferință.

LUCICA CIUCIULEA. CODLEA. Orice 
ar face, Răducanu rămîne pentru dv. 
„Trăsnitul meu drag*. E drăguț din par
tea dv. că-i spuneți așa. E mai puțin 
drăguț din partea lui că vă oferă, une
ori, motive să-i spuneți astfel. De pildă, 
duminică, 
Răducanu 
atac.

gumente decisive în favoarea unuia sau 
altuia dintre concurenții la acest titlu. 
Evident, Newcombe, Kodes, Năstașe, 
Qkker (datorită ultimelor lui perfor
manțe) și chiar Stan Smith, cîștigător, 
la începutul acestui an al campionatului 
mondial al profesioniștilor, sînt princi
palii favoriți. Dar, cum spuneam, să 
așteptăm ultimele turnee...

la ultimul 
se afla pe

CHERCIU,

gol al Jiului, cînd 
poziția de vîrf de

BUCUREȘTI. Este 
a_se putea da un

NARIUS 
prea devreme pentru 
verdict tn problema celui mai bun jucă
tor de tenis al anului 1973. Și, în orice 
caz, nu eu sînt acela care stabilește cla
samentul ! Trebuie așteptate ultimele 
confruntări, deocamdată neexisttnd ar-

ADRIAN POPESCU. SIBIU. 1. Aveți 13 
ani, 1,70 m înălțime și 60 de kilograme. 
Ce sport de performanță ați putea face? 
Indicii aceștia nu sînt suficienți pentru 
a vă recomanda un sport sau altul. Vă 
recomand, deci, sportul, în general. Res
tul, rămîne la alegerea dv. 2. Rugbyul 
este de... naționalitate engleză, nu fran
ceză. In Anglia a văzut el lumina zilei,

VLADA ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Ați 
rămas surprinsă citind „Sportul" și vă- 
zînd că la Crosul Poștașilor, de la Var
na. n-a participat șl... Ion Ppștașu. Nu 
m-au invitat organizatorii. Probabil că, 
printre el, au fost și unii cititori ai 
acestei rubrici.

și interesul cărții ? Noi credem 
Dacă ținem seama că Olimpiada mun- 
cheneză s-a desfășurat și sub semnul 
computerelor și al aparatelor electrice» 
care furnizau în fiecare clipă un noian 
de informații fără nici o urmă de... ro
mantism. vom avea, poate, o explicație 
și a limbajului cărții. Cu toate aceștea, 
ritmul este aiert, capabil să stimuleze 
imaginația, readucînd pentru moment 
în prim plan „secvențele" victoriilor 
lui ștefan Tudor, petre Cea pura.
Iau Lovrensclii, Ivan Patzajchin. Valeri 
Borzov, Ruth Fuchs. John Akh-Rua. 
Viktor Saneevt Shane Gould, Mark Sphz. 
Roland Mathes, Olga Korbut, Lașse 'Vi
ren, Andras Balczo, ea sA nu amint'-m 
decît pe cîțiva „eroi4' dintre cei 10 090 
din 123 de țări prezenți Ta ÎVlunc'ien. ejar 
și lacrimile învinșilor (osre cine oune 
mai bine în evidență meritele învingă
torilor, dacă nu chiar cei ce părăsesc 
arena cu ochi înlăcrimați, dar nu < 
capul în jos ?).

Ne este greu, ca în spațiul, de ca' 
dispunem, să facem o analiză mai Iar? 
a acestui volum, rîndurile de față re
stituind mai mult o Invitație spre a m 
trunde singuri șub „soarele bavarez 
Nu putem. însă. încheia fără a men
ționa că amatorii de „tabele44 
au la dispoziție un bogat fișier, că nu 
meroase ilustrații (cu tot regreți.;1 c' 
reproducerile nu sînt toate de ’m1 
calitate) completează fericit cuvîntul 
scris. De asemenea, nu poște fi tre 
cu vederea nici realizarea graf’np a co- 
perții și supracoperțif (autor lou D”ă- 
gan), sugestivă în simplitatea liniilor.

„La revedere', peste patru ani la Ment- 
real“ ! Upul s-a scurs. Ce repede ;rs -e 
timpul !

el?

Emanuel FÂNTĂNEANU
«) I. Goga, V. Bănciulescu, jocurile 

Olimpice de la Miinchen-1.972, Editura 
Stadion, 1.973, 447 pag., 21 lei.

IN 4 RINDURI
de scorul’fluvlu 

au cîștjgat» 
dinamoviștii în

M-am bucurat fără ocoluri. 
Dar, șă fi fost în locul lor, 
Mi-aș fi oprit citeva goluri 
Și pentru turul următor!

V. O. POTA

Apropo 
cu care 
miercuri, 
C.C.E.

I. BANCIU TIMISOARA. îmi cereți 
prea mult. Să vă fac o schemă privind 
așezarea jucătorilor, la înscrierea pri
mului gol, in meciul H.D. Germană — 
România. Am avut 4 la desen. în școa ă 
șl nici n-am făcut progrese, după aceea, 
în acest domeniu.

NICOLAE MIHALTAN, COMUNA SE- 
CASEL. La executarea unei lovituri de 
la 11 metri, jucătorul care a tras perne 
relua mingea respinsă de portar dar 
nu mai are dreptul să tragă incă o dată, 
dacă mingea i-a revenit din bară. Acest 
drept îl au ceilalți jucători. Cel mal 
este să tragă direcr. în plasă. N-are 
el probleme, nici... arbitrul I

bine 
nici

ING. 
confundați 
Dumitrescu, 
antrenor al 
cu 15 ani, 
formații.

îl
N.

MARIN MIHAI. GALATI 
pe Gh. Dumitrescu, cu 

Gh. Dumitrescu, actualul 
Petrolului, a jucat în urmă 
în linia de atac a acestei

ilustrații : N, CLAUD1U

nestingher.it
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Campionatul republican feminin de baschet AZI, START
ÎN RETURUL

CAMPIONATULUI
REPUBLICAN

Ediția a XXV-a a campionatului 
național feminin de baschet a de
butat, promițător, prin meciurile 
desfășurate ieri în sala Constructo
rul, în cadrul etapei I a primului 
tur al competiției. Iată rezultatele :

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA IAȘI 53—47 (32—19). 
Mai întîi am avut plăcuta surpriză 
de a o revedea jucînd pe Doina 
Prăzaru, devenită acum studentă a 
Facultății de educație fizică din 
Cluj. Această mare speranță a bas
chetului nostru s-a comportat bine, 
dar, din păcate, un ușor accident 
a împiedicat-o să evolueze pînă la 
sfîrșitul partidei. Apoi, tot la clu- 
jence, am văzut-o pe junioara Ilea
na Portiiv, de asemenea un element 
cu mari perspective, chiar pentru 
reprezentativa țării. Aceste două 
jucătoare, împreună cu „vechile11 
oomponente ale formației (majorita
tea sînt încă junioare) au luptat 
cu multă energie și, în consecință, 
tabela de scor le-a fost permanent 
favorabilă. Poate că dacă nu ar fi 
ratat foarte mult în repriza secun
dă, diferența era mai mare. Așa, 
însă, cele șase puncte exprimă un 
echilibru valoric în partea a doua a 
întrecerii, cînd ieșencele, revenite 
în prima categorie a țării, au de
monstrat proverbiala lor tenacitate 
și combativitate, refăcînd punct 
după punct, dar insuficient, totuși, 
pentru schimbarea rezultatului. Au 
înscris Portik 21, Szekely 5, Merea 
5, Moraru 3, Anca 11 (o veintrare 
promițătoare, după o absență de un 
an), Pop 2, Prăzaru 2, Jighișan 4 
pentru „U“ Cluj, respectiv Aproloe 
10, Anichiței 6, Haraga 16, Gume- 
niue 12. Pieptu 3. Au arbitrat bine 
D. Ganea și I- Krasznai.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— SANATATEA SATU MARE 57— 
53 (2S—27). Victoria timișorencelor 
s-a conturat mult mai greu decît 
era de așteptat, dacă ținem seama 
că formația sătmărencelor a tost 
descompletată și anul acesta prin 
plecarea unor jucătoare de bază, 
devenite studente (Mihalic la 
X.E.F.S., Fulop la „U“ Timișoara). 
S-au întors, în schimb, unele ab
solvente (Săveanu și Herczeg) care, 
împreună cu celelalte coechipiere, 
au dat o replică foarte dîrză favo
ritei meciului. Jocul a fost vioi, cu 
presing temporar aplicat de ambe
le „5“-uri, iar evoluția scorului in-

1

O spectaculoasă aruncare la coș 
adversarei sale directe, ieșeanca 
„V" Iași
teresantă. Au înscris Golan 13, 
Groskopf 6, Schnebli 17, Dobosi 2, 
Sarchisian 4, Villanyi 15 pentru 
„U“, respectiv Kercso 19, Herczeg 
4, Pataki 6, Săveanu 10, Biro 6, 
Pop 8. Au arbitrat bine A. Atana- 
sescu și P. Pasăre.

VOINȚA BUCUREȘTI—OLIMPIA 
BUCUREȘTI 61—51 (30—29). Proas
păta promovată în divizia A, O-

După primele 5 etape din divizia B de handbal

PATRU DUELURI 
PENTRU PATRU LOCURI...

SUB SOARE!

executată de clujanca Moraru. în ciuda 
Aproloe. Fază din meciul „U“ Cluj —

Foto : Paul ROMOȘAN
limpia, a avut o comportare remar
cabilă, izbutind să mențină scorul 
strîns și chiar să conducă (44—39 
în min. 31). Eliminarea a două ju
cătoare de bază (Bîră — min. 32 
și Iatan — min. 35) precum și apli
carea (din această perioadă) de 
către adversare a apărării în zonă 
au decis victoria formației Voința, 
de la care așteptam însă mai mult. 
Au înscris: Andreescu 14, T. Ra
dulescu 13, Firlinger 4, Savu 7, 
Ionaș 6, L. Radulescu 10, Bolovan 
7 pentru Voința, respectiv Bîră 18, 
Tomescu 14, Căprița 10, Nicolau 4, 
Iatan 4, Ioniță 1. Au arbitrat bine 
M. Negulescu și S. Palici.

RAPID — VOINȚA TG. MUREȘ 
64-39 (34—22).

I.EFS. — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 54—38 (29—22).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRISUL ORADEA 77—66 (47—33).

PE

ECHIPE

LA LUPTE
Azi se reiau întrecerile campiona

tului republican de lupte pe echi
pe, divizia A (greco-romane și li
bere), competiție la care participă 
cîte 27 de formații la fiecare stil. 
Această etapă inaugurală a returu
lui (a III-a) programează în_ fie
care dintre cele trei serii, atît la 
greco-romane cît și la libere, o se
rie de partide interesante, hotărî- 
toare pentru unele echipe în men
ținerea unui loc fruntaș în clasa
mente sau pentru evitarea pozițiilor 
codașe.

La greco-romane, fruntașele seri
ei I, Dinamo și Progresul din Bucu
rești se întîlnesc între ele, ,1a fel și 
în cea secundă, unde Steaua va 
primi, la Cluj, replica formației lo
cale A.S. Armata. La libere, o re
uniune atractivă se anunță cea da 
la Timișoara unde ocupantele locu
rilor 2 și 3 din seria a II-a. Rapid 
București și C.F.R- Timișoara, pre
cum și Olimpia Craiova (locul 6) se 
vor întrece între ele. O luptă pa
sionantă se va da la Sf. Gheorghe, 
unde echipe din partea a doua a 
clasamentului seriei a III-a : Mu
reșul Tg. Mureș (locul 5), Auto- 
sport Sf. Gheorghe (7) și Jiul Pe- 
trila (9) vor încerca să-și îmbună
tățească situația în tabelul ierarhic.

Reuniunea de greco-romane din 
etapa de azi, organizată de Meta
lul București s-a amînat, deoarece 
formația metalurgistă participă la 
un turneu în Bulgaria.

Etapa următoare a întrecerilor 
pe echipe, a IV-a, va avea loc la 
14 octombrie la greco-romane și 21 
octombrie la libere, iar la 26-----28
octombrie (greco-romane) și 2—4 
noiembrie (libere) — turneul indi
vidual în toate seriile.

înaintea începerii returului situa
ția în fruntea clasamentelor se 
prezintă astfel: GRECO-ROMANE 
— seria 1: 1. Dinamo București 88 
p, 2. Progresul București 71 p, 3. 
Dunărea Galati 63 p ; seria a *II-a ; 
1. Steaua 79 p. 2. A.S-A. Cluj 67 p, 
3. Vulturii textila Lugoj 66 p ; se
ria a III-a: 1. C.S. Pitești 73 p, 2. 
Alumina Slatina 72 p, 3. Metalul 
București 67 p. LIBERE — seria I:
1. Steaua 86 p, 2. Dunărea Galați 
74 p, 3. Hidrotehnica Constanța 67 
p ; seria a II-a: .1. Dinamo Brașov 
92 p, 2. Rapid București 76 p, 3- 
C.F.R. Timișoara 68 p ; seria a 
III-a : 1. Steagul roșu Brașov 86 p,
2. C.S. Tirgoviște 79 p, 3. Progre
sul București 66 p.

f!

UNUI TRIAL

CONTRASTELE" 

DE JUNIORI

La Donețk, în U.R.S.S., într-o 
regiune deosebit de frumoasă, pe 
terenuri cu un gazon excelent, s-au 
disputat meciurile celei de a 7-a 
ediții a Turneului Prietenia, re
zervat echipelor de juniori din ță
rile socialiste. Avînd o comportare 
oscilatorie (de la bine, în meciu
rile cu Ungaria și Cehoslovacia, la 
foarte 
U-R.S.S. 
noastră 
nai, pe 
sub posibilitățile majorității com- 
ponenților lotului.

Cauzele ? Lipsa 
joc, precipitarea 
impuneau calm și siguranță, inca
pacitatea de a prelua inițiativa 
după primirea unor goluri parabile. 
marele număr de ratări (Grosu, Șer- 
bănică, Roșu), programarea neco
respunzătoare (echipa României a 
fost singura din cele 10 partici
pante care a jucat patru meciuri 
în șase zile, 19, 21, 22 și 24 sep
tembrie).

Deficiențele mai sus punctate, 
evidențiate și în jocurile turneului 
de la Plovdiv, l-au obligat pe an
trenorul lotului de juniori ca, ime
diat după reîntoarecerea din 
U.R.S.S., să-și reia munca de son
dare a posibilităților altor și ailor 
tineri jucători, în vederea depistă
rii celor mai bine dotați, apți să 
răspundă cerințelor fotbalului ac
tual. De pe foile de arbitraje ale 
meciurilor disputate în Diviziile B 
și C, au fost aleși presupunîndu-se 
că antrenorii acestor echipe nu a- 
runcă în focul unor dispute dificile 
orice junior, fără nici o perspectivă 
— cîțiva dintre jucătorii născuți 
după 1 august 1955, cei care au... 
rezistat mai multe minute în echi
pele lor. O parte dintre aceștia 
precum și alți cîțiva, recomandați 
de antrenorii echipelor participante 
în campionatul republican, 38 Ia 
număr, au fost convocați la Bucu
rești (4—5 octombrie) pentru un 
trial. Etalonul posibilităților lor 
l-au constituit seniorii divizionarei 
B Metalul, pe terenul căreia s-au 
și jucat meciurile.

La acest trial au fost invitați 
să-și spună părerea și antrenorii 
federali Coloman Braun-Bogdan, 
Valentin Stănescu și Cornel Dră- 
gușin. Ita sfîrșitul acțiunii, antre
norul Constantin Ardeleanu și-a 
notat și impresiile antrenorilor Paul 
Popescu (Metalul) și Gheorghe Ola 
(Sportul studențesc). N-au existat 
divergențe de păreri, toți acești 
tehnicieni, cărora li s-a adăugat și

slab, în confruntările cu 
I și II), reprezentativa 

de juniori s-a clasat, în fi- 
locul 6. Rezultat cu mult

de clarviziune în 
în situații care

• ••

Ionsecretarul general al F.R.F., 
Alexandrescu, au sesizat imediat și 
s-au convins că portarii Lung (Vic
toria Cărei) șț Bucu (Nicolina Iași) 
.au aptitudini, că fundașii Ungu- 
reanu (Olimpia Satu Mare), Filler 
(Rulmentul Bîrlad), Vlad (Dinamo 
București), Pop (Unirea Dej) sînt 
bine făcuți, că au „ștofă" și pot fi 
deci luați în considerație. în 
schimb, foarte puțini dintre atacan- 
ții încercați au etalat acele însu
șiri atît de necesare jocului mo
dern, de angajament, de viteză. 
Doar Dragnea (Pi'ogresul București). 
Cîmpeanu (C.S.M. Sibiu), Cămătarii 
(Progresul Strehaia) și Gruia (Fla
căra Moreni) au reușit să treacă 
primul examen. Alți cîțiva jucă
tori vor rămîne în evidența antre
norului
și ei
Leach (C.F-R. Arad), 
Timișoara), Aursulesei 
ceava), Borugă (U.T.A.), Șteț (Mi
nerul Cavnic), Ioniță (Dinamo Bucu
rești), Alexandrescu (Luceafărul 
Focșani). Foarte departe de pre
tențiile minime se află însă cei mai 
mulți dintre cei chemați la trial. 
Stare de lucruri îngrijorătoare. Cu 
atît mai mult, cu cît acești ju
niori au fost recomandați de an
trenorii lor, cei mai mulți 'dintre 
ei numărîndu-se- printre cei pro
movați în echipele de seniori, con
form hotărîrii F.R.F-, de întinerire 
a formațiilor divizionare! Dar. 
ceasta este 
un subiect 
aparte.

C. Ardeleanu 
urmăriți în

pentru a fi 
continuare : 
Marx (Poli 
(C.S.M. Su-

a- 
cu totul altă problemă ; 
care necesită o atenție

laurenfiu DUMITRESCU

înaintea etapei a 9-a In Divizia A

CIFRELE VORBESC...
• în cele nouă partide ale eta

pei a 8-a s-au înscris 18 goluri, 
media lor — 2,00 — fiind cea mai 
mică de la începutul campiona
tului. După 8 etape s-au marcat 
193 de goluri : 141 gazdele și 52 
oaspeții.

© în această etapă s-au acordat 
4 lovituri de la 
rea gazdelor, iar una pentru oaspeți, 
ratată de Tănăsescu, 
de altfel primul penalty ratat de 
la începutul campionatului.

0 Cei nouă arbitri care au con
dus partidele etapei a VIII-a au 
primit, din partea cronicarilor zia
rului nostru, 41 stele (cel mai mare 
număr de la începutul campiona
tului) : 5 cîte cinci stele, iar 4 
cîte patru.

® încă 8 jucători și-au făcut a- 
pariția în actualul campionat : Ni- 
culescu, Surcea și Zamfir (F. C. 
Argeș), Tuclor și Luca (Jiul), Slrca 
și Cassai (Sportul studențesc), Su- 
ciu (*„U“ Cluj). Pînă în prezent, 
cșle 18 divizionare A au folosit 322 
de jucători.

© La partidele acestei etape au 
asistat aproximativ 100 000 de spec
tatori. Cei mai mulți — 30 000 — 
au urmărit derbyul de la Craiova, 
Universitatea — F- C. Constanța.

• Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă), după 3 etape, se prezintă 
astfel: 1. CRAIOVA 30 000 ; 2. Ti
mișoara 18 509; 3. București 18 100; 
4. Constanța 15 300 ; 5. Reșița
15 000 etc.

® Situația în „Trofeul Pețșchov- 
schi“, după opt etape, este urmă
toarea : 1. CONSTANȚA 10 ; 2—5. 
Pitești, Craiova, Timișoara și Plo
iești 9,75 ; 6. Reșița 9.50 ; 7. Bucu
rești 9,43 ; 8. Iași 9,40 ; 9- Arad 
9,25 etc.

11 m : 3 în favoa-

acesta fiind

DISCIPLINA, FAIR-PLAY-UL SlNT OBLIGATORII
Șl PENTRU FOTBALUL FEMININ!

' Din actuala ediție a campiona
tului diviziei secunde de handbal 
s-au scurs primele cinci etape, mo
ment în care considerăm că este 
interesant să aruncăm o privire a- 
supra situației din cele patru se
rii. în primul rînd, se cere subli
niat faptul că la capătul a doar 
cinci runde nici o echipă nu a 
reușit să acumulteze maximum de 
puncte posibile, singura formație 
care s-a apropiat mai mult de a- 
ceastă performanță fiind Relonul 
Săvinești (4 victorii și un meci e- 
gal). în același timp, însă, trebuie 
să remarcăm și că în coada se
riilor găsim doar două echipe cu 
zero puncte: o proaspătă promo
vată (C.I-L. Tr. Severin) și o can
didată aproape sigură la retrogra
dare (Textila Sebeș).

Toate aceste amănunte denotă, fi
rește, un deosebit echilibru de 
forțe în eșalonul secund, echilibru 
care vine să confirme interesul 
crescut arătat de majoritatea sec
țiilor pentru obținerea unor rezul
tate cit mai bune. Și un alt amă
nunt îmbucurător — în fruntea ce
lor patru serii se află echipe care 
și în campionatul trecut s-au si
tuat printre fruntașe.

Prima serie feminină este domi
nată de Voința București (la cîrma 
căreia se află cunoscutul'• specialist 
Varac Pelenghian). Remarcabil ni 
se pare, apoi, și progresul echipei 
C.S.U. Construcții, care videază, de 
asemenea, promovarea în primul 
eșalon. Remarcînd și poziția^ mai 
mult decît onorabilă ocupată de 
proaspăta promovată — Voința 
Iași, se cuvine să amintim în ace
lași timp că ex-divizionara A, Pro
gresul București, luptă din greu 
pentru a nu se afunda în cea de 
a doua parte a clasamentului.

Seria a II-a provoacă și ea o 
dispută dîrză pentru poziția de lider, 
protagoniste fiind Sparta Mediaș șl 
— o surpriză — Constructorul Baia 
Mare. Cu același număr de puncte 
(8), cele două echipe au, teoretic, 
șanse aproximativ egale de reușită, 
dar mai rămîne și amănuntul — 
deloc neglijabil — că în etapa de 
duminică băimărencele le-au în
vins pe handbalistele din Media? 
cu un scor categoric : 12—6. 'Tot 8 
puncte a acumulat și Nitranionia 
Făgăraș, dar fluctuațiile de formă 
care au caracterizat această echipă 
în campionatul trecut ne fac să 
avem serioase îndoieli în privința 
participării ei directe la lupta pen
tru promovare. Bine ar fi, însă, să 
ne înșelăm și să putem asista pînă 
ia finele campionatului la o luptă 
„în trei" — deosebit de interesantă

La masculin, Relonuf Săvinești 
ocupă acum primul loc și acest 
lucru constituie o surpriză apre
ciabilă, dacă ținem cont de faptul 
că pe poziția secundă se găsește 
Carom Gh. Gheorghiu-Dej, echipă 
redutabilă, cu justificate pretenții

de revenire în divizia A. Chimiștii 
din Săvinești doresc și ei — pe 
bună dreptate — să promoveze, așa 
incit rămîne să urmărim în con
tinuare și acest duel. înainte de a 
ne referi la ultima serie, nu putem 
omite locul ocupat de Voința 
București, care urmează, de aproape 
doi ani, o linie descendentă de 
formă.

în sfîrșit, seria a II-a masculină 
aduce în scenă un alt duel — ccl 
dintre Timișul Lugoj (echipă mult 
întinerită, dornică de afirmare) și 
Știința Lovrin, care revine în ac
tualitate după mult timp de ano
nimat. Același lucru șe întîmplă 
și cu formația studenților din Pe
troșani, ocupanta locului III. îngri
jorătoare ni se pare, în schimb, 
scăderea Universității Craiova, care 
a înregistrat deja trei înfrîngeri. 
Oricum, această serie este de de
parte cea mai puternică și mai e- 
chilibrată.

Pînă la sfîrșitul turului au mai 
rămas, însă, de disputat încă pa
tru etape și lucrurile se pot schimba 
chiar și cu 180 de grade. Rămîne 
ca rundele următoare să confirme 
— sau nu — pronosticurile noastre 
și să aducă în continuare o dispută 
vie, echilibrată în rîndul echipelor 
din eșalonul secund.

Horia ALEXANDRESCU

clasamentele
FEMININ, Seria I

I. Voința București 5 4 0 1 95—61 8
2. CSU Construcții 5 3 1 1 66—47 7
3. Vulturul Ploiești 5 3 0 2 53—40 6
4. Progresul Buc. 5 3 0 2 50—45 6
5. Voința Iași 5 3 0 2 44—50 6
6. Constr. București 5 2 2 1 57—64 6
7. Voința Craiova 5 2 0 3 46—62 4
8. CSM Buzău 5 1 2 2 43—55 4
9. Tomistex Constanța 5 1 0 4 45—53 2

10. Știința Bacău .5 0 1 4 43—65 1

Seria a II-a

1. Sparta Mediaș 5 4 0 1 61—41 8
2. Constr. Baia Mare 5 4 0 1 69—50 8
3. Nitramonla Făgăraș 5 4 0 1 47—39 8
4. univ. Cluj 5 3 0 2 60—47 6
5. Guban Timișoara 5 3 0 2 63—57 6
6. Voința Sighișoara 4 2 0 2 43—42 4
7. Teba Arad 5 2 0 3 48—50 4
8. Voința Sf. Gheorghe 5 2 0 3 51—54 4
9. CH, Tr. Severin 5 0 0 5 57—87 0

10. Textila Sebeș 4 0 0 4 26—58 0

MASCULIN, Seria I

1. Helonul Săvinești
2. Carom Gh. Gh. Dej
3. Știința Bacău
4. Rafinăria Tel.
5. C.S. Pitești
6. Rapid București
7. Agronomia Iași
8. Comerțul C-ța
9. CSU Suceava

5 4 1 0 168— 86 9
5 4 0 1 81— 64 8
5 3 0 2 102— 72 6
5 2 2 1 79— 80 6
§ 2 1 2 84— 83 5
5 2 1 2 81— 90 5
5 1 2 2 106—111 4
5 1 1 3 74— 90 3
5 1 0 4 94—109 2
5 1 0 4 69— 93 210. Voința București

Seria a 11-a

1. Timișul Lugoj 5 4 0 1 97—91 8
2. știința Lovrin 5 3 0 2 82—78 6
3. știința Petroșani 5 3 0 2 79—30 6
4. Tractorul Brașov 5 2 1 2 88—82 5
5. Banatul Timișoara 5 2 1 2 65—65 5
6. Gloria Arad 5 2 0 3 91—84 4
7. Nitramonia Făg 5 2 0 3 79—73 4
8. Univ. Craiova 5 2 0 3 85—69 4
0. Constr. Oradea 5 2 0 3 64—72 4

10. Metalul C. Mică 5 2 0 3 55—71 4

BASCHET : Sala Constructorul, de 
la ora 8.30 : Voința Buc. — „U“ iași, 
„U“ Timișoara — ..U“ Cluj. l.E.F.S.
— Voința Tg. Mureș, Constructorul
— Olimpia. Rapid — Crișul. Politeh
nica — Sănătatea, meciuri în divizia 
feminină A : teren Floreasca, ora 
10.15: A.S.A. — Progresul (m.B); 
teren Progresul, ora 10.45: Arhitec
tura — I.E.FS. II (m.B).

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei. de la ora 9 : Campionatele 
republicane ale seniorilor : Proba de 
obstacole, cat. grea și proba de ob
stacole, fete.

FOTBAL : Stadion „23 August", de 
la era 14 : Rapid — Venus (fotbal 
feminin), ora 15.30 : Rapid — Dina
mo (Div. A), ora 17.20 : Sp. studen
țesc — Steaua (Dlv. A); teren Giu- 
lești. ora 10 : Rapid — Dinamo (ti
neret) ; teren Politehnica, ora 10 : 
Sp. studențesc — Steaua (tineret): 
teren Autobuzul, ora 11 : Autobuzul

Interviu cu Gheorghe Guriev, președintele F.R. Box și vicepreședinte al A.E.B.A

Cu cîteva zile în urmă, în ora
șul Montreal, viitoarea gazdă a 
Jocurilor Olimpice, a avut loc Con
gresul extraordinar al Asociației 
Internaționale de Box Amator 
(A.I.B.A.). Federația română de box 
a fost reprezentată la lucrările 
congresului de către Gheorghe 
Guriev, președintele forului nostru 
de specialitate și vicepreședinte al 
Asociației Europene de Box pen
tru Amatori (A.E.B.A.). La în
toarcere i-am solicitat oficialului 
român un interviu în legătură cu 
problemele discutate la congres.

— Ce eveniment a determinat 
convocarea acestui congres ex
traordinar al A.I.B.A. ?

— Se știe că în urmă cu un an, 
congresul A.I.B.A., întrunit cu oca
zia J. O. de la Miinchen, a apro
bat propunerea de a se organiza 
campionatele mondiale de box pen
tru amatori. Comitetul executiv al 
acestui for a stabilit ulterior ca 
la mondiale să participe numai se
lecționate continentale. Hotărirea a- 
ceasta restrictivă, care îngrădea 
dreptul federațiilor naționale «de 
a-și trimite reprezentanți la com
petiție, a creat numeroase nemul
țumiri, îndeosebi în țările europene. 
Biroul executiv al Asociației Euro
pene de Box pentru. .Amatori ana- 
lizînd ideea participării cu selec
ționate continentale a, considerat-o 
inacceptabilă. De aici necesitatea 
convocării congresului extraordinar 
al A.I.B.A., pentru stabilirea unui 
punct de vedere comun.

— Cum a fost soluționată pro
blema ?

— La congresul de Ia Montreal, 
reprezentanții forurilor pugilistice 
din Europa au propus ca partici
parea la campionatele mondiale să 
fie un drept al fiecărei reprezen
tative naționale, opunîndu-se ideii 
reprezentativelor continentale. Fe
derația română de box a susținut 
acest punct de vedere just, ară- 
tînd că o astfel de competiție nu 
trebuie 
dispută 
să 
tuturor
A.I.B.A. Punctul de vedere euro
pean a fost acceptat prin vot se
cret. Astfel, la campionatele lumii 
ale amatorilor se va participa cu 
selecționate de țări și nu continen-

tale. S-a stabilit, de asemenea, ca 
întrecerile să aibă loc din patru 
în patru ani, intercalîndu-se cu 
turneele olimpice. Prima ediție a 
mondialelor va avea 
în luna august, în 
vana.

— Numărul tot 
pugiliști participanți 
transformat turneul 
box într-o întrecere

® Participarea
mondiale de
se va face

la
box

cu

loc anul viitor 
Cuba, la Ha-

mai mare de 
Ia J-O. a 

olimpic de 
de o du-

Campionatele
ale amatorilor

reprezentative
de țări, nu cu selecționate continentale
• Havana, gizda primei ediții 

a întrecerilor (august 1974)

vorba ?

să se transforme într-o 
a continentelor, ci trebuie 

fie o întrecere între pugilișții 
federațiilor afiliate Ia

\ 
ritate excesivă. Se spune ' că 
A.I.B.A. va lua unele măsuri 
în această direcție, bespre ce 
măsuri este

— Problema preocupă pe toată 
lumea, într-adevăr, și este deose
bit de delicată. Deocamdată nu 
s-a hotărît nici o modificare în 
regulamentul de desfășurare a tur
neului olimpic. Vă pot spune, însă, 
că principalul punct de pe ordi
nea de zi a congresului A.I.B.A. 
din anul viitor se referă la modul 
de organizare a întrecerilor pugi- 
listice din cadrul J.O. de la Mont
real.

— în discuțiile bilaterale pe 
care le-ați purtat cu reprezen
tanți ai federațiilor din diferite 
țări ați reușit să perfectați noi 
întîlniri amicale pentru boxerii 
români ?

— Pugilișții noștri se bucură dc 
un frumos prestigiu pe plan inter
național și am primit cîteva oferte 
pentru meciuri amicale cu repre
zentative din Africa, precum și cu 
echipa de box a Canadei. Am dis-

— C.S.M. Sibiu (Div. B); teren FI. 
Roșie, ora 11 : FI. Roșie — Dinamo 
Slobozia (Div. C); teren Sirena, ora 
11 : Sirena — Olimpia Giurgiu (Dlv. 
C): teren C.P.B., ora 11 : Șoimii 
TAROM — Unirea Tricolor (Dlv. C); 
teren Triumf, ora 11 : Triumf — 
I.O.R (Dlv. C); teren Laromet, ora 
11: Laromet — Voința; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Electronica (Dlv. 
CD.

HANDBAL : Teren Constructorul, 
ora 10.15 • Universitatea Buc. — 
Textila Buhușl („Cupa de toamnă"
— feminin); teren Giulețti, ora 10.15: 
Rapid — Agronomia Iași (B.m.), ora

11.30 : Rapid — I.E.F.S. („Cupa de 
toamnă" — feminin); teren Voința, 
ora 9 : Voința — C,S. Pitești (B.f.); 
teren Ghencea, ora 15.15 : Universi
tatea Buc. — Dinamo Buc („Cupa 
de toamnă" — masculin), ora 16.30 : 
Steaua — C.S Bacău („Cupa de 
toamnă" — masculin),

LUPTE : partide din cadrul cam
pionatului diviziei A : sala clubului 
Steaua, de la ori 10 : Steaua — Pro
gresul Brăila — Tricolorul Călărași; 
•ala Dinamo, de la ora 10: Dlnamo 
— Hidrotehnica Constanța — petrolul 
Ploiești — lupte libere; sala Progre
sul, de la ora 10; (Progresul — Di

namo Buc. - S.C. Bacău) — lupte 
greco-romane.

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
10: Progresul — Politehnica. Voința
— I.E.F.S., Dinamo — Rapid (par
tide în cadrul campionatului repu
blican). ■

POPICE : Arena de Ia Clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 8 : Glo
ria Buc. — Voința Buc.; arena Giu- 
lești, de la ora 8 : Rapid Buc. — Da
cia Ploiești (jocul ultimelor trei 
schimburi), partide în cadrul cam
pionatului masculin, divizia A.

RUGBY : Teren Parcul Copilului, 
de la ora 9 : Grivlța Roșie — Univer
sitatea Timișoara sportul studențesc
— Agronomia Cluj (Dlv. A); teren 
Olimpia, ora 9 : Olimpia — A.S.E. ; 
stadion Giulești, ora 15; Rapid — Ar
hitectura (Div, B).

SCRIMA : Sala Floreasca II, ora 
9 : campionatele republicane pentru 
seniori (sabie — de la ora 14: finala)

■

cutat, de asemenea, despre o po
sibilă întîlnire între echipele ora
șelor București și New York. Ur
mează ca în funcție de calendarul 
compețițional al fiecărei federații 
interesate să stabilim 
acestor noi întîlniri.

precis datele

Privit cu unele rezerve, ca orice 
lucru nou, fotbalul feminin, încet- 
încet, a pătruns în arena sportivă 
din țara noastră. Tot mai multe 
sînt echipele feminine ce se întrec 
azi pe stadioane, în mijlocul unui 
evident plus de interes din partea 
publicului- Adevărul e că și jucă
toarele au învățat mai mult, au 
deprins — mai mult sau mai puțin 
— unele din secretele acestui fru
mos, dar pretențios joc, și specta- j 
colul oferit este din ce în ce mai 
agreabil. S-a organizat în Capi
tală și un campionat, cu Diana si 
Venus, cu Rapid, cu Carmen și 
Unirea Tricolor. In ideea de a le 
sprijini sub toate aspectele, fede
rația și cluburile bucureștene le-au 
aprobat acestor echipe — chiar în
cepătoare — să joace și pe cele 
mai mari stadioane ale Bucureș- 
tiului, în deschidere la meciuri dc 
mare interes, interne sau interna
ționale.

Așa s-a procedat și miercuri. Pe 
stadionul Dinamo, înaintea jocului 
Dinamo — Crusaders, a avut loc 
un meci feminin între Venus și 
Unirea Tricolor. Multe dintre ju
cătoare s-au străduit să aibă — 
după puteri și cunoștințe — o e-

spune 
fac la

despre 
Mont-

— Ce ne puteți 
pregătirile care se 
real pentru Jocurile Olimpice 
din 1976 ?

— Am vizitat cîteva baze sportive 
pe care vor avea loc întrecerile 
olimpice. Multe dintre 
de pe acum, altele se 
strucție. De exemplu, 
dior olimpic unde vor 
trecerile de atletism 
este în prezent un șantier imens.

— O ultimă întrebare. In timp 
ce ați fost plecat, la noi un mare 
număr de spectatori au asistat 
la întrecerile din cadrul „zone
lor". Dumneavoastră ați 
vreo gală de box ?

— în drum spre casă, la 
York, am văzut Ia televizor 
nirea de amatori S.U.A. — Irlanda, 
disputată la Chicago. Au cîștigat 
americanii cu 7—4. Gazdele au pre
zentat echipa care a evoluat acum 
cîteva luni la București, Brăila și 
Constanța.

ele sînt gata 
află în con- 
marele sta- 
avea loc in
și de fotbal

văzut

New 
întîl-

Petre HENT

publicul, ge- 
pentru fiecare 
spectatori au 
scene care au

voluție frumoasă și 
neros, le-a aplaudat 
reușită. Dar aceiași 
fost și martorii unor 
lăsat un gust amar.

Spre finalul meciului, în preajma 
unui careu de 16 m, s-a comis un 
fault. O seînteie. ce avea să a- 
prindă un foc. între două jucătoa.e 
a urmat o încăierare greu de în
chipuit. Fără a se jena de iniile 
de oameni din tribune, ele s-au lo
vit cu picioarele, s-au pălmuit re
ciproc. N-au ajuns să se ia de păr 
pentru că penibilul sppctaeoJ a fost 
întrerupt ele cartonașul roșu, senii» 
al eliminării.

Cine 
cat de 
gatorii 
pentru 
noastre nu le-am aflat numele fi
indcă greșit au încercat unii să ie 
ajute, ascunzîndu-le identitatea. Să 
sperăm că cei ce se ocupă de pri
mii pași ai acestei activități — 3 
cărei utilitate rămîne s-o vedem — 
vor găsi mijloacele și măsurile 
care să prevină acte de genul ceior 
petrecute, miercuri, pe stadionul 
Dinamo.

sînt aceste fete ce au abdi- 
la regulile sportivității, obli- 
și pentru ele, nu numai 
băieți ? Cu toate eforturile

Marți, Ia Poiana Brașev,

Al. C.

ÎNCEP ÎNTRECERILE
BALCANIADEI DE ȘAH

Timp de aproape o săptămînă, 
frumoasa stațiune montană a Poie
nii Brașov va fi gazda întrecerilor 
din cadrul celei de a V-a ediții a 
Balcaniadei de șah. Participă re
prezentativele Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României, 
în turneul masculin, vor fi prezen
tate formații de cîte 6 seniori și 2 
juniori. La fete, se va juca sistem 
turneu, cu cîte o reprezentantă pen
tru fiecare țară.

în vederea acestei competiții, fe
derația română de specialitate, a 
alcătuit un lot reprezentativ din

care fac parte următorii jucători : 
Fl. Gheorghiu, ȚI), Ghițescu. V. 
Ciocâltea. C. Partos. D. Ghizdavu, 
E. Ungureanu, M Pavlov (seniori) ; 
A Urzică, I. Biriescu (juniori) ; 
Suzana Makkai (senioare).

întrecerile încep in 
zilei de marți. în 
cursul dimineții, are 
la sorți a rundelor și 
nică a conducătorilor

Se va juca în sala
a hotelului „Sport" din Poiana Bra
șov.

după amiaza 
prealabil în 
loc tragerea 
ședința teh- 
de delega'ii. 
de festivităii

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE SCRIMĂ
(Urmare din pag 1)

Concursul a debutat printr-o 
espectativă prelungită din partea 
tuturor aspiranților la un loc în fi
nala de 6. Paul Szabo a obținut 
în turul I, 4 victorii clasîndu-se 
cap de serie înaintea lui Țupa, Fe- 
kete și Domianschitz II, toți cu 
cite 2 victorii. Constantin Duțu a 
fost și el cap de serie, talonat de 
Dima (cîte 3 victorii fiecare). Popa 
și Spirlea (campionul țării la., 
pentatlon modern) a completat 
grupul calificaților în sferturi. în- 
tr-o altă grupă, Ernest Huszar și 
Rotaru au terminat — cu cîte 3 
victorii — înaintea lui lorgu și 
Vlad III (cîte 2 victorii). Bine s-a 
comportat Pongraț : 4 victorii, cu 
una mai mult decît Zidaru — han
dicapat vizibil de perioada de în
trerupere a antrenamentelor — cu 
două față de Preszemski și cu trei 
distanță de Doboș... Bărăgan, con
form așteptărilor, a fost cel mai 
activ (4 v.) în grupa din care
mai calificat Manta și Kerekes (cîte 
2 v.) și N. Istrate (1 v.). Intr-un 
fel, o surpriză prezența lui Chifor 
cap de serie (3) înaintea 
Istrate (2 v.), Ștefănescu 
Pruszinski.

„Sferturile" au. consemnat 
activitate febrilă pe planșa desfă
șurată de Szabo, care a terminat 
neînvins turneul din grupă! Cei-

lalți doi calificați în semifinale au 
fost Ștefănescu (4 v.) și Domianschitz 
II : 2 v. (21:22). Zidaru și Popa 
au fost eliminați la tușaveraj... In 
seria sa, Pongraț a terminat... cap 
la cap cu lorgu și cu Duțu cîte 4 vic
torii. Au căzut Spirlea (o singură 
victorie, cu 5—2 la Doboș) și Doboș. 
Confirmînd buna sa dispoziție, Bă
răgan a încheiat turneul, cu 4 vic
torii, urmat de N. Istrate și Manta 
eu cîte 3 victorii. A rămas, de 
asemenea, Huszar (o victorie : 5—2 
Preszemski), handicapat evident de 
lipsa unei rezistențe fizice cores
punzătoare concursului. în ultima

grupă a sfeturilor St. Vlad a tota
lizat 4 victorii, secondat fiind Al. 
Istrate și Pruszinski cu cîte 3 vic
torii.

Semifinalele au constituit o sim
plă formalitate mai ales pentru 
Szabo, Bărăgan, Duțu. Al. istrate 
și lorgu, care s-au calificat lejer cu 
cîte două victorii. Pongraț a pier
dut la Pruszinski (5—4), dar a avut 
suficientă forță fizică și morală 
pentru a realiza două victorii care 
l-au adus printre finaliști.

Duminică, în ultima zi a cam
pionatelor republicane, proba de 
sabie.

CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pag. I)

s-au

lui Al.
(1) și

aceeași

Nu fără strîngere de inimă, con
semnăm mîhnirea organizatorilor 
de a fi renunțat să mai înmîneze 
trofeul fair-play echipei Gloria 
București. O comportare necuviin
cioasă la adresa oficialilor, a unui 
jucător al amintitei formații (a- 
cesta nu a putut fi identificat) a 
pătat o carte de vizită, altfel ono
rabilă.

în rest, totul decurge normal. Se 
joacă peste 20 de meciuri pe zi și 
așteptăm cu toții ultimele confrun
tări de duminică dimineață. Pînă

acum, să consemnăm că echipele 
din Olteni (Teleorman) șî Avră
meni (Botoșani) au stabilit scorul 
record al acestui turneu : în întîl- 
nirea dintre ele, prima a înscris 31 
de puncte, iar cealaltă numai unul.

Alte rezultate: Viață nouă — 
Spicul Avrămeni 31—1 ; Biruința — 
Gloria 13—10 ; C.F.R. Sibiu — Uni
versitatea București 9—10 ; C.P.B. 
— C.F.R. Sibiu 25—4; Gloria — 
Confecția 8—7 ; Biruința — Spicul 
33—4 ; Universitatea — Olteni 
9—10 ; Torpedo Zărnești — C.F.R. 
Sibiu 6—10 ; C.P.B. Celuloza 18—9.



ȘTEFAN BOBOC ÎN FINALA
TURNEULUI INTERNAȚIONAL

DE BOX DE LA BERLIN
BERLIN, 6 (prin telefon de 

trimisul nostru).
în cadrul celor trei reuniuni 

turneului internațional de box_
la Berlin, disputate pînă sîmbătă, 
s-au stabilit cei 44 de semifinaliști, 
care evoluează în galele de azi 
(n.r. ieri) pentru calificarea în ul
tima fază a întrecerii. în rîndul lor 
se află reprezentanți ai boxului din 
10 țări, de pe diferite continente. 
Firește, cel mai mare număr de 
semifinaliști îl are Republica De
mocrată Germană, care în calitate 
de țară organizatoare a înscris în 
concurs un număr de 22 de spor
tivi. Dintre aceștia 14 au obținut 
dreptul de a evolua și în semifinale. 
Ceilalți boxeri aflați in această fază 
a competiției provin din U.R.S.S. 
(6), Polonia (5), Nigeria (5), Unga-■ ~ t (3)> Ro_

Bulga-

la

ale 
de

dominat clar
presia că va 
cînd. mai era un singur minut,

adversarul, lăsînd 
termina victorios.

ria (4), Canada (3), Cuba 
mânia (2), Anglia (1) și 
ria (1).

Dintre cei doi pugiliști 
calificați în această fază a 
tiției, numai Ilie Tîrîlă a

români, 
compe- 

_. evoluat 
în gala de după-amiază. El l-a în
tâlnit pe Peter Spilski (R.D.G.), un 
boxer puternic, cu mai multă ex
periență competițională decît re
prezentantul nostru. Totuși, boxe
rul român a abordat partida cu 
mult curaj și tenacitate, a atacat în 
permanență și a plasat numeroase 
lovituri adversarului său. El a mi
zat însă totul pe ofensivă, lăsîn- 
du-se deseori descoperit, oferind 
lui Spilski posibilitatea să-l contre
ze de cîteva ori precis, lovituri care 
au lăsat o mai bună impresie. în 
ultimul rund, cu numeroase uper
cuturi de dreapta la stomac și serii 
prelungite de lovituri. Tîrîlă și-a

im- 
Dar 

--- --------- , re- 
simțindu-se după efortul depus, el 
s-a lăsat dominat și cu cîteva serii 
de lovituri clare, Spilski i-a con
vins pe patru dintre cei cinci arbitri 
să-i acorde decizia.

Alte rezultate : cat. 51 kg — Ger- 
tenbach (R.D.G.) b.p. Putintev 
(U.R.S.S.), Liebing (R.D.G.) b.p. Or
ban (Ungaria) ; 63,5 kg — Solodu- 
kin (U.R.S.S.) b. ab.II Briere (Ca
nada), Juhasz (Ungaria) b.p. Levan- 
dovski (Polonia) ; 67 kg — Pavlov 
(U.R.S.S.) b.p. Martinez (Cuba) ; 75 
kg — Heimann (R.D.G.) b.p. 
(Anglia), Schnieber (R.D.G.) 
I Angbaro (Nigeria); 81 kg 
houria (Nigeria) b.p. Valier 
Nikulin (U.R.S.S.) b.ab.I Balair (Ca
nada).

în cea de-a doua reuniune semi
finală în cadrul categoriei semi- 
muscă, reprezentantul nostru Ște
fan Boboc a obținut o victorie ca
tegorică la puncte, în fața polone
zului Niebudek. Pentru evoluția sa 
excelentă, pugilistul român a fost 
deseori răsplătit cu aplauze de 
spectatorii berlinezi.

Odwell 
b.desc.
— Ik-
(Cuba),

Mihai TRANCA

ECHIPELE IUGOSLAVIEI
ÎNVINGĂTOARE LA BALCANIADĂ 

OE TENIS DE MASĂ
telefon).SOMBOR, 6 (prin

Prima parte a întrecerilor de te
nis de masă din cadrul celei de a 
X-a ediții a Balcaniadei a luat 
sfîrșit cu victoria echipelor Iugo
slaviei. atît la băieți cît și Ia fete. 
Pe locurile secunde s-au clasat for
mațiile Bulgariei, iar pe poziția a 
treia, selecționatele României.

Rezultatele înregistrate : 
bărbați : Iugoslavia — 
5—1 : Karakașevici
2—0, Savnik 
bek 
viei 
Gheorghe 2—0, Savnik — Giur
giucă 2—1, România — Turcia 
5—0 : Doboși — Bulat 2—0, Gheor
ghe - 
Bakan 
2—0, 
Grecia 
Turcia
5—0 ; echipe femei: Iugoslavia — 
România 3—1 : Jeller — Ilie 2—0, 
Csordas — Lupu 1—2, Jeller, Korpa 
— Ilie, Lupu 2—1, Csordas — Ilie 
2—0, Bulgaria — Grecia 3—0.

Au început primele meciuri din 
cadrul probelor individuale, com
petiția urmînd să se încheie du
minică.

echipe 
România 

Gheorghe 
Doboși 0—2, Șur- 

Giurgiucă 2—0, Karakașe- 
Doboși 2—0, Șurbek —

Engin 2—0, Giurgiucă — 
2—0, Gheorghe — Bulat 

Gheorghe — Bakan 2—0, 
— Turcia 5—1, Bulgaria — 
5—1, Bulgaria — Grecia

IMPORTANTE MODIFICĂRI
A 74-o SESIUNE A C. I. 0

ÎN PROGRAMUL OLIMPIC
VARNA, 6 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
în sala sugestiv numită „Concor

dia" din hotelul „International" a- 
flat Pe coasta bulgară a Mării Ne
gre, în stațiunea Zlatni Piasați, de 
lîngă Varna, a început vineri cea 
de a 74-a sesiune anuală a Comite
tului Internațional Olimpic. Agenda 
de lucru a sesiunii era destul de 
încărcată încă de la întocmirea ei, 
la sediul C.I.O. de la Lausanne. 
Acum însă, datorită multitudinii de 
probleme ridicate de recent înche
iatul Congres olimpic, ordinea de 
zi a devenit și mai aglomerată.

încă în prima zi, împotriva uzan
țelor acestor sesiuni, au fost invi
tați în ședință unii președinți 
federații ' internaționale, care 
prezentat revendicări referitoare 
programul olimpic de la J.O. 
vară de Ia Montreal 1976. Cei 
de membri ai C.I.O. prezenți la
siune (din totalul de 74), au con-

de 
au 
la 
de 
60

se-

firmat aproape toate deciziile co
misiei executive a C.I.O. în legătu
ră cu ramurile sportive din calen
darul olimpic de lă Montreal. Iată- 
le mai jos, într-o înșiruire conven
țională.

Hocheiul Pe iarbă va avea doar 
12 echipe masculine, în turneul fi
nal. Problema echipelor feminine 
nu s-a discutat, fiind amînată pînă 
la constituirea unei federații uni
ce. La ciclism, s-a hotărît suprima
rea probei de tandem, iar la sprint 
nu vor mai concura decît cîte un 
concurent de fiecare țară, în loc 
de doi. La tir, se anulează proba 
de armă liberă calibru mare 300 m. 
Propunerea adoptării a două com
petiții separate pentru bărbați și 
femei ă fost amînată pentru stu
diu. La natație se suprimă trei 
probe (200 m mixt individual mas
culin și feminin, ștafeta 4X100 m 
liber masculin). Se reduce totalul 
participanților de fiecare țară de - 
la 38 la 33 la masculin și de la 35
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Ediția a XVIII-a a campionatului european de baschet masculin

ROMÂNIA (72 69 CU FRANȚA)
BARCELONA, 6 (prin 

Ia trimisul Agerpres, I.
Peste 7 000 de spectatori au asistat 

la „Palatul Sporturilor" din Bar
celona la cele trei meciuri din pen
ultima zi a campionatelor euro
pene masculine de baschet.

în partida „vedetă", pentru atri
buirea medaliilor de bronz, repre
zentativa U.R.S.S- a învins echipa 
Cehoslovaciei cu scorul de 90—58 
(52—25), la capătul unui joc în care 
a evoluat la valoarea sa reală.

Echipa U.R.S.S. a început acest 
meci cu jucătorii de rezervă și, da
torită acestui fapt, în minutul 5 
era condusă cu 12—10. Pînă în mi
nutul 10, scorul s-a menținut egal. 
Din acest moment, odată cu intra
rea în teren a „cvintetului" de bază 
sovietic, inițiativa a trecut de par
tea campionilor olimpici care se im
pun și, în minutul 15, au un avans 
de 13 puncte : 36—23, pe care și-l 
măresc continuu, astfel că la pau
ză scorul le este favorabil cu 52— 
25. în repriza secundă, baschetba
liștii sovietici joacă mult mai bine 
ca în meciul cu Spania și, cu toate 
eforturile depuse da formația ceho
slovacă, își mențin avantajul, ter- 
minînd învingători la o diferență 
categorică. Miloserdov (18 puncte), 
Evgheni Kovalenko (13 puncte), 
Serghei Kovalenko (13 puncte)

telefon, de 
GOGA).

și Serghei Belov (9 puncte) au fost 
cei mai buni jucători din formația 
cîstigătoare, în timp ce Brabanec 
(12) și Zidek (11) 
mai multe puncte 
Cehoslovaciei.

Un meci așteptat 
a fost cel dintre selecționatele Ita
liei și Bulgariei. Cu toate eforturile 
lui Golomeev (a înscris în acest 
joc 30 de puncte), care probabil va 
fi coșgeterul actualei ediții a cam
pionatelor, echipa Bulgariei nu a 
putut evita înfrîngerea în această 
partidă, care avea să decidă pe o- 
cupantele locurilor cinci și șase. 
Practicînd un baschet mai modern, 
cu acțiuni spectaculoase purtate în 
mare viteză, echipa Italiei a obți
nut în final o victorie meritată cu 
scorul de 80—71 (42—37). Din for
mația învingătoare s-au remarcat 
Marzorati (15 puncte), Meneghin 
(14 puncte) și Zanatta (14 puncte), 
iar din echipa bulgară trebuie evi
dențiat în mod special Golomeev.

în meciul pentru locurile 7—8, 
selecționata Israelului a întrecut cu 
96—78 (49—42) echipa Turciei, re- 
vanșîndu-se pentru înfrîngerea su
ferită în preliminarii. Dacă pînă la 
pauză se poate spune că jocul a 
fost cît de cît echilibrat, în partea 
a doua a întîlnirii, baschetbaliștii 
din Israel, bine dirijați de excelen
tul conducător de joc Leibovici,

au înscris cele 
pentru echipa

cu mult interes

Campionatul republican de polo

Egalitate de puncte între cele 
două competitoare la titlul de cam
pioană a României la polo în ziua 
marelui derby (a 3-a manșă): DI
NAMO — RAPID. Deși se aflau în 
preajma unui meci care' se anunță 
deosebit de important, cele două 
fruntașe ale polo-ului românesc nu 
și-au menajat ieri după amiază 
forțele, obligînd pe celelalte două 
formații bucureșterie, Progresul _ și 
I.E.F.S. să înregistreze noi înfrîn
geri la scor.

Feroviarii au trecut destul de 
bine peste puternicul șoc recepțio
nat vineri după-amiază (5—6 cu 
Voința) și au abordat partida cu 
Progresul cu multă seriozitate. Ei 
au condus permanent și au învins 
cu 7—2 (1—0, 2—0, 1—1, 3—1)
prin punctele realizate de: Băje- 
naru 2, C. Rusu 2, Slăvei, Olac și 
Ilie Gheorghe. Pentru Progresul 
au marcat Ion Gheorghe și Mirea.

Dinamoviștii. în nota obișnuită 
manifestată în acest al treilea tur 
al campionatului, au făcut o bună 
repetiție în compania studenților 
de la I.E.F.S. Au atacat destul de 
des, au pasat rapid în fazele de 
concretizare, realizînd porția coti
diană de goluri. Singurele puncte 
ale I.E.F.S.-ului. semnate de un 
fost dinamovist (Frîncu) se dato
rează mai mult portarului Frățilă, 
preocupat într-o mai mare mă
sură de dirijarea coechipierilor 
săi decît de securitatea porții pe 
care o apăra. Scorul final de 8—2 
(3_0, 2—0, 1—1, 2—1) realizat de 
Nastasiu 2, Zamfirescu 2 (cei mai 
buni de pe teren), Rus, Lazăr, D. 
Popescu și Novac consfințește o su
perioritate evidentă.

Și. astfel. DINAMO și RAPID au
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și-au sufocat adversarii prin ritmul 
impus.

Cele mai multe puncte au fost 
înscrisa de Keren 28, Brody 22, 
Janay 14, Vissar 11 pentru Israel, 
respectiv Hakyerniez 24, Erdenay 
19, Poyțazoglu 19.

în meciurile de sîmbătă, au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Grecia — Polonia (pentru locurile 
11—12) 65—64 (38—36), România — 
Franța (Dentru locurile 9—10) 72— 
69 (40—38).

La ora închiderii ediției a început 
partida finală a campionatului eu
ropean, între selecționatele Iugo
slaviei și Spaniei.

la 30 la feminin, iar participarea 
la fiecare probă este limitată la 3 
concurenți avînd standardurile rea
lizate. La scrimă, un total de 18 în 
Ioc de 20 de participanți, cu o sin
gură rezervă la fete și băieți în loc 
de 2, și un program de 10 zile în 
loc de 11. La caiac-canoe, a fost 
exclusă proba de slalom canoe 
pentru Montreal. S-a respins intro
ducerea a 5 probe noi pe distanța 
de 500 m (masculin și feminin în 
probele de individual, dublu și șta
fetă).

Sesiunea C.I.O. și-a însușit re
comandările comisiei executive cu 
privire la următoarele: 2 concu
renți la tirul cu arcul în fiecare 
probă, de fiecare țară ; 16 echipe la 
turneul final de fotbal de la Mont
real; suprimarea probei de marș 
50 km din programul atletic ; re
duceri în numărul de participării 
la gimnastică.,

în cursul după amiezii de vineri, 
membrii C.I.O. au ascultat rapoar
tele delegațiilor comitetelor de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Montreal și de iarnă de 
la Innsbruck (1976). Au fost făcute 
recomandările corespunzătoare. De 
asemenea, a fost vizionat filmul O- 
limpiadei de la Miînchen 1972 : ,,8 
viziuni", care a suscitat opinii 
foarte contradictorii.

în cursul reuniunii de sîmbătă 
dimineață, planul C.I.O. a procedat, 
conform ordinii de zi. la noi ale
geri. In locul lui Ade Ademola (Ni
geria), al cărui mandat a încetat, a 
fost ales un nou membru al comi
siei executive, în persoana lui 
hammed Mzaii (Tunisia). De 
menea, au fost aleși patru 
membri ai C.I.O. : Eba M’Baye 
negal), Roy Anthony Bridge 
maica), Manuel Gonzales
(Cuba) șl Ashiwini Kumar (India).

Cu multă satisfacție a fost pri
mită, în ședința plenară, anunțarea 
candidaturii oficiale a orașului 
Moscova Pentru organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din 1980.

Mo- 
ase- 
noi 
(Se- 
(Ja- 

Guerra

Victor BANCIULESCU

In „interzonalul^ feminin

BAUMSTARCK A lNVINS-0 PE JOVANOVICI 
SI TRECE PE
9

LOCUL DOI
BARCELONA, 6

După disputarea a
(Agerpres). — 
runde, în tur-5

neul interzonal feminin de șah, care 
se desfășoară în stațiunea mariti
mă Caile Galdana de Terrerias (In
sula Minorca), conduce Tatiana Za- 
tulovskaia (U.R.S.S.) cu 3‘/s puncte 
și o partidă întreruptă, urmată de 
Gertrude Baumstarck (România) — 
3’/e puncte și Marta Șui (U.R.S.S.) 
— 3 puncte și două partide între
rupte în poziție favorabilă. Celelal- 

. te două reprezentante ale șahului 
românesc, Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade, ocupă locu
rile 7 (cu 2>/. puncte și o partidă 
întreruptă) și. respectiv, 10 (cu 2‘/s 
puncte).

în runda a 4-a, Baumstarck a

fi-
cu 
iar

Cornel Rusu, unul dintre cei mai buni atacanți feroviari in meciul cu
Progresul, se pregătește să pecetluiască scorul final (7—2)

prețios în turneul final. în afara 
celor două fruntașe, o prezență si" 
gură în faza finală a campionatu
lui este cea a Voinței Cluj, învin
gătoare ieri cu 6—4 (1—1, 2—1,
2—0, 1—2) în fața Politehnicii Cluj. 
Pentru cel de 
ză Progresul 
totalizat cîte 
avînd un golaveraj
I.E.F.S. întâlnește astăzi pe Voința, 
iar Progresul pe Politehnica.

ajuns în ziua derby-ului — bazinul 
Diname de la ora 12 — la egalitate 
de puncte, prima avînd avantajul 
unui golaveraj net superior:
1. Dinamo 14 12 1 1 111—36 25
2. Rapid 14 12 1 1 78—37 25

în partidele anterioare din actua
lul campionat,'Rapid, deținătoarea 
titlului, a cîștigat cu 2—1, meciul 
următor încheindu-se cu un re
zultat egal (1—1). Cine va în
vinge în jocul de azi, încredințat 
arbitrului internațional Nicolae Ni- 
colaescu va porni cu un avantaj

al 4-lea loc candidea- 
și I.E.F.S., care au 
7 puncte, studenții 

mai bun.

Adrian VASILIU

A

A ÎNCEPUT RETURUL „CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 6 (prin te

lefon, de Ia corespondentul nostru). 
Azi au început în localitate între
cerile returului „Cupei României . 
Chiar din start, echipele partici
pante au oferit celor prezenți în 
tribunele patinoarului artificial 
jocuri interesante, echilibrate. Dar 
iată rezultatele primei zile:

STEAUA — TtRNAVA ODOR- 
HEIUL SECUIESC 7—1 (1—0,4—0, 
2—1)

Prima repriză, aproape în în
tregime a stat sub semnul egali
tății, elevii antrenorului Czako au 
reușit să deschidă scorul abia în 
min. 18. Hocheiștii din Odorhei, 
clasați pe penultimul loc în tur, 
au început bine jocul, dar în re
priza secundă au avut o ezitare de

I.P.G.G.

10 minute, timp suficient pentru 
bucureșteni de a-și impune supe
rioritatea tehnică, înscriind de pa
tru ori.

Au arbitrat bine M. PRESNEANU 
și E. MIHOK. Au marcat Szabo 
(2) Herghelegiu, Curelaru, Justinian, 
Bucur și Nlstor pentru Steaua, a 
redus din scor Andre.

DUNAREA GALATI
BUCUREȘTI 3—3 (1—1, 1—1, 1—1).

Partidă echilibrată, cu reprize i- 
dentice în care ambele formații au 
jucat bine. în cele trei reprize de 
fiecare dată, gălățenij au deschis 
scorul dar studenții au egalat, re
lativ repede. Dunărea a creat faze 
mai periculoase în zona porții ad
verse, dar sau au ratat, sau nu

au putut trece de apărarea bună a 
bucureștenilor.

Partida a fost condusă cu com
petență de Gh. Tasnadi și A. Ba- 
lint. Golurile le-au înscris Iordan, 
Bălăneanu și Rusu pentru Dunărea, 
respectiv, Stefanov, Mantea ți 
Cîțu.

DINAMO BUCUREȘTI—LICEUL 
NR. 1 MIERCUREA CIUC 13—1 
(4—0, 4—1, 5—0)

în cel de al treilea meci al zilei, 
scorul a luat proporții, Dinamo cîș- 
tigînd cu ușurință în fața hocheiști- 
lor elevi din localitate.

S.C. MIERCUREA CIUC—AGRO
NOMIA CLUJ 2—1 (1—1, 1—0,
0—0).

Z. MORVAI

ACTIVITĂȚI DE MASA

cîștigat la maestra iugoslavă Katia 
Jovanovici, Nicolau a învins-o pe 
Ruth Cardosso (Brazilia), iar Poli
hroniade a pierduț partida susținu
tă eu Jivkovici (Iugoslavia). în run
da a 5-a, Baumstarck și Polihro
niade au remizat cu Lazarevici (Iu
goslavia) și, respectiv, Aronsson 
(S.U.A.).

Odată cu proclamarea Republicii 
Democrate Germane, s-a trecut și- 
la organizarea democratică a miș
cării sportive. în apelul făcut 
de către organizațiile de tine
ret și cele sindicale — promotoa
rele organizării activității sportive 
pe principii noi și democratice — 
se spunea: „Dorim ca tineretul 
nostru, întregul popor, să se înca
dreze în asociații sportive, să acti
veze în rîndul acestora, pentru ca 
prin forța căpătată pe terenurile de 
sport, prin întărirea sănătății și 
buna dispoziție, să devină factor 
activ în reconstrucția țării".

A trecut de atunci aproape un sfert 
de veac de intensă activitate în dome
niul culturii fizice și sportului. Cu 
nestăvilit entuziasm, tineretul R.D. 
Germane s-a încadrat în noua miș-

Spartachiadele organi-le constituie
zate în fiecare an — atît vara cît 
și iarna — la 25—30 de discipline 
sportive. Așadar, anual contingente
le de sportivi se măresc cu zeci 
sau sute de mii. Dacă la Spărta- 
chiada din 1965 s-au înregistrat 
321 037 de participanți, în 1970 nu
mărul lor a ajuns 544 000, iar în 
1973 la peste 700 000 ! De remarcat 
că 80 la sută din participanți sînt 
elevi între 6 și 18 ani, adică viito
rii performeri în diferite discipline 
sportive, campionii și recordmanii 
de mîine.

Acesta este imensul rezervor de 
unde își recrutează cadrele sportul 
de performanță. Nu există cam
pion olimpic, mondial sau european, 
din R.D. Germană, care să nu fi 
făcut primii pași în cadrul Spar-

Cele trei mari înotătoare din R.D. Germană: Kornelia Ender, Angela 
Franke ji Ulrike Richter (de la stingă)

care sportivă democratică obținînd 
succese din ce în ce mai mari. Mai 
întîi au fost refăcute bazele spor
tive distruse de pîrjolul războiului 
și construite altele noi, Ia orașe și 
sate. Apoi, a urmat o altă fază 
foarte importantă, aceea a atragerii 
continue a maselor într-o activita
te sportivă organizată pe baze știin
țifice. în fine, vorbind despre spor
tul de mase, au fost găsite for
mele cele mai variate în organiza
rea competițiilor sportive, pentru 
toate categoriile de vîrstă.

Cîteva cifre statistice în ceea ce 
privește numărul sportivilor rapor
tat la totalul popula,ției sînt deose
bit de edificatoare :

1948 :220 000 sportivi (1,5% 
populație)

1955 : 1 163 256 (5,1%) 
1965 : 1 813 266 (10,6»/0) 
1973 : 2 336 050 (13,7»/») 
Prin urmare, azi, fiecare al șap

telea locuitor al R.D. Germane, din 
totalul celor 17 milioane, este antre
nat într-o activitate continuă de e- 
ducație fizică și sport.

Cum se explică această creștere 
tumultuoasă, această adevărată in
vazie a cetățenilor R.D. Germane 
spre terenurile și sălile de sport ? 
Una din formele cele mai atractive

din

tachiadelor de vară sau de iarnă. Aci 
au fost puse bazele performanțelor 
fără precedent ale înotătorilor la 
recentele campionate mondiale de 
la Belgrad, unde reprezentanții R.D. 
Germane au cucerit 12 medalii de 
aur, sau ale tinerilor atleți, care la 
campionatele europene de. juniori 
au cucerit 21 de titluri. Azi, datori
tă integrării în sport a copiilor de 
vîrstă școlară sau chiar preșcolară, 
marii performeri, într-o serie de 
discipline sportive,! uimesc lumea 
prin precocitatea lor : înotătorii se 
afirmă pe plan mondial între 14 și 
16 ani, atleții se remarcă la 17—18 
ani. halterofilii la 20 de ani.

Bilanțul succeselor obținute de 
sportivii R.D. Germane, în marile 
competiții, sînt cunoscute: 46 de 
medalii de aur cucerite, din 1956, 
la Jocurile Olimpice; 241 de titluri 
mondiale obținute din 1948 și pînă 
azi. Ele sînt rodul unei activități! 
tot mai largi pe tărîmul sportului 
de mase, a unei munci entuziaste 
pentru ridicarea calitativă a mișcă- 

sportive din țara noastră.vii
WERNER SCHREIER 

redactor șef al ziarului 
ț,Deutsches Sportecho" —J 

Berlin

„Trofeul Carpați" la handbal feminin

ATINIAZA EA START 0 ECHIPA PUTERNICAPE TERENURILE 
DE TENIS

QUEBEC — In sferturile de 
naiă Mark Cox l-a eliminat 
4—6, 6—4, 7—6 pe Ray Moore,
suedezul K. Johansson a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 6—3, 6—3 
în fața lui Clark Graebner. S-au mai 
calificat pentru semifinale Marty 
Riessen (6—1, 6—2 cu Svensson) și 
Jimmy Connors (6—3, 6—2 cu Onny 
Parun).

FORT WORTH — Australianul 
John Newcombe, principalul favorit 
al concursului, l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe compatriotul, său B. Philips Moore. 
Alte rezultate: Pattison — Stockton 
7—5, 6—4; Solomon — Ramirez 7—6, 
6—0: Dent — Pasarell 3—6, 6—2, 6—3j 
Fillol — Davidson 7—6, 6—2.

PHOENIX — în primele două 
partide din cadrul sferturilor de fi
nală, Billie Jean King a învins-o cu
6— 3, 6—4 pe Betty Stove, 
mary Casals a eliminat-o
7— 6 fe Kristy Kemmer.

★La Guayaquil (Ecuador), 
meciul de tenis dintre echipele Ecua
dorului și Uruguayului, contind pen
tru primul tur (zona americană) a 
„Cupei Davis". După prima zi de în
treceri, scorul este favorabil cu 2-—0 
tenismanilor din Ecuador. Ricardo 
Ycaza l-a învins cu 7—fl, 11—9, 6—0, 
4—6, 7—5 pe Ricardo Stapff, iar Mi
guel Olivares l-a întrecut cu 6—2, 
6—3, 6—0 pe Luis Damiani.

iar Rose- 
cu 7—5,

a început

TELEX • TELEX
In localitatea vest-germană Gummers
bach s-a desfășurat meciul retur dintre 
echipele V.f.L. Gummersbach șl KS 
Reykjavik (Islanda), contind pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 16—8 (8—6) și s-au 
calificat pentru turul următor al com
petiției. în ' '
germană a

primul joc, formația vest- 
cîștlgat cu 11—10.

Competiția , ____
volei, desfășurată la Varșovia, 
chelat cu victoria formației Start Lodz, 
campioana Poloniei. Pe locul secund s-a 
clasat selecționata orașului Katowice, 
urmată de echipele TSP Pernik (Bulga
ria) și Spartakus Budapesta. In ultimul 
meci al turneului, voleibalistele de la 
Start Lodz au întrecut cu scorul de 3—1 
formația TSP Pernik.
■
tn cadrul Cupei ligii europene la tenis 
de masă, la Lublin s-a desfășurat în- 
tîlnirea dintre reprezentativele Poloniei 
și Danemarcei. Sportivii polonezi au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2.■
Concursul internațional de călărie de la 
Lisabona s-a încheiat cu o probă de 
obstacole, în care victoria a - -
sportivului elvețian Paul
(,,Wulf“), cronometrat cu 
de 56,8. Pe locurile următoare s-au
clasat concurentele Monica Weier (El-

internațională feminină 
'" ‘ — - s-s

de 
în-

revenit
W e i e r 

timpul

înscrisă cu autoritate pe cele 
mai autentice „teste" premergătoa
re campionatului mondial (luna 
decembrie, în Iugoslavia), cea de a 
Xlv-a ediție a „Trofeului Carpați'* 
la handbal feminin iși autentifică 
valoarea și echilibrul, înainte de 
orice, prin renumele de care se 
bucură formațiile participante. în- 
tr-adevăr, amatorii de sport piteș- 
teni (turneul va avea loc săptămî- 
na viitoare în Sala sporturilor din 
acest oraș) au de ce să fie invi- 
diați... Să ne gîndim numai că, în 
prima etapă a competiției, meciul 
de* încheiere a programului repre
zintă, de fapt, o reeditare a finalei 
ultimei ediții a campionatului mon
dial (Olanda, 1971) : R.D. Germană 
— Iugoslavia !

Și chiar dacă nu facem apel la 
palmaresul marilor confruntări 
mondiale ale handbalului feminin 
și rămînem numai în domeniul 
strict al valorii pure, demonstrate 
de selecționatele naționale, ce vor 
fi prezente între 9 și 14 octombrie 
la Pitești, și tot am avea suficiente 
temeiuri pentru a aștepta cu o 
justificată nerăbdare și un interes 
major disputele dintre aceste echi
pe, care nu o dată, au furnizat în
treceri dîrze, cu o superioară cotă

privință
D. Ger-
care va

• TELEX * TELEX
■veția) pe „Vasalle*1 — 59,4 și sara 
Ward (Anglia) pe „Fleenian“ — 59,7.

In prima zi a turneului internațional 
feminin de baschet de la Cracovia, 
echipa locală Wisla a întrecut cu scorul 
de 64—59 (37—31) formația Polltehnika 
Kaunas. Intr-un alt joc, Marita Plovdiv 
a dispus “ "" - ‘ "
Novi Sad

tehnică și tactică, cu un angaja
ment fizic deplin. Intuind, probabil, 
că turneul internațional, dotat cu 
„Trofeul Carpați" se anunță deose
bit de aprig, antrenorii formațiilor 
participante au renunțat în mare 
parte Ia improvizații și verificări, 
solicitând prezența în loturile lor a 
tot ce are mai bun handbalul fe
minin clin țările respective.

Un exemplu în această 
îl constituie selecționata R. 
mane, campioana mondială
deplasa la Pitești garnitura com
pletă. Reputatul tehnician Hans 
Becker, antrenorul principal al for
mației, va prezenta la acest turneu 
cunoscutul trio, de fapt substanța 
tehnică și tactică a echipei, alcă
tuit din Kristine Richter (120 de 
selecționări, 414 goluri 
pa reprezentativă !), o 
ană, conducătoarea de 
pei ^pentru a-i ajuta 
de handbal, vom reaminti și nu
mele dinaintea căsătoriei : Hoch
muth), din Waltraute Kretzschmar 
(105—277), 
marcabilă 
la poartă 
(117—199), 
toare prin 
redutabile jucătoare li se vor adău
ga alte handbaliste de valoare, 
care au contribuit din plin 
nele rezultate obținute de 
echipă în ultimii ani. Ne 
de pildă, la un alt trio, 
din portarul Hannelore Zober (99 
de selecționări), din Barbara Hel- 
big (67—78) și din (tot...) Barbara 
Stârcite (49—36). Le-am grupat și 
pe ele într-un trio, deoarece toate 
trei fac parte din echipa S.C. Leip
zig, prima adversară a campioanei

pentru echi- 
fină tactici- 
joc a echi
pe amatorii

o handbalistă cu o re- 
„explozie" în aruncarea 
și din Marlen Jancker 
de asemenea realiza- 
excelență. Acestor trei

la bu- 
această 
gîndim, 
compus

țării noastre, I.E.F.S.. în C.C.E. 
(după cum se vede sarcina studen
telor bucureștence nu este 
Ușoară...).

Interesant este faptul că 
Becker nu va apela numai la 
consacrate. La acest nucleu 
bază al echipei sale, căruia este ne
cesar să-i alăturăm alte două mari 
handbaliste : Kristine Giehoff (53— 
95), o extremă pătrunzătoare și 
Barbara Heins (45—13), ambele de 
la S. C. Magdeburg; vor apărea și 
jucătoare mai noi, cum este cazul 
lui Silvia Heinrich, recent promo
vată în prima garnitură sau al de
butantei Roswitha Krause, colegă 
de club (T.S.C. Berlin) cu Kristine 
Richter-Hochmuth. Vom vedea în 
tînăra debutantă o urmașă a aces
teia din urmă ? Nu-i exclus...

Chiar dacă — în ciuda valorii 
sale — nu se anunță cert printre 
cîștigătoarele turneului (la start vor 
fi prezente și alte redutabile repre
zentative), echipa R. D. Germane 
constituie un adversar dificil pen
tru selecționata noastră. Dominate 
psihic de rebustețea și precizia tac
tică a handbalistelor din această 
formație, jucătoarele românce 
fost mereu exagerat inhibate 
confruntările directe. Numai că, 
ultimul timp, ele au început 
lase teama la... vestiar și, conse
cință logică, rezultatele s-au îmbu
nătățit simțitor (ultima confruntare, 
la Zaporoje : 15—15, după ce echipa 
română a condus tot timpul!). Deci, 
se poate... Așa că așteptăm ca Ia 
Pitești, handbalistele noastre să „re
editeze victoria — prima după un 
șir lung de înfrîngeri — din ediția 
trecută a „Trofeului Carpați"!

deloc

Hans 
nume 

de

au 
la 
în 
sâ

cu 88—48 (43—24) de Partizan 
(Iugoslavia).

mexican Vicente Saldivar aPugilistul ______ _
fost desemnat șalanger oficial la titlul 
mondial al categoriei „pană", deținut de 
veteranul brazilian Eder Jofre, în vîrstă 
de 37 ani. Intllnirea va avea loc la 19 
octombrie pe ringul unei arene din Sal
vador (Statul Bahla) din Brazilia.

Fe autodromul de Ia Watkins Glen 
(S.U.A.), unde urmează să aibă loc as
tăzi un mare concurs de automobilism 
(ultima cursă din cadrul C.M. — for
mula 1) a fost înregistrat un accident 
mortal. Pilotul francez Francois Chevert 
și-a pierdut viața în antrenamentul 
fectuat ieri, pe ’ ’

e- 
plsta acestui autodrom.

al Națiunilor Ia ciclism 
în apropiere de Paris,

ultimele știrii ultimele rezultate ^ultimele știri

Marele Premiu 
desfășurat ieri, . ,
pe o distanță de 80 km, contracronome- 
tru — a fost cîștigat de Eddy Merckx 
în Ih 48:28,2.

STEAUA — VULCAN 30—0, 
LA RUGBY

Ieri după-amiază, în avanpremiera 
celei de a treia etape a Diviziei A de 
rugby» Vulcan a întîlnit, pe propriul 
teren, echipa campioană, Steaua. După 
un început ceva mai echilibrat, forma
ția militară, cu o înaintare net superi
oară, și cu o linie de treisferturl în 
mare vervă, șira impus jocul, cîștigînd 
clar, cu scorul de 30—0 (12—0). Elevii 
lui P. Cosmănescu au creat faze de 
toată frumusețea, realizînd șase încer
cări. foarte spectaculoase- Autori : Su
dică — 2, Suciu, Corneliu, Achim și Va- 
silică — cîte una, dintre care trei au 
fost transformate de Corneliu — 2 și 
Ionescu. Foarte bun arbitrajul lui Al. 
Lemneanu.

IERI, IN DIVIZIA B 
LA FOTBAL

ȘTIINȚA BACAU — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ l—o (1—0). Studenții nu s-au 
impus mai clar, din cauza ratărilor din 
repriza secundă, dar și a replicii vigu
roase a oaspeților, în această parte a 
meciului. A înscris, în min. 27, Kugiu- 
beî. a arbitrat, foarte bine, Mircea Ro
taru — Iași (GH. DALBAN — coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — METALUL 
MIJA 2—o (1—0). în prima repriză, lo- 
.calnicii au atacat mai mult și au des
chis scorul, în min. 16, prin Nica. După 
pauză, oaspeții echilibrează jocul, dar 
tot gazdele înscriu, printr-un contraatac 
— Nica, min. 53. A condus, foarte bine, 
șt. Lazăr — București. (S. MARIN — 
coresp )
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