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Duminică, pe stadionul „Republicii*2

PATRULATERUL ATLETIC FEMININ 
ROMÂNIA - ANGLIA - 

R. F. GERMANIA - ITALIA
• Astăzi și miine, in Capitală, campionatele

republicane școlare
ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE A XXX-a ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII

Șl A CELUI DE AL Xl-lea CONGRES AL P.C.R.

„TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
LUNI IN CAPITALĂ, START IN EDIȚIA A 20 a. JUBILIARA

Un aspect din etapa Buzău — Vălenii de Munte — București, ultima din Turul ciclist, ediția 1973

„Turul României", eveniment sportiv de deosebită importanță, închinat 
celei de a XXX-a aniversări a Eliberării și celui de al Xl-lea Congres al 
partidului, începe peste două zile. Cicliștii români și-au încheiat pregăti
rile, cei de peste hotare au început să sosească in Capitală. Organizato
rii, comisiile locale, oficialii se află - șj ei - in febra de start.

„Marea buclă", înconjurul țării pe biciclete ajuns la a 20-a ediție, este 
amplu prezentat în pagina a 8-ă a numărului nostru de astăzi. Primele 
sosiri, reportaj printre rutierii români, descrierea traseului Ce va fi străbătut 
de cei 70 de cicliști intre 10 și 23 iunie, amănunte privind competiția — iată 
citeva din rubricile paginii dedicate „Turului României".

MÎINE, LA POLIGONUL TUNARI

PRIMELE ÎNTRECERI ALE CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI

Campionatele europene de box (tineret)

P. ISTRATE Șl C. UAUNUIil 
ÎN FINALUL COMPETIȚIEI

Doar 7 țări reprezentate 
medaliile de aurin lupta pentru

KIEV, 7 (Prin telefon). Mara
tonul pugilistic al semifinalelor 
campionatelor europene de box 
(tineret) a început în Palatul 
sporturilor din orașul de pe 
Nipru cu întîlnirea dintre semi- 
muștele Paul Dragu și Mc Ree 
(Anglia). Românul a lăsat im
presia, după primele două run- 
duri, că Va cîștiga partida, de
tașat. In această perioadă el a 
evoluat eficace, *,cu multă miș
care în ring, cu lovituri pre
cise. în ultima repriză Dragu a 
nesocotit sfaturile antrenoru
lui Tedy Niculescu, s-a angre
nat într-o luptă de uzură cu 
adversarul său, care era mai ro
bust si această greșeală tactică 
l-a costat victoria, care i-a re
venit lui Mc Ree cu 3—2, en
glezul impresionînd juriul prin- 
tr-o rezistenlă mai mare. Foarte 
bine a început meciul și repre
zentantul nostru în semifinalele 
categoriei ușoară, Carol Hajnal. 
care l-a întîlnit pe sovieticul 
N. Sigov. Dezavantajat de alon- 
jă, Hajnal a impus, în primele 
3 minute lupta de aproape, ceea 
ce i-a adus un ușor avantaj. In 
continuare sportivul sovietic a 
echilibrat situația si lovind mult 
mai clar’ît¥ ultima repriză a 
fost declarat învingător la punc
te cu 5—0. .

în reuniunea de seară a semi
finalelor au urcat în ring încă 
4 sportivi români. Dintre aceș
tia, doi au coborît în postură 
de învingători, asigurîndu-și, 
deocamdată, medaliile de argint. 
Dar, iată amănunte despre*evo
luțiile reprezentanților noștri.

Primul care a evoluat a fost 
semiușorul Florian Ghiță, care 
a avut ca adversar pe bulgarul 
S. Svetkov. Confruntarea lor a 
fost dîrză și a ținut încordată 
atenția celor prezențî la această 
retiniune. Românul. surprinză
tor, nu a rezistat decît o repri
ză și jumătate, după care Svet-

Petre HENȚ 

(Continuare în pag. a 7-a)

DEZBATERI AMPLE
ÎN MIȘCAREA SPORTIVĂ

(pag. a 3-a)

Un imperativ al performanței moderne:

VOLUM MARE ÎN MUNCA DE PREGĂTIRE
(pag. a 6-a) ’

FOTBAL: ,,Nu-s invăfat să fiu rezervă" 
— un interviu cu Răducanu

Unul dintre cele mai renumite 
poligoane din lume, col de la * 
Tunari, gazda atitor competiții 
internaționale de an-.-er<?ură po
larizează din nou. atenția trăgăto

O secvență de la ultimele pregătiri ale trăgătoarelor noastre Anișoara 
Matei și Ana Buțu, asistate de antrenorul emerit Ștefan Petrescu 

Foto : Dragoș NEAGU

rilor de pe continentul nostru. 
Aici, intr-un. cadru natural de-a 
dreptul fermecător, timp de pa
tru zile, de duminică și pînă 
miercuri inclusiv, peste 300 de 
țintași (mulți dintre ei perfor
meri de înaltă clasă) din 15 țări

DIN SUMAR :

o

O telegramă de 
la Dusseldorf, pri
vind componența 
formației R. F. 
Germania preci
zează că la startul 
patrulaterului de 
miine, România — 
Anglia — R. F. 
Germania — Ita
lia vor fi prezen
te nu două ci trei 
dintre campioanele 
olimpice de la 
Miinchen. In afa
ră de foarte tînăra 
Ulrike Meyfarth și 
Hildegard Falck va 
mai evolua, pe sta
dionul Republicii, 
și sprintera Annu- 
gret Richter, com
ponentă a ștafetei 

de 4x100 m, victo
rioasă la ultima 
diție a J. O. Așa
dar, trei campioa
ne olimpice evolu
ează în Capitală, 
lor adăugîndu-li- 
se alte citeva din
tre medaliatele cu 
argint și bronz la 
Olimpiadă, la cam
pionatele europe
ne, la alte mari 
competiții ale atle
tismului interna
tional. Din acest 
punct de vedere, 
reuniunea de du
minică se înscrie 
în rindul importantelor competiții 
atletice continentale ale anului 
1974, sezon dominat de ediția a 
Xl-a a campionatelor europene. De 
remarcat, de asemenea, faptul că 
trei dintre cele patru reprezentati
ve (Anglia, R. F. Germania și Ro
mânia) au fost finaliste ale ulti

se vor întrece in cea de a XVII-a 
ediție a campionatelor interna
ționale ale României și cea de a 
Vl-a ediție, a „Marelui premiu 
Carpați“ (talere). Competiția sus

cită un mare interes, avind o 
semnificație cu totul aparte. Iată, 
de altfel, ce ne-a declarat și se
cretarul general al federației 
noastre de specialitate, prof. G. 
Barani, totodată și președinte al

Aspect din cursa de 1500 m (conduce Natalia 
Andrei) dintr-o întâlnire România — R. F. Ger

mania — Olanda din 1972

mei ediții, din 1973, a Cupei Euro
pei — Bruno Zauli, de la Edin
burgh.

• întrecerile, în ansamblu, sc 
anunță echilibrate, ceea ce oferă

(Continuare în pag. a 2-a)

Confederației europene de tir și 
vicepreședinte al U.I.T. : „La Tu
nari vom asista la cca mai pres
tigioasă întrecere continentală do 
tir din acest an. premergătoare 
campionatelor Europei (pentru 
senioare și juniori) și celor mon
diale. Programul este complex, 
cuprinzind probe la toate genu
rile de arme, cu glonț, aer com
primat și cu alice, întocmai ca Ia 
C.M. Numărul mare de concu- 
renți și valoarea lor recunoscută 
va prilejui nu numai un specta
col sportiv care trebuie vizionat, 
dar și ccl mai important teși 
dinaintea competițiilor oficiale *- 
mințite pe plan european si mon
dial. Lotul masiv de țintași ro
mâni pe care îl prezentam ca și 
nivelul lor ridicai atins consti
tuie o chezășie că și rezultatele 
Ia care se aspiră vor fi dintre 
cele mai bune".

Rină aseară sosiseră loturile 
oaspe din Cuba, Marea Britanic, 
Olanda, Albania. Iugoslavia. Ce
hoslovacia, Franța, Italia, Polo
nia, R. F. Germania și Spania, 
ceilalți competitori din B.D. Ger
mană U.R.S.S. și Ungaria fiind 
așteptați în cursul zilei de azi și 
chiar mime.

Dintre cei 105 sportivi români 
se disting mulți cu frumoase 
cărți de vizită : Dan Iuga. Nico- 
lae Rotaru (medaliați Ia J.O.), C. 
Ion, V. Atanasiu, I. Codreanu, 
Gh. Sencovici, Anișoara Matei. 
Melania Petrescu, M. Roșea, Ana 
Boții, S. Marin, Șt. Caban, P. 
Sandor, M. Ferecata, Dumitra 
Matei, Veronica Stroie etc. Din 
partea acestora ca și a celorlalți 
coechipieri se așteaptă perfor
manțe la cote superioare. Să spe
răm că strădaniile lor vor fi în
cununate de succes.

în programul primei zile (du
minică), a cărei festivitate de 
deschidere este prevăzută să în
ceapă la era 8,30, sînt incluse 
următoarele prebe : armă cu aer 
comprimat (fete si băieți) — de 
ia ora 9,30 ; talere lansate din 
șanț (manșa T de 75 t) — ora 
9,30 și pistol liber 60 f (ora 10>.

, Constantin COMARNI5CHI ,



în ziua 'a 3oua a turneului final al campionatului de popice

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE,
DAR CU REZULTATE MAI SLABE

MANGALIA NORD, 7 (prin 
telefon). în cea de-a doua zi a 
turneului final al campionatului 
divizionar, de popice am asistat 
la confruntări interesante între 
cele 12 echipe finaliste (femi
nine și masculine). Spre surprin
derea generală, aproape toate 
formațiile au început să dea 
semne de oboseală în acest tur
neu maraton (se joacă de dimi
neață pînâ seara tîrziu), astfel 
că în cea de-a doua manșă, de 
vineri, pe foile de arbitraj au 
fost consemnate rezultate mai 
slabe. Sextetul feminin Rapid, 
de pildă, care conducea după 
primul tur, acum, după două 
schimburi se află intr-o situație 
grea, Elena Gonciar și Florica 
Filip, jucătoare pe posturile 1 
și II pierzînd puncte față de

prima zi — 56 și, respectiv, 19 
„bețe“, ceea ce poate avea re
percusiuni în evoluția campioa
nelor. Minusuri în primele re
zultate s-au înregistrat și la 
Gloria București și Voința Tg. 
Mureș. Singura echipă care a 
remontat ceva a fost Laromet 
București (conduce după două 
schimburi), care a avut în Elena 
Trandafir o foarte precisă jucă
toare. Ea a realizat în cea de-a 
doua zi 403 p.d., ceea ce pen
tru pistele de aci se poate con
sidera un rezultat valoros.

La bărbați. Constructorul Ga
lați continuă drumul spre un 
nou titlu. Gălățenii au ciștigat 
cu autoritate turul I, iar în în
trecerile de vineri, in care 1. 
Băiaș a apărut în postură de 
deschizător de pîrtie a avut din

nou o comportare bună, obțî- 
nînd 881 p.d., cu nici o bilă în... 
goL O luptă mare se dă la 
bărbați pentru locurile II și 
III, în care sint angajate, la ora 
actuală, Voința Cluj, Rafinăria 
Teleajen și Jiul Petrila. Un cu- 
vînt greu poate avea și Gloria 
București, care a avut vineri în 
Victor Ivan un jucător foarte 
bun, care a doborî: 858 popice.

Rezultatele turului I: (f) — 1 
Rapid 6 p (2386), 2. Gloria 5 p 
(2371), 3. Voința Tg. Mureș 4 p 
(2301), 4. Voința Craiova 3 p 
(2243), 5. Laromet 2 p (2217), 6. 
Voința Cluj 1 p (2214); (m) — 
1. Constructorul 6 p (5222), 2. 
Voința Cluj 5 p (5007), 3. Ra
finăria 4 p (49J9), 4. Jiul 3 p 
(4993), 5. Gloria 2 p (4943), 6. 
C.F.R. Tg. Mureș 1 p (4830).

CAMPIONATUL 
CAIAC-CANOE municipal <.n- 
dividual) s-a desfășurat recent pe 
Herăstrău, iată campionii : K 1 -50Om; 
C. Badea (Olimpia). K 2 - 500 m : M- 
Buzdugă - M. Leonida (Șc. 
K 1 - 4X500 m : Șc. sp. 2 
Bucică, Moian, Grădișteanu),

sp. 2). 
(Nicorici, 

„ ____ , K 1
1.030 m : N. Moian (Șc. sp. 2), K 2 -
1030 m : FI. Nițescu - C. Ștefan (Olim
pia), K 4 — 1003 Olimpia (Zamfirescu, 
Manea, Podleșac, Costache), K 1 -
10 000 m : E. Todericâ (Șc. sp. 2), K 2 
10 030 m : P. Ștefan - A. Deaconu (Șc. 
sp. 2), K 4 - 10 003 m : Voința (Tudor, 
Stroie, Bălan, toniță), Ci — 530 m : I. 
Văduva (C.S. Școlar), C 2 - 500 m : D. 
Babencu — N. Modoran (Rapid), C. 1 — 
1030 m : I. Văduva, C 2 - 1333 m : D. 
Babencu — N. Modoran, C 1 — 10 C03 
m : D. Oancea (Olimpia), C 2 — 10 030 
m : M. Boca — N. Cirlig (Olimpia) ; 
FETE : K 1 — 500 m : Emilia Ghebauer 
(Olimpia) ; K 2 — 500 m : N. Chiran — 
C. Tudorache (Șc. sp. 2), K 4 - 530 m : 
C. S. Șcmar (M. Mocanu, E. Mirescu, I. 
Constantin, C. Tirtan) • Azi. de la ora 
16,15, pe lacul Herăstrău va avea loc 
un concurs de juniori organizai de C- S. 
Școlar.

luptători din Bulgaria, iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și România. Acest turneu 
-S^stitulș puntru t?țu. compel ita^ șo 
po tanta. verificare - in țvCuoei
Prietenia** 112-14 3$ lie) ®și a tarppionu- 
ielor curc-pepe-^,<25-428 /Anțțenorri
români au "înscris fa fiecare categorie 
de greutate, cile 3-^4 sportivi. Confruntă
rile se vor desfășura pe două saltele, 
fiind conduse de cei mai buni orbit-- .

(Timișoara;.
(București)

Bați
i, Marin Crisiea 
Baciu (Brașov).
CAMPIONATUL
--------- _._rj a 

de motocros se va 
un traseu ales la

Cîmpulung-Muscel. |n program

printre care Valentin
Vasiîe Toth, 
și Nicolae I

CAMPtVNAiU
MUiM CROS. Etapa 
p Sonetul u i 
miine pe 
orașului J _
figurează probe pentru posesorii de mo
torete ,,Mobra“, juniori și seniori.

DE MO TO
II l-a a cam- 

desfășu-’O 
marginea

PATRULATERUL 

ATLETIC FEMININ
(Urmare din pag. I)

desigur un plus de interes compe
tiției și dacă la citeva probe câști
gătoarele pot fi anticipate, există 
altele la care pentru primul loc 
candidează mai multe atlete, ceea 
ce iarăși conferă meciurilor un mo
tiv, in plus, de atractivitate. La a- 
cestea adăugăm și perspectiva «eu
ropenelor- de la Roma, stimulent 
puternic pentru fiecare concurentă 
de a lupta nu numai pentru victo
rie, ci și pentru performanțe cit 
mai ridicate ca valoare.

• Confratele Neil'Allen, redac
tor al ziarului londonez „Times“, 
ne-a făcut cunoscute numele atle
telor britanice : 100 m — Helen 
Golden 11,5 și Sonia Laimaman 
11,6 ; 200 m — Donna Murray 23,4 
și Sharon Colyear 23,5 ; 400 m — 
Janette Roscoe 53,2 și Liz Barnes 
54,3; 800 m — Rosemary Wright 
2:05,7 și Lesley Kiernan 2:074; 
1500 m — Margarett Coomber 
4:24,5 și Paula Yeoman 4:37,8 ; 100 
mg — Judith Vernon 13,5 (12,9 cu 
vînt) și Blondele Thompson 13,6 ;

lungime — Ruth Martin-Jones 6.51 
(sală) și Anne Wilson 6,23 m, înăl
țime — Barbara Lawton 1,84 m și 
Sue Wright 1,80 m. greutate — 
Brenda Bedford 14,82 m și Rose
mary Payne 14,67 m, disc — Payne 
54,84 m și Margaret Ritchie 51,12 m, 
suliță — Teresa Sanderson 52,36 m 
și Pru Carter 50,00 m.

• Din formația italiană rețin a- 
tenția numele unor reputate atle
te ca sprinterele Cecilia Molinari 
și Donata Govoni, semifondistele 
Ramello și Leone.

• Patrulaterul România — An
glia — R. F. Germania — Italia va 
avea loc miine de la ora 16 (festi
vitatea de deschidere). Ultima pro
bă este programată la ora 18,50.
• Tot pe stadionul Republicii, 

astăzi (de la ora 15,30) și miine (de 
la ora 9,30) vor avea loc finalele 
campionatelor republicane școlare 
la care vor lua parte citeva sute 
dintre cei mai buni atleți elevi din 
întreaga țară.

• Astăzi și miine se desfășoară 
la Roma meciul triunghiular de 
pentatlon și decatlon Italia — 
Franța — România.

După două schimburi, in tu
rul doi feminin — 1. Laromet 
SOI, 2. Voința Cluj 773, 3. Voin
ța Craiova 767, 4. Rapid 755, 5. 
Voința Tg. Mureș 754. 6. Gloria 
720; masculin — 1. Constructo
rul 1662, 2. Gloria 1653. 3. Jiul 
1646, 4. Voința Cluj 1639, 5. Ra
finăria 1635, 6. C.F.R. Tg. Mu
reș 1605.

Tomo RÂBȘAN

x INTHN.RJ INTERNA- 
CjlMNAo I IC A ȚIONALE, Axi și mâi
ne-, la Budapesta, se inuinesc echipele 
reprezentative feminine ole Ungariei și 
României. Lotul care a făcut deplasarea 
este alcătuit din : Alina Gcreac, Elena 
Ceampeiea, Anca Grigor aș, Rodica Sa- 
bâu, Aurelia Dobre, Paula loan, Mana 
Antinie. Se concurează cu exerciții im
puse și liber alese. O Duminică, Salo 
de sport din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej găzduiește o întilnire bilaterală la 
care participa echipa liceului de gim
nastică din loco li late și a liceului de 
gimnastică din Bidgoszcz (Polonia) 
ț Mariona Constantin, ileana Comun, 
Iu nana Simonfi, Mihai Borș, Gheorghe 
Păunescu evoluează la Varna, intr-un 
more concurs internațional.

1 l iote TURNEU INTERNAȚIONAL
LUrlt DE ,,LIBERE- LA HUNEDOA
RA. |n sala de sport Corvi nul din Hune- 
doo’a vor avea loc astăzi și miine între
ceri ie unui turneu internațional de lupte 
libere rezervat Juniorilor. La această 
competiție și-au anunțat participarea

m îfDV TURNEUL FINAL AL CAM- 
KULwY PiQNATULUI DE JUNIORI. 
Iși dispută miine trofeul aceleași Ana
liste de anul trecut : Școala sportiva 2
- actuala deținătoare a titlului - 
Clubul sportiv școlar. Pentru locurile 
3—4 : Farul Constanța — Șoimii Sibiu. 
> TURNEUL DE CxLIFiCAKE IN DiVI- 
ZIA A. Etapa a ll-a o complicat lucrunle 
în turneul pentru calificare în d.vizia A 
acum Rapid, Precizia Săccle și Con
structorul Buzău dispuiîndu-și duminică, 
cu șanse aproape egale, muh rivnitele 
■tocuri intre divizionarele A. Deci. me
ciuri de mare luptă-. Q) CAMPIONATUL 
DIVIZIEI A. Echipele din prima cate-jo- 
rie continuă miine cursa pentru titlu si 
evitarea retrogradării cu msciurile -eta
pei a XXH-a. Pe primul plan : Sportul 
studențesc — Grivița Roșie, in rest . Glo
ria — Steaua, Dinamo — Chimia Năvo
dari, C.S.M. Sibiu - Știința Petroșani. 
Agronomia Cluj — Politehnica laș», Uni
versitatea Timișoara — Vulcan, Farul 
Constanța * Rulmentul Bîrtad.

iN CAMPIONATUL 
rse mack DIVIZIONAR, az. V
Ut MAuA miine. sint piograma-
te următoarele partide : fete : C.S. A- 
rad I - C.S.M. lași. C.S. Arad II - 
C.S.M. lași, Rovine Craiova - Șc. sp. 
Buzău» băieți : Universitatea Croiovo - 
Gloria Buzău, Constructorul Hunedoo-a
- C.S.M. Cluj, Intîlnirile din Capitala 
sint publicate la rubrica „Unde mer
gem

RECENZII • RECENZII • RECENZII • RECENZII

OMAGIU UNANIM*)
De obicei, cui îi place fotbalul 

este întrebat invariabil : „Cu ce 
echipă ții ?“ Nimeni nu îți cere 
să-j spui »cu ce jucător ții ?“ Și 
totuși, mai mulți sîntem cei a- 
trași de marii fotbaliști, pentru 
că alături de noi se afiă și aceia 
care iși adoră echipa favorită. 
Bindea nu a fost numai al Ri- 
pensiei, nici Petschovschi doar 
al U.T.A.-ei sau C.C.A., Ozon al 
Progresului sau Dobrin al lui 
F. C. Argeș. Ei. și alți cițiva ca
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[I ternoționale ale României șl „Mare- I 
jj Iul premiu Carpați* (talere).

IATLETISM : stadion Republicii, om 
15.30 : finalele campionatelor reou- | 
blicone școlare.

FOTBAL : teren Progresul, ora 17: • 
Progresul — Dunărea Giurgiu (Dnr. 
B) ; teren Olimpia, oro 17 : Unirao 
Tricolor — Electronica (Div. C.).

TENIS DE MASA : sala Progrand, 
ora 11 : Politehnica București — Co
merțul Tg. Mureș (meci in campiona
tul divizionar masculin).

DUMINICA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

um-, ora a 
ij (Dw. ' 
(DN. A); |

ATLETISM : stadion Republicii, omq
9.30 ; finalele campionatelor republi
cane școlare ; ora 16 : meciul femi
nin România — Anglia — R.F. Germa
nia - italia.

FOTBAL : stadion ,,23 August", ora
17.30 : Dinamo — C.F.R. Cluj
A), ora 19,15 Steaua — Jiul (l___ _
stadion Dinamo, ora 10,30 : Dinamo . 
— C.F.R. Cluj (tineret-rezerve) ; <to- ’ 
dion Steaua, ora 9,30 : Steaua - I 
Jiul (tineret-rezerve) ; teren Metalul, 
ora 11 ; Metalul — Ș.N. Oltenița • 
(Div. B) ; teren F.R.B., ora 11 î I 
I.O.R. — Azotul Slobozia (Dhr. Q ;
*------ * 11 s Voința - I

j teren Si- i 
I - Argeșul Mi- 1 
teren Laromet, I

I 
I
I 
I
I

teren Voința, ora 1. . 
Șoimii TAROM (Dw. C) ; 
rena, ora 11 : Sirena 
hâilești (Dhr. G) ; L___ _________ _
ora 11 ! Laromet — Triumf (Div. C) ; 
teren Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra 
roșie — Tehnometal (Dhr. C).

RUGBY : teren Complex Tel, era 
9 : Sportul studențesc — Grivița Ro
șie (Div. A) ; teren Olimpia, de ia 
ora 9 î Dinamo — Chimia Năvodari 
(Div. A), Rapid — Constructorul Bu
zău (Baraj A) ; teren Gloria, de ta I 
ora 9 ; Gloria - SteauS (Div. A). 
Precizia Sacela — Cimentul Medgi- I 
dia (Baraj A); stadion Giulești, oro |
10.30 : C.S.S, — Șc. sp. 2 (juniori); 
teren Parcul Copilului, ora 9,30 : Fa- I 
ral Constanța — Șoimii Sibiu (juniori), t

TENIS DE MASA : sala Progresul, 1 
ora 9 : Locomotiva București — Co- | 
merțul Tg. Mureș ; ora 11,30: Progre- ■ 
sul București — C.S.M. lași ; ora 14: 1 
Voința București — Politehnica Buci*- | 
rești (meciuri In campionatul dhrf- . 
zionar masculin). •

TIR : Poligonul Tunari, de la ora I
8.30 : festivitatea de deschidere și . 
întreceri în cadrul campionatelor »

ora 9 : Locomotiva București — Co- I

lui premiu Canpați* (talere)

kag.a2o Sportul

* SÎMBATA 8 iunie, ora l"J*0 
— FOTBAL MAGAZIN. Rezuma
tele înregistrate ale meciurilor 
Franța—Argentina, U.R.S.S.—Ceho
slovacia, R.D.G.—Anglia. Ungaria 
.—Iugoslavia. Tottenham-Feyen-oord 
(tur-retur). Bulgaria—Anglia, Flo
rentina—Zair, R.D.G—Norvegia,
Anglia—Argentina, S. V. Hamburg 
—Olanda, Ludwigshafen—Brazilia, 
Olanda—Argentina, F. C. Basel— 
Brazilia, St. Gali—Australia și 
alte reportaje din arena internați
onală.

• DUMINICA 9 IUNIE, ora 
14A4, MAGAZIN SPORTIV • 
Concurs internațional de natatie. 
(înregistrare de la Leeds) • Au
tomobilism : cursa de 100 km. de 
la Niirburgring și Marele premiu 
de formula I de la Monte Carlo. 
(ta* 22,10, DUMINICA SPORTIVA 
• Selecțiuni filmate din întâlni
rea de atletism feminin România— 
Anglia—Italia—R. F. Germania.

ei, au fost și sînt ai noștri, ai 
tuturor, pentru că au atins nive
lul artei, pentru că s-au dovedit 
artiști ai fotbalului. Sînt fotba
liști, e drept, puțini la număr, 
care - au avut privilegiul de a 
scrie sau a se scrie despre ei. La 
un moment dat am fost tentat să 
scriu despre Petschovski după 
ce a părăsit activitatea competi- 
țională. Am încercat fără să reu
șesc pentru că, în viață fiind, 
Petschovschi domina ocice s-ar fi 
putut scrie, chiar dacă nu mai 
juca. După aceea, la scurt timp, 
a urmat drama. Cancerul gangli

onar. Cuibărit, ca o ironie a soar- 
tei. intr-o ființă curată, puternică, 
trăită la aer și soare, intr-un 
dans al vieții, cu o minge, cu 
mii de mingi. Ca orice bolnav sc 
amăgea, ca orice om spera. Deși 
sentința era cunoscută, a fost tri
mis la Paris, la tratament. Se 
afla în ultimele luni de viață. 
L-am văzut pe strada ambasadei 
române din Paris, o stradă în
gustă, fără prea mare circulație. 
Se amuza jucînd fotbal cu niște 
copii. îi plăcea să-i dribleze, sâ-i 
necăjească, să le lase apoi min
gea. L-am privit de departe cu 
o durere mută. în momentul a- 
cela i-aș fi dăruit ani din viața 
mea. Era in 1968. Aveam amîndoi 
47 de ani...

Cartea omagială „PETSCHOV- 
SCHI“ scrisă de Aristide Buhoiu, 
apărută după 6 ani de la dispa
riția marelui nostru fotbalist, re
actualizează cu căldură și duio
șie personalitatea sportivă a unui 
fotbalist de excepție care, ca ju
cător, s-a oprit la limita dintre 
două epoci ale acestui sport. Cînd 
Petschovschi a încetat să mai 
joace a început, după campiona
tul mondial din Suedia, marea 
dezvoltare internațională a fotba
lului, la care televiziunea a con
tribuit enorm.

Sînt admirabile hărnicia, talen
tul și plasticitatea cu care Aristi
de Buhoiu a reușit dintr-un lung 
șir de amintiri, investigații , și 
cronici ale vremii să ne redea 
un Petschovschi foarte veridic. 
Captivante, de la început pînă la 
sfîrșit, cele 230 de pagini despre 
Petschovschi sînt în același timp 
un valoros documentar și o emo
ționantă mărturie de stimă și 
dragoste pentru un mare sportiv 
care ne-a dăruit, fără nici o eco
nomie, toată măiestria cu care o 
natură darnică l-a înzestfat.

Aurel NEAGU

•) *,. PETSCHOVSCHI”, de Aristide 
Bulioiu. lucrare apărută în Editura 
„STADION”.

IODVICA SULEAP, BUCUREȘTI. Mâ 
rugați să ie urez fotbaliștilor noștri, din 
partea dv., mult succes in „Campionatul 
balcanic**. îmi permiteți, cu această oca
zie, să le transmit, tot din partea dv. 
aceleași urări și în „Campionatul euro
pean** ? Știți, ca să nu fac două dru
muri...

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. „Arbitra- 
jul” din tribună este o treabă la inde- 
mîna tuturor. Cel din teren este ceva 
mai greu. In altă ordine de idei, sint de 
acord tu dv. : este firească preocuparea 
pentru rodarea arbitrilor mai tineri, pro
movați în lotul A, dar nu într-un final 
d« campionat otit de încordat, ci la în
ceputul lui, cînd apele nu sînt atît de 
învolburate, incit sa-l... ia cu ele 41 pe 
arbitru.

ALEXANDRU PAS, Z IMN IC EA. Recor
dul de „viteză** pe ringurile noastre 
este deținut de «antrenorul emerit Con- 
«tantin Nour, la 12 februarie 1927,

l-a knockoutat pe bulgarul Boris Alexeffj 
după numai 17 secunde de luptă.

ANDREI LEBER, CLUJ. Vă voi răspun
de, cit de curind, printr-o scrisoare.

P. MATEI și C. MARCU, BUCUREȘTI. 
Scorul de 10—1, într-un meci Dinamo — 
Steagul roșu, a fost înregistrat pe sta
dionul „23 August** din București, în re
turul campionatului 1964—65.

ILARION ȘTEFANESCU, CRAIOVA. Vă 
felicit pentru absolvirea liceului. Trebuie 
să vâ spun însă că nu se poate glumi 
ori ci nd și cu orice. Cel mai Important 
lucru este că aveți spirit. Subiecte de 
tratat, veți mai găsi.

GEORGETA CIONTEA, OLTENIȚA. N« 
cred că Mihai Jivan, portarul Politehni
cii Timișoara, are fotografii, in afară de 
cea de pe buletinul de identitate. Incer* 
coți-vă norocul, scrii nd u-i la club«

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Psihologul 
echipei reprezentative de fotbal a R.F. 
Germania, la C.M., este cunoscutul ju
cător de tenis de masă Eberhard 
Scholler. De-aici, o reflecție ;

Culmea, presupun c-ar fi,
Sâ vezi într-o buna zi.
Pe acești sportivi de clasa.
Toți șutind, doar... peste plasă,

SANDU NICOLAU, SIBIU. Am mai 
răspuns Jo această întrebare : Ion Țif«ac 
nu este căsătorit. Cu..» tenisul, da.

AURELIAN MANEA, BUZĂU. Cum s-a 
comportat echipa Braziliei la cele 9 e- 
rfîțîi de pînă acum al© campionatului

CUPA MONDIALĂ
W. M. ’74*)

Mai este o săptăniînă pinâ 
eînd la Frankfurt pe Main se va 
da startul în cea de a X-a ediție 
a Campionatului mondial de fot
bal. Pînă atunci, iubitorii acestei 
discipline din întreaga lume ur
măresc cu atenție pregătirile 
celor 16 finaliste, fac deja pri
mele calcule. în preajma aces
tei competiții, care suscită pretu
tindeni un enorm interes,. Editu
ra Stadion a pregătit „microbiști
lor" de la noi o frumoasă surpri
ză : în aceste zile s-a lansat pe 
piață volumul „Cupa Mondială 
W.M.’74“, aparținînd cunoscutu
lui publicist I. Goga. Autorul 
oferă cititorilor o trecere în re
vistă a fiecărei participante, 
precum și o succintă, dar inte
resantă istorie' a fiecărei ediții. 
Așadar, un prețios ghid înain
tea „zilelor fierbinți" ale fot

balului. (EM. F).

•) L Gojja, Cupa Mondială. Editura 
Stadion. 1974, 192 pag., «,75 lei.

mondial de fotbal ? 1930 : eliminata >n 
sferturi de Iugoslavia ; 1934 : eliminata 
în optimi de Spania ; 1938 ; locul ol 
treilea (învinsă în semifinale cu 2—1 de 
Italia) ; 1950 : locul al doilea Gnvinsă
în finală, la Rio de Janeiro, de Uru
guay : 2—1) ; 1954 : eliminată în sfer
turi de Ungaria (4—2) ; 1958 : campioa
na mondială, după victoria cu 5-2 obți
nută în finală asupra Suediei, la Stock
holm (a-tunci a debutat în echipa Bra
ziliei Peie) s 1962 : campioană mondidă. 
prin -victoria finală cu 3—1 asupro Ceho
slovaciei ; 1966 î eliminată în optimi de 
■Ungaria și Portugalio ; 1970 : campioa
nă mondială, prin victoria cu 4-1, in fi
nală, asupra lt-»r'*5.

Ilustrații : N. CLAUPIU



ÎN DISCUȚIA C. I. O. NOUA REGULĂ
A AMATORISMULUI ■J

Regula 26. poate cea mai 
importantă <lin Carta Olimpică, 
stabilește criteriile după care un 
sportiv este admis Ia Jocurile O- 
limpice, la Jocurile continentale, 
regionale sau universiadele patro
nate de C.I.O., ca și la toate 
campionatele organizate de fede
rațiile internaționale (F.I.) care, la 
rîndul lor, pentru a fi recunoscute 
drept olimpice, trebuie să-și adap
teze propriile lor reguli la aceea 
a C.I.O. Astfel, regula 26 este 
aceea care stabilește, de fapt, cine 
este amator in accepțiunea olimpi
că a euvintului și trasează linia de 
demarcație intre amatorism și pro
fesionism in sportul mondial.

Definirea amatorismului a con
stituit o preocupare a C.I.O. încă 
de la începuturile sale.

. Devenind conștient de o șituație 
care începea Bă fie caracterizata 
printr-un consens de complicitate 
a sportivilor, a comitetelor olimpi
ce naționale (C.N.O.) și a federa
țiilor internaționale în a eluda 
prevederile regulii 26, C.I.O. a în
credințat, la sesiunea de la Mexi
co. din 1968, membrului său pen
tru România, sarcina ca, in fruntea 
unei comisii mixte, formată din 6 
membri ai C.I.O. și 6 reprezentanți 
ai C.N.O., să elaboreze o nouă re
gula 26.

Proiectul noii reguli, redactată 
după consultarea tuturor C.N.O. și 
F.I. a fost prezentat C.I.O. la se
siunea sa de la Amsterdam, din 
1970. Unele prevederi ale sale au 
fost introduse în actuala regulă 26. 
cu conținut de compromis, adopta
tă de C.I.O. printr-un vot prin co
respondență în 1971. Numai după 
alegerea noului președinte al C.I.O. 
la sesiunea din 1972, de la Mun- 
chen, proiectul inițial însușit de 
comisia permanentă a C.I.O., din 
care face parte și membrul aces
tuia pentru România, a putut fi 
repus in discuție. în vederea trans
formării sale intr-o nouă regulă 26.

Proiectul prezentat opiniei pu
blice de lordul Killanin, discutat 
în prealabil cu conducerile federa
țiilor internaționale, urmează să 
fie pus la vot la sesiunea C.I.O. 
de la Viena, din octombrie 1974.

în noua sa formă, regula 26 
stabilește, în continuare, că nu 
poate fi considerat sportiv amator 
și admis să ia parte la Jocurile 
Olimpice cel ce realizează un cîștig 
material de pe urma practicării 
sportului. Deosebirea față de ve
chea regulă constă in interpreta
rea ce se dă acestui principiu .șl 
in modalitățile practice de aplicare 
a Iui în viață.

însăși menținera acestor inter 
preturi, care fac corp comun cu 
regula propriu-zisă, a reprezentat 
o victorie a concepției promovate 
la timpul respectiv în comi
sia prezidată de reprezentan
tul român. într-adevăr, condu
cerile unor federații interna
ționale militau pentru o re
gulă a C.I.O. care să se li
miteze la o enunțare de prin
cipii, urmind ca fiecare fede
rație să hotărască, în înțelegere 
cu C.I.O., cine poate fi considerat 
amator și cine nu, în sportul res
pectiv. Conducerea C.I.O. a res

pins această formulă, considerînd 
că regula exprimă o concepție 
unitară a mișcării olimpice a cărei 
recunoaștere constituie condiția de 
a face parte din ea.

în noua regulă se afirmă, expli
cit. dreptul sportivului de a primi 
asistență materială prin interme
diul clubului, federației sau al 
C.N.O. respectiv. Mai mult, pen
tru prima oară în istoria mișcării 
olimpice, se admite, oficial și fără 
rezerve, compensarea câștigului 
pierdut de sportiv ca urmare a 
participării sale la cantonamente
le de pregătire și Ia concursuri o- 
ficiate, cu condiția ca suma primi
tă să nu depășească in nici un caz 
pierderea suferită.

Timpul cit poate lipsi, în acest 
scop, un sportiv de la locul său 
de muncă, stabilit prin regula tre
cută la maximum 30 de zile pen
tru toate sporturile, nu mai este 
limitată de C.I.O, Fiecare federa
ție internațională urmează să pre
cizeze, de comun acord cu C.I.O., 
durata maximă a cantonamentelor 
și concursurilor, specifică sportu
lui respectiv.

Noua regulă urmează să fie mai 
precisă și mai drastică decit cea 
veche în domeniul profesionismu
lui, caracterizat prin ciștigurile 
realizate de sportivi de pe urma 
reclamei comerciale privind diver
se produse. Apariția marii indus
trii a echipamentului sportiv (nu 
mai cifra de afaceri a producăto 
rilor de schiuri se ridică la multi 
sute de milioane de dolari) și a 
posibilităților uriașe de reclamă 
comercială oferite de televiziune 
au făcut să treacă pe planul al 
doilea profesionismul clasic, repre
zentat prin cei ce realizează veni
turi de pe urma publicului plăti
tor, la spectacolele sportive. Or, 
dacă prin efectul actualei reguli 
26 a C.I.O. nu erau considerați a- 
matori oei ce erau dovediți că au 
primit bani din reclama comercia
lă, acum va fi suficient ca nu
mele sau fotografia unul sportiv 
să apară in contextul reclamei co
merciale pentru ca acesta să fie 
eliminat — dacă nu-și dovedește 
nevinovăția, dînd în judecată pe 
cei ce s-au folosit în mod abuziv 
de persoana sa. Face excepție doar 
reclama comercială realizată pe 
bază de contract cu federația na
țională sau C.N.O.. Sumele rezul
tate fiind vărsate exclusiv orga
nizațiilor sportive.

în sfîrșit, prin înglobarea în 
corpul "noii reguli a prevederii 
respectării statutului C.I.O. în în
tregimea sa, vizînd situația juri
dică și ținuta morală a spor
tivilor, se realizează o unifi
care a criteriilor de admitere a 
acestora la Jocurile Olimpice.

Judecind după poziția favorabi
lă adoptată de marea majoritate a 
membrilor C.I.O. față de proiectul 
inițial al regulii 26, noua regulă 
va fi cu certitudine adopta
tă de sesiunea C.I.O., constituind 
noul statut al amatorismului pen
tru sportul mondial.

ALEXANDRU ȘIPERCO

membru al C.I.O. pentru România

SCHIFISTE ROMÂNCE

LA „REGATA PRAGA"
PRAGA, 7 (prin telex). în 

cursul dimineții de sîmbătă, ca
pitala Cehoslovaciei va găzdui 
primele întreceri din cadrul 
tradiționalei competiții de ca
notaj academic „Regata Praga".

Așteptată cu mult interes, 
datorită participării unor spor
tivi din Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România, R.F. Germania, Elve
ția și Austria, competiția va 
programa două regate : una sîm
bătă și alta duminică.

România va fi reprezentată 
la aceste întreceri de un lot de 
sriiifiste tinere, de perspectivă, 
în care se pun mari speranțe 
pentru Jocurile Olimpîoe din

în „internaționalele*4 de tenis ale Franței

REZULTATE SCONTATE ÎN TURUL DOI
PARIS, 7. — Vineri, la Redând 

Gaiios, un oțiginal „meci" între 
tenismanii români și cei suedezi
— posibili adversari în Cupa Davis
— a polarizat atenția spectatorilor. 
Ilie Năstase n-a lăsat decit un 
singur ghem adversarului său, Leit 
Johansson, învins cu 6—0, 6—1. 
Dar, tot atît de categoric s-a im
pus Bjorn Borg în fața lui Toma 
Ovici : 6—1, 6—1. Borg învinsese, 
iu primul tur. pe francezul Cau- 
jolle cu 4—6. 6—0, 6—1.

La a doua victorie se află fosta 
campioană a României, Judith 
Dibar-Gohn, care a dispus de en
glezoaica Corinne Mollesworth cu 
categoricul scor de 6—0, 6—3. Ac
tuala campioană, tînăra Virginia 
Raziei. a trecut mai greu de pri
ma sa adversară, americanca

PAVEL NEDELCEA 
ÎNVINGĂTOR ÎN 

TURNEUL DE BOX 
DE LA HAVANA
HAVANA, 7 (Agerpres). — 

Participînd la turneul interna
țional de box, desfășurat recent 
în Cuba, pugilistul român de 
categoria pană Pavel Nedelcea 
l-a învins în finală pe cubane
zul Marcial Torrizo, La cate
goria semimijlocie, Alexandru 
Popa a pierdut, în finală, în 
fața boxerului maghiar Janos 
Vigh.

1976 și 1980. Alături de aceste 
autentice speranțe, din lotul 
român fac parte și patru schi- 
fiste consacrate : Ecaterina Tran- 
cioveanu, Viorica Lincaru, A- 
driana Bocan și Marioara Stoian, 
Reprezentantele țării noastre — 
sosite la Praga în cursul zilei de 
joi — vor participa la probele de 
schif simplu, dublu vîsle, 4 + 1 
vîsle, 2 f.c. și 4+1 rame. în 
cursul zilei de vineri, canotoa
rele românce au efectuat un an
trenament de acomodare și aș
teaptă cu optimism primele 
starturi <

Horia ALEXANDRESCU

Betsy Nagclscn, cu 6—3, 3—6, 6—2.
Iată și alte rezultate, din turul 

2, la sinwlu masculin : Fillol 
(Chile) — Pasareil (Porto Rico) 
6—1, 6—1 ; Munoz (Spania) — Di- 
bley (Australia) 7—6, 6—4 ; Cornejo 
(Ecuador) — K. Johansson (Sue
dia) 6—3, 6—1 ; Riessen (S.U.A.) 
— Borowiak (S.U.A.) 6—4, 6—0 ; 
Orantes (Spania) — Zugarelli (Ita
lia) 6—4, 6—1 ; Dibbs (S.U.A.) — 
Plotz (R.F.G.) 6—2, 6—3 ; Parun 
(Noua Zeelandă) — Gottfried 
(S.U.A.) 1—6, 7—6, 6—4 ; Koch 
(Brazilia) — Gorman (S.U.A.) 6—2, 
4—6, 6—4.

C.E. DE BOX (TINERET)
(Urmare din pag. I)

kov a preluat inițiativa și da
torită unui finiș mai bun a fost 
declarat învingător la puncte cu 
3—2. La mijlocie mică, Vasile 
Didea și C. Carbone (Italia) au 
oferit o întrecere anostă, de în
cepători, în care italianul a fost 
preferat învingător la limită cu 
3—2.

A urmat disputa mijlociilor 
Pavel Istrate — Al. Krupin 
(U.R.S.S.), încă de la primul su
net de gong boxerul român s-a 
lansat într-un atac prelungit că
ruia adversarul său i a rezistat 
cu greu. în repriza secundă. Is
trate a continuat dezlănțuit 
atacurile, l-a adus pe Krupin în 
situație dificilă și arbitrul de 
ring a ridicat mina sportivului 
nostru, consfințind victoria lui

OLIMPIADA DE SAH

ROMÂNIA
ÎN SERIE

CE CEHOSLOVACIA, 
NORVEGIA, 

COLUMBIA...
Din cele 78 de echipe anunțate 

la ediția a a a Olimpiadei de 
șah, s-au prezentat la ceremonia 
tragerii la sorți delegații a 74 de 
formații. După o scurtă alocuțiune 
a dr. Max Euwe, președintele 
F.I.D.E., a avut loc operațiunea 
stabilirii celor 8 grupe preliminare, 
alcătuite din 9 și 10 concurente, 
primele două clasate căpâtînd 
dreptul de a se califica in tur
neul final de 16.

România face parte din grupa a 
Vl-a în care ordinea pe tabela de 
turneu este următoarea :

1. Singapore, 2. ROMÂNIA, 3. 
Andora, 4. Cehoslovacia, S. Norve
gia, 6. Liban, 7. Noua Zeelandă, 8. 
Monaco, 9. Columbia. Alături de 
reprezentativa noastră și cea a 
Cehoslovaciei, candidează pentru 
finală Columbia (pe care o întîl- 
nim in prima rundă) și Norvegia.

Iată favoritele în celelalte serii : 
I : U.R.S.S., Brazilia, Polonia, II : 
S.U.A.. Anglia, Canada, Danemar
ca (!), III : Iugoslavia, Italia, Cuba, 
IV : Ungaria, Spania. Chile, Bel
gia, V : R. F. Germania, Suedia, 
Islanda, VII : Bulgaria, Israel, 
Franța, Filipine, VIII : Argentina, 
Olanda, Elveția, Austria.

O clauză regulamentară (în pre
mieră la Olimpiada de șah) prevede 
că rezultatele din preliminarii con
tează și in turneul final.

Istrate prin abandon, ceea ce îî 
dă dreptul la partida finală și 
— de ce nu ? — Îs medalia de 
aur a campionatelor europene.

Și semigreul Costîcă Dafinoiu 
a înregistrat un nou succes, dis- 
punînd prin abandon în repriza 
secundă de D. Riess ( R.D.G.), 
după o partidă în care românul 
și-a depus o serioasă candida
tură pentru cea mai înaltă treap
tă a podiumului de premiere.

Fâcînd o trecere în revistă a 
rezultatelor înregistrate pînă a- 
cum de țările particinante, vom 
vedea că la finale U.R.S.S. are 
10 sportivi, Bulgaria 5, Româ
nia și R. D. Germană cite 2, 
Iugoslavia, Anglia si Italia cite 
1. După cum se vede rtu au re
prezentanți la ultimul act al 
campionatelor unele țări cu tra
diție în box cum sînt Ungaria, 
Polonia, Franța etc

I
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Azi ultima zi pentru 
procurarea biletelor!

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 7 

IUNIE 1971
FOND GENERAL DE CÎȘTT- 

GURI : 848.413 lei diii care
57.533 lei report

EXTRAGEREA I : 55 61 49 
90 19 43 84 76 8

EXTRAGEREA a II-a : 78 66 
37 15 88 81 60 59 45

Plata premiilor va începe în 
CapitaJă de la 17 iunie, pînă 
la 7 august ; în tară de la 19 
iunie, pînă ,1a 7 august 1974. 
inclusiv.

S-AU ÎNCHEIAT campionatele europene de haltere 

VASILI ALEKSEEV - două recorduri mondiale!
La Verona s-au încheiat cam

pionatele europene de haltere, 
cu desfășurarea întrecerilor la 
categoria supergrea. Vasili Alek
seev (U.R.S.S.) și-a păstrat tit
lul, obțînîrîd două recorduri 
mondiale: 422,5 kg la total și 187,5 
kg la smuls ! L-au urmat în cla
sament : Bonk (R.D.G.) 402,5 j

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Penultima etapă a Turului Italiei 
(Auronzo — Bassano del Grâppa, 
194 km) a fost cîștigată de Eddy 
Merckx în 6 h 08:08. Belgianul con
duce în clasamentul general cu 20 
sec. înaintea italianului Baronchelli.

în cadrul concursului internațional 
de atletism „Memorialul Mericam,p“, 
desfășurat pe stadionul „Jean Bouin* 
din Paris, francezul Guy Drut a 
cîștigat proba de 110 m garduri cu 
timpul de 13,4. Pe locul secund, s-a 
clasat americanul Willie Davenport 
—13,6. Cunoscutul recordman .sovie
tic Viktor Sancev a terminat 
învingător în proba de triplu- 
salt cu rezultatul de 16,56 mț 
iar compatriotul său lanis Lu- 
sis a ocupat primul loc în pro
ba de suliță cu o aruncare de 
84,08 m. Sprintera poloneză Trena 
Szewinska a fost cronometrată 5n 
cursa de 100 m. plat cu timpul de 
11.1, iar cehoslovaca Kartoanova a 
icalixat 1,81 m in proba de săritură 

Reding (Belgia) 400 kg ; Pavla- 
șek (Cehoslovacia) 377,5 kg; 
Hauser (R.F.G.) 372,5 kg; Nagy 
(Cehoslovacia) 367,7 kg.

In clasamentul pe națiuni:' 
U.R.S.S. 94 p; Bulgaria 87 p; 
R. D. Germană 59 p ; Polonia 56 
p ; Ungaria 48 p. etc.

în înălțime. Alte rezultate din con
cursul masculin : 1 500 m : Pantelei 
(U.R.S.S.) — 3:42,9; 3 000 m obsta
cole ; Buchheit (Franța) — 8:35,8.

Turneul internațional feminin de 
baschet de la Budapesta s-a înche
iat cu victoria echipei Spartak Mos
cova, care a terminat neînvinsă com
petiția, totalizînd 6 puncte. Pe lo
curile următoare s-au clasat for
mațiile Egyetertes — 5 p, M.T.K.
Budapesta — 4 p și Spojnia Gdansk 
— 3 p.

în prima zi a turneului internațio
nal masculin de volei, care se des
fășoară în sala „Festivalnaia* din 
capitala Bulgariei, selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu 3—2 (15—11,-
15— 10, 6—15, 6—15, 15—10) formația
R. D. Germane. în alte două par
tide : Bulgaria — selecționata secun
dă a U.R.S.S. 3—1 (10—15, 15—7,
16— 14,. 15—11) ; Cuba — Iugoslavia 
3—0 (15—13, 15—10, 15—10).

Iată programul finalelor ce vor avea loc duminică, cu în
cepere de la ora 15, în Palatul sporturilor din Kiev : Mc Ree 
(Anglia) — Al. Tkacenko (U.R.S.S.), I. Ganeev (Bulgaria)
— V. Ribakov (U.R.S.S.), F. Pak (U.R.S.S.) — C. Andrei- 
kovski (Bulgaria), VI. Sorokin (U.R.S.S.) — R. Pesctv (Bul
garia), V. Simasov (U.R.S.S.) — S. Svetkov (Bulgaria). N. 
Sigov (U.R.S.S) — R. Muller (R.D.G.), M. Bîcikov (U.R.S.Ș.)
— T. Kasar (Iugoslavia), VI, Dansin (U.R.S.S.) — C. Car
bone (Italia), Pavel Istrate — D. Jende (R.D.G.), Costică Da
finoiu — M. Kruț (U.R.S.S.) și S. Plisov (U.R.S.S.) — K. Ma- 
sev (Bulgaria).

In cadrul campionatelor universitare 
de atletism ale S.U.A., desfășurate 
la Charleston (Illinois), sprinterul 
Steve Riddick a fost cronometrat în 
proba de 100 yarzi plat în 9,2. Pro
ba de 440 yarzi plat a fost cîștigată 
de Larry Jones cu timpul de 45,9,

Turul ciclist al Angliei a continuat 
cu etapa a 10-a (Whitley Bay-Car- 
lisle), in care victoria a revenit olan
dezului Roy Schuiten, cronometrat 
pe distanța de 160 km cu timpul de 
4 h 16:38. în clasamentul individual 
general, pe primul loc a trecut 
Schuiten, urmat la 7 secunde de 
polonezul Ryszard Szurkowski.

La Vama a început un concurs in
ternațional de gimnastică, la care 
participă 70 de sportivi și sportive 
din 18 țări. în concursul feminin, 
după desfășurarea exercițiilor im
puse, pe primul loc se află gimnas- 

' ta sovietică Svetlana Grozdova cu
36,95 p, urmată de compatrioata sa 

Raisa Biciukina — 36,70 p și S. Ho
ward (S.U.A.) — 35,50 p. La mas
culin, conduce Andrzej Szeina (Po
lonia) — 55,70 p, secundat de Mar- 
cenko (U.R.S.S.) 54,75 p.

Cu prilejul concursului internațio
nal de la Turku (Finlanda), atletul 
kenyan Mike Boit a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului în proba de 1 000 m. cu 
timpul de 2:18,2. In proba de sări
tură cu prăjina, victoria a revenit 
polonezului Tadeusz Slusarski, cu 
rezultatul de 5,20 m.

Fostul campion mondial de box la 
categoria grea Joe Louis, în virsta 
de 80 de ani, va urca din nou pe 
Ting, ca arbitru, la meciul dintre 
joe Frazier și Jerry Quarry.

Sportul Pag a



PRINTRE RUTIERIVA PREZENTAM
ECHIPELE

STARTULUIÎNAINTEA

ywa-SE

ANTRENORI SI MECANICI-3

ROMANEȘTI

primer reprezentative

în numărul de ieri al ziarului 
am prezentat oaspeții de peste 
hotașe ai ediției jubiliare a Tu
rului. Astăzi vom face cîteva re
feriri la echipele române înscrise 
la startul celei mai importante 
competiții cicliste organizate în 
tara noastrâ. Se cuvine, în pri
mul rind, sâ ne oprim asupra 
primei garnituri a României, că
tre a! cărei componenți se în
dreaptă în principal speranțele 
iubitorilor ciclismului, atît în în
trecerea oe echipe cit și în cea 
individuala. Firește, creditul cel 
mai mare îl are liderul echipei, 
Teodor Vasite. apreciat ca „omul 
numărul 1“ al ciclismului nostru. 
Alături de el. Vasile Selejan și 
Nicolae Gavrilâ, alergători de 
valoare certa, îsl pot înscrie nu
mele pe listo fruntașilor în eta
pe și în clasamentul general. 
De asemenea de la ceilalți doî 
component» ai cvintetului — Ște
fan Ene și Euqen Imbuzan — se 
așteaptă rezultate care să con
firme încrederea ce li s-a acor
dat, precum șî o contribuție pre
țioasă la disputa pe echipe.

Cu o formație omoqenâ, în 
care forțele apar sensibil egale, 
se prezintă la start șî prjma _qar- 
nîturâ de tineret a ~ 
fCostel Cîrjâ, Marian 
Valentin llie, Mircea

României
Ferfelea, 

Ramațca- 
nu si Nicolae Voican). Cinci ci
cliști tineri, ambițioși si comba
tivi, atribute verificate și în 
competiția care a prefațat Turui, 
..Cupa Steaua", cîștîgată de 
Ramașcanu.

Alături de cele două reprezen
tative. la start se mai prezintă 
6 echipe de club : DINAMO (cu 
experimentatul Sofronie, 
nerî bătăioși ca 
Hotfl. cu State 
STEAUA (cu doi

cu ti- 
Murineanu și 

șî Cosmal, 
pîstarzi — G. 

Negoescu si P. Soare - frecați 
nu de multa vreme la competi
ții de șasea, cu Coiocaru, Pas
cale si Snvu), VOINȚA (Dragan, 
Popescu, Brezeanu, Dulgheru și 
lonescu), OHMPIA (Virail Mir
cea, Jele*. Omgomir. Mianu, Tu
dor), METALUL PLOPENI (llie 
Butaru, Ion Butaru, Zaroschi, 
Constantin sî Andronache) și 
CIBO BRASOV (cu Ardeleana, 
Bădiță, Budea, Gyorfl și Hrîsa- 
veni).

Compoziția tuturor echipelor 
Participante șî numerele de start 
le vom prezenta în numărul de 
luni al ziarului.

înaintea startului pentru În
conjurul țării pe bicicletă. In ta
băra reprezentanților noștri ten
siunea a crescut la maximum. 
Nerăbdarea firească de a intra 
In concurs, amestecată cu semnele 
de întrebare pentru ce va urma, 
de asemenea, firești — atunci 
cînd încă nu-ți cunoști adversa
rii de întrecere (ne referim la 
alergătorii străini), îi fac pe u- 
nii cicliști vorbăreți, pe alții mo- 
rocânoși — după temperament. 
Vasile Selejan, component al re
prezentativei României, face par
te din tabăra volubililor. Pînâ 
acum, în țară, el nu a mai par
ticipat la o competiție desfășu
rată pe un traseu cu atltea etape. 
L-am găsit studiind harta cursei, 
fâcîndu-și notițe și «ne-a sumrins 
ce-ar fi vrut să mai afle. Timp 
de aproape 10 minute ne-a făcut 
o „radiografie- completă a traseu
lui, aducînd amănunte pe care 
nu știm cînd și de unde le-a 
putut afla. Ne-a vorbit de 
echipieri, de schemele tactice pe 
care intenționează să Ie pună în 
aplicare. „Ce crezi că vei face 
în acest tur ?“ „Nu știu. Compe
tiția este foarte grea. N-am drep
tul să mă pronunț- — și Selejan, 
grăbit, și-a luat rămas bun.

Nicolae Voicu, antrenorul celor 
două echipe de tineret înscrise în 
concurs, ni s-a părut puțin în
grijorat. „Prima echipă de tineret 
— ne-a spus Voim — are în com
ponența sa băieți unul si unul.; 
Cîr^e, Ramașcanu, V. Hie, Vol
can, Ferfelea, dar .niciodată pînă 
acum n-am avut ocazia să-i ve
rific pe toți aceștia la drum „în
tins”. Vor lupta — așa ne-au pro
mis — cu toate puterile, lor să 
fie la înălțime. Eu însă sînt pățit 
și nu prea pun bază pe promi
siuni. Cursa nu este ușoară".

La clubul sportiv Voința, l-am 
găsit înconjurat de biciclete, de 
roți, de lanțuri, versficînd piesă 
cu piesă, pe Alecu Someșan, an
trenorul clubului. Fără să-și în
trerupă lucrul, totuși amabil ca 
întotdeauna, Someșan și-a expus 
punctul de vedere în privința 
competiției care începe luni. „în 
cursă vor participa, de data a- 
ceasta. foarte mulți tineri, debu- 
tanți într-o alergare pe. etape de 
o asemenea amploare. Sînt foarte 
curios să-i văd cum se vor des
curca. Să sperăm că bine. în orice 
caz, tuturor acestora, ca un bă-

trin „dascăl" ce sînt, le recomand 
să nu se intimideze de renumele 
unora < 
nici de 
intre

dintre sportivii noștri 
oaspefilor. 

și să-și 
șansele.
ciclistă mare, 

suris

si
Să 

apere 
Nicio-

acela al 
la „bătaie" 

cu toată dirzenia 
dată, într-o cursă 
victoria nu a 
Iată un sfat competent 
Ies binevenit.

La clubul Steaua, în 
lierului secției de ciclism, _ 
găsit pe Ștefan Pal, mecanicul 
care îi va însoți pe reprezentan
ții „Stelei", pregătind piesele de 
schimb pentru bicicletele băieți
lor. „In afara bicicletelor echipei 
vom mai lua 
Bicicletele de concurs sînt toate 
puse la punct. George Negoescu 
și-a meșterit-o singur. Este un 
alergător foarte atent cu bicicleta 
pe care concurează, terfelea și 
Tudor preferă și ei să și le pre
gătească cu mina lor."

timizilor", 
și mai a-

fața ate-
1-am

cu noi și rezerve.

Gheorghe ȘTEFÂNE5CU

Delegația cicliștilor cehoslovaci, la cîteva minute după sosire
Foto : Ion MIHAlCA

PRIMII OASPEȚI SOSIȚI IN CAPITALA:■>

ALERGĂTORII CEHOSLOVACI
Primii oaspeți ai Turului au și sosit în Capitală. Este vorba de 

cicliștii cehoslovaci, care au poposit ieri, la ora prînzului. pe aero
portul internațional Otopeni. Antrenorul echipei din Unicov, Karel 
Krivanek, ne-a mărturisit că cei cinci cicliști ai săi sînt pentru 
prima oară in România. El crede că sportivii cehoslovaci se vor alia 
printre fruntașii întrecerii. în lotul pe care l-am anunțat ieri a sur
venit o modificare de ultimă oră : Milan Gartska nu a mai putut 
face deplasarea datorită unei bronșite, acutizate în ajun. El a fost 
înlocuit cu un rutier experimentat, Emil Hekele (33 de ani), căță
rător valoros. „Cei mai in formă la ora actuală — ne spunea antre
norul — sint Lubomir Zajac (25 de ani), Vladimir Ticliacek (24 de 
ani) și Jaroslav Senk (25 de ani). Cel de al cincilea component al 
formației. Svatopluk Vinkler (22 de ani) se remarcă prin rezultate 
bune la contratimp. Zajak și Senk au fost selecționați în lotul care 
urmează să participe la „Tour de l’Avenir", așa că așteptăm de la 
ei un angajament deosebit în această competiție".

La cîteva ore de la sosire, cicliștii cehoslovaci, care sint însoțiți 
de K. Herceg (șeful delegației), au și efectuat un ușor antrenament 
de destindere.

ULTIMELE PREGĂTIRI PE TRASEU
• ••

de

vești 
care

ță din localitate) și ample1 ma
nifestări de masă. în același 
timp, mari întreprinderi, din 
municipiu vor patrona fiecare 
delegație de sportivi.

găzdui jocuri sportive și un an
samblu de gimnastică format 
din 3 000 de persoane.

Acum, cu trei zile înainte 
primul start din cadrul Turului 
ciclist al României, la redacție 
continuă să ne sosească 
despre ultimele pregătiri
se fac în orașele dispuse de-a 
lungul traseului, pentru ca ci
cliștii să fie primiți în cele mai 
bune condiții, iar competiția să 
însemne 
pagandă 
sport

AMPLE Șl VARIATE MANIFESTĂRI

SERBARE CÎMPENEASCĂ 
ÎN CINSTEA CARAVANEI

IN

un bun 
pentru

prilej de pro- 
ciclism, pentru

VECHEA
A MOLDOVEI

CAPITALĂ

IAȘI. Turul ciclist n-a poposit 
de foarte mulți ani în fosta ca
pitală a Moldovei. Din acest mo
tiv, 
de 
nul
eul
Iași — vor avea ldc 
strații de judo, lupte, box (sus
ținute de sportivi de performan-

localnicii doresc să fie gaz- 
foarte primitoare. Pe stadio- 
din dealul Copoului — lo
de sprint al etapei Bacău — 

demon-

BISTRIȚA-NASAUD. Excep
ționala primire a caravanei in 
ediția de anul trecut a Turului 
va fi — se pare — cei puțin 

Calului 
un 

bun-so- 
cicliști. 

Năsăud, 
„prefa-

cei
La Măgura 
intrare în județ), 
o pancartă 
așteaptă

repetată, 
(locul de 
portal cu 
sit îi și
Atît la Bistrița cît și 
sosirea caravanei va 
țată“ de competiții de biciclete, 
triciclete, trotinete și karturi 
pentru copii și întreceri de mo
torete, motociclete și automo
bile pentru tineri. O.J.T. și Fi
liala A.C R. din județ vor orga
niza excursii la punctele de in
teres de pe traseul bistrițean. 
Mai mult, stadionul central va

de 
Pe 
la
fi

BAIA 
atletism 
în circuit pe stadion, ultima cu 
participarea sportivilor de la 
Viitorul Baia Mare, vor fi ma
nifestările sportive organizate în 
ziua sosirii. La plecare, coloa
na de sportivi va trece pe lin
gă punctul turistic Stejarul, 
unde va avea loc o serbare 
cîmpenească cu un bogat pro
gram cuitural-sportiv.

MARE. Un concurs de 
și o cursă de biciclete

diția a XX-a, ju
biliară, o „Turului 
ciclist al Româ
niei". se desfășoa

ră pe un traseu apreciat 
de către toți tehnicienii 
drept unul dintre 
mai frumoase pe 
s-a alergat vreodată 
această competiție, 
lungime de 1 919 km îm
părțit în 14 etape (cu o 
zi de odihna), traseul 
face în mod practic în
conjurul țârii, străbătând 
regiuni de un pitoresc cu 
totul excepțional.

Caravana ciclistă car® 
va lua startul tuni. 10 Iu
nie, din București, *a 
trece prin Buzău (etapa 
I), Bacău (11 iunie - 
et. a ll-a), lași (12— et 
a lll-a), Suceava (13 - a
IV- a). Sînt etape în ge
neral fără urcușuri prea 
mari și de lungimi medii 
(între 120-165 km), 
meazâ, însă, cea de
V- a etaoă, Suceava
Gura Humorului — 
Bistrița (14 iunie), cea 
mai lungă dintre toa
te (170 *
doua 
nice, 
munții
?» 
lului,
Pe .
a Vl-a (15

km) și cu 
urcușuri outer- 
Este vorba de 

Mestecânișului 
Măgura 
care vor 

cățărători.

x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v

SCURTA INCURSIUNE
Ca- — 
tria 

Etapa 
iunie), deși 

mâsoarâ doar 25 km, 
va desfășura rqntratimp 
individual (Bistrița - Nă- 
sâud — Bistrița), în ace
eași zi fiind jjrogramatâ 
și etapa a Vțî-a. Bistrița 
- Baia Mare (145 km). în

se

sfirșit, la 16 iunie, etape 
a VIII-a; Boia Mare - 
Cluj. La Cluj cicliștii var 
petrece o binemeritată zi 
de odihna. (17 iunie).

Cursa se va relua la 
18 iunie, cu etapa a IX- 
a pe ruta Cluj* — Oradea 
(152 km). Aici, cu mult

Interes este așteptată 
trecerea caravanei pe la 
punctul de câțârare Pia
tra Craiului. Etapa a 
X-a (19 iunie) este în 
generai de plat (Oradea 
— Thaiyoara) si nu pune 
prea multe probleme a- 
fergâtorilor, in afară doar

eâ permite sâ se alerge 
cu medii de peste 45 km.. 
Mai grea este etapa a 
Xl-a (20 iunie) Timișoara 
- Lugoj - Drobeta Tr. 
Severin, 155 km, unde sînt 
de trecut doua puncte de 
cățărcre (Domajna și 
PlugoVa), cu pante foarte

N. Topor prezintă

PROGNOZA METEO
noastre, 
TOPOR 
cîteva

reputa- 
a avut 
prono-

Răspunzînd solicitărilor 
tul meteorolog NICOLAE 
amabilitatea să ne dea - . . _
sticuri asupra stării timpului în perioada 
care interesează pe participanții la marea 
întrecere care ia startul luni. iată-le : 
BUZĂU (10—11 iunie) și BACAU (11—12 
iunie) — vreme călduroasă, cu tempera
turi pînă în jur de 30 de grade, cer se
nin, cu oarecari intensificări ale viatului ; 
IAȘI (12—13 iunie) și SUCEAVA (13—14 iu
nie) — front de ploi de scurtă durată, vin* 
tul va prezenta intensificări 
tuate 7 _
MARE (15—16 iunie) și CLUJ (16 iunie) — 
ploi dp scurtă durată, dar ceva mai pu
ternice ; CLUJ (18 iunie), ORADEA (18—18 
iunie), TIMISOARA (19—20 iunie), DRO
BETA TURNU-SEVERIN (20—21 iunie) — 
din nou timp foarte călduros și cer senin; 
CRAIOVA (21—22 iunie) PITEȘTI (22—23 iu
nie) — vreme frumoasă, cu înnourări tempo
rare. fără vînt.

mai accen- 
BISTRITA (14—15 iunie), BAIA

PE TRASEU
accentuate. Ultimele trei 
etape, Drobeta țr. Seve
rin - Craiova (2; 
Craiova 
iunie) 
București 
măsoară
129 km, . nu prezintă urcu
șuri deosebite, dar cer con-

îpnie),
Pitești (22 

șî Pitești
(23 iunie),
între 115—

curentilor sâ se mobilize
ze Io maximum, pentru a 
putea răspunde atacurilor 
celor care, în genere, nu 
se mulțumesc cu pozițiile 
din clasament Cucerite 
pînâ în acest final de 
cursă.

£
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• George Negoescu și Paul Soare, 
din echipa Steaua, specializați .în 
probe de velodrom și deveniți fon- 
diști abia de anul trecut, sînt La 
prima lor competiție de șosea de o 
asemenea amploare. Le dorim mult 
succes.

• Etapa a III-a (Bacău — Vas
lui — Iași), a Vl-a (contratimpul 
Bistrița — Năsăud” — ■ Bistrița) și a 
VU-a (Bistrița — Baia Mare) repre
zintă trasee Pe care cicliștii n-au 
mai concurat în vreo competiție, or 

ele vor fi omologate pentru sportul 
cu pedale cu prilejui ediției din a- 
cest an a turului.

• Pe traseul etapei a V-a. între 
Gura Humorului și Bistrița, sînt peste 
20 de bariere de cale ferată la care 
vor fi postați arbitrii cronometrorl 
pentru asigurarea bunei desfășurări 
a întrecerii.

• Alimentarea cicliștilor po 
parcurs este permisă numai în eta
pele de peste 150 km și doar la 
punctele fixe indicate de către or
ganizatori.

• Teodor Vasile, unul dintre 
fruntașii ciclismului nostru, nu s-a 
mai prezentat la startul etapei a 
II-a a ..Cupei Steaua", competiție 
premergătoare turului, acuzînd o 
durere de dinți. In prezent el este 
complet restabilit și își ocupă locul 
bine meritat în prima reprezentati
vă a țării.

• După fiecare etapă, juriul de 
arbitri — arbitru principal. Oct, 
Amza — va da publicității pâlru 
clasamente t individual. pe echipe, 
al cățărătorilor și al sprinterilor, 
în finalul alergării, primii trei cla
sați la ultimele două clasamente vor 
primi drept recompensă bonificații 
de timp (30. 20 și respectiv 10 se
cunde) care vor fi operate în cla
samentul individual general al tu
rului.

• în majoritatea orașelor capăt 
de etapă, sosirile alergătorilor vor 
avea loc pe stadioane. .
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SUB CONDUCEREA Șl ÎNDRUMAREA

ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Unul din aspectele de cea mai mare însemnătate 

și semnificație, relevate în adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri din mișcarea sportivă, 
l-a constituit creșterea permanentă a rolutui orga
nelor și organizațiilor «te partid în conducerea ți 
îndrumarea educației fizice și sportului. în spriji
nirea largă și controlul riguros al muncii organis
melor sale.

,\cest rol, subliniat pregnant în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973, 
s-a manifestat la toate nivelele, incepînd cu verigile 
de bază ale mișcării sportive — asociațiile. Adunările 
desfășurate ne-au furnizat nenumărate exemple în 
care intervenția organizației de partid a determi
nat o substanțială îmbunătățire a muncii, a condus 
la desfășurarea corespunzătoare a multor acțiuni. 
Analiza periodică a activității sportive în birourile 
comitetelor orășenești, municipale și județene a 
constituit, de asemenea, un sprijin puternic șî efi-

cient. în aceeași ordine de Idei, 
aportul substanțial al organelor 
toarele Capitalei la amenajarea 
sportive cum ar fi „Voinicelul** și „Cireșarii", al celor 
constănțene — la transformarea unui teren viran 
într-o mare bază de agrement, al celor din Orșova, 
în materializarea centrului nautic de performanță, 

•sau a! celor din Aiud. unde ă răsărit un excelent 
complex sportiv pentru copii. Succesul deplin al 
„Crosului tineretului*1 nu poate fi despărțit d» 
truda Comitetului municipal București- al P.C.R., 
după cum Comitetul județean de partid Brașov a 
socotit buna desfășurare a finalelor ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului*1 drept o misiune de onoare 
și a acționat în consecință.

„îndeplinirea sarcinilor importante ce stau în 
fața mișcării sportive impune să se manifeste mai 
activ rolul organelor și organizațiilor de partid în 
conducerea și îndrumarea întregii activități spor
tive'*, se arată în 
mare însemnătate

ar fi de semnalat 
de partid din sec- 

unor complexe

Hotărîre. Această sarcină de 
a fost transpusă în viața.

Marile evenimente politice ale acestui an, aniversarea a trei de
cenii de ia Eliberare și Congresul al Xl-iea al partidului, pun o am
prentă pregnantă pe desfășurarea conferințelor organelor județene 
ale mișcării sportive, străbat - ca un fir roșu - dezbaterile, docu
mentele adoptate, in telegramele adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, de către participanți, in planurile de masuri, 
se subliniază dorința fermă și unanimă de a cinsti acest 1974 jubi
liar prin lărgirea considerabilă a activității sportive de masă, prin 
consolidarea periatmonțelor, prin ridicarea pe trepte superioare, de 
calitate și eficiență, a muncii petitice-edacative cu tineretul stadioa
nelor.

In întîmpinarea sărbătorilor se preconizează organizarea unor am
ple manifestări cultural-artistico-sportive, expresie a virtuților spiri
tuale, a vigorii morale ți fizice a tineretului patriei, a dragostei ți 
atașamentului său față de popor ți partid, a îndeplinirii exemplare 
- pe toate planurile ~ a sarcinilor trasate mișcării sportive.

însuflețirea generală, sentimentul angajamentului ferm, efervescen
ța creatoare, spiritul de autodepășire. iată elementele definitorii ale 
acestui moment de cea mai mare însemnătate în viața sportului 
românesc.

ANALIZE EXIGENTE
într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate, EXPERIENȚA ÎNAINTATAMULTILATERALE

analizează, in aceste zile, stadiul îndeplinirii sarcinilor trasate

de partid mișcării noastre de educație fizică și sport, scot

prospectează și descoperă căile muncii de viitor, mai bună

un număr sporit de

Mircea COSTEA

Valeriu CHIOSE

asemenea, 
alese noile 
județene, 

executive

consiliilor 
județene 

orientează

organelor 
conducere 
RASPINDI-

la iveală lipsurile și neajunsurile care i-au frinat ascensiunea.

Șl REPREZENTATIV

vineri au a- 
conferințele 

de seama și 
tn alte or-

XWXW

conferințele organelor teritoriale ale mișcării sportive

calificată, mai eficientă.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

o îndatorire

Radu TIMOFTE

conducere,

■ ■■■«■■■a

in dezbaterile

• Liubișo Stoianov

toros 
asocîa- 

Chimica

aoroape trei
județului".’1

matoriole 
sferturi

SPRE PERFORMANȚA

Joi și 
vut îoc 
de dăd 
alegeri 
ganizații județene ale
mișcării sportive. ia 
ședințe au luat pat te 
activiști cu munci do 
râsoundere din orga
nele locale de partid și 
de stat, reprezentanți 
di instituții lor și or
ganizațiilor cu atribu
ții în activitatea spor
tivă, directori de în* 
treprinderi și școli, 
numeroase cadre di
dactice de specialita
te, antrenori și in
structori, sportivi frun
tași.

La 8acău șî Tîrgo- 
vițte, ședințele au 
fost onorate de pre
zența primilor secre
tari ci comitetelor ju
dețene do partid, to
varășii Gheorghe Ro
șu și Ion Stănescu. 
la Piatra Neamț, Vas
lui, Sibiu, Sf. Gheor- 
ghe, Slobozia, Bistri
ța» Baia Mare și Plo
iești, lucrările au fost 
conduse de secretari 
ai comitetelor jude
țene de partid.

Au participat, de 
asemenea, tovarăși 
din conducerea Con
siliului Național pen
tru Educație Fizică și 
Sport, A. Kopandi, 
vicepreședinte al
C.N.E.F.S., - în jude
țul Covasna, Emil Ghi- 
bu, secretar 
C.N.E.F.S. (Bacău

Dîmbovița), Miron 
Olteana, secretar ai 
C.N.E.F.S. (Maramu
reș). Constantin Min- 
dreanu, membru ai 
Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. (Vaslui), I. 
Kunst- Ghermânescu, 
membru al Biroului E« 
xecutiv of C.N.E.F.S. 
(Sistrița-Nosăudh Tu* 
do» Vasile, membru 
al Biroului Executiv ai 
C.N.E.F.S, (Prahova), 
V. Costendache, șef 
de secție, membru al 
Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. (Sibiu), Po
pa Iov iță, șef de sec
ție (Neamț), Florin 
Moraru, membru af 
Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. (Ialomița).

Conferințele au pri
lejuit o analiză multi
laterală a modulul 
cum sînt transpuse în 
viață sarcinile trasate 
mișcării sportive de 
Hotărîrea de partid, 
odoptînd planuri de 
măsuri în acest sens. 
De 
fost 
H> 
rile . . 
CJ.E.F.S. , 
ții fa Conferința 
țară a mișcării 
tive.

Intr-o atmosferă de 
puternica însuflețire 
au fost adoptate tex
tele unor 
adresate 
P.C.R.,
NICOLAE CEAUSESCU.

au 
consi- 
Bîrou- 

ale 
și delega- 

pe 
spor-

telegrame
C.C. al 
tovarășului

conferințelor județene s-a pus co 
toata seriozitatea problema angajării mai ferm» a 
sportivilor în sfera performanței, a promovării cît mai 
multor elemente de talent, a unor valori autentice, 
In loturilor reprezentativ» ț* în cel olimpic.

In acest context, județul Arad, do pildă, are 125 
de sportivi în diferite loturi reprezentative, în timp ce 
19 sînt nominalizați pentru l.O. (11 de către Iedera- 
ții), important ni se pare faptul că unii au și con
firmat - prin rezultate - această încredere.

O preocupare mat riguroasă pentru ridicarea mă
iestriei se constata ș/ în județul Mureș, unde numă
rul celor nominalizați este de 16 (10 de către fede
rații), Reține atenția modul cum au evoluat plnâ a- 

Ludovic Ambruș ți 
.................. An- 

(cicfîsm, 10C

cum sportivii: Ladislau Simon, 
Tiberu Seregely (lupte), Rozalia Soos (handbal), 
ton Pongraț (scrimă), Valentin Hoța 
km) etc. Din județul Mureș au fost selecționați și 
activează în diferite loturi reprezentative nu mal pu
țin de 49 do sportivi, dintre care 23 seniori.

Pași fermi spre performanță sînt de semnalat fl 
într-o serie de județe care, pînă acum, aduceau e 
prestația mai redusă. Suceava, de pildă, a dat, 
în ultimi) trei ani, 11 campioni republicani de tinerel 
la atletism, lupte, modelism și schi. Iar anul acesta 
3 campioni la lupte greco-romane; unul de seniori șl 
doi de juniori. Reprezentanții săi se afirmă 
mult într-o disciplină beneficiind de candițir 
excelente schiul, îh această privință sînt 'd'^ 

aducerea hemului de fond a biatlonufui 
aproape, da exigențele 
inițial, de lâ* cdntrăl ce 
militar din Cîmpulung 
Vatra Dornel și din alte 
tulul.

tot mal 
natural* 

. __  ____ ______ ___ __ apreciat
eforturile (s^ijfâîte de organele de partid) 'pentru 

marii performanțe, \ pornind, 
se creează pe Hînțfa dLîceu) 
Moldovenesc nucleele din 
așezări de munte ale jude-

Tiberiu STAMA

UN ACTIV LARG
Alegerea organelor de

Ia toate nivelele mișcării sportive, 
reprezintă u.n act de cea mai mare 
însemnătate, cu implicații adinei 
pentru întreaga activitate viitoare 
din acest domeniu.

.Desfășurarea amplei acțiuni a adu
nărilor și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri demonstrează eloc
vent, din acest punct de vedere, ma
turitatea membrilor organizațiilor 
sportive, spiritul lor de responsabili
tate și discernământ. în consiliile a- 
soclațiilor și cluburilor sportive. în 
cele orășenești, municipale și jude
țene, în birourile executive ale aces
tor organisme, sînt alese persoane 
care au dovedit și dovedesc dragoste 
și pasiune pentru activitatea sporti
vă, seriozitate și pricepere. Pe listele 
celor propuși și votați întîlnim di
rectori de Întreprinderi si instituții 
sau membri ai conducerilor acesto
ra, rectori, decani, directori de școli, 
membri ai comitetelor de partid, sin
dicale, de U.T.C. și — ceea ce este

semnificativ 
femei.

în alegerea președinților 
orășenești, municipale și 
participanțij la adunări se _____ ___
către activiști cu munci de răspun
dere în aparatul de partid, iar pen
tru calitatea de vicepreședinți, prefe
rințele lor se îndreaptă către repre
zentanții organelor și organizațiilor 
care au primit prin Hotărîrea Plena
rei C.C. ;ij P.C.R. atribuții directe în 
mișcarea sportivă : consiliile popu
lare, consiliile sindicale, comitetele 
U.T.C., organizația pionierilor, in
spectoratele școlare.

în felul acesta se asigură conduce
rii mișcării sportive un caracter 
LARG și REPREZENTATIV, chezășia 
succeselor viitoare obținute printr-o 
activitate rodnică șl calificată, prin 
colaborarea ștrîrisă a tuturor forțelor 
chemate să contribuie la propășirea 
sportului românesc.

» "
„Consiliul judotean 

tru educație fixied și 
sport, celelalte orgamza* 
ții de masă instituții 
cu atrtauții, <m aatona 
să răspindeased in toate 
asociațiile spertwe ««pe 
riența înaintată m orgo- 
nizarea și des^âșuraseci 
activității de masa, lată, 
în Constanța, ia Școala 
profesională C.F.t.. un 
director inimos, ajutat de 
celelalte cadre didactic*, 
oameni care s-au convins 
de necesitatea ea»rcițHlo? 
f«i«e și sportatai ta dez
voltarea rmtftiîateralâ a 
elevilor, de influența bi
nefăcătoare asupra insa* 
șir îi materiilor predate, 
au asigurat prin mijloace 
proprii, prin munca vo* 
luntară a copiile», tere
nurile și amenajările ne
cesare și organizează © 
bogată și sistematică 
tivita te sportivă. In îm' 
prejurimi există alta șealî, 
ca să nu mai vorbim 
de cele mai tndepărtoto 
de școala ceferiștilor șl 
vi care realizările sis»f 
evident mai mici, Lo 
Medgidia, consiliul Mățo- 
«esc, cu sprijinul organe
lor focale de partid S1 
de stat, a asigurat o 
ternicâ și variată baxd 
materială, pe care copiii, 
tinerii și vîrstnicii practică 
cu plăcere exercițiile fi
zice și sportul preferat, 
feste de datoria tuturor 
factorilor mișcării sportive 
județene ca acest© expe
riența să nu rămină sta- 
gula-a cl, popularitate, 
să devină «m bun ai ta- 
iuror asociațiilor sportive 
din județul dv.“. Am ci
tat din cuvîfttui reprezen
tantului C.N.E.F.5» ta

Conferința Consiliului ju- 
dețean Constanța șî cro- 
dam că orice comentariu 
•ste de prisos.

In toate adunările care 
au avut loc ptnâ în pre 
zent s-au subliniat ase 
menea experiențe și ini
țiative. Lo Orșova — ca 
să mal dăm un exemplu 
— s-a vorbit despre a 
noua forma de activitate 
sportivă de masă, teturis- 
mul nautic* pentru elevi, 
ca și pentru sa lor laț» 
Șantierului naval. Din 
resurse locale s-au con
struit 50 de bărci, un de
barcader șî s-a improvi
zat un hangar. Au fosl 
pregătiți instructori, s-au 
organizat „antrenamen
tele" necesare ți, astfel, 
pe lacul de . acumulare, 
pîn£ la Moldova Veche șl 
înapoi, au ioc excursii cu 
barca, utile prin efortul 
fizic pe care H solicită 
trasul la rame, prin am
bianța naturală, ca șl 
prin multiplele cunoștințe 
de navigație și altele, 
prilejuite de acest gen 
de activitate. Or, lacu
rile de acumulare sînt 
tot mal numeroase, avem 
și riuri propice turismu* 
Iul nautic. Dar ciț» nu 
așteaptă „Indicații și a- 
jutor de la centru* ?

lată, dar, 
de seama 
sportive 
nou 
REA 
TIVE.

a 
de 

alese —
EXPERIENȚEI POZl- 
în scopul îndepli- 

întocmai a prevede- 
Hotărîrîî Plenarei 

al P.C.R. din 28 ♦«- 
bruaria - 2 martie 1973.

■ ■■««■■Kana*

• Aurel Bănescu (prim-secretar al Cormtetu- 
lui județean U.T.C. Arad) : „Una dintre iniția
tivele demne de luat în conside’atie de pe cu 
prinsul județului Arad este organizarea unui 
concurs între asociațiile sportive, privind ame
najarea celei mai bune și moi frumoase baze 
sportive. Organizația U.T.C. și-a .ados contribu
ția distribuind, pe parcursul anului' — 
și echipament sportiv la 
din unitățile sportive ale

« Viorel 
(președintele 
ț«e» sportive 
TîrnaveHt): „în ultima 
vreme, ne-am îmbo
gățit baza materiala, 
nosed înd în prezent 
terenuri pentru jocuri 
sportive, un bazin de

dimensiuni 
terenuri 
pentru 
crea un 
notație pentru 
care — în 
ar putea 
pepinieră 
manței".

olimpice, 
asfaltate 

tenis. Vom 
centru de 

copii, 
anîi viitori 
deveni o 

a perfor

• Liubișa Stoîanov (președintele C.O.E.F.S. 
Orșova) ; „Vom lua măsuri ca în cinstea sărbăto
ririi a 1 300 de ani de la prima atestare do
cumentară a orașului nostru, să se termine a- 
menajarea terenului de fotbal, a pistei de atle
tism, o bacului de antrenament pentru caiac- 
canoe, a sălii de gimnastică de io liceul Ște
fan Plavăț șl bituminizarea bazei sportive din 
nordul Orșovei*

* Mihai • Dumitru 
(profesor do educație 
fizicâ la Școala gene
rală Bolintiiț-ValeJ; 
„Pentru o răspîndi 
atletismul înj j nodul 
elevilor an», ..inițiat

concursul școlar „NO
TA 10 LA ATLETISM", 
venind astfel în intîm- 
pinarea -prevederilor 
din* programa M.E.f. 
pentru pregătirea fizi
co a %colari|pr‘’i,.

C.A P.• loan Szanda (președintele C.A P. Doro
banți - Arad, erou al muncii socialiste) : „Aso
ciația noastră sportivă ș»-a creat bune condiții 
pentru practicarea sportului. S-au amenajat 
multa baze sportive, dar cooperatori? și-au ex
primat dorința să introducă și jocul popicelor 
în preocupările lor. De aceea am luat inițiati
va să construim o popicărie modernă",

Generalizarea 
gimnasticii ('* 
producție a făcut 
obiectul multor 
propuneri la adu
nările și conferin
țele de dări de 
de seamă și ale
geri.

în imagine : un 
instantaneu eloc
vent de la fabri
ca „Libertatea 
din Sibiu.

Foto :
V. CIRDEI, 

Sibiu

• Rada Mocanu (inspector școlar jude
țean) : „în anul 1973 au fost innegiștrate in 
județul ilfov peste 1WN) de acțiuni turistice 
cu 60.000 da participant, iar de la începu- : 
tul anulUi și pînă acum au fost înscriși 
pentru apdevani .purtători ai. insignei „Anii-»' 
cii drumeției* peste 5’’"“ ~ ~

•u'-.'td ' *...
9 Ecaterina soare 

(profesoară, preșe
dinta Comisiei ju
dețene pentru edu
cație fizică și sport 
in rîndul- femeilor 
— Constanța): ^Co
misia noastră a ini
țiat competiții dedi
cate elementului fe
minin — Cupa fete-

500 de elevi și eleve-.

lor. Cupa. Mărțișo
rului ș.a, — și a 
organizat primul 
centru de ” Jșim- ;* 
nastSeă 'der întreți
nere. clin orașul con
stanța, care fjuncțio- 
neazâ cu bune rezul
tate, dar este sin
gurul si, insuficient 
popularizat «

ms Prof. Vaier Farcas (Institutul 
dnzogic Tg. Muros) : ..în aprecivea 
tesorilor de educație v<xn Une

pr- 
pră
sea-

ma nu numai de felul cum aceștia . i.și 
desfășoară orele ele clasă, de calitatea lec
țiilor ci și de aportul lor ca descoperito: i 
de talente și de fprmare a copiilor și 
elevilor, ca viitori performeri. Se impune 
cit necesitate ca un, asemenea criteriu de 
apreciere să se generalizeze, fapt care ar 
stimula considerabil munca profesorilor".

> Luda Amzer 
(Sighișoara) î „La 
dorința femeilor din 
oraș, am inaugurat 
— cu sprijinul orf 
ganelor de partid r* 
un centru de gim
nastică medicală și 
de întreținere, deo-

cam dată cu o capa-
Gjtaie de 40 de 
curshnte. Nădăjduim 
ca .pînă la finele 

® âhuțui. numărul ce- 
if l&r ^care vor frec~

venta centrul să se 
dubleze..

a

Sportul Pog.o3o



REP: Cum a fost la 
Rotterdam ?

Am scos vreo trei 
sigure, am avut 
n-am avut lovituri 
cu zid, m-am po

zat cu Cruyff si...

R. : 
boabe 
noroc, 
libere

gata !

REP. : Cn ce alt 
seamănă jocul tău 
de la Rotterdam ?

Cu Car- 
Am avut

R. : 
diff-uL 
o zi bună. Și știți 
de ce ? Nu-s învă
țat să fiu rezervă ! 
Poate vă aduceți 
aminte, acum vreo 
șase ani. la Bel
grad». Zicea nea 
Angelo să-l verifi
ce pe Ghită. Cînd 
am auzit, am fost 
ca turbat. A fiert 
totul în mine. Um
blam de nebun • in 
spatele porții, 
în 90 
m-am 
Aram, 
Ghită

de

în 
a 

gulescu.

Si 
minute 

vindecat, 
tocul lui 
fost Ior-

meci

Cum

Răducanu a revenit de la Rotterdam mai jovial ca orieînd. El a 
făcut o partidă excelentă, deseori aplaudată de publicul olandez. După 
joc, în cadrul scurtei recepții oferite de organizatorii meciului, portarul 
nostru a fost un mic subiect de atracție pentru foarte sobrii amfitrioni 
olandezi, care au înregistrat umorul imbatabil al portarului care știe 
foarte foarte bine că „de la sublim la ridicol nu e decît un pas", dar 
care n-a depus aproape niciodată un efort deosebit pentru a mări lun
gimea pasului.

Așadar, cîteva cuvinte cu eternul Răducanu :

: Ce-ți place maiREP.
mult la echipă 1

R. : Mijlocul. Eu zic că 
cei trei, dacă merg sută 
la sută, fac o linie mare. 
Numai că Dumitru mai 
trebuie să lucreze ceva, 
ca să nu moară în final, 
iar Puiu Iordănescu —

R. : Asta-i în firea 
mea. Deși cam știu ce 
ne mai trebuie. Aș zice 
că ar mai fi nevoie de un 
săritor în careu, că eu 
nu le pot culege pe toa
te. Ar mai trebui ca Du- 
mitrache să joace un pic 
mai mult. Eu știu că el

REP. : Cum a fost 
ralul?

mo-

spu
să 

Dar,

R. : La început se 
nea că ar fi bine 
pierdem onorabil, 
cind s-a anunțat că nu 
joacă Cruyff, am avut o 
scurtă 
Dinu

ÎN ALCĂTUIREA DE LA ROTTERDAM

„NU-S
ÎNVĂȚAT

întrevedere cu 
si i-am anunțat 

pe toți : „Băieți, 
după jocul ăsta de 
la Rotterdam, la 
Otopeni n-o să ne 
aștepte doar ne
vestele-. Și am 
avut dreptate. /X 
venit ceva lume.

REP. : Cum ai 
scos golul lui Van 
Hanegem ?

R. : Cu tricoul 
și cu cotul.

REP. ; Adică ?

R. : Tricoul meu 
era roșu. 
Hanegem 
taur, iar 
cotul am
de la nea 
Stânescu.

iar Van 
e cit un 
figura cu 
invățat-o 

Tinel

R. Ea zic că 
bine. Se adună. 
Părerea mea e că 
echipa de astăzi e 
oel puțin cit cea 
de tori. Îmi pare 
bine că a ve
nit Sandu la apă
rare. Știe și pricepe. E 
foarte suplu. Nu degeaba 
îi spune „sarde". Dacă 
mai umblăm un pic la 
apărare, echipa e gata. 
Bun și Cheran. Merge 
și Anghel Ini, mai ales 
afară, cînd e greu să sooți 
mingea din picioare.

SĂ FIU REZERVĂ !“
să pună mai mult osul 
în apărare, și să nu în
chidă ochii în atac, cum 
s-a întimpla, la Rotter
dam, unde nici acum nu 
înțeleg cum de n-a dat 
gol.

REP. : După cit se 
vede, ești optimist.

poate să răsucească în- 
tr-un-_ minut doi keiseri 
și trei kroli, dar asta nu 
ajunge, mai ales că echi
pa a început să joace pe 
baza lui „toti pentru 
unul“, dar că acel unu 
trebuie să se roteze de 
la o fază la alta.

REP. : Spuneai 
că te-ai pozai eu 
Cruyff.

R. : îmi trimite 
poza, color. L-am 
luat cu „por fa

vor", că joacă la spa
nioli. Am poză cu Pele. 
Am poză cu Geaici. Pe 
ăștia trei i-am rugat să 
se pozeze cu mine. Toți 
ceilalți s-au rugat ei de 
mine.

loan CHIRILA

CLASAMENTE LA ZI

DIVIZIA A RETUR
1. UNIV. CRAIOVA 31 18 4 9 57-36 40
X Dinamo 31 16 7 8 49-32 39
3. Steagul roșu 31 15 7 9 35-23 37
4. P. C. Constanța 31 15 5 11 44-31 35

V.T.A. 31 14 6 11 37-38 34
F. C. Argeș 31 14 6 11 44-45 34

7. Steaua 31 11 9 11 39-38 31
a. C.S.M. Reșița 31 10 10 11 40-37 30
9. ,U« Cluj 31 11 8 12 34-35 30

it. ,PoB.‘r Timișoara 31 10 10 11 36-41 30
u. A.SJU Tg. M. 31 12 6 13 36-46 30
IX Jiul 31 12 5 14 38-36 29
IX Sportul «tud. 31 11 7 13 39-37 29
14. Rapid 31 9 10 12 29-36 28
15. C.FJ1. Cluj 31 9 9 13 34-48 27
16. S. C. Bacău 31 11 4 16 36-41 26
17 „Poli.*’ Iași 31 10 5 16 33-49 25
IX Petrolul 31 9 6 16 29-40 24

1. DINAMO 14 8 4 2 25-11 20
2. Steagul roșu 14 8 4 2 16- 8 20
3. U.T.A. 14 6 4 4 17-18 16
4. Univ. Craiova 14 7 1 6 23-19 15
5. F. C. Constanța 14 6 3 5 14-13 15
6. F. C. Argeș 14 6 3 5 16-17 15
7. S. C. Bacău 14 6 2 6 17-12 14
8. Sportul stud. 14 4 6 4 16—15 14
9. C.F.R. Cluj 14 4 6 4 15-15 14

10. Rapid 14 4 6 4 12—13 14
11. „U“ Cluj 14 4 5 5 19-20 13
12. „Poll.“ Timișoara 14 4 5 5 19-23 13
13. C.S.M. Reșița 14 4 4 6 15-15 12
14. A.S.A. Tg. Mureș 14 4 4 6 12-14 12
15. Jiul 14 5 2 7 15—19 12
16. Steaua 14 3 6 5 18-22 12
17. Petrolul 14 4 3 7 14-17 11
18. „Poli.44 Iași 14 3 4 7 15-25 10

TINERET-REZERVE
1. STEAUA 31 19 8 4 53-24 46

_ X Univ. Craiova 31 20 5 6 48-25 45
X F. C. Argeș 31 15 9 7 57-37 39
*. Rapid 31 16 6 9 53-32 38
S. S. C. Bacău 31 16 3 12 50-42 35
». Dinamo 31 14 6 11 34-24 34
». U.T.A. 31 13 6 12 48-41 32
•- .U« Cluj 31 13 5 13 50-41 31
». F. C. Constanta 31 11 8 12 45-51 30

IX „Poli." Timișoara 31 14 2 15 39-47 30
11. steagul roșu 31 12 5 14 35-41 29
li. Petrolul 31 11 5 15 43-42 27
13. „Poll.“ Iași 31 10 6 15 32-38 26
M. Sportul stud. 31 11 4 16 40-51 26
15. A.S.A. Tg. Mureș 31 11 3 17 42-55 25
16. C.S.M. Reșița 31 8 9 14 26-51 25
IT. C.F.R. Cluj 31 9 3 19 29-58 21
13. Jiul 31 9 1 21 34-59 19

„CUPA A + T

1. UNIV. CRAIOVA 62 38 9 15 105- 61 85
2. Steaua 62 30 17 15 92- 61 77
3. Dinamo 62 30 13 19 83- 56 73
4. F. C. Argeș 62 29 15 18 101- 82 73
5. Rapid 62 25 16 21 82- 68 66
6. U.T.A. 62 27 12 23 85- 79 66
7. Steagul roșu 62 27 12 23 70- 64 66
8. F. CJ. Constanța 62 26 13 23 89- 82 65
9. „U“ ’ Cluj 62 24 13 25 84- 76 61

10. S. C. Bacău 62 27 7 28 86- 83 61
11. „Poli." Timișoara 62 24 12 26 75- 88 60
12. Sportul stud. 62 22 11 29 79- 88 55
13. C.S.M. Reșița 62 18 19 25 66- 88 55
14. A.S.A. Tg. M. 62 23 9 30 78-101 55
15. Petrolul 62 20 11 31 72- 82 51
16. „Poli." Iași 62 20 11 31 65- 87 51
17. Jiul 62 21 6 35 72- 95 48
18. C.F.R. Cluj 62 18 12 32 63-106 48

MllME. CUPLAJ PE STADIONUL „23 AUGUST”»»

Partidele de Divizia A de mîine, 
s» vor desfășura în program cuplat, 

August-, în următoarea ordine : 
nanto — C.F.R. Cluj ; ora 19,15 Steaua — Jiul.

Partidele echipelor de tineret-rezerve se vor 
disputa dimineața, pe stadionul Dinamo, de la 
ora 10,30 și stadionul Steaua, de la ora 9,30.

din Capitală, 
pe stadionul 

____ _________  ora 17,30 Di- 
ora 19,15 Steaua

MARȚI LA BUCUREȘTI, SELECȚIONATA B

A ROMÂNIEI - REPREZENTATIVA
■ - M *

R. P. D. COREENE
Do^Pțea a sosit la București venind dintr-un 

«ectuat fai Bulgaria, selecționata R.P.D.
JF? va susține două partide în tara 
Prima v> avea loc marți, pe stadionul

ECHIPA NAȚIONALĂ 
S-A APROPIAT 
DE 0 FORMULĂ

VIABILĂ
Pe lingă rezultatul in sine, mal 

mult decît onorabil, obținut de 
„tricolori- în partida disputată 
miercuri seară la Rotterdam, im
portant pentru noi rămîne și, 
faptul că formula de echipă fo
losită a «lat satisfacție în con
fruntarea cu un adversar presti
gios și redutabil mai ales pe 
propriul teren. După îndelungi 
căutări șl încercări — care au 
dus la rualera in lotul național 
a unui mare număr de jucători 
— s-a ajuns, se pare, la o soluție 
destul «te apropiată de aceea 
optimă (în situația actuală, fi
rește, a fotbalului nostru), care 
întrunește — mai m.ult decît pro
babil — marea majoritate a su-, 
Iragiilor iubitorilor de sport de 
la noi. Cu puține excepții — 
datorate unor cauze obiective, 
cum este, de pilda, cazul lui 
Marcu. accidentat — formația 
folosită in meciul din Olanda 
reunește cele mai bune (și ve
rificate) valori ale fotbalului ro
mânesc, jucătorii care In sezonul 
actual (atit in partidele de cam
pionat, eît și in cele internațio
nale) au dat un randament su
perior contracandidaților la ocu
parea celor 11 locuri ale echipei 
naționale și care prezentau ga
ranția unei comportări frumoase 
la dificilul examen internațional

Priatr-o speetcculoasi! siriturd. vîrful de atac al olandezilor. Geeis. 
trimite cu capul mingea spre poarta lai Răducanu. Se mai văd in ima
gine (de la stingă spre dreapta) : G. Sandu, Haan, Dinu și Neeskens (cu 
nr. 6 pe spate).

ce urmau a-1 susține. Răducanu, 
Antonescu, Dumitru, Dinu, lordă- 
nescu, Lucescu — sînt nume greu 
de contestat, pe care orieînd se 
poate pune bază în echipa naționa
lă. împreună cu cei menționați au 
mai obținut încrederea necesară 
Anghelini (un jucător în plină 
ascensiune), Kun și Dumitrache 
(ultimul revenit în această pri
măvară la națională după o e- 
voluție remarcabilă în echipa sa 
de club), precum și fundașii dina- 
moviști Cheran șt G. Sandu, a 
căror prezență s-ar fi impus 
încă de la meciul cu Grecia.

în alcătuirea ei de la Rotter
dam, echipa reprezentativă s-a 
dovedit omogenă atit în ansam
blu, cit și pe compartimente. 
Punctul ei forte rămîne linia de 
mijloc, cu cei trei jucători de 
clasă internațională pe care îi 
are : Dumitru, Dinu și Iordănes
cu. Dar și apărarea imediată 
ne-a apărut — în noua ei for
mulă — mult mai bine pusă la 
punct, mai solidă și mai sigură 
în joc, iar impresia pe care 
ne-am form,at-o este cu atit mai 
argumentată, cu cit acest com
partiment a fost supus unor in
tense solicitări din partea unui 
adversar recunoscut prin forța 
sa ofensivă. Sub nivelul celor
lalte linii s-a prezentat atacul, 
deși componenții lui ău acționat 
destul de spectaculos și peri
culos în prima repriză, iar după 
pauză au sprijinit substanțial de
fensiva noastră. Reintrarea lui 
Marcu în viitorul sezon poale a- 
duce insă, fără îndoială, și în 
acest compartiment rezolvarea 
așteptată, ceea , ce ar face posi
bilă și trecerea pe un alt post, 
mai potrivit calităților sale, a 
arădeanului Kun.

îmbucurător, după opinia noas
tră, este, de asemenea, faptul că 
pentru fiecare post în parte s-au 
conturat ia ora actuală jucători 
de rezervă aproape sau — în 
unele cazuri — chiar de valoarea 
titularilor. Printre aceștia îi pu
tem aminti pe Iorgulescu, lorda- 
che (portari), Sam.eș, Sătmărea- 
hu II, Hajnal (fundași), Beldeanu, 
Bălăci (mijlocași), iSudu Georges
cu, Mulțescu, Troi, Năstase, Atodi
resei (înaintași) etc. Desigur că 
porțile naționalei rămîn pe mai 
departe deschise și altor jucători 
care se vor afirma în campio
nat.

Important este, însă, că s-a 
ajuns la o structurare corespun
zătoare — și în bună măsură 
stabilă — a echipei naționale (o 
echipă tînără, cu o medie de 
vîrstă de 25 de ani), care îi o- 
feră perspective frumoase în a- 
propiatul campion.at european, 
al cărui prim joc din grupa pre
liminară il va susține chiar în 
toamnă.

Constantin FIRÂNESCU

ECHIPA
După disputarea 

tului (alcătuită prin 
prezintă astfel :

CAMPIONATULUI
partidelor etapei a XXXI-a, echipa campiona- 
adiționarea notelor obținute de jucători) se

IORGULESCU (237) 
SUCIU

POP (221) ANTONESCU (229)
------  (229)

(227)

(237) 
CIUPITU (226) ANGHELINI

CZAKO* PEXA
DINU
CRINGAȘU (227)

TĂNASE (226) MULȚESCU (218) KUN (221) LICA

VIGU (231)

(220)
(220)

(209)

„23 August44 din Capitală cu începere de la ora 
17,30, în compania selecționatei. B a României, 
în vederea acestei partide, au fost convocați pen
tru duminică seara la București următorii jucă
tori : Llzăreanu, Jivan (portari)*. Porațchi, Sătmă- 
reanu II, G. Sandu, FI. Marin, Hajnal, Manea 
(fundași), Ghergheli, Boloni, M. Sandu, Bălăci 
(mijlocași), Atodiresei, Mulțescu, Anghel, Mărcu- 
lescu, Crișan (atacanți). Al doilea meci al repre
zentativei R. P. D. Coreene se va desfășura 
vineri, tot la București șt tot pe stadionul ,,23 
August", dar cu începere de la ora 19.30, în com
pania Selecționatei orașului București.

• AZI, LA TIRGOVIȘTE, C.S.T. — TRAC
TORUL BRAȘOV. Partida C.S. Tîrgoviște — 
Tractorul Brașov, din etapa a XXXI-a a cam
pionatului Diviziei B —- seria a Ii-a, se va dis
puta astăzi. Partida va începe La ora 17,30.

• ABONAMENTE ANUALE. La sediul clu
bului simpatizanților echipei Steaua, din Bule
vardul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 2, s-au pus 
în vînzare abonamente de intrare la toate <*°m- 
petițiile sportive găzduite de Complexul Steaua 
(fotbal, handbal, rugby, tenis de cîmp etc.). Abo
namentele sînt valabile pînă la finele anului..

• A FOST CONFIRMAT MECIUL-RETUR CU > 
GRECIA, Ieri, forul de specialitate din Atena a 
confjrmat .disputarea joculuirretur din cadrul 
Campionatului balcanic, Grecia—România. la 25

• 'Septembrie, probabil la Atena.

• SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
LA TURNEUL DE LA VARȘOVIA. Intre 18 și’ 23 
iulie va avea loc la Varșovia un important tur
neu la care vor participa selecționatele orașelor 
București, Sofia, Moscova și Varșovia,

• ASTAZI, CUPLAJ PE STADIONUL PROGRE
SUL. Două partide atractive se vor disputa astăzi, 
cu începere de la ora 16, pe stadionul din strJ; 
dr. Staicovici. în deschiderea cuplajului se vor

; întilni echipele de old-boys Progresul și -
din rîndurile cărora nu vor lipsi Mafteuță, Ma- 
teianu, Dinulescu, Oaiclă, Ozon, Nae Georgeșcu, 
Motroc, Copil, Codreanu. în meci vedetă, Pro
gresul va juca de la ora 17, în cadrul etapei a 
xxxi-a a campionatului Diviziei B, cu Dunărea 
Giurgiu. ..... -

• In «> 
etapei c X*.’ 
de goluri, ca- 
ximativ, aedk 
tur. Pino "B c 
685 de g; - 
meciului F.C. 
Cluj : 3-C) : 
oaspeții.
• Ada—

3 etape, c
C.F.R. Cmj -
3 goluri, pe*: 
acest camptefl 
etapa a Vî-c 
meci au -re 
brovschi, MâMaftM 
du, Mufțesa», ic. 
Constantin șs Hăg 
este deținut 4e ■ 
în etapa o S -x t 
luri.
• Dur- - x. 

lovituri de te ” 
de Șer bonete
al 3-lea pe®cft? : 
31 de etape » su 
lovituri ce : 
mate. 9 'czz.t 
gazdelor. -s-' o* 
ciot ocspet
• Cu trei «H0I 

nai, Un »e*>ns»ea 
Steagul roi- s - 
pe care nu o* z 
propriu, »* «c 
C.S.M. Rețr«c ’a 
șoaro. Soo--. Sex 
Cluj și S.C. Borr. 
cut victoria ’ vt

& In etape z T
- Pisau, Rqcmi s. 
văzut cc— 
numărul juetoateta 
pe teren c c - • 
tur).
• Ineo > 

(U.T.A.) v Mm
- și-au foc-'. rea*
campionat. C~* '
au utilizat, p-'-c c 
tori.
• Pe ba» ete 

jucătorilor senei 
mai bune 
APARARE CSM 
MIJLOC : CF1 
TAC ; C.F.R. Or

0 Cei nosxx - 
din partea OMm 
nostru, 34 =
3 cile patr» « Si 
Gh. Maree : sa 
prima oare - ac 
ci nd un „cpyaner 
realizează aceeess 
|ă").
• La pc - 

sistat 78 30» a» s 
mai mic ru*x>cr • 
tur). Cei mc - - 
au urmărit raecu
- Univ. OeiM. 
puțini — 3te — z-. 
in tribunele 
gust", la pa~o: 
dențesc — ASA 1

Situația 
schovschi-*, d— z-z 2 
este urmâtoarec 
9,60, 2. Rev.x : < 
9,33, 4.
iova 9,26 ; 6. Iz• i 
Cluj 9,19 ; B—* F 
9,06 ; 10. B e T'. 1 
8.86, 12. Bacă. - 
Mureș 6,63 ; K. Pi

$ Duminica trecuta, la 
Brașov, dintre cei 11 jucă
tori ai echipei ieșene, unul
- Andreescu - a atras în
mod deosebit atenția. Deși 
la ol doilea joc al său în 
prima divizie *_ J.‘
în partida cu F.C. 
stanța), tînărul atacant 
Politehnicii 
crîncen, 
cuvîntului, 
bătrînî
- pe 
timpul 
centru ! 
băiatul 
la un 
mache, 
zervelor 
onat de i 
atacantului

(a debutat 
Can

al 
bătut 

al
s-a...

în sensul bun 
cu doi ,,vulpoi" 
Jenei și Olteanu 

care i-a ținut tot 
dincolo de linia de 

,,Nu-i rău deloc 
asta" - a exclamat, 
moment dat, Âc/a- 
aflat pe banca re- 

stegarilor, împresi- 
marele travaliu al 

i ieșean.

partidei, 
cel 2—1 
timp ce . 
rau bucuroși peatr- r 
torie. Beldeanu era uș 
abătut : „Păcat cA a-a 
jucat și eu !« „Nu-i » 
mic, poate joci nMcri 
în Olanda !” 
neva. 
colo, 
car de 
rezultat 
foarte 
ieșit un 
Rotterdam !..

Seara, 
pentru 
toți reșr

î*

to

i-a spos < 
„Nu joc eu aid 
știu asta, dxr m 

ar ieși xro*» i 
bun, si 

bucuros 
rezultat tr-a

îna- 
*du- 

. Și 
, și 

_, emo- 
apogeul. 

era 
Beldeanu. 
suspendat 

-------gal-

• Tensiune mare 
intea derbyului de 
minică, de la Reșița, 
în tabăra craioveană, 
în cea a gazdelor, 
țiile atinseseră 
Un singur jucător 
deconectat : 
care< fiind 
pentru „cartonașele" 
bene44,- știa că nu va ju
ca. „Azi vom cîștiga la 
un gol diferență !" zicea 
Beldeanu vesel, înaintea

• ,,Parcâ-i un :â:.- t 
oșa - ni se conte-iz < 
trem de necăjit, o- 
Proca. Abia am reia : s 
recuperăm pe 
Pescaru și, iată, a i
cidentat Anghel. Nj j 
cînd voi trăi moateatol | 
care îi voi avea c 
pe absolut toți j-:z ; .

• Cu sprijinul rec; r 
clubul Jiul Petroșc< 
ționează să oducă sn 
îmbunătățiri stodîoMbl 9 
Se preconizează 
capacității tribunelor cu 
proximativ 2-3000 ce oc 
construirea unor * i ~ 
anexe (dușuri, saune et
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SA ÎNVINGĂ!
O serie de aspecte profund reprobabile interve

nite în ultima vreme în desfășurarea campio
natului Diviziei A (tentativa de viciere a re

zultatului partidei dintre F.C. Argeș și C.F.R. Cluj, 
gravele incidente din jocul Sport Club Bacău — Di
namo, abundența abaterilor de la disciplină din me
ciurile etapei a 31-a) atrag, în mod cu lotul 
atenția asupra atmosferei in care se 
parte a campionatului.

Se cunosc, de asemenea, de către
Și măsurile de sancționare luate de ____  _____
față de eei care s-au făcut vinovați, intr-un fel 
sau altul, de apariția acestor fenomene negative, clu
buri, conducători de secții, antrenori, jucători, ar
bitri. Ne exprimăm, de aceea, convingerea că mă
surile luate vor fi bine înțelese de către toți cei 
angajați in desfășurarea campionatului și că aver
tismentul general, prompt și sever, pe care l-a dat

Cavai pus în dificultate de atacanții clujeni. (Moment din partida C.F.R. Cluj — Dinamo disputată în 
toamnă la Cluj; „actul al doilea" al disputei are loc mîine, pe stadionul „23 August")

nouă eiapă (a XXXII-o) în campionatul Diviziei A de fotbal, mîine pe stadioanele 
Capitalei șî ale provinciei. Etapă ,|Văzută“, de astă dată, de conducătorii sec
țiilor de fotbal, care, in afara unor scurte considerații-previziuni, se vor ocupa 
și de aspectul pducctiv al întrecerilor, un 

actuală. Dar, să le dăm cuvîntul :

DINAMO (2) — C.F.R. CLUJ (15).
Col. GH. TURTUREANU, locțiitor al 
șefului clubului Dinamo pentru pro
blemele fotbalului : „Munca educa
tivă din clubul nostru se desfășoară 
în m.od intens și pe toate planurile 
Preocupările noastre tind atît către 
perfecta atitudine în teren, cît și 
către realizarea • fotbalului de spec
tacol. Ne facem, de asemenea, o da
torie de onoare din a promova cît 
mai mulți jucători în loturile re
prezentative. Aceste idealuri ne-au 
animat și ne animă în continuare". 
DUMITRU CUCU, secretar al aso
ciației sportive C.F.R. Cluj : „Echipa 
noastră s-a pregătit cu toată aten
ția, sub toate aspectele, inclusiv la 
factorul educație, prin prelucrarea 
măsurilor luate de F. R. Fotbal. Spe
răm, deci, într-o comportare bună 
la București, deși meciul cu1 Dina
mo se anunță a fi dificil".

STEUA (7) — JIUL (12). Col.
ILIE SAVU, șeful secției de fotbal 
a clubului Steaua : „Trebuie să ne 
apărăm șansa în mod cinstit, spor
tiv, indiferent de poziția în clasa
ment, chiar dacă posibilitățile 
echipei noastre nu și-au găsit o 
exprimare corespunzătoare în ultima 
perioadă. în privința formației, a- 
vem un semn de întrebare în ceea 
ce-1 privește pe Dumitru care, a 
plecat accidentat în Olanda, iar Ior- 
dănescu nu va juca fiind suspendat 
o etapă pe baza cartonașelor acu
mulate". Prof. MIRCEA PASCU, vi
cepreședintele clubului Jiul : „Spiri
tul de sportivitate nu este o ches
tiune de conjunctură. El trebuie să 
ne anime pe toți, tot campionatul, 
ba mai mult, și în perioada trans
ferurilor. Vrem să rezolvăm pro
blemele acestei perioade — cu fi
nala Cupei la ușă — cu forțele 
noastre, asigurînd nucleului echipei 
o turație maximă".

POLITEHNICA IAȘI (17) — U.T.A. 
(5—G). MIHAI BÎRZAN. vicepreșe
dinte al clubului Politehnica *. 
„Datorită locului, ocupat, toate me
ciurile din ultima vreme ale echi
pei noastre au fost grele, au avut 
o importanță tot mai mare. Din fe
ricire, dar acordînd o mare atenție 
și organizării întîlnirilor, nu s-au 
înregistrat cazuri grave de încălcare 
a disciplinei. Credem că totul va 
decurge în mod sportiv și duminică 
la partida cu U.T.A. Prin suspen
darea lui Micloș, care devenise titu
larul postului de fundaș stînga, se 
creează o breșă care trebuie astu
pată în apărarea noastră". Prof. 
NICOLAE BLAGAU, vicepreședinte 
al clubului U.T.A. : „La Iași, Poli
tehnica își va juca ultima carte. 
Viitorul echipei depinde în mare 
măsură și de rezultatul pe care-1 
va înregistra în meciul cu noi. în- 
trucît mulți dintre jucători se află 
într-o bună dispoziție de joc, spe
răm într-o comportare a formației 
noastre care să ne ducă măcar în... 
Cupa Balcanică".

UNIVERSITATEA CRAIOVA (1) — 
F. C. ARGEȘ (5—6). Prof. dr. C. 
BOTA, președintele secției de fot-

O
factor de maximă importantă la ora

Universitatea Craiova : „tntîlni- 
cu F. C. Argeș are pentru noi, 
actuala conjunctură competițio- 

o importanță hotăritoare și,

special, 
ultimabului reșițean : „Echipa noastră, a- 

deptă în orice împrejurări a fotba- 
luluj-spectacol, deși întîlnește un 
„team" cu multe valori individuale 
și avid .de punctele... salvatoare, are 
totuși prima șansa. Esențialul este 
ca întreaga partidă să fie caracteri
zată de un spirit exemplar de spor
tivitate." FLORIAN ȘTEFANESCU, 
președintele clubului feroviar : „Deși 
sînt de citeva zile la conducerea 
acestui club de tradiție, mi-am. dat 
seama că formația noastră are un 
moral ridicat șl manifestă optimism . 
în cucerirea unui punct care s-o 
scutească de marile griji ivite In 
acest final de campionat. Chiar dacă 
această dorință nu se va realiza, 
sportivii noștri sînt deciși să lase 
la Reșița bune impresii din toate 
punctele de vedere",

POLITEHNICA TIMIȘOARA (10) — 
S. C. BACAU ~ ------------ —
JEREANU, 
de fotbal a 
„Ne pregătim 
finala Cupei 
meciurile de campionat vor fi ulti
mele repetiții înaintea marii finale. 
Și duminică cred că va fi un meci 
greu, în pofida aparențelor. Sper, 
însă, ca totul să ne fie favorabil. 
Noi ne pregătim practic și pentru 
cucerirea Trofeului Petschovschi, șl, 
de aceea, sînt convins că șl dumi
nică, la Timișoara, fair-play-ul va 
fi caracteristica principală". R. 
STRATULAT, președintele lui S. C. 
Bacău : „Regretlnd comportarea con
damnabilă a unor jucători băcăuani 
în meciul de duminică, ne vedem, 
acum, într-o situație extrem de di
ficilă în privința alcătuirii forma
ției. Vom apela la mulți dintre corn- 
ponenții lotului de tlneret-rezerve, 
care, cred, vor lupta cu toată am
biția".

UNIVERSITATEA CLUJ (9) —
STEAGUL ROȘU (3). MIRCEA DA
MIAN, secretarul clubului Universi
tatea Cluj : „Echipa noastră mar
chează un reviriment șl de aceea 
vrem să ne apărăm, șansele sportiv 
și totodată să fim un exemplu de 
bune gazde, în așa fel ca spectaco
lul sportiv- să aibă numai de ciștl- 
gat. Jucătorii și-au propus ca, în 
ultimele trei etape, să se numere 
printre cei mai disciplinați din cam
pionat", ION INDREI, președintele 
clubului Steagul roșu : „Munca edu
cativă a fost o preocupare de sea
mă în cadrul clubului nostru. Exi
gența antrenorului N. Proca a fă
cut ca, în returul campionatului, 
jucătorii să primească doar două a- 
vertismente. în această săptămlnă 
am dezbătut și condamnat inciden
tele petrecute în jocul de la Bacău, 
ea și celelalte abateri de la morala 
sportivă. Asemenea manifestări n-au 
ce căuta in fotbalul nostru".

dispulă

opinia
organele F.R.F.

publică
bal 
rea 
în 
nală, 
în același timp, constituie un exa
men deosebit de greu pentru că : 
1. piteștenii au jucat întotdeauna 
bine la Craiova ; 2. formația noas
tră se descurcă destul de greu, în 
ultima vreme, în jocurile susținute 
pe teren propriu. Sperăm însă ca 
în partida de mîine — chiar șl în 
condițiile absenței lui Marcu — U- 
niversitatea să joace bine, să cîș- 
tlge". Prof, ION POPESCU, preșe
dintele clubului F. c. Argeș : „Tra
diția șl forma bună manifestată e- 
tapa trecută în meciul de la Arad 
sint de partea noastră. Le Craiova 
am reușit întotdeauna meciuri de 
calitate, am cîștigat chiar, ceea ce 
ne propunem și de astă dată, ca 
sâ putem rămine în cursa pentru 
primele patru locuri ale clasamen
tului".

PETROLUL (18) — SPORTUL STU
DENȚESC (13). MIHAI 1ONESCU, 
vicepreședintele clubului Petrolul : 
„Miercuri, în ședința de analiză a 
meciului cu F. C. Constanța, s-a 
pus accentul pe problemele de or
din disciplinar, jucătorii angajîndu-se 
să-și dispute, în continuare, șansele 
lor în mod sportiv, clubul nostru 
a luat o serie de măsuri pentru or
ganizarea în bune condiții a ulti
melor două partide de la Ploiești. 
Cit privește lotul, Pisău e suspen
dat o etapă, Țaporea — accidentat, 
iar Ștefănescu — incă nerefăcut 
complet. Va reintra, probabil, Tu- 
dorie". LIViu COLCERIU, metodist 
principal la clubul Sportul studen
țesc : „în cadrul ultimelor lecții de 
pregătire politică s-au dezbătut ca
zurile de Indisciplină din campio
nat. atrăgîndu-se atenția tuturor ju
cătorilor asupra ținutei sportive pe 
care vor trebui s-o afișeze pînă în 
ultima etapă".

A.S.A. TG. MUREȘ (11) — F. C. 
CONSTANȚA (4). Col. ALEXAN
DRU FLORESCU, președintele clu
bului A. S. Armata : „Echipa s-a 
antrenat cu regularitate, joi dispu- 
find șl un meci de verificare în 
compania Industriei sîrmei din Cîm- 
pia Turzii. Se prevede a se alinia 

■ formula tip utilizată în etapele pre
cedente. Tot lotul este apt de joe. 
Avem certitudinea că formația noas
tră nu prezintă nici o fisură mora
lă, acordăm credit in continuare ca
pacității organizatorice a clubului 
nostru, demonstrată la meciurile pe 
care le găzduim". FOTI D. FOT1, 
președintele clubului F. C. Constan
ța : „Mergem la Tg. Mureș cu do
rința de a menține în continuare 
«sub tirul nostru- poziția a treia a 
clasamentului. Am încredere în spi
ritul de fair-play ăl ambelor for
mații. Evenimentele cu caracter ne
gativ petrecute în vremea din urmă 
ne-au mâhnit și, comentîndu-le, am 
deslușit în atitudinea jucătorilor 
trl dezaprobarea".

C.S.M. REȘIȚA (8) — RAPID 
PETRU ȘTEFAN, președintele

noș-

• Trei

această echipă, 
pragul unui nou

tineret care 
pe ploaie... 
La fifirșitul 

dezechipat,

fundașul Stea* 
a jucat dumi

ci sau 
a fost 

buni

câtori

11.

„23 August'4, deși 
putea li urmă- 
în centru, la ho- 
mlcul ecran. O 

de fidelitate pen-

> ; 7.
Arad 

lași 
13. Tg.

CXXI-a, 3 jucători 
Midoș — au 
roșu. Astfel, 

- eliminați d® 
□ 21 (7 în re

- Leac 
(Steaua) 

■ ția în actualul 
*5 divizionare 
ccum, 402 jucă-

stelor acordate 
:stă etapâ, cele 
: -rente au fost- 
M Re,ița 8,20 i

Cluj 8,50 ; A- 
8.25.

ibitri au primit, 
corilor ziarului 

: 4 cite cinci,
Stincan trei, iar 
sa (este pentru 
est campionat 
al fluierului" 

s „performan-

etapei au o* 
soectatori (cel 

-•egistrat în re- 
. - 22 000 -

C.S.M. Reșița 
iar cei mai 

z - fost prezenți 
c-'ului ,,23 Au- 

Sportul stu- 
Tn. Mureș.

„Trofeul t*et- 
31 de etape,

1. TIMIȘOARA 
4C ; 3. Ploiești

9.29 ; 5. Cra- 
«stonța 9,25 ; 
Pitești și 
8.93 * *
-56 
setroșani 8,43.

renovarea vestiarelor și a 
tunelului prin care pătrund 
echipele în teren. Eventua
litatea prezenței formației 
locale în „Cupa cupelor" a 
stimulat, se vede, inițiati
va și spiritul gospodăresc 
în Valea Jiului..,

• Din cei circa 300 (!) 
de spectatori ai partidei 
Sportul studențesc — A. 
S. Armata Tg. Mureș; 
cam 20 erau componen- 
ții lotului Politehnicii Ti
mișoara. „Poli" venise la 
prânz în Capitală, pen
tru meciul de a doua zi 
cu Rapid, șl preferase să 
facă drumul pînă la sta
dionul “ ’
partida 
rită șl 
tei, pe 
probă __ _________ ___
tru fotbal și, în același 
timp, o „lecție" pentru 
galeria Sportului studen
țesc.

• Jenei 
gului roșu _ „__
nicâ al 312-lea meci 
în prima divizie. Și 
unul dintre cei mai 
de pe teren...

• Duminică,'• Duminică,’ tânărul. 
portar Mihalache, de la 
Jiul, a făcut un adevărat 
tur de forță. El a apărat, 
în meciul de tineret care 
s-a disputat, 
la Aninoasâ. 
partidei, s-a ____ .
a făcut un duș și a ve
nit la Petroșani. Aici,

țismentul general, prompt și sever, pe care l-a
cunoscute

(16). Ing. PETRE CO- 
vicepreședintele secției 

clubului timișorean ; 
foarte serios pentru... 
României I Așa incit

• ULTIMELE SOSIRI,

și-a spălat ghetele de 
noroi, s-a echipat din 
nou și a luat loc pe ban- _ 
ca de rezerve la meciul 
de Divizia A. Era 
zerva lui Ion Gabriel.

• Parafrazînd refrenul 
cunoscutei melodii a re
gretatului Vasile Vasila- 
che „Toată ziua-n ascen
sor !“, arădenii Kun și 
lorgulescu ar putea fre
dona „Toată ziua-n a- 
vlon !" Și pe bună drep
tate,- dacă socotim că nu
mai in acest an el au a- 
coperlt o distanță care a- 
proape egalează lungimea 
Ecuatorului, iată, de pildă, 
cum a arătat săptămîna 
in curs : Arad — Bucu
rești — Amsterdam — 
București — Iași — Arad. 
Molipsindu-se, probabil, 
formația textllistă călăto
rește și ea aproape nu
mai cu avionul : în cursul 
zilei de azi a sosit în Ca
pitală pe calea aerului, iar 
mîlne dimineață pleacă cu 
un avion special la Iași; 
imediat după joc, din nou 
In avion, pînă acasă, la 
Arad.

• Un accident de ul
tim moment, suferit de 
fundașul Ciocan, a făcut 
ca Remus Clmpeanu să 
apară In formația sa la 
meciul cu Jiul. La cei 36 
de ani, căpitanul lui r,U“ 
șl-a făcut pe deplin da
toria. în acel joc, Remus 
Clmpeanu a egalat re
cordul lui Lereter, cu 328

1

de meciuri în Divizia A.’ 
Cu o singură diferență: 
Clmpeanu le-a jucat pe 
toate sub culorile Iul ,,U", 
în cel 15 ani de cîn« se 
află la '
șl e în 
record.

____ din cele patru
jocuri susținute de 
în ț,Cupa României" 
disputat la București 
Petrolul,- A.S.A. și 
Rm. Vilcea). Cei din 
lea Jiului susțin ' “ 
de sucoese va 
nuat cu finala, 
joadă tot în 
Duminică, după 
pierdut cu 
mulți spuneau că

că
fi contl- 
care se 
Capitală, 

meciul 
Cluj» 

________________  __ Jiul 
ar fi trebuit să dispute 
șl acea partidă tot... 
București.

• Comitetul de organizare a 
campionatului mondial de fot
bal a stabilit programul festivi
tății de deschidere care va avea 
loc la 13 iunie pe „Waldsta- 
dion“ din Frankfurt pe Main, 
înaintea meciului dintre echipe
le Braziliei și Iugoslaviei. 
Festivitatea va cuprinde evo
luții ale unor ansambluri fol
clorice și exerciții de gimnas
tică executate de 2 000 de 
copii. Campionatul va fi des
chis de_ președintele în func- 

' Germania, Gustav 
Festivitatea de 
va desfășura la 

ziua de 7 iulie.

ție ni R.F. 
Heinemann, 
închidere se 
Munohen în

• Echipa 
sit în R.F. 
ți-a stabilit 
Konigstein, 
Ia 21 km 
Main.

Antrenorul 
a anunțat că 
.formația pe 
în partida inaugurală a 
pei Mondiale", în 
liștii iugoslavi vor 
13 iunie, la Frankfurt 
Main, selecționata Braziliei.

Iată ,,11 ‘-le anunțat : Măriei, 
Buljan, Hadgiabiliri, Muzinicî, 
Katalinski, Bogicevici, l’etko- 
vici, Oblak, Surjak, Acimovicî, 
Gealei.

• Reprezentativa Bulgariei, 
care a sosit în R.F. Germ ania, a 
jucat cu S.V. Wuppertal, pe 
care a învins-o cu 3—1 (1—0).

Iugoslaviei a so- 
Germania, unde 
cantonamentul la 
localitate situată 
de Frankfurt pe

Milan Milianici 
a definitivat deja 
care o “Va alinia 

„Cu
ca re fotba- 

intîlni, la 
pe

federația — sub forma sancțiunilor 
va avea efectul dorit.

Este evident că meciurile celor trei 
mai rămas de jucat in Divizia A au 
semnați în stabilirea ierarhiei finale, 
ceea ce privește cucerirea titlului și 
lor trei echipe retrogradate.

Nimeni nu contestă acest lucru și 
echipelor »ă nu joace cu ardoare, 
toate puterile, pentru a-și atinge obiectivele de 
formanță propuse.

Dar cerem ea eele 27 de meciuri care mai ___
înscrise in programul Diviziei A să fie exemplare 
nu numai prin puterea de luptă și abnegația sportivă 
în apărarea culorilor clubului, ei și exemple de dis- 
riplină, de sportivitate, de corectitudine. „Fair- 
play“-iil, despre care se vorbește și se scrie atît de 
mult fn ultima vreme, este eu aiît mai apreciabil, 
mai lăudabil și moi real, cu cit el se manifestă in 
condiții mai critice, mai dificile, în împrejurări mai 
aspre. Cum sint — de ce să 
mai aceste jocuri cu caracter 
campionat.

Acum, mai mult ca oricînd, 
sint datoare să asigure condiții optime ele desfășu
rare a jocurilor ; antrenorii să-și îndemne jucătorii 
la folosirea exclusivă a mijloacelor celor mai co
recte de eîștigare a întrecerii cu adversarul din te
ren ; fotbaliștii să-și respecte partenerii de între
cere, pe conducătorii jocului, publicul spectator care 
a plătit pentru a vedea o competiție sportivă și nu 
ieșiri huliganice; arbitrii să vegheze la aplicarea 
întocmai, cu imparțialitate și fermitate, a regulilor 
de joc și a dispozițiilor organizatorice ale F.R.F. ; 
publicul să se comporte disciplinat și civilizat, încu- 
rajîndu-și cu căldură favoriții dar respecting, în ace
lași timp, și pe adversarii de 90 de minute ai aces
tora, pe arbitri, pe suporterii echipei adverse.

Sportul, acest splendid domeniu do manifestare 
socială, oferă un eimp larg de exprese pentru re
gulile de etică și echitate ăle societății noastre, care 
trebuie să-1 guverneze.

în acest fierbinte final de campionat, să facem 
totul pentru deplina valabilitate și vigoare a prin
cipiului pe care îasuși sportul l-a generat, „cel mai 
bun să învingă !"

etape care 
o pondere 
in special 

desemnarea

nimeni nu 
cu dăruire,

ULTIMELE VERIFICĂRI

au 
în- 
în 

ce-

cere 
din 

per-

sini

n-o spunem ? — țoc- 
decisiv din finalul de

cluburile organizatoare

NICOLAE' RAINEA
IN GRUPUL

i

„CAVALERILOR FLUIERULUI‘2
Pentru a doua oară în istoria 

sa, fotbalul românesc are un repre
zentant în rîndul arbitrilor care vor 
conduce meciuri într-un turneu fi
nal al unul campionat mondial. 
După bucureșteanul Andrei Radu
lescu. este acum rîndul birlâdeanu- 
lui Nicolae Hainea, figură binecu
noscută pe terenurile noastre de 
fotbal; unde — din 1965 — a condus 
numai în Divizia A peste 100 de 
partide. Arbitrul nostru a și plecat 
spre Frankfurt unde participă la 
cursul de pregătire organizat de 
F.I.F.A. pentru grupul selecționat la 
C.IVÎ' 1974,

lată-i și pe ceilalți 29 aleși ai fe
derației internaționale : L. Pestarhio 
(Argentina), T. Boskovici (Austra

lia), E. Linemayr (Austria), V. Lo- 
raux (Belgia), A. Marques (Brazi
lia), W. Winscmann (Canada), O. 
Delgado (Columbia), M. K. Mah
moud (R. A. Egipt), J. K. Taylor 
(Anglia), R. Gliiekner (R. D. Ger
mană), G. Schulenburg, K. Tschen- 
scher, H. J. Weyland (R.F.G.). K. 

Palotai (Ungaria), J. Namdar (Iran), 
A. Angonese (Italia), A. G. Archun- 
dia (Mexic), A. van Gemerț (Olan
da), E. Perez Nunez (Peru), 11. II. 
Davidson (Scoția), Y. N’Diaye (Se
negal), G. Suppiah (Singapore), P. 
A, Sanchez Ibanez (Spania), R. 
Scheuer (Elveția), ,D.„ Babacan (Tur
cia*, R. Barreto (iJniguay), P. Ka
zakov (U.R.S.S.), V. Llobregat Viced» 
(Venezuela), C. Thomas (Țara Ga
lilor). Ca arbitri de tușă. F.I.F.A. 
i-a mal recomandat pe : H. Aldin- 
ger, F. Biwersi. W. Eschweiler, K. 
Ohmsen, toți clin R.F. Germania.
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DAR IMmA tf CEI M SECȚIILOR DE IURTE

X VOLUM MARE

uccesul in marile competiții sportive 
este determinat și, in același timp, 
condiționat de buna pregătire a spor
tivilor, in care rigurozitatea, intensiîa- 
tea și mai ales volumul muncii in an
trenamente au un rol extrem de im

portant. Fărâ un volum mare de muncă, fără 
o intensitate ridicată a lucrului efectuat de un 
sportiv, marea performanță nu mai poate fi 
abordată astăzi de nimeni-

in acest context general se inșcrie și a- 
ceastă pagină, in care ne-am propus să sub
liniem unele probleme din pregătirea sporti
vilor noștri din cîteva discipline, urmind o 
reveni cu atte asemenea aspecte.

Q

Sportul luptekw a obținut de-a 
lungul anilor, la noi. performante 
remarcabile care au situat mereu 
Romania in rindul țărilor frur.- 
tase pe Plan mondial. Dar. acce
sul spre vîrful piramidei valence 
internaționale devine din ce în 
ce mai dificil. Performanțele. in 
diferitele ramuri sportive, nu se 
mal pot obține cu aceeași pregă
tire cu care se realizau cu citi va 
ani în urmă. Necesitatea sporirii 
volumului de muncă in cadrul an

REFACEREA
COMPONENTĂ

A PROCESULUI DE
ANTRENAMENT
Nivelul extraordinar de dezvol

tare din ultimii ani a. sportu
lui, valoarea extrem a© rfotcatâ 
a rezultatelor din unele disci
pline, concurența foarte puter
nică din ramurile în care per
formanței© nu sint măsurate, au 
impus, o restructurare a activită
ții sportivului d» performanță. 
Succesiunea clasică „anirena- 
ment-competiție“. »-a îmbogățit 
cu un nou termen, refacerea, ci
clul devenind „antrenament-com- 
petitie-refacere".

Formele pe care le îmbracă 
acest proces sînt numeroase, de 
ia cele mai elementare aspect® 
aie refacerii fizice, începînd cu 
dușul, pînă la cele mai preten
țioase și perfecționate forme ofo 
refacerii psihice. Desigur, utili
zarea lor este diferențiată, în 
funcție de poziția sportivului pe 
scara valorică a performanței. 
Trebuie să atragem atenția că 
tocmai Jo nivelul marii perfor
manțe* numărul ridicat do an
trenamente și concursuri îl poate 
duce p© sportiv la neglijarea re
facerii - aspectul cel mai puțin 
controlabil din ciclul enunțat la 
început — efectele neîntirziind, 
bineînțeles, să apară.

Am căutat să vedem cum este 
rezolvată - daca putem spune 
așa - această problemă la unii 
sportivi din ioturile noționale. 
Am solicitat opiniile antrenorului 
cooraonator ol totului d© caiac- 
canoe, prof. Cornel iu Birsănescu, 
ale înotătoarei dinemoviste Anca 
Groza și ale prof. Cristian Tibâ- 
ra, psiholog șt metodist la totul 
feminin de canotaj :

PROF. C. BÎR5ANESCU : ^Pen- 
tru noi, refacerea reprezintă a 
componentă a procesului d© an
trenament. Cum se realizează ? 
După obișnuitul duș urmează o 
jumătate de orâ de odihnă (o- 
biigatori©) în poziția culcat. (La 
fel in concursurile cu serii $au 
in cazul participării la mai mul
te probe). Apoi prin vitaminizare 
- cu mijloace medicale (susți
nătoare de efort) și prin intro
ducerea vitaminelor în alimenta
ție, Totul sub supravegherea me
dicului lotului, t, Artănescu, S-a» 
putea face desigur mai mult, 
dar sînt necesar© unele măsuri 
care nu depind de noi**.

ANCA GROZA : ^Refacerea a 
cel puțin la fel do importantă 
ca și antrenamentul. Nu poți 
*°ce zilnic 3-4 or© de pregătire 
fără a aduce organismul fa in
dici car© să permită acest efort. 
Camera de oxigenare de la club 
și masajul rezolvă în mare pro
blema*.

PROF. C. TIBARA : ^Aspectul 
psihologic ai refacerii capătă a 
deosebită importanța în sportu
rile în care probele de concurs 
se repetă ta intervale apropiate. 
Urmărindu-se refacerea neuropsi- 
hică la. nivel centrai, la talul 
olimpic de canotaj feminin s-o 
introdus îosușîreo- antrenamentu
lui psihoton. Practicarea sistema
tică a acestui ’ antrenament 
contribuit fa Țefgce$ea_ mai 
pidă a potențialului psihomi

Ja diminuarea 
raiite și t<e 

buns stobiUl

frenamenteloT s deveni t. astfel, e- 
vxfentă pentru toți speeâibstlî. 
deci și pentru cei ce se ocupă 
de lupte.

-»■ sportul Mstru — ne spunea 
antreporui federal teu Ctisniu — 
necesitatea sporirii veluauhii de 
-ntre^meat zm simtit-o mai de 
mult. An ptrtea spune că per- 
forraanțeie iratirafc de luptătorii 
români, ia ultimii ani. tint toe- 
mai urmam anticipării acestei 
uoi urieutari in pregătire. Este a- 
devărat, noi am ajuns la această 
concluzie și ca urmare a unor 
modificări survenite in repulamen* 
tul F.I.L.A.. care vitează dinami
zarea luptei. Perfecționarea unor 
procedee tehnice spectaculoase, dar 
dificile, apreciate favorabil de ar
bitrajul international, a necesuai 
foarte multă mancă. Somai eu 
numărul orelor de prerăiire eare 
se efectuau înainte n-am fi pu
tut realiza saltul calitativ ți schim
barea manierei de Inptâ care au 
permis sportivilor uoțtri să se si
tueze in rindul fruntași lor".

Dip discuțiile cu tehnicienii 
că necesitatea 
de efort n-a 

deplin de toți 
Unii dintre ti- 

ca Gr. Condrat.

fe-
derației am aflat 
sporirii voiurr.ului 
fost înțeleasă pe 
sportivii fruntași, 
nerii luptători,
E. Cristian, T. Arapu. I. Dumitru 
(ia libere), au manifestat rezerve

față de această neuă orientare a 
antrenamentului. De altfel, chiar 
organismul lor. neobișnuit cu ase
menea mari solicitări, a avut ne
voie de o perioadă de adaptare. 
In schimb, sportivii mai vechi, ca 
V. loro, P. tndrone, E. Panaite. 
L. Șlnwn au intrat imediat la 
noul ritm de lucra. O situație a- 
semănătoare s-a constatat și la 
greco-romane. Dar. ceea ce este 
ccmun ambelor stiluri este fap
tul că. in mai malte secții din 
tară, antrenamentele se desfășoară 
iacă la 
rut de 
(și al 
lecțiilor 
rintelor 
performanță.
specialitate a transmis tuturor 
trenărilor sarcini precise privind 
programul de pregătite a sporti
vilor fruntași. Și totuși, antrenorii 
na au • evidentă precisă a volu
mului de antrenament efectuat de 
sportivi in secții, fapt care pro
duce dificultăți antrenorilor lotu
lui atunci ciad efectuează scurte 
perioade de pregătire comună.

Pînâ rind vom mai aștepta uni
tatea de vederi și de acțiune în 
această pricing?

on volum ccăzut, num*- 
antrenamente săptâmioate 
orelor), ea și densitatea 
Hind încă sub nivelul 
actuale aAe sportului 

Or. federația

ce
de 
d« 

*n-

Mihoi TRANCA

Hr *d
'I Ar• r Sa

Doi dintre tinerii ți valoroșii noștri luptători, Nicu Ginod ți Ion 
Dulică, supravegheată de antrenorul Ion Cernea la ururl dintre antre

namentele dinaintea campionatelor europene de la Madrid
Foto : S. BAKCSY

LA TIMISOARA,

IN SECȚIILE>

DE JOCURI SPORTIVE

Cițtigul de centimetri la înălțime este strîns legat și de totalul liilo- 
grmnelor ridicate la antrenament. De aceea, haltera a și devenit a 

burai prietenă a Vhvginiei loan
Foto : P. ROMOȘAN

AW NOȘTRI
)

DEPUN (încă) PREA PUTIN
EFORT IN PREGĂTIRE

Nu este un secret faptul că 
atletismul nostru se bazează 
doar pe cîteva valori certe, cu 
rezultate competitive pe plan 
internațional, deși dispune de 
un contingent destul de larg de 
tineri despre care se spune, la 
modul general, că sînt talentațf,

Cu excepțiile de rigoare, atieții noștri,
din alte r ___________  ... ____  _______
mai mulți dintre ei, se mulțumesc cu antrenamente 
ore), de o intensitate medie, în care, cam de 
singura sarcină, asta în timp ce, în alte părți, 
antrenamente zilnice de cite J—4 ore. cu multiple 

dezvoltarea vitezei, a forței, o rezistenței specifice 
modern,

că au posibilități. Ce le lipsește 
acestora pentru a se putea îm
plini ca auteniict performeri ?

Această întrebare am adresat-o 
profesorului Dumitru Gîrleanu, 
unul dintre antrenorii federali 
ai F.R.A. Iată, pe scurt, cîteva 
dintre părerile sale:

chiar șl cei fruntași, lucrează încă foarte 
târî. In moți obișnuit, în ziuda reeorean-puțin în comparație cu sportivii 

dărilor făcute, atieții noștri, cei 
scurte (o oră și iumâtate-douâ 
regulă, lucrează doar pentru o 
atieții fruntași, în totalitate, tac 
sarcini (perfecționarea tehnicii, aeivoitotBa vnezer, a rarțer, o rezistenței specmce 
ele), ponderea avind-c lucrul specific, Deși un asemenea mod de pregătire, modern, 
este binecunoscut și în atletismul nostru, dintr-o concepție greșită, dintf~un conservato
rism la fel de greșit, din comoditate, persistă încă lucrul ușor și rezultatele se văd. 
Mt $e pare de neînțeles faptul că, .in urma diferitelor schimburi de experiență car^ 
au fost organizate pentru antrenorii noștri, în țară și peste hotare, unii dintre spe
cialiștii români se arată convinși de necesitatea sporirii volumului, intensității, a cali
tății pregătirii și totuși, în practică, aplică foarte puțin din constatările proprii l

In prezent, la modul general, consider că grupa alergătorilor de semîfortd și *ond 
desfășoară o pregătire care se înscrie la nivelul cerințelor, ca și Virginia loan, 
Argentina Menis, Eva Zoryo, Dorina Cătineanu și Mariâ jonescu, Olimpia Cataramă 
și Florența lonescu etc. Ca fost săritor cu prăjina, imî dau cel mai bine seama 
co a face 6-7 antrenamente scurte (90-120 minute), cum execută Ligor, Anton, Voicu 
este extrem de puțin. $i exemple de atleți a căror pregătire este oșa, cam de 
mtnțuială, exista încă, din păcate, foarte multe»

Din cercetările făcute^ ia antrenamente om constatat că se lucrează nu numai 
graba, la „inspirație", fără exigența cuvenită pentru realizarea 

obiectivelor stabilite atletismului nostru pentru „europenele" de la Roma și ). O din 
1976. Or. dacă antrenorii, în primul jind, și atieții nu înțeleg să-și modifice total 
optica pm.nd pegâti'ea pentru marea performanță, va fi imposibil sâ se depășească 
stad^; de dezvoltate actual care, cum s-a mai spus și cu alte prilejuri, este nesatis-

Fața de această situație, cre
dem că este de datoria biroului 
F.R.A., a conducerilor de clu
buri să intervină cu hotărîre și 
sâ acționeze ferm, sancționînd 
sau renunțind pur și simplu ia 
acei antrenori și atleți care nu 
înțeleg să-și îndeplinească sar
cinile și să desfășoare o muncă 
de pregătire la parametrii inter- 
națioaali. Mediocritatea în care

plutesc mulți, foarte mulți atleți 
nu poale fi îndepărtată decît 
prin, muncă, dar printr-o muncă 
la nivelul aceleia pe care o des
fășoară atieții cei mai buni pe 
pian internațional, cu care ai 
noștri îșj vor măsura forțele in 
viitoarele competiții. Altfel, se 
irosesc în van și timp, și bani 
și energii...

Romeo VILARA

SE EXTINDE PREOCUPAREA
PENTRU 0 INSTRUIRE SUPERIOARĂ

n scurt bilanț al activității jocurilor :
ternic centru se menține la niveiul cel mai inait, 
rnovarea a numeroase elemente în I ' “ ________ ___ _______
antrenorii din localitate. Marea performanță în handbal, baschet, vote 

îndeosebi pe studenții și elevii sportivi care, deși au 
necesar pentru a se dedica sportului de performanță 
atinge cotele cel© moi înalte, sportivii 
antrenament din 
internaționale.

în acest sens,
cut-o confs univ.____________ ,______  ________
cunoscut susținător ai sportului : „Nu putem trece cu ve
derea faptul ca, in pregătirea for, pentru jocurile sportive, 
uni» sEuctanți au greutăți obiective determinate de apar
tenența fot ta facultăți diferite, cu programe deosebite. 
Dar, acolo unde există totala dăruire din partea antre- 
norilor, aceste greutăți sini depășite. Mă gfodesc. de 
exemplu, ia handbal, unde antrenorul Constantin toche 
pregătește fîxic și tehnic grupuri restrinse (în funcție de 
timpul liber al jucătoarelor} e iar întregului colectiv ir re
zervă un număr mai mic de antrenamente, pentru omo
genizare.* ,c

intr-adevâr, datorita preocupării antrenorului emerit 
Constantin Lache. echipa feminina Universitatea, realizea
ză un volum ridicat de antrenamente, ajungînd ca — în 
funcție de posibilități - sâ efectueze pe periogde destul 
de îndelungate cite două ședințe de an.trenamgnt pe zi, 
fopt care s© reflecta in comportarea 4in campionatul 

/sării, precum, și îg pumârul mare de sportive oferite la* 
gurilor reprezentative (printre acestea, Elisa beta i.onescu, 

erezia Popq. Njcuhna lordache, lotanda Riga, Hilda 
’^rivnralrjv1 Cfo altfel, tendința de a asigura un volum 

//f/mare de muncă este una din caracteristicile handbalului 
rnișorean putînd fi observată, de altfel, și ta divizionara 

ITIOf& masculină Politehnica, precum și în eșaloanele car© 
f//7?/^jșigurâ schimbul de miine, adică formațiile Liceului nr. 4 
a ' u program de educație fizică și ale Școlii sportive.

, '■' Pornind de la exemplul handbalului și dorind imbu- 
OSigilftătăprea substanțială a rezultatelor lor, alte unități cu 
cu pro

PafB
curtau

ce în ce mal mare.

am reținut precizarea 
Petru Stanciu, rectorul 

■ ,.f

în

sportive în Timișoara ne dovedește co tradiția acestui vechi și pu- 
“--- * X eu rezoitote (locuri fruntașe în campionatele țârii și pre
laturile republicane de seniori și de juniori) care ii onorează Ste 

* 1——22—22 21_—*—22 —2_i, rugby, de pildă, se bazează
do făcut foțâ rnidiipieior probleme școlare, găsesc răgazul 

uneori cu succese de prestigiu. Desigur, insă, pentru a 
tineretului studies trebuie să facă față unui volum de 
cu exigenjele mereu sporite, reclamate de confruntările

din rindul _ 
concordanta

core ne-o fa
un

pe
Universității,

echipe de performanță urmăresc crcurn creșterea volixnu. 
lui de pceoctfre. Antrewoarea formației de baschet Uni
versitatea, Rtrxandra Wittmann, s-a și angajat ca pentru 
sezonul viitor jucătoarele sale sâ aibă o bază de pregă
tire mult mei solida decît pinâ acum și pentru aceasta 
lotul va efectua 0n timpul vacanței de vara, fatr-o peri
oada de aproximativ o Luna) chtqț o te trei antrenamente 
pe zi, antrenamente în cursul cărora se va insista asupra 
îmbunătățirii pregătirii fizice generole și specifice, corec
tării și completării tehnicii individuale. Ar fi de dorit ca 
tot așa sâ procedeze șt echipa seniorilor de ia Universi
tatea care depășind cele patru antrenomente sâptămî- 
nale efectuate pînă acum, poate candida la primele două 
poziții ale clasamentului.

Preocupări pentru îmbunătățirea piocesoluî de instruire 
se constată și în rindul tehnicienilor echipelor de volei. 
„Volumul pregătirilor este în momentul de față insufi
cient în comparație cu ceea ce se cere de la un sportiv 
care dorește să se afirme ir» arena internațională", ne 
spunea Gheorghe Bodescu, ontrenoruLechipei masculine 
Politehnica. ,jVa trebui sâ asigurăm o mai bună concor
danță între activitatea de studiu cea sportivă, astfel 
incit sâ putem efectua un număr sporit de antrenamente. 
Aceasta presupune o mai riguroasă organizare a timpului 
liber al voleibaliștilor". Aceeași opinie o împărtășește și 
antrenorul Gheorghe Horhat, unul dintre cei mai sîrguin- 
cioși șlefuitori ai tinerelor talente, care se ocupă de ju
niorii de la Școala sportiva. El este de părere câ, mă
rind volumul pregătirii cu cel puțin patru ore pe săptă- 
mînă, sportivii juniori pot realiza un salt valoric eficient.

Problema ni se pare mai acută io farmoțio feminină a 
Universității, ale cărei rezultate mediocra fotă de vcloa. 
rea laiului exprimă nu numai rniuflcrecto co.ii:tatc ax 
muncă, ci pune sub semnul întrebării și calitatea pregă
tirii. la oceaslă situație credem că concură și lipsa unei 
conlucrări eficiente între antrenorul divizionarei A și ce» 
oi Școlii sportive din care cauză, în ultima vreme, 
nu au moi fost promovate elemente locainrco in echipa 
Universitatea,

in antiteză, rugbyștfî de Io Universitatea, entrenați de 
Mitică Antonescu găsesc rn seepa recent înființată a 
Școlii sportiva un sprijin consistent. „Vei crește o echipe* 
cu puține nume sonore, dor «o oameni dispuși să taci»» 
fotul pentru a deveni personalități ale acestui sport'a 
ne-a declarat antrenorul Antonescu. „Acest campionat tn 
folosim pentru regruparea forțelor, pentru umplerea go-.j 
luriior Ic soro de cei 10 jucători de bază plecați in ulti-ș 
mii doi ani*. Rîvna manifestată Io unul din ontrename.r-; 
tele la care am asfstet este o făgăduința că angajamen
tul va fi îndeplinit. Conștiențî că numai în felul acesta', 
își vor realiza telul — recucerirea zidului de campioni op 
României — rugbyștil de Io . Universitatea privesc cu de-' 
plina seriozitate pregătirile sl participă cu toată convin
gerea la ele, deși votumul șl intensitatea acestora s® 
ridică la un nivel înalt și (o solicită eforturi deosebite.’

Dăcg in* rindul echipelor studențești se constată reali
zări demrte do remarcat și — in general — preocupări 
pentru Tmfeunătoțiree permanentă az, prpceșuțp; de 
slrtrire'fi.T special sr> aspectul sporirii.f/olu'mu’lui de an- 
trenăntfent». la ceîefft» unități (ConstructorJ1, Voința,
U.M.T.) rezultatele. mult decit modeste, obținute in 
campionatele tării '.innsheozo «WOW* luctoarâ 
la nivelul cerințelor urmara _ pportdl lot este
pS“'pentru cowri inexistent in nnstM 
tive in Timișoara. greșul valoric o! rocurilor spar-

D. STĂNCULESCU 
A. BREBEANU
r


